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  چكیده

انجـام  » الگوهای ارتباطی زوجـین «با » رضامندی زناشویی«پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 
ای به صورت تصادفی انتخـاب شـد شـامل     ای چندمرحله گرفت. حجم نمونه كه با روش خوشه

» پایبنـدی مـذهبی  «نفر) از دانشگاه تربیت معلم و حوزه علمیه شهر اصفهان بود.  242زوج ( 121
پرسشـنامه الگوهـای ارتبـاطی     گیری متغیرهای پژوهشی از برای اندازه كننده بود. نیز متغیر تعدیل

زوجین كریستنسن و ساالوی و پرسشنامه مقیاس رضامندی زناشویی اسالمی جدیری و پرسشنامه 
» الگوی ارتباطی سازنده متقابل«ها نشان داد كه بین  بزرگی استفاده شد. یافته پایبندی مذهبی جان

). میـان الگوهـای ارتبـاطی    p > 01/0رابطه مثبت معنـاداری وجـود دارد (  » رضایت زناشویی«با 
الگـوی ارتبـاطی   «و » مـرد  گیـر زن/  كنـاره  توقـع/ «، »زن كناره گیر مرد/ گیر، توقع/ كناره توقع/«

) رابطه منفی معناداری وجود دارد. پس p >01/0در سطح (» رضایت زناشویی«با » اجتنابی متقابل
مود؛ پایبندی مذهبی نیز یكـی از  بینی ن توان رضایت زناشویی را از طریق الگوهای ارتباطی پیش می

  كننده رضایت زناشویی است. بینی عوامل پیش
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  مقدمه

ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهـداف زنـدگی و تحـت     رضامندی زناشویی یكی از مهم
شناسی خانواده، غالباً معیار خود  یی كه متخصصان روانتأثیر ثبات عاطفی زوجین است تا جا

دهنـد.   را در بررسی كیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضـایت زناشـویی آنهـا قـرار مـی     
ــم     ــی از مه ــین و یك ــام زوج ــارایی نظ ــتحكام و ك ــانگر اس ــویی، نش ــایت زناش ــرین  رض ت

  .)12000باشد (گریف، های عملكرد سالم نهاد خانواده می كننده تعیین
، مطالعات علمی پیرامون رضایت زناشویی توجه زیادی را به خود جلب كرد. 90در دهه 

های گذشته، در این دهـه، حجـم زیـادی از مطالعـات بـه       های علمی دهه در مقایسه با یافته
هـایی از تعـامالت زناشـویی كـه      های مختلف رضایت زناشویی با تأكید بیشتر بر جنبـه  جنبه

اهده هستند، پرداختند (شامل تفسیر رفتارهای متقابـل، هیجانـات   كمتر محسوس و قابل مش
های فیزیولوژیكی به تعامالت). همچنین در این دوره بـه الگوهـای كلـی     شده و پاسخ تجربه

های زناشـویی   ها و ابعاد اجتماعی آن، كه نادیده گرفته شده بود و نیز به خشونت تعاملی زوج
  ).2000، و دیگران 2توجه بیشتری شد (برادبری

انـد؛ در دو   ای كه در زمینه رضایت زناشویی ارائـه شـده   های نظری عمده طور كلی مدل به
پردازان رویكرد صـفات و روان تحلیلگـری    سطح مفهومی، مجزا هستند. در سطح اول، نظریه

هـای شخصـیتی،    ویژگـی  :قرار دارند كـه بـر نقـش عوامـل درون فـردی رضـایت _ شـامل       
هـای   ها و انتظارات _ تأكیـد دارنـد و بـر ایـن باورنـد كـه ویژگـی        زشبازخوردها، باورها، ار

ـ    شناختی زوج روان عكس موجـب  رها، موجب پایداری ازدواج و رضامندی زناشـویی و یـا ب
شود. در سـطح دوم دیـدگاه درمـانگران     ناپایداری و بروز نارضایتی و مشكالت خانوادگی می

عشـق،   :فردی رضایت زناشویی _ مانند بین شناختی مطرح است كه بیشتر بر عوامل _ رفتاری
صمیمیت، تعهـد، عواطـف، رابطـۀ جنسـی، الگوهـای ارتبـاطی، موضـوعات خـانوادگی و         
موضوعات اجتماعی _ اهمیت قائلند و اغلب مسائل زناشویی و خـانوادگی را بـه رفتارهـای    

). نتـایج  1389؛ به نقل از: بیـات مختـاری،   1372سازند (مالزاده،  ناپخته همسران مربوط می
دهند كه همه این عوامل بر میـزان رضـامندی زناشـویی تـأثیر      های مختلف نشان می پژوهش

  ).1999 3دارند (موریس و كارتر،
فردی مؤثر بر رضایت زناشویی، الگوهای ارتباطی بین زوجـین   بنابراین یكی از عوامل بین

ی آن بـر میـزان رضـایت    تنهـا از جهـت اثرگـذار    است. اهمیت توجه به الگوهای ارتباطی نه
                                                           

1. Greef, A. P. 2. Bradbury, T. N.  
3. Morris, M. L. & Carter, D. 
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زناشویی بلكه تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه بـا دیگـر عوامـل تأثیرگـذار در ناسـازگاری      
باشـد   تـر مـی   های شخصـیتی و شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادی عملـی      زناشویی مانند ویژگی

  ).2002 2و نوتاریوس، 1(گاتمن
 ؛شناختی شده است یده روانتعاریف مختلفی برای تبیین ماهیت ارتباط، به عنوان یك پد

توانـد ماهیـت ایـن پدیـده را      رسد تعریف زیر یكی از بهترین تعاریفی است كه می به نظر می
خوبی روشن نماید. ارتباط عبارت است از: واكنش متقابل بین دو یا چنـد نفـر كـه جهـت      به

رد و بـدل  هـایی را   هایشان برای رسیدن به هدف مشـتركی، پیـام   انطباق و یكی كردن فعالیت
در روابط زوجـی   4)، تعامل1983و همكارانش( 3). به نظر كلی1375كنند (ایوانونا لیزینا،  می
اسـت كـه شـامل الگوهـای رفتـاری مـنظم و       » معنای دادن و گـرفتن میـان دو شـخص   «به 

 ۀواژ ،) در تعریفـی 1983). ام سـی لـین تـاك (   2002 5باشـد (نـولر و فینـی،    تكرارشونده می
پیوسـته، كـه در    هـم  معلولی بـه  _ مراحلی از وقایع علی«دهد:  گونه شرح می ین(ارتباط) را بد

). براساس نظر او باید در تعریـف  2002(نولر و فینی، » حصار زنجیره رفتاری دو نفر قرار دارد
تعامل زناشویی، زوجین را به عنوان یك واحد در نظر گرفـت و بـه عـواملی ماننـد هیجـان و      

  ارتباطی بین زوجین، توجه نمود.شناخت در تعریف الگوی 
طـور   ارتباط در سیستم خانواده عبارت است از: تبادل اطالعات بین اعضای خـانواده بـه  

هـای   هایی از قبیل گوش كردن فعـال، مكـث، حالـت    شفاهی و غیر شفاهی كه شامل مهارت
د، باشـد (بـراك و بارنـا    چهره برای تبادل الگوهای اطالعات در درون سیسـتم خـانواده مـی   

). همچنین در تعریفی دیگـر، ارتبـاط زناشـویی عبـارت     1386 6؛ به نقل از: گالدینگ،1962
است از: فرایندی كه طی آن زن و شوهر به صورت كالمی و غیر كالمی در قالب گـوش دادن،  

پردازنـد   های مختلف با یكدیگر به تبادل احساسات و افكار مـی  مكث، حالت چهره و ژست
  ).1388(وفایی و همكاران، 

د تا جـایی كـه بـیش از    نتوانند میزان رضایت زناشویی را تعیین نمای الگوهای ارتباطی می
داننـد (برنشـتاین و    درصد زوجین آشفته، این مشكالت را به عنوان مسئله اصلی خود می 90

). الگوهای ارتباطی معیوب، درك صحیح زوجـین  1388؛ به نقل از: اولیا، 1986 7برنشتاین،
شود همسران نتواننـد از یكـدیگر حمایـت كننـد، بـرای       یگر كاهش داده، باعث میرا از یكد

                                                           
1. Gottman, J. M. 2. Notarious C. I.  
3. Kelley, H. H. 4. Interaction  
5. Noller, P. & Feeny, J. A. 6. Gladding, S. T.  
7. Bornestein, F. 



