
 

28 

 

5284-ISSN: 2345-e      www.edcbmj.ir/enournal homepage: J 

 

 

 

 

Investigate The Relationship Between Successful Intelligence And Differentiation 

Of Self With Life Satisfaction 

 
Sepideh Roshanzamir-Nikou

1
 Mohammad Azad Abdollahpour

2
 

 
1 , Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran  

2 Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran 

 

 
 

*Corresponding author:Mohammad Azad Abdollahpour, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran. Email: m.a.abdollahpour@gmail.com 

Abstract  Article Info 

Introduction: Nowadays, learners' life satisfaction and identification of related factors 

are the focus of studies that are related to positive education. Because of the importance 

of satisfaction predictors, the present study examined the relationship between self-

differentiation and successful intelligence with learners' life satisfaction. The purpose of 

this study  is to  investigate  the relationship of  self-differentiation  and successful 

intelligence with life satisfaction among secondary school girls of Urmia City. The  

research was descriptive in terms of purpose and descriptive in terms of data collection, 

which was conducted within the framework of a correlational design. 

Methods: The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical 

population of the present study in 2017 was 1800 female secondary school students  

in Urmia and 318 students were selected by multi-stage cluster sampling method  

according to Morgan table. Questionnaires of life satisfaction of Diner et al. (1978)  

self- differentiation of Skowron and Schmidt (2003) and successful intelligence of  
Grigorenko and Sternberg(2002) , were used to collect data and Simultaneous Correlation and  
Regression methods were used in data analysis. 

Results: The subscales of emotional responsiveness and emotional failure are inversely 

related to correlation coefficients of -0.370 and -0.310, respectively, with life 

satisfaction. The correlation coefficient between the subscales of successful intelligence  

including analytical intelligence, creative intelligence and practical intelligence with  

 life satisfaction is 0.418, 0.561 and 0.483, respectively which indicate a positive 

 relationship with life satisfaction 

Conclusion: Findings showed that components of self-differentiation and the subscales  

 of successful intelligence have the ability to predict life satisfaction significantly 
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 ی هوش موفق و تمایزیافتگی خود با رضایت از زندگی رابطه
 

*پور، محمدآزاد عبداله1ضمیرنیکو سپیده روشن
2 

ن ،مهاباد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی ، واحدروانگروه
 ایران ،واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد شناسی تربیتی،روانگروه

 
 
 

 
 m.a.abdollahpour@gmail.comایران،  مهاباد، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، ،محمد آزاد عبداله پورمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ
رضایت از زندگی یادگیرندگان و شناسایی عوامل مرتبط با آن در کانون توجه مطالعات مرتبط با آموزش و پرورش مثبت امروزه  :مقدمه

ی تمایزیافتگی خود و هوش موفق با رضایت از پژوهش حاضر بررسی رابطه های رضایت،کنندهبینیبه دلیل اهمیت پیش گرا قرار دارد.

 قرار داده است.زندگی یادگیرندگان را مورد بررسی 

ی آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دختر مقطع متوسططه اول  جامعه .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است ها: روش

آوری ای مطابق جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای جمطع  ای چندمرحلهنفر به روش خوشه 318نفر بودند و  1800شهر ارومیه بودکه 

و  یگورنکطو گرهای رضایت از زندگی داینر و همکطاران، تمایزیطافتگی خطود اسطکورون و اشطمیت و هطوش موفطق        نامه ها از پرسشداده

 زمان بهره گرفته شد. ها از روش همبستگی و رگرسیون هماستفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده استرنبرگ

بطا رضطایت از    -310/0و  -370/0ترتیب با ضطرایب همبسطتگی   پذیری عاطفی و گسلش عاطفی به های واکنشمقیاس خرده :ها یافته

های هوش موفق شامل هوش تحلیلی، هوش خالق و هوش عملی بطا  مقیاس معکوس دارند. ضریب همبستگی بین خرده زندگی رابطه

 باشند. زندگی میمثبت با رضایت از  یگر وجود رابطهبوده که نشان 483/0و  561/0، 418/0رضایت از زندگی به ترتیب برابر 

کنندگی معنادار رضطایت   بینی های هوش موفق توان پیش مقیاس های تمایزیافتگی خود و خردهها نشان داد که مؤلفهیافته :یریگ جهینت

 از زندگی را دارا هستند.

 رضایت از زندگی، تمایزیافتگی خود، هوش موفق :واژگان کلیدی
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صفحات: 28-37 

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

دوره 15، شماره 1، 1401 
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 مقدمه
 

 و اسطت  انسطان  رشطد  از ایپیچیطده  یدوره نوجطوانی 
در این دوره ی انتقال از دوران کودکی به بزرگسالی است.  مرحله

ی اساسی درگیر است، بطازنگری و بازسطازی    نوجوان با دو مسأله
ارتباط با والدین، بزرگساالن و جامعطه، و بازشناسطی و بازسطازی    

. یکی از مهمتطرین ماطامین   ]1[عنوان یک فرد مستقل  خود به
ی نوجوانی به زندگی یک فرد رضایت از زندگی است که در دوره

های متناظر با آن از اهمیطت  ابی و چالشیدلیل مالزمت با هویت
رضططططططایت از زنططططططدگی  ای برخططططططوردار است.ویططططططژه

(Satisfactionwith Life  در اصططططالف مفهطططومی )
های فطردی و   چندوجهی، نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزش

اجتماعی است و همچنین دارای ابعاد عینی و بیرونطی، ههنطی و   
 .]2[ریفی جامع ارائطه داد  توان برای آن تع درونی است که نمی

مطالعات نشان داده است که بین رضایت از زندگی و مشطکالت  
هطای بیمطاری    شناختی، انطواع رفتارهطای پرخططر، شطاخ     روان

