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Abstract
Introduction & Purpose: Marital relationship in life like any other relationship has positive and
negative aspects. One of the most important determinants of success in marriage is marital
satisfaction, so the present study aims to present a causal model based on the relationship of
variables of love triangle, self-differentiation, mystical lifestyle and social interest with marital
satisfaction and mediation. Couples communication patterns were analyzed.
Methodology: This is a descriptive correlational study and the statistical population of the study
included all married men and women in Kermanshah. A sample of 603 people was selected by
multistage cluster sampling method and the participants answered the Enrich marital
satisfaction questionnaire, communication patterns, love triangle, self differentiation, mystical
lifestyle and social interest. After data collection, data were analyzed using Spss-22 and Amos-21
software and Pearson correlation coefficient, regression and path analysis of structural
equations.
Results: The results showed that there is a relationship between love triangle, selfdifferentiation, mystical lifestyle and social interest with marital satisfaction and couples
communication patterns. The results of the fitting of the proposed model indicated that the
model had the necessary fit to predict marital satisfaction.
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that the dimensions of love, selfdifferentiation, social interest and mystical lifestyle lead to marital satisfaction when couples
have less expectation-withdrawal relationship.
Keywords: Marital satisfaction, Couples communication patterns, Love triangle, Self
differentiation
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چکیده
مقدمه و هدف :رابطه ی زناشویی در زندگی مانند هر رابطه ی دیگری داری جنبه های مثبت و منفیمی باشد .یکی از مهمترین شاخصهه
های تعیین کننده موفقیت در ازدواج رضایت زناشویی است ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائهه ی یهم مهدل بهی بهر اسهاس رابطهه ی
متغیرهای مثبث شق ،تمایز یافتگی خود ،سبم زندگی رفانی و القهی اجتما ی با رضایت زناشویی و میانجی گهری اگگوههای ارتبها ی
زوجین انجام گرفت.
روش شناسی :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کبیه زنان و مردان متاهل شهر کرمانشهاه بهود.
نمونه ای به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحبهای به حجم  603نفر انتخاب گردید وشهرکت کننهدگان بهه پرسشهنامه ههای رضهایت
زناشویی انریچ ،اگگوهای ارتبا ی ،مثبث شق ،تمایز یافتگی خود ،سبم زندگی رفانی و القه ی اجتما ی پاسخ دادند .پس از جمه آوری
داده ها ،تحبیل آنها با نرم افزار  Spss-22و  Amos-21و با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تحبیل مسیر معادالت
ساختاری انجام گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد بین مثبث ش ق ،تمایز یافتگی خود،سبم زندگی رفهانی و القهه ی اجتمها ی بها رضهایت زناشهویی واگگوههای
ارتبا ی زوجین رابطه وجود دارد .نتایج برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که این مدل از برازش الزم برای پیش بینی رضایت زناشویی
برخوردار بود.
نتیجه گیری :براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ابعاد شق ،تمایز یافتگی خود ،القه اجتما ی و سبم زندگی رفانی
زمانی سبب رضایت زناشویی میشوندکه اگگوی ارتبا ی توق  -کناره گیری کمتر در بین زوجین باشد.
واژگان کلیدی :رضایت زناشویی ،اگگوهای ارتبا ی زوجین ،مثبث شق ،تمایز یافتگی خود ،سبم زندگی رفانی ،القهی اجتما ی
ارجاع :محمدی عسکرآبادی امید ،مدل رضایت زناشویی اسالمی ایرانی با میانجی الگوی ارتباطی توقع-کناره گیر ،مجله علوم حرکتی و رفتاری،
دوره دوم ،شماره  ،2تابستان  ،1398صفحات 149-137
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مدل رضایت زناشویی اسالمی ایرانی با میانجی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیر

می دانست(کینگ و شبی.)2008 ،9آدگر هدف اساسی هر یم از

مقدمه
زناشهویی1

اسهت
آمار هالق که معتبرترین شهاخص آشهفتگی
نشانگر آن است که رضایت زناشویی بهه آسهانی قابهل دستیابی
نیست(روزن گرانتون ،میرز و هاتی .)2004 ،2از همهان روزههای
آغهازین رابطهه زناشویی ،دم توافق ههای جهدی و مکهرری
بهه وجهود میآیند که اگر حل نگردند ،میتواننهد رضهایت و ثبهات
زناشویی را با تهدیدی جدی مواجه کنند(تاگمن و هسییو.)2004 ،3
الوه بهر این ،قط نظر از همه روابط زناشویی که به الق ختم
میشوند ،بسیاری از روابط زناشویی نهاموفق نیز وجود دارند که
همسران به دالیل گونهاگون هالق نمیگیرند(گریف و ماگهربه،4
 .)2001گذا توجه به رضایت زناشویی بهه خها رنقشی که در
سالمت روانی زوجین و فرزندان آنها دارد ،اجتناب ناپذیر
اسهت(بیرن ،کار و کالرک.)2004 ،5
بی شم اگگوی ارتبا ی بین زوجین یکی از تاثیر گذارترین وامل
در تعیین میزان رضایت زوجین در زندگی زناشویی است .اگگوهای
ارتبا ی معیوب ،درک صحیح زوجین را از یکدیگر کاهش داده و
با ث میشود همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند ،برای
ارضای نیاز یکدیگر تالش کنند و در مورد مسائل تعارض برانگیز
دیدگاه یکدیگر را درک کنند و سرانجام با ث میشود مشکالت
زناشویی و نارضایتی ایجاد شود(گاتمن 1981 ،6؛ به نقل از احمدی
و فاتحی زاده .)1384 ،زن و شوهرها با ارتباط اثربخش میتوانند
مشکالتشان را حل کنند و میزان درد دل کردن ،همدگی و درک
متقابل از همدیگر را افزایش دهند و به تب آن،صمیمیت خود را
افزایش دهند(کارگسون و مایر ،1387 ،7ترجمه فیروز بخت).
یکی از رویکردهایی که بهر اهمیهت تعهامالت اجتمها ی در
سهالمت روان تأکیهد دارد ،رویکرد آدگر است .او معتقد بود انسان
اساساً موجودی اجتما ی است و بنیادی ترین مفهوم او تحت
نوان القه اجتما ی 8نیز بر این امر تأکید دارد .از نظر آدگر

