
 

 

 

 

 

 

 

  روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه
 

 9911 بهار 75 شماره پانزدهم سال

 

بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و ویژگی  شخصیتی برازش مدل علی مبتنی بر پیش

 با میانجیگری ارتباط موثر همسران در زنان
 

 3، مختار عارفی2*، حسن امیری1رزیتا پارپایی

 و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران. گروه روانشناسی-1

  گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران-2

 روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایرانگروه -3

 
 11/90/1301تاریخ پذیرش:                                                                       90/92/1301تاریخ وصول: 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل علی مبتنی بر رضایت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و ویژگی شخصیتی با میانجیگری ارتباط  

های پسرانه و دخترانه شهر شیراز به همراه مادرشان لیه دانش آموزان پایه ششم دبستانموثر همسران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را ک
گیری تصادفی مبتنی بر سهم از نه منطقه آموزش و پرورش شهر دادند. حجم نمونه بر اساس نمونهتشکیل می 8931ـ8931در سال تحصیلی 

نفر انتخاب گردید. شرکت کنندگان پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگساالن،  620( به تعداد 6002شیراز مطابق با نظر رایکو و مارکونلیدز )
آزمون شخصیتی نئو، مقیاس زوجی انریچ و الگوی ارتباط همسران را همراه با مادرشان تکمیل کردند. داده ها با روش همبستگی پیرسون و 

تحلیل شدند. نتایج نشان از برازش نهایی الگوی ارائه شده  AMOS23و    SPSS22یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار مدل
توانند رضایت های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی ارتباط موثر همسران مینشان داد سبکبدست آمده  هایدارد. یافته

ویژه ویژگی های عوامل درون فردی بت تاثیر طور کلی نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی تح(. بP≤ 0.01زناشویی را تبیین کنند )
-شخصیتی و عوامل بین فردی مانند سبک های دلبستگی است. گفتنی است با افزایش ارتباط موثر در میان زوجین رضایت زناشویی بیشتر می

 شود.

 ارتباط موثر همسران  ؛؛ رضایت زناشویی؛ ویژگی شخصیتی: سبک دلبستگیکلیدواژه

 
    hasan.amiri@iauksh.ac.irEmail:A                                                                                                                )نویسنده مسئول(*
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  مقدمه

خانواده نخستین و منحصر به فردترین نهاد اجتماعی  و جایگاهی امن برای ارضای نیازهای گوناگون جسمانی، عقالنی و عاطفی است 
از آنجا که  اند.که سالمت و موفقیت یک جامعه را مرهون سالمت و رضایتمندی اعضای آن دانسته( 6083، 8خومیه هو و تارزناش)

روابط زناشویی رضایت بخش، سنگ زیرین سازند، بنابراین روابط بین آنها بسیار مهم است. را زن و شوهر میبنیان اصلی خانواده 
 . (6002، 6)الری و وایدر نهدعملکرد خوب خانواده را بنا می

مولفان و  شود و از دیرباز مورد توجههای مهم ازدواج موفق، بقا و سالمت خانواده محسوب میرضایت زناشویی، یکی از شاخص
را از احساسات مرتبط با خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده  (، رضایت زناشویی8336) 9الیس پژوهشگران بوده است. در همین راستا

(. رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک 8938عارفی، نوابی نژاد، شفیع آبادی و کیامنش، داند )توسط زن یا شوهر ناشی می
. رضایت فرد از رابطه زناشویی موجب رضایت وی از (6081، 4)وایزمن، گیلمور، سلینگر شودو شوهر محسوب میخصوصیت فردی زن 

 (. 8932 عظیمی، و )محرابیخانواده شده و رضایت از خانواده در حکم رضایت از زندگی به طور کلی می باشد 
که اجزای تشکیل دهنده رابطه زناشویی، مگر آناز طرفی بررسی الگوی ارتباطی همسران و کیفیت زناشویی ممکن نیست، 

پذیرند به خوبی شناخته شوند. در این تحقیق از میان عوامل بسیاری که بر گذارند و از آن تاثیر میعواملی را که بر آن تاثیر می
 گیرد.وجه قرار میی تعامل همسران مورد تگذارند، نوع سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و نحوهرضایت زناشویی تاثیر می

بررسی عوامل موثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت 
  .(6089، 2)آلن دورف گرددفردی محسوب می

افزایش دهد شناسایی روان شناسان برای نخستین بار کوشیدند عواملی که می تواند احساس رضایت افراد در زندگی مشترک را 
-کنند. در بین تمامی عوامل شناخته شده، سبک های دلبستگی)عامل بین فردی( و ویژگی های شخصیتی)عامل درون فردی( از مهم

 . (8914)صیادپور،  باشندبینی کننده رضایت زناشویی میترین عوامل پیش
، 2)بالبیستگی است که در دوران کودکی فرد شکل گرفته از موثرترین نظریه ها در مطالعه روابط بین فردی، نظریه دلب یکی

تا جایی که برخی از انواع روابط اجتماعی در دوران بزرگسالی به شدت تحت تاثیر دلبستگی های دوران کودکی میان فرد و ( 8311
ته است. برای نمونه، شاور، موضوع دلبستگی از زوایای مختلفی مورد پژوهش قرار گرف(. 6082، 1گیرد )رناش قرار میمراقب اولیه

هازن و برادشاو با مطرح کردن عشق احساسی، تداوم فرایند دلبستگی را در بزرگسالی تایید کردند و شکل گیری شیوه های ارتباطی 
ی نمودند سه گانه ایمن، اجتنابی )نا ایمن( و اضطرابی )ناایمن( را که با سه شیوه اصلی دلبستگی دوره کودکی برابری دارند مورد بررس

