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:چكيده
 تابو فردي بين روابطدر اعتماداين پژوهش با هدف بررسي رابطه

شد زناشويي رضايتبا خانواده آوري پژوهش حاضر توصيفي،.اجرا
جامعه آماري اين پژوهش كليه زوج. از نوع همبستگي مي باشد

و حداقل  هايي كه يكي از آنها در شهرداري شهر تهران شاغل بوده
و مرد 381كه از ميان آنها. يك سال از ازدواج آنها گذشته است زن

ايبه شيوه نمونه گيري  و با پرسشنامه تصادفي چند مرحله انتخاب
 انريچ، پرسشنامه اعتماد در روابط بين فردي زناشويي هاي رضايت

از. مقياس تاب آوري خانواده مورد آزمون قرار گرفتندو داده ها
و شاخص هاي(طريق آمار توصيفي  شاخص هاي گرايش به مركز

و از طريق نرم) رگرسيون چند گانه(و آمار استنباطي) پراكندگي
شد spssر افزا و تحليل كه.تجزيه يافته هاي پژوهش نشان داد

زناشويي تاب آوري خانواده با رضايتو اعتماد در روابط بين فردي
و معناداري دارند  01/0p(همبستگي مثبت سازه هاي حل ).>

و رضايت زناشويي مي توانند تغييرات مربوط به تاب آوري  تعارض
به.ش بيني كنندپي01/0خانواده را در سطح آلفاي  و اين دو متغير

را384/0و478/0ترتيب درصد از تغييرات تاب آوري خانواده
و رضايت زناشويي مي توانند. تبيين مي كنند و سازه هاي ارتباطات

تغييرات مربوط به اعتماد در روابط بين فردي را در سطح آلفاي
453/0و329/0و اين دو متغير به ترتيب. پيش بيني كنند01/0

. درصد از تغييرات اعتماد در روابط بين فردي را تبيين مي كنند
 آوري تابو فردي بين روابطدر اعتمادنتايج پژوهش اهميت

.بر رضايت مندي زناشويي را آشكار ساخت خانواده
اعتماد، تاب آوري در خانواده، رضايت زناشويي،: واژه هاي كليدي

.زوج هاي شاغل

Abstract: 
this research performed with the aim of studying trust 
relationship in interpersonal relationships and family 
hardiness with marital satisfaction. this research is 
descriptive and correlation type. This research 
statistical universe is about all couples who either 
both or one of them is working in Tehran municipal 
and it is past at least one year of their marriage. That 
among them, 381 men and women were selected by 
multi-stage random sampling and were tested by 
Otrich, s marital satisfaction questionnaire, trust in 
interpersonal relationships questionnaire and family 
hardiness scale. Data were analyzed via descriptive 
statistics (center tendency indexes and dispersion 
indexes) and inferential statistics (multiple 
regressions) and spss software.  research results 
showed that trust in interpersonal relationships and 
family hardiness with marital satisfaction have 
positive and meaningful correlation (p<0.01). 
elements of contradiction solution and marital 
satisfaction can predict the changes related to family 
hardiness in 0.01 Alfa level. And these two variables 
explanted family hardiness changes in order 0.478, 
0.384 percent. And the elements of communications 
and satisfaction can predict changes related to trust in 
interpersonal relationships in 0.01 Alfa level. And 
these two variables explanted trust changes in 
interpersonal relationships in order 0.329, 0.453 
percent.  These research conclusions cleared the 
importance of trust in interpersonal relationships and 
family hardiness on marital satisfaction of married 
employers. 
Key words: trust, family hardiness, marital 
satisfaction, working couples.
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 مقدمه

امروزه در اغلب كشور ها سبك زندگي از خانواده هاي با يك نان آور به سمت خانواده هاي با دو نفر شاغل تغيير

؛ به نقل از 1،1991شلتون(به گونه اي كه زوج هاي هر دو شاغل، تعداد زيادي از زوج ها را تشكيل مي دهند كرده است،

و همكاران، در اين زوج ها علي رغم اينكه همسر شاغل نسبت به همسر غير شاغل شوهرش را بهتر حمايت مي ). 1386نظري

و همكاران، 2،1980شويتز(كند  در) 1386؛ به نقل از نظري و اضطراب كمتري را و از نظر اقتصادي وضعيت بهتري دارند

و كاري وجود دارد كه تنيدگي هاي شغلي، مسايل مادي تجربه مي كنند، اما در زندگي آنها انواعي از تعارض هاي خانوادگي

و مساي ل مربوط به تعادل فشار كاري زياد، تعارض هاي نقش، مشكالت مربوط به مراقبت از كودك، نگهداري از بزرگساالن

و نياز هاي شخصي از جمله آنهاست و همكاران، 3،1980اسنايدر(شغل، خانواده ).1386؛ به نقل از نظري

درصد از افراد طالق گرفته دوباره ازدواج80در جوامع مختلف روابط زوجي ارزش زيادي دارد به طوري كه بيشتر از

و4،2000گولدنبرگ(مي كنند  و70تحقيقات بين المللي نشان مي دهد كه ). 1385نوابي نژاد،؛ به نقل از نظري درصد مردان