مارا برتری یا کمال میداند و هر یم از ما به نحوی سعی در
رسیدن به این هدف داریم .او اگگوی منحصر به فرد از
خصوصیات ،رفتارها و ادت ها را که هر یم از ما پرورش می
دهیم سبم زندگی 10مینامد (شوگتز ،2005 ،ترجمه سید محمدی،
 .) 1390از رف دیگرمطاگعه بر روی سیستم های ا تقادی و
اگگوهای تعامبی زوجین خوشبخت نشان میدهد که آن ها ویژگی
های مشخصی دارند(کار2004 ،11؛ ترجمه ی پاشاشریفی ،نجفی
زند و ثنایی .)1385 ،سبم زندگی به نوان هسته شخصیت،
وحدت ،فردیت ،انسجام و ثبات کارکرد روانشناختی فرد را ایجاد
میکند .هدف ببندمدت زندگی فرد و خودپنداره بنیادین و دیدگاه
جهانی هر شخص رحی کبی ارائه میکند که به سبم زندگی
فرد ساختار و منش میدهد( بیزاده و سجادی .)1389 ،از آنجایی
که کشور ما کشوری مذهبی با سبم زندگی خاص خودمی
باشد،به نحوی که بسیاری فاکتورهای مذهبی(اسالمی)خواسته یا
ناخواسته در زندگی تم تم ایرانیان دخیل می باشد ،متغیر سبم
زندگی رفانی تعریف ،راحی و به کار گرفته شد تا اثرات مستقیم
و همچینن غیر مستقیم آن (از ریق ایجاد ارتبا ی سازنده بین
زوجین) بر رضایت زناشویی بررسی شود.
یکی دیگر از متغیر ها ی تاثیرگذار بر رضایت زناشویی ،تمایز
یافتگی خود 12نام دارد ،که تعادگی است که فرد بین دو نیروی با
هم بودن و فردیت(سطح درون روانی و فرا روانی) برقرار میکند و
حاصل از آن ایجاد توازن بین حفظ استقالل و تداوم ارتباط با افراد
مهم زندگی است(گبدنبرگ و گبدنبرگ ،13ترجمه برواتی و
همکاران1390 ،؛کر و بوئن1988،14؛ بوئن .)1978،در این میان
تاثیر خانواده بر رفتارهای فرد در هیچ حیطه ای به اندازه ی حیطه
ی رفتارهای ارتبا ی نیست(کئورنرو فیتز پاتریم .)،2002 ،15تمایز
یافتگی از نظر بوئن( )1987به توانایی اشخاص برای تمایز خود از
خانواده اصبیشان در سطح ا فی و قبی ا الق میشود و درجه

القهه اجتمها ی سنگ بنای سالمت روانی است .وی القه
اجتما ی را به معنی ایجاد رابطهه ی نزدیهم بها دیگهرانسان ها

ای است که فرد قادر است بین مبکرد قالنی وهیجانی و

1. Marital turmoil
2. Rosen-Grandon, Myers & Hattie
3. Tallman & Hsiao
4. Greeff & Malherbe
5. Byrne, Carr & Clark
6. Gotman
7. Carlson & Mayer
8. Social interest

9. King & Shelley
10. style of life
11. Kar
12. differentiation of self
13. Goldenberg & Goldenberg
14. Kerr & Bowen
15. Koerner & Fitzpatrick
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همچنین

صمیمیت

واستقالل

در

روابط،

تعادل

وجود دارد  -3بین تعهد و رضایت از رابطه ،رابطه ای مثبت وجود

برقرارکند(،گبد.)2000،1

دارد  -4تحبیل رگرسیون نشان داد بین هر سه مؤگفه

امل مؤثر دیگر بر میزان رضایت زناشویی ،شق 2است .شق
انسانی چنان نیروی معجزه آسایی دارد که قانون بیعی رکود را در

شق(صمیمیت ،هوس ،تعهد) و تداوم رابطه اشقانه ،رابطه مثبت
وجود دارد.یافته های مختبف حاکی از ارتباط افزایش گرایش

صحنه نبرد با شکست روبرو میسازد(پم1936،3؛ ترجمه
ادهمی .)1381شق در واق یکی از وامل بسیار مؤثر بر میزان

اجتما ی با جنبه ههای مختبهف سالمت روانی می باشد .برای
مثال گیم و گیم ( )2006در پژوهشی گسترده نشان دادند که

رضایت زوجین است و پابرجایی و استحکام بیشتر بنیاد خانواده
کمم میکند .بسیاری از افراد شق را به نوان پایه روابط

گرایش اجتما ی با رضایت از زندگی ،صمیمیت ،خالقیت،
خودشکوفایی ،ا تماد به نفس ،دگپذیر بودن و ارزشههای سهازگار

زناشویی درنظر میگیرند (اسودو و آرون .)2009 ،4شق(هوس)،
صمیمیت و روابط جنسی جنبههای در هم تنیده روابط نزدیم

رابطهۀ مثبهت و معنهادار و بها بیگهانگی ،وا هف منفهی وپریشانی
روانشناختی رابطۀ منفی و معناداری دارد .پژوهش ها نشان می

