
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ، بهزیستی روانشناختی و رضایت 
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 چکیده

 یستیبهز ،یاجتماع تیحما نیرابطه ب هدف از پژوهش حاضر بررسی

بود.  نیمتاهل موسسه فرورد انیدانشجو ییزناشو تیو رضا یروانشناخت

پژوهش حاضر  یجامعه آمارهمبستگی و  نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش

قائمشهر در  نیفرورد یرانتفاعیمتاهل دانشگاه غ انیدانشجو هیشامل کل

 لیباشند، تشک ینفر م 700كه تعداد كل آنها برابر  1397 یلیسال تحص

( با 1970ومورگان) یپژوهش بر اساس جدول کرجس نیا یدادند. نمونه آمار

 یتصادف یرینفر با  استفاده از روش نمونه گ 248 یتوجه به حجم آمار

پرسشنامه رضایت زناشویي ابزارگرد آوری دادها  انتخاب شدند. یطبقه ا

 پسیلیف یاجتماع تیپرسشنامه حما ی وروانشناخت یستیبهز اسیمق ،انریچ

با استفاده  یو کد گذار یداده ها بعد از گرد آور یق،تحق یندر ا بود.

قرار گرفته  یآمار یلو تحل یهمورد تجز 24نسخه  SSPSاز نرم افزار  

و  یتیجمع یها یژگیاز و یکل یریتصو یمداده ها و ترس یفاست. جهت توص

وابسته و مستقل  یها یرمتغ یفو توص یانپاسخگو ی_ اقتصادیاجتماع

( استفاده شده است. یانگیندرصد، م ی،)فراوانیفیآمار توص زا یق،تحق

 یهمبستگ یبضرا یرنظ یلیو تحل یسپس با استفاده از آمار استنباط

مورد آزمون  یقتحق یها یهتا فرض یدگرد یسع یونرگرس یلتحل یرسون،پ

 ،یاجتماع تیحمابین یافته ها ی پژوهش نشان داد که  .یردقرار گ

 نیمتاهل موسسه فرورد انیدانشجو ییزناشو تیو رضا یروانشناخت یستیبهز

با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مشاوران  .ارتباط معنی داری وجود دارد

 ییزناشو تیو روانشناسان دانشگاه ها که قصد بهبود وضعیت رضا

 هاي متاهل دارند، پیشنهاد مي شود تا حد امکان از کارگاه انیدانشجو

 های کارگاه همچون حاضر پژوهش متغیرهاي با مرتبط روانشناختي_ آموزشي

 یآموزش یاز طریق روش ها یروانشناخت یستیو بهز یاجتماع تیحما شیافزا

 استفاده کنند. یبر اصول روان درمان یمبتن

 یی،زناشو تیرضا ی،روانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحما کلید واژه:

