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Abstract 

Introduction: The responsibility of Maried students and their marital satisfaction are affected by 

various factors. The current study aimed at determining the correlation of self-differentiation and 

optimism with marital satisfaction and responsibility in nursing students of the Islamic Azad 

University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

Methods: The current descriptive, correlational study was conducted on 158 married nursing 

students at Ahvaz Islamic Azad University selected by simple random sampling method from the 

target population. Data were collected by the differentiation of self inventory developed by Skowron 

and Friedlander, responsibility multidimensional questionnaire based on Islamic texts, attributional 

style questionnaire, and marital satisfaction questionnaire. Reliability and validity of these 

questionnaires were confirmed in previous studies. Data were analyzed with SPSS version 22. 

Results: There was a canonical correlation (0.71) between predictor variables and criteria variables. 

Also, from the predicting variables, self-differentiation and from the criterion variables, 

responsibility had the largest share in predicting the variables. 

Conclusions: There was a significant correlation of self-differentiation and optimism with the 

responsibility and marital satisfaction of nursing students. Therefore, considering the importance of 

marital satisfaction and responsibility in nursing students, training workshops are essential to 

promote their differentiation and optimism. 

Keywords: Self-differentiation, Responsibility, Optimism, Marital Satisfaction, Nursing Students 

http://jhpm.ir/browse.php?a_id=789&sid=1&slc_lang=en
http://www.jhpm.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08013


 
 DOI: 10.21859/jhpm-07028  2، شماره 1دوره ، 7931 فروردین و اردیبهشت

 

85 

 

 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 در ناشوییز رضایت و پذیری مسئولیت با بینی خوش و خود یافتگی تمایز همبستگی

 پرستاری دانشجویان
 

 1 بزرگی دشت زهرا، ،*1 همائی رضوان

 
 ایران، اهواز، اسالمی آزاد دانشگاه، اهواز واحد، روانشناسی گروه، استادیار 1
: ایمیل. ایران، اهواز، اسالمی آزاد دانشگاه، اهواز واحد، روانشناسی گروه، استادیار، همائی رضوان: مسئول سندهینو *

homaei@iauahvaz.ac.ir 

 20/29/1931 :مقاله تاریخ پذیرش   02/10/1938 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 ، لذا پرداختندهندیدانشجویان بخشی از جمعیت هر کشور را تشکیل م

ویژه در تحول فرهنگی خانواده از اهمیت برخوردار است.  ها بهبه نقش آن

( ازجمله عوامل با اهمیتی marital satisfactionرضایت زناشویی )

 یهاارتباطی، مهارت یهاها شامل، سبکاست که بر کارکرد خانواده

، سطح پذیرش اجتماعی درک شده در زنان و سطح حمایت یامقابله

ر یک زندگی زناشویی . د(1)ؤثر است اجتماعی درک شده در مردان م

. دگذارنیموفق، بادوام و توأم با رضایت، زن و شوهر به یکدیگر احترام م

قابل  یهایییا توانا هایژگیدر این گونه زندگی، هر یک از همسران و

موفق بر پایه اعتماد متقابل  یها. زوجابدییاحترامی را در دیگری م

امکان صرف وقت، . تشریک مساعی به زوج کنندیتشریک مساعی م

و کارهای مربوط به  هاتیانرژی، رغبت و اطمینان به درگیر شدن در فعال

. در یک ارتباط زناشویی توام با حس همکاری دهدیزندگی زناشویی را م

 یهاو مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند. زوج

این امر از طرف  به راحتی مخالفت خود را اعالم کنند و توانندیموفق م

 گردندیها به دنبال راه حلی م. آنردیگیهمسرشان مورد پذیرش قرار م

اً صرف توانیرضایتمندی زناشویی را نم(0) ردیکه مورد تأیید هر دو قرار بگ

 چکیده

 عیینت، حاضر پژوهش هدف. گیردمی قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت متأهل دانشجویان زناشویی رضایت و پذیری مسئولیت :مقدمه

 .است پرستاری دانشجویان زناشویی رضایت و پذیری مسئولیت با بینی خوش و خود یافتگی تمایز همبستگی میزان

 اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری متأهل دانشجویان نفر 185 شامل نمونه. است همبستگی-توصیفی نوع از، حاضر پژوهش :روش کار

 "فریدلندر و اسکورون خود یافتگی تمایز سیاهه" با هاداده. شد انتخاب نظر مورد جامعه بین از ساده تصادفی روش به که، اهواز واحد

(Skowron & Friedlander Differentiation of Self Inventory ،)"مبنای بر بعدی چند پذیری مسئولیت پرسشنامه 