و خانواده را تجربه مي كنند 83 و تضاد هاي كار 7و ورتينگتون6پرون). 5،1991كوپر(درصد از زنان تعارض شديد بين نقش ها

به–، آنها دريافتند كه فشار شغلفشار نقش اجتماعي افراد در زوج هاي دو شغلي را مورد تحقيق قرار دادند) 2001( خانواده

و ارزيابي منفي از ازدواج مربوط است تحقيق آنها همچنين نشان داد. رضايت مندي پايين در خصوص سبك زندگي دو شغلي

و همسر اثر منفي فشار نقش بر روي رضايت زناشويي كاهش مي يابد محققان اهميت. كه با افزايش همكاري بين شوهر

و جنسيت زدا و تعادل اثر بخش نقش هاي كاري و كار را براي مشاركت مسئوليت پذيري يي از مسئوليت هاي خانه داري

شخصيتي–هاي رواني در درجه اول پيوند ميان ويژگي). 8،2005ساگيناك(خانوادگي در كاهش فشار نقش، نشان داده اند 

و پترسونزوج ها با ميزان سازگاري آنها در روابط زناشويي شان، به با يا) 2008(9ور اسميت به اين دليل است كه جنبه ها

شخصيتي افراد مي تواند به سان يك عامل تنش زا در لحظه لحظه زندگي در روابط زناشويي آنها–ابعادي از ويژگي هاي رواني

آ. وارد عمل شود و عملكردي را به نها تحميل مي كند از طرف ديگر هر يك از ويژگي هاي افراد، الگوهاي خاص رفتاري
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و بيل گيلي( و ون هسلت2،2008؛ فيركلوت وكامينگز1،2009آويسي، اوكانلي، كارابولوتلو ،3؛ گاگنون، هرسن، كاباكوف

1999 .( 

و پيچيده از يك رابطه زناشويي است –رضايت زناشويي يك ارزيابي هيجاني. رضايت زناشويي يك جنبه بسيار مهم

به طور كلي مي توان گفت كه رضايت ). 5،2000؛ گريف2008و همكاران،4اسپرجر(ي مي باشد شناختي فرد از رابطه زناشوي

و شوهر از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي خود دارند  و لذت بخشي است كه زن بيرامي،(زناشويي در واقع نگرش مثبت

و اميري،  و سطح سالمت رواني در زوج ها پرداخته پژوهش هاي متعددي به بررسي رضايت زناشويي ). 1391فهيمي، اكبري

و سالمت رواني زوجين اند كه تعداد زيادي از اين پژوهش ها نشان داده اند كه رابطه قوي معناداري بين رضايت زناشويي

و روش ارضاي آنها، خود محوري، ). 6،2011هرلبرت(وجود دارد  و شوهر در نوع نياز ها تعارض زناشويي از ناهماهنگي زن

و ازدواج است اخت ؛ 7،1996شارف(الف در خواسته ها، طرحواره هاي رفتاري، رفتار غير مسئوالنه نسبت به ارتباط زناشويي

و همكاران، 8،2000گالسر تحقيقات متعدد رابطه تعارض هاي زناشويي را با افسردگي، اختالالت ). 1392؛ به نقل از آريامنش

و بيم با. اري هاي قلبي تاييد كرده اندخوردن، بيماري هاي خاص مثل سرطان در واقع رفتارهاي خصمانه در طي تعارض،

تحقيقات نشان داده اند كه موفقيت بزرگساالن در دستيابي به ). 9،2003فينچام(تغييرات دستگاه ايمني بدن در ارتباط است 

و كفايت در روابط بين فردي، با تجارب عاطفي آنها در خانواده اصلي گر و(ه خورده است رشد عاطفي اسكودون، استانلي

، 2008، 10شاپيرو و همكاران  ). 1391، به نقل از بيرامي

سرمايه اجتماعي، قابليتي است.، اعتماد اجتماعي، جزء اساسي سرمايه اجتماعي است)2004( 11به اعتقاد فوكوياما

و بنيادي ترين گروه اجتماعي، يعني  و ميتواند در كوچك ترين كه از شيوع اعتماد در يك جامعه يا بخشي از آن برمي خيزد

و همه گروه هاي ديگر  و نيز در بزرگترين گروه ها، مثل ملت به ). 1384به نقل از تاجبخش،(درون آن گنجانده شود خانواده

و عشق به عنوان هسته  و اغلب در كنار تعهد و صميمي است يقين، اعتماد، يكي از مهم ترين كيفيت ها در هر رابطه نزديك
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ي، پيش بيني اعتماد در رابطه زناشويي شامل سه بعد وفادار). 1،2001براون(مركزي رابطه ايده آل در نظر گرفته مي شود

و قابليت اتكا است كه وفاداري، مهم ترين عامل اعتماد در رابطه زناشويي است  و زانا(پذيري ؛ به نقل از 2،1996رمپل، هوملز

و اتكا به يك ادعا با اظهار نظر، بدون ). 3،2007كروز و توان يك فرد، انتظاري مطمئن اعتماد، باوري قوي به اعتبار، صداقت

