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Abstract 

Background & Objectives: The family is a natural social system in which men and women are the main subsystems in all stages of its 

development and many factors, such as communication patterns, identity styles, and resilience play a role in their marital satisfaction. One of the 
concepts that guarantee the stableness and stability of a couple's life is marital satisfaction. Moreover, communication patterns are one of the 

necessary areas for marital satisfaction. Communication patterns are more the results of experiences of family interactions than of a personality 

trait. In addition to couples' communication patterns, another variable affecting marital satisfaction is the identity styles of spouses. One of the 
variables that can affect marital satisfaction as well as communication patterns and identity styles is spouse resilience. Since marital satisfaction 

has an important role in the stability of marital life and numerous factors are effective in marital satisfaction of couples, it is important to study 

them. This study aimed to determine the effect of communication patterns and identity styles on marital satisfaction mediated by resilience. 
Methods: In the present descriptive correlational study, the statistical population included married men and women referring to counseling 

centers and psychological services in Tehran in 2020. Of these, 302 eligible individuals entered the study. Participants were 158 women and 144 

men. Totally, 9 participants were in the age range of 18–28 years, 126 in the age range of 29–39 years, 137 in the age range of 40–50 years, 22 
in the age range of 51–61 years, 6 in the age range of 62–72, and 2 were in the age range of 73 years and above. The criteria for subjects to enter 

the research were informed consent to answer the questions, at least education in high school, at least one year has passed since the marital status 

of the sample, and no history of divorce. Also, not answering 25% of the research questions was the criterion for the subjects to leave the research. 
The instruments used included the ENRICH Marital Satisfaction Scale (Fowers & Olson, 1993), Communication Patterns Questionnaire 

(Christensen & Sullaway, 1984), Identity Styles Inventory (ISI3) (Berzonsky, 1992), and Connor–Davidson Resilience Scale (Connor & 

Davidson, 2003). Descriptive statistics methods (frequency, percentage, mean and standard deviation), Structural equation modeling, and the 
Pearson correlation coefficient were used for data analysis in SPSS, and AMOS software were used to analyze the data, with the significance 

level at 0.05. 

Results: The results showed that the total effect of information identity style (p=0.001, β=0.497), inefficient communication pattern (p=0.009, 

β=–0.062) and constructive communication pattern (p=0.001, β=0.584) was significant on marital satisfaction. Constructive communication 

pattern (p=0.008, β=0.215), and information identity style (p=0.001, β=0.371) had an indirect effect on marital satisfaction through resilience. 

Also, inefficient communication pattern through resilience had an indirect effect on marital satisfaction (p=0.001, β=–0.334). The hypothesized 
model fit the collected data (AGFI=0.971, RMSEA=0.033). 
Conclusion: Based on the findings of the current study, constructive and inefficient communication patterns and information identity style have 

effects on marital satisfaction through resilience. 
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  .۰۷1(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 نابآ برخط انتشار   

گری های هویت بر رضایت زناشویی با واسطهاثر الگوهای ارتباطی و سبک تعیین اندازٔه
 آوریتاب
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 دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که

 
 دهیچک

آوری در رضایت زناشویی های هویت و تابچون الگوهای ارتباطی، سبکهمو عوامل متعددی  هستندنظام اصلی زن و مرد خرده ،مراحل تکوین خانواده در همٔهزمینه و هدف: 
 .آوری بودگری تابهای هویت بر رضایت زناشویی با واسطهاثر الگوهای ارتباطی و سبک تعیین اندازٔه ،آنان نقش دارد. هدف این پژوهش

تشکیل  1۳۹۸شناختی شهر تهران در سال کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانهل مراجعهأمردان و زنان مترا آماری پژوهش  جامعٔههمبستگی،  ٔهدر این مطالعبررسی: روش
الگوهای نامٔه پرسش(، 1۹۹۳ فاورز و السون،رضایت زناشویی انریچ )مقیاس  شامل شدهاستفاده هاینفر واجد شرایط وارد پژوهش شدند. ابزار ۳۰۲ها که از میان آن دادند

 منظوربه ( بود.۲۰۰۳، دیویدسون )کانر و دیویدسون-آوری کانرتابمقیاس ( و 1۹۹۲، )برزونسکی ۳-های هویتسبکنامٔه پرسش (،1۹۸۴ ،ارتباطی )کریستنسن و ساالوی
  .استفاده شد ۰٫۰۵سطح معناداری  در AMOS و SPSS افزارهاینرم و روش تحلیل مسیر وضریب همبستگی پیرسون ها از تحلیل داده

 ،p=۰٫۰۰1سازنده ) ی( و الگوی ارتباطp، ۰٫۰۶۲-=β=۰٫۰۰۹ناکارآمد ) ی(، الگوی ارتباطp، ۰٫۴۹۷=β=۰٫۰۰1اثر کل سبک هویت اطالعاتی ) ،نتایج نشان دادها: یافته
۰٫۵۸۴=β بود( بر رضایت زناشویی معنادار( ۰٫۰۰۸. الگوی ارتباطی سازنده=p، ۰٫۲1۵=β( و سبک هویت اطالعاتی )۰٫۰۰1=p، ۰٫۳۷1=βبه )آوری بر رضایت تاب واسطٔه

مدل مفروض با . (p، ۰٫۳۳۴-=β=۰٫۰۰1) بوداثر غیرمستقیم  دارای آوری بر رضایت زناشوییتاب واسطٔهزناشویی اثر غیرمستقیم داشتند. همچنین الگوی ارتباطی ناکارآمد به
  (.AGFI، ۰٫۰۳۳=RMSEA=۰٫۹۷1) داشتشده برازش های گردآوریداده

  آوری بر رضایت زناشویی اثر دارند.تاب واسطٔهالگوهای ارتباطی سازنده و ناکارآمد و سبک هویت اطالعاتی به ،های این پژوهشبراساس یافتهگیری: تیجهن
 .آوری، رضایت زناشویی، هویتالگوهای ارتباطی، تاب :هاهکلیدواژ
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۲ 

