
 

106 

 

 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 

1401 مهر، 53 ، شماره پنجم سال  

 

ISSN: 2588-6967 

www. jonahs.ir 

 پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی براساس تاب آوری زوجین

2مریم حاجی لو،   1میترا رستگار نسب
 

  )نویسنده مسئول( ارشد مشاور خانواده ، دانشگاه تهران یکارشناس یدانشجو1 1 
 سالمت یروانشناس  یتخصص یزشک، دکتراپ 2

 

 چکیده

 با حاضر پژوهش. است ازدواج دوام و کیفیت ازدواج در مساله ترین مهم. است ازدواج زندگی، در فرد هر مهم تصمیمات از یکی

 روش نوع از و بنیادی هدف نوع از حاضر پژوهش روش.  گرفت صورت آوری تاب براساس زناشویی رابطه کیفیت بررسی هدف

 ری شهر مشاوره مراکز به کننده مراجعه زوجین از شده تشکیل پژوهش آماری جامعه.  بود هبستگی – توصیفی پژوهش، انجام

 داشتند پژوهش در شرکت به تمایل که کنندگانی مراجعه بین از ساده تصادفی صورت به گیری نمونه. 1401 تابستان و بهار در

: از عبارتند که پژوهش ابزارهای طریق از پژوهش در نیاز مورد اطالعات. شدند انتخاب مورگان جدول براساس نفر 97 تعداد به

 با پژوهش انجام از حاصل های داده. بود دیویدسون و کانر آوری تاب مقیاس ،(RDAS) زناشویی رابطه کیفیت مقیاس

 و  تجزیه spss برنامه با خطی رگرسیون از استنباطی آمار در و همبستگی استنباطی، و توصیفی آمار های روش از استفاده

 طراحی لذا. باشد می زوجین در آوری تاب کننده بینی پیش زناشویی رابطه کیفیت داد نشان پژوهش های یافته. گردید تحلیل

 .است ناپذیر انکار ضرورتی زوجین زناشویی رابطه کیفیت ارتقای جهت ای برنامه

 .نیزوج ،آوری تاب ،زناشویی رابطه کیفیتهای کلیدی: واژه
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 : مقدمه

 شدن روشن به زوجین، روابطۀ مطالع. دانست فرد هر زندگی در هاگیریتصمیم مهمترین از یکی توانمی را ازدواج

 روابط کیفیت هازوج روابط ابعاد از یکی. کندمی کمک، گیردمی شکل آن در هازوج روابط که ساختاری هایچهارچوب

1زناشویی 2 بیچ و فینچام برادبوری،) دارد خانوادگی هایارتباط کلی کیفیت ارزیابی روابط، کیفیت در اساسی نقش که است   ،

3اسپانیر و لیوایز به مربوط اول آوردروی. دارد وجود زناشویی روابط کیفیت سازیمفهوم برای عمده آوردروی سه (.2000  

4لیو و ادیتال) داندمی شادمانی و سازگاری از ترکیبی را زناشویی روابط کیفیت که است( 1979)  مربوط دوم آوردروی. (2015، 

 یرابطه از فرد کلی ارزیابی ۀکنندمنعکس زناشویی روابط کیفیت آوردروی این اساس بر( است که 1987)برادبوری و فینچام به

5کرولی) است زناشویی 6مارکس به مربوط سوم آوردروی. (2006،   و نیرااسپ و لیوایز آوردروی از تلفیقی که است( 1989) 

7بوئن آورد نظامیروی  بازخورد دیگران با فرد ۀرابط و همسرش با فرد ۀرابط فرد، به نسبت مارکس(. 1420 تروکسل،) است 

 اولین. است "بیرونی ۀزاوی و همسری ۀزاوی درونی، ۀزاوی "شامل زاویه سه دارای متأهل فرد یک دیدگاه این از .دارد سیستمی

 هایانرژی و هاانگیزه تالشها، و فرد درونی بعد، بیرونی ۀزاوی ،همسری ۀزاوی ۀبرگیرند در که است فرد درونی خود، زاویه