جسططمی و مشططکالت تح ططیلی در نوجوانططان رابطططه وجططود دارد 
شناختی که ارتباط ویطژه بطا بحط     های مهم روان.از سازه]4،3[

دارد تمططایز یططافتگی فططرد اسططت کططه از اسططتقالل و خودشناسططی 
نوجوانی به دلیل توسطعه ارتباططات فطردی و ت یطر انتتطارات در      

 Differentiationتمایزیافتگی ) گیرد.کانون توجه قرار می

of selfهطای  ی سیسطتم ترین مفاهیم نتریه( که یکی از مهم
خانواده است، میزان توانایی فرد را در تفکیطک فرآینطد عقلطی از    

دهد. داشتن خود به خوبی متمایزشطده،  ند احساسی نشان میفرآی
کنطد.  را کسطب نمطی   طور کامل آنکس بهآلی است که هیچایده

( تمایزیططافتگی بططرای  Bowen,1978طبططق نتططر بططوئن )  
شطناختی و نیطز سططح ارتباططات بسطیار      سازگاری در سطح روان

ی همسطرگزینی، بطه سطوی    ضروری است چرا که فرد در مرحله
شود که سطح تمایزیافتگی مشطابهی برخطوردار   متمایل می فردی
. از سوی دیگر، افراد با تمایزیافتگی باال قطادر بطه   ]6،5[باشدمی

فطردی، تنتطیم احساسطات    اتخاه موقعیت خویش در روابط درون
خویش و همچنین حفظ هویت شخ ی خود در روابط صمیمی و 

  .]7[باشند مستحکم، تفکر، احساس و عمل فردی می
هطا در  ی ممکطن ی تفکر انتزاعی و دامنهبه دلیل توسعه
تطری  ی نوجوانی، سازگاری ابعاد پیچیدهنسبت با واقعیت در دوره

ها تطا ت ییطر موقعیطت    کند که از سازگاری فرد با موقعیتپیدا می
برای سازگاری فردی مت یر است. امروزه افراد در جهطانی بسطیار   

آوری، جهطانی کطه در آن فطن   کننطد   پیچیده و پویطا زنطدگی مطی   
نیازهای ش لی و تح یلی به طور مسطتمر در حطال دگرگطونی و    

شان موفق ت ییر است. در این شرایط برای  اینکه افراد در زندگی
هایشان به خوبی عمل کنند.یکی از شوند، نیاز دارند تا در مهارت

زمینه های پژوهشی توسعه یافته در ایطن زمینطه نتریطه هطوش     
اسطططترنبرگ   )Successful Intelligence(موفطططق

(Sternberg) یابی فطرد بطه   است. هوش موفق توانایی دست
اهداف خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی او و از 

اش و ها و نقاط قوت وجودیگذاری روی توانمندیطریق سرمایه
همچنین اصالف و جبران نقاط ضعف خویش بطه منتطور شطکل    

هطای  ،انتخاب یا سازگاری با محیط بطا اسطتفاده از توانطایی   دهی 
های عملی، تحلیلی . توانایی]8[تحلیلی،خالق و عملی اش است.

هطای  پذیر بطوده و از طریطق آمطوزش و برنامطه    و خالقانه انعطاف
. در حقیقت هطدف  ]11،10،9، 8[توانند بهبود یابند سازی می غنی

آموز ین است که به دانشهای آموزشی در هوش موفق ااز برنامه
های خود آگاهی پیدا کرده و نقطاط  کمک شود تا بتواند بر توانایی
ای از یک برنامه . در مطالعه]12،11[ضعف خود را جبران نماید 

های تحلیلی، عملی و خالقانطه در   سازی برای تحول تواناییغنی
دانش آموزان استفاده کردند. نتایج نشطان داد کطه بعطد از پایطان     

هطای کنتطرل و آزمطایش در انطواع     سازی، بطین گطروه  برنامه غنی
 . ]13[توانایی تفاوت معناداری وجود دارد

 زنطدگی  از رضطایت  که بیانگر این است مطالعات نتایج

هیجطانی از قبیطل خودآگطاهی،     -مت یرهطای شطناختی   از متطأثر 
-های فردی میوهیجانات و توانش عواطف وکنترل خودکنترلی

-می خود هاتی استعدادهای و هاتوانایی به بردنپی با باشد. فرد

 کند، عمل ترموفق خود زندگی های مهمگیریت میم در تواند

 خطود  از خطوبی  ارزیابی و بشناسد را خود به مخت  هایارزش

 . ]14[آید  نایل خود اهداف به سرانجام و باشد داشته
های مهم شاخ  از زندگی از که رضایتبا توجه به این

 تاثیر سالمت تحت که است عواملی بهداشت روانی بوده و جزو

بنطابراین در پطژوهش    ]15[گیرد می قرار آموزانتح یلی دانش
شناختی تمایزیافتگی خود و های ارتباطی عوامل روانحاضر جنبه

آمطوزان مطورد بررسطی     هوش موفق با رضایت از زندگی در دانش
 قرار گرفت. 