 مقدمه ۱
از زندگی زناشویی خود  ،ندهست هایی که با یکدیگر سازگار و موافقزوج

های شخصیتی شریک زندگی خود ابراز از ویژگی و نسبتاً رضایت دارند
برند، خود لذت می از مصاحبت با خانوادٔه ؛ همچنینکنندرضایت می

پردازند و درنهایت از زندگی همراه یکدیگر به حل مشکالت زندگی میبه
رود ازدواج سازگار ند. انتظار میهست زناشویی و جنسی خود رضایتمند

بخش زمان طوالنی دوام آورد و برای هر دو زوج رضایتبرای مدت
که پایداری و ثبات زندگی زوجین را  بنابراین، از مفاهیمی ؛(1)باشد 

وضعیتی  ؛ یعنیاست 1رضایتمندی از زندگی زناشویی ،دکنتضمین می
که در آن همسران در اکثر مواقع احساس خشنودی، شادکامی و رضایت 

عنوان احساس شخصی از خرسندی و به دارنداز ازدواج خویش 
 .(۲)ست های زندگی زناشویی تعریف شده اجنبه زناشویی در همٔه
های الزم برای رضایت زناشویی است. یکی از زمینه ۲الگوهای ارتباطی

شخصیتی باشد، حاصل  ایالگوهای ارتباطی بیش از اینکه خصیصه
از تعامالت خانوادگی است. این الگوها براساس تجارب ناشی

بین افراد خانواده، شکل  شدههای ردوبدلرمزگردانی و رمزگشایی پیام
د شوها در تعامالت آینده استفاده میکارگیری دادهبه ر نحؤهو د گیردمی

ها ازطریق کالمی یندی است که طی آن زوجا. الگوهای ارتباطی فر(۳)
یا غیرکالمی باهم در ارتباط هستند. کریستین و ساالوی سه سبک 

اجتناب  الگوی ؛متقابل ند: الگوی سازندٔهدالگوی ارتباطی را معرفی کر
. در این راستا، محمدی (۴)گیر الگوی متوقع/کناره ؛متقابل

سبک زندگی عرفانی زمانی سبب رضایت ، عسکرآبادی پیشنهاد کرد
گیری کمتر در بین کناره/که الگوی ارتباطی توقع شودزناشویی می
رضایت زناشویی یکی  ،. لی و جانسون نتیجه گرفتند(۵)زوجین باشد 

یی و طالق زوجین است و در از عوامل مؤثر برای اجتناب از جدا
تواند کارآمدی فردی و اجتماعی همسران نقش مهمی دارد که می

 .(۶) شودبینی براساس الگوهای ارتباطی پیش
 ،زاده و مدنیطبق پژوهش شکرالله ،بر الگوهای ارتباطی زوجینافزون

های ثیرگذار بر رضایت زناشویی، سبکأاز دیگر متغیرهای ت
سازی سبک . برزونسکی برای مفهوم(۷)همسران است  ۳یابیهویت

قرار داد و سه سبک هویت  مدنظرهای شناختی و رفتار را لفهؤهویت، م
-سبک سردرگم ؛سبک هنجاری ؛را معرفی کرد: سبک هویت اطالعاتی

گیری خود را بر . افراد دارای سبک اطالعاتی، تصمیم(۸)اجتنابی 
سازند. این سبک با صفاتی ستوار میکنند، اآوری میاطالعاتی که جمع

تجربه و  دربرابردهی، بازبودن مانند پیچیدگی شناختی، خودنظم
شود. افراد با سبک هویت اطالعاتی، دارای خودمختاری مشخص می

کنند، ند، احساس یکپارچگی در خود میهست مدارراهبردهای مسئله
لی و تحصیلی اندازند، اهداف شغتعویق میها را بهمعمواًل قضاوت

دارنـد و بـه اهداف استوار خود  قویروشن و انتظار عملکرد تحصیلی 
ها و متعهـد هـستند. افــراد بــا ســبک هویــت هنجــاری ارزش

دهی بیرونــی کنند، احتیـاج بـه سازمانهای دیگران را درونی میمالک
هایشان ارزش دارنــد، تمایــل بــه اطالعــاتی دارنــد کــه مطــابق با

در زمان را های منـابع قدرت نـد، توصیههستذهنی بـسته دارای است، 

                                                      
1. Marital satisfaction 
2. Communication patterns  

صورت خودکار و بدون و به دهندمدنظر قرار میگیری تصمیم
کنند. افـراد بـا سبک ها و باورها را درونـی میخودارزیابی ارزش

، از کنندمیمدار استفاده اجتنابی از راهبردهای هیجان-سردرگم
گیری خـود بیشتر بر د، در تصمیمورزنگیری اجتناب میت تصمیمموقعی

الگــوی دارای مقتضیات و پیامدهای محیطی تأکیـد دارنـد، رفتارشـان 
گــاهی محــدودی دارنــد و دارای راهبردهای یستمشخــصی نـ ، خودآ

 ،. طبق نظر معارف و همکاران(۹)اسنادی و شناختی ناکارآمد هستند 
کاربستن داشتن موقتی افراد برای بهیابی برتریهای هویتسبک
های خاص حل مسائل هویتی و پردازش اطالعات مربوط به خود سبک
ترتیب بین بدین ؛ندهستبینی رضایت زناشویی که قادر به پیش بوده

معناداری  های هویت همسران و رضایتمندی آنان از زندگی رابطٔهسبک
 .(1۰)وجود دارد 

تواند بر رضایتمندی زناشویی اثرگذار باشد و خود از متغیرهایی که می
 ،ثیر بپذیردأت (1۲)های هویت و سبک (11)نیز از الگوهای ارتباطی 

