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روشهای آماری همبستای و رگرسیون صورت گرفت .نتایج نگمان داد
بین کیفیت ارتباط زوجیند شادکامی و بهزیستی ههنی راب مۀ مثبمت و
معناداری وجود دارد و کیفیت ارتباط زوجین ممیتوانمد 02/7درصمد از
واریانس مربوط به سالمت روانشناختید 02/1درصد از واریانس ررایت
از زندگید  07/2درصد واریانس بهزیستی ههنی و  07/7درصد واریانس
شادکامی را تبیین کند .با توجه به این یافتهها میتموان نتیجمه گرفمت
کیفیت ارتباط زوجین میتواند ژی بینیکننمدۀ بهزیسمتی ههنمی آنهما
باشد .بنابراین توجه به کیفیت ارتبماط زوجمین و تقویمت و بهبمود ایمن
روابط بمه عنموان روش مناسمبی بمرای ارتقمای سمالمت روانشمناختید
شادکامی و ررایتمندی از زندگی زناشویی ژیگنهاد میشود.
واژگان کلیدی

کیفیت ارتباط زناشویی؛ بهزیستی ههنی؛ شادکامی

مقدمه

ازدواج به عنوان مه ترین رویداد در زندگی هر فرد ژمس از تودمد شمناخته شمده اسمت.
ژووه های متعددی که در مورد ازدواج انجام شمده بمر اهمیمت آن در تمأمین سمالمت
جسمانی و روانشناختی تأکید کرده اند؛ به طوری که مردان و زنان متأهل در مقایسه با
همتایان مجرد خودد از سالمت بهتر و طول عمر بیگتری بهرهمنمد ممیشموند (چمویی و
مارکس1د  .)0222سالمت و بهزیستی 0خانواده اغلب به عنموان یمک معیمار سمنج در
خدمت اندازه گیری سالمت و بهزیستی یمک ملمت عممل ممیکنمد (اودبمر و دویتما2د
1990؛ نقل از رن4د  .)1997م ابق نظر گود استایل و هیوز)1992( 5د ازدواج برای افمراد
اطساسی از هویتد تعلقد طس مثبت قوی از خود ارزشمندی و تسلط را فراه میسازد.
در نتیجۀ برآورده شدن موفقیت آمیز انتظارات ازدواجد فرد ممکن است اطساس بیگتری