 هاروش
ی توصطیفی و از نطوع همبسطتگی اسطت.جامعه    پژوهش حاضطر،  

ی اول آمطوزان دختطر دوره  آماری پژوهش حاضطر شطامل دانطش   
بودند که تعداد  95-96ی شهر ارومیه در سال تح یلی متوسطه
آمطوز  دانطش  318ی مورد مطالعه شامل نفر بود. نمونه1800آنها 

گیطری  بودند که مطابق بطرآورد جطدول مورگطان بطاروش نمونطه     
ی اول و چند مرحله ای از بخش شهری هطر دو ناحیطه   ایخوشه

دوم آموزش و پرورش شهر ارومیه انتخاب شدند. به این نحو که 
 7شطهری    2و  1ی اول متوسططه نطواحی   ی دورهمدرسه 21از 

طور ت ادفی انتخاب شدند و  کالس به 3مدرسه و از هر مدرسه 
هت اینکطه  طور ت ادفی انتخاب شدند به جنفر به 376در مجموع

ممکن بود در فرآیند پژوهش افراد نمونه تمایل پاسطخگویی بطه   
آوری هطای جمطع  گیری نداشته باشند یا پرسشنامهابزارهای اندازه

ها با تعداد شده کامل نباشند و نمونه دچار ریزش شود، پرسشنامه
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بیشتری از حجم در نتر گرفتطه شطده توزیطع شطدند و در پایطان      
پرسشطنامه کامطل پاسطا داده     318رد شطده  آومنطبق با نمونه بر

هطا بعطد از   شده برای تجزیه و تحلیل در نتر گرفته شد. آزمودنی
توضیح هدف و فرآیند کار به میل خود در این پطژوهش شطرکت   

ی متوسطططه و نداشططتن کردنططد و مططالو ورود تح ططیل در دوره
بیماری جسمانی و روانی بود و مالو خطرو  هطم نقطو مطوارد     

-دهی ابزارهطای انطدازه  آموزان به پاساتمایل دانش فوق یا عدم

ای نبطود  بر و مداخلهی فعلی زمانگیری بود و از آنجا که مطالعه
هطایی  در این زمینه مشکلی پیش نیامد. غیر از حذف پرسشطنامه 

ی زمطانی بطه   که کامل پاسا داده نشده بودنطد. براسطاس برنامطه   
هش و جلطب  هطا مراجعطه و پطس از تشطریح اهطداف پطژو      کالس

ها توسطط پژوهشطگر   نامه ها پرسشمشارکت و همکاری آزمودنی
در یک نوبت دو ساعته از هر کطالس تحویطل گردیطد. الزم بطه     

نامه توسطط پژوهشطگر بطین    پرسش 376یادآوری است که تعداد 
عطدد   58آموزان  در مطدت  هفطت روز توزیطع گردیطد کطه      دانش
م تکمیطل )سطفید   دلیل پاسخگویی ناق  و یا عطد نامه بهپرسش

نامطه وارد فرآینطد   پرسطش  318تحویل( حذف گردید و در نهایت 
 24ی نسطخه  SPSSافطزار  ها با استفاده از نطرم تحلیل شد. داده

مورد تجزیه و تحلیطل قطرار گرفتطه اسطت. در تجزیطه و تحلیطل       
هطای  ها و اهطداف پطژوهش از آمطاره   اطالعات با توجه به فرضیه

ستفاده شد و بطرای تعیطین سطهم    توصیفی و ضرایب همبستگی ا
مت یرهای پیش بین در تبیین واریانس مت یر رضایت از زنطدگی،  

 زمان استفاده گردید. آزمون تحلیل رگرسیون هم
ی نامطه ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شطامل پرسطش  

، ]15[و همکطططاران  (Diener)رضطططایت از زنطططدگی دینطططر 
 اسططکورن و اسططمیت ی تمایزیططافتگی خططود  نامططه پرسططش

(Skowron and Schmitt) ]16[ی نامططه ، و پرسططش
 بودند. ]17[هوش موفق استرنبرگ و همکاران

 ی تمایزیافتگی خود اسکوورن و اسمیتالف(پرسشنامه
 46ی تمایزیطافتگی خطود یطک ابطزار خطود گزارشطی       نامه پرسش

تهیه گردیطد و   ]16[سوألی است که توسط اسکورون و اسمیت 
میزان تمایز یافتگی فطرد یطا میطزان توانطایی فطرد در       برآوردی از

و نیز آزمطودن  تفکیک فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر 
ی هطای فعلطی کطه بطا خطانواده     های مهطم افطراد و ارتبطاط    ارتباط

 6نامطه در مقیطاس   این پرسش .دهدرا بدست میمبدأشان دارند 
قم درجطه بنطدی   ای لیکرت از کامال مخالفم تا کطامال مطواف  درجه

مقیطاس   مقیاس تمایزیافتگی خود شامل چهطار خطرده   شده است.
پذیری عاطفی، موقعیت من، گسلش عاطفی و آمیختگطی  واکنش

، سوال می 12،12،11،11باشد که به ترتیب شامل با دیگران می
 در نوسان هستند. 276تا  46باشند و نمرات مابین 

شطده کطل مقیطاس    شاز نتر پایایی، ضریب آلفای کرونباخ گطزار 
ها که مقیاس بوده و پایایی خرده 92/0توسط اسکورون و اشمیت 

ی بططا ضططریب آلفططای کرونبططاخ محاسططبه شططده در برگیرنططده    

، گسلش عاطفی 81/0، موقعیت من 89/0پذیری عاطفی  واکنش
.. در پططژوهش ]16[اسططت  86/0و آمیختگطی بططا دیگططران   84/0
و  72/0نامه  سشپایایی پر ]18[ (Najaf Loueiلویی) نجف

، موقعیت من 81/0پذیری عاطفی های واکنشمقیاس برای خرده
 79/0و آمیختگططی بططا دیگططران   76/0، گسططلش عططاطفی 64/0

 گزارش شده است.