هستند که هرکدام تداوم دیگری را به شیوههای مثبت یا منفی

دهد که بین معنویت با رضایت و هدفمندی زندگی ،سالمت و

تحت تأثیر قرار میدهد (دانش.)1383 ،
مداحی و همکاران ( ،)2013ارتباط بین اگگوهای ارتبا ی و رضایت

بهزیستی رابطه مثبت وجود دارد ( رجائی ،بیاضی ،حبیبی پور،
.)1387اسکورون و دندی ،)2004( 8معتقد بودند که بین

از ازدواج در  229نفر از دانشجویان متاهل بررسی کردند .و به این
نتیجه رسیدند که رابطه منفی ومعنی دار میان نارضایتی زناشویی

تمایزیافتگی باال و سازگاری زناشویی رابطه مثبت وجود دارد .آنها
ا تقاد داشتند زوجینی که کمتر واکنشی هستند و سطح تمایزآنها

واگگوی ارتبا ی سازنده متقابل وجوددارد و همچنین رابطه ای
مثبت ومعنادار میان اگگوی ارتبا ی متوق  /کناره گیر با رضایت

باال است ،در روابط خود با دیگران"حاگت من" خود را حفظ می-
کنند و خشنودی زناشویی بیشتری را تجربه می کنند .در حاگی که
افراد با تما یزیافتگی پایین استرس و فشارهای زناشویی بیشتری را

زناشویی وجود دارد.تحقیقات نشان می دهد در غرب شق
رمانتیم بخش مهمی از ازدواج محسوب می شود .بسیاری از افراد

تجربه می کنند .پژوهش دیگر اسکورون( )2009نشان داد افرادی

شق رمانتیم را به نوان پایه ای برای زناشویی در نظر می

که تمایزیافتگی آنها باال باشد،یعنی کسانی که واکنش هیجانی

گیرند و به ور فزاینده ای ،شق رمانتیم و ازدواج به نوان
منبعی برای ابراز تشفی خود در نظر گرفته می شوند (دیون و

پائین و توانایی حفظ موض «من» را در روابط دارا میباشند
وگسبش ا فی آنها کم است و کمتر با دیگران هم آمیختگی
دارند ،در ول زمان مشکالت روانی وتعارضات بین فردی کمتری

دیون .)1991،5شق رمانتیم به معنای تاکید شدید ،ارزش دهی
مفرط و میل باال برای یکی شدن با فردی که (شخص حس می

نسبت به افراد با تمایز پایین دارند .بررسی پیالژ )2008( 9نشان
دادکه بین تمایزیافتگی باال و رضایت زناشویی زوجین در مراحل

کند) به او تعبق دارد ،اما این حس فاقد اجبار است (هندریم
وهندریم.)1992 ،6
آوربم ،کمپ واینگبز )2007( 7مؤگفه های شق(صمیمیت ،هوس

مختبف زندگی رابطه مثبت وجود دارد.
مسئبه پژوهش حاضر ،راحی و آزمودن مدگی پیشنهادی است که

و تعهد) را در رابطه اشقانه بررسی کردند .نمونه پژوهش  435نفر

در آن برخی متغیر های فردی(تمایز یافتگی خود ،اضالع مثبث

بود .آنها دریافتند که-1 :بین صمیمیت و رضایت از رابطه  ،رابطه

شق،)10اجتما ی( القه اجتما ی ،اگگوهای ارتبا ی زوجین)در

ی مثبت وجود دارد -2بین هوس و رضایت از رابطه ،رابطه مثبت

کنار یم متغیرمذهبی(سبم زندگی رفانی) با رضایت زناشویی در
ارتباط با گروه نمونه پژوهش حاضر(زوجین شهر کرمانشاه) مورد
برسی قرار گرفته اند .از رفی پژوهش پیش رو به نو ی بررسی

1. Glad
2. love
3. Paak
4. Asodo & Aron
5. Divon
6. Hendrick
7. Overbaak, kemp & engels
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8. Skowron & Dandy
9. Pelage
10. Love triangulation
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مجرای ایجاد اگگوی ارتبا ی سازنده ومثبت بین زوجین است که

اجتما ی (به نوان فاکتور شق به اجتماع)وسبم زندگی

در آن چهار متغیر پیش بین تمایز یافتگی خود(به نوان فاکتور

رفانی(به نوان فاکتور شق به معبود و نیل به سوی کمال و

شق به خویشتن؛ چرا که الزمه شق به دیگری شناخت و شق
به خود است) مثبث شق(به نوان فاکتور شق مادی) ،القه

برتری) در نظر گرفته شده است.مدل پیشنهادی در شکل 1آمده
است.

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش
روش شناسی
پژوهش حاضر ،از نوع همبستگی ،و از نوع اگگویابی معادالت
ساختاری ،1میباشد .این روش در واق بسط اگگوی خطی کبی
است که محقق را قادر می سازد تا مجمو ه ای از معادالت
رگرسیونی را همزمان بیازماید (ارشدی .)1386

مالک های ورود و خروج در این پژوهش بارت بودند از :داشتن
حداقل یکسال سابقه ی تاهل ،ساکن شهر کرمانشاه بودن ،داشتن
حداقل سواد دیپبم ،نداشتن بیماری مزمن و نداشتن سابقه ازدواج
مجدد یا چند همسری ،که قبل از اقدام به تکمیل پرسشنامه ها
توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
ابزار پژوهش

جامعه ی آماری پژوهش شامل زنان و مردان متاهل شهر
کرمانشاه بود .بر اساس جدیدترین ا ال ات مرکز آمار

رضایت زناشویی انریچ :پرسشنامه انریچ در سال  1989توسط

ایران(آبان )1390جمعیت شهری کرمانشاه  851405نفر بود که
براساس این آمار تعداد خانوارهای معموگی ساکن شهر کرمانشاه