شناختی و  آوردن شیؤهآوری با فراهم. تابهمسران است 4آوریتاب
وجود تفکر مطلوب، الگویی مناسب از هیجان و رفتار را برای فرد به

عنوان ویژگی شخصیتی در نظر گرفته شده آوری به. تاب(1۳)د آورمی
سازد تا در رویارویی با مسائل زندگی است که فرد را توانمند می

الدین و . در این راستا، شیخ زین(1۴)و قوی شود  ندزناشویی رشد ک
آوری را در برخورد افراد تاب احتماالً سرمایٔه ،همکاران پیشنهاد کردند

دهد و منجربه کاهش یا افزایش تأثیر قرار میزناشویی تحتبا مشکالت 
 .(1۵)شود سازگاری زناشویی می

؛ رضایت زناشویی نقش مهمی در پایداری زندگی زناشویی دارد
عوامل زیادی در رضایت  ،تر مرور شدبراساس آنچه پیش همچنین

ها حائز اهمیت است. که بررسی آن گذاردتأثیر میی زوجین یزناشو
یابی و الگوهای ارتباطی که هریک از زوجین های هویتازطرفی سبک

اینکه اثر مستقیمی بر رضایت  برممکن است عالوه ،کننداتخاذ می
آوری نیز بر متغیرهای دیگر نظیر تاب واسطٔهبه ،زناشویی داشته باشد

تعیین  حاضر، دف پژوهشرو، هازاین ؛رضایت زناشویی اثرگذار باشد
های هویت بر رضایت زناشویی با اثر الگوهای ارتباطی و سبک اندازٔه

 آوری بود.گری تابواسطه

 بررسیروش 2
زنان و را آماری  جامعٔهوش پژوهش تحلیلی از نوع همبستگی بود. ر

 1۳۹۸شهر تهران در سال  کننده به مراکز مشاورٔههل مراجعهأمردان مت
پذیر نفر برای هر متغیر مشاهده بیستبا درنظرگرفتن  تشکیل دادند.

پذیر مالحظه متغیر مشاهده هفت، است 1در شکل همچنانکه ، (1۶)
های شود و با درنظرگرفتن اینکه حداقل حجم نمونه برای پژوهشمی

نفر واجد  ۳۰۲، (1۷) است نفر پیشنهاد شده سیصدتحلیل مسیر 
به پژوهش ها آزمودنیود شرایط وارد پژوهش شدند. معیارهای ور

حداقل  ؛االتؤگویی به سرضایت آگاهانه برای پاسخعبارت بود از: 
هل افراد أحداقل گذشتن یک سال از وضعیت ت ؛تحصیالت متوسطه

3. Identity styles 
4. Resiliency 
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۳ 

درصد از ۲۵ندادن به طالق. همچنین پاسخ نداشتن سابقٔه؛ نمونه
  از پژوهش بود.ها آزمودنیمعیار خروج  ،االت پژوهشؤس

پس از کسب مجوز و  صورت بود کهی پژوهش بدینروش اجرا
توضیحات  ن و مراجعه به مراکز و پس از ارائٔههماهنگی با مسئوال

تنهایی و فقط با ن بهها، متأهالنامهتکمیل پرسش نحؤه مختصر دربارٔه
ها پاسخ نامهحضور پژوهشگر در اتاق مدیر مسئول مرکز به پرسش

ماندن هش ازجمله رازداری، محرمانهدادند. رعایت اصول اخالقی پژو
 .نیز صورت گرفتو حریم خصوصی افراد 

 . کار رفتها ابزارهای زیر در پژوهش بهآوری دادهبرای جمع
رضایت زناشویی انریچ  مقیاس : 1رضایت زناشویی انریچ مقیاس-

این  .(1۸) گویه است ۴۷شامل  1۹۹۳در سال و السون  زفاور ساختٔه
 ۳خرسندی ،۳ ،۲، 1االت ؤبا س ۲تحریف آرمانی لفٔهؤم دوازده مقیاس

با   4موضوعات شخصیتی ،11 ،1۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۴االت ؤبا س
 ،۳۲، ۲۳، 1۳االت ؤبا س 5زناشویی ارتباط ،۴۰ ،۳1، ۲۲االت ؤس

 ۷مدیریت مالی ،۴۲ ،۳۴، ۳۳، ۲۴، 1۴االت ؤبا س 6حل تعارض ،۴1
با   ۸فراغتهای مربوط به اوقاتفعالیت ،۲۵ ،1۶، 1۵االت ؤبا س

 ،۳۶، ۲۷، 1۸االت ؤبا س ۹روابط جنسی ،۴۳ ،۳۵، ۲۶، 1۷االت ؤس
بستگان  ،۴۵ ،۳۷، ۲۸، 1۹االت ؤبا س 1۰فرزندپروریفرزندان و  ،۴۴

های مربوط به برابری نقش ،۴۶ ،۳۸، ۲۹، ۲۰االت ؤبا س 11و دوستان
، ۲1االت ؤبا س 1۳گیری عقیدتیجهت و 1۲ ،۵االت ؤبا س 1۲زن و مرد

، 1ای از کامالً مخالفم=درجهپنج یرا در طیف لیکرت ۴۷ ،۳۹، ۳۰
 ۵تا کامالً موافقم= ۴، موافقم=۳، نه موافقم نه مخالفم=۲مخالفم=

تر یشاز رضایت زناشویی بتر در ابزار حاکییشب د. نمرٔهکنارزیابی می
های این ابزار در مقیاس. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده(1۸) است
. آسوده و همکاران ضرایب (1۸)گزارش شد  ۰٫۹۲تا۰٫۸1ای از دامنه

، ۰٫۶۸های رضایت زناشویی مقیاسآلفای کرونباخ را برای خرده
دست به ۰٫۷۷و تحریف آرمانی  ۰٫۶۲، حل تعارض ۰٫۷۸ارتباط 
رضایت زناشویی انریچ را با  مقیاسضریب همبستگی  هاآن. آوردند