و موجب ). 4،2002ليون(است آزمون كردن آن و دنياي پيرامون خود دارد اعتماد بنيادي نگرشي است كه فرد نسبت به خود

و استمرار هستند  و داراي ثبات و دنيا قابل اعتماد و امور اريكسون ). 5،1378گيدنز(تقويت اين احساس مي شود كه افراد

و عاطفي نوزاد را تامين معتقد است اين اعتماد، محصول فرآيند هاي دوره نوزادي است، اگر ديگران نياز هاي اصلي مادي

كنند، حس اعتماد در كودك به وجود مي آيد، اما عدم تامين اين نياز ها، سبب مي شود نوعي بي اعتمادي نسبت به جهان، به 

 ). 6،1996جرالد(ويژه در روابط شخصي به وجود آيد 

و زندگي انسان، بدون احساس اعتماد به خود، و اعتماد به جهان پيرامون خود همراه با اضطراب اعتماد به آينده

و نابودي وي شود و شكوفايي. كشمكش تحمل ناپذيري است كه ممكن است باعث از هم پاشيدگي فرد اعتماد، رشد انسان

و جهان را به رابطه اي خال و رابطه او با ديگران و توانايي هاي او را تسهيل مي كند و شكوفا تبديل مي سازد تا استعدادها ق

و با ديگران تجربه كند و استقالل را در كنار ديگران و آزادي مطالعات انجام شده ). 7،2000پوتنام(فرد بتواند آرامش، امنيت

و تجربه است مي. درباره اعتماد، بيانگر اين مطلب است كه اعتماد بر مبناي دانش اگر اعتمادي كه در مراحل بعدي به وجود

و ثبات اجتماعي افزايش مي  و مستحكم مي شود آيد، همتراز با اعتمادي كه در مراحل اوليه وجود داشت، باشد، اعتماد قوي

و باعث مي شود اعتماد از يك نسل به نسل ديگر انتقال يابد  مي) 1998(و همكاران9روسو). 8،2009اردن(يابد خاطر نشان

و مبتني بر انتظارات مثبت از اهداف يا رفتار هاي كند كه اعتماد يك حالت روان شناختي  همراه با آسيب پذيري بالقوه است

و گشودگي هستند. ديگران مي باشد ، تام 10لوييكي(وجوه اعتماد شامل صداقت، خيرخواهي، قابليت اطمينان، شايستگي

ق). 2006لينسن، گيل، ول، بيان شفاهي يا كتبي افراد يا گروه صداقت، اين انتظار است كه بتوان بر مبناي آن بر روي حرف،
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قابليت اطمينان نيز، ميزان قابل اتكا بودن يا تصور از توانايي ديگران در فراهم نمودن نيازها ). 1،1967راتر(هاي ديگر تكيه كرد

يا كاهش مي شايستگي يك مبناي ذهني است كه احتمال واكنش همراه با اعتماد، نسبت به ديگران را افزايش. را مي رساند

و با طيب خاطر اطالعات فردي خود را با ). 2007، شوهو،2اسميت(دهد  گشودگي، خيابان دو طرفه اي است كه افراد داوطلبانه

و افقي) 2009(و همكاران4توكودا). 3،2003گيگ(ديگران به اشتراك مي گذارند  به بررسي رابطه اعتماد در دو سطح عمودي

و تحصيالت. پرداخته اند با سالمت افراد در آسيا نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه افراد جوان تر، متاهل، داراي درآمد باال

و اجتماعي خود، از ميزان اعتماد باال برخوردارند .عالي در روابط شخصي

ر) 2002؛ به نقل از پترسون، 1994(5برنارد ا معرفي چندين ويژگي خانواده ها كه با تاب آوري شخصي ارتباط دارد

والد، حداقل تعارض در محيط خانواده، حمايت اعضاء از يكديگر با تاب آوري فرد–او بيان مي كند كه ارتباط كودك. مي كند

و همكاران. مربوط مي باشد در) 1386(در اين ارتباط محمدپور دريافته اند كه زنان كارمند در مقايسه با زنان خانه دار

و محمدپور،(ري بيشتري دارند رويارويي با مشكالت، تاب آو تاب آوري، به فرآيند پوياي انطباق ). 1389به نقل از شاكري نيا

و ناگوار اطالق مي شود  و چيچتي(مثبت با تجربه هاي تلخ تاب آوري، كه مقاومت در برابر ). 7،2001؛ ماستن6،2000التار

اي) 8،1985گارمزي(استرس  و كاال(يا رشد پس ضربه نيز ناميده شده است، در امتداد يك پيوستار) 9،1998نتدشي، پارك

و پرايس(با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسيب هاي روان شناختي قرار مي گيرد  تاب آوري، بر ). 2001، 10اينگرام

و ناماليمات زندگي است  با رشد مثبت، انطباقو) 2004، 11بونانو(اين تعريف، فراتر از جان سالم به در بردن از استرس ها

پذيري در رسيدن به سطحي از تعادل پس از به وجود آمدن اختالل در وضعيت تعادلي پيشين، مطابقت مي كند 