 سبک پرسشنامه"( Responsibility Multidimensional Questionnaire Based on Islamic Texts) "اسالمی متون

( Marital Satisfaction Questionnaire) "زناشویی رضایت پرسشنامه" و( Attributional Style Questionnaire) "اسناد

 اس اس پی اس افزار نرم با هاداده تحلیل. است شده بررسی گذشته هایپژوهش در هاپرسشنامه این روایی و پایایی. شد آوریجمع

 .شد تحلیل 00 نسخه

 بین همچنین. دارد وجود 11/2 با برابر کانونی همبستگی مالک متغیرهای مجموعه و بین پیش متغیرهای مجموعه بین ها:افتهی

 دسته یرهایمتغ بینی پیش در را بیشتری سهم پذیری مسئولیت مالک متغیرهای بین از و خود یافتگی تمایز بین پیش متغیرهای

 .داشتند خود

 داری عنیم همبستگی پرستاری دانشجویان زناشویی رضایت و پذیری مسئولیت با بینی خوش و خود یافتگی تمایز :یریجه گینت

 ارتقا رایب اموزشی هایکارگاه برگزاری، پرستاری دانشجویان در زناشویی رضایت و پذیری مسئولیت اهمیت به توجه با، بنابراین. دارد

 .باشدمی ارزشمند بسیار بینی خوش و خود تمایزیافتگی سطح

 پرستاری دانشجویان، زناشویی رضایت، پذیری مسئولیت، بینی خوش، خود یافتگی تمایز واژگان کلیدی:

http://jhpm.ir/browse.php?a_id=789&sid=1&slc_lang=en
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https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08013
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براساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرد بلکه عدم وجود برخی 

 .(9) گذاردیدرونی و شخصیتی، این رضایتمندی را ناکام م یهایژگیو

از عوامل مؤثر در بهبود روابط بین  (responsibility) یریمسئولیت پذ

 یهایریتوانایی پاسخ دادن مؤثر و تصمیم گ یریپذتیمسئول فردی است.

. منظور از تصمیم باشدیمختلف م یهاتیمناسب در شرایط و موقع

آن است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و  مناسب یهایریگ

، دست به انتخابی بزند که باعث ایجاد رودیانتظاراتی که معموالً از او م

 روابط انسانی مثبت افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطر وی شود.

هایش انسان مسؤل، خود را مؤظف به انجام دادن کارها و مسئولیت

. افکندیو کار امروز را به فردا نم کندیو از زیر مسائل شانه خالی نم داندیم

. انسان مسؤل به آسایش کندیدر انجام وظایف خودبه نحو احسن عمل م

، دیگرانی که از والدین، همسر، خانواده و ... شروع و به شدیاندیدیگران م

 عوامل مقدماتی با (4) شودیجامعه و سپس تمام مردم دنیا ختم م

مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی افراد متأهل ارتباط دارد، از جمله این 

( است. این مفهوم differentiation of self) یافتگیزی، تماهایژگیو

در خانواده درمانی مطرح گردیده و افراد دارای این ویژگی آسیب پذیری 

و کیفیت روابط آنان با اعضای  (8) ندینمایروانی کمتری را تجربه م

انواده )همسر و فرزندان( افزایش خواهد یافت و نقش مهمی بر تجربه خ

. تمایز یافتگی خود، در سایه (6)اعضای خانواده از تنش خواهد داشت 

، امری دایمی و پویاست، به ردیگیاستقالل روانی و بلوغ عاطفی شکل م

این معنا که افراد دایما در تالش برای حفظ تمامیت روانی خویش هستند 

ا ر یترکه اضطراب اجتماعی کم شودیو داشتن این ویژگی سبب م (1)

های تمایز نایافته، قادر نیستند فردیت و استقالل زوج. (5)تجربه نمایند 

دارد تا  یترشیخود را از خانواده پدری خود حفظ نمایند و احتمال ب

افراد تمایز یافته تعریف مشخصی از  .(3) انجامدیها به شکست بازدواج آن

مسئولیت بیشتری را در انتخاب  توانندیها مخود و عقایدشان دارند. آن

، عاطفی داًیشد یهاتیخود در زندگی بپذیرند و در موقع یهایریجهت گ

کنترل خود را از دست ندهند و منطقی و مسئوالنه تصمیم گیری نمایند 

در پژوهشی یافتند که بین تمایز یافتگی و  (11). زارعی و حسنقلی (12)

تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنی دار و بین احساس شرم و تعهد 

 تواندیزناشویی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و تمایز یافتگی خود م

 تعارضات گرفت جهینت (10) صحت تعهد زناشویی را پیش بینی نماید.

