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چکيده
پژوهش حاضر با هدف الگوی معادالت ساختاری رضایتمندی زوجین با بررسی نقشش مؤلفش هشای

مقاله پژوهشی

شخصیتی  5عاملی نئو و نقش میانجیگری رابط مادرش فرزند انجام ششد ایشن پشژوهش از ل شاف هشدف
کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود جامع آماری ششام دانششآمشوزا پایش شمش

تاریخ دریافت:

دبستا های پسران و دختران شهر شیراز در سال  1397ب همراه مادرشا بودند ک از میا آ ها  260نفر

1400/04/23

ب عنوا نمون ب روش تصادفی خوش ای از ن منطقش آمشوزشوپشرورش ششهر ششیراز انتخشاد ششدند

تاریخ پذیرش:

ب منظور جمعآوری دادهها از پرسمنام پنج عام شخصیت نئو ( ،)1992مقیاس زوجی انشریچ ( )1989و

1401/04/15
صص179-193 :

روابط والد-فرزندی فاین و همکارا ( )1983استفاده شد دادهها با روش آمشاری همبسشتگی پیرسشو و
مدلیابی معادالت ساختاری مورد تجزی وت لی قرار گرفتند یافت ها بین عام شخصیتی روا آزردگی و
رضایت زناشویی رابط منفی نما دادند ،ولی عوام شخصیتی انعطافپذیری ،برو گرایی ،توافقپشذیری
و مسئولیت پذیری با رضایتمندی زوجین رابط مثبت داشت همچنین متغیر رابط مادر و فرزند رضشایت
زناشویی را در جهت مثبت پیشبینی میکند ازآنجاک صفات شخصیتی ب عنوا پشیشآمشادگیهشایی کش
افراد با خود در روابط زناشویی وارد میکنند میتوانند بر سازههای میانجیگر از جمل رابط مادرش فرزنشد
اثرگذار باشند؛ بنابراین ،رضایت زناشویی ت ت تأثیر عوام درو فردی ب ویژه ویژگشیهشای شخصشیتی
میباشد نتایج حاکی از آ بود ک ویژگیهای شخصیتی با نقش میانجی ارتباط مادرشش فرزنشد مشیتواننشد
رضایت زناشویی را تبیین کنند ()P≤ 0/01
کليدواژهها :مؤلف های ویژگی شخصیتی؛ رضایتمندی زوجین؛ ارتباط مادرش فرزند

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.7.0
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مقدمه
ازدواج در همه جوامع امری مهم شمرده میشود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباا رارای
هر کسی یک هدف مهم ره شمار میرود (شکری و همکاران .)1400 ،ازآنجاکه زن و شوهر قلا
زندگی ارتباطی یک خانواده هستند (نیکنژاد و عسگری ،)1398 ،آنچه در یاک ازدواج راه زراان
ساده رسیار مهم است ،احساس رضایت زوجین از ازدواج است (کیانی و همکاران .)1399 ،روارا
زناشویی رضایترخش ،سنگ زیرین عملکرد خوب خانواده را رنا مینهاد کاه راهطاور مساتقیم یاا
غیرمستقیم ،فرزندپروری مؤثر را تسهیل کرده ،روار فرزنادان راا یکادیگر و راا وا ادین را رهباود
می رخشد و راعث رشد شایستگی ،تواناایی ساازگاری و انطباا در کودکاان مایشاود (رحمتای و
همکاران.)1399 ،
رضایت زناشویی ،یکی از شاخصهای مهم ازدواج موفق ،رقا و سالمت خانواده محسوب می-
شود و ره شادی و ذت از روار میان افراد متأهل مرتب اسات (زار درخشاان و روشان یسالی،
 .) 1399رضایت یک متغیر نگرشی است و رنارراین یک خصوصایت فاردی زن و شاوهر محساوب
میشود (وایزمن و همکاران .)2018 ،1در تعریفی دیگر ،رضایت زناشویی ارزیاری کلی ذهنی فارد
از رارطه زوجی و میزان ررآورده شدن نیازها ،خواستهها و آرزوها در نظر گرفته میشود .ازآنجاکه
تعاملهای زوجین را یکدیگر رر کنش زناشویی آنان اثر میگذارد رضایت فرد از زندگی زناشویی
رهمنز ۀ رضایت وی از خانواده روده و رضایت از خانواده در حکم رضایت از زندگی راهطاورکلی
میراشد (یاریگر روش و همکاران.)1398 ،
سؤال مهم این است که یه عواملی در رضایتمندی زناشاویی دخیال هساتندز از جملاه عوامال
مؤثر در تعیین میزان رضایت زناشویی افراد میتوان ره متغیرهای خاانوادگی و ویژگایهاای فاردی
افراد اشاره کرد .رررسی عوامل ماؤثر در رضاایت زناشاویی ازایانجهات حاا ز اهمیات اسات کاه
رضایت فرد از زندگی زناشویی رخش مهمی از سالمت فردی محساوب مایگاردد (خومیاه هاو و

