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Abstract 
Introduction: Satisfaction with marital life is one of the most important concepts related to marital life of couples 
and is influenced by many factors. The purpose of this study was to determine the correlation between couples' 
mutuality afflicted to conflict with marital satisfaction and the mediating role of life quality. 
Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all 
conflicting couples referring to counseling centers in Bandar Abbas in 2017. From the statistical population, 
380 couples (760 men and women) were selected using convenience sampling method. 
The instrument of measurement was the three “Iranian Couples Intellectual Mutuality and Coordination 
Questionnaire”, “World Health Organization Quality of Life Questionnaire”, “Kansas Marital Satisfaction Scale”. 
Validity and reliability of instruments have been confirmed in previous studies. The data were analyzed by 
statistical tests and structural equation modeling approach using SPSS.23 and AMOSS version 20. 
Results: In the structural equation model, the relationships between the variables were acceptable and all the 
research hypotheses were approved. The correlation between the level of mutuality with quality of life (β = 0.41, 
P = 0.005), correlation between marital satisfaction (P = 0.54, P = 0.004) and correlation between quality of life 
and marital satisfaction (β = 0.34, P = 0.002). 
Conclusions: The level of mutuality of conflicting couples is directly and indirectly correlated with quality of life 
with marital satisfaction. Therefore, it is suggested that before marriage, training is needed for intellectual 
similarities for couples. 
Keywords: Couples Mutuality, Life Satisfaction, Marital Satisfaction, Quality of Life, Top of Form, Bottom of 
Form 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

در زندگی هر فردی  هایریگتصمیم  نیترمهمازدواج به عنوان یکی از 

و هدف غایی آن، رسیدن به آرامش روان، سالمت و  شودیممحسوب 

 استوار آن بر ، و بنیان خانواده[1] باشدیممتعهدانه  یارابطهداشتن 
درصد از مردم جهان حداقل یکبار ازدواج خواهند  33. بیش از [2]است 

و بر کارکرد خانواده و  شودیماما آنچه که باعث تداوم ازدواج . [0]کرد 

زناشویی و همچنین  یهاتعارضنوع ارتباط زوجین با یکدیگر و کاهش 

 maritalارتباطی مؤثر است رضایت زناشویی ) یهامهارت

satisfaction) رضایت زناشویی به عنوان نگرش فرد [4] باشدیم .

که یک ارزیابی کلی از رابطه  شودیمنسبت به رابطه زناشویی بیان 

انعکاسی از میزان شادی زوجین از  تواندیمعاشقانه کنونی فرد است و 

و به عنوان یکی از اجزای  [5]روابط زناشویی و یا خشنود بودن باشد 

که منجر به نتایج مثبتی در زوجین،  [2]اصلی زندگی زناشویی است 

مبنی بر ثبات باال در زندگی  هاگزارش. [1] شودیمخانواده و جامعه 

. همچنین، عدم رضایت [8]ناشی از سطح باالی رضایت زناشویی است 

 چکیده

است.  یاریعوامل بس ریاست و تحت تأث نیزوج ییزناشو یمرتبط با زندگ میمفاه نیتراز مهم یکی ییزناشو یاز زندگ تیرضا :مقدمه

 تیفیک یانجیو نقش م ییزناشو یاز زندگ تیتعارض با رضا یدارا نیتفاهم زوج زانیم یهمبستگ زانیم نییپژوهش حاضر با هدف تع

 انجام شد. یزندگ

تعارض مراجعه کننده به مراکز  یدارا یهازوج هیآن را کل یبود. جامعه آمار یهمبستگ - یفیروش پژوهش حاضر توص :روش کار

نفر زن و مرد( با استفاده از رو  123زوج ) 083مورد پژوهش،  یدادند، از جامعه آمار لیتشک 1032مشاوره شهر بندرعباس در سال 

 "یانریا نیزوج یو تفاهم عقالن یپرسشنامه هماهنگ"در پژوهش حاضر سه  یریدر دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گ یرینمونه گ
 Iranian Couples Intellectual Mutuality and Coordination)"یرانیا نیدر زوج یعقالن یپرسشنامه درک و هماهنگ"

Questionnaire ،)"یسازمان بهداشت جهان یزندگ تیفیپرسشنامه ک" (World Health Organization Quality of Life 

Questionnaire کانزاس ییزناشو تیرضا اسیمق"( و" (Kansas Marital Satisfaction Scaleبوده است. روا )ابزارها  ییایو پا یی

س ا فزارتوسط نرم ا یمعادله ساختار یالگو ساز کردیو رو یآمار یهاها با استفاده از آزمونشده است. داده دییدر مطالعات گذشته تأ

 .دیگرد لیتحل 23نسخه  AMOSSو  20اس اس نسخه  یپ

هش پژو یهاهیفرض یبرخوردار بود و تمام یمذکور، از برازش قابل قبول یرهایمتغ نیروابط ب ،یمعادالت ساختار یدر الگو ها:افتهی

 ییزناشو تیتفاهم با رضا زانیم ی(، همبستگβ ،335/3  =P=  41/3) یزندگ تیفیتفاهم با ک زانیم یقرار گرفتند. همبستگ دییمورد تأ

(54/3  =β ،334/3  =Pو همبس )ییزناشو تیبا رضا یزندگ تیفیک یتگ (04/3  =β ،332/3  =P.بدست آمد ) 

