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Abstract 
Introduction: Family is a natural social system that men and woman are its major subsystems 
in all of stages of its development and many factors such as communication patterns and 
resiliency play a role in their marital satisfaction. The purpose of this study was the modeling 
structural role mediator resiliency in relationships communication patterns with marital 
satisfaction.
Methods: This is a descriptive- correlation research. The statistical population consisted of 
all Married men and women are referred to counseling and psychological services related 
to counseling system Tehran city in year 2019. The sample size was 480 subjects based 
on formula Cramer was selected by convenience sampling method and after deleting the 
missing values and outlier detection data, 302 people remained in the analysis. The tools were 
used included Enrich marital satisfaction questionnaire of Olson, Fournier & Druckman, 
communication patterns questionnaire of Christensen & Sullaway and resilience scale of 
Connor and Davidson.
Results: The results showed that was significant correlation communication patterns and 
resiliency with marital satisfaction (P<0/01). Also results showed, Also this model showed 
indirect path communication patterns with marital satisfaction through moderating role 
resiliency. The proposed model had an acceptable fitness to the data (RMSEA=0/061).
Conclusions: Some factors, including communication patterns and resiliency were found to 
affect couples' marital satisfaction. It is recommended that therapists pay more attention to 
these factors in providing solutions to promote marital satisfaction.
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چکیده
مقدمــه: خانــواده، یــک نظــام اجتماعــی طبیعــی اســت کــه در همــه مراحــل تکویــن آن زن و مــرد، خــرده نظــام اصلــی بــوده و عوامــل 
متعــددی چــون الگوهــای ارتباطــی و تــاب آوری در رضایــت زناشــویی آنــان نقــش دارنــد. هــدف از ایــن پژوهــش بررســي مــدل یابــی 

معــادالت ســاختاری نقــش میانجــی تــاب آوری در رابطــه بیــن الگوهــای ارتباطــی بــا رضایــت زناشــویی بــود.
روش کار: در ایــن مطالعــه توصیفــی- همبســتگی، جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش مــردان و زنــان متاهــل مراجعــه کننــده بــه مراکــز 
مشــاوره و خدمــات روانشــناختی وابســته بــه نظــام مشــاوره و روانشناســی شــهر تهــران در ســال 1398 بودنــد. بــر اســاس فرمــول کرامــر 
480 نفــر بــه صــورت نمونه گیــری در دســترس انتخــاب  شــد کــه در نهایــت تعــداد 302 نفــر در تحلیــل باقــی ماندنــد. ابــزار مــورد اســتفاده 
شــامل رضایــت زناشــویی )EMSQ(، الگوهــای ارتباطــی )CPQ( و تــاب آوری )CD-RISC( بــود. مــدل فرضــی بــا نرم افــزار SPSS و 

AMOS نســخه 24 مــورد بررســی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن الگوهــای ارتباطــی و تــاب آوری بــا رضایــت زناشــویی رابطــه مســتقیم و معنــادار وجــود دارد 
)P<0/01(. همچنیــن مســیرهای غیرمســتقیم  الگوهــای ارتباطــی نیــز از طریــق تــاب آوری بــا رضایــت زناشــویی در معنــادار بــود. بــر 

.)RMSEA=0/061( ــود ــی برخــوردار ب ــرازش مطلوب ــن پژوهــش، مــدل پیشــنهادی از ب اســاس یافته هــای ای
نتیجــه گیــری: مــی تــوان نتیجه گیــری کــرد عواملــی همچــون الگوهــای ارتباطــی و تــاب آوری بــر رضایــت زناشــویی تاثیرگــذار 
ــه ایــن عوامــل توجــه بیشــتری مبــذول  ــه راهکارهــای ارتقادهنــده رضایــت زناشــویی ب اســت. پیشــنهاد مــی شــود درمانگــران در ارائ

نماینــد. 
کلید واژه ها: الگوهای ارتباطی، رضایت زناشویی، تاب آوری.

مقدمه
خانــواده بــه عنــوان یــک واحــد اجتماعــی، عاطفــی و شــکل دهنده 
شــخصیت آدمــی بــا پیوند زناشــویی زن و مــرد و ازدواج آنهــا با هم 
ــاط  ــراری ارتب ــه برق ــاز ب ــر ایــن اســاس، نی ــرد)1(. ب شــکل می گی
تــوام بــا صمیمــت و عشــق از اساســی ترین دالیلــی اســت کــه زن 
و مــرد را بــه ســوی انتخــاب و پیونــد زناشــویی بــا هــم می کشــاند 
)2(. یکــی از متغیرهایــی کــه تــداوم زندگــی زناشــویی را تضمیــن و 
ســالمت زندگــی زناشــویی و خانــواده در گــروه آن اســت رضایــت 

زناشــویی می باشــد )3(. رضایــت زناشــویی وضعیتــی اســت کــه در 
آن زن و شــوهر در بیشــتر مواقــع احســاس خرســندی و رضایــت از 
ازدواج خویــش می کننــد )4(. بــه عبارتــی دیگــر رضایــت زناشــویی 
بــه عنــوان احســاس شــخصی از شــادکامی و یــا لــذت از زندگــی 
زناشــویی در همــه جنبــه هــای فعلــی ازدواج تعریــف شــده اســت 
)5(. رضایــت زناشــویي یکــي از عوامــل مؤثــر در ثبــات و پایــداري 
ــدان  ــي همســران و فرزن ــن حــال بهداشــت روان ــواده و در عی خان
اســت و در کارایــي فــردي و اجتماعــي افــراد نقــش بســیار مهمــي 
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دارد )بیرامــی، باباپــور خیرالدیــن، هاشــمی نصرت آبــاد، اســمعلی و 
بهــادری خسروشــاهی، 1392(. رضایــت زناشــویی بــه عنــوان یکی 
ــد  ــی توان ــویی )6(، م ــات زناش ــداری و ثب ــم در پای ــل مه از عوام
ــی از  ــه یک ــود ک ــی ش ــددی پیش بین ــای متع ــاس متغیره ــر اس ب
مهمتریــن آنهــا الگوهــای ارتباطــی اســت )7(. بــه آن دســته از راه 
هــای ارتباطــی کــه بــه وفــور در یــک خانــواده اتفــاق مــی افتــد، 
الگوهــای ارتباطــی گفتــه مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر الگوهــای 
ارتباطــی کــه شــامل ارتبــاط ســازنده متقابــل، اجتنابــی متقابــل و 
ارتبــاط توقــع/ کنــاره گیــری می باشــند کــه در آن ارتبــاط ســازنده 
متقابــل بــه رابطــه اثربخــش و کارآمــد و اجتنــاب متقابل بــه دوری 
ــه  ــری ب ــاره گی ــاط توقع/کن ــاره دارد و ارتب ــاط اش ــن از ارتب زوجی
عنــوان الگــوی تعــارض مطــرح اســت کــه یکــی زوجیــن خواهــان 
تغییــر در همســر خــود مــی باشــد کــه بــا کناره گیــری دیگــری یــا 

دوری از بحــث در مــورد یــک موضــوع اســت )8(.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش هــا الگــوی ارتباطــی ســازنده متقابــل 
ــل در جهــت  ــاب متقاب ــت و الگــوی ارتباطــی اجتن در جهــت مثب
ــن دارد )9(.  ــویی زوجی ــی و زناش ــت جنس ــزان رضای ــی می منف
ــن  ــز الگوهــای ارتباطــی زوجی ــا نی ــن در ســایر پژوهش ه همچنی
ــه  ــاداری گــزارش شــده اســت؛ ب و رضایــت زناشــویی رابطــه معن
ــش  ــر افزای ــت ب ــر مثب ــل تاثی ــازنده متقاب ــو س ــه الگ ــوری ک ط
رضایــت زناشــویی و الگوهــای اجتنابــی و توقع/کنــاه گیــری 
تاثیــرات منفــی بــر رضایــت زناشــویی دارنــد )10(. همچنیــن بــر 
اســاس نتایــج تحقیقــات، یکــی از متغیرهایــی کــه مــی توانــد بــر 
رضایــت زناشــویی تاثیرگــذار باشــد )11( و خــود نیــز از الگوهــای 
ارتباطــی تاثیــر بپذیــرد تــاب آوری اســت )9(. لــذا تــاب آوری بــه 
ــن الگوهــای  ــر میانجــی مناســب در رابطــه بی ــوان یــک متغی عن
ــاب  ــرد. ت ــرار گی ــورد بررســی ق ــویی م ــت زناش ارتباطــی و رضای
ــی  ــوان توانای ــه عن ــی شــخصیتی ب ــک ویژگ ــوان ی ــه عن آوری ب
ســازش یافتگــی  موفقیــت آمیــز بــا شــرایط تنیدگــی زا و تهدیــدزا 
توصیــف شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر، بــر اســاس نظریــه کانــر 
و دیویدســون، تــاب آوری بــه عنــوان قــدرت و توانایــی فــرد بــرای 
رویارویــی و مواجهــه بــا مشــّقت هــا و ســختی هــا تعریــف شــده 
اســت )12(. همچنیــن تــاب آوری بــه عنــوان یــک فراینــد، توانایی 
یــا پیامــد ســازگاری موفقیــت آمیــز بــا شــرایط تهدیدکننــده تعریف 
ــون )14(،  ــر و دیویدس ــه کان ــاس نظری ــر اس ــت )13(. ب ــده اس ش
ــده  ــف ش ــی شــخصیتی توصی ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــاب آوری ب ت
ــا مشــّقت ها و  ــادر مــی ســازد در مواجهــه ب ــرد را ق ــه ف اســت ک