 آن. است همسر با رابطه دوم ۀزاوی. گیردمی شکل فرد زندگی هایتجربه تمامی از طوالنیۀ پیشین ۀوسیل به که است گوناگون

-استقالل پل دوم ۀزاوی. کندمی مراقبت او از و شودمی هماهنگ او با کند،می توجه همسر به مداوم طور به که خود از بخش

 از خارج تمرکز ۀنقط، هر سوم ۀزاوی. شودمی تصور شخص دوم ۀنیم عنوان به همسر که است دلیل همین به است، همبستگی

 را مهم دیگری که بوئن نظر خالف بر منتها. شودمی بحث هامثلث از نیز اینجا عبارتی به. دهدمی نشان را همسر بجز خود،

 مارکس اساس، این بر. باشد نیز غیره و سرگرمی شغل، تواندمی مهم دیگری که است معتقد مارکس داند،می شخص یک صرفاً

 مندنظا طور به متأهل افراد که است هاییشیوه ۀنتیج زناشویی روابط کیفیتکند: می تعریف چنین را زناشویی روابط کیفیت

 (.2014 تروکسل،) کنندمی سازماندهی( زاویه سه) مثلث این در را خود

توجه  مورد گرا که بسیارشناسی مثبتیکی ازمباحث مهم در روانویژگی شخصیتی  که می تواند اثرگذار باشد. تاب آوری است، 

تر هستند و مقاوم 8تنیدگیشود که در برابر در مورد افرادی به کار برده می یآورتاب  اصطالح .است یورآتاب است،گرفته قرار

افرادی که دارای این ویژگی  (.1386،یدی)س و طول عمر بیشتری دارند نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند

                                                           
1 - marital quality 

2 - Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. 

3 -Lewise, M., & Spanier, j. 

4 -Adital, B., & Lavee, Y. 

5 -Crowley, A. 

6 - Marks, N. 

7 -Bowen, M. 

8 stress 
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دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، در انجام می نچهکنند، نسبت به آس میهستند معموال بر زندگی خود کنترل بیشتری احسا

یک سبک عمومی و یا  یآور( تاب1388 ی، نقل از فتح2000) 9قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. به اعتقاد کوباسا

 :های زیر استشکلی از کارکردهاست که شامل مولفه

 .استو درک رویدادها  : مربوط به چگونگی تفسیر10مولفه شناختی

 .: نحوه عملکرد و رفتار در پاسخ به رویدادهای محیطی است11مولفه رفتاری

 .است: مربوط به احساس یا روحیه عاطفی فرد 12مولفه هیجانی

 یم ریدرگ یامقابله یکنند و در راهبردهایم فیزا را تعر تنیدگیباال، عوامل  یآوراست که افراد با تاب نیباور بر ا ژهیو به

 نیرو، چن نیاطالعات(، و از ا یجستجو ایحل مساله  یمثال، راهبردها ی)برا دارند لیله تمائرفع مس ای لیشوند که بر تعد

را  دادهایرو یشتریکه به احتمال ب نییپا یآورافراد با تاب گر،ید یکنند. از سویتجربه م ار یکم تر یمنف 13یندهایبرآ یافراد

مثال، اجتناب(، اما  ی)برا کنندیاستفاده م عیسر ،یمنف یندهایکاهش برآ یبرا ییکنند، از راهبردهایم یابیکنترل ارز رقابلیغ

لذا در این پژوهش دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا  (.2014، 14)هان دهندیرا کاهش نم زاتنیدگیضرورتا عوامل 

 بینی است؟ ها قابل پیش زوج آوری تاب براساس زناشویی رابطه کیفیت

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

یکی از عوامل تهدید کننده سالمت جوامع، کیفیت روابط زوجین یا وضعیت سالمت خانواده است. طالق نه تنها یکی از مسائل 

1نهاد خانواده بلکه معضلی اساسی برای جامعه است. برای مثال بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور 5 در  