اگسون ،فورنیر و دراکمن ()1992درآمریکا با هدف ارزیابی زمینه
های باگقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت وپرباری رابطه

 243327خانوار بود.
با توجه به دقیق نبودن آمار جامعه ،تعداد زیاد متغیر های پژوهش،

زناشویی ساخته شده است .این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های
باگقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه

دم دسترسی مبی به کبیه ا ضای جامعه و مدل بودن پژوهش

زناشویی به کار می رود .همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص

از میان جامعه به روش نمونه برداری خوشه ای چند مرحبه ای ،با
نظر متخصصین و درنظر گرفتن پژوهش های مشابه تعداد 600

زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود
دارند .به الوه ،این پرسشنامه به نوان یم ابزار معتبر در

نفر به نوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .هریم از منا ق شش
گانه شهرداری کرمانشاه به نوان یم خوشه در نظر گرفته شد و

تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار
گرفته است .این پرسشنامه شامل  12خرده مقیاس می باشد .این

ازمیان هرخوشه یکصدوده نفراز بین محالت مختبف هر منطقه به
روش داو ببانه انتخاب گردید.

پرسشنامه هم دارای نمره کل و هم در خرده مقیاس های آن نمره
مستقل ارائه می دهد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه رضایت

1. Structural Equation Modeling
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امید محمدی عسکرآبادی

زناشویی زوجین مورد بررسی قرار گرفت که آگفای کرونباخ آن

(سن متوسط  21 :سال تعیین شده است) توسط استرنبرگ ساخته

 0/95به دست آمد.

شده است و دارای سه خرده مقیاس تعهد ،صمیمیت و شهوت

پرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین ( : 1)CPQپرسشنامه

است .برای پایایی آزمون از دو روش آگفای کرونباخ و دونیمه
سازی استفاده شد که  0/70و  0/63بدست آمد.آزمون مشتمل

اگگوهای ارتبا ی توسط کریستنسن وساالوی ( )1984دردانشگاه
کاگیفرنیا ساخته شد این پرسشنامه  35سوال دارد ورفتارهای
زوجین را در ی  3مرحبه تعارض زناشویی برآورد میکند :اگف)
هنگامی که درروابط زوجین مشکل ایجاد می شود .ب) درمدت
زمانی که درباره مشکل ارتبا ی بحث می شود .ج) بعد از بحث
راج به مشکل ارتبا ی زوجین .هررفتار را روی یم مقیاس
9درجه ای گیکرت که از  (1خیبی غیرممکن است) تا  (9خیبی

بر 45سوال است و دارای سه خرده مقیاس تعهد ،شهوت و
صمیمیت می باشد .بخشنده( )1381ا تبار و پایایی این پرسشنامه
را مورد محاسبه قرار داده است و ضریب آگفای کرونباخ وتنصیف
به ترتیب  0/42و 0/86به دست آورده است .در پژوهش حاضر
پایایی پرسشنامه مثبث شق اشترنرگ مورد بررسی قرار گرفت که
آگفای کرونباخ آن  %98به دست آمد.
پرسشنامه عالقه اجتاعی :پرسشنامه ی القه اجتما ی

امکان دارد) درجه بندی می کنند .این پرسشنامه از سه خرده
مقیاس تشکیل شده است -1 :مقیاس ارتباط سازنده متقابل -2

( 4)SI I

مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل  -3مقیاس ارتباط توق  /کناره
گیری .ارتباط توق /کناره گیری از دوبخش تشکیل شده است:

آدگر از القه اجتما ی ساخته شده است .این پرسشنامه شامل 32
سوال در ابعاد دوستی ،اهمیت خود ،شق و کار می باشد .سواالت

مرد متوق /زن کناره گیر و زن متوق  /مرد کناره گیر .تحقیقات
قببی ،روایی وپایایی قابل قبوگی را برای خرده مقیاسهای این

1تا 8مربوط به مقیاس دوستی ،سواالت 9تا 16مربوط به مقیاس
کار می باشد .بانبرز ،زارسکی واگتر ( )1991رابطه مثبت  SI Iو

پرسشنامه گزارش داده است .نوگر ووایت ،1990( 2به نقل از رسوگی
 )1380به منظور برآورد روایی این پرسشنامه زوجین را به سه گروه
بادرجات باال ،متوسط ،پائین رضایت زناشویی تقسیم کردند.آنها به

 5SI Sرا نشان دادند .زارسم ،بانبرز و وگت ( )1983همسانی
درونی و پایایی  %81را برای مقیاس القه اجتما ی گزارش کرده
اند .گریور،تسنگ و فریدگند(  )1973نیز برای پایایی این ابزار دد

این نتیجه رسیدند که  27سوال از  35سوال این پرسشنامه توانسته
به نحو معنی داری زوجین با درجات باال وپائین رضایت زناشویی را

 %81را بدست آورده اند .همچنین شایان ذکر است که بی رغم
قدیمی بودن این ابزار ،به دگیل ا تبار باالی آن و استفاده آن

از هم تفکیم نماید.نتایج پایایی کریستنسن وهیوی ()1990
وهیوی وهمکارانش( )1993برروی آزمودنی های امریکایی شباهت

درجدیدترین تحقیقات انجام شده که دربخش دوم ذکر گردید این
ابزار مورد استفاده قرار گرفت.در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه

بسیاری باکار بودنمن 3وهمکاران( )1998برروی آزمودنی های
سوئیسی وآگمانی داشت.آگفای کرونباخ به دست آمده درپژوهشهای

القه اجتما ی مورد بررسی قرار گرفت که آگفای کرونباخ آن
 0/92به دست آمد.

این محققان روی پنج خرده مقیاس پرسشنامه اگگوهای ارتبا ی از
 %44تا  %85گزارش شده ونتایج رضایت بخش بوده است .در
پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه اگگوهای ارتبا ی زوجین مورد
بررسی قرار گرفت که آگفای کرونباخ آن  0/85به دست آمد.