 تیضابا ر یزندگ تیفیک قیاز طر میمستق ریو بصورت غ میتعارض هم به صورت مستق یدارا نیتفاهم زوج زانیم :یریجه گینت

 اجرا شود. نیزوج یبرا یعقالن یهامشابهت یالزم برا یهاقبل از ازدواج آموزش شودیم شنهادیدارد. لذا پ یهمبستگ ییزناشو

 یزندگ تیفیک ،ییزناشو تیرضا ،یاز زندگ تیرضا ن،یتفاهم زوج واژگان کلیدی:
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زناشویی منجر به پایین آمدن سطوح شادکامی، رضایت از زندگی، 

و به طور کلی، کیفیت زندگی فرد را  شودیم یروانسالمتو  نفسعزت

 .[3] دهدیمتحت تأثیر قرار 

. متخصصین در این [13]رضایت زناشویی یک مفهوم چند بعدی است 

ر را بهبود و بر مؤث ییزناشوتیرضا، تا عواملی که دانکردهرابطه تالش 

را شناسایی نمایند و ارتقاء  باشندیمشدن کارکرد خانواده تأثیر گذار 

توجه به عامل میزان تفاهم و  ییزناشوتیرضا ینیبشیپدهند. برای 

هماهنگی فکری زوجین معطوف است و نشان داده شده است که تفاهم 

ه آسانی قابل دستیابی نیست، بلکه ایجاد و هماهنگی فکری زوجین ب

آن نیاز به تالش زوجین دارد. تفاهم و هماهنگی فکری زوجین فرایندی 

 هاواکنشزناشویی و رفتار،  یالگوهااز تعدیل، انتخاب یا اصالح افراد، 

از  گریدیکی .[11]برای رسیدن به حداکثر رضایت در روابط است 

، کیفیت شودیمعواملی که موجب استمرار موفق زندگی زناشویی 

به معنای برآورده شدن انتظارات  یزندگتیفیک. باشدیمزندگی زوجین 

که در قالب شادمانی، سر  باشدیمو به تبع آن میزان رضایت از زندگی 

نیروی  یزندگتیفیک. کندیمزندگی و احساس خوشحالی بروز 

در راستای هدایت و سالمت و  یابرجستهقدرتمندی است که نقش 

. صاحب نظران کیفیت زندگی را [12] کندیمتندرستی افراد ایفا 

، امیدها و انتظارات افراد در ارتباط با شرایط هاخواستهانعکاسی از 

که  دهدیمنتایج مطالعات نشان . [10] دانندیمکنونی و آینده 

بسیاری از امور زندگی مشترک از جمله رضایت از زندگی  یزندگتیفیک

تفسیر زوجین از رویدادهای زوجین، برقراری ارتباطات اجتماعی و 

که در جستجوی  ییهازوج. [14] دهدیمزندگی را تحت تأثیر قرار 

 یهاتمهاربهبود و تقویت روابط بین فردی خود هستند نیاز به تقویت 

ارتباطی دارند که با آموزش مسائلی مانند خودآگاهی، حل مسئله، 

یکدیگر، تصمیم گیری و ارتباطات مؤثر تا حدود شناخت روحیات 

زناشویی از طریق بهبود بخشی به  یزندگتیرضابه  تواندیمزیادی 

مسائلی که  نیترمهم. از [10]کیفیت زندگی زوجین کمک نماید 

ایرانی شده است،  یهاخانوادهموجب تنش و بعضاً ناسازگاری در 

. جامعة ایرانی به عنوان یک جامعة هاستخانوادهتغییرات فرهنگی در 

اما نه کامالً سنتی است  باشدیمبه مدرن  یسنتمراحلدرحال گذر از 

و نه مدرن، بلکه بین این دو قرار دارد. از یک طرف و بر اساس مصالحی 

را بر اساس نگرشی جدید داشته باشد و از طرف  هاسنت خواهدیم

دیگر، به رفتارهای مدرن آراسته باشد. لذا، درگیر بودن در بین این دو 

تی و ارزشی خانواده و کارکردهای آن سن یهانقشوضعیت، بسیاری از 

فراوانی مواجه نموده است که نیاز به  یهایناسازگاررا با مشکالت و 

پیش از ازدواج و در طول دوره  یهاآموزشزوجین از جمله  یسازآگاه

 .[15]ازدواج دارد 

تفاهم و هماهنگی فکری شامل توافق روی انعطاف پذیری هر زوج است، 

اجتماعی، ثبات عاطفی  -اقتصادی هنیزمنقش او به منظور  دربارهکه 

، ارتباط اجازه داده هاارزشدر ازدواج سازگاری جنسیتی، تغییرات در 

و در زندگی زناشویی به عنوان فرایندی در نظر گرفته  [12]شده است 

ه در طول زندگی بر افکار و رفتار زوجین اثر مهمی دارد. ک شودیم

و دارای تفاهم، اغلب توافق باالیی در امور زندگی با  فکرهمزوجین 

و تعامل و  کنندیمیکدیگر دارند، از بودن با هم احساس رضایت 

 یفرزندپرورهماهنگی فکری در مسائل اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و 