ســختی هــا رشــد کــرده و مقــاوم باشــد )15(.
ــا  ــه الگوهــای ارتباطــی ب ــد ک ــی نشــان داده ان ــات مختلف تحقیق

رضایــت زناشــویی در ارتبــاط هســتند )16 ، 17(.  همچنیــن نتایــج 
ــد  ــز مــی توان تحقیقــات حاکــی از آن هســتند کــه تــاب آوری نی
رابطــه بیــن الگوهــای ارتباطــی و رضایــت زناشــویی را تحــت تاثیر 
ــاب آوری  ــان ت ــه طــوری کــه نشــان داده اســت می ــرار دهــد، ب ق
ــا دار وجــود دارد  و رضایــت زناشــویی زوج هــا رابطــۀ مثبــت و معن
)18(. همچنیــن در یــک پژوهــش دیگــر نشــان داده شــده اســت 
کــه بیــن رضایــت زناشــویی و تــاب آوری رابطــه وجــود دارد )11(. 
ــزان  ــر می ــذاری ب ــا تاثیرگ ــازنده ب ــی س ــای ارتباط ــه الگوه اینک
تــاب آوری زوجیــن مــی توانــد نقــش مهمــی در توانمنــد کــردن 
آنهــا در برابــر مشــکالت زناشــویی ایفــا کنــد و از طرفــی الگوهــای 
غیرســازنده زوجیــن، رضایــت زناشــویی آنــان را تضعیــف کــرده و 
آنــان را بــه ســوی طــالق و جدایــی ســوق دهــد. بــر اســاس آنچــه 
گفتــه شــد و از آنجایــی کــه رضایــت زناشــویی دارای پیامدهــای 
مثبتــی بــرای زندگــی زناشــویی و تحکیــم بنیــان خانــواده اســت، 
انجــام ایــن پژوهــش نتایــج کاربــردی دارد و روانشناســان خانــواده 
در برنامــه ریــزی هــای خــود در جهــت بهبــود رضایــت زناشــویی 
ــذا  زوجیــن مــی تواننــد از نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده کننــد. ل
ایــن پژوهــش دارای اهمیــت و ضــرورت پژوهشــی اســت و اجــرای 
ــت  ــدان عل ــوع ب ــن موض ــن ای ــردی دارد. همچنی ــج کارب آن نتای
مــورد عالقــه پژوهشــگر واقــع شــده اســت کــه علیرغــم مطالعــات 
فــراوان دربــاره همبســتگي ســاده متغیرهاي مــورد مطالعه، بررســي 
مفصلــي در قالــب یــک مــدل انجــام نشــده اســت. بنابرایــن ســوال 
پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا بیــن الگوهــای ارتباطــی بــا رضایــت 

زناشــویی بــا میانجــی گــری تــاب آوری رابطــه وجــود دارد؟

روش کار
روش پژوهــش ّکمــی و از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش مــردان و زنــان متاهــل مراجعــه کننــده بــه مراکــز 
ــاوره و  ــام مش ــه نظ ــته ب ــناختی وابس ــات روانش ــاوره و خدم مش
ــرآورد  ــرای ب ــد. ب ــال 1398 بودن ــران در س ــهر ته ــی ش روانشناس
حجــم نمونــه از فرمــول کرامــر اســتفاده شــد. بــر اســاس فرمــول 
ــد.  ــن ش ــر تعیی ــش 480 نف ــن پژوه ــه در ای ــم نمون ــر حج کرام
ــد                                                                                           ــی چن ــری تصادف ــه گی ــیوه نمون ــه ش ــری ب ــه گی روش نمون
مرحلــه ای بــود. ابتــدا از بیــن مراکــز مشــاوره و خدمــات 
روانشــناختی مســتقر در مناطــق 22 گانــه و هــر یــک از 5 منطقــه 
ــز  ــز 3 مرک ــرب و مرک ــرق، غ ــوب، ش ــمال، جن ــی ش جغرافیای
ــا  ــا ب ــه آنه ــه ب ــا مراجع ــی انتخــاب و ب ــه طــور تصادف مشــاوره ب
اســتفاده از روش نمونــه گیــری در دســترس نمونــه مــورد نیــاز از 
بیــن مراجعــان بــه ایــن مراکــز انتخــاب شــدند. روش جمــع آوری 
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اطالعــات بــا اســتفاده از پرسشــنامه و توســط پژوهشگر)نویســنده 
ــزار  اول( صــورت گرفتــه اســت و دوره نمونــه گیــری و اجــرای اب
ــنامه  ــا بررســی پرسش ــد. ب ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــه 4 م ــک ب نزدی
ــدوش و  ــص و مخ ــای ناق ــنامه ه ــتن پرسش ــار گذاش ــا و کن ه
همچنیــن، بررســی داده هــای پــرت از طریــق اکســپلور در نهایــت 
302 پرسشــنامه ســالم تحلیــل شــدند. نــرخ پاســخ نزدیــک بــه 63 
درصــد بــود. از جملــه اصــول رعایــت شــده اخالقــی بــر اســاس 
ــه  ــراد نمون ــوق اف ــح حق ــکا عــدم تضیی انجمــن روانشناســی آمری
ــه  ــح ب ــود. توضی ــا ب ــانی آنه ــوق انس ــت حق ــش و رعای در پژوه
ــرای آنهــا  ــق ب ــه در پژوهــش کــه مشــارکت در تحقی ــراد نمون اف
خطرنــاک نبــوده و یــا حداقــل خطــر را دارد. توضیــح کامــل و مفید 
بــرای افــراد شــرکت کننــده بــرای آمــاده کــردن پژوهــش، کســب 
رضایــت آگاهانــه از آنهــا، اختیــاری بــودن پژوهــش در اختیــار قــرار 
دادن نتایــج در صــورت تمایــل بــه افــراد نمونــه از دیگــر اصــول 
ــود. بعــد از گــردآوری  ــن پژوهــش ب اخالقــی رعایــت شــده در ای
داده هــا پرسشــنامه های پاســخ های آزمودنــی هــا بــا روش 
ــه  ــد. جهــت تجزی ــه و تحلیــل گردی هــای آمــاری مناســب تجزی
ــی و اســتنباطی عمــل شــد.  ــا در ســطح توصیف ــل داده ه و تحلی
در ســطح توصیفــی از میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــد. در 
ســطح اســتنباطی جهــت بررســی روابــط بیــن متغیرهــا از ضریــب 
همبســتگی پیرســون و معــادالت ســاختاری بــود. همچنیــن نــرم 
افــزار تحلیــل داده هــا برنامــه SPSS و AMOS نســخه 24 بــود. 