توسط گریور و همکاران ( )1973برای اندازه گیری مفهوم

پرسشنامه

تمایز

یافتگی

خود:

پرسشنامه

خودمتمایزسازی DSI-Rیم ابزار خود گزارشی  46بارتی است
که بر روی بزرگساالن ،ارتباط های مهم آنها و ارتباط های فعبی

مقیاس مثلث عشق اشترنبرگ :مقیاس شق در دانشگاه

که با خانواده مبدأشان دارند ،تمرکز دارد (اسکرون و اسمیت
 .)2003،این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس واکنش پذیری

نورس ایسترن بوستون( )1986تهیه شده است روایی مقیاس شق

ا فی ( ،)ERجایگاه من ( ،)IPگریز ا فی(  )ECوهم آمیختگی

به کمم یم گروه  220نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه
نورس ایسترن در بوستون ایاالت متحده با سنین  19تا  24سال

با دیگران ( )FOمیباشد( اسکرون و اسمیت .)2003،از نظر پایایی،
ضریب آگفای کرونباخ گزارش شده کل مقیاس توسط اسکرون و

)1. Communication Pattern Questionnaire (CPQ
2. White
3. Bodenman

4. Social intrest index
5. Social intrest scale
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مدل رضایت زناشویی اسالمی ایرانی با میانجی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیر

اسمیت 0/29است  .پایایی خرده آزمونها که با ضریب آگفای

وتاییدی استفاده شد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه سبم

کرونباخ محاسبه شده شامل :امتزاج با دیگران ، 0/68واکنش

زندگی رفانی مورد بررسی قرار گرفت که آگفای کرونباخ آن 0/86

هیجانی  ،0/98موقعیت من  0/18و گسبش ا فی 0/48
است(اسکرون و اسمیت  .)2003،در ایران ،یونسی در سال ()1385

به دست آمد.

این مقیاس را هنجاریابی کرده و روایی محتوایی آن را از روش
همسانی درونی  0/83و ا تبار آن را از روش بازآزمایی

یافته ها
برای  660نفر پرسش نامه ها اجرا شد که با توجه به وامبی
همچون مخدوش بودن پرسش نامه ها و ناتمامی شان 603نفر به

0/81گزارش کرده است .در پژوهش نجف گویی ( )1385پایایی
پرسشنامه به ترتیب برای کل پرسشنامه  ،0/27واکنش

نوان نمونه تحبیل شد .از بین آنها  308نفر مرد بودند(51/1
درصد)و  295زن( 48/9درصد)بودند .نمونه انتخابی در محدوده ی
سنی  19تا  60سال با میانگین سنی  33/83و انحراف استاندارد

هیجانی ،0/18گسبش ا فی ،0/76امتزاج با دیگران  0/79و
موقعیت من  0/64گزارش شده است.در پژوهش حاضر پایایی
پرسشنامه تمایز یافتگی خودمورد بررسی قرار گرفت که آگفای

 7/30بودند.میانگن ول مدت زندگی مشترک نمونه انتخابی
 9/71سال بود.

پرسشنامه سبک زندگی عرفانی :این پرسش نامه با هدف

در جدول  1وضعیت تحصیالت نمونه انتخابی و همسران آنها آمده
است.

توسط محمدی ()1393ساخته شد .این مقیاس دارای  40گویه می
باشد که برای بررسی پایایی این آزمون از تحبیل امل اکتشافی

در جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده
است.

کرونباخ آن  0/85به دست آمد.
سنجش سبم زندگی رفانی افراد بر اساس کتاب مثنوی معنوی

جدول  .1وضعیت تحصیالت نمونه انتخابی و همسران آنها
مدرک تحصیلی

تحصیالت آزمودنی

تحصیالت همسر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دیپبم

233

37

262

43/4

کاردانی

103

17/1

120

19/9

کارشناسی

83

27

155

25/7

کارشناسی ارشد

97

16/1

55

9/1

دکتری

17

2/8

11

1/8

جمع

603

100

603

100

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر های پژوهش
رضایت زناشویی
صمیمیت
هوس
تعهد
القه اجتما ی
تمایز یافتگی
سبم زندگی رفانی
اگگوی ارتبا ی ( توق  -کناره گیر)
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میانگین
165/21
109/12
99/11
116/21
115/35
158/14
108/97
55/50
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انحراف استاندارد
30/431
24/372
25/825
20/811
19/672
19/624
16/264
14/47

امید محمدی عسکرآبادی

در جدول  ،3ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
اگگوی ارتبا ی

روابط جنسی
ازدواج و فرزندان
اقوام و دوستان
جهت گیری مذهبی

صمیمیت

اوقات فراغت

هوش

مدیریت ماگی

تعهد

حل تعارض

القه اجتما ی

ارتباط زناشویی

زندگی رفانی

موضو ات شخصی

تمایز یافتگی

رضایت زناشویی

همبستگی

-0/721

0/540

0/476

0/514

0/708

0/392

0/261

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/662

0/537

0/418

0/480

0/599

0/332

0/279

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/632

0/473

0/416

0/432

0/614

0/276

0/271

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/684

0/510

0/478

0/472

0/627

0/390

0/261

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/597

0/445

0/405

0/423

0/629

0/351

0/218

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/582

0/517

0/446

0/508

0/525

0/389

0/031

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/446

همبستگی

-0/597

0/523

0/491

0/514

0/518

0/357

0/151

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/555

0/352

0/339

0/359

0/637

0/327

0/244

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/422

0/054

0/063

0/054

0/529

0/070

0/354

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

همبستگی

-0/471

0/340

0/268

0/363

0/550

0/289

0/153

معنی داری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

برای بررسی نقش میانجی اگگوی ارتبا ی توق  -کناره گیر از
تحبیل

مسیر استفاده شد ،که خالصه نتایج تحبیل در جدول  4آمده است.