                                                           
9 Kobasa, S. C. 

10 cognitive 

11 behavior 

12 emotive 

13 sign 

14 Haan, A. 

15 https://www.sabteahval.ir/ 
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درصدی   20، طالق  ثبت شده است که این ارقام نشان دهنده نسبت 162765ازدواج  و در همان سال  685352، 1394سال 

ای خاموش تبدیل شده،که هر روز های ثبت شده است . به اعتقاد کارشناسان آمار طالق در ایران به زلزلهآمار طالق به ازدواج

های اجتماعی و مر نه تنها موجب آسیب روانی برای طرفین طالق می شود، بلکه آسیبدر حال تکان دادن جامعه است. این ا

درصد از  50آورد. بر اساس تحقیقات، مشکالت زناشویی عامل مهمی در اقتصادی فراوانی نیز برای برای جامعه بوجود می

زون خودکشی، پذیرش در های روانی است. مردان طالق گرفته در معرض خطر روز افپذیرفته شدگان بیمارستان

های فیزیکی و اقدام به خشونت هستند و زنان مطلقه در معرض خطر روز های روانی، آسیب پذیری در مقابل بیماریبیمارستان

 (.1380افزون افسردگی و مشکالت پزشکی مختلف قرار دارند )باقریان نژاد اصفهانی ،

های ناموفق زیادی نیز وجود دارند که زن و شوند، ازدواجه طالق  میهایی که منجر باز سوی دیگر ، صرف نظر تمام ازدواج

1 2001شوهر به دالیل مختلف مایل به جدایی نیستند )گریف و مالهرب  6 نقل از خلیلی، برزگرکهنمویی، صاحبی و فراهانی،  

تنها باعث کاهش سالمت جسمی و ها نه ها و نارضایتی زوجها، ناسازگاریاند اختالفها همچنین نشان داده(.  پژوهش 1395

1روانی همسران )اوربیک و همکاران،بهداشت 7 ،  (1385شناختی آنها )بشارت، تاشک، رضازاده، ، درماندگی روان (2006

نفس پایین ، دشواری در شود، بلکه به احساس تنهایی، پوچی ، عزت( می1386)بخشی، اسدپور و خدادادی زاده، افسردگی

1ایف والدینی )فونگعملکرد در انجام وظ 8  انجامدو اختالل در روابط و عملکرد اجتماعی همسران نیز می (2006،

1)نیلون 9 2(. مدی، خوشابا2000، 0 بر اساس تحقیقات افراد با تاب آوری باال در مقایسه  نشان دادند (2007و بشارت ) (2002) 

نمایند. تری استفاده میای مثبتهای مقابلهستراتژیافراد با تاب آوری پایین مدیریت بهتری در شرایط فشارزا دارند و از ا

(. همچنین با 2010هایی کارامدتر است )دالهایج فگایالرد و وندام ،ای افراد با تاب آوری باال در چنین موقعیتهای مقابلهسبک

یدا کرده است. لذا اهمیت گسترش شبکه های اجتماعی  و از بین رفتن مرزها در بین خانواده ها هیجان پذیری افراد افزایش پ

 پرداختن به این موضوعات دو چندان می شود. 

 

                                                           
16 Greef, A.P.& Malherbe.  

17 Overbeek, G. 

18 Fong, V. 

19 Niolon, R.  

20 Khoshaba, D. M. 
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 اهداف پژوهش :

 . تعیین کیفیت رابطه زناشویی براساس هیجان خواهی زوج ها

 فرضیه های پژوهش:

 تاب آوری زوج ها، کیفیت رابطه زناشویی را پیش بینی می کند. 

 

 : تعاریف مفهومی و عملیاتی

کیفیت رابطه زناشویی مفهومی چند بعدی است، که شامل ابعاد سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام کیفیت رابطه زناشویی:  

2زای زندگی است )اسپانیرهای تنیدگیی آنها با موقعیتهای مقابلهشود. که تابع نحوۀ تعامل زن و شوهر و شیوهو تعهد می 1  ،

2؛ فینچام1979 2  ،2005.) 

