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Abstract 

Marital satisfaction is the result of multiple factors in marriage, which can be individual, 

interpersonal, and cultural. The purpose of this study was to predict of marital satisfaction 

based on communication patterns, attachment styles and psychological hardiness of 

married students of Kashan University. The research method was descriptive and 

correlation type that statistical population consisted of married students of Kashan 

University in academic year of 2017-18 and by random cluster sampling 217 samples were 

selected. Questionnaires were used for collecting data include Enrich marital satisfaction 

questionnaire (1989), Christensen & Salavi communication patterns questionnaire (CPQ-

1984), Collins & Reid attachment style questionnaire (1990), and Kobasa psychological 

hardiness questionnaire (1979). The results of correlation analysis showed that there was a 

direct and significant relationship between marital satisfaction with mutual Constructive 

pattern (R=0/491; P≤001), dependency attachment style (R=0/152; P≤005), closeness 

attachment style (R=0/203; P≤001), and psychological hardiness (R=0/520; P≤001). Another 

side, there was indirect and significant correlation between marital satisfaction with mutual 

avoidance pattern (R=-0/147; P≤005), and anxiety attachment style (R=-0/403; P≤001). The 

results of multiple regression analysis showed that communication patterns, attachment 

styles and psychological hardiness could to predict of marital satisfaction. Multiple 

correlation coefficients between communication patterns, attachment styles, and 

psychological hardiness with marital satisfaction were 0.676, and the coefficient of 

determination was 0.457. Therefore, it's possible to improve on marital satisfaction in 

couples by recognizing and enriching the constructive communication pattern, attachment 

styles, and psychological hardiness.  
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Introduction 

One of the interpersonal factors, affecting marital satisfaction, is couples' communication 

patterns, including mutual constructive, mutual avoidance, and demand-withdraw patterns 

(Etemadi, Jaberi, Jazaieri & Ahmadi, 2014). Ainsworth advanced Bowlby's theory and 

divided the attachment styles into three categories: secure, avoidant-insecure, and 

ambivalent-insecure (Fathi, Etemadi, Hatami & Gourji, 2013). Findings showed that 

attachment styles could predict marital satisfaction (Hosseini & Alavi Langeroodi, 2018). 

Another factor affecting marital satisfaction is psychological hardiness. It has three essential 

attitudes, including control, commitment, and challenge (Maddi, 2006) The main purpose of 

this study was that marital satisfaction can be predicted in married students of Kashan 

University, based on communication patterns, attachment styles, and psychological 

hardiness. 

Methodology 

The present research was correlational in terms of methodology and applied based on the 

purpose. The statistical population of this study included all married students of Kashan 

University in the academic year 2017-18, the number of which was 517. In this study, the 

sample included 217 people selected by cluster random sampling method from faculties of 

Humanities, Engineering, Mathematics, and Foreign Languages. Questionnaires were used: 

A. Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire: The short form of this questionnaire contains 47 

questions (Olson & Fowers, 1993). In a study, Soleimani (Saatchi, Kamkari & Asgarian, 

2016) confirmed the content of the questionnaire for the first time in Iranian society. In the 

present study, that of 0.93 was obtained applying Cronbach's alpha coefficient. B. Christensen 

and Salavi Communication Patterns Questionnaire (CPQ): with 35 questions, the questionnaire 

consists of three subscales (Christensen & Heavey, 1990). In Iran, Ebadatpour (2000) 

reported a correlation of 0.74 between this questionnaire and the ENRICH marital 

satisfaction one. In the present study, using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of 

0.73, 0.79, 0.70, and 0.83 were obtained for the mutual constructive communication, mutual 

avoidance communication, and demand-withdraw communication, and the whole 

questionnaire, respectively. C. Collins & Reid's attachment style questionnaire: The scale 

consists of 18 items, measuring three subscales. (Collins & Reid, 1990). Also, Pakdaman 

(2001) reported the test validity, using the relevant re-test. In the present study, Cronbach's 

alpha coefficient was 0.70, 0.73, 0.71, and 0.75 for the closeness attachment style, the 
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anxiety attachment style, the dependency attachment style, and the entire questionnaire, 

respectively. D. Kobasa psychological hardiness questionnaire: The test questionnaire, developed 

by Kobasa, Marie, and Barton, has 50 items and 3 subscales, including control, commitment, 

and challenge (Kobasa, 1979). The questionnaire was translated to Persian by Ghorbani 

(1996), and its psychometric characteristics were confirmed. In the present study, Cronbach's 

alpha coefficient was 0.69, 0.75, 0.75, and 0.85 for commitment, control, and challenge 

dimensions, and total psychological hardiness questionnaire, respectively.  

Results and discussion 

Data were analyzed using SPSS-23 software by Pearson correlation statistical tests and 

regression analysis. The results of Pearson's correlation showed that marital satisfaction had 

a significant direct correlation with mutual constructive communication (p<0.01), dependent 

attachment styles (p<0.05), closeness attachment style (p<0.01), and psychological hardiness 

(p<0.01). Marital satisfaction has a significant and inverse correlation with anxious 

attachment style (p<0.01) and mutual avoidance (p <0.05). But the relationship of marital 

satisfaction with the demand-withdraw communication is inverse and non-significant 

(p<0.05). Interpreting the regression results for 217 questionnaires showed the multiple 

correlation coefficients (R) of 0.676 between communication patterns, attachment styles, and 

psychological hardiness with marital satisfaction. The coefficient of determination was 

0.457, which indicates only 5.7% of the variance in marital satisfaction is due to 

communication patterns, attachment styles, and psychological hardiness (R2 = 0.457). Also, 

the Durbin-Watson coefficient showed an acceptable amount. In other words, the variables 

of mutual constructive communication, demand-withdraw communication, dependent style, 

closeness style, anxious style, and psychological hardiness had significant participation in the 

regression equation.  

In this regard, Parvandi, Arefi & Moradi (2016)  showed that there was a positive 

relationship between the mutual constructive pattern and marital satisfaction and a negative 

correlation between mutual avoidance and demand-withdraw patterns with marital 

satisfaction. Farhadian's (2013) study showed that amongst the communication patterns, the 

highest correlation was between mutual constructive one and marital satisfaction. 

Furthermore, there was a negative correlation between mutual avoidance communication and 

marital satisfaction. Communication patterns, especially mutual constructive ones, can act as 

a predictor of marital satisfaction (Cauchlin, 2013). Abu-ali, Bakhtirpour & Makvandi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/458548
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(2014) showed that there was a positive relationship between secure attachment style and 

marital satisfaction. Also, there was a negative relationship between avoidance and mutual 

attachment styles and marital satisfaction. Fuadian ) 2016) showed that there was a positive 

relationship between marital satisfaction and secure attachment style and a negative 

correlation between marital satisfaction and avoidance and mutual attachment styles. Hamidi 

(2007)  showed that married students, adopting a secure attachment style, had higher marital 

satisfaction, and students, having avoidance and mutual insecure attachment styles, had a 

significantly lower level of marital satisfaction than the people with a secure one. Johari   

)2013) showed that there was a positive relationship between psychological hardiness and 

marital satisfaction. Moein, Ghiasi & Masmoei (2011) showed that psychological hardiness 

could predict marital satisfaction. 

Conclusion 

This study aimed to predict marital satisfaction based on communication patterns, attachment 

styles, and psychological hardiness. Amongst the communication patterns, the mutual 

constructive one can most greatly predict marital satisfaction. Also, the results showed that 

attachment styles could predict marital satisfaction. Psychological hardiness and its 

dimensions, including control, commitment, and challenge, could predict marital satisfaction. 

In line with the researches findings, results approve that communication patterns, attachment 

styles, and psychological hardiness were possible to predict marital satisfaction. For an 

increased level of marital satisfaction, it is clinically recommended that family counselors 

and therapists follow the couples' communication patterns, attachment styles, and 

psychological hardiness.  
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  )مسئول )نویسنده .رانیا ،قم ،قم دانشگاه علوم تربیتی، گروه اریاستاد
 سهراب عبدی زرین

S.Abdizarrin@qom.ac.ir 

 مریم صانعی طاهری   .رانیا ،قم ،قم دانشگاه ،گروه علوم تربیتی ،کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

  

 چکیده 

 حاضر پژوهش. است ییزناشو وندیپفردی و فرهنگی در  انیمعوامل چندگانه فردی،  ندیبرآزناشویی  یخوشنود

در  شناختینستوهی روان و یبستگدل هایسبک ارتباطی، الگوهای هیپا بر زناشویی یخوشنود بینیپیش باهدف

 رندهیدربرگ آماری جامعه بود که همبستگی نوع از توصیفی پژوهش. شد کاشان انجام دانشگاه متأهل ندانشجویا

-تصادفی خوشه گیرینمونه روش به نفر 217 و بود 1396-97در سال تحصیلی  کاشان دانشگاه متأهل دانشجویان

 ارتباطی الگوهای ،( Enrich ; 1998زناشویی ) رضایت هایپرسشنامه از هاداده گردآوری برای. انتخاب شدند ای