-Pelegپوپکططططو) -ضططططریب آلفططططا در پططططژوهش پلطططط  

Popko,2004)  گطزارش شطده    86/0انجام گرفت که مقدار
مه تمایز یطافتگی  نا. به منتور اطمینان از روایی پرسش]7[است 

نتران در این زمینه نترخواهی شطد کطه    خود از ده نفر از صاحب
 .]19[روایی محتوایی این ابزار را مورد تأیید قرار دادند 

نامطه بطا اسطتفاده از ضطریب     در پژوهش حاضر پایایی کل پرسش
پطذیری  هطای واکطنش   مقیطاس  و برای خرده 92/0آلفای کرونباخ 
و  75/0، گسططلش عططاطفی 73/0، موقعیططت مططن 76/0عططاطفی 

 بدست آمد. 77/0آمیختگی با دیگران 

 و گریگورینکو استرنبرگی هوش موفق ب( پرسشنامه

 ]17[استرنبرگ و گریگورنکو  موفق هوش نامهپرسش
(Sternberg and Grigorenko) 2002 سال در 

 تحلیلی، هوش بعد سه که است سوال 36 شامل و شد طراحی
این . دهدمی قرار ارزیابی مورد را عملی هوش و هوش خالق،

بندی شده است. ای لیکرت درجهدرجه 5نامه در مقیاس پرسش
نمره در نوسان می باشد.از خرده  180تا  36نمرات مقیاس بین 

 12سوال،هوش خالق با ) (12ها هوش تحلیلی با )مقیاس
شوند که گیری میه( سوال انداز12سوال( و هوش عملی با )

 استرنبرگ وباشد. می 60تا  12هر خرده مقیاس بین  ینمره
 به را پرسشنامه این هایزیرمقیاس پایایی گریگورنکو ضرایب

 گزارش 74/0کل مقیاس را  و پایایی 71/0، 68/0، 82/0ترتیب 
 و  (Negahban Salami) سالمی . نگهبان]17[اندکرده

 با اکتشافی عاملی تحلیل نتایج خود پژوهش در ]20[همکاران 
 سه موفق، هوش کلی عامل بر عالوه اصلی، هایمولفه روش
 هوش نامهپرسش برای را( عملی و خالق تحلیلی، هوش) عامل
 ضریب از نامهپرسش این پایایی برای بررسی. کردند تأیید موفق
 تأییدی تحلیل از عاملی روایی تعیین برای و کرونباخ آلفای
 همسانی از نامهپرسش داد که نشان نتایج. کردند استفاده عاملی
 زیر در کرونباخ آلفای ضرایب و است برخوردار قبولی قابل درونی
گزارش شد.. در پژوهش  81/0تا  74/0بین  آن هایمقیاس

نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ حاضر پایایی کل پرسش
، هوش 84/0ی های هوش تحلیلو برای خرده مقیاس 90/0

 بدست آمد. 82/0و هوش عملی  74/0خالق 

 ی رضایت از زندگی داینر و همکارانج( پرسشناامه
تهیطه و   ]15[مقیاس  رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران 

 Subjectiveههنی)ی شناختی بهزیستی گزاره که مؤلفه 5از 

Well-being) کنطد، تشطکیل شطده اسطت.     گیری میرا اندازه
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دارند که برای مثال چقطدر از زنطدگی خطود    ها اظهار میآزمودنی
ها نزدیک اسطت.  اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنراضی

شطد کطه پطس از    گیطری مطی  رضایت از زندگی با ده سوال اندازه
-نمطره سطؤال کطاهش یافطت .    5های متعدد در نهایت به بررسی

یطابی  ای ارزشهدرجط  7 گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت
 شده است.

دانشطجوی دوره   176ای متشطکل از  داینر و همکاران در نمونطه 
. ]15[یابی کردنطد  کارشناسی، مقیاس رضایت از زندگی را ارزش

و  43/6و  5/23هطا بطه ترتیطب    میانگین و انحراف استاندارد نمره
% بود.  82ها پس از دوماه اجرا ضریب همبستگی بازآزمایی نمره

با انجام تحقیقطی   ]21[همکاران و  )(Bayaniان بیانی در ایر
به بررسی اعتبار و روایی این مقیاس پرداختنطد. پایطایی مقیطاس    

و بطا اسطتفاده از روش    83/0رضایت از زندگی با آلفای کرونبطاخ  
بدست آمد. روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی  69/0بازآزمایی 

 پرسشنامه شادکامی آکسفورداز طریق روایی همگرا با استفاده از 

(oxford happiness questionnaire)  و فهرسطططت
بطرآورد   (beck depression inventory) افسردگی بطک 

شد. ایطن مقیطاس همبسطتگی مثبطت بطا شطادکامی آکسطفورد و        
همچنطین  همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک نشطان داد.  

و  85/0اس ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقی ]22[متفری 
بدست آورد. در پژوهش حاضطر پایطایی    84/0پایایی بازآزمون را 

بدسطت   80/0نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش
 آمد.

 یافته ها 
آموزان های توصیفی، میانگین سنی دانشیافتهبراساس 

 نرمال بررسی برایباشد. می 925/0سال و انحراف معیار  49/14

 که شد استفاده اسمیرنف -کلموگروف آزمون از هاداده بودن

 05/0در این آزمون از  معناداری سطح مقدار که داد نشان نتایج
  قلمداد نرمال توزیع بر منطبق هاداده توزیع لذا ،است بزرگتر

 
 تحلیل رگرسیون و همبستگی آزمون از توانمی و گرددمی

های ، میانگین و انحراف استاندارد نمره1جدول  .کرد استفاده
ها را برحسب رضایت از زندگی، تمایزیافتگی خود، آزمودنی

ها را نشان های متناظر آنهوش موفق و همچنین خرده مقیاس
 دهد.می

 
 توصیف آماری متغیرهای مورد مطالعه  1 جدول

 مت یر  میانگین انحراف استاندارد

 زندگی از رضایت  022/24 487/6

 خود تمایزیافتگی  701/145 209/35

  عاطفی پذیریشواکن 778/34 871/9

  من جایگاه 211/34 256/9

  عاطفی گریز 648/37 660/10

  دیگران با آمیختگیهم 063/39 423/10

 موفق هوش  862/121 775/20

  تحلیلی هوش 003/41 506/9

  خالق هوش 484/39 406/8

  عملی هوش 374/41 239/9
 

و  022/24ها در رضایت از زندگی ی آزمودنیمیانگین نمره
-می باشد. هم 648/37میانگین در خرده مقیاس گریز عاطفی 

های و خرده مقیاس 861/121چنین هوش موفق با میانگین 

تحلیلی و هوش خالق و هوش عملی متناظر آن شامل هوش 
را دارا  374/41و  484/39و  003/41های به ترتیب  میانگین

 می باشند.
 