 متمایزسازی کاهش خود آموزش دوره از پس ناسازگار زوجین زناشویی

در بررسی رابطه تمایز یافتگی و رضایت زناشویی  Hill (19). است یافته

نشان داد تمایز یافتگی به طورمعنی داری با رضایت زناشویی ارتباط دارد 

و افراد متأهل با تمایز یافتگی باال، رضایت زناشویی باالتری را گزارش 

در پژوهشی به این نتیجه رسید که افراد  Hawton (14). نمودندیم

تمایز یافته، احساس خود کنترلی و لیاقت بیشتری دارند، چرا که در 

ن . وی همچنیندینمایترند و مسئوالنه عمل مکنترل عواطف منفی موفق

ادراک لیاقت و مسئولیت  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین

 پذیری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

درونی افراد، جهت  یهایژگیاز دیگر و( Optimism) ینیخوش ب

مسئولیت پذیری و کسب رضایت زناشویی است. خوش بینی یک ساختار 

ها به برخی پژوهش .(18)شناختی از امید در مورد پیامدهای آینده است 

نقش میانجی گرانه خوشبینی برای رفتار مسئوالنه و متعهدانه تا رسیدن 

 تواندیاند. خوش بینی به عنوان یک صفت شخصیتی مبه هدف پرداخته

. (16) دیمسئولیت پذیری و تعهد فرد را تا رسیدن به هدف، تضمین نما

یکی از اهداف زندگی زناشویی، حفظ و ثبات کانون گرم خانواده است. 

زوجین با خوش بینی و مثبت اندیشی از تصورات و افکار بد بینانه نسبت 

، مسئولیت بیشتری را در قبال رفتارهای خویش زندیپرهیبه یکدیگر م

که جلوی خیلی از سوء  شودیاین امر باعث منسبت به یکدیگر دارند و 

به همین دلیل از سرزنش و انتقاد بی جا نسبت به و  ها گرفته شودتفاهم

دگی از زن یترشیو لذا زوجین خوش بین، رضایت ب زندیپرهییکدیگر م

خوش بینی، پیش بینی کننده رضایت  .(0) زناشویی خود خواهند داشت

یش عامل افزا تواندیزناشویی است و رضایت زناشویی نیز به نوبه خود م

بدبینانه دارند  که دیدگاه ییها. زوج(11)خوش بینی، بین زوجین باشد 

که  ییبه میزان زیادی در معرض تسخیر هیجانی قرار دارند، کارها

و  دینمای، آنان را عصبانی، ناراحت و یا دلسرد مدهدیهمسرشان انجام م

 توانی، همسرش به طور ذاتی نقایصی دارد که نمکندیهر کدام فکر م

پژوهشگران می گویند شناخت زوجین از فرایند  (15)ها را تغییر داد آن

شخصیتی، نظیر سالمت  یهایژگیزندگی، حمایت اجتماعی و داشتن و

جسمی، مسئولیت پذیری و خوش بینی در زندگی موفق آنان نقش به 

 ییها. افراد خوش بین مشکل گشایند، مسئوالنه نقشه(13)سزایی دارد 

. لذا در ندینمایآن عمل مو برطبق  کنندیبرای زندگی خود طراحی م

 ، نگرش مثبترندیگیحل مشکالت زناشویی حالت انفعالی به خود نم

 Mincu & Tascu. (02) ندینمایتر عمل مدارند و موفق یترشیب

خود به این نتیجه رسید که میان خوش بینی  یهاافتهیدر بخشی از  (01)

و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. خوش بینی پیش 

میان زوجین است و خوش بینی مخصوصاً  بینی کننده کیفیت ازدواج در

. یکی از (00)باشد یدر زنان پیش بینی کننده سازگاری بین زوجین م

نهادهای مهم اجتماعی به لحاظ اهمیت، نقش و کارکردهای مختلف، نهاد 

 اهمیت حائز جهت این . بررسی دانشجویان پرستاری ازباشدیخانواده م

که عالوه بر نقش سنتی که هر فرد متأهل بر عهده دارد، در حفظ  است

و ارتقای سالمت جامعه نقش کلیدی خواهند داشت و شناسایی عوامل 

 سالمت از مهمی بخش مؤثر بر رضایت زناشویی و مسئولیت پذیری آنان

 زندگی مرکزی جنبه همسر با ارتباط واقع در .گرددیمحسوب م جامعه

توانایی  به تواندیم زناشویی نارضایتی و است فرد یک اجتماعی عاطفی و

 سایر اشخاص و فرزندان با رضایتمندانه روابط برقراری برای شوهر و زن

برساند. از طرفی مسئولیت پذیری زوجین و  نیز آسیب خانواده از خارج

ها یکی از عوامل مؤثر در جهت تحکیم بنیاد خانواده رفتار متعهدانه آن

است. حفظ نهاد خانواده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از ضروریات وظایف 

هدف تعیین میزان همبستگی تمایز لذا این پژوهش با  یک جامعه است.