  1390 پاييز و زمستان/ 9/ ش5ي/ سشناس اسالم و روان  مطالعات  60

برانگیـز، دیـدگاه یكـدیگر را درك     ارضای نیاز یكدیگر تالش كنند و در مورد مسائل تعارض
شـود؛ در مقابـل،    ایجـاد  مشـكالت زناشـویی و نارضـایتی     شـود  مـی د و سرانجام باعث ننك

ترین عوامـل رضـایتمندی زناشـویی بـه شـمار       ی از مهمالگوهای ارتباطی سالم و سازنده یك
  ).1384؛ به نقل از: احمدی، 1383؛ به نقل از: كلینكه، 1981آید (گاتمن،  می

محققان و زوجین هر دو معتقدند كه وجود نقص در برقراری ارتباط، به آشفتگی رابطه منجر 
م بحـث و گفتگـو در مـورد    ). هنگـا 1387 1؛ به نقل از: هالفورد،1997شود (هیمن و ویس،  می

دهند (شنك  خواهند یكدیگر را تغییر نند و میك مشكالت، زوجین آشفته غالباً عجله و انتقاد می
). همچنـین  1995 3؛ كریستنسـن و هیـوی و مـالموس،   1994؛ گـاتمن،  1991 2و كریستنسـن، 

دهنـد   طـور مـداوم بـه یكـدیگر گـوش نمـی       زوجین آشفته، هنگام صحبت درباره مشكالت به
و گـاتمن،   5رونـد (كروكـف   )، از بحث پیرامون مشكالت، طفره می1990 4(هالفورد و ساندرز،

به رفتارهـای منفـی همسرشـان     6»مثل به مقابله«) و براساس 1991؛ شنك و كریستنسن، 1989
)؛ درنتیجه دامنۀ بر انگیختگی و فراوانی آن، باعث از بـین رفـتن   1387دهند (هالفورد،  پاسخ می

  ).1995؛ كریستنسن و هیوی و مالموس، 1994شود (گاتمن،  از رابطه میرضایتمندی 
طور كه گفته شد؛ الگوهای ارتباطی معیوب تـأثیرات نـامطلوبی بـر كـاركرد روابـط       همان
دهد. از سوی دیگر مطـابق تعریـف    گذارد و میزان رضامندی زناشویی را كاهش می زوجی می

عوامل هیجانی و شناختی بـر الگوهـای ارتبـاطی     ) از تعامل زناشویی،1983ام سی لین تاك (
هـای مختلـف    بین زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. یكی از متغیرهایی كه براساس پژوهش

تواند عوامل هیجانی و شناختی را كنترل نماید، پایبندی مـذهبی اسـت (پرسـمن، لیـونز،      می
). بنـابراین  1389زرگـی،  ب ؛ رفیعـی هنـر و جـان   1997 8؛ كوئینگ،71990الرسون و استرین،

مؤلفه مذهب و پایبندی به یك نظام مذهبی در زوجین بـه عنـوان عامـل اثرگـذار بـر كنتـرل       
هایی است كه باید در نوع الگوی ارتباطی ایـن زوجـین    هیجان و شناخت در فرد، از ضرورت

 شود كه چگونه زوجین براساس پایبندی به مـذهب، در روابـط   زیرا مشاهده می ؛بررسی شود
زناشویی، خود را مسئول به مهرورزی به یكدیگر، فراهم آوردن اسباب آرامش بـه همـدیگر و   

  ).1390بزرگی،  ؛ ثناگویی و جان2005 9دانند (ماهونی، تعهد در روابط زناشویی می
                                                           

1. Halford, W. 2. Shenk, J. L. & Christensen, A.      
3. Christensen, A, Heavey, C. L., & Malamuth, N. M. 

4. Halford, W. & Sanders, M. R. 5. Krokoff, L. J.  
6. quid pro quo 

7. Pressman, P., Lyons J. S., Larson D. B. & Strain. J. 

8. Koeing, H. G. 9. Mahoney, A.  
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توانند به زوجـین رضـامند    بنابراین، زوجین براساس الگوهای ارتباطی مختلفی كه دارند؛ می
تقسیم شوند. گرچه مطابق تحقیقات گذشته، رابطـه الگوهـای ارتبـاطی بـا     یا زوجین نارضامند 

توانـد الگوهـای ارتبـاطی را     رضایت زناشویی رابطه متقابل است یعنی هم رضایت زناشویی می
تواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد. اما آنچه كه  تأثیر قرار دهد و هم الگوهای ارتباطی می تحت

باشد، این است كه انواع الگوهای ارتباطی بـا رضـایت زناشـویی     میدر این پژوهش مورد سؤال 
بینـی كننـد؟    تواننـد رضـایت زناشـویی را پـیش     ای دارند؟ آیا الگوهای ارتبـاطی مـی   چه رابطه

تری كه این  بینی نماید؟ سؤال مهم تواند الگوهای ارتباطی را پیش همچنین رضایت زناشویی می
آن است كه اگر متغیر مذهبی بودن را كـه یكـی از عوامـل     باشد، پژوهش درصدد پاسخ به آن می

كننـده در پـژوهش    درون فردی مؤثر بر میزان رضایت زناشویی است به عنوان یك متغیر تعدیل
كننده الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی باشد؟ بـه   تواند تعیین در نظر گیریم، به چه میزان می

توانـد   ند به مذهب، پایبندی به مذهب به چه میـزان مـی  عبارت دیگر در مقایسه با زوجین ناپایب
  الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد؟

  روش

همبسـتگی اسـت. چـون در ایـن تحقیـق متغیـر        _ های توصـیفی  این تحقیق از نوع پژوهش
تغیر مذهبی بـودن،  كننده پایبندی مذهبی است، لذا به منظور مشاركت و كنترل نسبی م تعدیل

جامعه آماری شامل زوجـین دانشـگاهی و حـوزوی شـهر اصـفهان، انتخـاب شـدند. روش        
ای به صورت تصـادفی بـود. از میـان جامعـه پـژوهش كـه زوجـین         گیری، چندمرحله نمونه

، مركز تربیت معلم به عنوان یك مركز دانشـگاهی و  ندحوزوی و دانشگاهی شهر اصفهان بود
مـین و امـام صـادق(ع) بـه عنـوان دو مركـز حـوزوی از میـان مراكـز          های مجتهـده ا  مدرسه

طـور تصـادفی    كالس بـه  10دانشگاهی و حوزوی انتخاب شدند؛ سپس از هر مركزی تعداد 
پرسشنامه بین دانشجویان و طالب متأهل ایـن مراكـز توزیـع گردیـد؛      400انتخاب گردید و 

 121نفر ( 242های تعداد  قص، دادههای نا ها و حذف پرسشنامه آوری پرسشنامه پس از جمع
زوج متعلـق بـه    59ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از این تعداد،  زوج) از آزمودنی
گیری  های ورود زوجین در نمونه زوج متعلق به گروه دانشجویان بود. معیار 62گروه طالب و 
های مزمن روانی نباشند. سن  ریسال از ازدواجشان گذشته باشد، دچار بیما 2عبارت بود از؛ 

هـای نمونـه كـامالً بـا رعایـت مسـائل اخالقـی و حقـوقی          سال به باال باشد. گـروه  20آنها 
كنندگان تشكیل شد. زوجین با اختیار خود و به صورت داوطلبانه و با فرصـت كـافی    شركت

ختیـار آنهـا قـرار    خـانوادگی در ا  ها بدون ذكر نام و نـام  ها پاسخ دادند. پاسخنامه به پرسشنامه
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گرفت و به آنها این اطمینان داده شد كه اطالعاتشان صـرفاً جهـت پـژوهش بـه كـار گرفتـه       
  كند. شود و هیچ نهاد یا سازمانی به اطالعات آنها دسترسی پیدا نمی می

ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تك متغیره و چنـد   برای تجزیه و تحلیل داده
  .متغیره استفاده گردید