جدول  .4تحلیل مسیر بررسی نقش میانجی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیر
متغیر

ضرایب مستقیم
غیراستاندارد

استاندارد

معناداری

غیراستاندارد

استاندارد

معناداری

0/001

0/022

0/101

0/001

0/001

0/113

0/135

0/001

0/050

0/080

0/001

0/259

0/040

0/031

مثبث شق

-0/016

القه اجتما ی

-0/083

-0/394

تمایز یافتگی

-0/037

-0/232

0/001

سبم زندگی رفانی

-0/191

-0/116

0/015

144

-0/296

ضرایب غیرمستقیم
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مدل رضایت زناشویی اسالمی ایرانی با میانجی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیر

نتایج همچنین بیانگر آن است که  55درصد تغیرات مربوط به

توسط متغیر های سبم زندگی رفانی تمایز یافتگی خود ،القه

اگگوی ارتبا ی توق – کناره گیری توسط سبم زندگی رفانی،
تمایز یافتگی خود ،القه اجتما ی و مثبث شق تببین می شود.

اجتما ی ،مثبث شق و اگگوی ارتبا ی توق – کناره گیری متقابل
تببین

بر این اساس حدود  78درصد تغییرات مربوط به رضایت زناشویی

می شود .در شکل  ،1نمودار مدل مورد نظر آمده است.

جدول  .5شاخص های نیکویی برازش مدلهای پیشنهادی و اصالحی برای بررسی میانجی گری الگوی ارتباطی توقع-
کناره گیر
متغیر میانجی
توق  -کناره
گیر

p

پیشنهادی
اصالحی

0/001
0/001

x2/df
6/612
5/552

شاخص های برازندگی
CFI
NFI
AGFI

GFI
0/711
0/705

0/733
0/732

0/672
0/672

نتایج جدول  5نشان داد که از بین اگگوهای پیشنهادی تنها اگگوی

0/763
0/769

IFI

TLI

RMSEA

0/764
0/770

0/745
0/755

0/097
0/087

بهبود پیدا کرد و در حد قابل قبول بود .برای بررسی نقش میانجی
اگگوهای ارتبا ی تحبیل مسیر استفاده شد ،که خالصه نتایج
تحبیل در جدول  6آمده است.

توق – کناره گیر دارای برازش در حد قابل قبول بود که پس از
ا مال شاخصه های اصالح مسیر برازندگی هر سه اگگوی ارتبا ی

جدول  .6تحلیل مسیر بررسی نقش میانجی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیر
متغیر میانجی

متغیر پیش بین

ضرایب مستقیم
غیراستاندارد

استاندارد
-0/296

ضرایب غیرمستقیم
معناداری غیراستاندارد استاندارد معناداری
0/001

0/022

0/101

0/001

مثبث شق

-0/016

0/001

0/113

0/135

0/001

اگگوی ارتبا ی

القه اجتما ی

-0/083

-0/394

0/050

0/080

0/001

توق  -کناره گیر

تمایز یافتگی

-0/037

-0/232

0/001

0/259

0/040

0/031

سبم زندگی رفانی

-0/191

-0/116

0/015

(با توجه به معنا دارنبودن ضرایب در برخی مسیرها این مسیر ها از مدل خذف شدند).
در نمودار  6مدل اصالح شده برای بررسی میانجی گری اگگوی
ارتبا ی اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری آمده است.

برای بررسی فرضیه مدل پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت که
این مدل دارای برازش اوگیه بود .و در ادامه شاخص های اصالح

نتایج تحبیل مسیر نشان داد  55درصد تغیرات مربوط به اگگوی

برای آن ا مال گردید که نتایج نشان داد که رابطه تمایز یافتگی
خود با رضایت زناشویی از ریق اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری

ارتبا ی توق – کناره گیری توسط سبم زندگی رفانی ،تمایز
یافتگی خود ،القه اجتما ی و مثبث شق تببین می شود .بر این

معنادار است .بوئن تمایزیافتگی را روی پیوستار فرضی نشان می

اساس حدود  78درصد تغییرات مربوط به رضایت زناشویی توسط
متغیر های سبم زندگی رفانی تمایز یافتگی خود ،القه

دهد که در یم رف آن تمایزیافتگی و در رف دیگر آن هم
آمیختگی با دیگران قرار دارد .افراد هم آمیخته و دارای هم

اجتما ی ،مثبث شق و اگگوی ارتبا ی توق – کناره گیری متقابل
تببین می شود.

آمیختگی با دیگران به شدت به تأیید و حمایت ا رافیان خود نیاز
دارند و رفتارهایشان تحت تأثیر سیستم هیجانی محیط و واکنش

نتیجه گیری

ا رافیان شکل می گیرد (اسکورون و دندی)2004 ،آنها از دیگران
توق زیادی دارند که این توق معموال منجر به کناره گیری می
شود .هم آمیختگی باال به فرد اجازه نمی دهد که خودش را از
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خانواده متمایز کند .از رف دیگر برای بررسی رابطه میانجی

موجه جبوه دادن ناپختگی ا فی و ناپختگی هیجانی است .ثانیأ

اگگوی ارتبا ی توق –کناره گیری برای رضایت زناشویی می توان
گفت هم آمیختگی به دو جنبه نیز اشاره دارد :اوالً نو ی هم

هم آمیختگی به نبود مرزها و فقدان فردیت بین دو یا چند نفر

آمیختگی احساس و تفکر وجود دارد که ی آن ،تفکر واق بینانه
تحت تأثیر تحریم پذیری قرار می گیرد و خدم آن می شود.