 (. سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و ناهمسازی زناشویی تاثیر می گذارد8311، 1)شاور، هازان و برادشاو
. در این میان تحقیقات متعدد نشان داده که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن، از زندگی زناشویی خود (6089، 3)تولر و استولماچر

ایمن )اجتنابی و دوسوگرا( در روابط بزرگسالی ( در مقابل افراد با سبک دلبستگی نا6002، 80)هالیست و میلر اندهرضایت بیشتری داشت
؛ عارفی و 6002، 8؛ نوفتل و شاور6083، 88دهند )اما التجلت و اندرا ملتزرخود سطح پایینی از رضایت، تعهد و اطمینان را نشان می
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تجارب دلبستگی نا ایمن در دوره کودکی نقش تعیین کننده در آسیب های دوره  .(8938، ؛ عارفی و محسن زاده8939همکاران، 
  .(6081، 6بزرگسالی دارد )مینیاتی، کالری، پینی

شخصیت همسران سهم مهمی در زیر بنای روان شناختی روابط پایدار دارد و پیش بینی کننده دهد که تحقیقات نشان می
شخصیت، بیانگرآن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شامل  .(6088، 9ارآمد است )ونجلیستکلیدی برای روابط موفق یا ناک

مسلماً این ویژگیهای شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان  الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست.
)دانش، دهد ن و شوهر و رضایت زناشویی آنها را تحت تاثیر قرار میشود و مسئله پر اهمیتی چون ازدواج، سازگاری زگر میجلوه

نئو  در این میان یکی از بهترین الگوهای ارائه شده در زمینه بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی ، مدل پنج عاملی شخصیتی (.8914
ازگاری و نا سازگاری های زناشویی زیادی با استفاده از این مدل نقش ویژگیهای شخصیت را در س نمحققی (.6002، 4)مید است

اند. مدل پنج عاملی بزرگ، پنج ویژگی شخصیتی شامل روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن نسبت به تغییر، توافق بررسی کرده
خصیتی های ش گاتمن، کارنی و برادبوری معتقدند برخی ویژگی (.6008، 2کند )دول و اسکرودرو وجدان گرایی را بررسی می پذیری

های پایداری را در روابط زناشویی به  پذیری و آسیب (6082، 2رنجوری، به تجربه عواطف منفی تمایل دارند )تامارا و بمنت مانند روان
تالش هدفمند برای حفظ و ثبات روابط زناشویی بیشتر، ( 6002، 1دهند )جارویس آورند و احتمال بروز طالق را افزایش می وجود می 

، 1نشان دادن رفتارهای خشونت آمیز و مهار تکانه ها در روابط زناشویی در افراد وظیفه شناس دیده شده است )کوردکخودداری از 
بارضایت ارتباط در همسران را  (. به طور کلی تحقیقات وجود رابطه توافق پذیری، وظیفه شناسی، برونگرایی و تجربه پذیری8339

  (.6086، 86؛ دکویپر، دی بل و دی فرویت6080، 88؛ دیرن فورث و همکاران6004، 80سون و هیز؛ هلر، وات6002، 3دهد )بارلدزنشان می
یکی از عوامل بین آورد و ای که هر زوج با خود به روابط زناشویی مییعنی الگوهای درونی شده الگوهای ارتباطی بین زوجین

رضایت بخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباط موثر و (. برای یک ازدواج 8936است )جاویدی،  فردی موثر بر رضایت زناشویی
کنند در مورد مشکل و (. الگوی ارتباط موثر، الگویی است که در آن همسران سعی می6001، 89کارآمد هستند )کاراهان و فیکرت

ابراز و راه حلی برای آید بحث و گفتگو کنند، احساساتشان را نسبت به هم مساله ای که در حین ارتباط برای آنها به وجود می
(. بنابراین ارتباط مناسب در خانواده فرایندی است مداوم که در آن فرستنده و گیرنده پیام به 6080، 84مشکالتشان پیدا نمایند )سانفورد

اکره را در (. افراد با سبک دلبستگی نا ایمن، الگوهای مخربی از تعارض و فقدان مذ8911طور فعال در آن دخالت دارند )نوابی نژاد، 
-ها ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل را با ویژگی وظیفه(. پژوهش8334، 82دهند )فینری، نولر و کاالنگفتگوهای خود نشان می

اهمیت توجه به الگوهای ارتباطی نه تنها از جهت اثرگذاری (.  6009، 81؛ السون6004، 82اند )دوالن، کانگر و بریانتشناسی نشان داده
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یزان رضایت زناشویی بلکه تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه با دیگر عوامل تاثیرگذار در ناسازگاری زناشویی مانند ویژگی آن بر م
 (. 8932تر می باشد )برزگر و سامانی، های شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادی عملی

رک محوریت آن در سالمت خانواده و اشخاص است. از جمله دالیل معقول و منطقی مطالعه بر روی جزییات رضایت زناشویی، د
اند پژوهش های گوناگونی تاثیر دلبستگی و ویژگی های شخصیتی و رابطه موثر همسران را بر رضایت یا کیفیت زناشویی مطالعه کرده

رد نظر و تاثیر تعاملی اما در این پژوهش ها به هریک از سازه های فوق الذکر به صورت جداگانه نگریسته شده است یا سازه های مو
شود ی ادبیات رضایت زناشویی یک مدل پیشنهاد میبر اساس مرور فشردهجا در یک مدل نگریسته نشده است. آنها به صورت یک

های شخصیتی با رضایت زناشویی را ارتباط موثر همسران میانجی خواهد کرد، های دلبستگی و ویژگیکه فرض میکند رابطه سبک
ی مستقیم خود همین متغیرها با رضایت زناشویی به خاطر نتایج متفاوت و گاه متناقض مورد نظر خواهد بود. از طرف هرچند رابطه