تارزناش.)2019 ،2

1. Whisman et al
2. Xuemei Hu & Tarrezz Nash
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از سوی دیگر روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان میدهد تحت تأثیر عوامل
رسیاری همچون عوامل محیطی ،عاطفی و شخصیتی میراشد .مقصود از عوامل شخصایتی در واقاع
همان ویژگیهای شخصیتی است که میتواند یک فرد را مستعد رروز یک سری از رفتارها نمایاد،
درصورتیکه ممکن است فردی را ویژگیهای شخصیتی متفاوت دست ره یناین رفتارهاایی نزناد؛
رنارراین عوامل شخصیتی یکی از مهمترین عواملی است که قادر ره شاناخت پیچیادگیهاای رفتاار
انسان در موقعیتهای مختلا

اسات (گایادی و همکااران .)2019 ،1ویاژگایهاای شخصایتی راه

مجمو ویژگیهایی که در وجود یک فرد تقریبا رهطور دا ام وجاود دارد و موجا

تماایز وی از

سایرین میشود اطال میگردد .مدل پنج عامل رزرگ شخصیت رهعناوان یااریوری رااهمیات در
درک ساختار رفتار آدمی موردتوجه پژوهشاگران راوده و هار کجاا راه دنباال تبیاین رفتاار هساتند
رااهعنااوان یااک متغیاار مهاام در نظاار گرفتااه ماایشااود .ایاان ماادل ،پاانج ویژگاای شخصاایتی شااامل

روانآزردگی ،2ررونگرایی ،3راز رودن ره تجرره ،4توافقپذیری 5و وجدانگرایی 6را رررسی مای-

کند (رنزی و همکاران.)2019 ،7

ازآنجاکه تأثیر خانواده در رشد همهجانبه کودک ،از حظه تو د آغاز و را قادرت و فراگیاری
خاصی آشکار می شود ،عوامال متعاددی در ساالمت روانای کاودک مؤثرناد کاه یکای از آنهاا
یگونگی تعامل وا دین و کودک است .منظاور از ارتبااو وا اد-کاودک ایان اسات کاه وا ادین
احساسات ،انتظارها و نگرشهای خود نسبت ره فرزند را ریان میکنند و راهطاور متقارال انتظارهاا و
احساسات فرزند و نیازهای او را درک میکنند و موردتوجه قارار مایدهناد (شافیعی کنادجانی و
همکاران .)1399 ،را توجه ره اینکه ررای کودک در سالهای او یه تنها روارا موجاود ،رارطاه راا
وا دینش میراشد و کودک او ین و حساستارین دوره سانی و ریشاترین اوقاات خاود را در کناار
خانواده می گذراند ،رهترین و مؤثرترین نتایج را در سالمت و رهداشات روانای او خواهاد داشات؛