یافتگی خود و خوش بینی با مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی 

 دانشجویان پرستاری انجام شد.

 روش کار

 همه شامل پژوهش بود. جامعه همبستگی -توصیفی حاضر پژوهش

در تحصیلی  اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه متأهل پرستاری دانشجویان

 .بود نفر 050 هاآن تعداد که بر اساس لیست ثبت شده بودند 38-1934

(، تعداد نمونه 1311برای تعیین تعداد نمونه از جدول کرچسی و مورگان )

نی و بررسی صرفاً نفر برآورد شد؛ اما جهت اطمینان از افت آزمود 160

دانشجویان متأهل )دانشجویان مطلقه از پژوهش کنار گذاشته شدند( 

گیری تصادفی ساده نفر از بین لیست ثبت شده به روش نمونه 022

 تصویب از پس که بود صورت این به پژوهش اجرای نحوهانتخاب شدند. 
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پژوهشی  معاون با هماهنگی و اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه طرح در

شد.  گرفته مامایی و پرستاری دانشکده در پژوهش اجازه وی از دانشگاه

روش  با نفر 022 آنان میان از و تهیه فهرست دانشجویان متأهل سپس

 نمونه به عنوان نمونه گیری تصادفی ساده با روش جدول انتخاب تصادفی

 اطالعات ماندن و محرمانه رازداری اصل بیان از پس .شدند انتخاب

 گرفته پژوهش در کنندگانتمامی شرکت رضایت ها،نمونه برای شخصی

 محرمانه و نام بدون هاکه پرسشنامه شد داده اطمینان هاآن به و شد

پژوهش  این در شوند.می گروهی تحلیل صورت به هاداده و هستند

 بودن، متأهل بودن، پرستاری دانشجوی مطالعه شامل به ورود یهامالک

 طالق، مثل زاتنش عدم رخدادهای پزشکی،روان داروهای مصرف عدم

 مطالعه از خروج هایمالک گذشته و ماه چهار در غیره و عزیزان مرگ

 به تمایل عدم در پژوهش، شرکت رضایت نامه امضای عدم شامل

 ناقص صورت به هاتکمیل آن و هاپرسشنامه کردن تکمیل در همکاری

 .شد استفاده زیر ابزارهای از هاداده یآوربودند. برای جمع نامعتبر یا

 & Skowron) "یافتگی خود اسکورون و فریدلندر سیاهه تمایز"

Friedlander Differentiation of Self Inventory ،) بر اساس

 در خود استفاده شد. تمایزیافتگی (09) ساخته شده Bowenنظریه 

سیاهه  است. این شده دانشجویان هنجاریابی (09) اسکیان توسط ایران

است  شده بندی درجه 6 تا 1 لیکرت عبارت دارد و بر اساس مقیاس 02

اصالً در مورد من صحیح "تا  "صحیح است کامالً در مورد من"که شامل از 

است و نمرات باالتر  102تا  1. دامنه نمرات این پرسشنامه بین "نیست

 پژوهش دهنده سطح تمایزیافتگی باالتر است. دردر این پرسشنامه نشان

 به دست آمد. 55/2ابزار  این برای آلفای ضریب (09) اسکیان

 "پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی بر مبنای متون اسالمی"

(Questionnaire  Multidimensional Responsibility

Based on Islamic Texts ) این پرسشنامه توسطAhmadi 

Akhormeh  است. سؤال  02. شامل (04) همکاران ساخته شده است و

بر اساس طرح لیکرت از همیشه تا هرگز به  یانهیگز 8این پرسشنامه 

شود. این پرسشنامه، مسئولیت پذیری  نمره گذاری می 4تا  2ترتیب از 

و شامل چهار بعد مسئولیت در  سنجدیافراد را بر اساس متون اسالمی م

برابر خداوند، مسئولیت در برابراجتماع، مسئولیت در برابرطبیعت، 

 یاه. برای مناسب بودن دادهباشدیسئولیت در برابر خود )مراقبه( را مم

 KMOو بارتلت استفاده شد. مقدار  KMOگردآوری شده از دو آزمون 

بود و مقدار آزمون بارتلت در  56/2ها ماتریس همبستگی پرسش یبرا

 P < 2221/2که در سطح  5/9406خصوص کفایت محتوای پرسشنامه 

. با استفاده از تحلیل عاملی، بهترین ترکیب محتوایی با دباشیدار م یمعن

ماتریس چهار عاملی بود. پایایی  هاانسیتوجه به نمودار اسکری و درصد وار

نفر از دانشجویان  113کل این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بر 