 اطالعات آماری متغیرهای پژوهش 2 جدول

   ضریب چولگی ضریب کشیدگی

 زندگی از رضایت  -909/0 063/1

 خود یافتگی تمایز  347/0 -355/0

  پذیری عاطفیواکنش 569/0 31/0

  جایگاه من 045/0 -449/0

  گسلش عاطفی 115/0 -006/1

  آمیختگی با دیگرانهم -031/0 -543/0

 موفق هوش  -373/0 259/0

  هوش تحلیلی -179/0 -750/0

  هوش خالق 138/0 -558/0

  هوش عملی -500/0 197/0
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شده آید، مقدار چولگی مشاهدهمیبر  2بر طبق آنچه از جدول 

رهای رضایت از زندگی، تمایزیافتگی مت ی کشیدگی و نیز ضریب
پذیری عاطفی، های متناظر آن شامل واکنش مقیاس خود و خرده

آمیختگی با دیگران و نیز جایگاه من، گسلش عاطفی و هم

ل هوش تحلیلی، های متناظر آن شاممقیاسهوش موفق و خرده
( قرار دارند. یعنی از -2،2در بازه )هوش خالق و هوش عملی 
نرمال بوده و استفاده از آزمونرها لحاظ کجی و کشیدگی، مت ی

 است. های پارامتریک قابل توجیه
 

 موفق با رضایت از زندگیهای هوش  های تمایزیافتگی و خرده مقیاسماتریس همبستگی بین مؤلفه 3 دولج

 ردیف مت یر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         1 
 
 زندگی از رضایت

 

1 

        1 207/0-* 

 
 تمایزیافتگی خود

 

2 

       1 929/0** 370/0-** 

 
پذیری  واکنش

 عاطفی
 

3 

      1 868/0** 931/0** 090/0- 
 

 جایگاه من
 

4 

     1 664/0** 749/0** 829/0** 310/0-** 

 
 گسلش عاطفی

 

5 

    1 480/0** 755/0** 655/0** 824/0** 050/0 
 
 آمیختگی هم

 

6 

   1 047/0- 086/0- 191/0-** 067/0- 109/0- 487/0** 

 
 موفق هوش

 

7 

  1 869/0** 015/0 030/0- 099/0- 065/0 013/0- 418/0** 

 
 تحلیلی شهو

 

8 

 1 550/0** 799/0** 004/0 026/0 066/0- 062/0- 026/0- 561/0** 

 
 خالق هوش

 

9 

1 495/0** 613/0** 844/0** 135/0-* 205/0-** 309/0-** 175/0-** 232/0-** 483/0* 

 
 عملی هوش

 

10 

   
 

* P < 05/0  
** P < 01/0 

N=318 

 

 

 

N=  318 

   

های آن شامل تمایزیافتگی و خرده مقیاس یرابطه بررسی برای
 آمیختگیپذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و همواکنش

ی هطوش موفطق و خطرده    با دیگران با رضایت از زندگی و رابطه
های آن شامل هطوش تحلیلطی، هطوش خطالق و هطوش      مقیاس

 ی تمایزیطافتگی و چنطین رابططه  عملی با رضایت از زندگی و هم

 ضطریب  های آن ازسآن با هوش موفق و خرده مقیا هایمؤلفه

گردید. نتایج مربوط به ایطن تحلیطل     استفاده همبستگی پیرسون
 ارائه شده است. 3در جدول 

دهططد  کططه ضططریب همبسططتگی بططین نتططایج نشططان مططی
پطذیری عطاطفی و گسطلش عطاطفی بطا      های واکنشمقیاس خرده

بوده که هر  -310/0و  -370/0رضایت از زندگی به ترتیب برابر 
 بطا  کطه  معنطی  ایطن  معنادار بطوده بطه   01/0طح دو مقیاس در س

 رضایت از زندگی پذیری عاطفی و گریز عاطفی،افزایش واکنش

یابد. در حالت کلی ضطریب همبسطتگی بطین مقیطاس     می کاهش
بوده کطه در   -207/0تمایزیافتگی خود با رضایت از زندگی برابر 

عبططارت بهتططر بططین دو مت یططر  معنططادار اسططت. بططه  05/0سطططح 
 ی معکوس وجود دارد.فتگی و رضایت از زندگی رابطهتمایزیا

های هطوش موفطق   بین خرده مقیاس ضریب همبستگی
شامل هوش تحلیلی، هوش خالق و هوش عملی بطا رضطایت از   

بططوده کططه هططر دو  483/0و  561/0، 418/0زنططدگی بططه ترتیططب 
و خرده مقیاس سطومی در سططح    01/0مقیاس نخست در سطح 

در حالطت کلطی ضطریب همبسطتگی بطین       باشد.معنادار می 05/0
، کطه در  487/0مقیاس هوش موفق با رضطایت از زنطدگی برابطر    
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افطزایش خطرده    بطا  کطه  معنطی  این معنادار است. به 01/0سطح 
 یابد.می افزایش های هوش موفق، رضایت از زندگی،مقیاس
 ی هطوش عملطی بطا   همبسطتگی بطین مؤلفطه    ضطریب  