 کوباسا شناختینستوهی روان و (1990) رید و کولینز گیدلبست هایسبک ،(CPQ ;  1984 ) کریستنسن و ساالوی

الگوی ارتباطی سازنده  با زناشویی یخوشنود که داد پژوهش نشان های همبستگییافته. شد استفاده (1979)

و  ،(P≤001; R=0/203)سبک نزدیک بودن ،(P≤005; R=0/152)وابستگی  یبستگدل سبک ،(P≤001; R=0/491)متقابل

زناشویی با  یخوشنود همبستگی و معنادار داشت. از طرفی، مستقیم رابطه (P≤001; R=0/520) شناختیروان نستوهی

و  معکوس (P≤001; R=-0/403)اضطرابی  یبستگدل و سبک (P≤005; R=-0/147)الگوی ارتباطی اجتناب متقابل 

-نستوهی روان و یبستگدل هایسبک ارتباطی، رگرسیون چند متغیره نشان داد که الگوهای یندهایبرآ. معنادار بود

-سبک ارتباطی، الگوهای انیم چندگانه همبستگی ضریب. زناشویی را داشتند یخوشنودبینی شناختی توانایی پیش

 به 457/0 برابر تعیین نرخ بود و 676/0 با برابر زناشویی یخوشنود با شناختینستوهی روان و یبستگدل های

 شناختینستوهی روان و یبستگدل هایسبک سازنده، ارتباطی سازی الگویبا شناخت و غنی بنابراین،. آمد دست

 را در زوجین بهبود بخشید. زناشویی یخوشنودتوان می

 شناختین،  نستوهی روایبستگدلهای زناشویی، سبک یخوشنودالگوهای ارتباطی،  ها:کلیدواژه

 خانواده درمانیروان و مشاوره
 1399و تابستان  بهار(. 29 یاپیپ) اول مارهش. دهم دوره
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 مقدمه

-می فراهم را خانوادگی رابطه تشکیل برای نخستین ساختار است که انسانی رابطه ترینمهم و تریناساسی ازدواج 

 ارتباطات کلی کیفیت ارزیابی در اساسی نقش که است زناشویی روابط کیفیت زوجین روابط ابعاد از یکی. کند

 مانند زوجین ارتباط گوناگون ابعاد شامل و است چندبعدی مفهومی ناشوییز روابط کیفیت دارد، خانوادگی

 معنای از حسی به تا سازدمی قادر را افراد خوب ازدواج. است تعهد و انسجام شادمانی، ،خوشنودی سازگاری،

است که  ازدواج، پیوندی زناشویی(. Rosen-Grandon, Myers & Hattie, 2004) یابند دست شانزندگی در هویت

زناشویی است  خوشنودیزوجین به یکدیگر که غایت آن  یقالاخ و یمذهب ،یقانون تعهدهمراه است با 

(Kianipour & Aminiha, 2020) .احساس موجب زناشویی، رابطه برقراری از پس ازدواج اهداف پیوستن تحقق به 

 خواهد همراه به را ازدواج از نارضایتی درنهایت و زناشویی اختالف امر، این خالف و شودمی فرد خوشنودی

 شود روبرو مشکل با اگر هک دانست اجتماع در روانی بهداشت عوامل ترینمهم از یکی توانمی را ازدواج. داشت

 این نتیجه روانی اختالالت دیگر و اضطراب و افسردگی نظیر آن منفی اثرات و شد نخواهد حاصل روانی بهداشت

 با موجود وضعیت میان انطباق 1زناشویی خوشنودی. (Olson & Defrain, 2014) بود خواهد زناشویی نارضایتی

 افراد موجود وضعیت که آیدمی به وجود وقتی زناشویی خوشنودی تعریف، این طبق است؛ انتظار وضعیت مورد

   (Oulia, Fatehizadeh & Bahrami, 2019).باشد منطبق انتظارشان مورد وضعیت با زناشویی روابط در

زوجین است. اهمیت توجه به  میان 2زناشویی، الگوهای ارتباطی خوشنودیبر  مؤثر بین فردییکی از عوامل 

ارتباطی در  تغییر الگوهایزناشویی بلکه  خوشنودیتنها از جهت اثرگذاری آن بر میزان الگوهای ارتباطی نه

های شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادی بر نارضایتی زناشویی مانند ویژگی تأثیرگذارمقایسه با دیگر عوامل 

در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات  کیفیت روابط زناشویی .Gottman & Notarious, 2004)) استتر عملی

شادمانی، انسجام ، خوشنودیو شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری،  دارداهمیت باالیی خانوادگی 

اند کرده شناسایی را زیادی ارتباطی الگوهای زناشویی، ارتباط پردازاننظریه .(Darakhshan, 2019)شود و تعهد می

 از هرکدام آن طی )در 3متقابل سازنده الگوی: کنندمی تقسیم دسته سه به را زوجین میان ارتباطی که الگوهای

 و نمایند ابراز هم به نسبت را احساساتشان کنند، وگوگفت و بحث ارتباطی مشکل مورد در کنندمی سعی زوجین

کنند می درک را همدیگر که کنندمی احساس دو هر و بدهند مذاکره و حلراه پیشنهاد ارتباطی، مشکل برای

                                                                                                                     
1. marital satisfaction  

2. communication patterns 

3. mutual Constructive pattern 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00286.x
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
https://www.mheducation.com/highered/product/marriages-families-intimacy-diversity-strengths-olson-defrain/M9780078026928.html
https://www.adinehbook.com/gp/product/6005070309
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x
http://www.jonapte.ir/fa/showart-90d32101a0452b0fa7bc797e37e12f7b
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Etemadi, Jaberi, Jazaieri & Ahmadi, 2014)). ایگونهبه بوده شدید زوجین میان )تعارض 1متقابل اباجتن الگوی 

-می خودداری یکدیگر با ارتباط برقراری از زوجین و شدهتبدیل مخرب و دائمی الگوی یک به وجدلبحث که

 وجود اصالا  یا است ممکن حد کمترین در ارتباطشانو  بوده یکدیگر با موازی شکل به هاآن زندگی کنند؛

 گیریکناره/ زن توقع و زن گیریکناره/ مرد توقع شکل دو )به 2گیرکناره/توقع الگوی ؛((Reisipour, 2013ندارد

 متوقع همسر الگو، این در. دارد به دنبال را زناشویی هایتنش تشدید و دیگری افزایش یکی، افزایش و است مرد

 در مردها و ها، زندرواقع. (Shoa Kazemi, 2010) دارد شدن وابسته از ترس گیرکناره همسر و است وابسته فردی

 و اطالعات تبادل برای مردها که توان گفتمی در این راستا، دارند که هاییتفاوت ارتباط برقراری هایشیوه

 .  Nazari, 2019)) دارد اهمیت ارتباط خود هازن برای کهدرحالی کنند،می برقرار ارتباط درک حقایق،

 معیوب، ارتباطی الگوهای ا آنجا کهنمایند ت تعیین را زناشویی خوشنودی میزان توانندمی ارتباطی الگوهای

 برای کنند، حمایت یکدیگر از نتوانند همسران شودمی باعث داده، کاهش یکدیگر از را زوجین صحیح درک

 سرانجام و کنند درک را گرـــیکدی دیدگاه برانگیز، تعارض مسائل برای و کنند تالش یکدیگر نیازهای ارضای

-مهم از یکی سازنده و سالم ارتباطی الگوهای مقابل در شود؛ ایجاد ضایتینار و زناشویی مشکالت شودمی باعث

-می دارند؛ که مختلفی ارتباطی الگوهای بر اساس زوجین. آیدمی شمار به زناشویی مندیرضایت عوامل ترین

 با طیارتبا الگوهای رابطه گذشته، تحقیقات مطابق. شوند تقسیم ناخوشنود زوجین یا خوشنود زوجین به توانند

 قرار تأثیر تحت را ارتباطی الگوهای تواندمی زناشویی خوشنودی هم یعنی است متقابل رابطه زناشویی خوشنودی

 ,Thanaguee, Janbozorg & Mahdavian باشد مؤثر زناشویی خوشنودی بر تواندمی ارتباطی الگوهای هم و دهد

2011).)  
 معرض در زوجین بر روی ارتباطی هایمهارت تأثیر: ازدواج رویه تغییر» عنوان تحت در همین راستا، پژوهشی

 شوهر و زن دوری سبب همسران متقابل اجتنابی ارتباطی الگوی که داد نشان نتایج شد و انجام «زناشویی نارضایتی

 که ، زمانیدرواقع .است همراه زناشویی خوشنودی کاهش با درنهایت و شودمی مشکل یدرباره وگوتگف از

 رفع و مشکالت حل به نسبت یکدیگر با گفتگو با توانندنمی کنند،می استفاده متقابل اجتناب الگوی از زوجین

 و یکدیگر گرفتن از فاصله متقابل، حتراما احساس شدن کم منفی، تعامالت این نتیجه. نمایند اقدام متقابل نیازهای