  های پژوهش ابزار

در ایـن مطالعـه منظـور از الگوهـای      ):1984(1پرسشنامه الگوهای ارتباطی كریستنسن، سـاالوی 
پـور   )، بـه نقـل از عبـادت   1984ارتباطی، سه الگوی ارتباطی است كه كریستنسن و سـاالوی ( 

بـه   سـؤال اسـت كـه    35)، به آن اشاره دارند. این پرسشنامه یك ابزار خودسنجی دارای 1379(
هـا را،   رفتارهـای زوج  2،(CPQ)منظور برآورد ارتباط زناشویی طراحی شده است. این پرسشنامه 
هنگامی كه مشكل در رابطـه   .1در طی سه مرحله از تعارض زناشویی كه این مراحل عبارتند از: 

. بعد از بحـث راجـع   3شود،  . مدت زمانی كه درباره مشكل بحث می2آید،  زوجین به وجود می
ای لیكـرت از   درجه 9وجین هر رفتار را روی یك مقیاس كند. ز مشكل ارتباطی، مشخص میبه 
انـد از:   كنند. این رفتارهـا عبـارت   بندی می (خیلی امكان دارد) درجه 9(اصالً امكان ندارد) تا  1

اجتنـاب، مـذاكره متقابـل، خشـونت كالمـی، خشـونت        اجتناب متقابل، بحث متقابل، بحث/
گیری متقابل. این پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشكیل شـده اسـت: مقیـاس     جسمانی و كناره

گیـری. ارتبـاط    كنـاره  ارتباط سازنده متقابل، مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/
مـرد   گیـر و زن متوقـع/   زن كنـاره  گیری از دو بخش تشكیل شده است: مرد متوقـع/  كناره توقع/
)، را 78/0) تـا ( 74/0اند، اعتبـار (  استفاده نموده CPQلی كه از پرسشنامه گیر. تحقیقات قب كناره

؛ بـه نقـل از: احمـدی و    1379پـور،   اند (عبادت های مختلف آن تعیین كرده برای خرده مقیاس
)، پرسشنامه فوق را هنجاریابی كرده و بـه منظـور   1379پور ( ). در ایران عبادت1385همكاران، 

هـای ایـن پرسشـنامه و پرسشـنامه رضـایت       ، همبسـتگی بـین مقیـاس   برآورد روایی پرسشنامه
هـای ایـن پرسشـنامه بـا      زناشویی را محاسبه كرده است. این مطالعه نشان داد كه همه مقیـاس 

). ضـرایب  1389رضایت زناشویی انـریچ همبسـتگی دارد (بـه نقـل از: رضـایی و همكـاران،       
سؤالی)، ارتباط اجتنـابی  5سازنده متقابل (آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط  دست همبستگی به

_)، و مقیـاس  35/0_) و (58/0)، (58/0گیری به ترتیـب عبـارت از (   كناره متقابل، ارتباط توقع/
 01/0به دست آمده بود كه همگی در سـطح آلفـای    74/0سؤالی) برابر 7ارتباط سازنده متقابل (
). در این مطالعه اعتبـار  1385و همكاران، ؛ به نقل از: احمدی 1379پور،  معنادار بودند (عبادت
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های پرسشنامه الگوهای ارتباطی با استفاده از روش آلفای كرونباخ به ترتیـب در مقیـاس    مقیاس
 53/0گیـری   كناره و ارتباط توقع/ 68/0، ارتباط اجتنابی متقابل 54/0ارتباط سازنده متقابل برابر 

  ).1389گزارش شد (به نقل از: رضایی و همكاران، 
این پرسشـنامه مقیـاس   ): 1388بزرگی ( پرسشنامه رضامندی زناشویی اسالمی جدیری و جان

رضامندی زناشویی (براساس معیارهای دینی) است. این آزمون ده مؤلفه و پنجـاه پرسـش دارد   
، 2، 1هـای   . ارتباط كالمی (پرسـش 1ها پنج پرسش به شرح زیر است:  یك از مؤلفه كه سهم هر

همسران در تعامل با یكـدیگر از منظـر دینـی مربـوط       های كالمی این مؤلفه به رفتار  ):15و 5، 3
،  شود. رعایت عفت و ادب در كالم و پرهیز از آزار رساندن توسط زبان و ابراز محبت كالمـی  می

سـالم بـین    دهنـده وجـود رابطـۀ كالمـی      مقیاس است. نمرۀ باال نشان این خرده  های  از ویژگی
این مؤلفه میـزان توجـه همسـران     ): 10تا  6های  های مذهبی (پرسش  . پایبندی2زوجین است. 

این مقیـاس،   سنجد. نمرۀ باال در  به مبدأ متعال و رعایت حریم خداوند را در زندگی زناشویی می
بودن مـذهب و پایبنـدی بـه آن در زنـدگی       شان و مالك نشانگر تعهد همسران در ادای وظایف

این مؤلفه بـه احساسـات،    ): 14و  13، 12، 11، 4های  تعارض (پرسش . حل3زناشویی است. 
شود. نمـرۀ بـاال    های شخص دربارۀ به وجود آمدن یا حل تعارض مربوط می اعتقادات و نگرش

دهندۀ وجود توافق و هراس در زندگی زناشویی و ظرفیت حـل تعـارض از    این مقیاس، نشان  در
این مؤلفه به نحوۀ اداره امـور    ):20تا  16های  الی (پرسش. مدیریت م4باشد.  های معقول می راه

شـود.   های همسران دربارۀ نوع مدیریت مالی منـزل مربـوط مـی    مالی، زندگی زناشویی و نگرش
این نـوع مـدیریت    این مقیاس، بیانگر مدیریت خوب امور مالی و رضایت همسر از  نمرۀ باال در 

هـای همسـر را    هـا و نگرانـی   این مؤلفه نگرش ): 25تا  21های  . روابط جنسی (پرسش5است. 
  این مقیاس، نشانگر نبـود وجـود مشـكل جـدی در      سنجد. نمرۀ باال در دربارۀ روابط جنسی می

هـای اوقـات فراغـت     . فعالیـت 6ایـن رابطـه اسـت.     باره و احساس رضـایت همسـران از    این
هـای اوقـات    فعالیـت   ر را دربارۀهای زن و شوه این مؤلفه ترجیح ): 34و  29تا  26های  (پرسش

دهنـدۀ   ایـن مقیـاس، نشـان     كنـد. نمـرۀ بـاال در    مـی   فراغت و گذران آن در كنار همسر ارزیابی
های فراغت و احساس رضایت از كنار هـم بـودن    پذیری و توافق دربارۀ استفاده از زمان انعطاف

این مؤلفـه رضـایت یـا     : )35و  33تا  30های  . مسائل شخصیتی (پرسش7این اوقات است.   در
دهنـدۀ   سنجد. نمرۀ باال نشـان  های همدیگر می ها، صفات و رفتار نارضایتی همسران را از ویژگی

تـا   36های  پروری (پرسش فرزندان و فرزند .8باشد.  های شخصیتی همسر می ژگیرضایت از وی
آنـان را در نـوع   این مؤلفه نگرش والدین را نسبت بـه فرزنـدان و رضـایت یـا نارضـایتی        ):40

این مقیاس، نشانگر نگـرش مثبـت والـدین بـه       كند. نمرۀ باال در پروری همسر ارزیابی می فرزند
 41هـای   . نقش زن و مرد (پرسش9پروری همسر است.  آوری و احساس رضایت از فرزند فرزند
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ـ   این مؤلفه، نحوۀ  ): 45تا  ام وظـایف  ایفای نقش زن و شوهر در زندگی و رضایت آنـان را از انج
ایفـای مسـئولیت زن یـا     ایـن مقیـاس، بیـانگر     كند. نمرۀ بـاال در   توسط طرف مقابل ارزیابی می

هـای   ارحام (پرسش . صلۀ10باشد.  این مورد می  شوهری و احساس رضایت از طرف مقابل در
د. سـنج  و آمد با اقوام و فامیـل مـی   این مؤلفه نگرش و كنش همسران را دربارۀ رفت  ): 50تا  46

گونه روابط و احسـاس رضـایت از آن    این دهندۀ نگرش مثبت به  این مقیاس، نشان  نمرۀ باال در
زناشـویی از طریـق     ). بـرای اعتبـار پرسشـنامۀ رضـامندی    1388بزرگی،  است (جدیری و جان