1. Guidi et al
2. Neuroticism
3. Extraversion
4. Openness Experience
5. Agreeableness
6. Conscientiousness
7. Benzi et al
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رنارراین پدر و مادر او ین کسانی هستند که کودک از آنها تقلید میکند و را توجه راه حرکاات و
رفتار اطرافیان شخصیت کودک تکوین مییارد (احمدی فارسانی و همکاران.)1399 ،
ره د یل اینکه رضایت سازهای مهم در زندگی زناشویی محسوب میشود و کارکرد مهمای در
حفظ ،رضایت و سالمت ازدواج دارد؛ ذا انجام پژوهشهایی ازایندست ررای دستیاری راه عوامال
اثرگذار رر افزایش میزان ثبات و رضایت زوجها ،شناخت درست همبستههای مهام ساازه رضاایت
زناشویی و عوامل مؤثر منجمله رارطه مادرا فرزندی ضرورت دارد؛ رنارراین ،راا توجاه راه اهمیات
رارطه زوجین در فرایند نظام خانواده ،این پژوهش ره دنبال آن است که ره رررسی رارطه مؤ فههاای
پنج عاملی شخصیتی را رضایتمندی زوجین رر اساس نقش واسطهای ارتباو مادراا فرزناد در قا ا
ا گوی ساختاری رپردازد.
روش پژوهش
در این پژوهش روار متغیرها رهصورت مادل علای موردرررسای قارار گرفتاه اسات .پاژوهش
حاضر از حاظ روش یک پژوهش پیمایشی است و در طرح پژوهش از تحلیل ماتریس کواریانس
(تحلیل مدل معادالت ساختاری) استفاده شد .جامعه آماری را دانشآموزان پایه ششم درستانهاای
پسرانه و دخترانه شهر شیراز ره همراه مادرشان ره تعداد  92331نفر است .حجم نمونه پژوهش 260
نفر در سال  1397انتخاب شد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری تصادفی خوشهای از
 9منطقه آموزشوپرورش شهر شیراز را توجه ره جنسیت دانشآموزان ردینصورت که از هر منطقه
ره صورت تصادفی یک درستان دخترانه و یک درستان پسرانه انتخاب شد .فرایند اجارا رادین شارح
رود که را حضور در مدارس در مورد اهداف اجرای این پژوهش را مسئو ین هماهنگی انجام شاد و
در ادامه پس از ایجاد ارتباو او یه از طریق ریان اهمیت و اهداف پاژوهش و ایجااد حاس اعتمااد،
پرسشنامه ها را ره همراه مادرشان تکمیل کردند .را توجه ره هدف پژوهش ،نمره رضایت زناشاویی،
ویژگی های شخصیتی و ارتباو مادر و فرزند تحلیل شدند .ررای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار
توصیفی ،شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .راا توجاه راه ایانکاه در پاژوهش حاضار
روار میان متغیرها در یاریوب ا گوی علی مطا عه میشود ررای رررسای مادل مفاروز از آماار
استنباطی از نو همبستگی و مدلیاری معادالت ساختاری استفاده شد.
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ابزار پژوهش
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو:1
این مقیاس فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدیدنظر شاده  NE0-RI-Rاسات کاه توسا کاساتا و

مککری )1999( 2ررای ارزیاری سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است .این پرسشنامه
دارای  60ماده است که پنج رعد شخصیت رههنجار را که عبارتاند از روانآزردگی ،ررونگرایی،
گشودگی ره تجرره ،توافق و وجدانی رودن را میسنجد و رر اسااس مقیااس پانجدرجاهای یکارت
نمرهگذاری میشود .پایایی پرسشنامه رر اسااس ضاری

آ فاای کرونباای ،راین  0 /74تاا  0 /89راا

میانگین  0 /81متغیر ره دست آماد (کاساتا و ماککاری )1999 ،و روایای هامزماان پرسشانامه راا
پرسشاانامههااای مااایرز رریگااز ،گیلفااورد و زاکاارمن ،پرسشاانامه شخصاایتی مینااه سااوتا و پرسشاانامه
تجد یدنظر شده کا یفرنیا راال گازارش شاده اسات .میازان ضاری

قارلیات اعتمااد راا روش آ فاای

کرونبای در این پژوهش  0 /82ره دست آمد.
مقیاس زوجی انریچ: 3
ررای رررسی میز ان رضایت زناشویی ،پرسشنامه انریچ انتخاب شده اسات .ایان پرسشانامه راهعناوان
یک ارزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای را ینی متعددی مورداستفاده قرار گرفته است .فااورز

و ا سون ) 1989( 4از این پرسشنامه ررای رررسی رضایت زناشویی استفاده کردند و معتقدند که این
مقیاس ،مرروو میشود ره تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی ری میدهاد و همچناین در ایان
خصوص ره تغییراتی حساس است که در خانواده ره وجاود مایآیاد .رادین منظاور ،از فارم کوتااه
مقیاس انریچ که شامل  4خردهمقیاس  3۵مادهای میراشد استفاده گردیاد .هار یاک از موضاوعات
این پرسشنامه ،در ارتباو را یکی از زمینههای مهم است .ارزیاری این زمینههاا در درون یاک رارطاه
زناشویی میتواند مشکالت را قوه زوجها را توصی
آنها را مشخص نماید .طی