1. Choi & Marks
2. Well being
3. Ahlburg & DeVita
4. Ren
5. Gove, Style & Hughes

12/2/2014 1:14:04 PM

Text [3] ed 2.indd 8

بررسی نقش کیفیت ارتباط زناشویی در پیشبینی بهزیستی ذهنی و شادکامی دانشجویان

9

از تسلطد کنترل و شایستای را تجربه کند که این به نوبۀ خمود بهزیسمتی او را افمزای
میدهد.
1
در متون مربوط به زندگی زناشویید کیفیت زناشویی به طور گسترده تعریم شمده
است .برای مثال شادکامی زناشویی0د تعارض زناشویید تعهد زناشویید طمایت اجتماعید
تعامل زناشویید ناهماهنای زناشویید بخگ و خگمونت خمانای بمه عنموان ابعمادی از
کیفیت زناشویی و گاهی بمه عنموان شماخص واطمدی از آن مفهموم سمازی شمده اسمت
(استنلی2د  .)0227یامبرسون و ویلیامز )0225( 4نیز کیفیت زناشویی را مفهمومی چنمد
بعدی شامل تجربههای مثبت مانند اطسماس دوسمت داشمتهشمدند مراقبمتد اررمار در
روابطد و نیز تجربه های منفی مانند تعارض زناشویی ممی داننمد .ژووهگماران معتقدنمد
کیفیت زندگی زناشویی فرایندی است که توسط خرسندی زناشویی و میمزان توافمق در
تصمی گیری بین زن و شوهر تعیین میشود (دیاریمان 5و همکماراند  .)0210بمه طمور
کلی بسیاری از ژووهگاران کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان نتیجۀ تعامالت و روابمط
متقابل زوجین تعری کرده اند .بنمابراین در بررسمی کیفیمت زنمدگی زناشمویید مفهموم
کیفیت ارتباط زوجین 6از اهمیت خاصمی برخموردار بموده و در دهمه همای اخیمر توجمه
بسیاری از ژووهگاران و متخصصان بادینی و خانواده به کیفیت ارتباط زناشویید ررمایت
زوجین و تأثیر آن در سمالمت خمانواده جلمب شمده اسمت .از نظمر سمندفورد)0226( 7د
کیفیت ارتباط زوجیند مفهومی چند بعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجمین
مانند سازگارید ررایتد شادکامید انسجام و تعهد می باشمد .طبمق تحقیقماتد کیفیمت
ارتباطد با افسردگی کمتر (ویلیامزد )0222د سالمت بهتر (یامبرسون و همکاراند )0226د
بیماری جسمی کمتر (ویکراما 2و همکماراند  )1997و سمایر ژیاممدهای مثبمت (راس 9و
همکاراند  )1992همراه است .بنابراین روابط زناشویی می تواند یمک منبم مهم بمرای
سالمتی جسمی زوجین باشد.
1. marital quality
2. Marital happiness
3. Stanley
4. Umberson & Williams
5. Dayarian
6. couple relationship quality
7. Sandford
8. Wickrama
9. Ross
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بررسی ژووه ها نگان میدهد کیفیت ارتباط زناشویی بر همۀ ابعاد کارکرد خانواده
از جمله ژایداری و تداوم ازدواجد شادکامی زوجین و طمایت از فرزندان تأثیرگماار اسمت
(ویلکاکس و ناك1د)0226؛ بنابراین در سال های اخیرد ژووهگماران بیگمتر بمه بررسمی
نق کیفیت زناشویی در سالمت و بهزیستی زوجین ژرداختهاند .یکی از مفاهی مه در
ارتباط با کیفیت ارتباطد بهزیستی 0است .دو دیدگاه مختل با توجه به م ادعۀ بهزیستی
و نق آن در طوزۀ روانشناختی شناختد اطساس و انایزه م رح شده است :بهزیسمتی
روانشناختی 2که بر بهزیستی فضلیتگرا تأکید میکند کمه هممان تحقمق توانماییهمای
بادقوۀ انسان و یک زندگی هدفمند و معنادار است (ری و سینار4د )0222د و بهزیستی
ههنی 5که به جنبههای داتبخ بهزیستی اهمیت میدهد و به دنبال شادکامی 6و یک
زندگی دات بخ است (داینمر7د  .)1924بهزیسمتی ههنمی دارای دو جمزر شمناختی و