مقیاس کیفیت ها در ای است که آزمودنیپژوهش منظور از کیفیت رابطه زناشویی نمرهدر این : کیفیت رابطه زناشویی 

2رابطه زناشویی)سازگاری دوتایی( 3 2باسبی و الرسن  4  گیرند.( می1995) 

 

 

 

 

 

                                                           
21- Lewis, R., Spanier, G. 

22 -Paleari, F. G., Regalia, C., Fincham, F. 

23- revised Dyadic Adjustment Scale 

24 - Busby, D. M., & Larson, J. H. 
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 تعریف عملیاتی: 

 تاب آوری:

 تعریف مفهومی:

کند. تاب  یغلبه بر مشکالت از آن استفاده م ایبه حداقل رساندن  ،یریجلوگ یاست که فرد برا یکل تیظرف ینوع یتاب آور

2چاردسونیرشد مثبت است )ر یبرا یو ابزار یفرد به عنوان عوامل محافظت یهاینشان دهنده توانمند یآور 5 نقل از  2002 ،

 (.1388فتحی،

 تعریف عملیاتی:

 آورد. یست مد( به 2003) سوندیویکانر و د اسیاست که فرد در مق یبر اساس نمره ا یتاب آوردر این پژوهش منظور از 

 : طرح پژوهش

  ی باشد.مهبستگی  –روش پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی است. از نوع روش انجام پژوهش، روش پژوهش حاضر توصیفی 

 : جامعه آماری

  .1401 جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ری در بهار و تابستان

 : نمونه و روش نمونه گیری

ی شوند و منتخاب انمونه گیری به صورت تصادفی ساده از بین مراجعه کنندگانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشته باشند 

 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند. 97به پرسشنامه های پژوهش پاسخ می دهند. به تعداد 

 

 

  

                                                           
25 Richardson, D. 
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 ابزارهای پژوهش

 (RDAS)26ویی مقیاس کیفیت رابطه زناش

ساخته شده  1995( فرم تجدید نظر شده در سال RDASمقیاس کیفیت رابطه زناشویی باسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن  )

های ق )عبارتخرده مقیاس تواف 3گویه و  14رود. این مقیاس از است که برای سنجش میزان کیفیت روابط زناشویی به کار می

( تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت 14تا  11های ( و انسجام )عبارت10تا  7های ( ، رضایت )عبارت 6تا  1

از  های باال نشان دهنده کیفیت زناشویی باالست. آزمودنی پس از خواندن هر ماده به یکیدهند و نمرهزناشویی را نشان می

باً تقری»، « ماختالف داری اغلب»، « افق دائم داریمگاهی تو»، « تقریباً توافق دائم داریم»، « توافق دائم داریم»شش گزینه : 

ای نمره گذاری درجه 6رت بین ها در یک مقیاس لیکدهد. گزینه، پاسخ می« همیشه اختالف داریم»و « همیشه اختالف داریم

ناشویی ساخته زت سوال دارد که اسپانیر ، بر اساس نظریه لیوایز و اسپانیر در مورد کیفی 32شوند. فرم اصلی این مقیاس می

 است. 

2کرونباخ در مطالعه هولیست، کودی و میلراعتبار مقیاس به شیوه آلفای 7 برای سه زیر مقیاس توافق، رضایت، انسجام ( 2005) 

همچنین ضرایب روایی همگرا با کیفیت زناشویی با  . (1384منتظری، گزارش شده است )  90/0و  80/0، 79/0به ترتیب 

2زناشویی )اولسنپرسشنامه رضامندی  8 2ها )اولسن، پورتنر(، پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوج1983،  9 (، مقیاس 1986،

در پژوهش  (.1390( بدست آمده است )سفرچی تپل ،33/0، 36/0، 39/0(، به ترتیب )1976سازگاری توافق دونفری )اسپاینر،

عامل در کل  3ماده و  14کیفیت زناشویی برای کرونباخ و تنصیف مقیاس ، ضرایب اعتبار به شیوه  آلفای(1390یوسفی )