ــر آمــده اســت.  مقیــاس هــای پژوهــش در زی

ابزار پژوهش
 Enrich Marital( انریــچ  زناشــویی  رضایــت  پرسشــنامه 
Satisfaction Questionnaire EMSQ(: این پرسشــنامه توســط 

Olson, Fournier & Druckman در 1987 ســال طراحــی شــد 

)19(. پرسشــنامه شــامل 47 ســوال و بــرای ارزیابــی زمینــه هــای 
بالقــوه مشــکل زا یــا شناســایی زمینــه هــای بالقــوه مشــکل زا یــا 
شناســایی زمینــه هــای پربــاری رابطــه زناشــویی بــه کار مــی رود. 
ــن  ــه ای ــوده ب ــف لیکــرت 5 درجــه ای ب نمــره گــذاری آن در طی
ــره، نه موافق و نه  ــره، موافق 4 نم ــه کامال موافق 5 نم ــورت ک ص
مخالف3 نمــره ، مخالف 2 نمــره و کاماًل مخالف 1 نمــره تعلــق مــی 
ــا 33، 37  ــا 24، 30 ت ــا 16، 18 ت ــواالت 4، 6، 8، 11 ت ــرد. س گی
ــود.  ــذاری می ش ــوس نمره گ ــورت معک ــه ص ــا 47 ب ــا 43، 45 ت ت
روایــی ســازه پرسشــنامه رضایــت زناشــویی بــا پرسشــنامه 
ســازگاری زناشــویی ضریــب 0/65 و معنــی دار در ســطح 0/01 بــه 
ــب  ــی و شــاکری، 1393(. ضری ــده اســت )ســراج، نوران دســت آم

همبســتگی پرسشــنامه انریــچ بــا مولفــه هــای رضایــت خانوادگــی 
از 0/41 0/60 و بــا مولفه هــای رضایــت زندگــی از 0/32 تــا 0/41 
نشــانه روایــی ســازه اســت. همچنیــن ضریــب بازآزمایــی پــس از 
ــت )20(. در  ــده اس ــت آم ــه دس ــب 0/88 ب ــدد ضری ــرای مج اج
یــک پژوهــش دیگــر در داخــل ایــران آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه 
ــان  ــه نش ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــویی 0/89 ب ــت زنانش رضای
ــارج کشــور  ــاالی پرسشــنامه اســت )21(. در خ ــی ب ــده پایای دهن
همســانی درونــی پرسشــنامه بــا ضریــب آلفــای کرونباخ بــرای کل 
ســواالت 0/85 بــه دســت آمــده اســت )22(. در پژوهــش حاضــر 
ــب  ــاخ بررســی و ضری ــای کرونب ــا روش آلف ــی پرسشــنامه ب پایای

ــه دســت آمــد. 0/83 ب
 Communication Patterns( پرسشــنامه الگوهــای ارتباطــی
 Christensen ــط ــنامه توس ــن پرسش Questionnaire CPQ(: ای

Sullaway & در ســال 1984 طراحــی شــد )23(. ایــن پرسشــنامه 

35 ســوال دارد و در یــک مقیــاس نــه درجــه ای از اصــال امــکان 
ــده اســت  ــدی ش ــه بن ــکان دارد )9( درج ــی ام ــا خیل ــدارد )1( ت ن
)24(. ایــن پرسشــنامه رفتارهــای همســران را در طــول ســه مرحله 
ــد از:  ــن مراحــل عبارتن ــارض زناشــویی شــرح داده اســت. ای از تع
1- زمانــی کــه در روابــط زوجیــن مشــکل ایجــاد مــی شــود ایــن 
مرحلــه شــامل 4 ســوال اســت کــه پاســخ هریــک در مقیــاس 9 
ــه  ــی ک ــدت زمان ــت. 2- در م ــده اس ــدی ش ــه بن ــه ای درج نقط
ــاره مشــکل ارتباطــی بحــث می شــود، ایــن مرحلــه دارای 18  درب
ســوال اســت و 3- بعــد از بحــث راجــع بــه مشــکل ارتباطــی کــه 
ایــن قســمت از 13 ســوال تشــکیل شــده اســت. ایــن پرسشــنامه 
ــف 2،  ــل )تفاضــل ســواالت ال ــاط ســازنده متقاب ــه ارتب ســه مولف
ب 2، ب 4 بــا ســواالت ب 1، ب 3، ب 15 مــرد و ب 16 زن(؛ 
ارتبــاط اجتنــاب متقابــل بــا ســواالت الــف 1، ج 2 و ج 4 و ارتبــاط 
توقــع/ کنــاره گیــری )خــرده مقیــاس مــرد متوقع/کناره گیــری زن 
بــا ســواالت الــف 3 مــرد، ب 5 مــرد، ب 7 مــرد و خــرده مقیــاس 
زن متوقع/کنــاره گیــری مــرد با ســواالت الــف 4 زن، ب 6 زن و ب 
8 زن( را اندازه گیــری مــی کنــد. در یــک پژوهــش بــرای بررســی 
ــده  ــتفاده ش ــاخ اس ــای کرونب ــنامه از آلف ــی پرسش ــانی درون همس
اســت کــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ارتبــاط ســازنده متقابــل 
0/61؛ اجتنابــی متقابــل 0/62 و ارتبــاط توقــع/ کناره-گیــری 0/50 
)مــرد متوقع/کنــاره گیــری زن 0/51 و زن متوقع/کناره گیــری مــرد 
0/47( بــه دســت آمــده اســت )9(. در یــک پژوهــش دیگــر ضریب 
پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ 0/84 بــه دســت 
آمــده اســت )25(. در خــارج کشــور همســانی درونــی پرسشــنامه 
ــده  ــت آم ــه دس ــا 0/84 ب ــه 0/69 ت ــاخ در دامن ــای کرونب ــا آلف ب
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اســت )26(. در پژوهــش حاضــر پایایــی پرسشــنامه بــا روش آلفــای 
کرونبــاخ بررســی و ضریــب 0/89 بــه دســت آمــد.

 Connor-Davidson Resilience Scale( مقیــاس تــاب آوری
ــط Conner & Davidson در  ــاس توس ــن مقی CD-RISC(: ای

ســال 2003 طراحــی شــد )14(. ایــن مقیــاس 25 ســوال دارد و 5 
خــرده مقیــاس تصــور از شایســتگی فــردی بــا ســواالت 10، 11، 
12، 16، 17، 23، 24 و 25؛ تحمــل عاطفــه منفــی بــا ســواالت 6، 
ــواالت 1،  ــا س ــر ب ــت تغیی ــرش مثب 7، 14، 15، 19، 18 و 20؛ پذی
ــا ســواالت 13، 21 و 22؛ تاثیــرات معنــوی  2، 4، 5 و 8؛ کنتــرل ب
ــذاری  ــره گ ــد. نم ــی کن ــری م ــدازه گی ــواالت 3 و 8 را ان ــا س ب
مقیــاس بــه صــورت پنــج درجــه ای لیکــرت مــی باشــد بــه ایــن 
ــره 2،  ــم نم ــره 1، مخالف ــم نم ــال مخالف ــرای کام ــه ب ــورت ک ص
نظــری نــدارم نمــره 3، موافقــم نمــره 4، کامــال موافقــم نمــره 5 در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. در داخــل ایــران در یــک پژوهــش آلفای 

کرونبــاخ 0/89 بــه دســت آمــده اســت )27(. ضریــب همبســتگی 
بیــن مقیــاس بــا پنــج عاملــی شــده شــخصیت ضرایــب در دامنــه 
بیــن 0/18 تــا 0/28 و معنــی دار در ســطح 0/01 بــه دســت آمــده 
اســت کــه نشــان دهنــده روایــی همگرایــی مقیــاس اســت )28(. 
ــه  ــاخ 0/94 ب ــای کرونب ــک پژوهــش، آلف ــارج کشــور در ی در خ
دســت آمــده اســت )29(. در پژوهــش حاضــر پایایــی پرسشــنامه 
ــت  ــه دس ــب 0/88 ب ــی و ضری ــاخ بررس ــای کرونب ــا روش آلف ب

آمــد.

یافته ها
ــراد  ــناختی اف ــت ش ــای جمعی ــی ه ــف ویژگ ــدول 1( توصی )ج
ــدت ازدواج را  ــت اقتصــادی- اجتماعــی و م شــامل ســن، وضعی
ــود. در  ــه 41/33 ب ــراد نمون نشــان مــی دهــد. میانگیــن ســن اف

ــت.  ــده اس ــی آم ــاخص های توصیف ــدول 1( ش ــه در )ج ادام

جدول 1. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه 

درصدفراوانیمتغیرهای جمعیت شناختی
52/3%158زنجنس

47/7%144مرد

100%302کل

2/98%189 تا 28 سالسن

41/72%29126 تا 39 سال

45/36%40137 تا 50 سال

7/28%5122 تا 61 سال

1/99%626 تا 72 سال

0/66%732 سال به باال

100%302کل

10/26%131 تا 2 میلیون وضعیت اقتصادی-اجتماعی

49/67%2150 میلیون و 100 هزار تا 4 میلیون

26/16%479 میلیون و 100 هزار تا 6 میلیون

13/91%742 میلیون به باال

100%302کل

33/44%1101 تا 10 سالمدت ازدواج

41/72%11126 سال تا 20 سال

18/87%2157 تا 30 سال

3/64%3111 تا 41 سال

2/32%427 سال به باال

100%302کل
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در )جــدول 2( تعــداد، حداقــل، حداکثــر، میانگیــن، انحــراف معیار، 
ــویی و  ــت زناش ــی، رضای ــای ارتباط ــیدگی الگوه ــی و کش چولگ
ــد.  ــر بودن ــا 302 نف ــی ه ــداد آزمودن ــده اســت. تع ــاب آوری آم ت
نتایــج چولگــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش نشــان داد 

کــه مقادیــر آنهــا در بــازه )2- تــا 2( قــرار دارد کــه ایــن نشــان 
ــدول2( ــد. در )ج ــال برخوردارن ــع نرم ــا از توزی ــد متغیره می ده

ضرایــب همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش آمــده اســت.  