اشاره دارد که نمونه آن روابط همزیستی است.بنابراین می توان
گفت افراد تمایز یافته باکاهش اگگوهای ارتبا ی توق  -کناره گیر
رضایت زناشویی باالتری را تجربه کنند.

حاصل این نوع هم آمیختگی دگیل تراشی و توجیه قبی برای

شکل  .2مدل اصالح شده برای بررسی میانجی گری الگوی ارتباطی الگوی ارتباطی توقع -کناره گیری
نتایج همچنین نشان داد که رابطه شق به رضایت زناشویی از
ریق اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری معنادار است .انتظارات

همراه است .برای توجه به جنبههای مثبت نیاز به دو مهارت :اگف)
متعادل ساختن بارات ،ب) اشاره مشخص به موارد منفی به جای

غیر واق بینانه و توق بیش از اندازه اغبب مان از آن میشودکه
زن و شوهرمتوجه موفقیتهایی که حاصل میکنند بشوند .برداشت
زن و شوهر از رفتار همدیگر همیشه از فیبترهای احساسات ،افکار،

کبی گویی ،وجود دارد.
نتایج همچنین نشان داد که رابطه القه اجتما ی با رضایت
زناشویی از ریق اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری معنادار است.

انتظارات میگذرد .بنابراین داشتن انتظارات غیر واق بینانه با ث
میشود که زن و مرد ا مال مثبت یکدیگر را نادیده بگیرند و دست

سطح چهارم القه اجتما ی اهمیت اجتماع را باکل مبت ،فرهنگ
یا جامعه ی فرد توسعه میدهد .فرد متوجه میشود که اساس

به ا ماگی منفی بزنند و همین امر بر روابط زناشویی خدشه وارد
کند.افراد با احساس شق باال نسبت به همسر خود توقعات خود را

جامعه شامل منا ق جغرافیایی مختبف اجتما ی -اقتصادی می-
باشد .با این حال رفاه مردم باالخص شریم زندگی خویش

تعدیل می کنند که این توقعات پایین به خودی خود منجر به
افزایش رضایت زناشویی می شود .از رف دیگر نصر شق

درجامعه بهترین ارزش را دارد ،بنابراین فرد متوجه میشود که یم
جامعه مبتنی بر دموکراسی به سود همه است نه فقط به سود تعداد

با ث توجه به جنبههای مثبت می شودکه با انتظارات واق بینانه

کمی از گروه های انتخابی و یا یم ده به خصوص از مردم.
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درچنین شرایطی افراد از تالش برای خودشان و اهداف فرد محور

به تاثیر این متغیرها به شکل اثر بخشی بر رضایت زناشویی توجه

فراتر میروند تا برای جامعه مفید باشند(آدگر.)1954 ،بنابراین القه

شود .هم چنین استفاده از روشهای وگی یا آزمایشی برای

اجتما ی با کاهش توقعات و افزایش تمایل به شرکت در
اجتماع( دم کناره گیری)منجر به رضایت در تمامی جنبه های آن

بررسی بهتر روابط بی-معبوگی بین متغیرها میتوان یافته های
مفیدی فراهم آورد.

من جمبه رضایت خود و همسر از رابطه زناشویی می شود.
نتایج همچنین نشان داد که رابطه سبم زندگی رفانی با رضایت
زناشویی از ریق اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری معنادار است.

از سوی دیگر باتوجه به نتایج پژوهش میتوان پیشنهاد کرد که
درمانگران و مشاوران خانواده نقش متغیرهای پژوهش را در
رضایت زناشویی در نظر داشته باشند .مشاوران و روانشناسان

این یافته تنها یافته معنی دار مربوط به سبم زندگی رفانی در
بین سه مدل پیشنهادی بود .در تبیین این یافته می توان گفت

خانواده ،جهت ارتقاء کیفیت زناشویی زوجین به شناسایی اگگوهای
ارتبا ی زوجین مبادرت ورزند و سعی در تغییر اگگوهای ارتبا ی

وقتی فردی دارای سبم زندگی رفانی است بیشترین تاثیر این

ناساگم از ریق آموزش ،مشاوره و سایر مداخبه های درمانی

مشخصه در ارتباط با دم توق از دیگران ابراز می شود چرا که

بپردازند.

هدف این گونه افراد از ارتباط کمم به دیگران است و نه داشتن
یم سبم زندگی انگل گون به قصد استفاده از رف مقابل برای

منابع

تامین خواسته های شخصی خویش .تبیین این مقوگه زمانی نمایان
تر میشود که بدانیم سبم زندگی ،یم ابزار نرم و فرهنگی برای
مدیریت اجتما ی محسوب میشود و در صورتی که دانش آن به
درستی تدوین گردد ،بسیاری از ابزارهای سخت مدیریت اجتما ی
دیگر الزم نخواهد بود و حتی جای بسیاری از مناز ات سخت را در

.1

پیش بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتبا ی
و مهارتهای ارتبا ی .فصبنامه خانواده پژوهی29-44 :)33(9،
.2

دنیا شدهاند نیز سبم زندگی دارند و این مقوگه صرفاً اجتما ی
نیست .بنابراین می توان گفت سبم زندگی رفانی با کاهش
اگگوی ارتبا ی توق -کناره گیری منجر به افزایش رضایت
زناشویی می شود.
به نوان نتیجه گیری کبی می توان گفت ابعاد شق ،تمایز

روانشناسی.35-52 :)13(3 ،
.3

متقاضی الق در دادگاه های شهر تهران .مجبه تخصصی
اپیدومیوگوژی ایران. 83 - 93 :)1(8 .
.4

پم ،اسکات .)1381( .هنر اشقی ( بحثی درروانشناسی شق،
ارزش های سنتی وتعاگی روحی) .ترجمه :زهرا ادهمی  ،چاپ
سوم ،تهران :نشر دایره( .سال انتشار به زبان اصبی . )1936

.5

تیموری آسفیچی ،بی؛ غالمعبی گواسانی ،مسعود؛ و بخشایش

رضایت زناشویی میشوندکه اگگوی ارتبا ی سازنده متقابل بیشتر،

بیرضا .)1391(.پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبم
های دگبستگی وخودمتمایز سازی .فصبنامه خانواده پژوهی.