کند رضایت زناشویی آسان به دست باشد که حکایت میدیگر آنچه انجام این پژوهش را ضروری ساخت آمارهای فزاینده طالق می
ی است. با توجه به اهمیت رابطه همسران در فرایند نظام خانواده، مساله این است که آید یا دست کم همراه با مشکالت گوناگوننمی

آیا مدل یا الگویی وجود دارد که رضایت زناشویی را بر اساس سبک دلبستگی و ویژگی های شخصیتی از طریق میانجیگری ارتباط 
 موثر همسران نشان دهد؟

 

 روش 

علی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش یک پژوهش  در این پژوهش روابط متغیرها به صورت مدل
همبستگی است و در طرح پژوهش از تحلیل ماتریس کواریانس )تحلیل مدل معادالت ساختاری( استفاده شد. جامعه آماری شامل 

بود که  8931ـ8931سال تحصیلی  کلیه دانش آموزان پایه ششم دبستان های پسرانه و دخترانه شهر شیراز به همراه مادرشان در
( حداقل حجم نمونه برای مدل سازی معادالت ساختاری چنان 6002. مطابق با نظر رایکو و مارکونلیدز )استنفر  36998تعداد آنها 

ب نفر انتخا 620حجم نمونه پژوهش  ،نفر باشد 620چه تعداد محاسبات خرده مقیاس ها از وضعیت سادگی خارج شود بایستی حداقل 
گیری تصادفی مبتنی بر سهم از نه منطقه آموزش و پرورش شهر شیراز با توجه به گیری در این پژوهش، نمونهشد. روش نمونه

پسر 81آموز ) دانش 92(، 6دختر(، از منطقه ) 84پسر و  84آموز )دانش 61(، 8. به این صورت که از منطقه )بودجنسیت دانش آموزان 
 61(، 2دختر(، از منطقه )83پسر و 83آموز )دانش 91(، 4دختر(، از منطقه ) 81پسر و  81آموز )دانش 94، (9دختر(، از منطقه )81و 

دختر(،  81پسر و  60آموز )دانش 91(، 1دختر(، از منطقه ) 89پسر و  89آموز )دانش 62(، 2دختر(، از منطقه ) 89پسر و  84آموز )دانش
دختر( با لحاظ کردن معیارهای ورود به  88پسر و 88آموز ) دانش 66(، 3دختر(، از منطقه ) 2 پسر و 2آموز )دانش 88(، 1از منطقه )

پژوهش شامل در قید حیات بودن هم پدر و مادر و زندگی مشترک افراد با پدر و مادر و معیار خروج نیز شامل داشتن سابقه بیماری 
 روانشناختی انتخاب گردیدند. 

 ابزارهای پژوهش  

 رحیمیان ساخته شده و در ایران توسط (8311هازان و شاور)این مقیاس توسط سبک های دلبستگی بزرگساالن:  پرسشنامه

گویه است که به هریک از سه  82بر روی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده است.. این پرسشنامه دارای 
سوال هر خرده  2گیرد. نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط میانگین لق میگویه تع 2سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا 

به استخراج سه عامل عمده دلبستگی ایمن، اجتنابی و ( 8330کلینز و رید )توسط  مقیاس یه دست می آید. تحلیل عامل پرسشنامه
پایایی هازان و شاور شود. نزدیگ تفسیر میدوسو گرا منجر شد که توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت پیوستن به روابط صمیمی و 

هم پایایی باالیی با آلفای کرونباخ  کلینز و رید% به دست آوردند. 11% و پایایی با آلفای کرونباخ 18باآزمایی کل این پرسشنامه را 
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در حد بسیار مطلوب گزارش روایی صوری و محتوایی را خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن را هازان و شاور % به دست آوردند.  11
نمودند. عالوه بر این اعتبار محتوایی و صوری آن توسط چند تن از متخصصان روانشناسی )اساتید دانشگاه اصفهان( مورد تایید قرار 

 / . به دست آمد.18میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ در این پژوهش  گرفت.

است که توسط  NE0-RI-Rاین مقیاس فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدید نظر شده  پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو:

ماده است که  20(  برای ارزیابی سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 8336کری )کاستا و مک
-گیری میربه، توافق و وجدانی بودن را اندازهپنج بعد شخصیت بهنجار را که عبارتند از روان رنجور خویی، برونگرایی، گشودگی به تج

 (8333کاستا و مک کری، /. متغیر بدست آمد )18/. با میانگین 13/. تا 14کند. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، بین 
وتا و پرسشنامه تجدید نظر و روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه های مایرز بریگز، گیلفورد و زاکرمن، پرسشنامه شخصیتی مینه س

 /. بدست آمد.16میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ در این پژوهش  شده کالیفرنیا باال گزارش شده است.

سوال است و زیر نظر السون  92برای بررسی میزان رضایت زناشویی، از فرم کوتاه مقیاس انریچ که دارای مقیاس زوجی انریچ: 

 ،کامال موافقمگردانده شده است استفاده شد. طیف نمره گزاری این مقیاس پنج گزینه ای، و برای هریک از ماده ها به فارسی بر
السون  مقیاس زوجی انریچ  توسط(.  6080)آسوده، کامال مخالفم در نظر گرفته شده است  ،مخالفم ،نه موافق و نه مخالف ،موافقم

/. را برای 21/. گزارش شده است. آسوده و همکاران  آلفای 11 پرسشنامهضریب آلفای  زوج متاهل اجرا شد. 62208روی   (6000)
 /.  بدست آمد.14میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ در این پژوهش  پرسشنامه گزارش کردند. این

سوالی الگوی ارتباط همسران که  92به منظور بررسی ارتباط موثر همسران، از پرسشنامه  پرسشنامه الگوی ارتباط همسران: 

تهیه شده است و سه الگوی ارتباط سازنده متقابل، الگوی اجتناب متقابل و الگوی  8338در سال  8به وسیله کریستنسن و سالوی
ه، همبستگی پور به منظور برآورد روایی این پرسشنامدر ایران عبادت .کند استفاده شدتوقع/کناره گیری را در رابطه همسران مطرح می

های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ نشان داد که همه مقیاس های این پرسشنامه با پرسشنامه رضایت بین مقیاس
های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب در مقیاس های زناشویی انریچ همبستگی دارد. همچنین، پایایی خرده مقیاس

( ، ارتباط توقع مرد/کناره گیری 28/0( و ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد )18/0( ، ارتباط اجتناب متقابل )10/0متقابل ) ارتباط سازنده
/. بدست 12(. میزان ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ در این پژوهش 8913( برآورد نموده است )عبادت پور، 26/0زن )
 آمد.