به دسـت آمـد كـه     87/0درونی (آلفای كرونباخ) اقدام شده است كه عدد  سازی و ثبات دونیمه
). از دو روش 1388بزرگـی،   د پرسشنامه اعتبار نسبتاً باالیی دارد (جـدیری و جـان  ده نشان می

روایی محتوایی و روایی وابسته به مالك از نوع همزمان، برای بـرآورد روایـی ایـن آزمـون اقـدام      
دهد پرسشنامه روایی باالیی دارد. روایی محتوایی آزمون با اسـتفاده   شده است كه نتایج نشان می

) معنـادار  p >/0001به دست آمـد كـه در سـطح (    90/0مبستگی اسپیرمن در حدود از روش ه
بود. همچنین روایی وابسته به مالك از نوع همزمان نیز با استفاده از تست معادل به دست آمـد.  
برای بررسی این نوع روایی، ضریب همبستگی میان نمره كل آزمون مزبور با نمرۀ كل پرسشـنامه  

در  726/0نریچ محاسبه شد كه ضریب همبستگی بین ایـن دو پرسشـنامه   رضامندی زناشویی ا
  ).1388بزرگی،  باشد (جدیری و جان می 01/0سطح معناداری كمتر از 

ایــن آزمــون رفتارهــای مــذهبی را در ): 1388بزرگــی ( پرسشــنامه پایبنــدی مــذهبی جــان
هـای   بـه نـوعی از روش   هایی كه سنجد و متغیرهای مذهبی را در مداخله های بالینی می موقعیت

سؤالی تهیه شده اسـت؛   60نماید. این آزمون از یك پرسشنامه  كنند كنترل می مذهبی استفاده می
دهـد.   كه سه عامل (پایبندی مذهبی، دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی) را مورد سنجش قـرار مـی  

ـ      ود را تنظـیم  در عامل پایبندی مذهبی، فرد بدون تردید، براسـاس معیارهـای مـذهبی رفتـار خ
كند كه همه رفتارهایش را براساس مذهب طراحی كند. در عامل ناپایبنـدی   كند و تالش می می

هـای مـذهبی    گونه تعمدی به تنظیم رفتارها براساس اصـول یـا دسـتورالعمل    مذهبی، فرد هیچ
ندارد. در عامـل دوسـوگرایی مـذهبی، فـرد همـواره نگـران و در یـك حالـت تردیـد مـذهبی           

تحمـل اسـت.    ها كـم  رد. بین كردار و گفتارش ناهماهنگی وجود دارد. در برابر سختیب سرمی به
احساس خوبی نسبت به خود و رابطه خود با خدا ندارد. از اعمال مذهبی خود ناراضی اسـت و  

برد؛ شایان ذكر است، ابعادی كه در این پرسشنامه به دسـت   ها به خدا پناه می تنها هنگام سختی
آوری یا رویگردانی یك فرد از مذهب یـا   سنجد؛ بلكه ابعاد روی نداری را الزاماً نمیآمده، ابعاد دی

). ضریب آلفای كرونباخ كـل  1388بزرگی،  سنجد (جان ایمان فرد به اعتقادات مذهبی را نیز می
، ضـریب همسـانی   878/0و ضریب همسانی درونی عامل پایبندی درونـی   816/0آزمون برابر 
بـه دسـت    725/0و ضریب همسانی درونی عامل ناپایبندی مذهبی  687/0گذاری  درونی عامل



  65  »ندي زناشوييرضام«با » الگوهاي ارتباطي زوجين«رابطه 

). برای محاسبه 1388بزرگی،  دهنده اعتبار باالی این پرسشنامه است (جان آمد كه همگی نشان
گیری مذهبی آلپـورت   روایی مالك، صورت اولیه این آزمون قبل از تحلیل عاملی با آزمون جهت

 47/0از میـان دانشـجویان    n=60هـای دو آزمـون بـا     همحاسبه گردید. ضریب همبسـتگی نمـر  
  ).1388بزرگی،  ) معنادار بود (جانp> 001/0محاسبه شد كه در سطح (

  ها یافته

دهد كه بـین الگـوی ارتبـاطی سـازنده متقابـل بـا رضـایت         ، نشان می1 شماره نتایج جدول
  زناشویی رابطه مستقیمی وجود دارد.

 هاي رضايت زناشويي و الگوهاي ارتباطي زوجين هميزان همبستگي بين مؤلف :1جدول 

  هاي الگوي ارتباطي مؤلفه    

  

  رضايت زناشويي هاي مؤلفه

ارتباط سازنده 

 متقابل

ارتباط 

  گيري كناره توقع/

ارتباط 

گيري  كناره /توقع

  زن مرد/

 ارتباط

گيري  كناره توقع/

 مرد  زن/

  ارتباط اجتنابي

  متقابل

  ارتباط كالمي ضريب همبستگي

  طح معناداريس

444/0** 321/0-** 368/0-** 196/0-** 359/0 -** 

000/0 000/0  000/0 002/0  000/0  

  هاي مذهبي ضريب همبستگي پايبندي

  سطح معناداري

235/0** 293/0 -** 231/0-** 289/0-** 234/0 -** 

000/0 000/0 000/0 000/0  000/0  

  حل تعارض ضريب همستگي

  سطح معناداري

191/0** 136/0-* 144/0-* 096/0 - 155/0-*  

003/0 034/0  025/0  138/0  016/0  

  مديريت مالي ضريب همبستگي

  سطح معناداري

177/0** 125/0-  097/0 - 125/0-  162/0-*  

006/0 052/0 134/0 051/0  012/0  

  روابط جنسي ضريب همبستگي

  سطح معناداري

328/0**  181/0 -**  189/0-** 130/0-*  272/0 -**  

000/0  005/0 003/0 043/0 000/0  

  اوقات فراغت ضريب همبستگي

  سطح معناداري

318/0**  

000/0 

198/0-**  

002/0  

192/0-**  

003/0  

157/0-*  

014/0  

251/0-**  

000/0  

  مسائل شخصيتي ضريب همبستگي

  سطح معناداري

367/0** 

000/0 

336/0 -**  

000/0 

381/0-**  

000/0  

208/0-**  

000/0  

373/0 -**  

000/0  

  پروري ضريب همبستگيفرزند

  سطح معناداري

041/0  

529/0  

032/0 -  

619/0  

020/0 -  

756/0  

037/0 -  

563/0  

037/0 -  

567/0  

  نقش زن و مرد ضريب همبستگي

  سطح معناداري

289/0**  

000/0 

117/0-  

070/0 

117/0-  

07/0  

089/0-  

166/0 

204/0 -**  

000/0  

  صلة ارحام ضريب همبستگي

  سطح معناداري

167/0**  

009/0 

041/0-  

525/0  

066/0 -  

303/0 

-004/0 

946/0  

111/0 - 

084/0 

  رضامندي كل ضريب همبستگي

  سطح معناداري

376/0**  

000/0 

251/0-**  

000/0 

260/0 -**  

000/0 

182/0-**  

004/0  

315/0-**  

000/0  

* P<0/05                
**P<0/01  
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هـای   بـا مؤلفـه  » قابلارتباط سازنده مت«دهد میان  ، نشان می1 شماره طور كه جدول همان
ی در سـطح  معنـادار رابطـه مسـتقیم و   » رضـایت زناشـویی كـل   «و نمره » رضایت زناشویی«

01/0p<  رابطـه  » فرزنـدپروری «بـا مؤلفـه   » ارتبـاط سـازنده متقابـل   «، وجود دارد. البته میـان
رضـایت  «با نمره » ارتباط سازنده متقابل«شود. ضریب همبستگی بین  ی مشاهده نمیمعنادار

اسـت. بنـابراین هرچـه     معنـادار ، >01/0p، كه در سطح r=376/0برابر است با » شویی كلزنا
تـر   بین زوجین برقرار باشد رضایت زناشویی بین آنهـا قـوی  » الگوی ارتباطی سازنده متقابل«

هـای رضـایت    شود. رابطه معكوسِ معناداری میان سایر الگوها با نمـرات خـرده مقیـاس    می
وجود دارد كـه ایـن موضـوع     >05/0pدر سطح » یت زناشویی كلرضا«زناشویی و همچنین 