هم و هماهنگی فکری دلیل بر بدون مساله دارند؛ اگر چه داشتن تفا

بودن زوجین نیست و هنوز درجاتی از تعارض در مورد برخی مسائل 

. هر چه افراد متأهل بین انتظارات زناشویی و [11]همچنان وجود دارد 

زناشویی در حال تجربه خود، فاصله و اختالف بیشتری احساس واقعیت 

خواهند بود.  مندبهرهکمتری  ییزناشوتیرضاکنند، به همان میزان از 

ارتباط بین فاصله انتظارت و واقعیت رابطه زناشویی در همه ابعاد آن 

شامل خودابرازگری، برابری، محبت، رابطه ایمن، تعهد، کیفیت ارتباط، 

نفی م ییزناشوتیرضارفتارهای نگهدارنده، حل تعارض و ایفای نقش با 

همبستگی  ییزناشوتیرضابین بخشودگی و  .[15]بود  داریمعنو 

اداری وجود دارد. پژوهش دیگری نشان داد که آموزش پیش مثبت معن

. برخی [11] شودیم ییزناشوانتظاراتاز ازدواج باعث بهبود 

یاد شده از  انجام شده دیگر حاکی از این است که عوامل یهاپژوهش

طریق اثرگذاری بر کیفیت زندگی تأثیر زیادی بر رضایت و استمرار 

. در پژوهشی دیگر، کیفیت زندگی به [11, 12]زندگی زناشویی دارد 

و  ییزناشویزندگرمی است که مفاهیم آن شامل رضایت از مثابه ه

زندگی مانند رضایت از همسایگان و افراد  یهاجنبهرضایت از سایر 

با رضایت از زندگی  یزندگتیفیک، لذا بین شودیمخانواده و محیط 

. در مطالعات فوق [18]زناشویی رابطه معنی دار، وجود دارد 

پژوهشگران به بررسی رابطه تفاهم و هماهنگی فکری و کیفیت زندگی 

. اما در دانپرداختهبه صورت مجزا با رضایت از زندگی زناشویی 

متغیر باهم و با رضایت از زندگی  گذشته، رابطه هر دو یهاپژوهش

 یگریانجیمزناشویی بررسی نشده است. لذا پرداختن به نقش 

، یک خأل پژوهش موجود است. از آنجا که یکی از یزندگتیفیک

مهمترین رسالت و نقش پژوهشگران حوزه علوم انسانی از جمله 

الزم برای برای حل  یراهکارهاعه و یافتن روانشناسان بررسی، مطال

، پژوهش حاضر با هدف باشدیماجتماعی  یهابیآسمسائل اجتماعی و 

تعیین همبستگی تفاهم و هماهنگی فکری زوجین با رضایت از زناشویی 

 .انجام شد یزندگتیفیک یگریانجیمبا 

 کارروش

ه آن را کلی یآمارجامعههمبستگی بود.  -روش پژوهش حاضر توصیفی 

به مراکز مشاوره شهر  کنندهمراجعهدارای درجاتی از تعارض  یهازوج

. الزم به توضیح است که زوجین دادندلیتشک 1032بندرعباس در سال 

دارای تعارض باالیی نبودند بلکه به علت درجاتی از  لزوماً انتخاب شده 

اجعه آموزشی به مراکز مشاوره مر یهادورهتعارض و جهت شرکت در 

 083مورد پژوهش، طبق جدول مورگان، یآمارجامعهکرده بودند. از 

نفر زن و مرد( با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  123زوج )

مرکز مشاوره فعال  12. به این صورت که پژوهشگران از شدندانتخاب 

را که طبق گزارش  ییهازوجشهر بندرعباس متناسب با تعداد مراجعان 

 یهاپرسشنامهوره، مشکل تعارض داشتند را انتخاب و مرکز مشا

الزم جهت ورود  یهامالکقرار دادند.  هاآنپژوهش را در اختیار 

به پژوهش عبارتند از اینکه در شهر بندرعباس سکونت  کنندگانشرکت

سپری شده باشد، سن بین  هاآنسال از ازدواج  2داشته باشند، حداقل 

، مردان تک همسر، حداقل تحصیالت در سال داشته باشند 23تا  25

مشابه  یامشاورهزوجین در جلسات  شرکتعدمحد خواندن و نوشتن، 

خروج از پژوهش شامل ساکن  یهامالکدر خارج از محیط پژوهش و 

 در صورت پیگیری احتمالی هاآنروستا بودن به دلیل عدم دسترسی به 

 یآورجمع. برای و باردار شده حین انجام پژوهش در نظر گرفته شد
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، به شرح زیر استفاده گردید. الزم به پرسشنامهسهمورد نیاز از  یهاداده

قرار  هازوجبه صورت انفرادی در اختیار  هاپرسشنامهذکر است که 

اما میانگین نمرات هر زوج به عنوان یک نمره واحد وارد نرم  گرفتیم

تجزیه و تحلیل قرار  افزار آماری گردید و به عنوان یک نمره واحد مورد

 گرفت.
 "پرسشنامه تفاهم و هماهنگی عقالنی بین زوجین ایرانی"الف. 