 

 

 

 شیوه اجرای پژوهش

با حضور در مدارس در مورد اهداف اجرای این پژوهش با مسئولین هماهنگی انجام شد و اجرای پژوهش به این صورت بود که  روش
را به همراه مادرشان پرسشنامه ها  در ادامه پس از ایجاد ارتباط اولیه از طریق بیان اهمیت و اهداف پژوهش و ایجاد حس اعتماد،

شود برای بررسی مدل ها در چارچوب الگوی علی مطالعه میه در پژوهش حاضر روابط میان متغیرک. با توجه به اینتکمیل کردند
  SPSS22افزارهای ها با استفاده از نرمیابی معادالت ساختاری استفاده شد و دادهمفروض از آمار استنباطی از نوع همبستگی و مدل

 تحلیل شدند.  AMOS23و  

                                                           
1. Christensen & Sullaway 
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سبک های دلبستگی شامل ایمن، اجتنابی و دوسوگرا است که به لحاظ نظری لزوما با (: ASستگی )مدل اندازه گیری سبک های دلب
یکدیگر جمع پذیر نیستند بنابراین نمی توان در یک مدل عاملی در یک عامل جمع کرد. چنانچه نتوان این سه سبک را در یک عامل 

ده وارد مدل شوند که باعث پیچیدگی نسبی مدل خواهد شد. لذا در جمع کرد، الزم است تا هرسه سبک به عنوان سه متغیر مشاهده ش
ابتدا مدل عاملی برای سه سبک دلبستگی مورد بررسی قرار گرفت. کدگذاری سبک های دلبستگی به ترتیب شامل سبک دلبستگی 

فرد در سبک ( بوده است. هرچه نمره AS-C( و سبک دلبستگی دوسوگرا )AS-B(، سبک دلبستگی اجتنابی )AS-Aایمن )
دلبستگی ایمن باالتر بوده نمرات سبک های اجتنابی و دوسوگرا پایین تر بوده است. در نهایت تصمیم گرفته شده که سبک های 

 دلبستگی به عنوان سه متغیر مجزا در مدل ساختاری وارد شوند.

 
 . اندازه گیری سبک های دابستگی و بارهای عاملی استاندارد )مادر(1شکل  

 

 (NEOندازه گیری صفات شخصیتی نئو )مدل ا

صفات شخصیتی نئو به لحاظ نظری لزوما با یکدیگر جمع پذیر نیستند لذا نمی توان در یک مدل عاملی پنج بعد را در یک عامل جمع 
دارد که کرد. چنانچه در داده های یک تحقیق همبستگی زیاد و معناداری بین پنج صفت شخصیتی وجود داشته باشد این امکان وجود 

آنها را در یک عامل جمع کرد. اگر نتوان این پنج صفت را در یک عامل جمع کرد الزم است پنج صفت به عنوان پنج متغیر آشکار 
(، برون NEO-B(، انعطاف پذیری )NEO-Aگانه شخصیتی، به ترتیب شامل روان رنجوری )کدگذاری صفات پنج وارد مدل شوند.

( بوده است. توجیه استفاده از این مدل صرفا سادگی NEO-E( و مسئولیت پذیری )NEO-D)(، توافق پذیری NEO-Cگرایی )
 بیشتر و تفسیرپذیری بیشتر نتایج است.  
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 ( و بارهای عاملی استاندارد )مادر(NEO. اندازه گیری صفات شخصیتی نئو )2شکل 

 هاافتهی

های میانگین و انحراف معیار در رکت کنندگان در هریک از متغیرها شاخصبه منظور آگاهی از میانگین عملکرد و پراکندگی نمرات ش 
 ارائه شده است. 8کل گروه در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص(1)جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش
 خوییروان رنجور

 انعطاف پذیری
 یبرون گرای

 توافق پذیری
 مسئولیت پذیری
 دلبستگی ایمن

 دلبستگی اجتنابی
 دلبستگی دوسوگرا
 رضایت زناشویی

 ارتباط موثر همسران

24/93 
86/46 
90/91 
02/46 
91/92 
38/86 
02/86 
60/89 
12/803 

900/4 

22/2 
60/2 
88/2 
34/4 
31/4 
38/6 
62/9 
28/9 
19/80 
42/2 

دلبستگی و ویژگی های شخصیتی( در  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی )رضایت زناشویی، ارتباط موثر همسران، سبک های
 شود.ارائه می6جدول 
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 . ماتریس همبستگی بین متغیرها در پژوهش حاضر(2)جدول 

 80 3 1 1 2 2   4              9              6            8متغیر                              

          8زناشویی                 رضایت

         8         964/0**ن        موثر همسرا ارتباط

        8          942/0**     982/0**ایمن        دلبستگی سبک

         8          -642/0**     -698/0**     -681/0**اجتنابی    دلبستگی سبک

     8 020/0 -633/0**     -633/0**    -831/0**دوسوگرا    دلبستگی سبک

     8 831/0** -310/0 -28/0        -660/0**       -662/0** رنجوری روان

    8 -012/0 -018/0 -010/0 000/0          822/0**         682/0** پذیری انعطاف

   8 816/0** -028/0 -821/0* -033/0 861/0*         812/0**        481/0** گرایی  برون