عاطفی میباشد .بعد شناختی بهزیستید بمه معنمای ارزیمابی شمناختی افمراد از میمزان
ررایت از زندگی و بعد عاطفی نیز بمه معنمای برخمورداری از طمداکثر عاطفمۀ مثبمت و
طداقل عاطفۀ منفی است (داینر و همکاراند 0220؛ اید و الرسمون2د  .)0222بهزیسمتی
ههنی به شیوههای گوناگونی اندازهگیری میشود .برای مؤدفمۀ عماطفی از اطسماسهمای
دات و ررایت مانند تجربۀ خلقها و هیجانها و برای مؤدفۀ شمناختید ررمایت از جنبمه
های مختل زندگی مانند ازدواجد کار و فراغت ممورد ارزیمابی قمرار ممیگیمرد .از جملمه
هیجانهای مثبت بهزیستی ههنید شادکامی است .به نظر وینهوون)1924( 9د شمادکامی
به درجهای گفته می شود که شخصد کل زندگی خود را م لموب ارزیمابی ممیکنمد .بمه
عبارت دیارد شادکامی به این معنی است که فرد به چمه میمزان زنمدگی خمود را دوسمت
دارد.
در مورد ارتباط کیفیت ارتباط در زندگی و بهزیستی در متون دو دیدگاه عمده وجود
دارد (ژرودکسد هلممز و بموهلر12د  .)0227ممدل تودیمد اسمترس( 1داویمال 0و همکماراند
1. Wilcox & Nock
2. well being
3. psychological wellbeing
4. Ryff & Singer
5. subjective well being
6. happiness
7. Diener
8. Eid & Larson
9. Veenhoven
10. Proulx, Helms & Buehler
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)1997د ادعا میکند که افراد با بهزیستی روانشناختی ژایین تعاملهای استرسزایی بما
همسرانگان دارند .این تعاملهای استرس زا به نوبۀ خمود بمه کماه بیگمتر بهزیسمتی
روانشناختی منتهی میشود .برای مثال یمک زن دارای بهزیسمتی روانشمناختی ژمائین
ممکن است با ایجماد تمن در روابمط زناشمویی و بحم همایی بما شموهرشد از زنمدگی
خانوادگی کناره جویی کند .به تدریج این تن ممکن است به نابودی بیگمتر بهزیسمتی
این زن منتهمی شمود .دیمدگاه دوم در ممورد ایمن ارتبماطد ممدل افسمردگی ناسمازگاری
زناشویی 2است (بیچ 4و همکاراند 1992؛ به نقل از کمپ داشد تیلور و کروگر5د .)0222
این مدل بیان میکند ازدواجهای با کیفیت ژایین بما خ مر افمزای افسمردگی رو بمه رو
میباشند زیرا همسران مه ترین مناب طمایت اجتماعی هسمتند و بنمابراین معمموالب بمه
عنوان یک عامل طمایتکننده بر علیه افسردگی عمل میکنند امما در بمین ازدواجهمای
ناشاد این طمایت اجتماعی وجود ندارد (براون 6و همکاران 1926د به نقل از کممپ داش
و همکاراند  .)0222همچنین این مدل بح میکند که محمیط خمانوادگی اسمترسزا و
خصمانه عموماب در ازدواج های ناشاد وجود دارد که خ ر س وح ژائین بهزیستی ههنی را
افزای میدهد.
7
بررسی بسیاری از م ادعات عموماب نگان می دهند کمه فراینمدهای زناشمویی مثبمت
(برای مثال ررایت زناشویید شمادکامی زناشمویی) بمرای سمالمت جسممی مفیدنمدد در
صورتی که فرایندهای زناشویی منفی( 2برای مثال تعارض) میتوانند تأثیر زیانآوری بمر
سالمت جسمی داشته باشند (کیکادت -گلیزر و نیوتمون9د  .)0221ژمرودکس و همکماران
( )0227دریافتند که کیفیت زناشویی و بهزیستی روانشناختی بمه طمور موافمق بما هم
ارتباط دارند و همچنین س وح باالتر کیفیت زناشویی با بهزیستی روانشمناختی بیگمتر
ارتباط دارد.کاواماتو)1999( 12د نیز افمزای شمادکامی را بما افمزای ورمعیت سمالمت
اشتهاد خوابد طافظهد روابط خانوادگید دوستید ورعیت خانوادگی و در نهایت سمالمت
1. stress generation model
2. Davila
3. marital discord model of depression
4. Beach
5. Kamp Dush, Taylor & Kroeger