و به شیوه  54/2کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت 

بود. روایی همگرا این پرسشنامه از طریق  69/2ان نمونه با هم تنصیف

 "مقیاس مسئولیت پذیری کالیفرنیا"همبسته نمودن با 

(Responsibility Scale California بر )نفر از دانشجویان  83

به دست آمد  49/2 کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت

 .(04)دار بود معنی 21/2که در سطح 

( Attributional Style Questionnaire) "اسناد پرسشنامه سبک"

 Petersonاین پرسشنامه، یک پرسشنامه خود گزارشی است که توسط 

برای  (02). شهنی ییالق و همکاران (08)ران طراحی گردیده و همکا

ن بار در ایران به بررسی پایایی و روایی ویرایش فارسی آن پرداختند. اولی

شود که افراد بر اساس هایی مطرح میدر این پرسشنامه موقعیت

ه نمایند و این پرسشنامبدبینانه آن را ارزیابی می-بینانهاسنادهای خوش

 45برای سنجش میزان خوش بینی افراد استفاده شد. این پرسشنامه 

موقعیت فرضی )شش موقعیت مثبت و شش موقعیت  10رد و سؤال دا

شود که خود را در این نماید واز آزمودنی خواسته میمنفی( را مطرح می

ها تصور نماید و در مورد علت اصلی آن موقعیت تصمیم گیری موقعیت

تا  1گیرد، اما سه سؤال دیگر از نماید. در هر موقعیت سؤال اول نمره نمی

رد. نمره کل تجارب مثبت و یا منفی به این صورت محاسبه گینمره می 1

سؤال( را جمع و بر  15شود که ابتدا نمره تمام شش موقعیت مثبت )می

و کمترین  01شود. باالترین نمره برای تجارب مثبت تقسیم می 6عدد 

 -01ترین نمره و پایین -9است و باالترین نمره برای موقعیت منفی  9آن 

اند، و همکاران انجام داده Petersonدر مطالعاتی که است. همچنین 

نفر دانشجوی کارشناسی ارشد  102ضریب پایایی این پرسشنامه بر 

. شهنی ییالق (08)متغیر بوده است  12/2تا  81/2دانشگاه پنسیلوانیا بین 

آلفای  یهاضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش (02)و همکاران 

نفر از دانشجویان دانشگاه  936براون و گاتمن بر  -کرونباخ، اسپیرمن

، 18/2هواز محاسبه کردند که این ضرایب به ترتیب برابر شهید چمران ا

 .باشدیبودند که نمایانگر پایایی نسبتاً خوب آزمون م 61/2و  61/2

 Marital Satisfaction) "پرسشنامه رضایت زناشویی"

Questionnaire توسط )Enrich  (06)و همکاران ساخته شده است .

سؤال تشکیل شده است.  41سوالی و فرم کوتاه آن از  118فرم بلند آن 

بر اساس طرح لیکرت از کامالً موافق تا کامالً  یانهیگز 8این پرسشنامه 

و  41. کمترین نمره شودینمره گذاری م 1،0،9،4،8خالف به ترتیب م

است، دارای  182ها زیر است. افرادی که نمرات آن 098بیشترین نمره 

میزانی از ناسازگاری زناشویی هستند. این پرسشنامه اولین بار روایی 

نفر از زنان متأهل عادی مراجعه  11در  (01)محتوایی توسط سلیمانیان 

کننده به مراکز مشاوره در شهر مشهد انجام شد و پایایی آن را از طریق 

نفر از زنان متأهل عادی مراجعه کننده به مراکز  142 آلفای کرونباخ

روایی همگرا  (05)به دست آورد. معتمدین  38/2مشاوره در شهر مشهد 

 Family Assessmentآن را با ابزار سنجش عملکرد خانواده )

Device های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده نفر از زوج 52( بر