 کاهش نیز زناشویی خوشنودی و شده کمتر هاآن میان صمیمیت و تفاهم درنتیجه. است هم نسبت به شدن بیگانه

  . (Schilling, Baucom, Burnett, Allen & Ragland, 2003)یابدمی

                                                                                                                     
1. mutual avoidance pattern  

2. demand-withdraw pattern 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/29613931705.pdf
http://maghalefile.rozblog.com/post/6916/
https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1355_ec61652dba00d94c22e78984ceafae54.pdf
https://www.adinehbook.com/gp/product/9644057489
http://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_1069_d932f0bf8150cdd658814d1184d4bcde.pdf
http://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_1069_d932f0bf8150cdd658814d1184d4bcde.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12666462
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 فرد هیجانی رابطه نوع یا و والدین با فرد نخستین تجارب دارد، تأثیر زناشویی خوشنودی بر که عواملی از یکی

 بر نخستین بستگیدل روابط که است این بستگیدل ایپایه اصول از یکی .است کودکی دوران در خود والدین با

 به. کندمی فراهم هیجانی رشد برای را جایگزینیبلغیرقا بافت کودک، -والد پیوند. است مؤثر فرد زندگی طول

 ,Lang) است کودکی دوران واقعی تجربیات از منتج سالیبزرگ و کودکی دوران مشکالت اکثر 1بالبی نظر

 همکنش در نوزاد کسانی که یا مادر و کودک میان که است پایداری ابیشکم هیجانی پیوند بستگیدل. (2010

 نفر دو میان ارتباط ،2بستگیدل سبک (. & Feldman, 2014Martorell, Papaliaشود )می ایجاد هاستآن با منظم

 بایدمی مراقب و کودک است، طرفه دو مسیر یک این باشد؛ کرده واگذاری کودک به مادر که صفتی نه است

 به احتماالا  نــــــایم بستگیدل که کندمی بینیپیش بستگیدل نظریه. باشند حساس و دهپاسخ هم به نسبت

 (Banse, 2004).  انجامدمی سالیبزرگ رمانتیک روابط و دوستی روابط در ثبات و کودکان در نفساعتمادبه

 ناایمن و 5اجتنابی ناایمن ،4ایمن دسته سه به را بستگیدل هایسبک و داد گسترش را بالبی نظریه 3اینثورث

 به نسبت مثبت حس یک که هستند کسانی ایمن بستگیدل دارای است. افراد کرده تقسیم( اضطرابی) 6دوسوگرا

 دارای هستند. افراد ترموفق و داشته بیشتری نفساعتمادبه اجتماعی ازلحاظو  دارند دیگران از مثبتی درک و خود

 کنندمی ادعا و کنندمی را انکار پذیریآسیب بینند،می خودبسنده صورتبه را اجتنابی، خودشان بستگیدل سبک

 گیـــــــبستدل سبک دارای دارند. افراد از صمیمیت اجتناب به و تمایل ندارند نزدیک روابط به نیازی که

 ,Fathi, Etemadiدارند ) روابطشانو  خودشان مورد در مثبتی کمتر دیدگاه داشتن به گرایش اضطرابی/ دوسوگرا

Hatami & Gourji, 2013زناشویی خوشنودی بینیتوانایی پیش بستگیدل هایسبک که داد نشان (. نتایج پژوهشی 

 میان نشان داد در Alinaghizadeh (2014)همچنین، نتایج پژوهش  .)Hosseini & Alavi Langeroodi, 2018را داشتند )

همبستگی وجود  زناشویی خوشنودی و ارتباطی الگوهای هایمؤلفه از تعدادی با بستگیدل هایسبک میانزنان 

 هایسبک میان معناداری ارتباط که داد نشان Tebyaninya (2010)نتایج پژوهشی  است. از سوی دیگر،داشته 

همچنین، . ندارد وجود مردان و زنان در زناشویی یخوشنود با تمایزیافتگی و دفاعی هایسبک ،بستگیدل

Hosseini (2012) داریعنام رابطه زناشویی رضایت و تعارض حل هایشیوه با بستگیدل هایسبک نشان داد بین 

 وجود ندارد.

                                                                                                                     
1. Bowlby 

2. attachment style 

3. Ainsworth  

4. secure 

5. avoidant  

6. ambivalent 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810015375
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810015375
https://www.mheducation.com/highered/product/child-s-world-infancy-through-adolescence-martorell-papalia/M9780078035432.html
doi:%2010.1177/0265407504041388
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413911803.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413911803.pdf
https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_3125_2147c4c0da30a89e97e02fef8ad7d7ee.pdf
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/811962
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F518660&type=0&id=10454518
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F565943&type=0&id=10506843
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 از ویژگی ؛ ایناست 1شناختیرواننستوهی  گذاردمی تأثیر زناشویی خوشنودی بر که دیگری عامل

 منطقی ایبه مقابله اهتنش و شرایط ترینبحرانی در حتی تواندمی که سازدمی کارآمد فردی ،انسان

 دارای شناختیروان. نستوهی (Kobasa, 1979) نماید حفظ را خود جسم و روان کماکان و بزند دست

 ایجاد به افراد، در باال نستوهی. است( جوییمبارزه) 4چالش و 3تعهد ،2کنترل شامل اساسی مؤلفه سه

دشوار  هایموقعیت در استرس کنترل به اطمینان احساس و زااسترس هایموقعیت در مثبت احساس

در پژوهشی،  .(Maddi, 2006) دهدمی کاهش را احتمالی تهدیدهای شدت و شده منجر زندگی

 ,Porzor).قرار گرفت تائیدزناشویی مورد  خوشنودی و بینیخوش ،شناختیرواننستوهی  میانهمبستگی 

Abolghasemi & Banidost, 2014) 
 به محبت ابراز است و همراه با تضاد فقدان و خوب ارتباط همراهی، شامل کیفیت روابط زناشویی 

 خوشنودیردد که مؤثر و خوب در زوجین گ ارتباط و سازگاری بهتواند که می است یکدیگر

-خانوادههمچنین،  .(Behbahani Mondani Zadeh & Homaei, 2020)زناشویی را به دنبال خواهد داشت 

در  ند،ربرخوردا باالیی خوشنودی از و دارند توافق زندگی مهم مسائل سر بر هازوج هاآن در هایی که

 ,Seidi, Falah Tafti, Sadeghi & Rezaie) کنند آن مدیریت صرف را خود توانند انرژیمی تنش هایزمان

شود نشان عنوان معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی شناخته میآمار طالق که بهاز طرفی،  .(2013

اند و سپس به جدایی گی رابطه را تحمل کردهـــ، ابتدا یک دوره آشفتجداشدههد زوجین از هم دمی

 Ghanbarian, Keshavarz).2020)اند سال اول زندگی رخ داده 5ها در اند و بیشتر طالقفکر کرده

Afshar, Eskandari & Saeedi,  
زناشویی و  خوشنودیشود که با عدم های بسیاری مشاهده میو زوج مراجعیندر مراکز مشاوره، 

جدایی و طالق  به دنبالتر و در مواقع بحرانی حلراه به دنبالمواجه هستند که  هیجانیحتی با طالق 

ها وضعیت این زوجشود علل چندی بیشترین نقش را در ای مشخص میهستند که در جلسات مشاوره

های آن علت ازجملهارتباطی زناشویی و الگوهای ارتباطی نامناسب  هایمهارتداشته است که نداشتن 

زناشویی مشخص  خوشنودیتر، بخصوص در زمینه الگوهای ارتباطی و عدم بوده است؛ با بررسی دقیق

این دو متغیر قرار دارد  میان ینوعبهنقش مهمی در این زمینه دارند و  بستگیدلهای شود که سبکمی

                                                                                                                     
1. psychological hardiness 

2. control 

3. commitment   

4. challenge  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/458548
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439760600619609
https://www.civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_083.html
https://www.civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_083.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/32838/9285
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6011713920105.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6011713920105.pdf
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/4306
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/4306
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. از طرفی، با وجود نقش مهم الگوهای استزناشویی  خوشنودینوع ارتباط و میزان  کنندهتعیینو 

زناشویی، برخی از متغیرهای فردی نیز وجود  خوشنودیدر ارتباط با  بستگیدلهای ارتباطی و سبک

ه و مانع از آسیب رسیدن به ارتباطات زوجین زناشویی بود خوشنودیبر  تأثیرگذارتوانند دارند که می

تر که . بخصوص این موارد در زوجین جواناستاین متغیرها  ازجمله شناختیروانشده که نستوهی 

شود و زوجین دانشجو هم نگذشته است بیشتر مشاهده می هاآنچند سال بیشتر از زندگی مشترک 

 خوشنودی مسائل به پرداختن اهمیت و رورتدر ابتدای زندگی زناشویی قرار دارند. ض معموالا