6. Brown
7. positive marital processes
8. negative marital processes
9. Kiecolt-Glaser & Newton
10. Kawamato
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روان در ارتباط مستقی میداند .یافتههای تحقیمق هماوکینز و بمو  )0225( 1بمر روی
زوج هایی که بی از 10سال از عمر ازدواج آنهما ممی گاشمت نگمان داد کمه کیفیمت
ارتباط زناشویی اثر معناداری بر بهزیستی زوج دارد .به این صورت که ارتباط زناشویی با
کیفیت ژائیند شادکامید عزت نفس و ررایت از زندگی را کاه میدهد .شماه سمیاه و
همکاران ()1292د نیز در ژووه خود به این نتیجه رسیدند کمه بمین کیفیمت زنمدگی
زناشویی با ررایت از زندگی و عاطفۀ مثبتد همبسمتای مثبمت و بمین کیفیمت زنمدگی
زناشویی و عاطفۀ منفید همبسمتای منفمی وجمود دارد .از نظمر شماه سمیاه و همکماران
()1292د تقویت بهزیستی ههنی زوجین به عنوان یکی از روشهای مناسب برای بهبمود
و ارتقای ررایت زناشویی و کیفیت زناشویی زوجین ژیگمنهاد ممی شمود .عیسمینمواد و
همکاران ()1229د نیز اثربخگی غنی سمازی روابمط بمر بهبمود کیفیمت روابمط زناشمویی
زوجین را مورد بررسی قرار دادند .نتیجۀ ژووه آنان نگان داد که غنی سازی روابط در
بهبود کیفیت زناشویی زوجین و ابعماد آن شمامل توافمق زناشمویید ررمایت زناشمویی و
انسجام زناشویی مؤثر بوده است .ژووه شیخاالسالمید نجاتی و اطممدی ()1292د نیمز
نگان داد که روابط زناشمویید ررمایت از زنمدگی و عاطفمۀ منفمی زنمان را بمه صمورت
معناداری ژی بینی میکند .به این معنا که با افزای کیفیت روابط زناشویید ررمایت
از زندگی زنان افزای و عواطم منفمی آنهما کماه ممییابمد .گموردون 0و همکماران
()1999د نیز در ژووهگی به این نتیجه رسیدند که تعامالت و روابط مثبت بین زوجمیند
ژی بینیکننمدۀ میمزان ررمایت آنهما از زنمدگی اسمت .ویسممن0221( 2؛ بمه نقمل از
ژرودکس و همکاراند  )0227با بررسی  06م ادعمه بمه ایمن نتیجمه رسمید کمه کیفیمت
زناشویی ه در مردان و ه در زنان به طور منفی با نگانههای افسمردگی راب مه دارد .از
نظر وایس و هیمن)1997( 4د نیز ارتباط زناشویی یمک ژمی بینمیکننمدۀ قموی جهمت
کیفیت ررایت زناشویی میباشد .نتیجمۀ ژمووه فماتحیزاده و اطممدی ()1224د نیمز
نگان داد که بین اداوهای ارتباطی زوجمین و ررمایتدمندی زوجمین همبسمتای وجمود
دارد .ایماننواد ()1222د در ژووه خود به این نتیجه رسید که بین اداوهای ارتبماطی
زوجین با سالمت روانمی و ررمایت زناشمویی زوجمین راب مه وجمود دارد .همچنمین در
1. Hawkins & Booth
2. Gordon
3. Whisman
4. Weiss & Heyman
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ژووه وید بین اداوی ارتباطی سازندۀ متقابل و ررایت زناشویی زوجمین همبسمتای
مثبت و معنادار و بین سایر اداوهای ارتباطی و ررمایت زناشمویی همبسمتای منفمی و
معنادار به دست آمد.
به طور کلی بررسی متون و ژیگینۀ مربوط به کیفیمت روابمط زوجمین بیمانار راب مۀ
مثبت کیفیت ارتباط با سمالمت جسممی و روانشمناختید ررمایت از زنمدگی و ررمایت
زناشویی است .بنابراین با توجه به م ادبی که عنوان گردیدد همدف اصملی از انجمام ایمن
ژووه بررسی نق کیفیت روابط دانگجویان متأهل در ژی بینمیکننمدۀ بهزیسمتی و
شادکامی آنان است .ژرس اصلی ژووه این است که آیما کیفیمت روابمط دانگمجویان
متأهل میتواند ژی بینیکنندۀ بهزیستی و شادکامی آنان باشد؟
روش پژوهش