را به دست  68/2 یبهزیستی شهر اهواز بررسی نمود و ضریب همبستگ

نفر از  102آورد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف بر 

های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر اهواز به زوج

 52. با در نظر گرفتن میزان مشارکت باشدیم 61/2و  81/2ترتیب 

درصدی دانشجویان پرستاری و واجد تمام شرایط آزمون بودن )متأهل 

پرسشنامه بین دانشجویان رشته  022بودن، عدم مصرف دارو و...(، 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل  185رستاری توزیع گردید و در نهایت پ

ها از آزمون چند متغیری معنی داری و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه داده

 ها از طریق نرم افزار اسهمبستگی کانونی )متعارف( استفاده گردید. داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 01پی اس اس نسخه 
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 چندمتغیری برای مدل کامل تحلیلی کانونی )متعارف( یهانتایج آزمون :1جدول 

 P-value خطا df فرضیه F dfمقدار  مقدار هاآزمون

 22/2 112 4 43/49 48/2 اثر پیالیی

 22/2 112 4 12/68 840/2 المبدای ویلکز

 22/2 165 4 405/83 95/2 اثر هتلینگ

 ------ ------- ------- ------ 96/2 ریشه روی نیتربزرگ

 

 

 مقدار ویژه و همبستگی کانونی :2جدول 

 مقدار ویژه درصد درصد تراکمی همبستگی کانونی مجذور همبستگی هاشهییا ر شماره توابع

1 82/2 11/2 85/38 85/38 54/2 

2 226/2 25/2 122 09/1 221/2 

 

 

 

 هاافتهی

های نفر واجد مالک 185نفر دانشجوی متأهل مشارکت کننده،  022از 

بود. از میان  51/09±  15/2ورود بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 

نفر  99(، 54/18نفر دانشجوی سال اول ) 08دانشجویان پرستاری 

( و 44/98نفر دانشجوی سال سوم ) 86(، 55/02دانشجوی سال دوم )

های (، بودند. نتایج ازمون58/01نفر دانشجوی سال چهارم ) 44

چندمتغیری کلی را برای کل مدل به کار رفته با استفاده از چهار 

، با توجه به 1جدول بر اساس  شاخص چندمتغیری مختلف بررسی شد.

های چندمتغیری، متغیرهای پژوهش حداقل عنی دار بودن آزمونم

 .باشندیدارای یک رابطه معنی دار م

، تعداد توابع متعارف، ضرایب همبستگی کانونی و مجذور 0جدول در 

رک گر مقدار واریانس مشتتواند نمایانضریب همبستگی کانونی )که می

 شد( نشان داده شده است.بین دو متغیر متعارف با

مجذور همبستگی کانونی توابع به ترتیب برابربا  0جدول  یهاافتهیطبق 

درصد واریانس را تبیین  12است. توابعی که کمتر از  226/2و  82/2

. بنابراین، فقط (03)شوند یو تفسیر نم شوندیکنند، کنار گذاشته م

و از معنی  کندیواریانس مشترک را تبیین م درصد از 82تابع اول که 

، اما تابع دوم مورد تفسیر گرددیداری کافی برخوردار است، تفسیر م

. به عبارت دیگر، اولین همبستگی کانونی یا متعارف متغیر ردیگیقرار نم

درصد  82/2یا مستقل تنها ( covariate) "متغیر همگام"کانونی 

. دینمایته یا مالک را تبیین و توضیح مواریانس در متغیر کانونی وابس

آزمون معنی داری آماری توابع با  9جدول عالوه بر روش فوق، در 

 Dimension Reductionاستفاده از تحلیل کاهش بعد )

Analysis به کمک چیدمان سلسله مراتبی توابع، معنی داری آماری ،)

که اثر تراکمی  دهدینشان م Fج آزمون نتای .دینمایها را آزمون مآن

، اما اثر تراکمی باشدی)مدل کامل( از نظر آماری معنی دار م 0و  1توابع 

به تنهایی معنی دار نیست. برای اولین همبستگی کانونی نسبت  0تابع 

F  که معنی دار است 94/84برابر (221/2 > P)  اما برای دومین

. (P > 28/2) و معنی دار نیست باشدیم 54/1همبستگی کانونی برابر 

. شودیهمبستگی کانونی انتخاب م نیتریبنا براین بعد اول به عنوان قو

است  11/2( 0جدول مقدار همبستگی کانونی برای بعد اول )بر اساس 

گی بین )تمایزیافتکه به این معناست که بین مجموعه متغیرهای پیش

مجموعه متغیرهای مالک )مسئولیت پذیری و رضایت  و خوش بینی( و

وجود دارد که بیانگر همبستگی  11/2به میزان  یزناشویی( همبستگ

.(.1تصویر) باشدقوی و مستقیم می

 مدل همبستگی کانونی متغیرهای پژوهش :1 تصویر
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 نتایج تحلیل کاهش بعد :3جدول 