 جهت هاییآموزش تحت را زوجین توانمی و است موفق زندگی داشتن جهت در گامی زناشویی،

 خوشنودی تا داد قرار شناختیروانافزایش نستوهی  و بستگیدل هایسبک و ارتباطی الگوهای بهبود

 توانندمی بهتر باشند داشته زناشویی زندگی از بیشتری خوشنودی مرد و زن وقتی. یابد افزایش زناشویی

 درصددبود. از طرفی، پژوهش حاضر  خواهد بیشتر زندگی از هاآن خوشنودی و کنند حل را مشکالت

آن است تا نشان دهد علل وقوع مشکل هم به اندازه مشکل اهمیت دارند و از طریق شناخت علل 

خواهد  ترهزینهکمتر و مشکل پرداخت که بسیار مهم به امر پیشگیری از وقوع توانمیمشکل است که 

 با مرتبط آموزشی مداخالت زناشویی و مشاوره زمینه در توانپژوهش حاضر می نتایج از بنابراین، ؛بود

توان از طریق آموزش الگوهای ارتباطی مناسب، آگاهی دادن در کرد؛ می استفاده آموزش زوجین

 خوشنودیدر زوجین انتظار داشت که  شناختیروانش نستوهی و افزای بستگیدلهای زمینه سبک

 :شده استهای زیر انجامبرای پاسخگویی به پرسشحاضر پژوهش شان افزایش پیدا کند. زناشویی

 خوشنودیبا  شناختیروانو نستوهی  بستگیدلهای الگوهای ارتباطی، سبک میان بر اساسآیا  .1

 کاشان همبستگی وجود دارد؟دانشگاه  متأهلزناشویی در دانشجویان 

 خوشنودیتوان می شناختیروانو نستوهی  بستگیدلهای الگوهای ارتباطی، سبک بر اساسآیا  .2

 بینی کرد؟دانشگاه کاشان پیش متأهلزناشویی را در دانشجویان 

 روش

 کاربردی پژوهش نوع از هدف بر اساسو  پژوهش همبستگی نوع از روش، نوع از حاضر پژوهش

 تحصیلی سال در کاشان گاهــــــدانش متأهل کلیه دانشجویان شامل پژوهش این آماری معهجا .است

 & Krejcie جدول بر اساس نمونه حجم پژوهش، این در .بودند نفر 517 هاآن تعداد که 97-1396

https://psycnet.apa.org/record/1971-03263-001
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Morgan (1970) 217 ای انتخابخوشه تصادفی گیرینمونه روش بر اساسها نمونه که شد برآورد نفر 

 m8  +50 که فرمول   Tabachnick & Fidell (2007)با استفاده از پژوهشهمچنین، حجم نمونه  .شدند

N> تعداد متغیرهای پیشارا ارائه نموده( بین = ندm متناسب بوده است. مالک انتخاب )هاینمونه 

باشند و در دوران عقد و نامزدی نباشند و حداقل  کردهازدواج حتمااپژوهش به این صورت بود که 

خواستار ادامه  نوعیبهگذشته باشد، همچنین متقاضی طالق نبوده و  مشرکشانشش ماه از آغاز زندگی 

 شترک باشند. زندگی م

 هاابزار

 و شد ساخته (1989) 2اولسون و همکاران توسط پرسشنامه این :1انریچ زناشویی خوشنودی پرسشنامه 

 این کوتاه فرم کاربرد دارد زناشویی رابطه قوت نقاط شناسایی و زامشکل بالقوه هایزمینه ارزیابی برای

 ایگزینه 5 صورتبه سؤاالت به پاسخ که (Olson & Fowers, 1993) است سؤال 47 شامل پرسشنامه

 گزینه هر پرسشنامه این در. است( مخالف کامالا و مخالف مخالف، نه و موافق نه موافق، موافق، کامالا)

است که  طوراین حاصله راتنم تفسیر. شوندمی جمع باهم نمرات درنهایت و گیردمی امتیاز 5 تا 1 از

 40 تا 31 هایاست، نمره زناشویی روابط از همسران شدید نارضایتی نشانگر 30 از کمتر هاینمره

 خوشنودی نشانگر 60 تا 41 میان هایاست، نمره همسران زناشویی روابط از خوشنودیعدم  نشانگر

 زیاد خوشنودی نشانگر 70 تا 61 میان هاینمره است، همسران زناشویی روابط از متوسط و نسبی

 روابط از بسیار زیاد خوشنودی نشانگر 70 از باالتر هایو نمره است زناشویی روابط از همسران

ی را برای اولین بار در جامعه پرسشنامه محتوایی روایی پژوهشی در سلیمانیان است. همسران زناشویی

 0.93 آلفای کرونباخ با ضریب پایایی آن بعد، مرحله داد. همچنین در قرار تائید ایرانی مورد

در پژوهش حاضر، پایایی پرسشنامه با استفاده  .(Saatchi, Kamkari & Asgarian, 2016)بود  شدهگزارش

 آمد. به دست 0.93از ضریب آلفای کرونباخ 

 رفتارهای و شدهتشکیل سؤال 35 پرسشنامه ازاین  :3ساالوی و کریستنسن اطیارتب الگوهای پرسشنامه

 -الف: از اندعبارت مراحل این. کندمی برآورد زناشویی تعارض مرحله سه طی در را زوجین

                                                                                                                     
1. Enrich marital satisfaction questionnaire 
2. Olson et al. 

3. Christensen & Salavi communication patterns questionnaire )  CPQ( 

https://psycnet.apa.org/record/1971-03263-001
https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134790545.pdf
https://doi.org/10.1177/1066480793013002
https://www.adinehbook.com/gp/product/9646184695
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 -ج ارتباطی، مشکل پیرامون بحث طول در -آید، بمی به وجود زوجین رابطه در مشکلی کههنگامی

 1 از که لیکرت ایدرجه 9 مقیاس یک روی را رفتار هر زوجین .ارتباطی مشکل به راجع بحث از بعد

 دارد مقیاس خرده سه ،پرسشنامه این. کنندمی بندیدرجه( دارد امکان خیلی) 9 تا( ندارد امکان اصالا)

 خشب دو گیر )ازتوقع/کناره ارتباط و متقابل اجتناب ارتباط متقابل، سازنده ارتباط :از اندعبارت که

گذاری گیر(. شیوه نمرهکناره مرد/ متوقع زن و گیرکناره زن/ متوقع مرد است یعنی شدهتشکیل

 4 ب+  2 ب+  2 الف: متقابل سازنده که ارتباط است طوراین ترتیب به مقیاس خرده هر پرسشنامه برای

+  3b الف+  3a الف :گیرکناره/توقع ارتباط؛ 4 ج+  2 ج+  1 الف: متقابل اجتناب ج؛ ارتباط+  1 ج+ 

 و درمانده ،غیر درمانده زوجین از گروه سه آن در که ایمطالعه در. 6b ب+  6a ب+  5b ب+  5a ب

 گروه سه هر میان توانست متقابل سازنده ارتباط مقیاس خرده شدند، مقایسه جداشده یا طالق حال در

 توانستند تنها گیرکناره/ توقع و ابلمتق اجتناب ارتباط هایمقیاس خرده کهدرحالی شود، قائل تمییز

 ایران در .(Christensen & Heavey, 1990)شوند  قائل تفکیک درمانده غیر و درمانده زوجین میان

Ebadatpour (2000) و پرسشنامه این هایمقیاس میان همبستگی پرسشنامه، این روایی برآورد منظوربه 

 همبستگی ضرایب همچنین،. آورد به دست 0.74 را ENRICH زناشویی خوشنودی پرسشنامه

 و متقابل اجتناب ارتباط ،(ؤالیـــس پنج) متقابل سازنده ارتباط مقیاس خرده سه برای آمدهدستبه

 آلفای سطح در همگی که -0.35 و -0.58 ،0.58 از بودند عبارت ترتیب به گیرکناره/توقع ارتباط

 مقیاس خرده برای را سازه روایی و مالکی روایی( 1996) 1هیوی و همکاران. بودند دارمعنی 0.01

 0.001 سطح در 0.72 آمدهدستبه همبستگی ضریب نمودند که محاسبه متقابل سازنده ارتباط الگوی

 هاخرده مقیاس برای کرونباخ آلفای با استفاده از ضریب پرسشنامه این همچنین، پایایی .بود معنادار

در پژوهش حاضر،  .(Abbasi, Madani & Gholamali Lavasani, 2014)بود  شدهگزارش 0.78 تا 0.50 میان

، الگوی ارتباط اجتناب 0.73با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای الگوی ارتباط سازنده متقابل 

 آمد. به دست 0.83و برای کل پرسشنامه  0.70گیر ، الگوی ارتباط توقع/کناره0.79متقابل 

 هایمهارت از خودارزیابی شامل مقیاس این :2رید و کولینز ساالنبزرگ بستگیدل سبک پرسشنامه