این ژووه مق عی و از نوع همبستای میباشمد .در ژمووه طارمر کیفیمت ارتبماط
زناشویی به عنوان متغیر ژی بین و متغیرهای بهزیستی ههنی و شادکامی بمه عنموان
متغیرهای مالك در نظر گرفته شدهاند.
آزمودنیها

جامعه آماری ژووه طارر شامل کلیه دانگجویان متأهمل دانگمااههمای دودتمی شمهر
تهران در سال تحصیلی  1292-91است که با توجمه بمه ماهیمت همبسمتای ژمووه د
تعداد  022نفر به روش تصادفی چند مرطلهای انتخاب شدند و به علت مخدوش بودن4
ژرس نامهد داده های  196نفر مورد تحلیل قرار گرفت .نمونۀ مورد بررسمی شمامل 196
نفر آزمودنی ( 114زند  22مردد  0نامگخص) بود که در دامنه سنی  01تا  52سال قرار
داشتند و از میان آنها  95نفر شاغلد  97نفمر بیکمار و  4نفمر نامگمخص بودنمد .از نظمر
تحصیالتد  04نفر دانگجوی فوق دیپل د  66نفر کارشناسید  42نفر کارشناسی ارشمد و
 56نفر دکتری و  0نفر نامگخص بودندد میاناین طول زمان ازدواج نیز  5سال به دسمت
آمد .با توجه به دامنۀ وسی آزمودنیهما در متغیمر طمول ممدت ازدواجد دادههما از نظمر
نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفتد  5نفر از آخر توزی طاف شد و در نهایت دادههمای
 191نفر مورد تحلیل قرار گرفت .در نتیجه با توجه به نرمال بمودن ایمن توزیم و طجم
نمونۀ کافید میتوان برای تحلیل دادهها از روشهای آماری مربوطه استفاده کرد.
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ابزار