معنطادار   01/0باشطد در سططح   مطی   -232/0برابطر   تمایزیافتگی
طور جزیی، ضطریب همبسطتگی خطرده مقیطاس هطوش       است. به
پذیری عاطفی، جایگطاه  تمایزیافتگی، واکنش های مؤلفه عملی با

،  -175/0ترتیب  به دیگران با آمیختگی من، گریز عاطفی و هم
است. خرده مقیاس هوش عملی   -135/0و  -205/0،  -309/0

یری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی در پذ های واکنشبا مؤلفه
دیگران در سططح   با آمیختگیو با خرده مقیاس هم 01/0سطح 
 است. معنادار 05/0

 

 های هوش موفق مقیاسهای تمایزیافتگی و خردهبینی رضایت از زندگی براساس مؤلفهنتایج پیش 4 جدول

 مت یر مالو میزان همبستگی ضریب تبیین Fی آماره معناداریسطح  واتسون -آزمون دوربین
 رضایت از زندگی 671/0 450/0 712/15 000/0 930/1

 

رای ایطن آمطاره نشطانگر عطدم     واتسون بط  -آزمون دوربینقدار م

مطلوب در فرضیات اصطلی   که حالت استخود همبستگی  وجود
 بنطابراین شطد و  بادر تحلیل رگرسیون مطی  هامربوط به باقیمانده

. بطر اسطاس نتطایج    اسطت  قبول قابل نیز هامانده استقالل فرض
-مطی  671/0مقدار رگرسیون چندگانطه برابطر    5حاصل از جدول 

معنادار است که مبطین   000/0در سطح  F=712/15باشد. مقدار 

ی دهنطده باشد. نتطایج نشطان  نتیجه شده می  Rمعناداری میزان 
درصطد از واریطانس رضطایت از     45طور تقریبطی  است که به این

های هوش های تمایزیافتگی و خرده مقیاسزندگی توسط مؤلفه
 گردد. موفق تبیین می

 

 هوش موفقهای  مقیاسهای تمایزیافتگی و خردهبینی رضایت از زندگی براساس مؤلفهضرایب رگرسیونی مربوط به پیش 5 جدول

 tی آماره سطح معناداری
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

 بینمت یرهای پیش
Beta خطای استاندارد B 

 مقدار ثابت 692/19 417/2  349/7 000/0

 عاطفی پذیری واکنش -521/0 048/0 -326/0 -617/4 000/0

 عاطفی گسلش 564/0- 047/0 -486/0 -218/6 000/0

 تحلیلی هوش 288/0 048/0 352/0 955/1 041/0

 خالق هوش 594/0 049/0 642/0 947/2  015/0

 عملی هوش 426/0 048/0 505/0 184/2 003/0

 
-شواکنهای مقیاسهای تمایزیافتگی خود، خردهاز میان مؤلفه

 و -521/0 گریطز عطاطفی بطا ضطرایب تطأثیر      و عاطفیی پذیر
هطای  مقیطاس از میان شاخ  هطوش موفطق، خطرده     -564/0

هوش تحلیلی، هطوش خطالق و هطوش عملطی بطه ترتیطب بطا        
تواننططد ت ییططرات مططی 426/0و  594/0، 288/0ضططرایب تططأثیر 

بینی کنند. با توجه به نتایج مربوط به رضایت از زندگی را پیش
-های تمایزیطافتگی و خطرده  حاصل از تحلیل رگرسیونی، مؤلفه

کننطدگی معنطادار    بینطی  های هطوش موفطق تطوان پطیش     یاسمق
بطا   رگرسیونی متنطاظر  رضایت از زندگی را دارا هستند. ضریب

 پطذیری واکطنش هطای  مقیاسویژه خردهآماره تمایزیافتگی و به

 -486/0و  -326/0و گریز عاطفی به ترتیب با بتاهای  عاطفی
-آ بطا  ناظرمت معناداری سطح اینکه آمد و  با عنایت به دست به
 بطا  کطه  شطود مطی  استنباط گونهاین است، 01/0کمتر از  هان

 خواهطد کاهش  رضایت از زندگی ها،مقیاسافزایش این خرده

هطوش   هطای شطاخ  خرده با متناظر رگرسیونی یافت. ضریب
موفق شامل هوش تحلیلی، هوش خالق و هطوش عملطی بطه    

 بطا  و آمطد  دستبه 505/0و  642/0، 352/0ترتیب با بتاهای 

کطه بطا    شودمی ها، نتیجهآن با متناظر معناداری سطح به علم
هطای هطوش موفطق، رضطایت از زنطدگی      افزایش سطح مؤلفطه 

 یابد. افزایش می

 
 

 بحث
ی هوش موفطق و  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه

اهمیطت  تمایز یافتگی خود با رضایت از زندگی بود. با توجطه بطه   
رضایت از زندگی در تعیین وضطعیت سطالمت تح طیلی و روان    

ای ی تح ططیلی و حرفططهشططناختی یادگیرنططدگان و تعیططین آینططده
یادگیرندگان شناسایی عوامل مرتبط با آن و براورد سهم متمطایز  

 آنها حائز اهمیت است. 