و ). 2002، 12ريچاردسون( نظريه هاي فعلي، تاب آوري را سازه اي چند بعدي متشكل از متغيرهاي سرشتي، مانند مزاج

م روان ). 2006، 13سيلس، كوهان، استين–كمپل(هارت حل مسئله، مي دانند شخصيت، همراه با مهارت هاي مخصوص، مثل

و درد بررسي كرده  ؛ 2004بونانو،(شناسان باليني، اخيراً مدل هايي از تاب آوري را تحت شرايط فقدان، مصيبت، افسردگي
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و آسيب پذيري را محقق). 2005و چارني،3؛ سوتيك، ويتيلينمگا2،2005؛ زاترا، جانسون، ديويس1،2004چارني ان تاب آوري

آسيب پذيري به افزايش احتمال پيامدهاي منفي در برابر خطرات اطالق مي شود. دو قطب متضاد يك پيوستار مي دانند

و زيمرمن( در. تركيب عواملي، باعث شكل گيري تاب آوري مي شود). 4،2005فرگوس و تعامالت يكي از اين عوامل نوع رابطه

مطالعات خانواده، امروزه بيشتر در جهت اين موضوع است كه چطور افرادي در برخورد با عوامل استرس زا، توان. خانواده است

و چطور خانواده بر اين توانايي اساسي افراد اثر مي گذارد  و مقاومت را دارند و كوئونو(مقابله ؛ به نقل از 5،2004فيد زپاتريك

و) 2006(و همكارانش6مندل). 1388كشتكاران، دو وجه را در مفهوم تاب آوري مهم مي دانند، يكي اينكه افراد حادثه تروما

و  و دست به جبران براي بازگشت به عملكرد و دوم اينكه در برابر حوادث انعطاف پذير باشند و سختي را تجربه كند فشار

).1388به نقل از كشتكاران،(كاركرد هاي معمول خود بزنند 

مي) 2001(به باور ماستن و نياز هاي اوليه انساني تامين گردد، آنگاه تاب آوري به ظهور هنگامي كه فاجعه از سر بگذرد

و يا حتي ناپديد مي گردند. رسد همكاران،7انزليچت(در نتيجه فرآيند تاب آوري، اثرات ناگوار، اصالح يا تعديل مي شوند

و عباسي، 2006 پ). 1388؛ به نقل از نريماني ژوهش هاي مهم در زمينه ويژگي هاي افراد تاب آور، پژوهش ماستن، يكي از

و گارمزي از. است كه به سه ويژگي بارز در افراد تاب آور اشاره داشت) 1990(8بست و: اين خصايص عبارت اند توانايي رشد

و بروز پيامد هاي مثبت پس از تجربه كردن آنها، قاب و پرخطر ليت هميشگي در عملكرد تحت پيشرفت با وجود شرايط ناگوار

و توانايي بازگشت پس از ضربه روحي ناشي از تجربه موقعيت هاي ناگوار در زندگي  و تنشي و(فشار روحي به نقل از جليلي

در مجموع،. از ويژگي هاي فردي موثر در تاب آوري، توانايي ايجاد خود نظم دهي يا خود كنترلي است). 1390 حسينچاري،

يتي همچون خودپنداري مثبت، اجتماعي بودن، هوش، كفايت در كار آموزي،خودمختاري، عزت نفس، ويژگي هاي شخص

و جسماني، از جمله عوامل موثر بر افزايش تاب آوري در فرد به شمار  و سالمت رواني ارتباطات خوب، مهارت هاي حل مسئله

دي9،2004بونانو(مي روند  و تاب آوري را به معناي) 2005(و همكاران1آلورد). 2009و همكاران، 11؛ وسلسكا2007، 10؛ گا
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و چالش ها سازگار و توانمندي هايي تعريف مي كنند كه فرد را قادر مي كنند با سختي ها، مشكالت مهارت ها، خصوصيات

و اسميت  ش) 2006(شود ود، معتقد است كه تاب آوري فرآيندي است كه موجب آگاهي فرد نسبت به توانمندي هاي خود مي

سي(اما تاب آوري را مي توان به عنوان پيامد اين فرآيند نيز تلقي كرد  به نقل از جمشيدي(،) 2006و همكاران،2اليت

و همكاران،  رضايتبا خانواده آوري تابو فردي بين روابطدر اعتمادپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه).1392سولكمو

.1:و بر اين اساس، فرضيه هاي پژوهش به اين شرح بررسي مي شوند. صورت گرفته است شاغل در تهران هاي زوج زناشويي

با خانواده آوري بين تاب.2. رابطه وجود دارد شاغل هاي زوج زناشويي مولفه هاي رضايتبا فردي بين روابطدر اعتمادبين

.رابطه وجود دارد شاغل هاي زوج زناشويي مولفه هاي رضايت

 روش

و  روش اجرا پژوهشو نمونه جامعه

و از نوع همبستگي است كه. پژوهش حاضر توصيفي جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه زوج هاي شاغل

1حداقل يكي از آنها در شهرداري تهران مشغول به كار است را تشكيل مي دهد؛ كه در فاصله زماني اجراي پژوهش حداقل 