 پرسشنامه 

( از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب اعتبار 1388در پژوهش نامقی ) .بخش  بودند(، رضایت 89/0و  92/0)به ترتیب 

رد تأیید قرار گرفت. بدست آمد. برای اعتبار مقیاس از روایی سازه استفاده گردید که مو 77/0مقیاس استفاده شد و مقدار آن 

محاسبه شد. همچنین اعتبار درونی این  74/0( اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 1390تپل )در پژوهش سفرچی

 .( 1384بدست آمد )منتظری،  90/0کرونباخ مقیاس با استفاده از روش آلفای

                                                           
26 revised Dyadic Adjustment scale  

27 Hollist, Cody. S, Miller. B. 

28 Olson. 

29 Porther. 
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  30ندسویویکانر و د یتاب آور اسیمق

 یهایژگیو یرسکردند. بر هیته 1991تا 1979 ی( با مرور منابع پژوهش2003) دسونیویرا کانر و د یآور تابی پرسشنامه

 ییرپاس مارانیب ه،یاول یهاکنندگان به بخش مراقبت مراجعه ،یعموم تیدر شش گروه جمع اسیمق نیا یسنجروان

انجام شده است.  (PTSD) استرس پس از سانحه مارانیاز ب وهو دو گر ر،یبا مشکل اختالل اضطراب فراگ مارانیب ،یروانپزشک

 یهادر گروه ورآرتابیآور از غافراد تاب کیقادر به تفک یخوب پرسشنامه به نیباورند که ا نیبر ا اسیمق نیکنندگان ا هیته

بارت ع 25شامل  رسشنامهپ ند. ایریمورد استفاده قرار گ ینیو بال یپژوهش یهاتیدر موقع تواندیبوده و م ینیربالیو غ ینیبال

 رد حداکثر نمره شود. یم یدرست( نمره گذار شهیصفر )کامال نادرست( و پنج )هم نیب کرتیل اسیبر اساس مق هیاست. هر گو

از  کیر ت آمده از هبه دس یهاکل ارزش ایبرابر مجموع نمرات  یو حداقل نمره صفر است. نمره هر آزمودن 100پرسشنامه  نیا

 . تالت اساسو

 پایایی و روایی آزمون:

، 93/0برابر  (1388) رزایدر داخل کشور توسط کردم یمختلف قاتیکرونباخ در تحق یپرسشنامه بر اساس آلفا نیا ییایپا بیضر

پرسشنامه در  نیا ییواو بوده است و ر 88/0( برابر با 1388) دهیو شور یاکبر ،ی، مؤمن89/0( برابر 1389) یو بهار یخلعتبر

 ه است.قرار گرفت دیی( مورد تأ1390لتن،ی، نقل از پ1388)  رزایتوسط کردم یلعام لیبه روش تحل یرانیجامعه ا

 ش تجزیه و تحلیل داده هارو

م افزار مک نرداده های حاصل از انجام پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و به ک

spss  25 در  مبستگی وعیار، هتجزیه و تحلیل می گردد. در زمینه آمار توصیفی از میانگین، میانه، انحراف م

 استفاده می گردد. خطیآمار استنباطی از رگرسیون 

ه از شاخص استفاد یافته های پژوهش بر اساس فرضیه های پژوهش ارائه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر. 

و آزمون  و ضریب همبستگیآماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار از روش های آمار استنباطی رگرسیون، های 

 استفاده شد.رگرسیون خطی 

                                                           
30 Conner-Davidson Resilience Scale 
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 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه -1-4

 (: توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس جنسیت1-4جدول )

 شاخص های آماری              

 جنسیت

 درصد فراوانی

 9 9 زن

 91 88 مرد

 100 97 مجموع

 ( بیشترین میزان فراوانی مربوط به مردان می باشد.1-4بنابر اطالعات جدول ) 

9%

91%

  

   

 

 

 ( مربوط به فراوانی جنسیت1-4نمودار )

 

 (: فراواني مربوط به سن آزمودني ها2-4جدول )

 شاخص های آماری                           

 