از آنجایی کطه تمایزیطافتگی، نقطش مهطم و اساسطی در      
برخورداری از یک زندگی سطالم را  کاهش اضطراب مزمن فرد و 

دارد و همچنین با توجه به اینکه شخ یت فرد از لحطاظ میطزان   
در  ]23[گیطرد  اش، در ارتباط با دیگران شطکل مطی  تمایزیافتگی
، تمایزیططافتگی خططود، ]28،27،26،25،24[هططای متعططددپططژوهش

بینطی سطالمت یادگیرنطدگان در    مت یری مهم و اساسی در پطیش 
ی حاضطر  هطای مطالعطه  باشد. در یافته  یلی میی تحطول دوره
پطذیری عطاطفی و رضطایت از زنطدگی     هطای واکطنش  بین مؤلفطه 

(370/0-  = r ،01/0 > P  و گسططلش عططاطفی و رضططایت از )
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( همبستگی منفی وجود دارد r  ،05/0 > P=  -310/0زندگی )
و در حالططت کلططی مططابین تمایزیططافتگی و رضططایت از زنططدگی    

معنطادار   05/0وجود دارد که در سطح  -207/0همبستگی منفی 
های  مقیاس دهد که خردهباشد. نتایج پژوهش حاضر نشان میمی

پطذیری عطاطفی و   ی واکطنش تمایزیافتگی خطود کطه دربردارنطده   
منفططی ی  گسططلش عططاطفی اسططت بططا رضططایت از زنططدگی رابطططه

-ی منفی رضایت از زندگی مطی کنندهبینی معناداری دارد و پیش

گسلش عاطفی بعد از هوش خطالق بطاالترین ضطریب    باشند که 
ی تاثیر را در تبیین مت یر مالو داشت .در ایطن زمینطه و رابططه   

توان مالحتطات  منفی تمایز یافتگی خود با رضایت از زندگی می
تطرین و  شناختی فرهن  را مد نتر قطرار داد. احتمطاالم مهطم   روان
جمع -ی روان شناختی فرهن ، فردگراییترین کاربرد جنبهوسیع

بططه نقططل از   (Triandis,1995)گرایططی اسططت. تریانططدیس  
سطوف فردی این ساختار را  ،و همکاران (Ratzlaff)راتسالف 

های ها و نگرشمداری نامید. خودمدارها ارزشخودمداری و جمع
مطدارها  نماینطد و جمطع  های فردی و مستقل را تایید مطی فرهن 
گرا یا بطه  های جمعالب را برای فرهن غهای نگرشها و ارزش

کنند. مطالعات در این زمینه تمیز قائل شدن هم وابسته تایید می
 .]29[کنطد    بین فرهن  فردی و بطوم گرایطی را پیشطنهاد مطی    

-ای در نگرش به سازهبنابراین مقوله فرهن  عامل تعیین کننده

بططه نقططل از  (1995هططای روان شططناختی اسططت. دینططر و دینططر) 
احتطرام بطه خطود بطا      یدریافتنطد کطه رابططه    (Suh,2000)سو

مندی از زندگی تحت تطاثیر فرهنط ، متمطایز اسطت. در     رضایت
گطرا  هطای جمطع  های فردگرا این ارتباط باال و در فرهن فرهن 
. از نترسو معنا، هدف و راهنمای رفتطار خطود   ]30[تر استپایین

ی نخسطت از  است و در وهلهدر غرب،مستقل از بافت و موقعیت 
شود. ممکن اسطت انسطجام خطود از    فردی مشتق میمنابع درون

طریق تأکید بر اصول خود درونی ،بطه جطای اصطول بافطت بطین      
آور در فردی، به عنوان بازتابی از عدم بلوغ فطرد یطا خودپسطندی   

 .]29[های آسیای شرقی تلقی گرددفرهن 
وزان را بطه  آمط  توانطد دانطش   های هوش موفق مطی  مؤلفه

هطای   ی راه حطل تحلیل مساله و انتخاب بهتطرین راه حطل، ارائطه   
ویططژه در خالقانططه و مبتکرانططه و همچنططین انتقططال یططادگیری، بططه

بطین   های کاربردی و عملی هدایت کند. ضریب همبستگی زمینه
های هوش موفق )هوش تحلیلی، هطوش خطالق و   خرده مقیاس

و  561/0، 418/0یطب  هوش عملی( با رضایت از زنطدگی بطه ترت  
بود که همه معنادار بودند و از بطین آنهطا هطوش خطالق      483/0

تبیین کننده بیشتر ت ییرات مت یر مالو بود. با توجه به مطالعات 
ی فعلی همسو ی مطالعهکه با نتیجه ]31،13[پژوهشی مختلف 

، هوش موفق، مت یری مهم و اساسی در تعلیم و تربیت و هستند
ای که هوش موفطق مسطأله  دلیل آنباشد. به ط میهای مرتب زمینه

ریطزان  توانطد آموختطه شطود بنطابراین برنامطه     اکتسابی است و می
آموزشی بایستی توجه بیشتری به ایطن مهطم داشطته و از طریطق     

ها بپردازنطد. بطا آمطوزش    های جمعی به آموزش این مهارت رسانه
ای توان فرصت یکسطانی را بطر   توانشی مختلف هوش موفق، می

هایشطان در   آموزان جهت پرورش و شکوفایی استعدادهمه دانش
. همچنین آمطوزش بطر مبنطای    ]9[های مختلف مهیا نمود  حوزه

تواند با ایجطاد تعطادل بطین توانمنطدی تحلیلطی،       هوش موفق می
خالق و عملی از طریق سازگاری، ت ییر و انتخاب، به فراگیطران  

هطای   حیططی، روش کمک کند تا با توجه به سطرعت ت ییطرات م  
جدید یادگیری، ت ییر ماهیت ش لی و نیازهای در حال ت ییر ایطن  
مشاغل و ت ییرات سریع ساختار اجتماعی، انعططاف پطذیری را در   

 خود توسعه دهند. 
ممکن است در فراینطد انجطام پطژوهش محطدودیتهایی     

 محطدودیت پطژوهش حاضطر ایطن بطود کطه       وجود داشته باشطد. 