عنوان شاخصی از روایی به ۶۰٫۰تا۴1٫۰ 14رضایت خانوادگی اسمقی
 .(1۹)ابزار گزارش کردند 

ساختٔه الگوهای ارتباطی  نامٔهپرسش :15الگوهای ارتباطی نامٔهپرسش-
گویه است که  ۳۵شامل  ،1۹۸۴در سال کریستنسن و ساالوی 

رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح 
زمانی که در روابط زوجین  .1از:  است . این مراحل عبارت(۴)دهد می

در  .۲گویه است؛  چهاراین مرحله دارای  که شودمشکل ایجاد می
این مرحله دارای  .شودمشکل ارتباطی بحث می زمانی که دربارٔهمدت

بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این  .۳ ؛گویه است هیجده

                                                      
1. ENRICH Marital Satisfaction Scale  
2. Idealistic distortion 
3. Happiness 
4. Personality issues 
5. Marital communication 
6. Conflict resolution 
7. Financial management 
8. Leisure activity 
9. Sexual relationship 
10. Chidren & parenting 
11. Family and friends 
12. Equalitarian roles 
13. Religious orientation 

مقیاس ارتباط خرده سهنامه گویه است. پرسش سیزدهبخش دارای 
 گویه سهگویه، مقیاس اجتنابی متقابل شامل  سهمتقابل شامل  سازندٔه

گیر زن و زن گیری شامل مرد متوقع/کنارهمقیاس ارتباط توقع/کناره و
 یای لیکرتدرجهنُهمقیاس  درگویه را  دوازدهگیر مرد شامل متوقع/کناره

 . نمرٔهکندارزیابی می ۹تا خیلی امکان دارد= 1د=از اصالً امکان ندار
از میزان بیشتری از الگوی ارتباطی است که تر در این ابزار حاکییشب

 ارزیابیمنظور به . نولر و وایت(۴)شود گیری میآن گویه اندازه وسیلٔهبه
زوج  ۹۶به بررسی  الگوهای ارتباطی، نامٔهروایی افتراقی پرسش

ر زناشوییسازگاری  نامٔهتفاده از پرسشو با اس پرداختند  16ِاسپانی
متوسط و پایین  و این زوجین را به سه گروه با سازگاری باال (1۹۷۶)

الگوهای  نامٔهپرسش گویٔه ۳۵گویه از  ۲۷ ،تقسیم کردند. نتایج نشان داد
از  را طور معناداری توانایی تمایز زوجین با سازگاری باالارتباطی به

زوجین با سازگاری پایین دارد. این پژوهشگران با استفاده از روش 
عامل اجبار، تقابل، پریشانی پس از تعارض و  چهارتحلیل عاملی 

همچنین ضرایب آلفای کرونباخ را  .دست آوردندفرایند مخرب را به
گزارش  ۰٫۷۹و  ۰٫۷۳، ۰٫۸۸، ۰٫۸۶ترتیب عامل به چهاربرای این 

زاده و همکاران برای این ابزار ضریب آلفای . صمد(۲۰)کردند 
 ٔهنامرا با پرسش آنو همبستگی دست آوردند به ۰٫۷۶ را کرونباخ

و  زوراف 1۸انریچ زوجی مقیاس (،1۹۹۲) 1۷پرخاشگری باس و پری
و همکاران  ۲۰واتسون 1۹منفی-مثبت عاطفٔهمقیاس  (،1۹۹۸)السون 

مقیاس  (،1۹۷۶) سازگاری زناشویی اِسپانیرنامٔه پرسش (،1۹۸۸)
کعزت نشاخص و ( 1۹۷۶)  ۲1نفس آیزن  ۲۲رضایتمندی هودس

عنوان شاخصی از روایی به ۰٫۹۵تا۰٫۳۰ای از در دامنه( 1۹۹۲)
ها ضرایب آلفای کرونباخ همگرای ابزار گزارش کردند. در پژوهش آن

گیری ارتباط اجتناب و ارتباط توقع/کناره و ترتیب برای ارتباط سازندهبه
  .(۲1)دست آمد به ۰٫۸۵و  ۰٫۸۲ و ۰٫۷۹

برزونسکی نامه ساختٔه این پرسش :۳۲۳-هویت هایسبک نامٔهپرسش-
 یازدهکه  شودمیگویه  چهلشامل . این ابزار (۲۲)است  1۹۹۲در سال 

گویه مربوط به مقیاس هنجاری،  نُهآن مربوط به مقیاس اطالعاتی،  گویٔه
دیگر مربوط به  گویٔه دهگویه مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و  ده

 یو سبک رودکار میبهبرای تحلیل ثانویه  ؛ همچنینمقیاس تعهد است
 یگویه در طیف لیکرت چهلگذاری این نمره. شودهویتی محسوب نمی

. گیردصورت می ۵تا کامالً موافق= 1ای از کاماًل مخالف=درجهپنج
هویتی است که  ایهاز میزان بیشتری از سبکتر در ابزار حاکییشب نمرٔه

. برزونسکی برای این ابزار (۲۲) شودگیری میآن گویه اندازه وسیلٔهبه
را  آنو همبستگی  ۰٫۸۹تا۰٫۸۳ای از ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه

برابر ( 1-هویت برزونسکی هایسبک نامٔهابزار )پرسش اولیٔه با نسخٔه

14. Family Satisfaction Scale  
15. Communication Patterns Questionnaire 
16. Spanier's Marital Compatibility Questionnaire  
17. Buss & Perry's Aggression Questionnaire  
18. ENRICH Couple Scale  
19. Positive and Negative Affect Scale 
20. Watson  
21. Eyzenck's Self-Esteem Scale 
22. Hudson's Marital Satisfaction Index 
23. Identity Styles Inventory (ISI3)  
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. در پژوهش (۲۲)کرد  عنوان شاخصی از روایی ابزار گزارشبه ۰٫۹۴با 
های اصلی و لفهؤتحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش م ،شریفی