 درصد فراوانی

 8 8 سال 25-20

 12 11 سال 30-26
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 39 38 سال 36-31

 27 26 سال 42-37

48-43 6 6 

 8 8 سال 55-49

 100 97 مجموع

 

 سال بوده است. 31-36( بیشترین فراوانی متعلق به 2-4با توجه به جدول )

 

 

 (: مربوط به فراواني سن2-4نمودار )

 

 

 تحصیالت(: فراواني مربوط به 3-4جدول )

 شاخص هاي آماري                           

 تحصیالت

 درصد فراواني

 8 8 ديپلم



 مطالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در 
 1401 رمه، 53، شماره  پنجمسال 

116 

 

 13 13 فوق ديپلم

 50 48 کارشناسي

 29 28 ارشد

 100 97 مجموع

 

 ( بیشترین فراوانی متعلق به کارشناسی بوده است.3-4با توجه به جدول )

 

 

 (: مربوط به فراواني تحصیالت3-4نمودار )

 آزمون نرمال بودن متغیرها -2-4

باشد ابتدا آزمون نرمال بودن را برای متغیرها های مربوطه میاز آنجائی که نرمال بودن متغیرها شرط الزم برای انجام آزمون 

  دهیم.انجام می

 فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:

 توزیع متغیرهای موجود  نرمال است                                                               
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 توزیع متغیرهای موجود  نرمال نیست                                                              

./ 5ر این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از شود. داسمیرنوف استفاده می -جهت آزمون فرض باال از آزمون کلموگروف

        درصد اطمینان رد می شود. 95باشد فرض صفر در سطح 

 اسمینروف(  -(: آزمون نرمال بودن )کولموگروف4-4جدول)

کیفیت روابط  تاب آوري 

 زناشويي

 6542/79 2673/45 میانگین

 97 97 تعداد

کولموگروف 

 اسمیرنوف

572/0 745/0 

 654/0 899/0 معناداری

 

که فرض نرمال بودن داده ها است H0است فرض  05/0برای متغیرها بیشتر از  sig( نظر به اینکه مقدار 4-4با توجه به جدول)

 شود. پس نتیجه می گیریم که داده ها نرمال هستند.پذیرفته می

 یافته های استنباطی  -3-4

با توجه به داده های نمونه که نرمال هستند ما ضریب همبستگی پیرسون را برای بررسی ارتباط متغیر ها مورد استفاده قرار 

دلیل بر معناداری و ارتباط دو متغیرباهم هست. به  0.05کمتر از  sigمی دهیم در این ضریب مقدار باالی آماره پیرسون و 

ی پیرسن به یک نزدیک تر باشد دو متغیر ارتباط قوی تر داشته یعنی با عبارت دیگر هرچه میزان ضریب همبستگ

 افزایش)کاهش( یکی دیگری نیز به سرعت افزایش)کاهش( می یابد.

 :فرضیه 

 تاب آوری زوج ها، کیفیت رابطه زناشویی را پیش بینی می کند. 

 (: جدول کلي مدل رگرسیون5-4جدول) 
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 ضریب همبستگی ضریب تعیین تعیین تعدیل شدهضریب  خطای استاندارد دوربین واتسن

434/2 49197/1 04/0 4/0 06/0 

 

بدست آمده است و با توجه به اینکه در روش اینتر کلیه ی  4/0دهد که مقدار ضریب تعیین برابر با ( نشان می5-4جدول )

تغییرات متغیر وابسته)کیفیت رابطه درصد از 9متغیرها همزمان وارد معادله می شوند، بنابراین این مقدار نشان می دهد 

 434/2شود. همچنین با توجه به اینکه مقدار دوربین واتسن زناشویی(  توسط متغیرهای مستقل)تاب آوری زوج ها( تبیین می

 است استقالل خطاها تایید و پیش شرط رگرسیون برقرار است. 5/2تا  5/1حاصل شد که عددی بین 

 ط نرمال بودن و خطی بودن رگرسیون برقرار است و امکان تحلیل رگرسیون وجود دارد.نمودارهای فوق نشان می دهد شر