اي چند تصادفي گيري نمونه از روش با استفاده. سال از زندگي مشترك آنها گذشته است از3،5مرحله منطقه شهرداري تهران

و سپس از بين پرسنل شهرداري اين22بين  پرسنل كه همسرانشان 400منطقه،5منطقه به صورت تصادفي انتخاب گرديد

و توضيحات پژوهشگر در نهايت  آو 381هم شاغل هستند انتخاب شدند، پس از توزيع پرسشنامه شدپرسشنامه سالم جمع . ري

 ابزار سنجش

و اولسون. انتخاب شده است4براي بررسي ميزان رضايت زناشويي، پرسشنامه انريچ:مقياس رضايت زناشويي 5فورز

و اولسون. از اين پرسشنامه براي بررسي رضايت زناشويي استفاده نمودند) 1997( با استفاده از نمونه گيري) 1989(فورز

بين زوجين%95-85زوج نشان دادن كه با استفاده از اين پرسشنامه مي توان با دقت 5039تصادفي در تحقيق ملي با 

و ناخرسند تمايز قايل شد تجديد نظر شد، مقياس تجديد نظر شده 2006در توسط اولسون در سال اين مقياس. خرسند

نمره باال نشان دهنده:6تحريف آرماني.1: مولفه هاي اين پرسشنامه به اين شرح است. عبارتي است35خرده مقياس4شامل 
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جنبه رابطه10و انطباق افراد با اين مولفه، رضايت:1رضايت زناشويي.2. رابطه غير واقع بينانه درباره رابطه زناشويي است

و نمره باال نشان دهنده رضايت زناشويي باالست نمره باال نشان دهنده آگاهي:2ارتباطات.3. زناشوئي را اندازه گيري مي كند

و نوع ارتباط در روابطشان است و رضايت از سطح و شوهر نمره باال نشان دهنده نگرش هاي واقع:3حل تعارض.4و. زن

و امي اولسون در سال. ايانه درباره تعارضات موجود در روابط زناشويي استگر پرسشنامه زوجي اينريچ توسط ديويد اولسون

شد 25501روي 2000 ، ارتباطات)86/0(ضريب آلفاي پرسشنامه براي خرده مقياس هاي رضايت زناشويي. زوج متاهل اجرا

و اعتبار بازآزمايي پرسشنامه براي خرده مقياس به ترتيب)83/0(و تحريف آرماني)84/0(، حل تعارض)80/0( ،86/0است

و ضريب آلفاي بدست آمده در پژوهش آسوده92/0و81/0،90/0 زوج، به ترتيب 365با تعداد نمونه) 1389(بوده است

.به دست آمد78/0،78/0،82/0،77/0برابر با 

و همكاران به منظور ارزيابي5توسط مك كوبين 1986در سال اين مقياس):FHI(4مقياس تاب آوري خانواده

يا20اين آزمون كه داراي. ميزان تاب آوري خانواده در مقابله با استرس ساخته شد عبارت است به منظور سنجشش خصيصه

و سازگاري در خانواده تهيه شده است هم4اي اين مقياس دار. ميژگي تاب آوري به عنوان منبع مقابله با استرس ي مولفه

و كنترل است، با وجود اين به نظر مي رسد كه نمره كل بهترين شاخص براي تاب آوري باشد مك. جهتي تعهد، اعتماد، چالش

و همكاران به روي و7/6با انحراف استاندارد4/47خانواده پرسشنامه را اجرا كردند، ميانگين نمونه 304كوبين بدست آمد

شدگز82/0ضريب آلفاي  كه. ارش 86/0همچنين در پژوهش حاضر نيز ميزان آلفاي كرونباخ آزمون تاب آوري محاسبه شد

. بدست آمد

و در سال 1986در سال8و هولمز7مقياس اعتماد توسط رمپل:6مقياس اعتماد در روابط بين فردي ساخته

شد 1985 ب.1: عبارتي شامل سه مولفه است18اين مقياس. تجديد نظر .3و 10قابليت اعتماد.9،2يني پذيريپيش

با81/0ضريب آلفاي كرونباخ كل آزمون برابر با . 11وفاداري و براي زير مقياس ها پيش بيني پذيري برابر ، قابليت اعتماد70/0،
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و قابليت اعتماد: ميزان همبستگي زير مقياس ها بدين شرح است. گزارش شده است80/0و وفاداري72/0 سطحدر(وفاداري

و پيش بيني پذيري):46/0rو01/0آلفاي  و پيش بيني پذيري):27/0rو05/0در سطح آلفاي(، وفاداري و قابليت اعتماد

كه).:28/0rو05/0در سطح آلفاي( 89/0همچنين در پژوهش حاضر نيز ميزان آلفاي كرونباخ آزمون اعتماد محاسبه شد

. بدست آمد

 يافته ها

و 207كننده شركت 381از بعد از توصيف.سال مي باشند34نفر آنها آقا با ميانگين سني 174آزمودني خانم

و تاييد فرضيه ها استفاده  و ميزان رابطه مولفه هاي پژوهش مولفه هاي پژوهش، از رگرسيون چند متغيره جهت بررسي شدت