 متاهل انیدانشجو
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 مقدمه

ها به  است. انسان دهیچیپ دهیپد کیامروزي  رییازدواج در جامعه متغ

 تیامن محافظت، اقتصادي، تیامن عشق، کنند. یازدواج م یمختلف لیدال

تعدادي از  یجنس التیتما و ییفرار از تنها آرامش، احساس ،یعاطف

در واقع ازدواج . شوند یبه ازدواج م شیگرا باعث هستند که یعوامل

و  یروان ازهايیاز ن ريایبس قادر است ییشروع رابطه زناشو موفق و

 بر سالمت و ییبسزا ریامن برآورده سازد وتأث طیمح کیرا در  یجسمان

رابطه (. 1390، ی و همکارانرحمان)افراد داشته باشد یروان بهداشت

قرار  خانواده گروه کنند در مرکز یدو نفر که با هم ازدواج م نیب

 تیشخص کیدر  تیدو شخص زيیمتشکل از درهم آم نیرابطه زوج .ردیگ یم

 است سهیاست که با رابطه مادر وفرزند قابل مقایی زناشو وستهیپ

 (.2014، 4)شارف وشارف

 نیا داريیپا شادي و زانیم براي نشان دادن جیرا میاز مفاه یکی

از  یحالت ییزناشو تیرضا. است ییزناشو تیمفهوم رضا ییرابطه زناشو

 یتجارب ذهن در ازدواج است که از جنبه درون فردي، تیخشنودي و رضا

طرف با  کیانتظارات  انیم یفردي هماهنگ انیاز جنبه م و ندیخوشا

 ارتباط، ،یسبک زندگ چون یهاي گوناگون نهیطرف مقابل است که در زم

 ریوجود دارد )اسپان ريیگ میاقتصادي و نحوه تصم طیشرا ،یرابطه جنس

 یفراوان یتالش هاي علم ییزناشو تیرضا شیبراي افزا (.2011، 5سییولو

همچون به طور خالصه پژوهشگران عوامل  اساس صورت گرفته است و برآن

 ییزناشو تمنديیرا در رضا یروانشناخت یستیبهز ی واجتماع تیحما

 که، احساس این حمایت اجتماعی یعنی(. 1392فراست، دانند ) یموثر م

 این و اند قائل ارزش او برای دیگران و است دیگران توجه مورد شخص

 حمایت (.1397، 6گاچل و گرانتس)است متعلق اجتماعی شبکه یک به او که

 ادراک و )عینی( 7شده دریافت اجتماعی صورت حمایت دو به اجتماعی

 نشان متعددی های گیرد. پژوهش می قرار مطالعه مورد )ذهنی( 8شده

 سالمتی سطح یابد، افزایش اجتماعی حمایت چه میزان هر که اند داده

 داشتن سالمتی نگاه، این از. بالعکس و کند می پیدا نیز افزایش

)حسام، آسایش، قربانی و  اجتماعی است حمایت داشتن به مشروط

انجام  که پژوهشی ( در2008) 9بروم و (. استرازدنین1390شریعتی، 

 که بیان کردند و دانستند سودمند طبیعی به طور را حمایت دادند،

 پژوهش همچنین نتایج .شود افراد می روان سالمت موجب اجتماعی حمایت

 حمایت باالتر سطوح که داد ( نشان2005) 10پیترز، هاتمن وپوپ الندمن

 می و تصور است مرتبط اضطراب، و افسردگی پاینتر با سطوح اجتماعی

 استرس مقابل در گیر سپری ضربه عنوان به اجتماعی، حمایت که شود

ی به عنوان توانایي هر فرد روانشناخت یستیبهز ازطرفی، .کند می عمل

                                                             
 
  

  

 

 

 

 



   

 
جهت برقراري تعادل فكري، هیجاني و موقعیتي براي حل مسائل و پاسخ، 

، به نقل 2014، 11اي سالم تعریف شده است)پیجن و كیياسترس به شیوه

هاي حوزه  سالمت روان و (، یكي از مهمترین مدل1395از جعفرنژاد، 

( است. وي سالمت روان را به 1998) 12شناختي، مدل ریفبهزیستي روان

عنوان كاركرد روان شناختي مثبت و با اصطالح بهزیستي روان شناختي 

سازي كرده است. در این دیدگاه بهزیستي به معناي تالش براي مفهوم

 (.  2010هاي فرد است )ریف، شكوفایي استعداد و تجلي توانایي

 

 

 ،جامعه،نمونه،و ابزار تحقیقروش 

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی است و با توجه به اینکه محقق 

و  یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحما نیرابطه بدرصدد بررسی 

است، این پژوهش از  نیمتاهل موسسه فرورد انیدانشجو ییزناشو تیرضا

ن اینکه قصد محقق بدو یپژوهشروش . در این نوع همبستگی می باشد

ها ها را داشته باشد، ارتباط بین متغیرتغییر در هیچ یک از متغیر

دهد، بنابراین تحقیق در موقعیت طبیعي را با هم مورد بررسي قرار مي

 و به دور از هر گونه دستکاري میداني و آزمایشگاهي انجام شده است. 

متاهل دانشگاه  انیدانشجو هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمار

كه تعداد كل آنها  1397 یلیقائمشهر در سال تحص نیفرورد یرانتفاعیغ

 . ندداد لیتشک، باشند یم نفر 700برابر 

( با توجه 1970ومورگان) یاساس جدول کرجس بری این پژوهش نمونه آمار

طبقه  یتصادف یرینفر با  استفاده از روش نمونه گ 248 یبه حجم آمار

 ند.انتخاب شد ای

 مشخصات پرسشنامه ها

: این پرسشنامه توسط ُالسون 13پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ

باشد. گویه مي 47( تدوین شده است كه فرم كوتاه آن شامل 1998)

-گزینه 5هاي پرسشنامه فوق به روش لیكرت و به صورت پاسخ به گویه

، 3، 2، 1باشد كه به ترتیب اي )كامالً موافقم تا كامالً مخالفم( مي

نشانگر نارضایتي  30هاي كمتر از شود. نمرهگذاري مينمره 5و  4

نشانگر  60تا  40هاي بین نشانگر عدم رضایت، نمره 40تا  30شدید، 

نشانگر رضایت شدید و  70تا  60هاي بین رضایت نسبي و متوسط، نمره

 نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویي 70هاي باالتر از نمره

-است. این پرسشنامه داراي یك كلید است كه در آن تعدادي از گویه

شوند. كمترین و بیشترین نمره گذاري ميها به صورت معكوس نمره

باشد. ُالسون مي 235و  47آزمودني در این پرسشنامه به ترتیب 

                                                             
 