 P-value خطا df فرضیه F df مقدار المبدای ویلکز هاشهیر

 22/2 130 4 84/94 95/2 2از  1

 21/2 931 1 1/54 33/2 2از  2

 

 کانونی استاندارد برای متغیرهای پیش بین و مالک یهابیضر :4جدول 

 ضرایب ساختاری ضرایب کانونی استاندارد متغیرها

 55/2 61/2 تمایز یافتگی خود

 61/2 01/2 خوش بینی

 35/2 50/2 پذیریمسئولیت

 10/2 08/2 رضایت زناشویی

 

شان بین را نپیش یرهایهای کانونی استاندارد برای متغضریب 4جدول 

 دهد.می

ساختاری برای  یهابیکانونی استاندارد و ضر یهابیضر 4جدول در 

 یهابیبین در بعد اول نشان داده شده است. فقط ضرپیش یرهایمتغ

مورد توجه و  9/2ساختاری باالتر از  یهابیکانونی استاندارد و ضر

 کانونی استاندارد همبستگی هر متغیر یهابی. ضررندیگیتفسیر قرار م

 جدولبا مجموعه متغیرهای دسته مقابل خود است. همان طور که در 

)با ضریب کانونی استاندارد تمایز یافتگی خود شود، مشاهده می 4

( غالب بوده است، به این معنا که تمایز یافتگی خود همبستگی 61/2

با مجموعه متغیرهای مالک  61/2مستقیم و قوی در حد 

نشان  4جدول پذیری و رضایت زناشویی( دارد. همچنین در )مسئولیت

داده شده است که همبستگی تمایز یافتگی خود با مجموعه متغیرهای 

است و همبستگی خوش  55/2حاصل از دسته متغیرهای پیش بین، 

است. بنابراین در تشکیل  61/2بینی با مجموعه متغیرهای پیش بین، 

ترکیب خطی متغیرهای پیش بین، تمایز یافتگی خود، از اهمیت 

مسئولیت شود، مشاهده می 4جدول برخوردار است. در  یترشیب

( غالب بوده است. به این معنا 50/2)با ضریب کانونی استاندارد پذیری 

با مجموعه  50/2مسئولیت پذیری همبستگی مستقیم و قوی در حد که 

متغیرهای پیش بین )تمایزیافتگی خود و خوشبینی( دارد. هم چنین 

نشان داده شده است که همبستگی رضایت زناشویی با  4جدول در 

است و همبستگی  10/2متغیر کانونی حاصل از دسته متغیرهای مالک، 

مسئولیت پذیری با متغیر کانونی حاصل از دسته متغیرهای مالک، 

است. بنابراین، در تشکیل ترکیب خطی متغیرهای مالک،  35/2

 برخوردار است. یترشیمسئولیت پذیری، از اهمیت ب

 بحث

پژوهش حاضر، به بررسی همبستگی بین مجموعه متغیرهای پیش بین 

)تمایزیافتگی خود و خوش بینی( با مجموعه متغیرهای مالک 

)مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی( در دانشجویان پرستاری پرداخت 

 نو به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بود که از بین متغیرهای پیش بی

کنند. را در دسته خود ایفا می یترتیو مالک، کدامیک نقش پراهم

بین ترکیب خطی  11/2نتایج نشان داد که مقدار همبستگی کانونی 

بین و مالک وجود دارد که مبین رابطه قابل توجهی متغیرهای پیش

بین ترکیب این دو مجموعه متغیر است. به عبارت دیگر، متغیرهای 

تاری پرسپیش بین )تمایزیافتگی خود و خوش بینی( در دانشجویان 

پیش بینی کننده مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی در آنان هستند. 

دو متغیر، بیشترین مشارکت را در این همبستگی داشتند، که در ترکیب 

خطی متغیرهای پیش بین، تمایز یافتگی خود و در ترکیب خطی 

متغیرهای مالک، مسئولیت پذیری بودند. بخشی از نتایج پژوهش حاضر 

نشان دادند  (92)زیر همخوان است. معصومی و بزازیان  یاهافتهی با

بین تمایز یافتگی با مسئولیت پذیری رابطه مثبت و معنی دار وجود 

نشان دادند که تمایز یافتگی خود و رضایت  (91)دارد. رجبی و همکاران 

زناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارند. ویژگی تمایز یافتگی با 