از نوع پرسشطنامه بطود و ابطزار خطودگزارش     گیری ابزارهای اندازه
دهی بود که معموالم یکطی از تمایزهطای اساسطی پرسشطنامه بطا      
آزمون در بررسی پاسا صحیح از اشتباه است وچطون پرسشطنامه   
بیانگر عملکرد نوعی است نه عملکرد بهینطه، معمطوالم در اعتبطار    

 و بیشطتر  تأییطد  بیرونی یافته ها باید با احتیاط عمل کرد.جهطت 
 پطژوهش  مت یرهای تا گرددمی پیشنهاد پژوهش این نتایج بهتر

 بطا  متفاوت زندگی شرایط و مشاغل با دیگری آماری در جوامع

گرد و آزمون ت ییر ناپذیری جنسیتی  تکرار حاضر پژوهش جامعه
هطای  با توجطه بطه نقطش مهطم سطازه      .هم مورد توجه قرار گیرد

هطای  در محطیط  ]32[روانشناسی مثبت از قبیل رضایت تح یلی
آموزشی این مت یر در ارتباط با هوش موفق و تمایز یافتگی مورد 

ناپطذیری جنسطیتی   مطالعه قرار گیرد و در این راستا آزمون ت ییطر 
شطود  الگوی روابط مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

و نقطش   ]8[همسو با مطالعات متأخر استرنبرگ در زمینطه خطرد  
ندی در سطالمت فطردی و اجتمطاعی بطه جطای      ی خردمبرجسته

هوش موفطق و در تطداوم مطالعطات مربوططه خطرد در رابططه بطا        
رضایت از زندگی مورد مطالعطه قطرار گیطرد تطا شطواهد مختلطف       
پزوهشی مبتنی بر بافتارهای فرهنگی اطالعطات وسطیع تطری را    

 تدارو ببیند.

 گیرینتیجه
 دهطد کطه مولفطه هطای    نتایج پژوهش حاضر نشان مطی 

گسلش عاطفی و واکنش پذیری عاطفی مربوط به تمایز یافتگی 
ی هطوش  های هوش موفق کطه دربردارنطده   خود و خرده مقیاس

تحلیلی، هوش خالق و هوش عملی است با رضطایت از زنطدگی   
ی رضطایت از زنطدگی   کننطده بینطی ی معناداری دارد و پیشرابطه
بیشترین تبیطین  ها هوش خالق کنندهبینیباشند .در بین پیشمی

 کننده رضایت از زندگی بود.
 نقش نکته قابل توجه در خ وص مت یرهای پیش بین،

 بزرگسالی در ارتباط ینحوه و ریزی در پی اولیه روابط اهمیت و

هطای هطوش موفطق و    بنیطاد مقولطه   بطه عبطارت دیگطر،    باشد.می
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رخطدادهای آتطی     و گرفتطه  شطکل  در کطودکی  تمایزیافتگی فرد
تطوان  را تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش را میزندگی فرد 
هطای آموزشطی و   ی نتطام هطای فراگیرتطر در زمینطه   آغاز بررسی
های تمایزیافتگی و هطوش موفطق   ویژه نقش شاخ اجتماعی به

با نتر به مالحاات بافتاری در رضایت از زنطدگی برشطمرد. بطر    
مطایز  بنیاد ادبیات نتری و پژوهشی مرتبط بطا هطوش موفطق و ت   

یافتگی خود ، مت یرهای مذکور  به عنوان تبیین کننده رضایت از 
زندگی نشان داده شده انطد و نتطر بطه اهمیطت بافتطاری مقولطه       

هطای فرهنگطی بیشطتری نیطاز اسطت و      رضایت از زندگی بررسی
-فردگرا بودن جوامع  در پژوهش-ممکن است به لحاظ جمعگرا

ی خطاص بطه دسطت    های آتی نتایج ناهمسو با مالحتات فرهنگ
 پژوهش حاضر دارای ماامین نتری و کاربردی ،در مجموعآید. 
را  پیشطنهادی  مدل ینتوان اباشد. به لحاظ نتری میمی خاصی

مهطارتی و  نتطر   نقطه ها تأثیر آن را اززمینه یربسط داده و در سا
تطوان  و از نتطر کطاربردی مطی    داده مورد بررسی قطرار  عملکردی
 را نسبت به آموزش ینو تربیت و والد تعلیم اندرکاران توجه دست
 جلطب عملکطردی  و  مهطارتی رشطد   یشجهت افزا این عوامل در

 نمود. 

 مالحظات اخالقی
ی کارشناسطی ارشطد   نامطه این پژوهش برگرفته از پایان

ی اول، بطا راهنمطایی جنطاب    ( نویسنده16620715961004)کد: 
 اخطالق در کمیته ه و پور انجام یافتآقای دکتر محمد آزاد عبد اهلل

ت طویب شطده اسطت، کطه بطر       آزاد اسالمی واحد مهاباددانشگاه 
مبنای آن هیچ گونه آسطیب روانطی و جسطمانی متوجطه شطرکت      
کنندگان نگردد. مجوز آموزش و پرورش و نیز رضایت از دانطش  

اخذ گردید. همچنین به شطرکت   پژوهشآموزان در ابتدای فرایند
محرمانطه   الآنهطا کطام   اطالعطات  کنندگان اطمینان داده شد کطه 

 .است

 عمناف ضادت
در منافع  یگونه تعارض یمقاله حاضر ه یسندگاننو ینب
 . ندارد وجود

 سپاسگزاری
از همکطاری صطمیمانه مطدیران، معلمطان،      پژوهشگران

 ارومیطه دانش آموزان و نیز مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
 دارند. کمال قدردانی و تشکر را
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