.شده است

1جدول
 پژوهش متغير هايشاخص هاي آماري شركت كنندگان در پژوهش در بين

حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگينمتغيرهاي پژوهش
35.496.161950رضايت زناشويي

36.905.102547ارتباطات
31.685.472142حل تعارض

17.853.151325تحريف آرماني
44.312.113057تاب آوري خانواده

69.6411.1237115اعتماد در روابط بين فردي

در. شاخص هاي آماري شركت كنندگان در پژوهش در بين متغير هاي پژوهش حاضر را نشان مي دهد1جدول

را نشان دهنده ارتباطات باالي زوجين شاغل) 36.90(بين مولفه هاي رضايت زناشويي، تنها مي توان ميانگين مولفه ارتباطات

و ميانگين سه مولفه  و نقاط برش آزمون در حد تفسير كرد و تحريف آرماني طبق هنجارها رضايت زناشويي، حل تعارض

.متوسطي مي باشند
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2جدول
 رضايت زناشوييهايو مؤلفهاعتماد ميزان در مورد رابطه ماتريس همبستگي پيرسوننتايج

5 4 3 2 1
1 r اعتماد در روابط بين فردي 1

1 .839** r زناشوييرضايت 2
1 .786** .644** r ارتباطات 3

1 .859** .490** .380** r حل تعارض 4
1 .760** -.136* .198* -.460** r تحريف آرماني 5

r:05معناداري در سطح:*//.01معناداري در سطح:**/ ميزان همبستگي پيرسون./

و مولفه هاي رضايت زناشويي است، طبق با توجه به فرضيه اول پژوهش كه به دنبال رابطه اعتماد در روابط بين فردي

و مولفه هاي رضايت زناشويي از جمله، مولفهα=0.01و سطحrو با توجه به مقدار2جدول  رابطه اعتماد در روابط بين فردي

و مولفه تحريف آرماني با /. 380، مولفه حل تعارض با مقدار/.644ارتباطات با مقدار مولفه،/.839رضايت زناشويي با مقدار 

و فرض تحقيق تاييد مي گردد. معنادار است-/.460مقدار به عبارت ديگر بين اعتماد در روابط بين. بنابراين فرض صفر رد

و مولفه هاي رضايت زناشويي بين اعتماد در روابط بين فردي با تمامي مولفه هايو رابطه. رابطه معناداري وجود دارد فردي

.رضايت زناشويي به جز تحريف آرماني به صورت مستقيم يا مثبت است

3جدول
 رضايت زناشوييهايو مؤلفهاعتماد ميزان نتايج رگرسيون چندگانه با هدف تعيين رابطه

ضرايب استانداردمتغيرهاي پيش بينمالكمتغير
بتا

tمعناداريسطح

اعتماد در روابط بين فردي

.3.044001اثر ثابت
.453.4.231000رضايت زناشويي

.329.2.747008ارتباطات
.089.1.023153حل تعارض

.366-0.843-.106تحريف آرماني

و مولفه اعتماد. رابطه وجود دارد رضايت زناشوييو مولفه هاي اعتماد در روابط بين فردي، بين3طبق جدول

و ضريب استاندارد بتاي99با اطمينان)P:000/0(به صورت مستقيم رضايت زناشويي و رابطه 0.453درصدي در بوده، اعتماد
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و ضريب استاندارد بتاي99با اطمينان)P:000/0(نيز به صورت مستقيم ارتباطاتبا مولفه روابط بين فردي  0.329درصدي

رضايت زوج هاي شاغل بيشترين رابطه را با توجه به ميزان بتاي محاسبه شده با مولفه اعتماد طبق اين جدول،. باشد مي

و دو مولفه اعتماد در روابط بين فرديدارد، در نهايت بين زناشويي ارتباطيتحريف آرمانو حل تعارضزوج هاي شاغل

.معناداري بدست نيامد

4جدول
 رضايت زناشوييهايو مؤلفهتاب آوري در مورد رابطه ماتريس همبستگي پيرسوننتايج

5 4 3 2 1
1 r تاب آوري خانواده 1

1 .585** r رضايت زناشويي 2
1 .786** .609** r ارتباطات 3

1 .859** .490** .769** r حل تعارض 4
1 .760** -.136* .198* -.627** r تحريف آرماني 5

r:05معناداري در سطح:*//.01معناداري در سطح:**/ ميزان همبستگي پيرسون./

و مولفه هاي رضايت زناشويي است، طبق جدول 4با توجه به فرضيه اول پژوهش كه به دنبال رابطه تاب آوري خانواده

باα=0.01و سطحrو با توجه به مقدار و مولفه هاي رضايت زناشويي از جمله، مولفه رضايت زناشويي رابطه تاب آوري خانواده

معنادار-/.627و مولفه تحريف آرماني با مقدار /. 769، مولفه حل تعارض با مقدار/.609مولفه ارتباطات با مقدار،/.585مقدار 

و فرض تحقيق تاي. است و مولفه هاي رضايت. يد مي گرددبنابراين فرض صفر رد به عبارت ديگر بين تاب آوري خانواده

و رابطه بين تاب آوري خانواده با تمامي مولفه هاي رضايت زناشويي به جز تحريف آرماني. رابطه معناداري وجود دارد زناشويي