کند یا میتواند زمینههای نیرومندی و تقویت

نمرهگذاری این مقیاس پنجگزینهای و ررای هر یک از مادهها کاامال

موافقم ،موافقم ،نه موافق و نه مخا

 ،مخا فم ،کامال مخا فم در نظر گرفته شده اسات (آساوده،5

1. NEO-FFI
2. Costa & McCrae
3. ENRICH Couple Scales
4. Fowers & Olson
5. Asoodeh
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 .)2010ضری

آ فای پرسشنامه  0 /87گزارش شده است .آسوده و همکاران آ فای  0 /68را ررای

این پرسشنامه گزارش کردند .میزان ضری

قارلیت اعتماد را روش آ فای کرونبای در این پاژوهش

 0 /84ره دست آمد.
پرسشنامه رابطه والد-فرزندی:1
نسخه اصلی این پرسشنامه توس فاین ،مور ند و شورل 2در سال  1983تهیه شده است .این ارزار
 24سؤا ی ررای سنجیدن رارطه هر کودکی (حتی خردساالن) را وا دینشان مفید است .ایان مقیااس
دو شکل دارد :یکی ررای سنجیدن رارطه فرزند را مادر و یکی ررای سنجش رارطه فرزند را پادر .در
این پژوهش از فرم مادر استفاده شده است .پایایی آن را ضرای

آ فای  ./61تا  ./94ررای عوامال و

را آ فای کلی  ./96از همسانی درونی خوری ررخوردار اسات و روایای آزماون از روایای پایشراین
خوری رهرهمند است و فرزندان طال و یکپاریه را از هام متماایز مایساازد (ثناایی ذاکار.)1379 ،
میزان ضری

قارلیت اعتماد را روش آ فای کرونبای در این پژوهش  ./80ره دست آمد.

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان ردین شرح است :تعداد مشارکتکننادگان پسار
 132نفر و تعداد مشارکتکنندگان دختر  128نفار ۵۵/3 ،درصاد از آنهاا فرزناد اول 34 ،درصاد
فرزند دوم و  10/7درصد فرزند سوم میراشند .دامناه سانی ماادران در پاژوهش  29تاا  4۵ساال راا
میانگین  37سال است .از نظر شرای تحصیلی میتوان ررای مادران  2/۵7درصد سیکل ۵2 ،درصد
دیپلم و  36/4درصد کارشناسی ره راال و  27/۵درصاد شااغل و  72/۵درصاد خاناهدار را گازارش
کاارد .همچنااین  38درصااد از پاسا دهناادگان وضااعیت اقتصااادی ضااعی

و  62درصااد وضااعیت

اقتصادی متوس ره راال را گزارش کردهاند.
ماااتریس همبسااتگی متغیرهااای موردرررساای (رضااایت زناشااویی ،ارتباااو وا ااد فرزناادی و
ویژگیهای شخصیتی) در جدول  2ارا ه میشود .هماانطاور کاه در جادول  1مشااهده مایشاود،
ریشترین ضری

همبستگی مرروو ره رارطه رارون گرایای راا رضاایت زناشاویی ( )./417و کمتارین

1. Parent Child Relationship Scale
2. Fine et al
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ضاری

همبساتگی مرراوو راه رارطاه انعطاافپاذیری راا روانآزردگای ( )./01مایراشاد (سااطوح

معنیداری ررای همه ضرای

 P ≤ 0/01است).

جدول  .1ماتریس همبستگی رین متغیرها در پژوهش حاضر
متغیر

1

رضایت

2

4

3

6

5

7

1

زناشویی
ارتباو مادر
فرزندی
روان
آزردگی
انعطاف
پذیری
ررون گرایی
توافق
پذیری
مسئو یت
پذیری

**./366

1

**-./22۵

**-./300

**./216

**./20۵

./01

1
1

**./417

**./273

-./0۵1

**./182

1

**./246

**./188

-./023

**./203

**./317

1

**./397

**./222

-./10

*./136

**./290

./090

P ≤ 0/01

1

**

در مدلیاری معادالت ساختاری ،ررازش مدل و معنااداری روارا رررسای مایشاود .راهمنظاور
رررسی ررازندگی مدل پیشنهادی از شاخصهای ررازنادگی اساتفاده شاد .جادول  2شااخصهاای
ررازندگی ا گوی پیشنهادی را نشان میدهد.
جدول  .2مهمترین شاخصهای ررازش کلی مدل مفروز
شاخصهای کلی