 (: جدول آنوا6-4جدول )

 سطح معناداری Fآماره  مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 01/0 007/0 017/0 2 033/0 رگرسیون

   247/2 94 053/856 باقیمانده

    96 087/856 کل

 

معنادار بوده و بعبارت دیگر خطی  01/0نشان دهنده ی آن است که رگرسیون بین متغیرها در سطح خطای ( 6-4جدول )

 شود.درصد تایید می 99بودن رگرسیون در سطح 

 (: رگرسیون7-4جدول )

 مدل

 استاندارد شده استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 

B خطای استاندارد Beta 
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 000/0 027/62  850/0 711/52 مقدار ثابت

 01/0 102/0 4/0 064/0 005/0 تاب آوری 

 

توان ( اطالعات اصلی معادله و تحلیل رگرسیونی را نمایش می دهد. بر این اساس و با توجه به ستون جدول، می7-4جدول )

 معادله ی پیش بینی کننده ی کیفیت رابطه زناشویی را به صورت زیر ترسیم نمود:

 (002/0+ تاب آوری )711/52زناشویی = کیفیت رابطه 

همچنین جهت تعیین حساسیت متغیر وابسته نسبت به متغیر های مستقل می توان از ستون بتا استفاده کرد بر این اساس به 

شود. که بر اساس ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل،  انحراف معیار متغیر وابسته به میزان بتا جابجا می

، زوج ها بود. که اهمیت متغیرها را به ترتیب جهت پیش 4/0جدول باال بیشترین حساسیت نسبت به تاب آوری با مقدار بتا 

 بینی کیفیت رابطه زناشویی نشان می دهد.

 

 پژوهش(: آزمون ضريب همبستگي پیرسون براي فرضیه 8-4جدول )

 متغیر مستقل:

 تاب آوری

 

 متغیر هاي وابسته

 ضريب معناداري )پیرسون(ضريب همبستگي 

(Sig) 

 آلفا تعداد

 349/0 کیفیت رابطه زناشویی

 

013/0 

 

97 

 

79/0 

 

با توجه به نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی برای متغیر تاب آوری برابر 

( به دست آمده است.  نتیجه حاکی از معنادار بودن مقدار ضریب همبستگی است 013/0با مقدار ضریب معناداری ) 349/0

( به دست آمده است. بنابراین تاب آوری زوج ها، کیفیت رابطه زناشویی را 05/0زیرا سطح معناداری کمتر از حد استاندارد )

 پیش بینی می کند.  و فرضیه دوم تأیید شد.
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 پژوهش(: آنوا مربوط به فرضیه 9-4جدول )

 ضريب معناداري

 

 مدل Sum of Squares درجه آزادي Mean Square آماره

 (تاب آوریرگرسیون  

Residul 

 مجموع

 

013/0 663/6 794/3440 

 

430/516 

1 

95 

96 

794/3440 

626/24788 

420/28229 

 

( مقدار ضریب معناداری در رگرسیون بدست آمده و آماره موجود نتیجه حاکی از این است که تاب 9-4با توجه به جدول )

 فرضیه دوم تأیید شد.(. بنابراین 013/0آوری زوج ها، کیفیت رابطه زناشویی را پیش بینی می کند.  )مقدار ضریب معناداری

 پژوهش(: رگرسیون خطي فرضیه 10-4جدول )

Sig t Beta انحراف استاندارد B مدل 

000/0 

 

 

013/0 

723/6 

 

 

581/2 

 

 

 

349/0 

218/9 

 

 

954/0 

967/61 

 

 

464/2 

 مقدار ثابت

 

 

 تاب آوری
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 دوم(: نمودار هیستوگرام مرتبط با فرضیه 7-4نمودار )

 

 پژوهش(: نمودار بررسي نرمالیته رگرسیون مرتبط با فرضیه 8-4نمودار )
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 پژوهش (: نمودار نقطه اي بررسي نرمالیته رگرسیون مرتبط با فرضیه9-4نمودار )