جدول 2. شاخص های توصیفی و نرمالیته بودن متغیرهای پژوهش

متغیرهای   
پژوهش 

انحراف معیارمیانگینکشیدگیچولگیحداکثرحداقلتعداد

0/7080/5554/3910/27-3323-302الگوی ارتباط سازنده متقابل
0/58411/896/13-3023270/470الگوی ارتباط اجتنابی

0/11623/679/57-3026540/319ارتباط توقع/کناره گیری
0/4493/307145/5223/27-30247238رضایت زناشویی

0/7271/90091/7114/38-30229125تابآوری

ــازنده  ــاط س ــوی ارتب ــن الگ ــدول3( بی ــج )ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
 0/01 ،r=0/222( و تــاب آوری )p< 0/01 ،r=0/192( متقابــل
>p( بــا رضایــت زناشــویی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. 
ــی )p< 0/01 ،r=-0/198( و الگــوی  ــاط اجتناب ــن الگــوی ارتب بی
ــت  ــا رضای ــری )p< 0/05 ،r=-0/139( ب ــاره گی ــاط توقع/کن ارتب
زناشــویی رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد. بــه دلیــل اینکــه 

ــا  ــن متغیره ــادالت ســاختاری، همبســتگی بی ــل مع اســاس تحلی
مــی باشــد، لــذا از آنجایــی کــه بیــن متغیرهــای پژوهــش رابطــه 
معنــاداری وجــود داشــت می تــوان از معــادالت ســاختاری اســتفاده 
کــرد. در ادامــه در )جــدول 4( ضرایــب مســیر اثــرات مســتقیم بیــن 

متغیرهــای پژوهــش در مــدل پیشــنهادی آمــده اســت.

جدول 3. ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیر مالک: رضایت زناشوییمتغیرهای پیشبین و میانجی

سطح معناداریR )ضریب همبستگی پیرسون(

0/010**0/192الگوی ارتباط سازنده متقابل
0/001**0/198-الگوی ارتباط اجتنابی

0/015*0/139-ارتباط توقع/کناره گیری
0/001**0/222تابآوری

** معنادار در سطح 0/01            * معنادار در سطح 0/05 

ــدل  ــود در م ــی ش ــاهده م ــدول 4( مش ــه در )ج ــور ک ــان ط هم
نهایــی همــه مســیرهای مســتقیم در ســطح کمتــر از 0/01 معنــادار 

هســتند. 

جدول 4.  ضریب مسیر اثرات مستقیم الگوهای ارتباطی و تاب آوری با رضایت زناشویی
معنادارینسبت بحرانی )C.R.(خطای معیار )S.E(ضریب بتا )B(مسیرهای مستقیم

0/1610/1282/8340/005الگوی ارتباط سازنده متقابل← رضایت زناشویی
2/5290/012-0/1510/227-الگوی ارتباط اجتنابی← رضایت زناشویی

2/1200/043-0/1170/145-الگوی ارتباط توقع/کنارهگیری← رضایت زناشویی
0/2220/0913/9400/001تابآوری← رضایت زناشویی

0/1600/1812/8430/036الگوی ارتباط سازنده متقابل← تابآوری
3/7620/013-0/1460/143-الگوی ارتباط اجتنابی← تابآوری

2/2190/027-0/1340/191-الگوی ارتباط توقع/کنارهگیری← تابآوری
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ــطه  ــیرهای واس ــی مس ــرای بررس ــتروپ ب ــوت اس ــچ روش ب نتای
ــرض  ــک ف ــت. ی ــده اس ــه ش ــدول 5( ارائ ــتقیم در )ج ای غیرمس
زیربنایــی الگــوی پیشــنهادی پژوهــش حاضــر وجــود مســیرهای 
ــاد نباشــد،  ــدان زی ــه چن ــداد نمون ــه تع ــی ک میانجــی اســت. زمان
بــوت اســترپ قدرتمندتریــن و منطقــی تریــن روش بــرای 
ــطح  ــی آورد. س ــم م ــتقیم را فراه ــرات غیرمس ــه اث ــتیابی ب دس
اطمینــان 0/95 و تعــداد نمونه گیــری مجــدد بــوت اســتروپ، 
ــر  ــای ارتباطــی ب ــی داری الگوه ــن معن ــرای تعیی 1000 اســت. ب
رضایــت زناشــویی از طریــق نقــش میانجــی تــاب آوری از روش 

بــوت اســتروپ در برنامــه ماکــرو آزمــون پریچــر و هیــز اســتفاده 
شــد. در ایــن روش چنانچــه حــد بــاال و پاییــن ایــن آزمــون هــر 
ــن دو حــد  ــن ای ــر مابی ــا هــر دو منفــی باشــند و صف ــت ی دو مثب
قــرار نگیــرد در آن صــورت مســیر میانجــی معنــی دار خواهــد بــود. 
مطابــق نتایــج )جــدول 5( ایــن قاعــده در مــورد الگوهــای ارتباطی 
بــر روی رضایــت زناشــویی بــا نقــش میانجــی تــاب آوری صــدق 
مــی کنــد. در نهایــت مــی تــوان گفــت کــه تــاب آوری در رابطــه 
بیــن الگوهــای ارتباطــی و رضایــت زناشــویی نقــش میانجــی دارد. 

جدول 5. نتایج روش بوت استراپ مسیر میانجی تاب آوری در رابطه بین الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی

مسیرهای میانجی
سطح اطمینان 0/95

سطح معناداری
حد باالحد پایین

0/4020/3550/018الگوی ارتباط سازنده متقابل ← تابآوری ← رضایت زناشویی
0/2450/008-0/301-الگوی ارتباط اجتنابی ← تابآوری ← رضایت زناشویی
0/3020/001-0/155-ارتباط توقع/کنارهگیری←تابآوری ← رضایت زناشویی

ــده  ــش آم ــدل پژوه ــی م ــای برازندگ ــاخص ه ــدول 6( ش در )ج
اســت. جهــت آزمــودن مــدل مــورد نظــر در پژوهش حاضــر، روش 
ــت.  ــده اس ــال گردی ــاختاری )SEM( اعم ــادالت س ــي مع الگویاب
بــرای بررســی برازندگــی مــدل از شــاخص هــای آمــده شــده در 
ــاخص های  ــر ش ــن اگ ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش ــدول6( اس )ج
ــده  ــار نش ــرازش هنج ــاخص ب ــده )NFI(، ش ــار ش ــرازش هنج ب
)NNFI(، شــاخص بــرازش مقایســه ای )CFI(، شــاخص برازندگــی 
ــاخص  ــرازش )GFI( و ش ــی ب ــاخص نیکوی ــی، )IFI(، ش افزایش
ــر از  ــی )AGFI( بزرگت ــا انطباق ــده ی ــل ش ــرازش تعدی ــی ب نیکوی
0/90 و بــرای شــاخص بــرازش مقتصــد )PCFI(، شــاخص بــرازش 
هنجــار شــده مقتصــد )PNFI( بــاالی 0/60 باشــد و بــر بــرازش 
مناســب و مطلــوب مــدل داللــت دارنــد. همانگونــه کــه بــر اســاس 

)جــدول 6( مشــاهده مــی شــود مــدل پیشــنهادی بــرازش مناســب 
ــدل پیشــنهاد اصــالح و مســیرهای  ــن کار م ــرای ای ــدارد و ب را ن
ــدل  ــج م ــاس نتای ــر اس ــدند. ب ــذف ش ــدل ح ــادار از م غیرمعن
ــن                                                                                    ــود ای ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــده پژوهــش همانگون اصــالح ش
ــدار  ــر مق ــن اگ ــتند. همچنی ــوب هس ــی مطل ــا همگ ــاخص ه ش
بــه دســت آمــده از شــاخص خطــای ریشــه ی مجــذور میانگیــن 
تقریــب )RMSEA( کمتــر از 0/08 باشــد نشــان دهنــده بــرازش 
ــرای  ــاداری ب ــدار معن ــش مق ــن پژوه ــه در ای ــت، ک ــدل اس م
شــاخص تقریــب برازندگــی )PCLOSE( 0/001 و شــاخص 
RMSEA برابــر 0/061 مــی باشــد کــه بــر اســاس مــدل کالیــن 