 

1. Enrich Martial Satisfaction Questioner  



   

 

( پایایي پرسشنامه رضایت زناشویي را با روش ضریب آلفاي 1989)

( روایي پرسشنامه رضایت 1383كرد. معتمدین )محاسبه  92/0كرونباخ 

زناشویي انریچ با استفاده از همبسته نمودن با پرسشنامه 

به دست آوردند. در پژوهش حاضر،  P<01/0و  r=65/0سازگاري زناشویي 

از روش آلفاي كرونباخ به منظور سنجش پایایي پرسشنامه رضایت 

 ه دست آمد.ب 82/0زناشویي انریچ استفاده شد كه مقدار آن 

 یطراح 1989درسال  فیر را اسیمق نیا :یروانشناخت یستیبهز اسیمق

 رشیپذ اسیخرده مق 6داراي  اسیمق نیاست. ا هیگو 18نمود و داراي 

رشد  ،یهدف در زندگ گران،یروابط مثبت با د ،یطیخود، تسلط مح

 یعامل را م کی هیگو 3هر  اسیمق نیفردي و استقالل است. در ا

 اسیمق نیشوند. ا یبه صورت معکوس نمره گذاري م هیگو 8سنجند و 

 نیب یهماهنگ بیضر نفري اجرا و 321نمونه  کیبر روي  ایراندر 

پس از شش  ییبازآزما ییایپا بیو ضر 93/0تا  86/0 نیب ها اسیمق

 ی،انیبه دست آمد )ب 86/0تا  81/0 نینفري ب 117نمونه  هفته برروي

( همساني دروني خرده 2005دایرندوك)(. 1387 ،یانیب ،یمحمد کوچک

 90/0تا  77/0مقیاس ها را مناسب و آلفاي كرونباخ آن ها را بین

 یافته است.

این پرسشنامه توسط واکس،  پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس:  

بر  1986فیلیپس، هالی، تامپسون و ویلیامز و استوارت در سال 

عی ساخته شده است. این مبنای تعریف کوب از حمایت اجتما

حیطه خانواده، دوستان و  3ماده است که  23پرسشنامه دارای 

گیرد. نمره گذاری این مقیاس در یک طیف سایرین را در بر می

، 2، مخالفم=1شود. )کامال مخالفم=درجه بندی می 5تا  1لیکرتی 

(، ضریب پایانی به دست آمده 5و کامال موافقم= 4، موافقم=3متوسط=

( با استفاده از دو 1386تحقیق پاشا، غ، صفرزاده، س مشاک ر)در 

% بوده که 82% و 84روش آلفای کرونباخ و تنفیف به ترتیب برابر  

های روان شناختی از دهد پرسشنامه حاضر برای انجام پژوهشنشان می

( 1391درجه مطلوبیت مناسبی برخوردار است )شاکری نیا،ایرج، 

ه حمایت اجتماعی این آزمون در مطالعه روایی و پایانی پرسشنام

دانش آموز  200دانشجو و  100( بر روی 1370ابراهیمی قوام، صغری، )

% و در 90اجرا شد پایایی آزمون در نمونه دانشجویی در کل مقیاس 

 6% و در آزمون مجدد در دانش آموزان پس از 70نمونه دانش آموزی 

ی درونی این آزمون را ( ضریب پایای1389% بود. شه بخش )81هفته 

% 66نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی  300دریک گروه 

محاسبه کرد در پژوهش خباز، محمود، بهجتی، زهرا، ناصری، محمد، 

% به دست 74( ضریب آلفای مشاهده شده برای این پرسشنامه 1390)

در نظر  58( در این تحقیق نقطه برش 1393آمد )ترابی، زهره، 

 کل براي کرونباخ آلفاي ضریب حاضر، تحقیق در ته شده است.گرف

 .آمد دست به 77/0 آزمون

 

 شیوه جمع اوری اطالعات



   