(Iranian Couples Intellectual Mutuality and 
Coordination Questionnaire ،) به  [15]بود که توسط جاودان

منظور بررسی عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین 

توسط سازنده آن روی زوجین ایرانی  ساخته شده است. این پرسشنامه

کاغذی است و -گزارشی مداد-هنجاریابی شده است که یک ابزار خود

مؤلفه برآورده شده انتظارات حاصل از ازدواج که  0گویه و  03دارای 

. مسائل عقیدتی و فلسفه زندگی شامل باشدیم 13تا  1 یهاهیگوشامل 

 یهاهیگوخصیتی شامل ش یهایژگیوو  باشدیم 23تا  11 یهاهیگو

پرسشنامه مذکور به صورت طیف لیکرتی  یهانهیگز .باشدیم 03تا  21

، 1، 5، 4، 0 یهاعبارت. شوندیمصورت زیر نمره گذاری  به 5تا  1از 

و  28، 21، 22، 25، 20، 22، 21، 23، 13، 11، 10، 12، 11، 13، 3

= بندرت و  4، هاوقتگاهی  = 0، هاوقت= بیشتر  2همیشه، =  1) 23

گاهی اوقات،  = 0بندرت،  = 2هرگز،  = 1) هاعبارتهرگز( و دیگر  = 5

. دامنه نمره آن شودیمهمیشه( نمره گذاری  = 5و  هاوقتبیشتر  = 4

. بر اساس هدف این مطالعه یک نمره کلی در باشدیم 153تا  03از 

و نمره  ال. نمره باال نشانه تفاهم و هماهنگی فکری باشودیمنظر گرفته 

. پایایی کل پرسشنامه به وسیله باشدیمپایین نشانه تفاهم پایین 

، 34/3زوج به روش آلفای کرونباخ  112و با اجرا برروی  [15]جاودان 

، مسائل عقیدتی و 83/3برای برآورده شدن انتظارات حاصل از ازدواج 

و کل پرسشنامه  33/3های شخصیتی ، ویژگی18/3فلسفه زندگی 

 .[15]به دست آمد  31/3

 World) "ه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیپرسشنام"
Health Organization Quality of Life Questionnaire) 

بعد مرتبط با سالمتی، یعنی  4این پرسشنامه کیفیت زندگی را در بود. 

، روابط اجتماعی و سالمت یشناختروانسالمت جسمانی، سالمت 

 باشدیمگویه  22محیط زندگی را می سجند. این پرسشنامه دارای 

این پرسشنامه نیز بر اساس پرسشنامه  هاهیگووه نمره گذاری . نح[13]

 ، در حد متوسط2 = ، در حد کم1 = )اصالً یادرجه 5لیکرت و از نوع 

( انجام پذیرفت. پس از انجام 5 = ، به طور کامل4 = ، در حد زیاد0 =

برای هر حیطه تفکیک  23تا  4معادل  یانمرهمحاسبات در هر بعد 

نشانه بهترین وضعیت در  23نشانه بدترین و  4بدست خواهد آمد؛ که 

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت ". [13]آن حیطه است 

 53کشور جهان ) 15نفر از  4832توسط سازندگان آن روی  "جهانی

سال از طبقات مختلف  45زن( با میانگین سنی  درصد 53مرد و  درصد

ابی شده است.. روایی تمایزی این پرسشنامه با اختالف جامعه هنجاری

نمرات مرد و زن مورد آزمون قرار گرفت که در بعدهای مختلف 

پایایی این پرسشنامه توسط  .[13]بدست آمد  13/3پرسشنامه برابر با 

گروه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهان، با استفاده از روش 

 83/3تا  10/3بین و کل ابزار  هاپرسشنامهآلفای کرونباخ برای خرده 

به  [23]همچنین، در ایران نجات و همکاران  .[13]گزارش شده است 

بررسی روایی و پایایی این ابزار پرداختند. جهت بررسی روایی، 

نفر از شهروندان زن و مرد شهر تهران که به  1121پرسشنامه بین 

صورت نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند، توزیع شد. روایی 

تمایزی این پرسشنامه با اختالف نمره افراد سالم و بیمار در بعدهای 

بدست آمد که با معنی دار بودن ضریب  80/3پرسشنامه برابر با  مختلف

گروه پس از کنترل عوامل مخدوش کننده تأیید گردید. روایی صوری 

نفر از شهروندان زن و مرد  52پرسشنامه با مطالعه مقدماتی بر روی 

شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، تغییراتی در شیوه 

 .[23]یان سؤاالت صورت گرفت نگارش و نحوه ب

نفر و با استفاده از روش  35پایایی این پرسشنامه با اجرا بر روی 

سازگاری درونی و با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب گروه سالم 

و  13/3نفر( برای سالمت جسمانی  021نفر( و گروه بیمار، ) 133)

و  55/3روابط اجتماعی ، 13/3 و 10/3 یشناختروان؛ سالمت 12/3

محاسبه شد. سپس پایایی  12/3و  84/3حیط زندگی سالمت مو  52/3

آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفت که برای بعد سالمت جسمانی 

و  15/3، برای بعد روابط اجتماعی 11/3 یشناختروان، برای بعد 11/3

محاسبه شد. بنابراین،  84/3برای بعد سالمت محیط زندگی برابر با 

و پایایی و قابل قبول بودن عوامل  آمده حاکی از روایی دستبهنتایج 

 .[23]سالم و بیمار است  یهاگروهساختاری این ابزار در ایران در 

 Kansas) "پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس"پرسشنامه سوم، 
Marital Satisfaction Questionnaire )که به طور وسیعی  بود

مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه تنها دارای  هاپژوهشدر 

، کندیمبر یک طیف لیکرت ارزیابی گویه است و رضایت زناشویی را  0

 بسیار راضی(. این پرسشنامه = 2= بسیار ناراضی( تا نمره ) 1از نمره )

زوج جوان شهر منهتن ایالت  085روی  [21]توسط سازندگان آن 

و هر چه نمره باالتر باشد، نشانه  کانزاس آمریکا هنجاریابی شده است

رضایت بیشتر از زندگی زناشویی است. برای این پرسشنامه به طور 

 معنی داری نمره رضایت از زندگی زناشویی در گروه متقاضی طالق

پایایی این پرسشنامه توسط کمتر از گروه جمعیت عمومی بود. 

 085)روی  38/3تفاده از روش آلفای کرونباخ با اس[21]سازندگان آن 

در زوج جوان شهر منهتن ایالت کانزاس آمریکا( به دست آمده است. 

نفری از  21 نمونه)بر روی دو مرتبط پایایی پرسشنامه  یهاپژوهش

گزارش شده است  35/3تا  83/3بین زوج چینی(  018زنان آمریکایی و 

وی ر. همچنین، در ایران نتایج ارزیابی پایایی پرسشنامه بر [20, 22]

نفر از مراجعین زن و مرد مراجعه کننده به مراکز پیش از طالق  033

در شهر رفسنجان با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. 

نتایج حـاکی از آن بود که آلفای کرونباخ پرسشنامه از حـداقل قابل 

در پژوهش حاضر به روایی و پایایی ابزارها، . [24]باالتر بود  13/3قبول 

 در مطالعات قبلی اکتفا شد.

مراجعه کننده به  یهازوجبرای جمع آوری اطالعات، بعد از اینکه برای 

آموزشی، هدف پژوهش توضیح  یهادورهمراکز مشاوره جهت شرکت در 

داده شد و رضایت از آنان برای مشارکت در پژوهش اخذ شد و به آنان 

محرمانه خواهد ماند، قبل از شرکت  اطالعاتشاناطمینان داده شد که 

م هنگا جهت پاسخگویی ارائه گردید. هاپرسشنامهآموزشی،  یهادورهدر 

، پژوهشگران در محل مرکز مشاوره حضور داشتند هاپرسشنامهتکمیل 

ت الزم به ذکر اس. دادندیماحتمالی شرکت کنندگان پاسخ  سؤاالتو به 

قبل  .در پژوهش حاضر موردی از خروج شرکت کنندگان وجود نداشت

از شرکت در پژوهش از تمامی شرکت کنندگان، رضایت نامه کتبی 
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ز آنجا که پژوهش حاضر یک طرح پژوهشی مصوب در دریافت شد. ا

دانشگاه هرمزگان بوده است، کلیت طرح در کمیته اخالق پژوهشی 

 قرار گرفت. دییتأدانشگاه مورد 

از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن 

گردآوری شده استفاده شد. استفاده از این روش نیازمند  یهادادهبا 

پیشنهاد  Klein [25]. باشدیمال بودن چند متیغیره متغیرها نرم

پیشنهاد  و که در الگو یابی علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد کندیم

 0که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  کندیم

قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی  1جدول بیشتر باشد که در  13و 

. همچنین، در پژوهش حاضر برای بررسی نرمال اندشدهمتغیرها گزارش 

بودن چند متغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا استفاده شد. 

 20بدست آمد که کمتر از عدد  12/5این عدد در پژوهش حاضر 

محاسبه شده است. در این فرمول  P(P+2که از طریق فرمول ) باشدیم

p  8شده که در این پژوهش مساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده 

الگوی پیشنهادی، حاکی  یهاهیفرضهمچنین، یکی از . [25] باشدیم

بین متغیرهای پژوهش بود، برای  یاواسطهاز مسیر غیر مستقیم و 

 یاواسطهمبتنی بر اثرات غیر مستقیم و روابط  یهاهیفرضبررسی 

استفاده  AMOS-20بر روی نرم افزار  Bootstrapمتغیرها، از روش 

و نرم  20اس نسخه  یایپد. الزم به ذکر است که از نرم افزار اس ش

 هادادهلیل برای تجزیه و تح Bootstrapو  23نسخه  AMOSافزار 

 استفاده شد.

 هاافتهی

 125زوج شرکت کننده در پژوهش حاضر بر اساس سن، شامل  083

سال و  28تا  24( بین 13/44نفر ) 113سال و  20( زیر 43/40نفر )