.به صورت مستقيم يا مثبت است

5جدول
 رضايت زناشوييهايو مؤلفه ميزان تاب آورينتايج رگرسيون چندگانه با هدف تعيين رابطه

متغيرهاي پيشمالكمتغير
 بين

سطحtضرايب استاندارد بتا
 معناداري

 تاب آوري خانواده

.4.117000اثر ثابت
.0.3843.267005رضايت زناشويي

.0.0911.116268ارتباطات
.0.4785.398000تعارضحل

.348-.604-0.063تحريف آرماني



25 ...ييزناشو رضايتدر خانواده آوري تابو فردي بين روابطدر اعتماد نقش

. رابطه وجود دارد رضايت زناشوييو مولفه هاي تاب آوري خانوادهمشاهده مي شود، بين5همانطور كه در جدول

و ضريب99با اطمينان)P:000/0(به صورت مستقيم رضايت زناشوييو مولفه تاب آوري خانواده استاندارد بتاي درصدي

و رابطه 0.384 و99با اطمينان)P:000/0(نيز به صورت مستقيم حل تعارضبا مولفه تاب آوري خانواده بوده، درصدي

طبق اين جدول، تاب آوري زوج هاي شاغل بيشترين رابطه را با توجه به ميزان بتاي. باشدمي 0.478ضريب استاندارد بتاي 

و دو مولفه محاسبه شده با توانايي حل  تحريفو ارتباطاتتعارضات خانوادگي دارد، در نهايت بين تاب آوري زوج هاي شاغل

.ارتباط معناداري بدست نيامد آرماني

 بحث

و تاب آوري با رضايت زناشويي صورت گرفت كه با توجه به اطالعات پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه اعتماد

با. مورد تاييد قرار گرفت01/0بدست آمده رضايت زناشويي در سطح معناداري  بنابراين رابطه بين متغيرهاي مورد پژوهش

ف. درصد معنادار است99احتمال  در تبيين اين. رضيات زيربنايي در رويكرد هاي نظري همخواني داردنتايج پژوهش حاضر با

:يافته ها مي توان گفت كه

نتايج. تائيد فرضيه اول نشان مي دهد كه اعتماد توانسته رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل را افزايش دهد

و با نت ، اردن)2004(ايج پژوهش هاي فوكوياما پژوهش حاضر در فرضيه اول با اهداف مطرح شده در ادبيات تحقيق هماهنگ

و همكاران)2009( زندگي بدون احساس اعتماد) 2000(پاتنام به نظر. همخواني دارد) 1378(و گيدنز) 2009(، توكودار

و خودشكوفا مي سازد و كشمكش تحمل ناپذيري است اما اعتماد در زندگي رابطه انسان با ديگران را خالق . همراه با اضطراب

مبني بر اينكه عامل اعتماد يكي از شاخص هاي اصلي سرمايه) 2005(1كاكسيجه آزمون اين فرضيه تائيدي است بر نظر نت

و اگر هم وجود نداشته باشد مسائل اجتماعي  و اگر وجود داشته باشد روابط اعضاي خانواده موثرتر خواهد بود اجتماعي است

، به نقل از شريفيان(افزايش خواهد يافت  و زانا). 1384ثاني نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پژوهش هاي رمپل، هولمز

و همكاران، 1996( اعتماد، احساس امنيت در مورد. همخواني دارد) 2009(3و زويگنهافت2و نوريس) 1390؛ به نقل از زارعي

و احساس امنيت را به تباهي نبود ارتباط در روابط زناشويي،. رفتار هاي پيش بيني نشده فرد ديگري است تعامالت صميمي
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و سطوح باالتر اعتماد سبب افزايش ميزان تعهد در روابط زناشويي مي شود اعتماد به عنوان).1،2009سيمپسون(مي كشد

و هولمز  و همكارا2001(يكي از ويژه گي هاي افرادي كه رضايت زناشويي دارند با پژوهش رمپل، راس ن،؛ به نقل از زارعي

و رابطه) 1390 كه نشان مي دهد زوج هايي كه سطح اعتماد بيشتري دارند بطور مداوم اسنادهاي مثبتي را نسبت به يكديگر

و اين احساس اعتماد بعنوان يكي از ويژگي هاي اصلي در كيفيت زندگي، هسته مركزي در يك رابطه ايده  شان ابراز مي كنند

 ). 2001براون،(آل زناشويي مي باشد 

نتايج پژوهش. تائيد فرضيه دوم نشان مي دهد كه تاب آوري توانسته رضايت زوجين هر دو شاغل را نيز افزايش دهد

نتايج حاصل از اين فرضيه نيز با نتايج پژوهش. حاضر در فرضيه دوم با اهداف مطرح شده در ادبيات تحقيق هماهنگ است

و فردريكسون(هاي  و همك2،2004تاگيد و همكاران، 2006اران،؛ انزليچت و3؛ فريبرگ2001؛ ماستن، 2003؛ بيسلي

و ناگوار سالمت. همخواني دارد) 2006همكاران، اين پژوهش ها گوياي آن هستند كه افراد داراي تاب آوري در شرايط استرس