 
دانشگاه پژوهشگر پس از اخذ تاییدیه اخالقی و کسب مجوزهای رسمی از 

، با حضور در کالس های درس این دانشگاه قائمشهر نیفرورد یرانتفاعیغ

را به صورت نمونه متاهل  انیدانشجونفر از   248ضمن معرفی خود، 

پرسشنامه ها، پس از انتخاب نمونهانتخاب کرد. ساده گیری در تصادفی 

 تیپرسشنامه حمای و روانشناخت یستیبهز اسیمق ،رضایت زناشویي انریچ

-در بین آنها توزیع و به صورت فردی توسط شرکت پسیلیف یاجتماع

اجرایی، پژوهشگر در تعامل نزدیک کنندگان تکمیل شد. در تمام مراحل 

داد. های احتمالی پاسخ میبا شرکت کنندگان بوده، به ابهام و اشکال

براي رعایت اصول اخالقي و به منظور جلب همکاري شرکت کنندگان، پیش 

اطالعاتي درباره موضوع و هدف پژوهش تا آنجا که در از اجراي آزمون 

پس از  و کنندگان داده شد؛نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد به شرکت

ها به هیچ کنندگان، در مورد اینکه اطالعات آنجلب اطمینان شرکت

ها عنوان بصورت فردي مورد تجزیه و تحلیل قرار نخواهد گرفت و آن

توانند کنند و هر زمان که خواستند ميمختار هستند که در پژوهش شرکت

الزم به ذکر است که  از پژوهش خارج گردند، وارد نمونه پژوهش شدند.

به شرکت کنندگان توضیح داده شد که الزم نیست نام یا اسم رمز )جز 

در مواردی که شرکت کنندگان خواستار اطالع از نتیجه پژوهش بودند( 

 خود را بنویسند.

 تجزیه و تحلیل اطالعات

با استفاده از  یو کد گذار یداده ها بعد از گرد آور یق،تحق یندر ا

قرار گرفته  یآمار یلو تحل یهمورد تجز  24نسخه  SSPSنرم افزار  

 یتیجمع یها یژگیاز و یکل یریتصو یمداده ها و ترس یفاست. جهت توص

وابسته و مستقل  یها یرمتغ یفو توص یانپاسخگو ی_ اقتصادیو اجتماع

( استفاده شده است. یانگیندرصد، م ی،)فراوانیفیآمار توص زا یق،تحق

 یهمبستگ یبضرا یرنظ یلیو تحل یمار استنباطسپس با استفاده از آ

مورد آزمون  یقتحق یها یهتا فرض یدگرد یسع یونرگرس یلتحل یرسون،پ

 .یردقرار گ

 یافته ها

 خامی منابع واقع در پژوهش، این در شده آوری جمع اطالعات و ها داده

 گردد تشریح و تحلیل و تجزیه مناسب ابزار با بایست می که اند بوده

 بر لذا. نمایند منتقل را خود اطالعاتی کاربردی بار بتوانند تا

 داده و اطالعات تحلیل و تجزیه برای وسیله ترین مناسب مبنا، همین

 آزمون با. است شده داده تشخیص آماری های آزمون آمده، بدست های

 در و نموده پیدا را مختلف متغیرهای بین رابطه پژوهش آماری های

 ادامه در که است پرداخته خود نظر مورد های سوال پاسخ به نهایت

 داده تبدیل ها، داده تحلیل و تجزیه روند ضمناً  .شود می مالحظه فصل

 بطوریکه سواالت به پاسخ و ها فرضیه به بررسی جهت اطالعات به ها

 زیر روال به  نماید دنبال را پژوهش فرعی و اصلی اهداف بتواند

 .است گرفته صورت

 تحقیق آزمودنی های شناختی جمعیت توصیف

 تحقیق متغیرهای توصیف



   

 
 تحقیق متغیرهای بودن نرمال بررسی

 تحقیق های فرضیه بررسی

 

 

 تحقیق آزمودنی های شناختی جمعیت توصیف

 

: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک  سن 1-4جدول

 افراد نمونه

 شاخص آماری

 سن

 درصد فراوانی فراوانی

 1/33 82 سال24تا19

 2/22 55 سال29تا24

 8/44 111 سال29باالی

 100 248 مجموع

 

سن  :  نمایش هندسی توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک1-4نمودار 

 افراد نمونه

نمونه 248شود از مجموع( مشاهده می1-4همانطور که در جدول و نمودار )

درصد 2/22سال، 24تا19 درصد دانشجویان در گروه سنی1/33جمع آوری شده، 

سال قرار 29درصد در گروه سنی باالی 8/44سال و 29تا24در گروه سنی 

 دارند.