ــرازش مــدل مــی باشــد.  نشــان دهنــده ب

جدول 6. شاخص های برازندگی مدل پژوهش

مقدار قابل قبولمقدار به دست آمده شاخص هانوع شاخص

شاخص های مطلق

CMIN یا X2 5/531کای اسکوئر-
)DF( 25درجه آزادی-
)P( 0/002سطح معناداری-

CMIN/df یا X2/df کمتر از 2/2113نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
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شاخص های نسبی

)RMSEA( کمتر از 0/0610/08خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب
)PCLOSE( 0/001شاخص تقریب برازندگی-

)CFI( بیشتر از 0/80 0/931شاخص برازش مقایسه ای
)AGFI( بیشتر از 0/80 0/953شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی

)PCFI( بیشتر از 0/90 0/931شاخص برازش مقتصد
)PNFI( بیشتر از 0/90 0/964شاخص برازش هنجار شده مقتصد

)IFI( بیشتر از 0/90 0/970شاخص برازندگی افزایشی
)GFI( بیشتر از 0/90 0/911شاخص نیکویی برازش

)NFI( بیشتر از 0/90 0/945شاخص برازش هنجار شده

نمودار 1. نمودار نهایی پژوهش

بحث
هــدف از ایــن پژوهــش بررســي مــدل یابــی معــادالت ســاختاری 
نقــش میانجــی تــاب آوری در رابطــه بیــن الگوهــای ارتباطــی بــا 
رضایــت زناشــویی بــود. نتایــج نشــان داد کــه، مســیرهای مســتقیم 
الگــوی ارتبــاط ســازنده، الگــوی ارتبــاط اجتنابــی و الگــوی ارتبــاط 
توقــع و کناره گیــری بــر رضایــت زناشــویی معنــادار هســتند. ایــن 
 Mohammadi ــات ــج تحقیق ــا نتای ــده ب ــت آم ــه دس ــه ب نتیج
و   )9(  Masoumi, Rezaeian, Hoseinian  ،)16(  Asgarabadi

ــن  ــویی دارد. در تبیی Chi, Epstein, Fang, Lam, Li )10( همس

ــوان  ــا رضایــت زناشــویی می ت رابطــه الگــوی ارتباطــی ســازنده ب
گفــت کــه در الگــوی ارتباطــی ســازنده همســران طــی آن ســعی 
ــالالت  ــات و اخت ــکالت، تعارض ــورد مش ــه در م ــد ک ــی کنن م
ــروز  زناشــویی خــود بحــث و گفتگــو کننــد، احساســات خــود را ب
دهنــد و بــرای مشــکل ارتباطــی خــود راه حــل ارائــه و پیشــنهاد 
ــن  ــد. همچنی ــازنده کنن ــره س ــث و مذاک ــم بح ــا ه ــد و ب دهن
می-تــوان گفــت کــه همســرانی کــه از الگــوی ســازنده متقابــل 

در روابــط زناشــویی بیشــتر بهــره منــد مــی شــوند، از رفتارهــای 
آســیب زا و خــراب کننــده زندگــی پرهیــز و بــرای حفــظ و تــداوم 
رابطه ســالم کوشــش مــی نماینــد )17(. همچنین چنین همســرانی 
ــد؛ احســاس                                                                                          ــی کنن ــتفاده م ــازنده اس ــی س ــوی ارتباط ــه از الگ ک
ــور  ــه ط ــان را ب ــوده، احساساتش ــر را درک نم ــد همدیگ ــی کنن م
ــا  ــود ب ــی خ ــکل ارتباط ــرای مش ــد و ب ــی دهن ــروز م ــب ب مناس
همسرشــان راهکارهــای مناســب پیشــنهاد داده و بــا هــم بحــث، 
ــی  ــه از زندگ ــد در نتیج ــی کنن ــش م ــره اثربخ ــو و مذاک گفتگ
ــذا منطقــی اســت کــه  زناشــویی خــود بیشــتر راضــی هســتند. ل
بیــن الگــوی ارتباطــی ســازنده بــا رضایــت زناشــویی رابطــه وجــود 

داشــته باشــد.
ــا رضایــت زناشــویی  ــی ب ــاط اجتناب ــن رابطــه الگــوی ارتب در تبیی
ــی، درک  ــی اجتناب ــای ارتباط ــه در الگوه ــت ک ــوان گف ــی ت م
صحیــح زوجیــن از هــم کاهــش پیــدا مــی کنــد و باعــث می شــود 
همســران نتواننــد از یکدیگــر حمایــت کننــد، بــرای ارضــای نیــاز 
یکدیگــر تــالش نمــی کننــد، در مــورد مســائل تعــارض برانگیــز، 
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دیــدگاه یکدیگــر را در نکــرده و ســرانجام یاعــث مــی شــود کــه 
مشــکالت زناشــویی و نارضایتــی زناشــویی در آنــان ایجــاد شــود 
ــه  ــد ک ــی همســران معتقدن ــی اجتناب ــوی ارتباط ــذا در الگ )30(. ل
ــر       ــه منج ــفتگی رابط ــه آش ــاط، ب ــراری ارتب ــص در برق ــود نق وج
مــی شــود. هنــگام بحــث و گفتگــو، زوجیــن آشــفته غالبــا عجلــه؛ 
ــر  ــر را تغیی ــد همدیگ ــد و می خواهن ــی کنن ــاب م ــاد و اجتن انتق
دهنــد و هنــگام صحبــت دربــاره مشــکالت بــه طــور مــداوم بــه 
یکدیگــر گــوش نمی دهنــد، از بحــث پیرامون مشــکالت زناشــویی 
ــران و  ــام، جب ــون انتق ــر اســاس »قان ــد و ب ــره مــی رون خــود طف
ــه رفتارهــای منفــی همســر خــود پاســخ مــی  تالفــی کــردن« ب
ــی  ــی آن در زندگ ــی و فراوان ــه برانگیختگ ــه دامن ــد؛ در نتیج دهن
زناشــویی، باعــث از بیــن رفتــن رضایتمنــدی از رابطــه مــی شــود. 
لــذا منطقــی اســت کــه بیــن الگــوی ارتبــاط اجتنابــی بــا رضایــت 
ــن رابطــه الگــوی  ــود داشــته باشــد. در تبیی زناشــویی رابطــه وج
ارتبــاط توقع/کناره گیــری بــا رضایــت زناشــویی مــی تــوان گفــت 
ــاره  ــران درب ــی از همس ــری یک ــع و کناره گی ــوی توق ــه در الگ ک
مشــکل بحــث و گفتگــو مــی کننــد یــا بــه وســیله انتقــاد کــردن، 
ــث  ــه بح ــری را وادار ب ــر دادن دیگ ــنهاد تغیی ــا پیش ــر زدن و ی غ
ــت  ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــود می کن ــویی خ ــکل زناش ــاره مش درب
کــه طــرف مقابــل )زن یــا شــوهر( مــی خواهــد مشــکل را تمــام 
ــاره گیــری  ــد )30(. ایــن کن ــاره آن دوری کن ــد و از بحــث درب کن
و دوری گزینــی یکــی از همســران باعــث افزایــش کشــمکش هــا 
و تعارضــات زناشــویی می شــود و منجــر بــه ایــن امــر مــی شــود 
کــه مســائل و مشــکالت زناشــویی الینحــل باقــی مــی مانــد. در 
ایــن الگــو کــه همســر متوقــع فــردی وابســته و همســر کنــاره گیر 
ــرس از وابســته  ــن وابســتگی و ت ــرس از وابســته شــدن دارد. ای ت
شــدن بــه همســر باعــث مــی شــود همســران مشــکالتی ماننــد 
افســردگی، خشــونت و ســوء مصــرف مــواد بــه مخــدر را تجربــه 
کننــد )31(. در نتیجــه ایــن ارتبــاط زناشــویی ناکارآمــد، باعث چیره 
شــدن نارضایتــی زناشــویی بــر زندگــی آنهــا مــی شــود و خانــواده 
را در معــرض آســیب هــای متعــددی قــرار مــی دهــد. لــذا منطقــی 
اســت کــه بیــن الگــوی ارتبــاط توقــع و کناره گیــری بــا رضایــت 