  8 981/0** 609/0** -069/0 -883/0 -046/0 012/0           836/0**       642/0** پذیری توافق

 8 030/0 630/0** 892/0* -80/0 -011/0 -099/0 018/0          682/0**        931/0** پذیری مسئولیت

      P≤ 0/01
** 

بستگی اجتنابی شود، بیشترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه روان رنجوری با سبک دلمشاهده می 6همان طور که در جدول 
باشد )سطوح معنی داری / .( می000( و کمترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه انعطاف پذیری با سبک دلبستگی ایمن )-/ .310)

 است(. ≥p 08/0برای همه ضرایب 

شنهادی از شاخص یابی معادالت ساختاری، برازش مدل و معناداری روابط بررسی می شود. به منظور بررسی برازندگی مدل پیدر مدل
 دهد.شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی را نشان می 9های برازندگی استفاده شد. جدول 

 های برازش کلی مدل مفروض. مهمترین شاخص(3) جدول

 مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق برازش کلی های شاخص
 CMIN GFI IFI CFI PNFI RMSEA نمونه         شاخص

 917/9          079/9 322/0 322/0 316/0 880/66 مقدار

 

مقادیر شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی، شامل شاخص های برازش مطلق، شاخص های  9طبق مندرجات جدول 
برازش تطبیقی و شاخص های برازش مقتصد هستند. شاخص های برازش کلی مدل در سطح مناسبی هستند. در این مدل ارتباط 

کند که توانسته اند بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با رضایت ن متغیر واسطه ای عمل میموثر همسران به عنوا
 زناشویی نقش واسطه ای خود را ایفا کنند.

مسیر مستقیم ارتباط  دهنده میزان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هر متغیر نسبت به رضایت زناشویی است.نشان 4جدول 
/.( است که این مقدار به لحاظ آماری معنادار است. اثر مستقیم از دلبستگی اجتنابی به ارتباط 982موثر همسران به رضایت زناشویی )

 ( است که هر دو منفی و معنادار هستند. بر اساس-/.294( و از دلبستگی دوسوگرا به ارتباط موثر همسران )-/.421موثر همسران )
( است که در جهت پیش بینی شده -/.200(  اثر مستقیم دلبستگی اجتنابی به رضایت زناشویی منفی و معنی دار )4نتایج در جدول )

 قرار دارد.

( معنادار است و با همبستگی دو متغیر مطابقت دارد. مسیرهای غیر -/.961اثر مستقیم دلبستگی دوسوگرا به رضایت زناشویی )
( به رضایت زناشویی منفی و معنی دار هستند. مسیر مستقیم -/.628( و دلبستگی دوسوگرا )-/.666تنابی )مستقیم دلبستگی اج
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انعطاف پذیری، برون گرایی، توافق پذیری، مسئولیت پذیری با ارتباط موثر همسران و رضایت زناشویی مثبت و معنادار و مسیر 
 زناشویی  منفی و معنی دار هستند.مستقیم روان رنجوری با ارتباط موثر همسران و رضایت 

 بینی رضایت زناشویی. برآورد اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل جهت پیش(4)جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر                   

 دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی
 دلبستگی اجتنابی بر رضایت زناشویی

 شوییدلبستگی دوسوگرا بر رضایت زنا
 رنجوری بر رضایت زناشوییروان

 پذیری بر رضایت زناشوییانعطاف
 گرایی بر رضایت زناشوییبرون
 پذیری بر رضایت زناشویی توافق

 پذیری بر رضایت زناشوییمسئولیت
 دلبستگی ایمن بر ارتباط موثر همسران

 دلبستگی اجتنابی بر ارتباط موثر همسران
 ر همسراندلبستگی دوسوگرا بر ارتباط موث

 رنجوری بر ارتباط موثر همسرانروان
 پذیری بر ارتباط موثر همسرانانعطاف

 گرایی بر ارتباط موثر همسرانبرون
 پذیری بر ارتباط موثر همسران توافق

 پذیری بر ارتباط موثر همسرانمسئولیت
 ارتباط موثر همسران بر رضایت زناشویی

122/0 
200/0- 
961/0- 
982/0- 
941/0 
119/0 
481/0 
142/0 
122/0 
421/0- 
294/0- 
622/0-                             
602/0 
692/0 
628/0 
610/0 
982/0 

 

984/0 
666/0- 
628/0- 
864/0- 
806/0 
808/0 
868/0 
881/0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

823/8 
166/0- 
211/0- 
493/0- 
420/0 
114/0 
291/0 
129/0 
122/0 
421/0- 
294/0- 
622/0- 
602/0 
692/0 
628/0 
610/0 
982/0 

 

P≤ 0/01 ** 

 

 مدل ساختاری حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری برای آزمون فرضیه ارائه شده است. 9در شکل 
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AS

AS-A

AS-B

AS-C

NEO

NEO- A

NEO- B

NEO- C

NEO- D

NEO -E

1.22

20. -

25.-

-.11

-. 31

-. 7
0

-.
 4

4
-.
 3

8

-. 246

-.299

. 050

-. 086
-. 051

-. 023

-. 10
.182

.203

.136

.317

.290

.090

CPQ

MS

.7
66

-.4
57

-.534

-.256

.206

.235

.