برازش مطلق

برازش تطبیقی

برازش مقتصد

شاخص نمون

CMIN

GFI

IFI

CFI

PNFI

RMSEA

مقدار

22/110

0/972

0/966

0/965

0/670

0/087

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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طبق مندرجات جدول  2مقادیر شاخص های رارازش ا گاوی پیشانهادی ،شاامل شااخصهاای
ررازش مطلق ،شاخصهای ررازش تطبیقی و شاخصهای ررازش مقتصد هستند .در این مدل ارتباو
مادر ا فرزند رهعنوان متغیر واسطهای عمل میکند که توانسته است رین ویژگایهاای شخصایتی راا
رضایت زناشویی نقش واسطهای خود را ایفا کند.
جدول  .3ررآورد اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل جهت پیشرینی رضایت زناشویی
متغیر

اثر مستقی

اثر غیرمستقی

روا آزردگی بر رضایت زناشویی

-0/247

-0/192

-0/439

انعطافپذیری بر رضایت زناشویی

0/307

0/144

0/450

برو گرایی بر رضایت زناشویی

0/742

0/142

0/884

توافقپذیری بر رضایت زناشویی

0/402

0/137

0/539

مسئولیتپذیری بر رضایت زناشویی

0/721

0/141

0/862

روا آزردگی بر رابط مادرش فرزندی

-0/743

-

-0/743

انعطافپذیری بر رابط مادرش فرزندی

0/542

-

0/542

برو گرایی بر رابط مادرش فرزندی

0/636

-

0/636

توافقپذیری بر رابط مادرش فرزندی

0/524

-

0/524

مسئولیتپذیری بر رابط مادرش فرزندی

0/613

-

0/613

رابط مادرش فرزندی بر رضایت زناشویی

0/243

-

0/243

P≤ 0/01

اثر ک

**

جدول  3نشان دهنده میزان اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل هر متغیر نسبت ره رضایت زناشویی
است .مسیر مستقیم رارطه مادرا فرزندی ره رضایت زناشویی ( )./243است که این مقدار راه حااظ
آماری معنادار است .مسیر مستقیم انعطافپذیری ،ررونگرایی ،توافقپاذیری ،مسائو یتپاذیری راا
رارطه مادرا فرزندی و رضایت زناشویی مثبت و معنادار و مسیر مستقیم روانآزردگی را رارطه مادرا
فرزندی و رضایت زناشویی منفی و معنیدار هستند.
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شکل  . 1معاد ه ساختاری ررای رررسی روار متغیرهای پژوهش و مدل تدوینشده

رر اساس شکل  1مدل نظری پژوهش تا ید و رهعنوان مادل نهاایی پاژوهش پذیرفتاه مایشاود.
ردین معنا که ویژگیهای شخصیتی  ۵عاملی را همدیگر در کنش و تعامل و هم ارتبااو مساتقیم راا
رضایت زناشویی و هم از طریق واسطهای رارطه مادرا فرزند است .در واقع در این مدل نشاان داده
شده که رارطه مادرا کودک متأثر از ویژگایهاای شخصایتی و تأثیرگاذار رار رضاایت زوجاین از
زندگی است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج رهدستآمده از پژوهش حاضر راا توجاه راه مادل ارا اه شاده و قارار دادن ارتبااو مادراا
فرزندی ره عنوان متغیر میانجی نشاان داد کاه مادل ریشاتر انتظاارات پژوهشای را رارآورده سااخت.
همچنین ریانگر این رود که ویژگیهای شخصیتی رهطاور مساتقیم و از خاالل ارتبااو مادراا فرزناد
رهطور غیرمستقیم میتوانند رضایت زناشویی را پیشرینی کنند .در تحلیل دادههای پاژوهش یناین
نتیجهگیری شد که صفات روانآزردگی رهصورت منفی و ررونگرایی ،توافقپذیری ،گشودگی و
راوجدان رودن رهصورت مثبت رضایت زناشویی را پیشرینی میکنند .این یافتهها را نتایج حاصل از
پژوهشهای یهره و همکاران ( ،)1396شی زینا دین و همکاران ( ،)1397اسکافهارز و همکاران
( )2014همراستا است .ازآنجاکاه نمارههاای رااال در روان آزردهگرایای راا عادم ثباات عااطفی و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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عواط