زناشــویی رابطــه وجــود داشــته باشــد.
ــر  همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه، مســیر مســتقیم تــاب آوری ب
رضایــت زناشــویی معنــادار هســتند. ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده 
ــات Li, Ye, Tian, Huo, Zhou )11( همســویی  ــج تحقیق ــا نتای ب
دارد. در تبییــن رابطــه بیــن تــاب آوری و رضایــت زناشــویی مــی 
ــه ویژگــی شــخصیتی اشــاره دارد  ــاب آوری ب ــوان گفــت کــه ت ت
کــه منعکــس کننــده کاردانــی شــخص بــه طــور کلــی و انعطــاف 

پذیــری عملکــرد در پاســخ بــه شــرایط محیطــی مختلــف اســت. 
ایــن ســازه اغلــب در رابطــه نزدیــک بــا خودتنظیمی در نظــر گرفته 
مــی شــود و نشــان دهنــده توانایــی انعطــاف پذیــر فــرد در تنظیــم 
ســطوح کنتــرل در شــرایط متفــاوت و از ایــن رو، مقابلــه مؤثــر و 
کارآمــد در برخــورد بــا عوامــل فشــارزا و چالــش هــا اســت. تــاب 
آوری مفهومــی چندبعــدی اســت کــه بــه معنــای مقابلــه مؤثــر بــا 
عوامــل فشــارزا بــه کار مــی رود و منابــع مقابلــه ای انســان ماننــد 
خودپنــداره، خوشــبینی، راهبردهــای مقابلــه ای و روابــط اجتماعــی 
ــرد. بنابرایــن هــر یــک از ایــن ویژگیهــا  مطلــوب را در برمــی گی
ممکــن اســت بــه رضایــت زناشــویی بــاال یــا پاییــن، منجــر شــوند 
ــالمتی و  ــی از س ــه های ــاب آور درج ــران ت ــن همس )32(. همچنی
ــد کــه خــوب  اســتقالل را از خــود نشــان مــی دهنــد. آنهــا قادرن
فکــر کننــد و آن را عملــی ســازند و وقتــی از محیــط خــود انتقــاد 
ــد.  ــال دهن ــه دیگــران انتق ــادر هســتند کــه نظــرات را ب ــد، ق دارن
ــی  ــد و توانای ــان دارن ــه اطرافی ــبت ب ــی نس ــات خوب ــا احساس آنه
هایشــان را بــرای تغییــر دادن محیــط بــاور دارنــد و اینهــا مــواردی 
اســت کــه بهزیســتی آنــان را افزایــش می دهنــد. بــر ایــن اســاس 
ــوردار  ــتری برخ ــاب آوری بیش ــزان ت ــه از می ــی ک ــان و مردان زن
هســتند، وقتــی بــا یــک مشــکل و تعــارض زناشــویی مواجــه مــی 
ــا ایــن  ــارزه ب ــرای مب ــه توانایــی هــا و اســتقامت خــود ب شــوند ب
شــرایط بــاور دارنــد و تغییــری کــه در زندگــی آنهــا ایجــاد شــده 
بــه شــیوه ای ســازگارانه آن را مــی پذیرنــد. لــذا منطقــی اســت که 
بیــن تــاب آوری بــا رضایــت زناشــویی رابطــه وجــود داشــته باشــد.

از ســوی دیگــر نتایــج نشــان داد کــه، مســیرهای مســتقیم الگــوی 
ارتبــاط ســازنده، الگــوی ارتبــاط اجتنابــی و الگــوی ارتبــاط توقــع 
ــه  ــه ب ــن نتیج ــتند. ای ــادار هس ــاب آوری معن ــر ت ــری ب و کناره گی
 Masoumi, Rezaeian, تحقیقــات  نتایــج  بــا  آمــده  دســت 
Hoseinian )9( همســویی دارد. در تبییــن رابطــه الگــوی ارتباطــی 

ــه  ــرانی ک ــه همس ــت ک ــوان گف ــی ت ــاب آوری م ــا ت ــازنده ب س
ــتفاده  ــود اس ــویی خ ــط زناش ــازنده در رواب ــاط س ــوی ارتب از الگ
می کننــد، در صــورت بــروز اختــالف و مشــکالت زناشــویی 
ــروری،  ــد پ ــی، فرزن ــائل مال ــد مس ــف مانن ــای مختل ــه ه در زمین
ارتبــاط بــا دوســتان و اطرافیــان و غیــره بــه راحتــی در مــورد ایــن 
ــد و  ــی کنن ــازنده م ــوی س ــث و گفتگ ــکالت بح ــائل و مش مس
ــه آنهــا راه حــل و راهــکار  ــال مســیرهایی هســتند کــه ب ــه دنب ب
مناســب ارائــه دهــد و بــه همیــن خاطــر ایــن همســران از واکنــش 
ــاب                                                                              ــویی اجتن ــونت زناش ــگری و خش ــی و پرخاش ــای غیرمنطق ه
ــو مشــکالت  ــا مصالحــه و گفتگ ــد ب ــد و ســعی می کنن ــی کنن م
ــو محــور بودن حــل  ــن گفتگ ــد. همی ــود را حــل کنن زناشــویی خ



شیما مقدس علی و همکاران

59

مشــکالت باعــث مــی گــردد آنهــا احساســات و هیجانــات شــان 
را نســبت بــه یکدیگــر ابــراز نمــوده و بــرای مشــکل خــود 
راه حل هــای مختلــف ارائــه دهنــد و هــر دو ایــن احســاس را دارنــد 
کــه همدیگــر را درک کننــد. لــذا چنیــن همســرانی کــه بــا گفتگــو 
بــه حــل مشــکالت خــود مــی پردازنــد و همدیگــر را در شــرایط 
ســخت، دشــوار و تنــش زا درک و همراهــی مــی کننــد هــر دو آنها 
در چنیــن شــرایطی تــاب آوری بیشــتری از خــود بــروز می دهنــد 
کــه مــی توانــد آنــان را در برابــر مشــکالت محکــم و بــا اســتقامت 
ســازد. لــذا منطقــی اســت کــه بیــن الگــوی ارتباطــی ســازنده بــا  

ــاب آوری رابطــه وجــود داشــته باشــد. ت
در تبییــن رابطــه الگــوی ارتبــاط اجتنابــی بــا تــاب آوری مــی توان 
ــن در  ــاب آوری زوجی ــم در ت ــای مه ــی از متغیره ــه یک ــت ک گف
مواجــه بــا مشــکالت و تعارضــات زناشــویی؛ کیفیــت و چگونگــی 
رابطــه زوجیــن بــا یکدیگــر اســت. بــر ایــن اســاس همســرانی کــه 
دارای تجــارب تعارضــات حــل نشــده هســتند، احســاس عاشــق 
بــودن ندارنــد و از یکدیگــر فاصلــه عاطفــی مــی گیرنــد و از هــم 
ــاب در  ــی و اجتن ــری عاطف ــه گی ــن فاصل ــد. ای ــی کنن ــاب م اجتن
روابــط زناشــویی تاثیــر مــی گــذارد و باعــث کاهــش تــاب آوری 
ــود.  ــان می ش ــی ش ــات زندگ ــکالت و تعارض ــر مش ــان در براب آن
ــاط گیــری در زندگــی زناشــویی باعــث الینحــل  ــذا چنیــن ارتب ل
مانــدن مســائل زندگــی زناشــویی آنــان می شــود و همیــن مســائل 
الینحــل زندگــی زناشــویی آنــان را کــم طاقــت و ناتــوان در برابــر 
مشــکالت می ســازد و تعارضــات در بیــن آنهــا شــدیدتر می شــود 
و بحــث و جــدل بــه یــک الگــوی دائمــی و مخــراب تبدیــل مــی 
ــت و  ــم طاق ــویی ک ــکالت زناش ــر مش ــن را در براب ــود و زوجی ش
ناتــوان مــی ســازد کــه همیــن کــم طاقــت و ناتوانــی باعــث مــی 
شــود تــاب آوری کمتــری نیــز داشــته باشــد. لــذا منطقــی اســت که 
بیــن الگــوی ارتبــاط اجتنابــی بــا تــاب آوری رابطــه وجــود داشــته 
باشــد. در تبییــن رابطــه الگــوی ارتبــاط توقع/کنــاره گیــری بــا تاب 
آوری مــی تــوان گفــت کــه در الگــوی ارتبــاط توقع و کنــاره گیری 
زمانــی کــه یکــی از زوجیــن مــی خواهــد همســر خــود را وادار بــه 
بحــث در مــورد مشــکل زناشــویی کنــد، همســر وی مــی خواهــد 
مشــکل را تمــام شــده بدانــد و از بحــث کــردن کنــاره گیــری کنــد. 
ایــن شــیوه ارتباطــی مــی توانــد مشــکالت زناشــویی را پیچیــده 
ــد مشــکالت  ــن نتوان ــی بگــذارد و زوجی ــر و الینحــل شــده باق ت
خــود را حــل کننــد. لــذا وقتــی زوجیــن بــا مشــکالت، تعارضــات 
و اختالفــات زناشــویی مواجــه مــی شــوند بــه جــای اینکــه باهــم 
همــکاری کننــد تــا مشــکالت خــود را حــل کننــد یکــی در حــال 
ــع دارد  ــو و توق ــث و گفتگ ــه بح ــردن ب ــرای وادار ک ــالش ب ت