محدودیتهایی پژوهش حاضر به شرح زیر میباشند :در این
پژوهش صرفاً از پرسشنامههای خودگزارشدهی برای جم آوری
ا ال ات استفاده شده است که این ابزار محدودیتهای خاص خود
را دارند وچون نمونه پژوهش یم نمونه از یم شهر (کرمانشاه) بود
برای تعمیم نتایج به سایر جامعهها باید با احتیاط برخورد کرد .با
توجه به رح پژوهش حاضر و ماهیت قابل آموزش برخی متغیر
های پژوهش پیش رو پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی
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بواگهری  ،جعفر ؛ رمضان زاده  ،فا مه ؛ ابدی نیا  ،نسرین ؛
نقی زاده  ،محمد مهدی؛ پهبوانی  ،هاجر ؛ صابری  ،سید مهدی.
(  .)1391بررسی برخی بل منجر به تقاضای الق در زوجین

یافتگی خود ،القه اجتما ی و سبم زندگی رفانی زمانی سبب
اگگوی ارتبا ی اجتنابی متقابل کمتر و اگگوی ارتبا ی توق  -کناره
گیری کمتر در بین زوجین باشد.

بخشی پور رودسری ،باس؛ پیروی ،حمید؛ ابدیان ،احمد.
( .)1384بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت
اجتما ی با سالمت روان در دانشجویان .یافته های نو در

تاریخ پر خواهد کرد .سبم زندگی صرفاً جنبهی نمادی ندارد و
خود نیز اصاگت دارد .افرادی که زگتنشینی اختیار کرده و تارک

اسما یل پور ،خبیل؛ خواجه ،وجیهه ؛ نفیسه ،مهدوی.)1392(.

441 -463:)32(8
.6

حامدی ،رباب؛ خسروی ،زهره؛ پیوسته گر ،مهرانگیز؛ درویزه،
زهرا؛ خدابخش ،روشنم؛ صرامی ،غالمرضا .)1391( .بررسی
تمایزیافتگی خود و کیفیت رابطه با غیر هم جنس در دانشجویان
مجرد  .مطاگعات روانشناختی. 57 – 71 :)4( 8 ،

مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان  ،1398صفحات 149-137

امید محمدی عسکرآبادی

.7

دبیری نژاد ،مریم .)1387( .رابطه ی ا تقادات مذهبی با میزان

متأهل دانشگاه المه با بایی .پایان نامه کارشناسی ارشد،

اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری ،در دانش آموزان دختر پایه ی
اول مقط متوسطه شهرستان امیدیه .پایان نامه کارشناسی ارشد

تهران :دانشکده روانشناسی و بوم تربیتی ،دانشگاه المه

روانشناسی مومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
.8

با بایی.
 .19یوسفی ،رحیم؛ ابدین ،بیرضا؛ تیرگری ،بداگحکیم و فتح
آبادی جبیل.)1389(.اثربخشی مداخبه آموزشی مبتنی برمدل
رحواره هادرارتقاء رضایت زناشویی .مجبه روانشناسی باگینی.

رجایی ،بیرضا؛ بیاضی ،محمد حسین ؛حبیببی پور،حمید1387( .
) .بررسی باورهای اساسی دینی با بحران هویت وسالمت روان
در جوانان .فصبنامه روانشناسان ایرانی.97 -107 :)22(6،

.9

رسوگی ،محسن .)1380( .رابطه بین اگگوهای ارتبا ی زن و
شوهران دانشجوی دانشگاه تهران و اگگوهای ارتبا ی واگدین
آنها .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه تربیت معبم

سال دوم ،شماره .104-112:)7 (3
 .20مومنی ،خدامراد؛ صیدی ،محمد سجاد؛ رضایی ،خدیجه؛ زیزی،
آرزو و سمیرا انصاری .)1393(.نقش اگگوی فراغتی در ثبات
ازدواج با واسطه گری راهبرد های حفظ رابطه و شادکامی
زناشویی .فصبنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.
دوره،4شماره.331-356 :2

تهران.
 .10شوگتز ،دوان و شوگتز سیدنی اگن .)1390(.نظریه های شخصیت.
ترجمه یحیی سید محمدی .تهران :ویرایش
 .11صادقی ،محمد رضا؛ باقر زاده گداری ،رحیم؛حق شناس ،محمد
رضا .)1389(.وضعیت نگرش مذهبی و سالمت روان در
دانشجویان دانشگاه بوم پزشکی مازندران .مجبه دانشگاه بوم
پزشکی مازندران.71-75 :)75(20 ،
 .12صحراییان ،بی؛ غالمی ،بداهلل؛ امیدوار ،بنفشه .)1390(.رابطه
نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه بوم
پزشکی شیراز ،افق دانش.69-74 :)1(7 ،
 .13بیزاده ،حمید؛سجادی ،حبیبه اگسادات .)1389(.روابط
دموکراتیم و احترام متقابل .تهران :نشر دانژه ،چاپ اول.
 .14قمرانی ،امیر .)1384( .بررسی رابطه اشقانه زوجین ایرانی و
رابطه آن با رضایت زناشویی ومتغیر های دموگرافیم .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران.
 .15گبدنبرگ ،ایرنه و گبدنبرگ ،هربرت .)1389( .خانواده درمانی.
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