 

 

: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک  میزان 2-4جدول

 تحصیالت  افراد نمونه

 شاخص آماری

 تحصیالت

 درصد فراوانی فراوانی

 6/55 138 فوق دیپلم

 4/44 110 کارشناسی

 100 248 مجموع



   

 

 

جنسیت  :  نمایش هندسی توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک2-4نمودار 

 افراد نمونه

 248شود از مجموع ( مشاهده می2-4همانطور که در جدول و نمودار )

درصد از حجم نموه فوق دیپلم 6/55نمونه جمع آوری شده، میزان تحصیالت

 درصد لیسانس می باشد. 4/44و 

 

 تحقیق  متغیرهای توصیف

 

 : محاسبه شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش3-4جدول 

تعداد  متغی

 نمونه

انحراف  میانگین

 معیار
کمترین 

 نمره

بیشترین 

 نمره

 کشیدگی چولگی

 19/1 16/1 64 39 06/5 72/47 248 رضایت زناشویی

بهزیستی روان 

 شناختی

248 81/68 29/1 66 73 79/0 77/0 

 21/0 -16/0 63 40 88/1 68/58 248 حمایت اجتماعی

 

(، مالحظه می شود میانگین رضایت 3-4همانطور که در جدول شماره )

و  81/68، میانگین بهزیستی روان شناختی 72/47زناشویی در دانشجویان 

  3-4طور که در جدول می باشد. همان 68/58میانگین حمایت اجتماعی 

تمامی متغیرهای مورد مطالعه مشخص است، مقدار ضریب چولگی و کشیدگی 

ها ( قرار دارد که نشان از نرمال بودن داده-2+ و 2در بازه امن )

 است.

  اسمیرنوف(– كولموگروف بررسی نرمال بودن توزیع داده ها )آزمون

 نرمال مبناي بر پارامتریك هاي آزمون جمله از آماري آزمون هاي از بسیاري
  داده ها توزیع بودن

 یك در ها داده توزیع كه روندمي بكار فرض پیش این با و اندهشد بنا نهاده 
 نرمال توزیع از مذكور جامعه از شده انتخاب هاي سطح نمونه در یا جامعه
 هايتحلیل به پرداختن از قبل است تا الزم تحلیلگر بنابراین نماید. پیروي
 آزمون با بداند. را متغیرها آن توزیع نوع ، متغیرها بررسي آماري

 آزمون در صفر یافت.فرضیه دست مهم این به توان اسمیرنوف مي كولموگروف

 نرمال و توزیع از ها داده پیروي از است عبارت اسمیرنوف – كولموگروف
 نرمال.  ها از توزیع داده پیروي عدم از است عبارت آن مقابل فرضیه

 



   

 

 : بررسی نرمال بودن توزیع داده ها4-4جدول

از توزیع نرمال توزیع مشاهدات 

 پیروی می کند.

 H0: (p=0) 

توزیع مشاهدات از توزیع نرمال 

 پیروی نمی کند.

H1:(p≠0) 

تعداد  متغیر

 نمونه

آماره 

 آزمون

نتیجه  Sigمقدار 

 آزمون

توزیع  11/0 18/1 248 رضایت زناشویی

 نرمال

بهزیستی روان 

 شناختی

توزیع  50/0 82/0 248

 نرمال

توزیع  051/0 27/1 248 حمایت اجتماعی

 نرمال

 

این آزمون، سطوح  (، همانگونه که مالحظه می شود در4-4مطابق جدول )

 01/0( در کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از سطح خطا P احتمال )مقدار

 بر منطبق ها داده توزیع صفر، فرضیه رد و عدمP مقدار به توجه می باشد. با

در نتیجه در آزمون فرضیات تحقیق از  .مي گردد قلمداد نرمال توزیع

 آزمونهای پارامتریک استفاده شده است.

 

 تحقیق های فرضیه بررسی

 تیرضا با یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحمافرضیه اصلی: بین 

 دارد. متاهل رابطه وجود انیدانشجو ییزناشو

 فرضیات مدل رگرسیون:

وابسته)  رضایت زناشویی(: برای بررسی نرمال نرمال بودن متغیر -1

( استفاده گردیده K-Sاسمیرنوف )-کولموگرافبودن یک متغیر از آزمون

 ها بوده است.( نشان از نرمال بودن داده4-4است.که نتایج در جدول )

فیشر(: این امر را  Fرابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل)آزمون -2

( رگرسیون بمنظور بررسی رابطه ANOVAیانس)میتوان از طریق تحلیل وار

خطی بین متغیرها استفاده کرد.فرضیه های آماری کل مدل رگرسیون 

 باشد: بصورت زیر می

 =H0رابطه خطی بین  متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود ندارد.