منفی یون ترس ،غم ،دستپایگی ،عصبانیت ،احساس گناه و نفرت همراه است و کساانی

که در این حیطه نمره های راالیی کس

میکنند تمایال ریشاتری راه تکاانشگاری ،پرخاشاگری و

آسی پذیری دارند .افرادی که در روانآزردهگرایی نمره راالیی دارند آمادگی آنهاا رارای نشاان
دادن اضطراب در موقعیتهای تنیدگیزا ریشاتر اسات و عمادتا از روشهاای متمرکاز رار هیجاان
استفاده میکنند (گروسی فرشی و همکاران.)1386 ،
زوجهایی که ررونگرایی راال و روانآزردگی پایینی دارند معموال از روش متمرکاز رار مسائله
استفاده میکنند ،رهصورت ژنتیکی ثبات هیجانی ریشتری دارند و در نتیجاه ساالمت روانای رااالیی
دارند .زوجهای ررونگرا رهتر می توانند را تنش روزمره مقارلاه کنناد ،راا احتماال ریشاتری درصادد
حمایت اجتماعی ررمیآیند که ره آنها در کنار آمدن را تنش کمک میکند .ررونگرایان راهجاای
ارعاب و تهدید دیگران ،از طریق نمایش جذاریتهای خویش ،دیگاران را راه سامت خاود جلا
میکنند .ررونگرایی را هیجانهاای مثبتای همچاون خاوشرینای ،عشاق و صامیمیت هماراه اسات،
همچنین اجتماعی و فعال رودن افراد ررون گرا نیز در تجمیع را دیگر صفات رر روار زناشویی و در
نتیجااه رضااایت از ایاان رارطااه تااأثیر مثباات دارد .کااوهی و همکاااران ( )1393دریافتنااد کااه عاماال
ررونگرایی را تعامالت اجتماعی سروکار دارد؛ در نتیجه زوجهایی که روارا راین فاردی کمتاری
دارند ،زمانی که در روار زناشویی دیار مشکلی میشوند آسای پذیرترناد و سارخوردهتار مای-
شوند .یهره و همکاران ( )1396عنوان کردند که توافقپذیری موج

میشود افراد در تعاملهاای

خود را دیگران رتوانند احساس خود را مهار کنند و ررخورد آرامی داشته راشند .همسران توافقپذیر
ادراکهای مثبتتری از یکدیگر دارند که رهنوره خود میتواناد منجار راه رضاایتمنادی ریشاتر و
کاهش سرخوردگی شود .توافقپذیری نشاندهنده ویژگیهایی مانند همدردی نسبت راه دیگاران،
کمک ره آنها و راور ره این است که دیگران نیز متقارال کمککننده هستند .میازان رااالی توافاق-
پذیری راعث میشود فرد در تعامالت رینفردی ،هیجانهای خود را تنظیم کند ،رفتارهاای مالیام-
تری از خود نشان دهد و تضادهای ناشی از روار رین فردی را را سهو ت ریشتری حل کنند که این
مسئله راعث کاهش رفتارهای تعاملی منفی میشود؛ رنارراین ،افازایش همکااری و ساازگاری میاان
زوج ها حمایت ریشتری را ررای هر فرد از جان
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میکند .رهعالوه ،افراد توافقپذیر معموال قارلاعتمادند و ره صداقت و حسان نیات دیگاران اعتقااد
دارند (کوهی و همکاران.)1393 ،
افراد راز کنجکاو ،منطقی و دارای نگرش آزادمنشانه میراشند .آنها تمایل دارند کاه نظارات
شریک خود را گوش دهند و رفهمند .همچنین افراد راز میتوانناد ساختیهاا را تحمال کنناد و راه
تفاوت در اندیشه و رفتار احترام رگذارند ،ردین گونه رسیاری از تعارضات کاهش مییارند و وفاا
و همراهی افزایش مییارد .راز رودن ررای زنان یک ارزش ویژه اسات .راهطاورکلی افازایش حاس
زیبایی پسندی ،تنو طلبای ،کنجکااوی ،پاذیرش عقایاد جدیاد و انعطاافپاذیری راعاث افازایش
رضایت زناشویی می شود .رارطه مثبت رین راوجدان رودن و رضایت زناشویی ره این د یل است کاه
افرادی که در راوجدان رودن در حد راالیی قرار دارند نیاز ره پیشرفت دارند و ره همین خاطر رارای