 بحث و نتیجه گیری 

همانطور که یافته های اماری پژوهش نشان  .کند می بینی پیش را زناشویی رابطه کیفیت ها، زوج آوری فرضیه پژوهش : تاب

 دست به( 05/0) استاندارد حد از کمتر معناداری سطح زیرا است همبستگی ضریب مقدار بودن معنادار از حاکی می دهد. نتایج

یافته های پژوهش حاضر به صورت .  کند می بینی پیش را زناشویی رابطه کیفیت ها، زوج آوری تاب بنابراین. است آمده

(، قبادی 1398(، فاضل همدانی )1399مستقیم و غیرمستقیم با یافته های پژوهش عمادی، میرهاشمی و پاشاشریفی )

 ( و ... همسو بودند. 1392(، مطهری، بهزادپور و سهرابی )1393(، حیدری شرف و همکاران )1398)

گونه بیان کرد که مولفه های روانشناختی از قبیل تاب اوری نقش تعیین کننده  لذا در تبیین یافته های پژوهش می توان این

 کنترل منبع با و مثبت رابطه درونی کنترل منبع با در کیفیت زندگی بشر داشته و دارند. از طرفی تاب آوری روانشناختی

رفتارشان بیشتر بر گرفته از منبع کنترل  ، می توان بیان کرد کسانی که به طور معمول نتیجه در. دارد منفی همبستگی بیرونی

  باالتری تاب آوری ، زندگی مختلف مواجهه با چالش های در درونی می باشد تا اینکه مبنی بر منبع کنترل بیرونی باشد، 

با  نسبت به گروه دیگر از خودشان نشان می دهند. بنابراین افرادی که نمرات باالتری در تاب آوری کسب می کنند در مواجه

چالش های زندگی مسئولیت مسائل را می پذیرند و به شکل فعاالنه با مسائل مواجه می شوند به جای اینکه شکایت کنند و 

وجود مشکالت و چالش ها را به مسائل بیرونی نسبت دهند.  و با آگاهی کامل نسبت به شرایط موجود تصمیم کاربردی و موثر 

پیش آمده در رابطه نقش پذیرا و راهبردی به عهده می گیرند. و به جای اجتناب از مواجهه را اتخاذ کرده و با موانع و مشکالت 
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با موانع و مشکالت به دنبال حل و فصل مسائل رفته و بهترین نتیجه ممکن را برای خود و رابطه شان رقم می زنند. این افراد 

وشش می کنند. و شرایط را برای ساختن یک رابطه مطلوب به رابطه خود متعهد بوده و برای ساختن رابطه متعهدانه تالش و ک

فراهم می کنند. و بر همین اساس بهترین شرایط را برای رابطه خود خلق می کنند. لذا افرادی که تاب آوری باالتری دارند، 

 کیفیت رابطه زناشویی مطلوب تری را نیز تجربه می کنند. 

و مکانیزم های مربوط به آن در روابط میان  تاب آوریقسمت می توان گفت که لذا در تبیین یافته های پژوهش حاضر در این 

زوجین موثر است. هیجان های مثبت و تعامالتی که در پی آن می آید موجب صمیمیت زوج ها می شود. در واقع کیفیت 

 رابطه زناشویی می تواند تحت تاثیر راهبردهای هیجانی افراد باشد. 

 شنهاداتیپ

 های دیگر و مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر.در جوامع دیگر با فرهنگ انجام پژوهش-

 ...و اجتماعی وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگ، چون مزاحمی متغیرهای کنترل با پژوهش انجام-

 هاتیمحدود

که امکان مقایسه باشد کمبود وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین محدودیت این پژوهش می-

 نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکانپذیر نکرد.

ها دارای شرایط متفاوت بودند، و عواملی از قبیل فرهنگ، محیط اجتماعی، شرایط از آنجایی که در این پژوهش نمونه -

یم نتایج به همه افراد جامعه را محدود اقتصادی و ... در پژوهش به صورت کامل کنترل نشده اند، لذا این شرایط امکان تعم

 .کندمی
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