ــا  ــا دیگــر ب ــد، ام ــا وی گفتگــو و بحــث ســازنده کن همســرش ب
کنــاره گیــری درصــد فــرار از مشــکل و بحــث و گفتگــو می باشــد. 
لــذا ایــن چنیــن زوجینــی در مواجــه بــا مشــکالت همــکاری ندارند 
و در مواقــع تنــش زا دچــار بــی تابــی مــی شــوند و نمــی تواننــد 
ــان  ــود نش ــکالت از خ ــا مش ــی ب ــرای رویاروی ــتقامت الزم ب اس
دهنــد. لــذا منطقــی اســت کــه بیــن الگــوی ارتبــاط توقــع و کنــاره 

گیــری بــا تــاب آوری رابطــه وجــود داشــته باشــد.
در نهایــت نتایــج نشــان داد کــه نتایــج نشــان داد کــه، الگوهــای 
ــا رضایــت زناشــویی رابطــه دارد  ارتباطــی از طریــق تــاب آوری ب
ــی  ــد پژوهش ــت. هرچن ــی دار اس ــتقیم معن ــی غیرمس ــیر علّ و مس
ــن  ــه بی ــاب آوری را در رابط ــش میانجــی ت ــه نق ــدارد ک ــود ن وج
ــا  ــت زناشــویی نشــان داده باشــند، ام الگوهــای ارتباطــی و رضای
ــات )10 ،17(  ــج تحقیق ــتای نتای ــد در راس ــی توان ــه م ــن نتیج ای
همســویی دارد. در تبییــن نقــش میانجــی تــاب آوری در رابطــه بین 
الگــوی ارتباطــی ســازنده بــا رضایــت زناشــویی مــی تــوان گفــت 
وقتــی زوجیــن در مواجــه بــا مشــکالت و تعارضــات زناشــویی خود 
از الگــوی ارتباطــی ســازنده اســتفاده مــی کننــد، مســائل مهمــی 
ــد  ــن فرآین ــد و ای ــی نمــی مان ــی مشــترک حــل نشــده باق زندگ
ــی  ــل نم ــن تبدی ــرای زوجی ــراری ب ــارض تک ــع تع ــک منب ــه ی ب
ــه صــورت کالمــی در قالــب  شــود )33(. در ایــن الگــو زوجیــن ب
گفتــار و غیــر گفتــاری )ماننــد گــوش دادن، مکــث، حالــت چهــره 
و ژســت هــای مختلــف( بــا همدیگــر بــه تبــادل نظــر و احساســات 
ــور  ــو مح ــال گفتگ ــک کان ــود را در ی ــکالت خ ــد و مش می پردازن
ــن حــل شــدن مشــکالت  ــد. ای ــی برن ــه ســوی حــل شــدن م ب
ــی  ــی و غیرکالم ــی کالم ــی های ــدی و توانای ــتفاده از توانمن از اس
ــر باشــد  ــان کمت زوجیــن باعــث می شــود مشــکالت زناشــویی آن
و توانایــی آنهــا بــرای رویارویــی بــا مشــکالت زناشــویی در آینــده 
باالتــر بــود. چنیــن زوجینــی تــاب آوری باالتــری را نیــز بــه دســت 
ــا  ــد ب ــی توانن ــروز مشــکالت م ــع ب ــه در مواق ــرا ک ــد، چ می آورن
ــا بحــث و  هــم گفتگــو کننــد و مشــکالت و تعارضــات خــود را ب
ــذا منطقــی اســت کــه بیــن  تبــادل نظــر مشــترک حــل کننــد. ل
الگــوی ارتباطــی ســازنده بــا رضایــت زناشــویی بــا نقــش میانجــی 

تــاب آوری رابطــه وجــود داشــته باشــد.
ــوی  ــن الگ ــه بی ــاب آوری در رابط ــی ت ــش میانج ــن نق در تبیی
ــت در  ــوان گف ــی ت ــویی م ــت زناش ــا رضای ــی ب ــی اجتناب ارتباط
الگــوی اجتنابــی، مشــکالت و تعارضــان بین زن و شــوهر شــدید و 
بــه گونــه ای اســت کــه بحــث و کشــمکش در بیــن آنهــا تبدیــل 
بــه یــک عــادت همیشــگی شــده اســت و ایــن الگــو تنهــا راهــکار 
انطباقــی در بیــن آنهــا اســت. در ایــن الگــو زن و شــوهر از برقراری 
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ــه شــکل  ــا ب ــی آنه ــد و زندگ ــی کنن ــاب م ــم اجتن ــا ه ــاط ب ارتب
مــوازی بــا یکدیگــر بــوده و ارتبــاط بیــن آنهــا در حداقــل میــزان 
اســت. چنیــن زن و شــوهری وقتــی از همدیگــر اجتناب مــی کنند، 
مشــکالت زناشــویی خــود را الینحــل مــی گذارنــد و نمــی تواننــد 
ــه  ــند. چ ــته باش ــاب آوری داش ــود ت ــا مشــکالت خ ــه ب در مواجه
بســا پاییــن بــودن ســطح تــاب آوری و ضعــف در تحمــل آنــان را 
بــه ســوی الگــوی ارتبــاط اجتنابــی مــی کشــاند. بنابرایــن وقتــی 
ــائل و  ــا مس ــه ب ــری در مواج ــاب آوری کمت ــزان ت ــن از می زوجی
مشــقت هــای زندگــی برخــوردار باشــند، تعارضــات زناشــویی آنــان 
بــه قــوت خــود باقــی مــی مانــد و همیــن مشــکالت و تعارضــات 
ــی  ــذا منطق ــردد. ل ــان می گ ــویی آن ــی زناش ــروز نارضایت ــث ب باع
اســت کــه بیــن الگــوی ارتباطــی اجتنابــی بــا رضایــت زناشــویی با 
نقــش میانجــی تــاب آوری رابطــه وجــود داشــته باشــد. در تبییــن 
ــاره  ــوی توقع/کن ــن الگ ــه بی ــاب آوری در رابط ــی ت ــش میانج نق
گیــری بــا رضایــت زناشــویی مــی تــوان گفــت در الگــوی توقــع/
کناره گیــری در ارتبــاط زناشــویی یکــی از زوجیــن بــا فشــار، انتقــاد 
و توقــع بــه دنبــال نزدیــک شــدن بیشــتر بــه همســر خــود اســت 
ولــی برخــالف آن طــرف دیگــر در جســتجوی فاصلــه بیشــتر یــا 
ــا همســر خــود اســت.  ــت مدافعــی بیشــتر ب ــری و حال ــاره گی کن
ــراه  ــاط هم ــیله ی ارتب ــه وس ــی ب ــوی ارتباط ــن الگ ــن ای بنابرای
ــد از ســوی یکــی  ــن از همدیگــر، ســرزنش و تهدی ــد زوجی ــا نق ب
ــر  ــیله زوج دیگ ــه وس ــری ب ــاره گی ــن و کن ــا و دوری گرفت از آنه
مشــخص مــی شــود. همچنیــن وقتــی انتقــاد از همســر در زندگــی 
ــد  ــرد می توان ــورت نگی ــت آن ص ــول درس ــا اص ــر ب ــترک اگ مش
زندگــی را بــه مخاطــره بیانــدازد و مشــکالتی بــرای زوجیــن بــه 
ــه در  ــد ک ــی دارن ــب های ــای عی ــان ه ــه انس ــاورد. هم ــود بی وج
صــورت تذکــر بــه موقــع و درســت مــی تواننــد آنهــا را برطــرف 
ــه  ــد ب ــد. انتقــاد کــردن درســت همســران از یکدیگــر می توان کنن
بهبــود زندگــی زناشــویی کمــک کنــد و تــاب آوری آنــان در برابــر 
ــن  ــر ای ــوی دیگ ــا در س ــد. ام ــش ده ــویی افزای ــکالت زناش مش
الگــو، کنــاره گیــری یکــی از زوجین از مشــکالت زناشــویی نشــان 
ــل  ــردی تحم ــن ف ــوده و چنی ــاب آوری وی ب ــف در ت ــده ضع دهن
کمتــری بــرای رویایــی بــا مشــکالت و تعارضــات زناشــویی دارد. 
وقتــی تــاب آوری هــر کــدام از زوجیــن در برابــر ایــن مشــکالت 
ــا موقعیــت هــای تنــش  پاییــن باشــد، نمــی تواننــد بــه خوبــی ب
زای زندگــی خــود مقابلــه کننــد و ایــن شــرایط را بــرای نارضایتــی 
زناشــویی فراهــم مــی کنــد. لــذا منطقــی اســت کــه بیــن الگــوی 
توقع/کنــاره گیــری بــا رضایــت زناشــویی بــا نقــش میانجــی تــاب 

آوری رابطــه وجــود داشــته باشــد.