 نزدیک بستگیدل هایچهره به نسبت بستگیدل روابط دهیشکل شیوه توصیفی خود و روابط ایجاد

                                                                                                                     
1. Heavey et al 
1. Collins & Reid attachment style questionnaire 

https://europepmc.org/article/med/2213491
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F29301&type=0&id=10214343
http://fcp.uok.ac.ir/article_9669_8bfedb2d54ed6089ef0aa9c27bba2bd1.pdf
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از  ایدرجه 5 اســــــــــــمقی یک روی گذاریعالمت طریق از که است داده 18 بر مشتمل و است

. شودمی دارد سنجیده تطابق من خصوصیات با کامالا-5 تا ندارد تطابق من خصوصیات با وجههیچبه -1

 مقیاس زیر 3 شود،می مشخص است ماده 6 شامل مقیاس هر که مقیاس زیر 3 عوامل، تحلیل با

 آیا که صورت این به کنندمی اعتماد دیگران به افراد که را میزانی(: D) 1وابستگی -الف :از اندعبارت

 رابطه در آسایش میزان(: C) 2بودن نزدیک -کند، بمی گیریاندازه ،انددسترسیقابل لزوم مواقع در

 را رابطه داشتن از ترس(: A) 3اضطراب -و ج کندمی گیریاندازه را هیجانی نزدیکی و صمیمیت با

 Hazen & Shaver (1987) سالبزرگ بستگیدل پرسشنامه در که هاییتوصیف پایه سنجد. این ابزار برمی

 بستگیدل با( A) اضطراب زیرمقیاس. است شدهتهیه داشت وجود بستگیدل اصلی سبک سه مورد در

 اساساا که است دوقطبی بعد یک( C) بودن نزدیک زیرمقیاس و دارد مطابقت اضطرابی -دوسوگرا

 بستگیدل با تطابق در بودن نزدیک بنابراین ؛دهدمی قرار کنار هم در را اجتنابی و ایمن ایهتوصیف

 زیر که داد است. نتایج پژوهشی نشان اجتنابی بستگیدل عکس تقریباا وابستگی زیرمقیاس و است ایمن

 بودند پایدار ماه 8 در طول حتی و ماه 2 زمانی فاصله در اضطراب و وابستگی بودن، نزدیک هایمقیاس

 هر برای کرونباخ ضریب آلفای میزان ساالنبزرگ بستگیدل این پرسشنامه اعتماد قابلیت مورد در و

 نشان که شد گزارش %80 باالی موارد تمامی در دانشجویان، از نمونه 3 در پرسشنامه این خرده مقیاس

 Pakdaman (2001) همچنین، .(Collins & Reid, 1990)است  برخوردار بوده باالیی اعتبار از آزمون داد

 دبیرستان آموزاناین پرسشنامه بر روی دانش کرد که مشخص آزمون-باز از استفاده را با آزمون اعتبار

 آن بیانگر یکدیگر از ماه یک زمانی فاصله با پرسشنامه این اجرای دو بار از حاصل نتایج گردید و اجرا

در پژوهش حاضر، با استفاده از ضریب آلفای  .است اعتبار دارای %95 سطح در آزمون این که بود

 بستگیدل، سبک 0.73اضطرابی  بستگیدل، سبک 0.70 بودن نزدیک بستگیدلکرونباخ برای سبک 

 آمد. به دست 0.75و برای کل پرسشنامه  0.71وابستگی 

 یک. است شدهتهیه 1توسط کوباسا، ماری و بارتون آزمون این :4کوباسا شناختیرواننستوهی  پرسشنامه

 50 دارای و شودمی سنجیده آن با افراد شناختیرواننستوهی  میزان که است خودگزارشی پرسشنامه

                                                                                                                     
1. dependency  

3. closeness 

3. anxiety 

4. Kobasa psychological hardiness questionnaire 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14570079
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid0frgjv3oAhVHecAKHc7bBQ8QFjADegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fjinev.iaut.ac.ir%2Farticle_519764.html&usg=AOvVaw2sOQRUbzIfVCTlTStPPFfm
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 آزمون از ماده 17،16،17 هریک که است جویی(چالش )مبارزه و تعهد کنترل، مقیاس خرده 3 و ماده

 ایدرجه 4 مقیاس یک در را خود نظر باید پاسخگویی برای هاآزمودنی. اندداده اختصاص خود به را

های آیتم و است 3تا  0 از مقیاس گذارینمره. کنند بیان( است صحیح کامالا نیست تا صحیح اصالااز )

 نمره چهشود. هرگذاری میمعکوس نمره صورتبه، 1، 2، 3، 4، 5، 22، 23، 24، 25، 26، 27شماره 

 که ترتیباینبه معنادار بود، هامقیاس درونی اعتبار. است فرد بهتر عملکرد دهندهنشان باشد التربا فرد

 ,Kobasa)بود  0.71چالش  برای و 0.70کنترل  خرده مقیاس ،85/0 تعهد خرده مقیاس درونی اعتبار

این  .(Madddi & Khoshaba, 1994)است  شدهارزیابی  مناسب آزمون این سازه عتبارهمچنین، ا .(1979

 تائیدآن مورد  روا نسجیهای و شاخصه شدهترجمه Ghorbani (1996) پرسشنامه در ایران توسط

، بعد 0.69است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بعد تعهد  قرارگرفته

 آمد. به دست 0.85 شناختیروانو برای کل پرسشنامه نستوهی  0.75، بعد چالش 0.75کنترل 

 شیوه اجرای پژوهش

 4ای، گیری تصادفی خوشهجهت پژوهش و با استفاده از شیوه نمونه شدهمشخصمطابق با نمونه 

شامل دانشکده علوم انسانی  1396-97های دانشگاه کاشان در سال تحصیلی دانشکده میاندانشکده از 

های مهندسی شیمی و مهندسی صنایع(، دانشکده و حقوق(، دانشکده مهندسی )گروه علوم های)گروه

های زبان انگلیسی های خارجی )گروهو دانشکده زبان و آمار( علوم کامپیوتر هایعلوم ریاضی )گروه

ها را تکمیل کردند که چند نفر پرسشنامه 227 متأهلدانشجویان  میانو زبان عربی( انتخاب شدند و از 

پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت.  217 درنهایتپرسشنامه به دلیل ناقص بودن حذف شد و 

های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل و با استفاده از آزمون SPSS-23افزار ها، با نرمادهتحلیل د

 رگرسیون انجام شد.

 هایافته

( بودند؛ %65.9نفر زن ) 143( و %34.1نفر مرد ) 74های پژوهش بر اساس جنسیت، شامل آمار نمونه

 17سال و  40تا  31 میان( %31.1نفر ) 67سال،  30تا  20 میان( %61.1نفر ) 133همچنین، بر اساس سن، 

                                                                                                                                                      
1. Kobasa, Mary & Barton 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/458548
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/458548
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa6302_6
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/4306
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( دانشجوی مقطع %67.7نفر ) 147سال داشتند؛ بر اساس مقطع تحصیلی،  50تا  41 میان( هم %7.8نفر )

های توصیفی شامل میانگین ( نفر هم دانشجوی تحصیالت تکمیلی بودند. یافته%33.3) 70کارشناسی و 

است. همچنین در ادامه،  شدهارائه( 1وهش در جدول )متغیرهای پژ میانو همبستگی  معیار انحرافو 

زناشویی  خوشنودیبینی متغیر است که ابتدا، نتایج پیش شدهگزارشنتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی 

است و  ذکرشده شناختیروانو نستوهی  بستگیدل هایسبکبر اساس متغیرهای الگوهای ارتباطی، 

 صورتبهبین از متغیرهای پیش هرکدام بر اساسزناشویی  خوشنودیسپس نتایج رگرسیونی متغیر 

آزمون رگرسیون،  ویژهبههای پارامتریک است. جهت استفاده از آزمون شدهبیانجداگانه 

های پرت، بهنجاری، خطی بودن، یکسانی داده ازجملههای پارامتریک آزمون هایفرضپیش

استفاده   Normal P-P Plot، از نمودارهمچنینشد.  تائیدها بررسی و ماندهپراکندگی و استقالل پس

های ماهاالنوبیس فقط شد که نشان داد انحراف زیادی از بهنجاری وجود ندارد. همچنین از طریق فاصله

ها درصد از داده 1ها غیرمعمول نیست )تا داده پرت وجود داشت که با توجه به حجم باالی داده 2

 تأثیربود  1شد و کمتر از  112/0فاصله کوک حداکثر  کهاینوجه به با ت ضمن دراست(.  انتظارقابل

 زیادی بر نتایج مدل کلی نداشته است. 