 KMO1 گیریچرخش واریماکس انجام گرفت. مالک کفایت نمونه
های ها برای تحلیل مؤلفهدهد دادهبود که نشان می ۰٫۸۴1 با برابر

 دارایهای . با استفاده از مالک استخراج عاملستا اصلی مناسب
برزونسکی در ارتباط با  تر از یک و نیز باتوجه به نظریٔهیشب ارزش ویژٔه

از درصد ۴۷٫۵۳سه عامل استخراج شد. این سه عامل  ،سبک هویت
کند. بارهای عاملی متغیرها را تبیین می شدهمطالعه کل واریانس سازٔه

بود.  ۰٫۵تر از یشها بآن اغلبو  ۰٫۴تر از یشکم بها دستروی عامل
بیش وکم ۰٫۷۰تا۰٫۳۰های مربوط به هریک از متغیرها بین راکاشت

بخش است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی که توضیح داده شد رضایت
 .(۲۳)های هویت را نشان داد سبک نامٔهپرسش روایی سازٔه

کانر و ساختٔه آوری مقیاس تاب :۲دیویدسون-آوری کانرمقیاس تاب-
گویه  ۲۵ این مقیاس حاوی. (۲۴) است ۲۰۰۳در سال دیویدسون 

ای از کامالً درجهپنج یآوری را در طیف لیکرتاست که تاب
تر در یشب د. نمرٔهکنارزیابی می ۴تا کامالً درست= صفرنادرست=

. کانر و دیویدسون ضریب (۲۴)آوری بیشتر است از تابحاکی مقیاس
 آوریتابو همبستگی مثبت مقیاس  ۰٫۸۹آلفای کرونباخ را برای ابزار 

عنوان شاخصی از روایی به ۸۳٫۰برابر با  ۳رویی کوباسابا ابزار سخت را
. کیهانی و همکاران برای این (۲۴)همگرای این ابزار گزارش کردند 

را با مقیاس  آنو همبستگی  ۰٫۶۶ را ضریب آلفای کرونباخ مقیاس
 ،پرخاشگری باس و پری نامٔهو پرسش 4رشوارز خودکارآمدی عمومی

 .(۲۵) دست آوردندبه -۰٫1۷و  ۰٫۲۲ترتیب برابر با به
)فراوانی، درصد، های آمار توصیفی ها از روشبرای تحلیل داده

شرط برقراری و روش تحلیل مسیر به (میانگین و انحراف معیار
اسمیرنف، ضریب آزمون کولموگروف بابودن های نرمالفرضپیش

وجود همخطی در بین متغیرهای  رابطٔه نبود ،تحمل و تورم واریانس
برای آزمون  استفاده شد. همچنینبین و ضریب همبستگی پیرسون پیش

های نکویی استرپ و شاخصبرازش مدل ساختاری از روش بوت
خطای  ریشٔه ،۰۵٫۰تر از با مقدار احتمال بزرگ 5برازش مجذور کای

شاخص  ،۰۸٫۰تر از برش کوچک با نقطٔه 6میانگین مجذورات تقریب
 شدٔهتعدیل شاخص ،۹۵٫۰تر از برش کوچک با نقطٔه ۷نکویی برازش

با  ۹شاخص نکویی تطبیقی ،۹۰٫۰تر از برش بزرگ با نقطٔه ۸برازندگی
 AMOS و SPSS افزارهاینرم و (۲۶) ۰٫۹۵تر از برش کوچک نقطٔه

 استفاده شد. ۰٫۰۵سطح معناداری  در

 آوریگری تابهای هویت بر رضایت زناشویی با واسطهالگوهای ارتباطی و سبک اثردربارٔه . مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 هایافته 3
ل جنسیت، ها شامکنندهشناختی شرکتمشخصات جمعیت 1دول ج

 دهد.ازدواج را نشان می زماناجتماعی و مدتسن، وضعیت اقتصادی

براساس مقدار احتمال آزمون نرمالیتی  کند،مشخص می ۲ جدول
متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال  اسمیرنف همٔهآزمون کولموگروف

 نبودفرض پیش ،دهدنشان می ۲. همچنین جدول بودبرخوردار 
 .نشدهمخطی در بین متغیرهای پژوهش حاضر رد 

 ارتباطی سازندٔهی رضایت زناشویی با الگو ،دهدمینشان  ۳جدول 
( و هویت اطالعاتی p=۰٫۰۲۳آوری )(، تابp=۰٫۰1۶متقابل )

(۰٫۰۰۸=pرابطٔه ) یمستقیم و با الگو ( ۰٫۰1۲ارتباطی ناکارآمد=p ،)

                                                      
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Connor-Davidson Resilience Scale 

3. Kobasa's Hardiness Measure 
4. Schwarzer's General Self-Efficacy Scale  
5. Chi-square 

 ( رابطٔهp=۰٫۰۲۶( و هویت سردرگم )p=۰٫۰۲1هویت هنجاری )
 .ردمعکوس دا

اثر کل سبک  ،دهداسترپ نشان مینتایج حاصل از بوت ۴جدول در 
ناکارآمد  ی(، الگوی ارتباطp، ۰٫۴۹۷=β=۰٫۰۰1هویت اطالعاتی )

(۰٫۰۰۹=p، ۰٫۰۶۲-=βو الگوی ارتباط )۰٫۰۰1سازنده ) ی=p، 
۰٫۵۸۴=β الگوی ارتباطی سازنده بود( بر رضایت زناشویی معنادار .