251
   

   

   
   

   
   

   
   

 

.280

.855

-.500

-.327

-.315

.348

.783

.417

.745

    3:                                                                   

.315

 
های کتوان گفت که سبمدل نظری پژوهش تایید و به عنوان مدل نهایی پژوهش پذیرفته می شود. در نتیجه می 9براساس شکل 

گرایانه ارتباط موثر همسران مدل مطلوبی را ارائه دهند. توانند با در نظر گرفتن نقش میانجیهای شخصیتی میدلبستگی و ویژگی
شود و با لحاظ این تعامل، های شخصیتی باعث اثرگذاری بر ارتباط موثر همسران میهای دلبستگی و ویژگیبدین معنا که سبک

 کنند.بینی میرضایت زناشویی را پیش

   

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف تبیین رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی ارتباط موثر 
همسران در مادران کودکان صورت گرفت. نتایج یافته های پژوهش نشان داد سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی به طور 

های پیشین بینی کنند. اکثر پژوهشتوانند رضایت زناشویی را پیشو از خالل ارتباط موثر همسران به طور غیر مستقیم میمستقیم 
های شخصیتی با رضایت زناشویی ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال، نافتل و های دلبستگی و ویژگینشان داده بودند که بین سبک
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-کاستا و مک، 8(. استرانگ و کوهن6002نوفتل و شاور، ی و رضایت زناشویی ارتباط وجود دارد )شاور نشان دادند بین سبک دلبستگ

استرانگ و کوهن، ؛ 8333کاستا و مک کری، ) کری نشان دادند ویژگیهای شخصیتی می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند
ط موثر همسران و رضایت زناشویی ارتباط وجود دارد)کاگلین، ها نشان داده است که بین ارتبا(. همچنین نتایج دیگر پژوهش6089

های پیشین در روش های این پژوهش و پژوهش(. با این حال، تفاوت اصلی بین یافته6009، 6؛ اشمیت6000هوستون و هوتس، 
-های قبلی از روشوهشیابی ساختاری جهت تبیین رضایت زناشویی استفاده شد. در حالی که پژپژوهش بود. در این پژوهش از مدل

دست آمده مسیر مستقیم و غیر مستقیم سبک های براساس مدل ساختاری بهای همبستگی و رگرسیون استفاده کرده بودند. 
دلبستگی و ویژگی های شخصیتی به رضایت زناشویی معنادار بود. نمرات باال در سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و روان رنجوری 

موثر همسران و در نهایت رضایت زناشویی پایین خواهد شد. بنابراین دلبستگی ایمن و مسئولیت پذیری همسران باعث کاهش ارتباط 
باعث افزایش رضایت زناشویی و دلبستگی دوسوگرا منجر به کاهش این رابطه می شود. در تبیین این نتایج می توان بیان داشت، در 

لبستگی ایمن باشند بیشتر احتمال دارد که همدیگر را دوست داشته باشند، خوش یک رابطه زناشویی زن و شوهری که دارای سبک د
مشرب باشند و تقاضای حمایت داشته باشند برعکس، زوجینی که دارای سبک دلبستگی مخالف هم هستند )ایمن و ناایمن( کمتر به 

نوفتل و اقبت و کامرواسازی جنبی توجه دارند )همدیگر اعتماد دارند، کمتر به ارضای نیازهای اساسی همدیگر از جمله آرامش، مر
(. در واقع زوجین ناایمن )اضطرابی و اجتنابی( بر اساس مدل های ذهنی خود که منبعث از دلبستگی ناایمن در روابط اولیه 6002شاور، 

ارند و لذا پیوسته در زمینه کودکی می باشد، در روابط بزرگسالی نیز ترس از ترک و طرد شدن و دوست داشتنی نبودن خود و دیگران د
های ارتباطی خود گوش به زنگ نشانه هایی هستند که روان سازه های شناختی آنها را تایید کند، در نتیجه به هنگام وقوع یک رفتار 

تار منفی منفی فعال کننده، زوج ناایمن با توجه به این فرضیات ذهنی شروع به فرایند اسناد دهی به شیوه منفی می کند و دالیل رف
های روابط او تعمیم می دهد که در نهایت همسر خود را پایدار و غیر قابل تغییر تعبیر کرده و آنها را به کل شخصیت او و به کل حوزه

 (.8938شود )خجسته مهر، باعث کاهش رضایت زوجین از رابطه می

ند. به عنوان مثال برونگراها تمایل بیشتربه مثبت از سوی دیگر، ویژگیهای شخصیتی می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کن
 این تحلیل در اندیشی دارند داشتن تصور مثبت در مورد ویژگیهای شخصیتی همسر باکیفیت زندگی زناشویی به طور مثبت رابطه دارد.

 اهداف، ماهنگیه موجب همسران های شخصیتی ویژگی تشابه هماهنگی، صورت در که کرد اشاره موارد این به توان می مطلب

 دچار کمتر افراد ازدواج فرایند در قرارگرفتن راستا دریک و با شود می زندگی سبک در تشابه و نیازها و ها خواسته ها، عقاید، آرزو

 .داشت خواهند تفاوت افراد دارای  به نسبت شادتری و بهتر رسد زندگی می نظر به و شوند می زناشویی زندگی در تضاد و تعارض
های شخصیتی و باورهای افراد از طریق ساز و کارهای متعددی در عرصه روابط و فرایندهای تعاملی زوج ها وارد می شود و ویژگی 

زمینه را برای بروز رضایت یا نارضایتی زناشویی فراهم کرده که در صورت  عدم پیشگیری و درمان چنین مسائلی می تواند منجر به 
ک رابطه همسران در عمل ها و رویدادهای واحد مفهوم و برداشت های متفاوت دارند که این می دلزدگی زناشویی گردد. گاهی در ی

تواند ناشی از ویژگی های شخصیتی افراد باشد که باعث می شود همسران پدیده ها را به شیوه های مختلف ادراک کنند و ممکن 
هی رفتارهای کودکانه می شود. همسرانی که ویژگی شخصیتی است از رفتارهای همدیگر سوء برداشت کنند که منجر به تعارض و گا

 نزدیکی دارند پذیرای خصوصیات یکدیگر بوده و در نتیجه سوء تفاهم میان آنها کمرنگ می شود.