( بودند، فراوانی و درصد پاسخگویان بر 83/11نفر ) 43سال  23باالی 

( 23/11نفر ) 44( انتخاب خود و 23/22نفر ) 82اساس نوع ازدواج، 

( انتخاب خود و خانواده بودند. توزیع 83/25نفر ) 253انتخاب خانواده و 

( 33/48نفر ) 182فراوانی زوجین بر اساس سطح تحصیالت، شامل 

( کاردانی و کارشناسی و همچنین 13/03نفر ) 151دیپلم و زیر دیپلم و 

 1جدول ( کارشناسی ارشد و باالتر بودند. در 03/11نفر ) 40

توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی  یهاشاخص

قدر مطلق چولگی و  1جدول . با توجه به اندشدهو کشیدگی ارائه 

رض . بنابراین، این پیش فباشدیمکشیدگی تمامی متغیرها کمتر از یک 

 2ول جدالگو یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است. در 

 .اندشدهماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه 

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص: 1 جدول

 کشیدگی چولگی استاندارادانحراف  میانگین تعداد متغیر

 25/3 13/3 52/4 85/01 083 خودآگاهی

 -14/3 -34/3 25/5 52/42 083 تفاهم و هماهنگی فکری

 -14/3 21/3 18/0 35/23 083 خوشبینی
 -33/3 44/3 04/2 38/18 083 انتظارات قبل از ازدواج

 53/3 21/3 28/4 08/02 083 مهارت اجتماعی

 41/3 42/3 82/5 25/24 083 نمره کل میزان تفاهم

 -41/3 42/3 81/0 02/28 083 کیفیت زندگی زوجین

 -13/3 -/51 52/0 31/14 083 رضایت زناشویی
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :2 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 خودآگاهی

       1 08/3** تفاهم و هماهنگی فکری

      1 08/3** 51/3* خوشبینی

     1 43/3** 42/3** 42/3* انتظارات قبل از ازدواج

    1 45/3* 53/3** 08/3* 42/3** مهارت اجتماعی

   1 01/3* 01/3* 41/3** 02/3* 42/3** نمره کل میزان تفاهم

  1 18/3* 01/3* 41/3* 10/3** 22/3* 23/3* کیفیت زندگی زوجین

 1 05/3* 24/3* 24/3* 22/3* 05/3** 28/3* 24/3** رضایت زناشویی

 331/3و ** معنی دار در سطح  35/3* معنی دار در سطح 

معنی دار  331/3که تمامی روابط در سطوح  دهدیمنشان  2جدول 

بین میزان ، شودیم. همان گونه که در جدول باال مالحظه باشندیم

تفاهم زوجین، کیفیت زندگی با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود 

دارد. همچنین با توجه به الگوی پیشنهادی برای نمونه مورد بررسی، 

، 14/2( برابر با df/χ2شاخص نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

، شاخص نیکویی برازش 35/3( برابر با GFIشاخص نیکویی برازش )

( NFI، شاخص برازندگی هنجار شده )32/3( برابر با AGFIتعدیل )

، شاخص 38/3( برابر با CFI، شاخص برازندگی تطبیقی )38/3برابر با 

( TLIلویس )-، شاخص توکر31/3( برابر با IFIبرازندگی افزایشی )

( برابر RMSEAو جذر میانگین مجذورخطای تقریب ) 83/3برابر با 

برازش در  یهاشاخصاین جدول تمامی  . با توجه بهباشدیم 32/3با 

نتیجه گرفت که مدل آزمون شده  توانیمحد مطلوبی قرار دارند و 

الگوی  1 تصویرگردآوری شده دارد. در  یهادادهبرازش مناسبی با 

آزمون شده پژوهش مبنی بر رابطه میزان تفاهم زوجین با رضایت از 

نقش میانجی کیفیت زندگی نشان داده شده  زندگی زناشویی از طریق

 است.
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 الگوی آزمون شده پژوهش :1تصویر 

مستقیم این  یهاهیفرضحاکی از تأیید  1 تصویرضرایب مسیر در 

ضرایب  شودیم. همانگونه که در شکل مشاهده باشندیمپژوهش 

 21/3استاندارد بین دو متغیر میزان تفاهم و رضایت زناشویی برابر با 

دار است. همچنین  یمعنt (331/3P ≤ )=  43/0است که این رابطه با 

ضرایب استاندارد بین دو متغیر میزان تفاهم و کیفیت زندگی برابر با 

( معنی دار است و ≥ 331/3 P) t=  12/0است که این رابطه با  24/3

نیز ضرایب استاندارد بین دو متغیر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی 

( معنی ≥ P 331/3در ) t=  13/4است که این رابطه با  21/3برابر با 

آورده شده است.  0جدول پارامترهای روابط مستقیم الگو، در دار است. 

ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی تمامی متغیرها مربوط به الگو 

 .باشندیمدر این جدول معنی دار 

 

 روابط مستقیم در الگوی پیشنهادیاندازه گیری پارامترهای  :3جدول 

بر اساس ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی متناظر ارائه شده در 

 .باشندیمجدول، مالحظه می شودکه همه مسیرهای مستقیم معنی دار 

(22/3 = β ،331/3 ≥ P رابطه میزان تفاهم با کیفیت زندگی ،)(52/3 

= β ،331/3 ≥ P هممبستگی کیفیت زندگی با رضایت زناشویی ،)

(42/3 = β ،331/3 ≥ P بدست آمد. بنابراین، براساس ضرایب )

مستقیم  یرهایمساستاندارد و مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول همه 

نتایج بوت استراپ مربوط  .باشندیممعنی دار  P) ≤ 331/3در سطح )