 1 جدول

  پژوهش متغیرهای همبستگی میانگین، انحراف معیار و ضرایب
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        1 62/3    35/9       سازنده متقابلارتباط 

       1 -288/0** 65/4   29/14     اجتناب متقابلارتباط 

      1 360/0** -18/0** 27/8   58/28یر     گکناره/توقعارتباط 

     1 -059/0 -022/0 -047/0 82/2   01/11      ی         وابستگسبک 

    1 -14/0* 114/0 -082/0 -101/0 87/2   13/13سبک نزدیک بودن         

   1 -017/0 08/0 046/0 -085/0 -194/0** 11/5   97/10سبک اضطرابی               

  1 -272/0** 145/0* -042/0 -170/0* -173/0* 475/0** 5/17   42/88    شناختیرواننستوهی 

 1 520/0** -403/0** 203/0** 152/0* -019/0 -147/0* 491/0** 5/27  9/166زناشویی               خوشنودی

       05/0>P01/0*؛>P  ** (217=n)     
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است در  شدهدادهها و انحراف معیار متغیرهای پژوهش نشان ( مشخص است میانگین1چنانچه در جدول )

گیر با میانگین الگوهای ارتباطی، بیشترین میزان الگوی ارتباطی مربوط به الگوی ارتباطی توقع/کناره میان

بود و سپس الگوی ارتباطی اجتناب متقابل قرار داشت و کمترین میزان ارتباط  27/8و انحراف معیار  58/28

-تعلق داشت. همچنین، نمرات سبک 62/3و انحراف معیار   35/9به الگوی ارتباط سازنده متقابل با میانگین

نزدیک بودن قرار داشت، سپس سبک  بستگیدلنزدیک بودند که ابتدا سبک  هم به بستگیدلهای 

بود. نتایج  11/5و انحراف معیار  97/10وابستگی و کمترین مربوط به سبک اضطرابی با میانگین  بستگیدل

 بستگیدل هایسبک (،>01/0p)متقابل سازنده ارتباط با زناشویی خوشنودیآزمون همبستگی نشان داد 

( >01/0p) شناختیرواننستوهی  و (،>01/0p)بودن  نزدیک بستگیدل سبک (،>05/0p) وابستگی

 اضطرابی بستگیدل سبک با زناشویی خوشنودی(. همبستگی >01/0p) دارد معنادار و همبستگی مستقیم

(01/0p<و ارتباط ) متقابل اجتناب (05/0p<) با زناشویی خوشنودیهمبستگی  است. اما معنادار و معکوس 

 (. >05/0p) است معنادار غیر و معکوس توقع/کناره ارتباط

 2 جدول

 شناختیرواننستوهی  و بستگیدل هایسبک ارتباطی، الگوهای بر اساس زناشویی خوشنودیبینی پیش مدل خالصه

ضريب همبستگي  مدل

 چندگانه

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 شدهليتعد

خطای معیار 

 تخمین

 ضريب

 واتسون -دوربین

1 676/0 457/0 439/0 63/20 886/1 

 بستگیدل هایسبک و ارتباطی الگوهای بین چندگانه همبستگی ضریب دهدمی ( نشان2چنانچه جدول )

بود  457/0 برابر تعیین ضریب آمد. به دست R=676/0 با برابر زناشویی خوشنودی با شناختیرواننستوهی  و

 بستگیدل هایارتباطی، سبک الگوهای طریق از زناشویی خوشنودی واریانس از درصد 7/45 ،عبارتی به که

 قبولقابلمناسب و  مقدارهمواتسون  -ضریب دوربین (.2R=457/0) است تبیین قابل شناختیرواننستوهی  و

برابر از  ترتیب به (VIF)اریانس و عامل افزایش و (Tolerance)دهد. همچنین، مقادیر تحمل را نشان می

 وجود ندارد. خطی همبود که نشان داد چند  26/1تا  39/1و  79/0تا  71/0
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 3 جدول

  شناختیروان نستوهی و بستگیدل هایسبک ارتباطی، الگوهای با زناشویی خوشنودی رگرسیون ضرایب

ضريب همبستگي  B Etaβ T Sigضريب  متغیر مدل

 نیمه تفکیکي

 - 01/0 082/7 - 42/103 ثابت مقدار 1

 238/0 01/0 666/4 280/0 826/0 سازنده متقابلارتباط 

 -067/0 193/0 -305/1 -075/0 -442/0 اجتناب متقابلارتباط 

 133/0 010/0 608/2 144/0 481/0 یرگکناره/توقعارتباط 

 117/0 022/0 305/2 118/0 000/1 يوابستگسبک 

 140/0 007/0 744/2 142/0 394/1 سبک نزديک بودن

 -253/0 01/0 -967/4 -268/0 -640/1 سبک اضطرابي

 256/0 01/0 01/5 300/0 473/0 شناختيرواننستوهي 

 هایداده اساس بر. شد استفاده( βeta) بتا مقادیر از بینپیش متغیرهای از یک هر سهم تعیین منظوربه

 اجتناب ارتباط برای بتا مقدار کمترین و 30/0 برابر شناختیروانهی نستو برای بتا مقدار بیشترین باال، جدول

 تبیین در را تریقوی سهم شناختیرواننستوهی  دهدمی نشان مقادیر این. است -075/0 برابر متقابل

 ارتباط متقابل، سازنده ارتباط رگرسیون ضرایب تساوی آزمون معناداری سطح. دارد زناشویی خوشنودی

 صفر، مقدار با شناختیروان نستوهی و اضطرابی سبک بودن، نزدیک سبک وابستگی، سبک گیر،توقع/کناره

 رد صفر مقدار با هاآن رگرسیون ضرایب تساوی فرض بنابراین است،( P<05/0) درصد 5 از ترکوچک

 زندهسا ارتباط متغیرهای بهتر، عبارت به. نیست رگرسیون معادله از هاآن کردن خارج به نیازی و شده

نستوهی  و اضطرابی سبک بودن، نزدیک سبک وابستگی، سبک گیر،توقع/کناره ارتباط متقابل،

 میانهمچنین، ضریب همبستگی نیمه تفکیکی  .رگرسیونی دارند معادله در معناداری سهم شناختیروان

از حذف نقش است که نشان از همبستگی هر متغیر بعد  شدهدادهبین با متغیر مالک نشان متغیرهای پیش

اثر سایر  که دو متغیر میانخطی  ابطهمحاسبه میزان رگر( با متغیر وابسته است؛ یعنی متغیرهای دیگر )تعدیل

 است.  شدهکنترل متغیرها
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 4 جدول

 ارتباطی الگوهای بر اساس زناشویی خوشنودیبینی پیش مدل خالصه

ضريب همبستگي  مدل

 چندگانه

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 شدهيلتعد

خطای معیار 

 تخمین

 ضريب

 واتسون -دوربین

1 496/0 246/0 236/0 08/24 798/1 

 با برابر زناشویی خوشنودی با ارتباطی الگوهای بین چندگانه همبستگی ضریب دهدمی نشان (4) جدول

496/0=R است تبیین قابل ارتباطی الگوهای طریق از زناشویی خوشنودی واریانس از درصد 6/24. است 

(462/0=2R.) است.  قبولقابلواتسون مناسب و -از طرفی، مقدار ضریب دوربین 

 5جدول

 ارتباطی الگوهای طریق از زناشویی خوشنودی رگرسیون ضرایب

ضريب همبستگي  B Etaβ T Sigضريب  متغیر مدل

 نیمه تفکیکي

 - 001/0 852/21 - 737/156 مقدار ثابت 1

 473/0 001/0 950/7 496/0 460/1 سازنده متقابلارتباط 

 -030/0 611/0 -510/0 -034/0 -199/0 اجتناب متقابلارتباط 

 076/0 203/0 276/1 082/0 272/0 یرگکناره/توقعارتباط 

 بتا مقادیر از بینپیش متغیرهای از یک هر سهم تعیین منظوربهاست  شدهداده( نشان 5چنانچه در جدول )

(βeta )496/0 برابر متقابل سازنده ارتباط برای بتا مقدار بیشترین باال، جدول هایداده بر اساس. شد استفاده 

 سازنده ارتباط دهدمی نشان مقادیر این. است -034/0برابر متقابل اجتناب ارتباط برای بتا مقدار کمترین و

متغیرهای  انمیهمچنین، ضرایب همبستگی نیمه تفکیکی . دارد مالک متغیر تبیین در را اییگانه سهم متقابل

گیر و ارتباط بین و متغیر مالک نشان داده است که به ترتیب، ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع/کنارهپیش

 اند. زناشویی در مدل داشته خوشنودیاجتناب متقابل بیشترین همبستگی را با 

 6جدول

 بستگیدل هایسبک بر اساس زناشویی خوشنودیبینی پیش مدل خالصه

يب همبستگي ضر مدل

 چندگانه

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 شدهيلتعد

خطای معیار 

 تخمین

 ضريب

 واتسون -دوربین

1 467/0 218/0 207/0 53/24 841/1 
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 برابر زناشویی خوشنودی با بستگیدل هایسبک بین چندگانه همبستگی دهد ضریبمی نشان (6) جدول

 شودمی تبیین بستگیدل هایسبک طریق از ناشوییز خوشنودی واریانس از درصد 8/21بود.  R=467/0 با

(218/0=2R.) 