در مسیر بعدی ارتباط موثر همسران نتوانست به گونه غیر مستقیم رضایت زناشویی را پیش بینی کند، اما به صورت مستقیم  
را پیش بینی کند.  به عبارتی، ارتباط موثر همسران نیز توانست به طور معناداری در رابطه میان سبک های دلبستگی و  توانست آن

ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی وساطت کند. در تبیین این یافته می توان گفت الگوی ارتباط سازنده به گونه طبیعی به 
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احساسات منفی ناشی از ناتمام ماندن حل مشکالت، کیفیت رابطه را بهبود می بخشد. لذا، دلیل افزایش احتمال حل مساله و کاهش 
طبیعی است زوجینی که از ارتباطی سازنده برخوردارند و به گونه منطقی و به دور از توقعات بیجا و همچنین، اجتناب غیر منطقی از 

نشان دهند. در واقع الگوی سازنده واجد تعامالتی قاعده مند و سالم  بحث و تعارض، با هم ارتباط دارند، رضایت زناشویی باالتری را
می باشد که اگر چه فاقد تعارض نیست اما واجد حل تعارضی سالم است که رضایت زناشویی را افزایش می دهد. نتیجه بسیاری از 

(. 6000نمی آید )کریستوفر و اسپرچر،  شواهد تجربی نشان می دهد اگر رابطه بین همسران موثر نباشد رضایت حاصل از آن به دست
ی معنادار سبک های دلبستگی با ارتباط موثر همسران نشانه ای از توانمندی افراد دارای سبک دلبستگی ایمن در از طرفی، رابطه

سبک های برقراری روابط بین فردی سالم تر در مقایسه با افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن است که این نتیجه اهمیت و نقش 
  (.6009ی روابط بین فردی برجسته می سازد )اشمیت، دلبستگی را در حیطه

در نهایت بر اساس یافته های پژوهش دهنده نقش ارتباط موثر همسران در تبیین رضایت زناشویی بود. ها نشانطور کلی یافتهب
از افراد متخصص در امر خانواده درمانی و مشاوره برای به علت عدم عدم توجه عموم افراد به خدمات مشاوره ای، پیشنهاد می شود 

آگاهاندن اهمیت الگوهای ارتباطی در بهبود روابط زناشویی و ارتباط ویژگی های شخصیتی همسران و رابطه موثر همسران از رسانه 
د چندین متغیر اشاره کرد تعدد پرسشنامه ها به خاطر وجوتوان به های این پژوهش میگروهی استفاده به عمل آید.از محدودیت

هرچند در بیشتر موارد از پرسشنامه های کوتاه استفاده شد ولی با این وجود تعدد سوال ها ممکن است باعث خستگی شرکت کنندگان 
های آتی شود در پژوهشگر مانند سطح تحصیالت والدین اشاره کرد که پیشنهاد میشده باشد. همچنین عدم کنترل متغیرهای مداخله

 این محدودیت مورد توجه قرار گیرد.

 سپاسگزاری

کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه است. از مساعدت شرکت 
 شود.می

 منابع

، فصلنامه زن و جامعهباطی و کیفیت زندگی زناشویی. ارت  (. نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای8932) .سیامک ،سامانیو  ؛برزگر، اسماعیل

1 (6)، 882-861 

 .88-64 ،2  ،مجله تحقیقات علوم رفتاریزوجین.  (. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی8936) .جاویدی، نصرالدین

ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیرسازنده در رابطه بین سبک   ادهای(. نقش واسطه ای اسن8938) .غالمرضا ،رجبیو  ؛خجسته مهر، رضا؛ کوچکی، رحیم

 .84-9 ،(6) 1، روانشناسی معاصرزناشویی.   های دلبستگی و کیفیت

شناسی چکیده مقاالت دومین کنگره سراسری آسیب تاثیر روش تحلیل محاوره ای در سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار.(. 8914) .دانش، علی

 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. خانواده در

 .83-48، (9) 8، دانشگاه الزهرا مجله مطالعات روانشناختی(. شیوه های دلبستگی در رضایت از ازدواج. 8934) .صیادپور، زهره

و روان درمانی  اورهفصلنامه مشرضایت زناشویی.  (. سبک های دلبستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و 8938) .فرشاد، محسن زادهو ؛عارفی، مختار 

 (.9) 6، خانواده

همسانی شخصیتی دلبستگی، پنج عامل بزرگ شخصیت و  (. 8939). دلنیا ،شیخ اسمعیلیو ؛عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد؛ قزلباش، زهرا؛ صادقپور، آتوسا 

 (.9) 4، و روان درمانی خانواده  فصلنامه مشاورهرضایت زناشویی. 



 و همکاران تا پارپاييرزي                                      ...                                                   بیني رضايت زناشويي بر اساسبرازش مدل علي مبتني بر پیش

 

121 
 

، پژوهشنامه تربیتیدلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی.  (. سبک های8938)علیرضا  ،کیامنشو  ...؛شکوه؛ شفیع آبادی، عبدا عارفی، مختار؛ نوابی نژاد،

98. 

نامه ویژه .مرکز گناباد بین دانشجویان دانشگاه پیام نور کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در  بررسی رابطه(. 8932) .مریم ،عظیمیو  ؛محرابی، حسین

  . 2-216،تربیتی و علوم المللی روانشناسی نس بینسومین کنفرا

 مربیان. . تهران، نشر مطالعات و تحقیقات خانواده، انجمن اولیا و خانواده درمانی(. 8911). کوهش، نوابى نژاد

 

Allendorf, K. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage Society. Socsci Res, 42(1): 59-70. 

Asoodeh, M.H. (2010). Factors of successful marriage: accounts from self-described happy couples. Procedia social 

and behavioral science, 5, 2042-2046.   