الگـوی ارتبـاطی سـازنده    «دهد در صورتی كه الگوی ارتباطی بـین زوجـین غیـر از     نشان می
یعنـی هرچـه الگـوی ارتبـاطی رابطـه       ؛یابـد  كـاهش مـی  » رضایت زناشـویی «باشد، » متقابل

گیـر   كنـاره  توقـع/ ) «r_=260/0» (زن گیـر مـرد/   كنـاره  توقع/) «r_=251/0» (گیر كناره توقع/«
) میـان زوجـین بیشـتر برقـرار باشـد      r_=315/0» (اجتنابی متقابـل «) و r_=182/0» (مرد زن/
ویژه اگر الگوی ارتباطی اجتنـابی متقابـل باشـد. زیـرا      تر است. به ضعیف» رضایت زناشویی«

مربوط » كلرضایت زناشویی «ترین ضریب همبستگی معكوس بین الگوهای ارتباطی با  قوی
تـرین   ). نكته جالب توجـه آنكـه قـوی   r_=315/0است (» الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل«به 

های رضایت زناشـویی مربـوط بـه     ضریب همبستگی میان الگوهای ارتباطی با خرده مقیاس
اسـت  » الگوی ارتبـاطی سـازنده متقابـل   «با » ارتباط كالمی«ضریب همبستگی خرده مقیاس 

444/0=r ارتباط كالمی«ترین ضریب همبستگی معكوس میان خرده مقیاس  قوی. همچنین «
الگـوی ارتبـاطی   «، مربـوط بـه   »اجتنـابی متقابـل  «و » گیـر  كنـاره  توقـع/ «با الگوهای ارتباطی 

  .r_=368/0است: » زن گیری مرد/ كناره  توقع/
بینی الگوهای ارتبـاطی از طریـق رضـایت زناشـویی از تحلیـل رگرسـیون        به منظور پیش

  ، قابل مشاهده است:2 شماره متغیره استفاده شد و نتایج در جدول تك
  خالصه نتايج رگرسيون رضامندي زناشويي با الگوهاي ارتباطي زوجين :2جدول 

  شاخص آماري        

  متغير مالك

  متغير

  بين پيش
R2 F 

P  
β  

t 
P 

  ارتباط سازنده متقابل
رضايت 

  زناشويي
15/0  

456/39 
000/0  

38/0  
281/6  

025/0  

  گيري كناره ارتباط توقع/
رضايت 

  زناشويي
06/0  

155/16 
000/0  

25/0_  
01/4_  

000/0  
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  شاخص آماري        

  متغير مالك

  متغير

  بين پيش
R2 F 

P  
β  

t 
P 

گيري  كناره ارتباط توقع/

  زن /مرد

رضايت 

  زناشويي
06/0  

436/17 
000/0  

26/0_  
17/4_  

000/0  

گيري  كناره ارتباط توقع/

  مرد /نز

رضايت 

  زناشويي
03/0  

225/8 
004/0  

18/0_  
86/2_  

004/0  

  ي متقابلارتباط اجتناب
رضايت 

  زناشويي
09/0  

418/26 
000/0  

31/0_  
14/5_  

000/0  

  
توانـد بـه ترتیـب     ، قابل مالحظه است رضایت زناشویی می2 شماره طور كه در جدول همان
گیـری و   كنـاره  % واریانس الگوی ارتباط توقع/6% واریانس الگوی ارتباط سازنده متقابل، 15

% 9مـرد و   گیـری زن/  كنـاره  واریـانس ارتبـاط توقـع/    %3زن،  گیری مـرد/  كناره ارتباط توقع/
نماید. ضـرایب تـأثیر مبـین آن اسـت كـه       واریانس الگوی ارتباط اجتنابی متقابل را تبیین می

ای كه رضایت زناشویی با  معناداری دارد. به گونهرضایت زناشویی با الگوهای ارتباطی رابطه 
دهد كه اگـر ارتبـاط    ) دارد و این نشان میβ=38/0الگوی ارتباط سازنده متقابل رابطه مثبت (

سازنده متقابل بین زوجین برقرار باشد رضایت زناشـویی بـاالتر خواهـد بـود. در حـالی كـه       
دهد كـه   رضایت زناشویی با سایر الگوهای ارتباطی رابطه معكوسی دارد و این یافته نشان می

زن  گیـر مـرد/   كنـاره  )، توقـع/ β_=25/0گیـر (  كنـاره  هرچه الگوی ارتباطی بین زوجین توقع/
)26/0=_β/18/0مـرد (  گیـر زن/  كنـاره  ) یا توقع=_β  ) 31/0) و اجتنـابی متقابـل=_β  باشـد (

  رضایت زناشویی كمتر خواهد شد.
بینی رضایت زناشویی از طریق الگوهای ارتباطی است؛ در این مرحلـه از   مرحله بعد پیش

به همان میزان كه رضایت زناشویی الگوهـای   ها نشان داد تحلیل رگرسیون استفاده شد، یافته
نمایـد.   بینـی مـی   كند، الگوهای ارتباطی نیز رضایت زناشویی را پـیش  بینی می ارتباطی را پیش

كننده به منظور تعیین میـزان قـدرت    سپس پایبندی مذهبی زوجین به عنوان یك متغیر تعدیل
% واریـانس رضـایت   23ی توانسـت  تنهای بینی رضایت زناشویی وارد معادله گردید كه به پیش

بینی نماید. سپس این متغیر به همراه سـایر الگوهـای ارتبـاطی توانسـت بـه       زناشویی را پیش
، ارتبـاط  44/0گیـری   كنـاره  ، ارتبـاط توقـع/  52/0ترتیب؛ الگـوی ارتبـاطی سـازنده متقابـل     

رتبـاط اجتنـابی   ، ا43/0مـرد   گیـری زن/  كنـاره  ، ارتباط توقع/45/0زن  گیری مرد/ كناره توقع/
، قابـل  3 شـماره  بینی نماید. نتایج در جـدول  واریانس رضایت زناشویی را پیش 47/0متقابل 

  مشاهده است.
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  خالصه نتايج رگرسيون رضامندي زناشويي با الگوهاي ارتباطي زوجين با ورود پايبندي مذهبي :3 جدول

شاخص آماري   

  

  متغير مالك

  متغير

  پيش بين

R2 F 
P  

β  
t 
P 

ون بد

 پايبندي

  با

 پايبندي

بدون 

 پايبندي

  با

 پايبندي

بدون 

  پايبندي

  با

  پايبندي

بدون 

 پايبندي

  با

 پايبندي

  رضايت زناشويي
  ارتباط سازنده

  متقابل
38/0  52/0  

281/6  

025/0  

024/54  

000/0  
38/0  282/0  

28/6 

000/0  

116/5  

000/0  

  رضايت زناشويي
ارتباط 

  گيري كناره توقع/
23/0  44/0  

01/4_  

000/0  

639/39 

000/0  
25/0_  120/0_  

01/4_  

000/0  

047/2_ 

0/420  

  رضايت زناشويي
ارتباط توقع/كناره 

  گيري مرد/زن
23/0  45/0  

17/4_  

000/0  

805/42 

000/0  
26/0_  170/0_  

17/4_  

000/0  

005/3_ 

00/30  

  رضايت زناشويي

ارتباط 

گيري  كناره توقع/

  مرد زن/

16/0  43/0  
86/2_  

004/0  

061/37 

000/0  
18/0_  030/0_  

86/2_  

004/0  

500/0_ 

615/0  

  رضايت زناشويي
ارتباط اجتنابي 

  متقابل
31/0  47/0  

14/5_  

000/0  

691/44 

000/0  
31/0_  198/0_  

14/5_  

000/0  

451/3_  

000/0  

    23/0  پايبندي مذهبي  رضايت زناشويي
103/74  

000/0  
48/0  

60/8  

000/0  

بینـی   ، در صورتی كه میان قـدرت پـیش  ، قابل مالحظه است3 شماره طور كه در جدول همان
واریانس رضایت زناشویی توسط الگوهای ارتباطی بدون لحاظ پایبنـدی مـذهبی بـا قـدرت     