 7 جدول

 بستگیدل هایسبک طریق از زناشویی خوشنودی رگرسیون ضرایب 

ضريب همبستگي  B Etaβ T Sigضريب  متغیر مدل

 نیمه تفکیکي

 - 001/0 046/14 - 885/154 مقدار ثابت 1

 130/0 033/0 143/2 13/0 102/1 يوابستگسبک 

 202/0 001/0 338/3 203/0 984/1  بودن يکنزدسبک 

 -388/0 001/0 -404/6 -389/0 -38/2 ي اضطرابسبک 

 هایداده اساس بر. شد استفاده( βeta) بتا مقادیر از بینپیش متغیرهای از یک هر سهم تعیین منظوربه

 وابستگی سبک برای بتا مقدار نکمتری و -389/0 برابر اضطرابی سبک برای بتا مقدار بیشترین (،7) جدول

. دارد مالک متغیر بینیپیش در را تریقوی سهم اضطرابی سبک دهدمی نشان مقادیر این. است  13/0 برابر

 و رگرسیونی دارند معادله در معناداری سهم اضطرابی سبک و بودن نزدیک سبک وابستگی، سبک

دهد به ترتیب سبک نیمه تفکیکی نشان می ضریب همبستگی .کنندمی بینیپیش زناشویی را خوشنودی

زناشویی در این  خوشنودیاضطرابی، سبک نزدیک بودن و سبک وابستگی بیشترین همبستگی را با متغیر 

 . اندداشتهمدل 

 گیرینتیجه و بحث

و  بستگیدلهای الگوهای ارتباطی، سبک هیبر پازناشویی  خوشنودیبینی هدف پژوهش حاضر پیش

 گیر،توقع/کناره ارتباط متقابل، سازنده ارتباط متغیرهای ،آمدهدستبه نتایج برابربود.  شناختیروان نستوهی

 بینیپیش در معناداری نقش شناختیروان نستوهی و اضطرابی سبک بودن، نزدیک سبک وابستگی، سبک

 ارتباط با ییزناشو خوشنودی زناشویی داشتند. همچنین، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خوشنودی

 همچنین،. داشت معنادار و مستقیم رابطه شناختیروان نستوهی و ایمن بستگیدل سبک متقابل، سازنده

همبستگی  دیگر، از طرف. داشت معنادار معکوس رابطه اضطرابی بستگیدل سبک با زناشویی خوشنودی
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 ریغ و معکوس متقابل اجتناب تباطار ولی با معنادار و معکوس متقابل اجتناب ارتباط با زناشویی خوشنودی

ها اشاره که به برخی از این پژوهش استهای متعددی همسو پژوهش نتایج با نتایج این پژوهش .بود معنادار

 خواهد شد. 

Parvandi, Arefi & Moradi          (2016) خوشنودی و متقابل سازنده ارتباط گوهایال میان که دادند نشان 

 زناشویی خوشنودی با متقابل اجتناب ارتباط و گیرکناره/توقع ارتباطی الگوی میان و مثبت رابطه زناشویی

 همبستگی بیشترین ارتباطی، الگوهای میان در نشان داد که Farhadian (2013)پژوهش  .دارد وجود منفی رابطه

 گیرکناره/توقع ارتباطی الگوی میان همچنین،. داشت وجود زناشویی خوشنودی و متقابل سازنده رابطه میان

 منفی همبستگی متقابل اجتناب ارتباط و زناشویی خوشنودی میان نداشت و زناشویی خوشنودی با ایرابطه

 متقابل سازنده ارتباطی الگوی ارتباطی، الگوهای میان از که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. آمد به دست

 میاننشان داد که  et al. Thanaguee (2011)همچنین، پژوهش  .کند بینیپیش را زناشویی خوشنودی تواندمی

-الگوی ارتباطی توقع میانزناشویی رابطه مثبت وجود دارد و  خوشنودیالگوهای ارتباطی سازنده متقابل با 

 ویژهبهزناشویی رابطه منفی وجود داشت. الگوهای ارتباطی  خوشنودیگیر و ارتباط اجتناب متقابل با /کناره

  (Cauchlin, 2013).زناشویی بودند  خوشنودیبین گیر پیش/کنارهالگوی توقع

بینی ارتباط سازنده متقابل توانایی پیش ویژهبهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوهای ارتباطی 

 طبیعی طوربه سازنده ارتباط الگوی گفت توانپژوهش، می یافته این تبیین زناشویی را داشتند. در خوشنودی

 کیفیت مشکالت، حل ماندن ناتمام از ناشی منفی احساسات کاهش و مسئله حل احتمال افزایش دلیل به

 و منطقی صورتبه و برخوردارند هسازند ارتباطی از که زوجینی است طبیعی لذا. بخشدمی بهبود را رابطه

 خوشنودی دارند، ارتباط هم با تعارض، و بحث از غیرمنطقی اجتناب همچنین و جابی توقعات دورازبه

 استفاده خود روابط در الگو این از که همسرانی .(Barzegar & Samani, 2016) دهند نشان را باالتری زناشویی

 با اخالقی مالی و مذهبی، مسائل درباره توانندمی و دارند را مسئله حل و احساسات بروز توانایی کنندمی

ا لذ. نگرندنمی یکدیگر به رقیب عنوانبه و کنندمی استفاده برد/ برد شیوه از هاآن .بگویند سخن یکدیگر

کیفیت روابط طور کل، به .(Ansari, 2014) شودمی هاناهمگونی با سازگاری سبب درست، رابطه برقراری

 & Behbahani Mondani Zadeh) ال داشته باشدزناشویی را به دنب خوشنودیو  سازگاری تواندمی زناشویی

Homaei, 2020). 

http://fpcej.ir/article-1-118-fa.html
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F844899&type=0&id=10818383
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F518660&type=0&id=10454518
doi:%2010.1093/hcr/28.1.49
http://ensani.ir/file/download/article/20170219054739-10001-151.pdf
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F806481&type=0&id=10779967
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/32838/9285
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/32838/9285
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زناشویی را داشتند  خوشنودیبینی توانایی پیش بستگیدلهای نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک

 بستگیدل سبک بین که دادند نشان Abu-ali, Bakhtirpour & Makvandi (2014)که همسو با این یافته پژوهش، 

 رضایت با دوسوگرا و اجتنابی بستگیدل سبک بین و دارد وجود  مثبت رابطه زناشویی رضایت با ایمن

 بستگیدل سبک با زناشویی خوشنودی میان که داد نشان Fuadian (2016). داشت وجود  منفی رابطه زناشویی

وجود دارد.  یمنف رابطه دوسوگرا و اجتنابی بستگیدل سبک با زناشویی خوشنودی میان و مثبت رابطه ایمن

 خوشنودی از ایمن، بستگیدل سبک با متأهل نشان داد که دانشجویان Hamidi (2007)در همین راستا، 

 ورداربرخ دوسوگرا و اجتنابی ناایمن بستگیدل سبک از که دانشجویانی و برخوردارند باالتری زناشویی

 .بود ایمن تگیـــــــبسدلدارای سبک  افراد از کمتر معناداری طوربه هاآن زناشویی رضایت میزان بودند،

 بلکه، ندارد؛ وجود رابطه از رضایت زنان و مردان در بین تفاوتی هیچ اند کهداده ها نشانبرخی پژوهش

 (Diamond, Brimhall & Elliott, 2018). کندمی عمل بهتر از رابطه خوشنودی کننده بینیپیش عنوانبه بستگیدل

 مرتبط مثبت ارتباط با منفی طوربه و است مرتبط زناشویی خوشنودی با منفی طوربه بودن از طرفی، تکانشی

 ,Tan)شود می زناشویی خوشنودی کاهش باعث ارتباط، بر تأثیر طریق از حدودی تا گریتکانش است که

Jarnecke & South, 2017). بر بستگیدل هایسبک مانند درونی فرآیندهای و ارتباط و یفرد نیب رفتارهای 

 ینیبشیپ ارتباطی الگوهای و بستگیدل هایهمچنین سبک است؛ تأثیرگذار زناشویی هایوضعیت و روابط

  (Cutler, 2009).زناشویی بوده است  خوشنودی و صمیمیت کننده

دهد که اعتماد به خود و اعتماد به دیگران، دو ویژگی اساسی افراد با سبک های متعدد نشان میبررسی

خود، دیگران و آینده  نسبت بهایمن  بستگیدلشود. طرز تلقی افراد با سبک ایمن محسوب می بستگیدل

کارهای گوناگون برای حل مشکالت خود هستند و از خود، این افراد به دنبال راهروشن و مثبت است. 