 =H1رابطه خطی بین مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

 (ANOVAواریانس ): جدول تحلیل  5-4جدول شماره



   

 

 شاخص ها

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

معنادار

 ی

 000/0 63/36 20/728 2 40/1456 رگرسیون

باقی 

 مانده

39/4869 245 87/19 

  247 80/6325 مجموع

 

که کمتر از =Sig 000/0داری (  با توجه به سطح معنی5-4مطابق جدول )

(01/0=α ) یعنی)( sigتوان دریافت که فرض میH0 رد و فرض  H1 تایید

شود.بنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیرمستقل با متغیر وابسته می

متغیرهای مستقل  که گردد می حاصل نتیجه این شود. همچنینتایید می

از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر هستند به خوبی میزان 

تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی مدل 

رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر 

 یستیبهز ،یاجتماع تیحماوابسته  رضایت زناشویی  را بر اساس 

   ی تبیین کنیم.وانشناختر

 ها(:واتسون:آزمون استقالل خطاها)باقیمانده-آزمون دوربین-4

گیرد، استقالل هایی که در رگرسیون مدنظر قرار مییکی از مفروضه

بینی توسط مدل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش

شود و رگرسیون( از یکدیگر است.درصورتی که فرضیه استقالل خطاها رد 

خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون 

-وجود ندارد. بمظور استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین

قرار  1.5تا  2.5شود که چنانچه مقدار آن در بازه واتسون استفاده می

شود و در غیر آزمون)عدم همبستگی بین خطاها(پذیرفته می H0گیرید 

شود)همبستگی بین خطاها وجود دارد(. برای رسیدن به ردمیH0 رتاینصو

توان استفاده کرد. مقدار این واتسون می-این مهم از آزمون دوربین

ها در آزمون در جدول زیر محاسبه گردیده است.از آنجا که این آماره

گیری کرد که خطاها از توان نتیجهگیرند، میقرار می 5/2تا  5/1بازه 

ها توان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهمستقل بوده و مییکدیگر 

 استفاده کرد.

 واتسون-: آزمون دوربین6 -4جدول 

 

 

 

توجه  با 

این  به 

مقدار  آزمون

 مطلوب

مقدار 

 بدست آمده

 وضعیت

Durbin-watson d 5.25.1  d 62/1  عدم همبستگی

 بین خطاها



   

 

می باشد بنابراین عدم همبستگی  2.5و  1.5که آماره مورد نظر در بازه 

 شود.بین خطاها پذیرفته می

 

 

 

 : ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده7-4جدول

 

 

 منابع

 تغییر

R R2 R2 تصحیح

 شده

Std.E 

 45/4 22/0 23/0 48/0 گروهی درون

 

می باشد که نشاندهنده  48/0همبستگی کلی بین متغیرهای تحقیق برابر 

همبستگی متوسط  بین متغیرهای تحقیق می باشد. همچنین مقدار ضریب 

 تیحمابه این معنی که متغیرهای  22/0تعیین تصحیح شده برابر است با 

رضایت  درصد از تغییرات  22فقط  یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع

را به خود اختصاص می دهد و مابقی مربوط به زناشویی دانشجویان 

 که در این تحقیق بررسی نشده است. دیگر مولفه ها می باشد

 یستیبهز ،یاجتماع تیحما تأثیرون یب رگرسیمحاسبه ضرا : 8-4جدول

 بر رضایت زناشویی یروانشناخت

 یآمار یشاخص ها

 

 

ر یب غیضرا

استاندارد 

 شده

ب یضرا

ستانا

 دارد

T  

سطح 

معنا

 داری

 

 

 

B 

خطای 

استان

 دارد

 

Beta 

شاخص 

تلرا

 نس

تحمل 

واریا

 نس

88/72 مقدار ثابت
- 

17/15 - 80/4- 000/0 - - 

 86/1 53/0 000/0 61/4 35/0 29/0 37/1 بهزیستی روان شناختی

 86/1 53/0 000/0 13/2 16/0 20/0 43/0 حمایت اجتماعی

 

بهزیستی  روان شناختی با ضریب   شود می مشاهده که همانطور

 باشند می قادر 16/0( و حمایت اجتماعی  با ضریب تأثیر 35/0تأثیر)

نماید. با  تبیین رضایت زناشویی دانشجویان متأهل را از سهمی تا



   

 

( مقدار تحمل واریانس برای کلیه 11-4توجه به  ستون آخر جدول)

بنابراین بین متغیرهای باشد. می (VIF<5متغیرهای مستقل کمتر از )

-مستقل هم خطی وجود ندارد بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبار می

 باشد.