بینی واریانس رضایت زناشویی توسـط الگوهـای ارتبـاطی بـا لحـاظ پایبنـدی مـذهبی         پیش
یشـتر  شود كه الگوهای ارتباطی همراه پایبندی مذهبی به مراتـب ب  مقایسه گردد، مشخص می

بینـی   توانـد رضـایت زناشـویی را پـیش     از الگوهای ارتباطی بدون لحاظ پایبندی مذهبی مـی 
دهد كه بین رضایت زناشویی با ارتباط سازنده متقابـل   نماید. همچنین ضرایب تأثیر نشان می

دهد كه هرچـه   ). این نشان میβ=28/0و پایبندی مذهبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (
ندی مذهبی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل بیشتر میان زوجین برقرار باشـد میـزان   میزان پایب

رضایت زناشویی باالتر خواهد بود. اما در سایر الگوهای ارتباطی ضرایب تأثیر مبین آن است 
مـرد   گیری زن/ كناره زن، توقع/ گیری مرد/ كناره گیری، توقع/ كناره كه الگوهای ارتباطی توقع/

یعنی هرچه  ؛اجتنابی متقابل با رضایت زناشویی رابطه معكوس معناداری وجود داردو ارتباط 
این الگوها بیشتر میان زوجین برقرار باشد رضایت زناشویی كمتر خواهد شد. در صورتی كـه  
ضرایب تأثیر الگوهای ارتباطی با پایبندی مذهبی و بدون لحاظ پایبندی مذهبی مقایسه گردد 

گیـری   كنـاره  آید. ضرایب تـأثیر الگوهـای ارتبـاطی توقـع/     ه دست مینتایج جالب توجهی ب
)12/0=_β/17/0زن ( گیری مرد/ كناره )، توقع=_β/03/0مـرد (  گیری زن/ كناره )، توقع=_β (
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) همراه پایبندی مذهبی از ضرایب تأثیر این الگوها بـدون  β_=19/0و ارتباط اجتنابی متقابل (
دهد كه اگر ایـن الگوهـا در روابـط زوجـین      این نشان میلحاظ پایبندی مذهبی كمتر است و 

برقرار باشد ولی زوجین پایبند به مذهب باشند نارضامندی زناشویی آنها نسبت به موقعی كه 
  تر است. پایبند به مذهب نیستند پایین

  ها بحث در یافته

ـ  اداری وجـود  نتایج نشان داد میان همه الگوهای ارتباطی زوجین با رضایت زناشویی رابطه معن
دارد. میان الگوی ارتباطی سـازنده متقابـل بـا رضـایت زناشـویی همبسـتگی مثبـت در سـطح         

01/0p<  گیــر كنــاره توقــع/«وجــود داشــت؛ در حــالی كــه میــان ســایر الگوهــای ارتبــاطی؛« ،
بـا  » اجتنـابی متقابـل  «و الگـوی ارتبـاطی   » مـرد  گیر زن/ كناره توقع/«، »زن گیر مرد/ كناره توقع/«

دهد كـه بـا    رابطه معكوسی مشاهده شد. این نتایج نشان می >01/0pزناشویی در سطح رضایت
نیـز متقـابالً افـزایش یـا     » رضایت زناشویی«، »الگوی ارتباطی سازنده متقابل«افزایش یا كاهش 

كنـد. در   یابد و با افزایش سایر الگوهای ارتباطی، رضایت زناشویی نیز كاهش پیدا می كاهش می
رضـایت  «با » الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل«مبستگی منفی، بیشترین ارتباط میان بین ضرایب ه

الگوهـای  «نسـبت بـه   » الگوی ارتباطی اجتنابی متقابـل «دهد كه  است و این نشان می» زناشویی
  بیشترین رابطه را با كاهش رضایت زناشویی دارد.» گیر كناره  ارتباطی توقع/

ترین ضریب همبستگی میان الگوهای  ج، آن است كه قوینكته قابل توجه درباره این نتای
های رضایت زناشویی مربوط بـه ضـریب همبسـتگی خـرده مقیـاس       مقیاس ارتباطی با خرده

دهـد رابطـه قـوی بـین      است كه نشان می» الگوی ارتباطی سازنده متقابل«با » ارتباط كالمی«
ای كـه   بـه گونـه   ؛وجود دارد» میارتباط كال«با خرده مقیاس » الگوی ارتباطی سازنده متقابل«

الگوی ارتباطی سازنده متقابل بیشترین رابطه را با افزایش میـزان رضـایت زناشـویی در ایـن     
ارتبـاط  «ترین ضریب همبستگی منفی میان خـرده مقیـاس    خرده مقیاس دارد. همچنین قوی

الگـوی ارتبـاطی   «به  ، مربوط»اجتنابی متقابل«و » گیر كناره توقع/«با الگوهای ارتباطی » كالمی
» زن گیـر مـرد/   كناره الگوی ارتباطی توقع/«دهد  است كه نشان می» زن گیری مرد/ كناره توقع/

نسبت به سایر الگوهای ارتباطی، بیشترین رابطه را با كاهش میزان رضایت زناشـویی در ایـن   
  خرده مقیاس دارد.

ـ   پژوهش انـد   ایت زناشـویی پرداختـه  هایی كه به بررسی رابطه بین الگوهای ارتبـاطی و رض
حاكی از یكسانی نتایج بین الگوهای ارتباطی سازنده متقابل و ارتباط اجتنابی متقابل با رضـایت  

دهــد رابطــه  ). شــواهد فراوانــی وجــود دارد كــه نشــان مــی 1384زناشــویی دارد (احمــدی، 
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ـ  گیر یعنی الگویی كه در آن یكی از همسران از بحـث خـودداری مـی    كناره توقع/ د و دیگـری  كن
 1كند بـا نارضـامندی زناشـویی رابطـه مسـتقیمی دارد (فوگـارتی،       سرزنش و گله یا شكایت می

 3؛ نـولر، فنـی، بونـل و كـاالن،    1990؛ كریستنسن، هیوی، 1979 2؛ جاكوبسن، مارگولین،1976
)، 2007و دیگـران (  5های مطالعه كاتلین الدریـدج  ). همچنین یافته2002 4و كایوچلین، 1994
مدار با آشفتگی بیشتر در همه زوجـین   در مشاجرات مشكل» گیر كناره رابطه توقع/«داد كه نشان 

ها بـه دسـت    گیری نتایج یكسانی از پژوهش كناره رابطه دارد، اما در مورد الگوی ارتباطی توقع /
گیـر   كنـاره  ای از مطالعات به این نتیجه رسیدند كـه الگـوی ارتبـاطی توقـع/     نیامده است. دسته

گیر و زن متوقع باشند با كاهش رضایت زناشویی رابطه دارد (هیوی،  خصوص وقتی مرد كناره به
). امـا  2000 6كننده طالق است (گـاتمن، لونسـون،   بینی ) و پیش1995كریستنسن و ماالموس، 

؛ نـولر و دیگـران،   1993و كریستنسـن،   7مطالعات دیگری به این نتیجه نرسیدند (هیوی، الیـن 
گیـر باشـند    لعات نشان دادند كه زنان در صورتی كه متوقع و همسرانشان كنـاره ). این مطا1994

؛ هیـوی و  1989به مرور زمان به رضایت زناشویی بیشتری گـرایش دارنـد (گـاتمن، كروكـف،     
دهنـد   ). همچنین مطالعاتی نشان می2002؛ كایوچلین، 1993؛ هیوی و دیگران، 1995دیگران، 

زن با رضایت زناشویی هر دو، هم در زمـان حـال و هـم     گیر مرد/ كناره كه الگوی ارتباطی توقع/
دلیـل  ). شـاید  2002؛ به نقل از: كایوچلین، 1995در زمان آینده ارتباط دارد (هیوی و همكاران، 

. میـانگین  2انـد.  ها به كـار بـرده   های آماری كه این پژوهش روش .1این اختالف دو چیز باشد: 
  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند.طول مدت ازدواج زوجینی كه به 

بین الگوهای ارتباطی بـا رضـایتمندی   «)، نیز كه به بررسی رابطه 1384پژوهش احمدی (
كنـد؛ بـا    پرداخته بود نیز همین نتایج را تأیید می» زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان

بـا  » گیـری  كنـاره  /الگـوی ارتبـاطی توقـع   «)، بین 1384این تفاوت كه در پژوهش احمدی (
  ی به دست نیامد.معناداررابطۀ » رضایتمندی زناشویی«

توان نتیجه گرفت كه توافـق مـورد قبـولی در     تر گفته شد می براساس توضیحاتی كه پیش
همه مطالعات بین رابطه الگوی ارتباطی سازنده متقابل و ارتباط اجتنابی متقابـل بـا رضـایت    

گیـر   كنـاره  ها در مورد الگوی ارتبـاطی توقـع/   نتایج پژوهشدر حالی كه  ؛زناشویی وجود دارد
هـا   گیر باشد دارای ابهاماتی است. بعضـی از پـژوهش   خصوص وقتی زن متوقع و مرد كناره به

                                                           
1. Fogarty, T. F. 2. Jacobson, N. S. & Margolin, G.  
3. Noller, P., Feeney, J. A., Bonnell, D. & Callan, V. 

4. Caughlin, J. P. 5. Eldridge, K. A.  
6. Levenson, R. W. 7. Layne, C.  
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حاكی از ارتباط مستقیم این الگو با كاهش رضایت زناشـویی دارد و برخـی دیگـر حـاكی از     
نان در آینده است. نتایج پـژوهش حاضـر   ارتباط مستقیم با افزایش میزان رضایت زناشویی ز

های صـورت گرفتـه در    در دو الگوی ارتباطی سازنده متقابل و اجتنابی متقابل با همه پژوهش
ــاط      ــین ارتب ــه ب ــاكی از آن دارد ك ــه ح ــن مطالع ــایج ای ــا نت ــق دارد. ام ــوع تواف ــن موض ای

همچنین ایـن   ها با رضایت زناشویی رابطه معكوسی است. گیری در همه صورت كناره توقع/
زن بـا رضـایت    گیـر مـرد/   كنـاره  مطالعه نشان داد؛ رابطه كاهنده بین الگوی ارتبـاطی توقـع/  

یعنـی زمـانی كـه مـرد متوقـع و زن       ؛مرد اسـت  گیر زن/ كناره تر از رابطه توقع/ زناشویی قوی
تری با كاهش رضایت زناشویی وجـود داشـت تـا زمـانی كـه مـرد        گیر باشد رابطه قوی كناره
  گیر و زن متوقع باشد. هكنار

بینی نمودن الگوهای ارتباطی بین زوجین كمك بسـیاری در فهـم ارتباطـات آنهـا و      پیش
بینـی الگوهـای ارتبـاطی از     بینی نمودن وقوع طالق در آنها است. مطالعه حاضر به پیش پیش

 طریق پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی پرداخت و نتایج حكایت از آن داشت كه هـر دو 
بینـی   هـای الگوهـای ارتبـاطی را پـیش     مقیـاس  توانند میزانی از واریانس خرده متغیر با هم می
ها نشان داد بین رضایت زناشویی با الگوی ارتباطی سازنده متقابل رابطـه مثبـت    نمایند. یافته

كننده قوی الگوی ارتباطی سازنده متقابـل   بینی رضایت زناشویی پیش واقع دری است معنادار
گیر و اجتنـابی متقابـل رابطـه     كناره اما بین رضایت زناشویی با الگوهای ارتباطی توقع/ ؛است

كننـده   بینـی  دهد رضایت زناشویی پـایین، پـیش   ی به دست آمد كه نشان میمعنادارمعكوس 
 گیر و اجتنابی متقابل است. كناره  الگوهای ارتباطی توقع/

ابـل بـا رضـایت زناشـویی رابطـه مثبـت       مطابق نتایج این مطالعه بین ارتباط سازنده متق
 .كننده قوی رضایت زناشویی است بینی دهد این عامل پیش ی وجود دارد كه نشان میمعنادار
د كه رضایتمندی زناشویی برای آن دسـته از  نكن باره بیان می در این )1988(فیتزپاتریك ، نولر
االی در میان گذاشتن اطالعـات  هایی كه تأكید بر اتكا متقابل و نزدیكی دارند با سطوح ب زوج

هـایی كـه تأكیـد بـر      همبستگی دارد، در حالی كه رضایت زناشـویی بـرای آن دسـته از زوج   
بـه  ( استقالل و دوری دارند، به نحو مثبتی با اجتناب از تعارض و كشـمكش همبسـتگی دارد  

نابی متقابل با گیر و اجت كناره ). اما بین الگوهای ارتباطی زوجین توقع/1384نقل از: احمدی، 
دهـد ایـن الگوهـا     ی به دسـت آمـد كـه نشـان مـی     معناداررضایت زناشویی رابطه معكوس 

هـای كریستنسـن،    ها بـا یافتـه   كننده قوی رضایت زناشویی پایین هستند. این یافته بینی پیش
) 2002(و كـایوچلین   )1995(؛ هیوی و دیگران )2000(؛ گاتمن، لونسون )1995(ماالموس 
كننـده كـاهش رضـامندی زناشـویی      بینی تواند پیش گیر می كناره دند الگوی توقع/كه نشان دا
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گیـر نتـایج نشـان داد؛ در     كنـاره  باشد، همخوانی دارد. اما در مورد الگوهـای ارتبـاطی توقـع/   
یابد در حـالی   شدت كاهش می گیر باشد رضایت زناشویی به صورتی كه مرد متوقع و زن كناره

كننده قوی بـرای كـاهش رضـایت زناشـویی      بینی گیر باشد پیش كناره كه اگر زن متوقع و مرد
رسد اختالف بین این دو حالت به نقش جنسـیتی زوجـین برگـردد. یعنـی      نیست. به نظر می

گیـر باشـند احسـاس     ها كناره ها اگر در ارتباط زناشویی حالت متوقع به خود بگیرند و مرد زن
  شود. بینی می كمتر پیش گیر متوقع و زن كناره مردخطر در روابط زناشویی نسبت به حالت 

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد بین پایبندی مذهبی و رضایت زناشـویی رابطـه مثبـت    
كننـده قـوی بـرای رضـایت      بینـی  دهد پایبندی مذهبی پـیش  معناداری وجود دارد كه نشان می

) همچنین 2004( 2)؛ شركات1997( 1نهای كال و هیتو باشد. این نتیجه با یافته زناشویی باال می
) كه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند؛     1384)؛ نیكویی، سیف (1387پور ( های روحانی، معنوی با یافته

های قوی برای شادمانی زناشویی، رضایتمندی و موفقیت به  بینی پایبندی به مذهب یكی از پیش
هـت كـه نتـایج نشـان داد در     كنـد. از آن ج  آید، همسو است و این نتایج را تأیید می حساب می

توان رضایت زناشـویی قـوی را بـرای آنهـا      صورتی كه زوجین پایبندی مذهبی داشته باشند می
بینی نمود. از سوی دیگر نتایج این مطالعه نشان داد در صـورتی كـه پایبنـدی مـذهبی بـه       پیش

هـد شـد.   بینـی رضـایت زناشـویی بیشـتر خوا     الگوهای ارتباطی افزوده شود میزان قدرت پیش
همچنین یافته مهمی كه از نتایج این تحقیق به دست آمد، این بـود كـه اگـر الگوهـای ارتبـاطی      

مـرد و یـا اجتنـابی متقابـل      گیر زن/ كناره زن، توقع/ گیر مرد/ كناره گیر، توقع/ كناره زوجین توقع/
پایبند بـه   باشد رضایت زناشویی بسیار كم خواهد شد؛ اما در صورتی كه این الگوها بین زوجینِ

تـوان   مذهب برقرار باشند میزان نارضایتی زناشویی كمتر خواهد شد. در تبیـین ایـن نتـایج مـی    
گفت؛ زن و شوهری كه زندگی زناشویی خود را بر محوریت توحید قرار دهنـد حتـی درمواقـع    

های زندگی زناشـویی   بحرانی كه فشارهای مختلف اقتصادی و بالهای طبیعی ممكن است پایه
تنهـا كمتـر،    را متزلزل و سست كند همدیگر را یاری نموده، میزان رضامندی زناشویی آنها نه آنها