ری رابطه غیر مستقیم کلی میزان تفاهم روی رضایت به بررسی معنی دا

 4جدول را در زناشویی و اثرهای اختصاصی مربوط به متغیر میانجی 

 .شودیمداده نشان 
 

 مربوط به روابط غیر مستقیم در مدل میانجی گری پژوهشنتایج : 4 جدول

 حد باال حد پایین خطای معیار سوءگیری بوت داده مسیر

 4312/3 1512/3 1500/3 -3331/3 4013/3 4012/3 رابطه میزان تفاهم از طریق کیفیت زندگی با رضایت زناشویی

 دهدیمنشان  4جدول مندرجات در مورد رابطه غیر مستقیم خاص، 

که حدود باال و پایین رابطه غیر مستقیم میزان تفاهم زوجین از طریق، 

و  رندیگینمکیفیت زندگی به رضایت از زندگی زناشویی، صفر را در بر 

ضرایب به دست آمده در این فاصله قرار گرفته است. نتایج بوت که به 

پژوهش  یهانمونهمعنای میانگین برآوردهای اثر غیر مستقیم در 

 .باشدیمستقیم معنی دار که مسیر غیر م دهدیم نشان [22] شدبایم

 بحث

این پژوهش با هدف تعیین همبستگی تفاهم و هماهنگی فکری زوجین 

جوان دارای تعارض با میانجی  یهازوجبا رضایت از زندگی زناشویی در 

گری کیفیت زندگی، انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش، زوجینی 

که تفاهم و هماهنگی فکری بیشتری داشتند، رضایت زناشویی باالتری 

همخوانی دارد  هاپژوهشبرخی  یهاافتهیرا گزارش کردند. این نتایج با 

و نشان دهنده رابطه مثبت تفاهم و هماهنگی فکری زوجین با رضایت 

زناشویی بود. دلیل رابطه مثبت بین تفاهم و هماهنگی فکری و رضایت 

از زندگی زناشویی را در استفاده بیشتر زوجین جوان دارای تفاهم و 

ذکر کرد  توانیممثبت و بهزیستی  یهاجانیههماهنگی فکری از 

 یهاییایپوی، استفاده مؤثر از سالمت روانی و بهزیستی و . به عبارت[15]

در زندگی زناشویی، رضایت زناشویی زوجین جوان دارای تعارض  هاآن

. بر اساس نتایج پژوهش حاضر زوجین جوان دارای کندیمرا بیشتر 

تفاهم و هماهنگی فکری بیشتر، کیفیت زندگی بیشتری از خود نشان 

-11]همخوانی دارد  هاپژوهشبرخی  یهاافتهی. این نتایج با دهندیم

10]. 

. [28, 21]ناهمخوان است نتایج پژوهش حاضر با برخی از پژوهش نیز 

که انتظارات غیر منطقی با رضایت  این مطالعات نشان دادندمجموعه 

رابطه معکوس دارد. در تبیین این یافته و  یداریمعنزناشویی به طور 

گفت ابزاری که برای سنجش باورهای منطقی و غیر  توانیمچرایی آن 

منطقی استفاده شده است تا چه اندازه روا و پاپا است. در اصل انتظاری 

کن است از نظر فردی دیگر که به نظر یک فرد غیر منطقی است مم

ان روی زوجین، نشمنطقی باشد. برای مثال نتایج پژوهش دیگری  کامالً

 P-value نسبت بحرانی خطای معیار ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد مسیر

 ≤ 331/3 54/1 31/3 31/3 22/3 میزان تفاهم به رضایت زندگی

 ≤ 331/3 52/12 32/3 25/3 52/3 میزان تفاهم به کیفیت زندگی
 ≤ 331/3 82/8 32/3 21/3 42/3 کیفیت زندگی به رضایت زناشویی
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دهنده رابطه تفاهم و هماهنگی فکری در زوجین با کیفیت زندگی بود 

نتایج پژوهشی حاکی از آن است که بین تفاهم و هماهنگی . [14]

فکری زوجین با کیفیت زندگی زوجین همبستگی مثبت وجود دارد 

گفت زوجین جوانی که دارای تفاهم  توانیم. در تبیین این رابطه [15]

زندگی خود را به  کنندیمو هماهنگی فکری باالیی هستند، سعی 

 زندگی زناشویی یهاجنبهاداره کنند که توجه خود را به تمامی  یاگونه

ت آن توجه کنند و بتوانند با خود داشته باشند و به کیفیت و سالم

تفاهم و هماهنگی فکری که دارند کیفیت زندگی زناشویی خود را باال 

 ببرند.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، زوجین جوانی که کیفیت زندگی باالیی 

. هنددیم، رضایت زناشویی بیشتری را از خود نشان کنندیمرا تجربه 

نتایج پژوهشی نشان داد که بین کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در 