نگهداری رارطه موفق خود دست ره تالش میزنند (کالرک و همکاران .)2000 ،1را توجه ره موارد
ذکر شده و اینکه افراد راوجدان ،آمادگی مواجهه را مسا ل زندگی را دارند ،مانظم و دارای ررناماه
میراشند ،مسئو یت پذیرند ،ره اصول اخالقی پایبندند و ررای رسیدن ره اهدافشان تالشگرند.
همچنین دادههای پژوهش نشان داد که رارطه مادرا فرزندی رهصورت مثبت رضایت زناشاویی
را پیشرینی میکند .ره عبارتی ،در این مدل عالوه رر ارتباو مستقیم ویژگیهای شخصیتی  ۵عاملی
و رضایت زناشویی نشان داده شده که ویژگیهای شخصیتی میتواند را نقش واسطهای رارطه مادرا
فرزندی را رضایت زناشویی ارتباو داشته راشد .این نتایج را نتایج حاصال از پاژوهشهاای شافیعی
کندجانی و همکاران ( )1399و احمدی فارسانی و همکاران ( )1399هامراساتا اسات .رارطاه میاان
مادر و کودک که از اساسیترین رارطه ررای کودک میراشد مایتواناد رضاایت میاان زوجاین را
تحت تأثیر قرار دهد .کیفیت پایین رارطه میان مادر و کودک در ررخی ماوارد مایتواناد منجار راه
مشکل و تعارز در روار زناشویی شود .یکی از تنشهای شایع در روارا زوجاین اخاتالفنظار
زوجین در رارطه را نو رفتار را کودکان است .سختگیریها و یا ساهلگیاریهاای رایشازانادازه
مادر در رسیاری از مواقع زمینه ساز اختالف را همسر و نقطه شروعی رارای دعاوا و تانش در روارا
آنها است .نو روار را فرزندان نیز رر اساس رویکردهای تحلیلی رازتااری از روارا راا وا ادین و
خانوادههای مبدأ است .در واقع یک فارد در نقاش ماادر ا گاویی از رفتارهاای یااد گرفتاه شاده و
1. Clark et al
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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درونی خود را در ارتباو را فرزندش نمایش و ره اجرا میگذارد .در رارطه راا ساازه وا اد فرزنادی،
ریشترین اثرات کل مرروو ره روانآزردگی و ررونگرایی مادران است؛ رنارراین ررونگرایای ماادر
راعث افزایش رارطه مادر را کودک و روانآزردگی منجر ره کاهش این رارطه میشود .این نتایج را

نتایج حاصل از پاژوهشهاای یزدخواساتی و قاسامی ( )1390و روهنار )2007( 1هامراساتا اسات.
می توان ریان داشت کاه از میاان پانج عامال شخصایتی ،ساه عامال روانآزردگای ،رارونگرایای و
مسئو یتپذیری از ررجستهتر ین عوامل در تحقیقات مرتب را شخصیت هستند که راا فرزنادپروری
نیز ارتباو دارند (کالرک و همکاران .)2000 ،شخصیت در تعامل راا اساترسهاا و مناارع حماایتی
محی  ،ظرفیت وا دین را ررای مراقبت و رهبود رشد کودکان تعیین میکند .در ایان میاان وا ادینی
که روانآزردگی ریشتر و انعطافپذیری کمتری دارند ریقراری و عصبانیت ریشتری ارراز میکنناد
و رارطه صمیمانه کمتاری راا کودکاان خاود دارناد .در مقارال وا ادینی کاه رارونگرایای ریشاتر و
روانآزردگی کمتر نشان میدهند ،فرزندپروری گرمتر و ساختاریافتهتری دارناد ،تعاامالت مثبات
ریشتری نشان میدهند ،رهاندازه کافی پاساخگو هساتند و محیطای کاه در آن کودکشاان را ترریات

میکنند ساختاریافتهتر و راثباتتر است ( وپو و د یر.)2014 ،2

ره د یل اینکه وا دین راید از مهارتها ی الزم ررخوردار راشند تا رتوانند رر اساس اصو ی ،پیوند
روحی و فکری را فرزندان ررقرار کنند و رهتر رتوانند نقش ترریتی خود را ایفا کنند ،همچنین کیفیت
رارطااه زناشااویی و میاازان شااادمانی زناشااویی تااارع نحااوه تعاماال همسااران و شاایوه مقارلااه آنهااا رااا
موقعیتهای تنشزای زندگی است .ینین ره نظر میرسد که شخصیت ،ا گوهای تعامال زناشاویی
را تحت تأثیر قرار میدهد .را توجه ره پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که استفاده از پرسشنامه
پنج عامل شخصیتی نئاو راهعناوان مقیااس سانجش سابکهاای ارتبااطی ،هیجاانی و انگیزشای در
ررنامههای مشاوره پیش از ازدواج رر افزایش هریه ریشتر استحکام ازدواج و خاانواده ضاروری راه
نظر میرسد .استفاده از این پرسشنامه در مشاوره ازدواج کمک مایکناد تاا افاراد درک رهتاری از
خود داشته راشند ،رارطه رین شخصیت های خود را یکدیگر را دریارند و نیز ره این نکته پی ربرند که
هریک خود را متفاوت از آن ییزی میریند که طرف مقارال ررداشات مایکناد؛ رناارراین پیشانهاد