(۰٫۰۰۸=p، ۰٫۲1۵=β( و سبک هویت اطالعاتی )۰٫۰۰1=p، 
۰٫۳۷1=βآوری بر رضایت زناشویی اثر غیرمستقیم تاب واسطٔه( به

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
7. Goodness of fit index (GFI) 

8. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
9. Comparative fit index (CFI) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             5 / 10

https://jdisabilstud.org/article-1-2294-fa.html


۵ 

آوری بر تاب واسطٔهداشتند. همچنین الگوی ارتباطی ناکارآمد به
 .(p، ۰٫۳۳۴-=β=۰۰1) بوداثر غیرمستقیم  دارای وییرضایت زناش

 شناختی افراد نمونهجمعیتهای . توصیف ویژگی1جدول 
 درصد فراوانی شناختیمتغیرهای جمعیت

 یتجنس
 ۵۲٫۳ 1۵۸ زن
 ۴۷٫۷ 1۴۴ مرد
 1۰۰ ۳۰۲ کل

 سن

 ۲٫۹۸ ۹ سال ۲۸تا1۸
 ۴1٫۷۲ 1۲۶ سال ۳۹تا۲۹
 ۴۵٫۳۷ 1۳۷ سال ۵۰تا۴۰
 ۷٫۲۸ ۲۲ سال ۶1تا۵1
 1٫۹۹ ۶ سال ۷۲تا۶۲

 ۰٫۶۶ ۲ سال ۷۳ بیشتر از
 1۰۰ ۳۰۲ کل

 اجتماعیوضعیت اقتصادی

 1۰٫۲۶ ۳1 میلیون۲تا1
 ۴۹٫۶۷ 1۵۰ میلیون۴هزار تا 1۰۰میلیون و ۲
 ۲۶٫1۶ ۷۹ میلیون۶هزار تا 1۰۰میلیون و ۴

 1۳٫۹1 ۴۲ میلیون۷بیشتر از 
 1۰۰ ۳۰۲ کل

 ازدواج زمانمدت

 ۳۳٫۴۴ 1۰1 سال 1۰تا1
 ۴1٫۷۲ 1۲۶ سال ۲۰تا11
 1۸٫۸۸ ۵۷ سال ۳۰تا۲1
 ۳٫۶۴ 11 سال ۴1تا۳1

 ۲٫۳۲ ۷ سال ۴۲بیشتر از 
 1۰۰ ۳۰۲ کل

 آزمون نرمالیتی . میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، ضریب تحمل و تورم واریانس و مقدار احتمال۲جدول 

 میانگین متغیر
 انحراف
 معیار

ضریب 
 تحمل

 تورم واریانس
 مقدار احتمال

 اسمیرنفکولموگروف
 ۰٫۲۹۲ 1٫۴۲۹ ۰٫۷۰۰ 1۰٫۲۷ ۴٫۳۹ متقابل سازندٔه یالگوی ارتباط

 ۰٫۲۳۷ 1٫۴۶ ۰٫۷۸1 ۶٫۴۵ ۳۵٫۵۶ الگوی ارتباطی ناکارآمد
 ۰٫۹۷۸ 1٫۴۳۵ ۰٫۶۹۷ ۷٫۵۶ ۳۶٫۸1 هویت اطالعاتی
 ۰٫۴۰۴ 1٫۵۲1 ۰٫۶۵۸ ۷٫۰۷ ۲۵٫۷۰ هویت هنجاری

 ۰٫۹۳۰ 1٫۶۳۸ ۰٫۶11 ۶٫۷۲ ۲۷٫۲۷ هویت سردرگم/اجتنابی
 ۰٫۴۶۷ 1٫۴۵۷ ۰٫۴۵۶ 1۴٫۳۸ ۹1٫۷1 آوریتاب

 ۰٫۴۰۷ - - ۲۳٫۲۷ 1۴۵٫۵۲ رضایت زناشویی

 متغیرهای پژوهشبین . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون ۳جدول 
 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیرهای پژوهش

      - متقابل سازندٔه ی. الگوی ارتباط1
     - -۴۵۷٫۰* . الگوی ارتباطی ناکارآمد۲

    - -۵۶۳٫۰* ۳۰۴٫۰* . هویت اطالعاتی۳
   - ۴۵۵٫۰* ۴۷۸٫۰* -۳۴۹٫۰* هویت هنجاری. ۴

  - ۴۲۶٫۰* ۲۸۳٫۰* ۳۹۸٫۰* -۴۲۳٫۰* . هویت سردرگم/اجتنابی۵
 - -۰٫۰۵۳ -۰1۳٫۰ -۰۴۰٫۰ -۲۷1٫۰* ۲۶۸٫۰* آوری. تاب۶

 ۳۹۷٫۰* -1۲۳٫۰* -1۲۷٫۰* ۲۰۹٫۰* -۲۷۸٫۰* 1۹۲٫۰* . رضایت زناشویی۷

۰۵٫۰>p* 
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۶ 

 

 

 شدهمستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل برازش ،کل ات. اثر۴دول ج

 مسیر اثر
بار عاملی 
 (b) استانداردنشده

 خطای معیار
بار عاملی استاندارد 

(β) 
 مقدار احتمال

 اثر کل

 ۰٫۰۰1 ۰٫۴۹۷ ۰٫۲۳۴ ۰٫۴۸۹ رضایت زناشویی  سبک هویت اطالعاتی
 ۰٫۰۶۷ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۳۴ ۰٫۰۷۸ رضایت زناشویی  سبک هویت هنجاری
 ۰٫۵۶۴ -۰٫۰۰۴ ۰٫۰1۲ -۰٫۰1۶ رضایت زناشویی  سبک هویت سردرگم

 ۰٫۰۰۹ -۰٫۰۶۲ ۰٫۰۷۸ -۰٫1۲۳ رضایت زناشویی  ناکارآمد یالگوی ارتباط
 ۰٫۰۰1 ۰٫۵۸۴ ۰٫۳۴۵ ۰٫۴۳۲ رضایت زناشویی  سازنده یالگوی ارتباط