یکــی از محدودیــت هــای عمــده ایــن مطالعــه مقطعــی بــودن آن 
اســت. محدودیــت تبییــن علــی مطالعــات همبســتگی نیــز از جمله 
محدودیــت هــای ایــن تحقیــق اســت. در پژوهــش حاضــر گــروه 
نمونــه زنــان و مــردان متاهــل شــهر تهــران را شــامل مــی شــد 
کــه ایــن امــر تعمیــم نتایــج را بــه دیگــر گــروه هــا و جوامــع دیگــر 
ــورت  ــه ص ــت ب ــی توانس ــش م ــن پژوه ــازد. ای ــوار می س را دش
ــردآوری  ــن نحــوه گ ــکان اجــرای چنی ــا ام زوجــی اجــرا شــود ام
اطالعاتــی در ایــن پژوهــش مهیــا نشــد. پژوهــش هــای مشــابه 
ــل  ــرای شــناخت عوام در دیگــر شــهرها و فرهنگ هــای دیگــر ب
ــل  ــردان متاه ــان و م ــر روی زن ــویی ب ــت زناش ــر رضای ــر ب موث
ــر و  ــه باالت ــم نمون ــده از حج ــای آین ــود. در پژوهش ه ــرا ش اج
ــر و  ــل عمیق ت ــکان تحلی ــه ام ــاری ک ــر آم ــای پیچیده ت روش ه
ــتفاده  ــود. اس ــتفاده ش ــد، اس ــم می کنن ــر را فراه ــری بهت نتیجه گی
از مطالعــات طولــی و ســایر روش هــای تحقیــق )ترکیبــی شــامل 
ــل  ــایی عوام ــی شناس ــرای بررس ــد ب ــی توان ــی( م ــی و کم کیف
موثــر بــر رضایــت زناشــویی ســودمند باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد،  ــی انتخــاب نشــده ان ــه صــورت زوج ــراد ب ــق حاضــر اف تحقی
ــق روی گروه هــای زوجــی اجــرا  ــن تحقی پیشــنهاد می شــود همی
شــود. پیشــنهاد مــی شــود نقــش الگوهــای ارتباطــی بــا میانجــی 
تــاب آوری بــر روی ســایر کارکردهــای زناشــویی ماننــد کیفیــت 
ــام  ــره انج ــویی و غی ــی زناش ــی، دلزدگ ــت جنس ــویی، رضای زناش
تحقیقاتــی صــورت گیــرد. بــا توجــه بــه طــرح پژوهــش حاضــر و 
ماهیــت قابــل آمــوزش برخی متغیرهــای پژوهــش ماننــد الگوهای 
ــاب آوری پیشــنهاد می شــود کــه در پژوهــش هــای  ارتباطــی و ت
آتــی بــه تاثیــر ایــن متغیرهــا بــه شــکل اثربخشــی بــر رضایــت 
زناشــویی توجــه شــود. اســتفاده از روش هــای طولــی یــا آزمایشــی 
بــرای بررســی بهتــر روابــط علت-معلولــی بیــن متغیرهــا می تــوان 
ــت  ــزان رضای ــه می ــه ب ــا توج ــم آورد. ب ــدی فراه ــای مفی یافته ه
زناشــویی و متغیرهــای بررســی شــده در ایــن پژوهــش و اهمیــت 
مســئله رضایــت زناشــویی در پایــداری خانــواده، پیشــنهاد می شــود 
ــل  ــل عوام ــن مســئله مث ــر ای ــر ب ــل مؤث ــه رابطــه ســایر عوام ک
فرهنگــی، مذهبــی، روابــط پیــش از ازدواج در پژوهــش هــای آتــی 
بررســی شــوند. بــه درمانگــران و مشــاوران خانــواده پیشــنهاد مــی 
شــود بــا تکیــه بــر یافتــه هــای چنیــن پژوهــش هایــی، اقدامانــی 
موثــر در جهــت حــل نارضایتــی زناشــویی همســران انجــام دهنــد 
ــک  ــن کم ــه زوجی ــل از ازدواج ب ــاوره قب ــر مش ــن در ام و همچنی
کننــد. بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش مــی تــوان پیشــنهاد کــرد کــه 
درمانگــران و مشــاوران خانــواده نقــش متغیرهــای پژوهــش را در 
رضایــت زناشــویی در نظــر داشــته باشــند. مشــاوران و روانشناســان 
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ــه  ــل ب ــراد متاه ــویی اف ــت زناش ــاء رضای ــت ارتق ــواده، جه خان
ــر  ــد و ســعی در تغیی ــادرت ورزن شناســایی الگوهــای ارتباطــی مب
ــوزش، مشــاوره و ســایر  ــق آم الگوهــای ارتباطــی ناســالم از طری

ــد.  مداخــالت درمانــی بپردازن

نتیجه گیری
خانــواده، یــک نظــام اجتماعــی طبیعــی اســت کــه در همــه مراحل 
تکویــن آن زن و مــرد، خــرده نظــام اصلــی بــوده و عوامــل متعددی 
چــون الگوهــای ارتباطــی و تــاب آوری در رضایــت زناشــویی آنــان 
نقــش دارنــد. هــدف از ایــن پژوهــش بررســي مــدل یابــی معادالت 
ــای  ــن الگوه ــاب آوری در رابطــه بی ــش میانجــی ت ســاختاری نق
ــود. نتایــج نشــان داد کــه بیــن  ــا رضایــت زناشــویی ب ارتباطــی ب
ــه  ــویی رابط ــت زناش ــا رضای ــاب آوری ب ــی و ت ــای ارتباط الگوه
مســتقیم و معنــادار وجــود دارد. همچنیــن مســیرهای غیرمســتقیم 
 الگوهــای ارتباطــی نیــز از طریــق تــاب آوری بــا رضایــت 
ــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش،  ــود. ب ــادار ب زناشــویی در معن
مــدل پیشــنهادی از بــرازش مطلوبــی برخــوردار بــود. مــی تــوان 
نتیجه گیــری کــرد عواملــی همچــون الگوهــای ارتباطــی و تــاب 
آوری بــر رضایــت زناشــویی تاثیرگــذار اســت. پیشــنهاد مــی شــود 
درمانگــران در ارائــه راهکارهــای ارتقادهنــده رضایــت زناشــویی بــه 

ایــن عوامــل توجــه بیشــتری مبــذول نماینــد. 
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مــی باشــد. از زحمــات تمامــی کســانی کــه در بــه ثمــر رســیدن 
ــد.  ــگزاری می کنن ــکر و سپاس ــد تش ــک کردن ــش کم ــن پژوه ای

تضاد منافع
ــچ  ــر هی ــش حاض ــه پژوه ــوند ک ــی ش ــد م ــندگان، متعه نویس
ــچ  ــن نویســندگان دارای هی ــدارد. همچنی ــی ن ــه تضــاد منافع گون
ــگاه و شــرایط  ــژه ای کــه ایــن جای ــا شــرایط وی ــگاه ی ــه جای گون
بــا پژوهــش و برآیندهــای امــن رابطــه داشــته باشــد نمــی باشــند 
ــه  ــزی ک ــا مراک ــخص ی ــا ش ــاط ب ــه ارتب ــج گون ــز دارای هی و نی
ــر  ــر اهــداف پژوهــش تاتیرگــذار باشــند، نمــی باشــند. افــزون ب ب
ــرای  ــادی ب ــود اقتص ــه س ــچ گون ــش هی ــای پژوه آن، برآینده

ــت.  ــته اس ــندگان نداش نویس
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