1. Rohner
2. Lopoo & DeLeire
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می شود مشاوران خانواده در دو سطح توجه ره ویژگیهای شخصیتی زوجاین را کاانون ماداخالت
خویش قرار دهند .نخست در مشاورههای پیش از ازدواج همسانی شخصیتی نامزدها رر اساس پانج
عامل رزرگ شخصیت را موردتوجه قرار دهند و رهطور ویژه ظرفیتهای راا قوه رعضای خصاایص
شخصیتی از جمله روانآزردگی (پیشآگهی رد در آسی هاای ازدواج) و رارونگرایای ،توافاق و
وظیفهشناسی (پتانسیل مثبت) در آتیه زندگی زناشویی و سازگاری زوجین را موردتوجه قرار دهند.
دوم در مشاااورههااای زناشااویی در مراحاال گوناااگون درمااان؛ تشااخیص ،مداخلااه پروفایاال غا ا
شخصیت زوجین و تشارهات و تفاوتهای شخصیتی آنها را مطمح نظار قارار دهناد .همچناین راا
ررگزاری کارگاه های آموزشی توس افراد متخصص جهت روشن ساختن اهمیت روار زناشویی
و ارتباو مؤثر وا دین را فرزندان اقدام شود .از میان محدودیتهای این پژوهش میتوان راه جامعاه
موردپژوهش ،گردآوری دادهها در مقطع زمانی خاص ،روش خودسنجی و اساتفاده از پرسشانامه،
عدم کنترل متغیرهایی یون راورهای مذهبی ،راهبردهاای مقارلاهای و ناو سااختار خاانواده اشااره
کرد؛ رنارراین پیشنهاد میشود که پرسشنامهها رهویژه پرسشنامه رضایت زناشویی رر اساس جمعیات
و فرهنگ ایران تدوین و هنجاریاری شود رهعالوه همراه پرسشنامه از مصاحبه و مشاهده استفاده و را
انجام پژوهش کیفی عوامل رضایت زناشویی زنان دقیق تر ارزیااری و تحلیال شاود تاا شااید نتاایج
حاصل از آن رتواند وضعیت فعلی زنان ایران را رهتر توصی

کند.

سپاسگزاری
این مقا ه از پایاننامه دوره دکتری مصاوب و دفاا شاده در دانشاگاه آزاد اساالمی کرمانشااه
استخراج شده است .نویسندگان رر خود الزم میدانند مرات

تشکر صمیمانه خاود را از مسااعدت

شرکتکنندگان در این پژوهش اعالم کنند.
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This study aimed at comparing of the effectiveness of attachment-narrative
therapy and unified transdiagnostic therapy on sense of coherence in distressed
couples. The statistical population consisted of couples visiting the Counseling
Center of Education Department of Khorramabad, Iran. Non-random sampling
was used to select samples from 6 distressed couples using Snyder's Marital
Distress Questionnaire (1997). A single-subject design with non-concurrent
multiple baselines was used. Attachment-narrative therapy and transdiagnostic
protocols were used in 2-4 baseline stages, with fourteen and twelve 60- and 90minute intervention sessions, respectively, with a 2-month follow-up. Subjects
completed Antonovsky's Sense of Coherence Scale (1987). Data were analyzed
using visual inspection, reliable change index (RCI), and the percent change
formula. In the attachment-narrative group, the percent change for sense of
coherence was 44.36% and 48.20% in the post-treatment and follow-up stages,
respectively, and in the unified transdiagnostic group in the post-treatment and
follow-up stages was 54.87% and 61.46%, respectively. According to the
findings, both unified transdiagnostic couple therapy and attachment-narrative
couple therapy were effective in increasing the sense of coherence. Unified
transdiagnostic couple therapy proved to be more effective and persisted during
the follow-up stage.
Keywords: Sense of Coherence, Attachment-Narrative, Distressed Couples,
Unified Transdiagnostic.
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