 اثر مستقیم

 ۰٫۰1۶ ۰٫1۲۶ ۰٫۲۴۰ ۰٫۶۸۳ زناشوییرضایت   سبک هویت اطالعاتی
 ۰٫۲۶۹ ۰٫۰۴۷ ۰٫۳۰۲ ۰٫۳۴۶ رضایت زناشویی  سبک هویت هنجاری
 ۰٫۲۸۴ ۰٫۰۴۸ ۰٫1۹۸ ۰٫1۹۸ رضایت زناشویی  سبک هویت سردرگم

 ۰٫۰۰۶ -۰٫۲۷۲ ۰٫1۹۷ -1٫۰۷۴ رضایت زناشویی  ناکارآمد یالگوی ارتباط
 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۶۹ ۰٫۰۴۳ ۰٫۲۴۸ رضایت زناشویی  سازنده یالگوی ارتباط

 ۰٫۰۰1 ۰٫۶۸۷ ۰٫۵۷۸ 1٫۶۴۳ آوریتاب  سبک هویت اطالعاتی
 ۰٫۶1۰ -۰٫۰۲۷ ۰٫1۷۷ -۰٫1۰۸ آوریتاب  سبک هویت هنجاری

 ۰٫1۸۹ -۰٫۰۹۸ ۰٫۰۵۴ -۰٫۰۷1 آوریتاب  سبک هویت سردرگم
 ۰٫۰۰1 -۰٫۶1۸ ۰٫۰۶۵ -۰٫۳۴۵ آوریتاب  ناکارآمد یالگوی ارتباط
 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۹۸ ۰٫۴۳۴ 1٫۶۰۷ آوریتاب  سازنده یالگوی ارتباط

 ۰٫۰۰1 ۰٫۵۴۰ ۰٫۰۸۳ ۰٫۵۲۳ رضایت زناشویی  آوریتاب

اثر 
 غیرمستقیم

 ۰٫۰۰1 -۰٫۳۳۴ ۰٫1۰۸ -۰٫۴۴۴ رضایت زناشویی  ناکارآمد یالگوی ارتباط
 ۰٫۰۰۸ ۰٫۲1۵ ۰٫۰۲۹ ۰٫1۲۵ رضایت زناشویی  سازنده یالگوی ارتباط

 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۷1 ۰٫۰۹۵ ۰٫۲۴۰ رضایت زناشویی  هویت اطالعاتیسبک 

 

 شده براساس ضرایب استانداردشدههای گردآوریشده با مدل مفهومی و داده. مدل ساختاری برازش۲شکل 

 های نکویی برازش مدل. شاخص۵جدول 

خطای میانگین  ریشٔه مجذورکا های برازندگیشاخص
 مجذورات تقریب

شاخص نکویی 
 تطبیقی

شاخص نکویی 
 برازش

شاخص 
 شدٔهتعدیل

 برازندگی
 pمقدار 

 ۰٫۳۵۹ ۰٫۹۷1 ۰٫۹۹۲ ۰٫۹۸۹ ۰٫۰۳۳ 11٫۵۲ شدهمدل برازش

براین، . عالوهردشده برازش داگردآوریهای صورت مطلوب با دادهبهدهد که مدل مفروض نشان می ۵های برازندگی در جدول شاخص
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۷ 

و  ۰٫۰۳۳خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با  شاخص ریشٔه
از دست آمد که حاکیبه ۰٫۹۷1برازندگی برابر با  شدٔهشاخص تعدیل

 .استشده های گردآوریمدل ساختاری با داده پذیرفتنیبرازش 

 بحث ۴
های اثر الگوهای ارتباطی و سبک تعیین اندازٔه حاضر، دف پژوهشه

آوری بود. براساس گری تابهویت بر رضایت زناشویی با واسطه
الگوهای ارتباطی سازنده و ناکارآمد و سبک  ،های این پژوهشیافته

  ند.شتدا آوری بر رضایت زناشویی اثرتاب واسطٔههویت اطالعاتی به
ناکارآمد ارتباطی بر در تبیین اثر مستقیم الگوهای ارتباطی سازنده و 

زن و شوهرهای تمایزیافته که از الگوی  ،توان گفترضایت زناشویی می
برند، از رفتارهای متقابل در روابط زن و شوهری بیشتر بهره می سازندٔه

در تالش سالم  و برای حفظ و تداوم رابطٔه کنندمی مخرب پرهیز
ساتشان را کنند، احساکنند همدیگر را درک می، احساس میهستند

حل و برای مشکل ارتباطی پیشنهاد راه دهندمیطور مناسب بروز به
درنتیجه از زندگی زناشویی خود بیشتر  ؛کنندو باهم مذاکره می رنددا

شدن با . این زن و شوهرها در صورت مواجه(۲۷)راضی هستند 
 ،و از حل آن عاجز بمانند نندجای اینکه از مشکل اجتناب کمشکالت به
؛ همچنین ورزندحل مشکل ارتباطی خود اهتمام الزم را می هبر تصمیم ب

با برخورداری از ویژگی پذیرش و تحمل نامالیمات و سازگاری با  هاآن
دلیل برخورداری از ، بهشانایدر الگوهای مراوده شدهایجاد هایتنش

توجهی از درخورطور به ،حل اصولی و درستویژگی شناسایی راه
د و الگوی ارتباطی ورزنری در ارتباطاتشان اجتناب میناسازگا
 ترتیب. بدین(۲۸)بندند کار میهای را در روابط زناشویی خود بسازنده
د و باعث دهافزایش میها را تعارض ،گزینی یکی از همسراندوری

ماند و رضایت زناشویی باقی می نشدهشود مشکالت زناشویی حلمی
  کاهش پیدا کند.