 انیدانشجو ییزناشو تیرضا با یروانشناخت یستیبهزفرضیه اول: بین 

 دارد. متاهل رابطه وجود

 تیرضا با یروانشناخت یستیبهز :محاسبه  میزان رابطه بین9-4جدول

 هلمتا انیدانشجو ییزناشو

 شاخص آماری

 متغیر

مقدار  تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 (αمعناداری)

 با یروانشناخت یستیبهز

  ییزناشو تیرضا

248 
46/0 000/0 

 

%  وسطح معناداری آزمون ضریب همبستگی 95با توجه به ضریب اطمینان 

( کمتر است. فرض صفر)عدم 05/0( که از مقدار پیش فرض )000/0پیرسون)

 انیدانشجو ییزناشو تیرضا با یروانشناخت یستیبهزوجود رابطه بین 

 با یروانشناخت یستیبهز( را ردو فرض مقابل )وجود رابطه بین متاهل

به عبارت دیگر،  ( می پذیریم.متاهل انیدانشجو ییزناشو تیرضا

 تیرضا با یروانشناخت یستیبهزبین  : توان چنین نتیجه گرفتمي

و چون معناداری وجود دارد.رابطه متاهل  انیدانشجو ییزناشو

بین بهزیستی روانشناختی با  رضایت زناشویی  مقدارضریب همبستگي 

با تقویت  بهزیستی  توان عنوان كرد كهاست ميدانشجویان ، مثبت  

روانشناختی ،  رضایت زناشویی  دانشجویان متأهل افزایش می یابد و 

 بالعکس.

  

متاهل  انیدانشجو ییزناشو تیرضا ی بااجتماع تیحما فرضیه دوم: بین

 دارد. رابطه وجود

 ییزناشو تیرضا ی بااجتماع تیحما :محاسبه  میزان رابطه بین10-4جدول

 متاهل انیدانشجو

 شاخص آماری

 متغیر

مقدار  تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 (αمعناداری)

 تیرضا ی بااجتماع تیحما

  ییزناشو

248 
40/0 000/0 

 

% وسطح معناداری آزمون ضریب همبستگی 95با توجه به ضریب اطمینان 

( کمتر است. فرض صفر)عدم 05/0( که از مقدار پیش فرض )000/0پیرسون)



   

 
( متاهل انیدانشجو ییزناشو تیرضا ی بااجتماع تیحماوجود رابطه بین 

 تیرضا ی بااجتماع تیحمارا ردو فرض مقابل )وجود رابطه بین 

توان چنین به عبارت دیگر، مي ( می پذیریم.متاهل انیودانشج ییزناشو

 انیدانشجو ییزناشو تیرضا ی بااجتماع تیحمابین  : نتیجه گرفت

بین و چون مقدارضریب همبستگي رابطه معناداری وجود دارد.متاهل 

توان است ميی با  رضایت زناشویی  دانشجویان ، مثبت  اجتماع تیحما

ی ،  رضایت اجتماع تیحمای اجتماع تیحمابا تقویت   عنوان كرد كه

 افزایش می یابد و بالعکس.متأهل  زناشویی  دانشجویان

متاهل موسسه  انیدانشجو ییزناشو تیو رضا یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحما نیرابطه ببررسی پژوهش  نیهدف از ا

پرداخته شد. در فصل سوم روش پژوهش و در فصل چهارم  قیتحق نهیشیپ یبه بررس ،یمباحث نظر انیب از بود. پس نیفرورد

 نهیزم نیدر ا گرانید قاتیتحق جیو با نتا ریبه دست آمده تفس جیشده است نتا یفصل سع نی. در اگرفت ها انجام پژوهش لیتحل

 ارائه شود. یشنهاداتیپ قیتحق نیا یها افتهیبه  توجه گردد و در آخر با سهیمقا

 

 پژوهش خالصه

متاهل  انیدانشجو ییزناشو تیو رضا یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحما نیرابطه ب پژوهش حاضر بررسیهدف از 

 انیدانشجو هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمارهمبستگی و  نوع از توصیفی حاضر پژوهش بود. روش نیموسسه فرورد

دادند.  لیباشند، تشک ینفر م 700كه تعداد كل آنها برابر  1397 یلیقائمشهر در سال تحص نیفرورد یرانتفاعیمتاهل دانشگاه غ

نفر با  استفاده از روش نمونه  248 ی( با توجه به حجم آمار1970ومورگان) یپژوهش بر اساس جدول کرجس نیا ینمونه آمار

 ی وروانشناخت یستیهزب اسیمق ،پرسشنامه رضایت زناشویي انریچابزارگرد آوری دادها  ساده انتخاب شدند. یتصادف یریگ

 SSPSبا استفاده از نرم افزار   یو کد گذار یداده ها بعد از گرد آور یق،تحق یندر ابود.  پسیلیف یاجتماع تیپرسشنامه حما