الف .پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین :این ژرسم ناممه توسمط خوشمکام ( )1225بما
استفاده از چارچوب نظری میلرد نانادی و واکمن( 1برنامۀ ارتباط زوجمیند 1975د نقمل از
خوشکامد  )1225طراطی شده است .این ژرس نامه شمامل  22سمؤال در چهمار طی مه
میباشد .طداقل نمره در این آزمون صفر و طداکثر نمره  165میباشد .ژاسخ به سمؤاالت
به صورت  6گزینهای (اصالب -بسیارک  -ک  -تا اندازهای -زیاد -بسیار زیاد) میباشد .نمرۀ
بیگتر فرد در این آزمون نگانار کیفیت ارتباط زناشویی باالتری در او میباشمد .رمریب
اعتبار ژرس نامه  2/92گزارش شده است (خوشکامد  .)1225در ژووه طاررد رمریب
آدفای کرونباخد  2/90برای این ژرس نامه به دست آمد.
ب .مقیاس بهزیستی ذهنی :2این مقیاس دارای  17سؤال است که خمود بمه دو قسممت
آزمون ( )T1و ( )T2تقسی ممیشمود T1 .شمامل  5سمؤال اول و ترجممۀ دقیمق مقیماس
ررایت از زندگی ( )SWLSداینر ( )1925است .این آزممون در م ادعمات بمین فرهنامی
بسیاری مورد استفاده قرار گرفتمه و از قابلیمت اعتمماد و اعتبمار بماالیی برخموردار اسمت
(مایرز 2و داینرد 1995؛ نقل از کرمی نورید مکرید محمدیفر و یزدانید  .)1221ررایب
ژایایی هماهنای درونی و باز آزمایی مقیاس ررایت از زنمدگی در بمین دانگمجویان بمه
ترتیب  2/27و  2/20گمزارش شمده اسمت (داینمرد  T2 .)1925شمامل 10سمؤال بعمدی
مقیاس بهزیستی ههنی بودهد که اقتباسی از مقیاس سمالمت روانشمناختی (بهزیسمتی)
است (کرمی نوری و همکاراند  .)1221مقیاس سالمت روانشناختی (بهزیستی) توسمط
ری و سینار ( )1996ساخته شده و  6خرده مقیاس دارد که ررایب ژایایی این مقیاس
با استفاده از روش آدفای کرونباخ از  2/26تا  2/92گزارش شمده اسمت (ریم و سمینارد
 .)1996گزینههای این ژرس نامه به صورت مقیاسی  7درجهای از  1تا  7تنظمی شمده
(کامالب مخاد = 1تا کامالب موافق= )7و م ابق با گزینۀ انتخاب شدهد نمرهگااری میشمود.
ررایب آدفای کرونباخ در ایمن ژمووه بمرای قسممت ررمایت از زنمدگید 2/25د بمرای
سالمت روانشناختی (بهزیستی)د  2/24و کل ژرس نامهد  2/22برآورد گردید.

1. Miller, Nanaly & Vakman
2. Subjective Well being Scale
3. Myers
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0

ج .مقیاس شادکامی آکسفورد ( :1)OHQاین ابزار در سمال  1992توسمط آرجیمل و دمو
تهیه شده استد ژرس نامۀ شادکامی آکسفورد توسمط علمیژمور و نوربماال ()1272د بمه
فارسی ترجمه شده و درستی برگردان آن توسط  2متخصص (روانشناس و روانژزشک)
تأیید گردید  .سپس به صورت مقدماتی در مورد تعدادی دانگمجو اجمرا و اصمالطاتی بمر
روی آن انجام گرفته است .رریب آدفای کرونباخ برای کمل ژرسم ناممه  2/92گمزارش
شده است (علیژور و نورباالد  .)1272رریب آدفای کرونبماخ بمرای ایمن ژرسم ناممه در
ژووه طاررد  2/90به دست آمد.
شیوۀ اجرا :روش اجرا به این صورت بود که ابتدا سه دانگمااه شمهید بهگمتید تربیمت

مدرس و تهران به صورت تصادفی انتخاب شدندد سپس در مرطلمۀ بعمد بما مراجعمه بمه
خوابااه های دانگجویان متأهلد ژرس نامههای مربوطه در اختیمار دانگمجویان متأهمل
قرار گرفته و تکمیل گردید .ژس از جم آوری و تکمیل ژرسم ناممههماد بمرای تجزیمه و
تحلیل دادهها از روشهای آماری همبستای و رگرسیون استفاده شد.
یافتههای پژوهش