شان همراه با لذت و کسب آرامش است و به شریک دهند و روابط عاطفیگرمی و صمیمیت نشان می

دهد. در را از روابط با همسرشان افزایش می هاآنمندی ها رضایتجنسی خود اعتماد دارند. این ویژگی

و دیگران دو مشخصه افراد ناایمن است. فقدان اعتماد به دیگران منجر به ایجاد  به خودفقدان اعتماد  مقابل

کنند. ناایمن از صمیمیت اجتناب می بستگیدلشود. افراد با سبک فاصله و عدم دریافت حمایت دیگران می

ایتی بیشتری در زندگی فردی گردد که احساس نارض، موجب میهاآندر  عدم اعتماداین احساس ناایمنی و 

 (.(Teimoori Asfichi, Gholamali Lavasani & Bakhshayesh, 2013و زناشویی خود داشته باشند 

https://www.civilica.com/Paper-ICHCONF01-ICHCONF01_162.html
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F917088&type=0&id=10889123
https://www.sid.ir/FileServer/JF/78913860903.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-6427.12161
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3572&context=soss_research
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3572&context=soss_research
https://www.semanticscholar.org/paper/The-study-of-adult-attachment-styles%2C-communication-Cutler/9fece1ce8d617d98e83d3bc26d66ee9f02a21009
https://www.sid.ir/FileServer/JF/78913913205.pdf
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 است بستگیدلبنیادین  شناختی مؤلفه که درونی سازیفعال الگوهای در اضطرابی، بستگیدل افراد با

 خود، درونی سازیفعال در الگوی نیز اجتنابی بستگیدل دارای افراد و دارند شک خود ارزش به نسبت

 بودن در دسترس و یپاسخگر به نسبت و بوده اعتمادبی است شخص همسر اینجا که دیگر فرد به نسبت

 گرددمی باعث احتماالا افراد این در بنیادین، شناختی منفی مؤلفه دو که این دارند تردید خود زندگی شریک

درونی  سازیفعال الگوی در ایمن بستگیدل دارای افراد مقابل در. کنند احساس را مندی پایینیرضایت که

 به وجود صورت و در بینندمی در دسترس و گوپاسخ را دیگران هم و دانندمی ارزشمند را خودشان هم خود

گزینی دوری و دیگری کردن یا متهم( اضطرابی بستگیدل)ود خ کردن سرزنش یجابه مشکلی آمدن

 در باالتری مندیرضایت احساس که شودمی باعث که این باشند،می رابطه بهبود دنبال( اجتنابی بستگیدل)

 .(Fathi et al., 2013) باشند داشته روابط

زناشویی را دارد.  خوشنودیبینی توانایی پیش شناختیرواننستوهی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

 شوییزنا خوشنودی و شناختیروان نستوهینشان دادند که  Porzor et al. (2014) همسو با این یافته پژوهش،

 تعارض، حل شخصیتی، مسائل میاننشان دادند که  Golparvar & Setayeshmanesh (2014). دارند مثبت رابطه

 در دانشجویان شناختیانرو نستوهی با زناشویی خوشنودی کلی عامل و دوستان و خانواده مالی، مدیریت

 و بر افراد غلبه در مهمی نقش شخصیتی عوامل از یکی عنوانبه شناختیروان نستوهی .دارد وجود رابطه

 مثبت ایرابطه اشوییزن سازگاری با شناختیروان نستوهی میان که داد نشان Johari (2013) .دارد بحرانی

 Moein, Ghiasi .دارد وجود منفی رابطه زناشویی سازگاری و شده ادراک استرس میان دارد و برعکس، وجود

& Masmoei (2011) را داشت.   زناشویی سازگاری بینیانایی پیشتو شناختیروان نستوهیکه  دادند نشان 

 هایویژگی از متشکل ایمجموعه ،شناختیرواننستوهی  ازآنجاکه گفت، توانمی یافته این تبیین در

 افراد و نمایدمی عمل محافظ سپری عنوانبه زندگی فشارزای حوادث با رویارویی در که است شخصیتی

 زندگی سخت شرایط بر توانندمی افراد این .دارند چالش مثبت و تعهد کنترل، ویژگی احساس این دارای

 .دارند باالیی خوشنودی خود زناشویی زندگی و از باشند متعهد هامسئولیت قبال در باشند و داشته کنترل

 .دارد دشوار شرایط بر افراد غلبه در مهمی نقش شخصیتی، عوامل از یکی عنوانبه شناختیروان نستوهی

عوامل شخصیتی  هاآنترین اند که از مهمدانسته مؤثرزناشویی  خوشنودیل را در سازگاری و چندین عام

 افراد بیشتر تنهانه شودمی باعث که است شخصیتی ایشناختی سازهروان نستوهی، گرید یسواست. از 

 هاییفعالیت به دبای مواقعی که در بلکه نبینند ریکنترل ناپذ و کنندهتهدید را خود رویپیش هایموقعیت

https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413911803.pdf
https://www.civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_083.html
http://www.jwss.ir/article_12231_c651568fbf75cd3ae69d23a3175769d5.pdf
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/605359
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 و مثبت جالب، کار کیبه  را آن فعالیت راهبردهایی، از استفاده با ندارند، رغبت آننسبت به  که بزنند دست

نمایند این  سازگار خود هایویژگی با متناسب را شرایط توانندمی و کنندمی تبدیل رشد برای فرصتی

  (.Johari، 2013)شود شان میزناشوییزوجین از زندگی  خوشنودیویژگی باعث افزایش میزان 

های الگوهای ارتباطی، سبک بر اساسزناشویی  خوشنودیبا توجه به نتایج پژوهش که نشان داد 

حیح الگوهای ارتباطی توان از طریق آموزش صبینی است، میقابل پیش شناختیرواننستوهی و  بستگیدل

گیر و ارتباط زناشویی دارد و برعکس، ارتباط توقع/کناره خوشنودیکه ارتباط سازنده متقابل نقش مثبت در 

زناشویی را افزایش داد. همچنین، با آگاهی دادن به  خوشنودیاجتناب متقابل مخرب روابط زناشویی است، 

مک کرد تا با دالیل رفتاری یکدیگر بیشتر آشنا شده و ک هاآنبه  شانیبستگدلهای زوجین در مورد سبک

شان نقش زناشویی خوشنودیشان و در فردی میانتواند در روابط می شانیبستگدلهای بدانند که سبک

شان آسیب ببیند. از سوی مهمی داشته باشد و با مراجعه به مشاوران خانواده اجازه ندهند که روابط زناشویی

توان با تقویت این ویژگی زناشویی، می خوشنودیدر  شناختیروان نستوهیه اهمیت دیگر، با توجه ب

 خوشنودیتر شده و سازگاری زناشویی و غنی شانییزناشوشخصیتی به زوجین کمک کرد تا روابط 

 زناشویی تسهیل شود. 

 

 ها و پیشنهادهامحدودیت

دانشگاه  متأهلکرد که شامل دانشجویان  توان به نمونه پژوهش اشارههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

شود متغیرهای پژوهش در جوامع پیشنهاد می .نمود احتیاط باید جوامع ریبه سا نتایج تعمیم در کاشان بود و

قرار گیرد. محدودیت دیگر، روش پژوهش بود که از نوع  یموردبررسهای غیر دانشجویی دیگر و در نمونه

شود ان از نتایج پژوهش حاضر استنباط علت و معلولی داشت و پیشنهاد میتومطالعات همبستگی بود که نمی

و نستوهی  بستگیدلهای الگوهای ارتباطی، سبک بر اساسزناشویی  خوشنودیبا توجه به اینکه 

های پژوهش روش ازجملههای دیگر پژوهش های آتی از روشبینی بود در پژوهشقابل پیش شناختیروان

شود مشاوران خانواده و زوج ای استفاده شود. به لحاظ بالینی، پیشنهاد میهای زمینهآزمایشی و پژوهش

و  بستگیدلهای زناشویی به بررسی الگوهای ارتباطی، سبک خوشنودیدرمانگران در جهت افزایش 

 وجین بپردازند.ز شناختیرواننستوهی 

 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/605359
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 مشارکت نویسندگان

-، جمعنخستینو محتوایی بر عهده نویسنده اول بود. همچنین، انجام مطالعه  سازی مقاله و انجام اصالحات اساسیآماده

 ها را نویسنده دوم به عهده داشت. آوری و تحلیل داده

 منابع مالی

 برای این پژوهش از هیچ اداره یا سازمانی حمایت مالی و معنوی دریافت نشده است. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

 است.  دسترسقابلهای کتابخانه مرکزی دانشگاه قم نامهپایان ها و ابزارها در بخشداده

 مشارکت یبرا خوشنودی و اخالق بیتصو

کمیته پژوهشی دانشگاه قم رسیده بود و اُصول اخالق پژوهش در اجرای  تائیدپژوهش حاضر قبل از اجرا به  طرح

 پژوهش و چاپ مقاله مستخرج از پژوهش رعایت شده است. 

 انتشار برای خوشنودی

 نویسندگان است.  تیمسئولانتشار اطالعات پژوهش حاضر با آگاهی و 

 تصریح درباره تعارض منافع

 الگوهای بر اساس زناشویی خوشنودی بینیپیش"کارشناسی ارشد در دانشگاه قم با عنوان  نامهانیپااین مقاله از 

است و  شدهاستخراج "کاشان دانشگاه تأهلم در دانشجویان شناختیروان نستوهی و بستگیدل هایارتباطی،سبک

 تعارض منافع وجود ندارد. گونهچیه
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