همچنـین نگـرش توحیـدی زوجـین، سـبب       3بلكه حتی در این مواقع نیز بیشتر خواهـد شـد.  
 شـبكه  اجتمـاعی، تقویـت   _ عـاطفی  هـای  حمایـت  دریافـت  و نفس؛ ارائـه  عزت گیری شكل

                                                           
1. Call, V. R. A. & Heaton, T. B. 2. Sherkat, D. E.  

 و آید می استقبالم به شوم، می خانه وارد گاه هر كه دارم همسری: كرد عرض و آمد اكرم(ص) پیامبر خدمت . مردی3
 بدان خوری، می غصه روزی برای اگر: گوید می بیند می اندوهگین مرا كه زمانی و كند می ام بدرقه شوم، می خارج چون
 خدا(ص) رسول .كند یادز را اندوهت خدا خوری می غصه آخرت برای اگر و است گرفته عهده به را آن دیگری كه

، 1991دارد (حّرعاملی،  را شهید اجر نصف و خدا است كارگزاران از زنی چنین و دارد كارگزارانی خداوند: فرمود
 و زن آن حسنه اعمال آورد، خشم به را خود همسر زنی اگر: «فرماید می باره این در نیز) ع( صادق ). امام17، ص14ج

 ).144، ص14(همان، ج »شود نمی قبول دخداون پیشگاه در نمازش همچنین
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 از صـحیح  ادراك سـالم؛ ایجـاد   انسانی روابط تحكیم و ایجاد پرتو در خویشاوندی و خانوادگی
زندگی بوده، به ثبات زنـدگی و   در هدفمندی و خداوند، معنایابی با غنی و معنادار رابطه و هستی

نماید. ارتباط بـا خداونـد و شـركت در مراسـم دینـی از سـوی        رضایت زناشویی آنها كمك می
ـ  زوجین سبب می هـای معنـوی در مسـیر زنـدگی      وده، از حمایـت شود آنها احساس آرامش نم

احساس آرامشی كه زوجین در پرتو نیایش و ارتبـاط بـا خداونـد بـه      1زناشویی خود بهره برند.
صدر و آستانه تحمل آنها را باال برده، با خونسردی كامل و مدارا با همدیگر  آورند سعه دست می

نهایت و مطلق او، زوجـین را   قاد به تأثیر اراده بیارتباط با خداوند و اعت 2نمایند. ارتباط برقرار می
كند و آنهـا را از ایجـاد تـنش در مسـیر زنـدگی زناشـویی        ها بیمه می در برابر مشكالت و سختی

  4نماید. همچنین روحیه تواضع، بخشش و گذشت را در آنها تقویت می 3نماید. محافظت می
هـا از اعتبـار مطلـوبی     پـژوهش  فقدان پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجینـی كـه در همـه   

برخوردار باشد، همچنین عدم همكاری همه زوجینی كه به صورت تصادفی انتخاب شـده و  
هـای پـژوهش بـود. بنـا بـر       پرسشنامه در میان آنها توزیع گردیده است از جمله محـدودیت 

هنگی در فر _ های مذهبی ای براساس مؤلفه گردد؛ پرسشنامه های این مطالعه پیشنهاد می یافته
زمینه الگوی ارتباطی زوجین طراحی و پژوهشی مشابه سـازمان داده شـود. همچنـین نمونـه     

كننـد، انتخـاب    تحقیق در بین كسانی كه برای مداخله درمانی به مراكز مشـاوره مراجعـه مـی   
هـای پژوهشـی، زوج درمـانگران عامـل      گردد. به عنوان یك پیشنهاد كاربردی براساس یافتـه 

بینـی رضـایت زناشـویی و الگوهـای      وان یكی از متغیرهای قوی بـرای پـیش  مذهب را به عن
ارتباطی بین زوجین در نظر گیرند و در تشخیص بالینی و در مداخالت درمانی خـود، از ایـن   
عامل استفاده نمایند. همچنین مراكز آموزشی و فرهنگی جامعه باید برای حفظ نظام زوجـین  

له مذهب به عنوان عامل تأثیرگذار بر افزایش میزان رضایت و خانواده، بیشتر از گذشته به مقو
های آموزشی و تربیتی خود را بر ایـن   زناشویی و الگوی ارتباطی سازنده توجه نموده، سیاست

های آینده تـأثیر جنسـیت بـر رابطـه      گردد در پژوهش مبنا استوار نمایند. همچنین پیشنهاد می
  شویی مورد بررسی قرار گیرد.الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زنا

                                                           
 ).28یابد (رعد،  می آرامش خدا یاد به ها دل كه باشید آگاه. یابد می آرامش خدا یاد به هایشان دل و اند آورده ایمان كه . آنان1
 روشی و پیغمبرش از روشی و پروردگارش از روشی باشد: خصلت سه او در تا نباشد مؤمن مؤمن، فرمود: رضا(ع) . امام2

 عفو فرمود و داد مردم با مدارای دستور پیغمبرش به عّزوجلّ خدای زیرا مردم با مدارا پیغمبرش ...روش امامش، از
 ).442، ص1382شعبه حرانی،  كن (ابن پیشه

 آسان خدا بر این و. است شده نوشته كتابی در بیافرینیمش، آنكه از پیش مگر نرسد جانتان به یا مال به مصیبتی . هیچ3
 ).23و  22نكنید (حدید،  شادمانی آید می دستتان به بدانچه و نباشید اندوهگین رود می دستتان از آنچه بر تا است

 سازند، مخاطب را آنان جاهالن چون و. روند می راه فروتنی به زمین روی در كه هستند كسانی رحمان خدای . بندگان4
 ).63فرقان، . (گویند سخن مالیمت به
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  منابع
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 169  الموجز

  
 »السعادة الزوجية«بين  و» نماذج ارتباط الزوجين«بين  العالقة

 *محمد ثناگويي
 **مسعود جان بزرگRالدكتور 
 ***رضا مهدويان علRالدكتور 

امmا عدد العيmنة  . و»نماذج ارتباط الزوجين«بين  و »السعادة الزوجية«اFجري4 هذا البحث بهدف دراسة العالقة بين 
شخصاً)  ۲٤۲زوجًا ( ۱۲۱ًا باالسلوب العنقودي المتعّدد المراحل، فقد شملت عشوائيالتÔ وقع عليها االختيار 

كمتغيmـر مـوازن. و » االلتزام الدينÔ«من جامعة إعداد المعلمين و من الحوزة العلمية فÔ مدينة أصفهان. و وضع 
تــÔ اعــدها ألجــل قيــاس مــديات متغيmــرات البحــث اعتمــدنا اســتمارة اســتبيان النمــاذج االرتباطيــة للــزوجين ال

کريستنسن و ساالوي، و استمارة استبيان مقياس السـعادة الزوجيـة اإلسـالمية التـÔ أعـدّها جـديري، و كـذلك 
بزرگÔ. و قـد أظهـرت المعطيـات وجـود عالقـة ايجابيـة ذات معنـ¼   استمارة االلتزام الـدينÔ التـÔ اعـدها جـان

)۰۱/۰< p و ان هناك عالقة سـلبية ذات معنـ¼ ». سعادة الزوجيةال«و بين » نموذج االرتباط البنّاء المتبادل«) بين
و » الرجـل اعتـزال المـرأة/ توقـع/«، »المـرأة اعتـزال الرجـل/ االعتـزال، توقـع/ التوقـع/«بين النماذج االرتباطيـة 

). إذًا يم�ـن الـتكهن p >۰۱/۰عل¼ مسـتوى (» السعادة الزوجية«و بين » النموذج االرتباطÔ االجتنابي المتبادل«
 التكهن بالسعادة الزوجية. دة الزوجية عن طريق النماذج االرتباطية. كما ان االلتزام الدينÔ يم�نه أيضًابالسعا

 
 تباطية للزوجين، االلتزام الدينÔالسعادة الزوجية، النماذج االر :ةالمصطلحات الرئیسی

                                                           
  Email: mohammadsanagoo@gmail.com  ماجستير فÔ علم النفس السريري ـ العالج اال�سري* 

  Email: masuodjan@yahoo.com  استاذ مOساعد فÔ قسم علم النفس فÔ المعهد العالÔ للحوزة والجامعة **
 الثقافةو علمالفÔ جامعة  استاذ مOساعد*** 