نتایج مربوط به همبستای بین متغیرهای ژووه

در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1ماتریس همبستگی کیفیت ارتباط زوجین ،شادکامی ،سالمت روانشناختی
(بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی)

کیفیت ارتباط زوجین
شادکامی
ررایت از زندگی
سالمت روانشناختی
بهزیستی ههنی

کیفیت ارتباط
زوجین
-

شادکامی
**2/55
-

ررایت از
زندگی
**2/42
**2/62
-

سالمت
روانشناختی
**2/45
**2/69
**2/57
-

بهزیستی
ههنی
**2/50
**2/74
**2/24
**2/92
-

** همبستای معنادار در س ح 2/21

1. Oxford Happiness Questionnaire
2. Argyle & Luo
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جدول  1مربوط به ماتریس همبستای کیفیت ارتباط زوجمیند شمادکامی و سمالمت
روانشناختی است .طبق این جدولد کیفیت ارتباط زوجین با بهزیسمتی ههنمی و تممام
مؤدفههای آن از قبیل شادکامید سالمت روانشناختی و ررایت از زندگی ارتباط مثبمت
و معناداری دارد .به منظور بررسی نقم کیفیمت ارتبماط زوجمین در تبیمین بهزیسمتی
ههنی و شادکامی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر ارائه شمده
است.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به تبیین بهزیستی ذهنی
و مؤلفههای آن از طریق کیفیت ارتباط زوجین

معناداری

72/95

2/2221

2/500

2/072

49/19

2/2221

2/454

56/90

2/2221

2/421

باقیمانده

4719/61

192

04/97

2/027

رگرسیون

1401/27

1

1401/27

2/021

باقیمانده

12212/44

192

54/55

12/606

رگرسیون

0622/61

1

0622/61

4/997

ررایت از زندگی

باقیمانده

01229/20

192

110/92

7/2774

سالمت
روانشناختی

رگرسیون

2211/29

1

2211/29

خ ای برآورد

شاخص
اداو
بهزیستی ههنی

مجموع
مجاورات

Df

میاناین
مجاورات

F

R

2

R

جدول  .3شاخصهای آماری و ضرایب متغیر پیشبین کیفیت ارتباط زوجین در رگرسیون
مربوط به بهزیستی ذهنی و مؤلفههای آن

شاخص
متغیر
کیفیت ارتباط
بهزیستی ههنی
زوجین
کیفیت ارتباط
سالمت روان
زوجین
شناختی
کیفیت ارتباط
ررایت از
زوجین
زندگی
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رریب غیر
استاندارد بتا

خ ای
معیار

رریب
استاندارد بتا

t

معناداری

2/250

2/240

2/500

2/40

2/2221

2/024

2/209

2/454

7/21

2/2221

2/142

2/202

2/421

7/55

2/2221
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جداول  0و  2نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به بررسی نق کیفیت ارتبماط زوجمین
در تبیین بهزیستی ههنی را نگان میدهد .همانطمور کمه مالطظمه ممیشمودد کیفیمت
ارتباط زوجین می تواند 07/2درصد از واریانس بهزیستی ههنمید  02/7درصمد واریمانس
سالمت روانشناختی و  02/1از درصد واریانس ررایت از زندگی را تبیین کند.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به تبیین شادکامی
از طریق کیفیت ارتباط زوجین

معناداری

70/42

2/2221

2/506

2/077

باقیمانده

02951/09

192

112/25

خ ای برآورد

رگرسیون

2209/52

1

2209/52

12/509

شاخص
اداو

مجموع مجاورات

Df

میاناین مجاورات

F

R

2

R

جدول  .5شاخصهای آماری و ضرایب متغیر پیشبین کیفیت ارتباط
زوجین در رگرسیون مربوط به شادکامی

شاخص
اداو

کیفیت ارتباط زوجین

رریب غیر
استاندارد بتا
2/250

خ ای معیار

رریب استاندارد بتا

t

معناداری

2/241

2/506

2/511

2/2221

جداول  4و  5نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به بررسی نق کیفیت ارتباط زوجمین
در تبیین شادکامی را نگان میدهد .طبق یافتههای این جدولد کیفیت ارتبماط زوجمین
میتواند  07/7درصد واریانس شادکامی را تبیین نماید.
بحث و نتیجهگیری