توان ین اثر مستقیم سبک هویت اطالعاتی بر رضایت زناشویی میدر تبی
تر همراه است فردی پختهسبک هویت اطالعاتی با روابط بین بیان کرد،

گیرند، کار میو افرادی که فرایندهای اطالعاتی را برای کسب هویت به
همین امر رضایت زناشویی  .(۲۹)تری هستند دارای تعهدات قوی

آوری بر رضایت در تبیین اثر مستقیم تابدهد. ها را افزایش میآن
پذیر فرد توانایی انعطاف دهندٔهآوری نشانتاب ،توان گفتزناشویی می

مؤثر و کارآمد در  در تنظیم سطوح کنترل در شرایط متفاوت و مقابلٔه
ای آوری منابع مقابلهها است. تاببرخورد با عوامل فشارزا و چالش

گیرد و از این می انسان و روابط اجتماعی مطلوب را در بر سازگارانٔه
 .(1۵)شود موجب رضایت زناشویی می لحاظ

بین اثر الگوهای ارتباطی و  آوری در رابطٔهای تابدر تبیین نقش واسطه
آوری تاب ،توان گفتسبک هویت اطالعاتی با رضایت زناشویی می

کاردانی شخص  کنندٔهویژگی شخصیتی دارد که منعکس اشاره به
پذیری عملکرد در پاسخ به شرایط محیطی طورکلی و انعطافبه

نزدیک با خودتنظیمی و تنظیم  مختلف است. این سازه اغلب در رابطٔه
پذیر فرد در توانایی انعطاف دهندٔهشود و نشانهیجان در نظر گرفته می

مؤثر و  رو، مقابلٔهازاین است؛متفاوت  تنظیم سطوح کنترل در شرایط
فرد است  ها و حل مسئلٔهکارآمد در برخورد با عوامل فشارزا و چالش

ها و وقایع نامطلوب زندگی طور مؤثر با چالش. افرادی که به(1۴)

 ند که پاسخ اولیٔههست از این توانایی نیز برخوردار ،کنندمقابله می
آمیز حاصل شناختی مبالغههای روانکورتیزول به استرس حاد و پاسخ

افراد متأهل  .(۳۰) کنندمهار  راتهدید  درقبالهای شناختی از سوگیری
با الگوهای ارتباطی سازنده و سبک هویت اطالعاتی در مواقع نیاز 

خوبی اطالعات را به توانندمی های زناشوییویژه در بحرانبه
دهی و به توانایی خودنظم ترتیببدین ؛تحلیل و یکپارچه کنندوتجزیه

تعارضات زناشویی  را هنگامها یابند که آنآوری بیشتر دست میتاب
شود. افرادی که از میزان د و موجب رضایت زناشویی میکنیاری می

زناشویی  یآوری بیشتری برخوردار هستند، وقتی با مشکل و تعارضتاب
ا این شرایط باور های خود برای مبارزه ببه توانایی ،شوندمواجه می

ای سازگارانه شیوهبه شودمیها ایجاد که در زندگی آنرا دارند و تغییری 
آوری با رضایت زناشویی منطقی است که بین تاب بنابراین ؛پذیرندمی

 رابطه وجود داشته باشد.
هل شهر تهران، تعمیم نتایج را به تأاجرای این پژوهش روی افراد م

اجرای آن در سایر شهر این محدودیت  و زدساسایر جوامع محدود می
کند. انجام پژوهش بر سایر کارکردهای زناشویی باعث را رفع می

شود. رضایت زناشویی می دربارٔهشناخت عوامل مرتبط بیشتری 
ثر ؤهایی، اقدامانی مهای چنین پژوهششود با تکیه بر یافتهپیشنهاد می

قبل  چنین در مشاورٔهمه ؛دگیردرجهت حل نارضایتی زناشویی انجام 
شناسان براین، مشاوران و رواناز ازدواج به زوجین کمک شود. افزون

هل به نقش غربالگری أرضایت زناشویی افراد مت یارتقا برایخانواده، 
 د.کننآوری توجه های هویت و تابالگوهای ارتباطی، سبک

 گیرینتیجه 5
الگوهای ارتباطی سازنده و ناکارآمد و  ،های این پژوهشراساس یافتهب

آوری بر رضایت زناشویی اثر تاب واسطٔهسبک هویت اطالعاتی به
 دارند.

 قدردانی و تشکر 6
ن محترم ها در پژوهش حاضر و همچنین مسئوالکنندهاز تمامی شرکت

 شود.مراکز و دانشگاه تشکر و قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگانشرکتنامه از اخالقی و رضایت أییدیٔهت

 ایای در قالب بیانیهنوشتههای تحقیق حاضر دستکنندهاز شرکت
 تأیید و رضایت اخالقی دریافت شد. دربارٔه

 رضایت برای انتشار
خام در اختیار  شکلشده در پژوهش حاضر تنها بهآوریهای جمعداده

 منظوربهرسمی )مثل دانشگاه( بتوانند  مربوطتا مراکز  استمحقق 
 ند.کنها را بررسی سنجی در صورت لزوم آنتصح

 ها و موادبودن دادهدردسترس
شده در مقاله که در طول مطالعه تحلیل های پشتیبان نتایج گزارشداده

مسئول حفظ خواهد  صورت فایل ورودی داده نزد نویسندٔهبه ،شدند
 شد.

 تزاحم منافع
 ندارند. گونه تضاد منافعیکنند که هیچنویسندگان اعالم می
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۸ 

 منابع مالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  یدکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه

 . همچنینستا IR.IAU.TMU.REC.1399.176 با کد اخالق
 شده از منابع شخصی تأمین شده است.گزارش اعتبار برای مطالعٔه

  مشارکت نویسندگان
بازبینی و  و نویس مقالهپیش نویسندگان سهم یکسانی در تهیٔه همٔه

 حاضر بر عهده داشتند. اصالح مقالٔه
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