تگی یافپذیری و رضایت زناشویی ارتباط دارد. سطوح تمایز مسئولیت

هر کس بیانگر سطح استقالل عاطفی وی از خانواده و نیز اشخاص 

بیرون از خانواده است. میزان تمایز یافتگی در سطح متوسط تا باال، به 

تا بدون ترس از آمیختگی )از دست رفتن هویت در  دهدیفرد امکان م

آن رابطه( با دیگران تعامل داشته باشد. افراد تمایز یافته تعریف 

جهت خویش را در  توانندیها م صی از خود و عقایدشان دارند، آنمشخ

شدیداً عاطفی که در بسیاری از  یهاتیزندگی انتخاب کنند و در موقع

افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و گرفتن تصمیمات نافرجام 

، کنترل خود را از دست ندهند و با در نظرگرفتن عقل و منطق شودیم

های تنش ، این ویژگی برای کنترل موقعیت(90)کنند تصمیم گیری 

همچنین افراد تمایزیافته  در شغل پرستاری نیز اهمیت بسیاری دارد. زا

ند. دار یترشیخود، مسئولیت پذیری ب یهامیدر قبال رفتارها و تصم

افراد مسئولیت پذیر و وظیفه شناس به دنبال موفقیت و پیشرفت در 

های خانوادگی، شغلی و روابط با زندگی هستند. این ویژگی در زمینه

و  Smithو  Mincu & Tascu (01) (99)یابد همسر تعمیم می

خود نشان دادند خوش بینی با رضایت  یهادر پژوهش (00)همکاران 

زناشویی دانشجویان متأهل رابطه مثبت و معنی دار دارد. قربانی و 

د نشان دادند که بین مسئولیت در بخشی از پژوهش خو (94) یگلزار

 بینی ازدار وجود دارد. خوشپذیری و خوش بینی رابطه مثبت و معنی

هایی است که در پذیرش مسئولیت و رضایت زناشویی دیگر موقعیت

ا ه، انتظار دارند که امور زندگی مطابق نظر آنهانیمؤثر است. خوش ب

ش ها را به تالن امر آنپیش برود و دیدگاه مثبتی از زندگی دارند و همی

ها در برخورد با مشکالت زندگی . لذا آنکندیو کوشش ترغیب م

. این افراد در روابط بین فردی، نقاط کنندیزناشویی فعاالنه برخورد م

نمایند و نسبت به اختالفات و ضعف دیگران را قابل حل تلقی می

ها را قابل حل تعارضات بین فردی، دیدگاه خوش بینانه دارند و آن

 و محمد زاده ابراهیمی و همکاران (98)دانند. اردالنی و همکاران می
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شخصیتی،  یهایژگیخود نشان دادند از بین و یهادر پژوهش (96)

مسئولیت پذیری بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی است. 

پذیری باالیی داشته باشند، در برخورد با مشکالت که مسئولیتافرادی 

فعاالنه در پی حل آن اقدام نماید. این افراد، مسئولیت پذیری باالتری 

دارند. برای زوجین، تعهد، مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی 

همسرانشان، بسیار اهمیت دارد و این ویژگی، در ارتقای سطح کیفیت 

 .(91)حائز اهمیت است  زندگی زناشویی بسیار

 نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که تمایز یافتگی خود و خوش بینی با 

ناشویی دانشجویان پرستاری رابطه معنی مسئولیت پذیری و رضایت ز

داری دارد. همچنین، از بین دسته متغیرهای پیش بین، تمایز یافتگی 

خود و از بین متغیرهای مالک، مسئولیت پذیری سهم بیشتری را در 

های شود کارگاهپیش بینی متغیرهای دسته خود داشتند. پیشنهاد می

و خوش بینی در راستای آموزشی برای ارتقا سطح تمایزیافتگی خود 

افزایش رضایت زناشویی و مسئولیت پذیری دانشجویان پرستاری، 

های این پژوهش، کاربرد روش خودگزارشی برگزار گردد. از محدودیت

ت تواند صحدهندگان میپرسشنامه بود که شرایط روحی و روانی پاسخ

 ها را تحت تأثیر قرار دهد.و دقت پاسخ

سپاسگزاری

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  طرح پژوهش برگرفته از این

 به تصویب رسیده است، 1934/ 11/8/د که در مورخ 01131به شماره 

 فراهم دلیل به واحد اهواز اسالمی آزاد دانشگاه از .است شده استخراج

پرستاری دانشگاه  دانشجویان کلیه مسئولین و و مالی طرح اعتبار کردن

 و اند، تقدیرهمکاری داشته پژوهش این آزاد اسالمی واحد اهواز که در

تشکرمی گردد

.
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