در م ادعات متعددی نگان داده شده است که ازدواج به عنوان یک عامل طمایت روانمی
و جسمی برای زنان و مردان عمل میکند .این ژووه ها نگمان ممیدهنمد کمه ایمن دو
طوزه با ه مرتبط هستند و متأهل بودن به طور معمول با سالمت بهتر جسمی و روانی
در ارتباط است (گود هوگز و استایلد 1922؛ راسد  .)1995افرادی کمه ازدواج ممیکننمد
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بیگممتر بممه شمماد بممودن گممرای دارنممد (اسممتاك و اشمملمن1د 1992؛ نقممل از اسممتیونز و
وسترهاف0د  .)0226ژووه طارر با هدف بررسی راب ۀ بمین کیفیمت ارتبماط زوجمیند
شادکامی و بهزیستی ههنمی اجمرا گردیمد .نتمایج نگمان داد کیفیمت روابمط زوجمین بما
بهزیستی ههنی (شامل ررایت از زندگی و سمالمت روانشمناختی) و شمادکامید راب مۀ
مثبت دارد .این یافتمه بما همر دو دیمدگاه ممدل تودیمد اسمترس و نیمز ممدل افسمردگی
ناسازگاری زناشویی من بق است زیرا هر دو دیدگاه در تبیینهای شان بر راب ۀ بین نوع
ارتباط زناشویی با متغیرهایی از قبیل بهزیستید سالمت روانشناختید شمادکامی تأکیمد
کردهاند .همچنین نتایج با سایر ژووه های صورت گرفته نظیر یامبرسمون و همکماران
()0226د راس و همکاران ( )1992و شماه سمیاه و همکماران ()1292د شمیخاالسمالمی و
همکاران ()1292د همخوانی دارد؛ براساس این یافته ها هر چه کیفیمت ارتبماط زوجمین
باالتر باشدد سالمت روانشناختی و ررایت از زندگی نیز بیگتر خواهد بود.
از نظر فاتحیزاده و اطمدی ()1224د با بهبود سم ح ارتبماطی زوجمیند از یمک سمو
ررایتمندی زناشویی آنها افمزای ممییابمد و از سموی دیامرد زوجینمی کمه اطسماس
ررایتمندی و آرام از زندگی بیگتری دارندد اطتماالب از سبک های ارتباطی ساد تری
استفاده میکنند .بنابراین راب ۀ بین دو متغیمرد راب مهای دو جانبمه بموده و اطتمماالب بما
2
افزای یکید دیاری نیز افزای خواهد یافت .در همین راستاد براونی و هورسمن شم
()0211د بیان نمودهاند که ناتوانی در ایجماد روابمط ررمایتبخم ممیتوانمد در ایجماد
اطساسهایی نظیر انزوای اجتماعید ناامیدی و تنهایی سهی باشد که ادبته ایمن مسمئله
قابل تسری به زندگی زناشویی نیز می باشمد .از نظمر ع ماری و همکماران ()1222د نیمز
ارتباط خوب همسران با یکدیار آنها را قادر میسازد تا نیازهاد خواستهها و عالیق خمود
را با سایرین در میان گاارند .عگقد دوستی و محبتگان را نسبت به یکدیار ابراز کنند
و به خوبی از عهدۀ طل مگکالت و مسائل اجتنابناژایر در خانواده برآینمد امما فقمدان
مهارتهای ارتباطی الزم امکان چنین عملکردی را از خانواده و زوجین سملب نمموده و
راب ۀ صمیمانۀ آنها را به یک راب ۀ موازی و بدون صمیمیت تبدیل ممیکنمد .در واقم
میتوان چنین تبیین نمود کمه کیفیمت ارتبماط زوجمین شمامل ممواردی از قبیمل نموع
تعاملها و اداوهای ارتباطی زوجیند توانایی زوجین در بیان نیازها و خواستههماد توانمایی
1. Stack & Eshleman
2. Stevens & Westerhof
3. Brownie & Horstmanshof
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زوجین در درك دیدگاههای یکدیار و شناخت افکار و اطساساتگان استد که ممیتوانمد
در ادراك زوجین از زندگی مگترك تأثیرگاار باشمد .از ایمن رو مهمارتهمای ارتبماطی و
استفادۀ درست از روشهای دستیابی برقراری راب ۀ ساد در زندگی زناشویی ممیتوانمد
نق مهمی در ررایتمندی و سازگاری زوجین به همراه داشته باشد.
یافتۀ دیار مربوط به نتایج تحلیل رگرسیون است که نگان داد کیفیت روابط زوجین
میتواند  07/2واریانس بهزیستی ههنی و  07/7واریانس شمادکامی را ژمی بینمی کنمد.
این یافتهها با ژمووه همای ایمماننمواد ()1222د شمیخاالسمالمی و همکماران ()1292د
گمموردون و همکمماران ()1999د و وایممس و هممیمن ( )1997هممماهنای دارد .اصمموالب
ژووه های متعددی نگان دادهاند که نحوۀ ارتباط زوجین قویترین ژمی بینمیکننمده
ررایتمندی زناشویی است .بررسیها نگان میدهد که علت مراجعۀ بسیاری از زوجمیند
برای درمان مگکالت ارتباطی آنها است (گایس و اودیری1د  .)1921میتوان گفت زممانی
که کیفیت زناشویی بماال اسمت ررمامندی زناشمویی و بهزیسمتی نیمز در روابمط تجربمه
میشوند و کاه در کیفیت زناشویی میتواند سالمت روانشناختی را تحت تمأثیر قمرار
دهد (یامبرسون و همکاراند  .)0226از نظر اسپریچر و متس )1999( 0نیز مهمارتهمای
برقراری ارتباطد تعیینکنندۀ اصلی سازگاری زناشویی و روابط متقابل زناشویی اسمت و
بسیاری از مگکالت زناشویید ناشی از سورتفاه و ارتباط غیر مؤثر است که نتیجمۀ آن
اطساس ناکامی و خگ به خاطر عدم برآورده شدن نیازها و خواستههمای زن و شموهر
در زندگی زناشویی میباشد .بنابراین روابط زناشویی صحیح در بهبود ورعیت جسممی و
روانی مؤثر بوده و تضمینی بر سالمت آنها در زوجین خواهمد بمود .دماا روابمط زناشمویی
میتواند یک منب مه برای سالمتی جسمی و روانی زوجین باشمد .بنمابراین ممیتموان
نتیجه گرفت که کیفیت این روابطد جنبه مهمی از زندگی خانوادگی اسمت کمه سمالمت
روانشناختی و بهزیستی افراد را شکل میدهد .در این ژووه نیز به نظر ممیرسمد کمه
برخورداری افراد متأهل از آگاهید مهارتهای ارتباط و کیفیت تعامالتد منجر به افزای
ررامندی زناشویید شادکامی و بهزیستی و در نهایت سالمت آنان میگردد.
به طور خالصه ژووه طارمر بما همدف بررسمی راب مۀ کیفیمت روابمط زوجمین بما
شادکامی و بهزیستی ههنی آنان انجام شد .همانگونه کمه مالطظمه گردیمدد نتمایج ایمن
1. Geiss & O'Leary
2. Sprecher & Metts
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ژووه نگاندهندۀ اهمیت روابط زوجین در سمالمت و بهزیسمتی آنهما اسمت .کیفیمت
روابط زوجیند نق مهمی ه در زندگی زناشویی و تأمین سمالمت زوجمین دارد و هم
میتواند بر شیوه های فرزند ژروری تأثیر گاار باشمد .از ایمن رو کماربرد ایمن مفهموم در
ژووه های نظری و تجربی مربوط به خانوادهد باید جایااه مه تری ژیدا کند .در سم ح
نظری ژیگنهاد میشود که نق واس های یا تعدیلکنندگی کیفیمت روابمط زوجمین در
ارتباط با سایر متغیرهای زندگی زناشویی مورد بررسمی قمرار گیمرد .همچنمین ژیگمنهاد
میشود این تحقیق در نمونههای غیر دانگجویی نیز تکرار شود و با نتمایج ایمن ژمووه
مقایسه گردد .در س ح تجربید با توجه به نق خانواده به عنوان اصلیترین و مه تمرین
نهاد جامعه و اهمیت روابط زوجین در تأمین سالمت این نهمادد الزم اسمت کمه نهادهماد
متودیان و دست اندرکاران امور خانوادهد به این مسأده بیگتر توجه نمایند.
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