هنگامی که زوجین . [23]زنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد 

زان یاز م گرددیمباعث  برندیمکیفیت زندگی زناشویی خود را باال 

رضایت زناشویی آنان کاسته نشود. زیرا زوجین در مقابل مشکالت یک 

از رفاه جسمانی، روانی،  یامجموعهکه  آورندیمعامل حمایتی بدست 

که طبعاً رضایت زناشویی زوجین را باالتر  باشدیماجتماعی و اقتصادی 

تفاهم و  و در نتیجه بهزیستی روان شناختی باالتری دارند. بردیم

با هر یک از دو فرد )زن و شوهر( با یک ویژگی  تواندیماهنگی فکری هم

خاص زوجی باشد و این به وضعیتی از تفاهم و هماهنگی فکری اشاره 

دارد در سطوح مختلفی که تعارض وجود دارد، دست پیدا کند. بر اساس 

یافته پژوهش دیگری سه عامل مهم پیش بینی تفاهم و هماهنگی 

و اجتماعی، رضایت از سبک زندگی و پاداش از  فکری ظرفیت فردی،

طریق تعامل با همسر است که به طور کلی، زن و شوهری که 

فردی و اجتماعی باالتری دارند از ازدواج خود، تفاهم و  یهاتیظرف

عمده همسرانی که تفاهم و  یهایگژیو. [03]هماهنگی باالتری دارند 

هماهنگی باالتری دارند، شامل: سالمت روح و جسم، منابع اقتصادی و 

فردی مانند  یهاتیظرفاجتماعی مانند تحصیالت و طبقه اجتماعی، 

بین فردی، خودپنداره مثبت و آگاهی که قبل  یهامهارتبلوغ عاطفی، 

همچنین یک رابطه خوب را  هاآن. باشدیماز ازدواج از یکدیگر دارند، 

، به طور قابل کنندیمو دوستانشان حمایت  ، از والدیندهندیمتشکیل 

 برای هاآنو دیگران به خوبی به  کنندیمتوجهی با دیگران همکاری 

. اولین کنندیمتفاهم و هماهنگی فکری بهتر با ازدواجشان کمک 

مذهبی، یا سابقه این است که زن و شوهری که از لحاظ نژادی،  هاافتهی

اجتماعی مشابه ای دارند با ازدواجشان تفاهم بیشتری دارند، عامل دوم 

برای تفاهم و هماهنگی فکری، رضایت از سبک زندگی است، ویژگی 

 .گذاردیمعمده مانند درآمد خانواده به طور مثبتی بر زوجین تأثیر 

 هعامل سوم در پیش بین تفاهم و هماهنگی فکری پاداش بدست آمد

 از طریق تعامل با همسر است.

به طور کامل بر کیفیت زندگی تأثیر  تواندیمتفاهم و هماهنگی فکری 

انجام شده اهمیت تأثیر آن را بر انواع نتایج بالینی  یهاپژوهشبگذارد. 

و حتی طول عمر  [02]بهداشت جسمانی  [01]مانند بهداشت روانی 

. تفاهم و هماهنگی فکری وضعیتی است که در آن اندنمودهتأثیر  [00]

یک احساس کلی در زن و شوهر از شادی و رضایت از ازدواجشان با 

اهنگی فکری خوب و شاد، اساس همدیگر بودن وجود دارد. تفاهم و هم

 .[15]محکمی است که از آن طریق خانواده پایدار شکل گرفته است 

تفاهم و هماهنگی فکری به عنوان ادغام زوجین در یک اتحاد که دو 

با هم ادغام یا یکپارچه نیستند، اما برای دستیابی به  صرفاًشخصیت 

اهداف مشترک و رضایت متقابل مکمل یکدیگرند و تعامل دارند تلقی 

. تفاهم و هماهنگی فکری فرایندی است که در طول زندگی گرددیم

زیرا تفاهم و هماهنگی فکری برای تطابق  شودیممشترک زوجین ایجاد 

سلیقه، به رسمیت شناختن صفات فردی، ایجاد قواعد رفتاری و 

الزم است. بنابراین، تفاهم و هماهنگی  یارابطه یهامدل یریگشکل

بررسی مفاهیم  .[15]فکری یک فرآیند تکاملی بین زوجین است 

گذشته در تفاهم و هماهنگی فکری نشان داده است که به طور دائم 

برای کسانی که فرایند دستیابی به یک رابطه زناشویی متعادل و 

دیگری نیز حاکی از این . نتایج پژوهش [00]کاربردی دارند، الزم است 

ارتباطی و بین فردی تا حدودی زیادی  یهامهارتهستند که آموزش 

در رسیدن زوجین به تصمیم مشترک و تفاهم کمک نماید که  تواندیم

 .[04]مؤثری دارد ز زندگی و کیفیت زندگی نقش این امر در رضایت ا

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش گویای این است که روابط بین متغیرهای 

مذکور از برازش قابل قبولی برخوردار بود و میزان تفاهم زوجین دارای 

تعارض هم به صورت مستقیم و بصورت غیر مستقیم از طریق کیفیت 

زندگی با رضایت زناشویی همبستگی دارد. با توجه به اهمیت تفاهم 

الزم برای  یهاآموزشقبل از ازدواج  شودیماد زناشویی، پیشنه

فکری برای زوجین اجرا شود. همچنین بهتر است زوجین  یهامشابهت

تر فکری یکدیگر بیش یهامشابهتقبل از ازدواج به نوع سالئق، عالیق و 

در انجام این پژوهش مربوط به  هاتیمحدود نیترعمدهفکرکنند. 

رشی است که باید در تعمیم نتایج مد خودگزا یهاپرسشنامهاستفاده از 

 نظر قرار گیرد.

 سپاسگزاری

که در اداره کل ورزش و جوانان  باشدیماین مقاله نتیجه طرح پژوهشی 
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اجرای این پژوهش همکاری نمودند، تشکر و روانشناسانی که در 
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