Barelds, D.H. (2005). Self and partner personality in intimate relationships. European Journal of Personality, 19, 

501-518. 

Bowlby, J. (1988). Attachment and Loss. 2nded. New York: Basic books, 54-55. 

Caughlin, J.P., Huston, T.L., & Houts, R.N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of 

trait anxiety inter personal negativity, and marital satisfaction. Journal of personality and social psychology, 78, 

326-336. 

Christensen, A & Sullaway, M. (1991). Communication patterns Questionnaire. Unpublished manuscript, university 

of California, los angles. 

Christopher, F.S. & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating and other relationships. Journal of Marriage 

and family, 62, 999-1017.  

Costa, P.T. & McCrae, R. R. (1999). Revised NEO personality inventory And NEO five factor inventory. Lutz, 

Florida: Psychological Assessment Resource, Inc. 

Decuyper, M., De Bolle, M. & De Fruyt, F. (2012). Personality similarity, perceptual accuracy, and relationship 

satisfaction in Dating and married couples. Personal Relationships, 19, 128 145.  

Dole, C. & Schroeder G.R. (2001). The impact of various factors on the personality, job satisfaction and turnover 

intentions of professional accountants. Managerial Auditing, 16 (4), 234 -245. 

Donnellane, M.B., Conger, R. D. & Bryant, C.m. (2004). The big five and Enduring marriage. Journal of Research 

in Personality, 38,481-504. 

Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B. & Lucas, T. (2010). Predicting relationship and life satisfaction 

from personality in nationally representative samples from three countries: The relative importance of actor, 

partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 690 702. 

Emma E. Altgelt & Andrea L. Meltzer. (2019). Mate-retention behaviors mediate the association between spouses' 

attachment insecurity and subsequent partner satisfaction. Personality and Individual Differences. Volume 151, 

1. 

Feeney, J. A., Noller, P. & Callan, V. J. (1994). Attachment Style, Communication, and satisfaction in the Early 

Years of Marriage. Advanced in Personal Relationship, 5, 269- 308. 

Halford, W.K., & Snyder, D. (2012). Universal processes and common factors in couple therapy and relationship 

education. Behavior Therapy, 43, 1-12 

Heller, D., Watson, D. & Hies, R. (2004). The role of person versus situation in life satisfaction: A critical 

examination. Psychological Bulletin, 130, 574, 600. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/151/supp/C


    9911 بهار 75 شماره پانزدهم سال                                                                                                          روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

   

111 
 

Hollist, C.S. & Miller, R.B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family 

Relations, 54, 46 58.  

Jarvis, M.O. (2006). The long term role of newlywed conscientiousness and religiousness in marriage. Unpublished 

Doctoral Dissertation. Journal of personality and social psychology, 38,668-678.  

Karahan, T. & Fikret, D. (2007).The Effects of a couple communication program on passive conflict tendency 

among married couples. Educational sciences: Theory and Practice. 7(2), 845-858. 

Kurdek, L.A. (1993). Predicting marital dissolution: 5 Year Prospective longitudinal study of newlywed couples. 

Journal of Personality and social psychology, 64,221-242.  

Mead, N. (2005). Personality predictors of relationship satisfaction among engaged and married couples: An analysis 

of actor and partner effects. Master of Science. Marriage Family and Human Development School of Family 

Life, 1-11. 

Miniati, M., Callari, A., & Pini, S. (2017). Adult attachment style and suicidality. Psychiatria Danubina, 29(3), 250-

259. 

Noftle, E.E. & Shaver, P.R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Association and 

comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 40, 179-208. 

O'leary, S., & Vidair, B. (2005). Marital adjustment, child-rearing disagreement, and over reactive parenting: 

Predicting child behavior problems. Journal of Family psychology, 19, 205-216. 

Olson, D.H. (2003).Marriage and Families. Boston: McGrow Hill: 5-7. 

 Raykov, T., & Marconlides, G.A. (2006). A first course in structural equation  modeling, 2
nd

 Edition, Mawwah, and 

N.J: Etlbaum. 

Ron, P. (2016). The relationship between attachment styles in adulthood and attitudes towards filial responsibility. 

Psychology, 7, 741-752. 

Sanford, k. (2010). Assessing conflict communication in couples comparing the validity of self-report, partner-

report, and observer ratings. Journal of family psychology, 24(2), 165-174.  

Schmitt, D.P. (2003). Is short-term mating the result of insecure attachment? A test of competing evolutionary 

perspectives. Personality and Social Psychology Bulletin, 31,747-768.  

Shaver, P.R., Hazan, C. & Bradshaw, D. (1988). Love as attachment: The integration of three behavioral systems. In 

R.J. strenberg, &M.Barnes (Eds.). New Haven, CT: yale university Press. The Psychology of love, 68-99. 

Strong, B. & Chohen, T. (2013). The marriage and Family experience intimate relationships in changing society. 

United Kingdom: Cengage learning. 10ed: Thomson Higher Education, Belmont, USA. 

Tamara, L.G., & Bennett, E.P. (2015). Big Five Psychiatry. 72, 288-294. 

Towler, A.J., & Stuhlmacher, A.F. (2013). Attachment Styles, Relationship Satisfaction, and Well-Being in Working 

Women. The Journal of Social Psychology, 153, 3,279-298. 

Vanjelist, A.L. (2011). Handbook of family communication. London: Lawrence Erlbaum. 

Whisman, A., Gilmour, L. & Salinger, M. (2018). Marital satisfaction and mortality in the United States adult 

population. Health psychology, 37(11). 

 Xuemei Hu, J., & Tarrezz Nash, Sh. (2019). Marriage and the Family: Mirror of a Diverse Global Society. 

Routledge. 
 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Julie+Xuemei+Hu%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Shondrah+Tarrezz+Nash%22