و از اين طريق باعث افز و داراي سازگاري روان شناختي هستند و نيز روان شناختي خود را حفظ مي كنند ايش كارآيي

و. احساس رضايت خود مي شوند تاب آوري جايگاه ويژه اي مخصوصاً در حوزه هاي روان شناسي تحولي، روان شناسي خانواده

و سالمت رواني به خود اختصاص داده است  و استين،–كمپل(بهداشت تحقيقات نشان داده است كه ). 2006سيلس، كوهان

تاب آوري نه تنها به معناي مقابله با مشكالت در رويدادهاي.ت افراد مفهوم تاب آوري استيكي از داليل واكنش هاي متفاو

تاب آوري نوعي ويژگي است كه از فردي به فردي ديگر متفاوت. ناگوار، بلكه پاسخ انعطاف پذير به فشارهاي زندگي روزانه است

و مي تواند به مرور زمان رشد كند و فردريكسون. است و چسين)2004(تاگيد در پژوهش هاي جداگانه نشان) 2004(4، كارل

و هيجان هاي مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه  دادند كه سطوح باالي تاب آوري به فرد كمك مي كنند تا از عواطف

و بازگشت به وضعيت مطلوب استفاده كند دن به از آنجا كه افزايش تاب آوري مي تواند موجب بهبود بخشي.هاي نامطلوب

و سيم كيم(كيفيت زندگي گردد  زوجيني كه سطح باالي تاب آوري) 1385به نقل از كرباليي شيري فرد،؛ 5،2004شاين

و  دارند در رضايت زندگي هم مي توانند نمرات بهتري را بدست آورند، اين افراد با مشكالت زندگي بهتر مي توانند كنار بيايند

و انعط تا. اف پذيري بيشتري داشته باشندزير بار مشكالت خم نشوند با توجه به اينكه توانمندي به فرد تاب آور كمك مي كند

و ناماليمات نه تنها جان سالم بدر برد  و در مقابله با مصائب به) 2004بونانو،(شرايط استرس زا را مديريت كند بلكه بتواند

ف و چون تاب آوري و رشد مثبت دست يابد رآيندي پويا است كه به متن زندگي وابسته است وقتي سطح جديدي از تعادل
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و همكاران،(بطور موفقيت آميز كسب شود قابليت هاي فردي را تقويت مي كند و رودز ). 2001ماستن به عقيده براون

از) 1،2002، به نقل از ايساكسون1991( سردرگمي افراد با تاب آوري بيشتر قادر به اعمال كنترل مي باشند قادرند خود را

و روابط خانوادگي گسترده تري فراهم كنند تا به آنها براي سازگاري بهتر كمك نمايد و سيستم هاي حمايت اجتماعي . برهانند

و رضايت مندي از زندگي در رابطه با تاب آوري اشاره داشته اند ،2آنتونوسكي(شماري از پژوهش ها به افزايش سطح سالمت

و همكاران، 4،1994من؛ سيل3،2004؛ الزاروس1987 و6، هامارات)2004(5همچنين باسو).1386؛ به نقل از ساماني

و همكاران(گزارش كرده اند كه اين احساس ها ناخرسندي در زندگي را به دنبال داشته اند) 2001(همكاران به نقل از ساماني

 ،1386 .( 

 نتيجه گيري

و معنادار وجود دارد كه و تاب آوري با رضايت زناشويي رابطه مثبت بطور كلي نتايج نشانگر آن است كه بين اعتماد

و عوامل مشترك يافت مي شود كه بر اهميت رابطه  در برخي از پژوهش ها به گونه اي غير مستقيم جنبه هايي از مشابهت ها

ش و تاب آوري با رضايت زناشويي اشاره هر چند در خصوص هر يك از متغيرها به تنهايي پژوهش هاي گسترده. ده استاعتماد

و تاب آوري با رضايتمندي صورت نگرفته است كه اين نكته يكي از  اي وجود دارد اما مطالعه اي در بررسي ميزان رابطه اعتماد

و. محدوديت هاي اصلي در اين پژوهش بوده است انجام مداخالت آموزشي در اين زمينه برقراري رابطه بين متغيرهاي مذكور

و عملي آشكار شود در سطح نظري گامي در جهت غني كردن ادبيات پژوهشي موجود  مي تواند در دو دسته پيامدهاي نظري

و فرضيه هاي جديدي در مورد ميزان رابطه متغيرهاي اين  و هم پرسش ها بوده نظريه هاي فعلي را از جهاتي تائيد نمايند

و فرضيه هاي مبتني بر آنها نيازمند پژوهش هاي مستقلي در حوزه هاي ديگر پژوهش مطر ح سازند كه پاسخ به پرسش ها

و عالقمندان پيشنهاد مي شود در سطح عملي يافته هاي اين پژوهش را مي توان در تدوين برنامه. است كه به پژوهشگران

و تاب آوري زوجين بكار برد تا  به آن ها كمك شود تا با باال بردن سطح اطالعات خود نيز سطح هايي براي افزايش اعتماد

. رضايت زناشويي خود را نيز افزايش دهند
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