و  یتیجمع یها یژگیاز و یکل یریتصو یمداده ها و ترس یفقرار گرفته است. جهت توص یآمار یلو تحل یهمورد تجز 24نسخه 

( یانگیندرصد، م ی،)فراوانیفیآمار توص زا یق،وابسته و مستقل تحق یها یرمتغ یفو توص یانپاسخگو ید_ اقتصایاجتماع

تا  یدگرد یسع یونرگرس یلتحل یرسون،پ یهمبستگ یبضرا یرنظ یلیو تحل یاستفاده شده است. سپس با استفاده از آمار استنباط

و  یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحمایافته ها ی پژوهش نشان داد که بین  .یردمورد آزمون قرار گ یقتحق یها یهفرض

با  است بر این حاضر تالش ارتباط معنی داری وجود دارد. در فصل نیمتاهل موسسه فرورد انیدانشجو ییزناشو تیرضا

 های یافته و براساس قرار داده و تحلیل را مورد تجزیه آمده بدست اطالعات چهارم فصل و جداول آماری های از داده استفاده

با  مرتبط ها و پیشنهادهای محدودیت به همچنین. دهیم ارایه را الزم گیری نتیجه پژوهش های با فرضیه در رابطه پژوهش

 .است شده نیز پرداخته موضوع

 

 

 گیری و نتیجه بحث

 دارد. متاهل رابطه وجود انیدانشجو ییزناشو تیرضا با یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیرابطه حمافرضیه کلی: بین 

متاهل  انیدانشجودر  ییزناشو تیبا رضا یروانشناخت یستیبهز ،یاجتماع تیحمابر طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که بین 

 ،یاجتماع تیحمای پژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین کلارتباط و همبستگی معناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه 

 در نتیجه و یافته مورد پذیرش و تأیید قرار مي گیرد. اینمتاهل زن  انیدانشجودر  ییزناشو تیبا رضا یروانشناخت یستیبهز

 بردن (1392) ی( محمد1394( قرباني و فوالچنگ )1395همکاران) و یمی( سل1396) دانش و همکارانپژوهش  نتایج راستای

 .داشت قرار (2015و هامارتا  ) ریریدی (2015( وونگ  و همکاران )2016و همکاران ) ندلی( ر2017)و همکاران 

در تبیین این یافته می توان گفت که؛ حمایت اجتماعی برای ادامه زندگی افراد اجتماع در جنبه های مختلف از جمله ابعاد 

د فشارهای روانی خود را تحمل کرده و از ضروری است. از طریق حمایت اجتماعی است که افراد می توانن ییزناشو تیرضا

 ییزناشو تیرضااین طریق روی کمک دیگران حساب باز کنند. بنابراین حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل مهم می تواند به 

ی با افراد کمک کند. حمایت اجتماعی نیرومندترین نیروی مقابله ای برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیر

شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکالت را مخصوصاً برای زوجین تسهیل می کند. همچنین حمایت اجتماعی از طریق 



   

 
ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد، باعث 

می شود )زیمرمن متاهل  انیدانشجو ییزناشو تیرضاجنبه ها و ابعاد مختلف  کاهش تنش تجربه شده، افزایش میزان بقا و بهبود

 یها یژگیمثبت و کاهش و یها یژگیبه منزله دارا بودن و یروانشناخت یستیبهز گر،یاز طرف د(. 2014، 14و گریبی

 طیدارند در رفتارها و ارتباط با مح ییباال یروانشناخت یستیکه بهز یاست. افراد یمانند اظطراب و افسردگ یمنف یروانشناخت

 نیرا داشته و از ا گرانیروابط مثبت با د یبرقرار یینقش فعال داشته و احساس کنترل و تسلط بر آن ها را دارند. آنان توانا

شود تا فرد در رابطه با  یموجب م یدر کنار حس شادکام اتیخصوص نیدارند. ا تیاحساس رضا گرانیبا د تیمیرابطه و صم

 یاضطراب و افسردگ نو کم بود ی. شادکامندیفعال و مسلط بب ییباشد و خود را در ارتباط زناشو یرابطه مثبت یدارا زیهمسر ن

 یشتریب یتمندیاحساس رضا جهینموده و در نت افتیخود را مثبت تر در ییرابطه زناشو یها دادیشود تا فرد رو یموجب م زین

ابراز  ینب یشنقش پ یپژوهش خود به بررس( در2015) و هامارتا در همین راستا یدیریر (.2012 ،یو مکنر میداشته باشد )ک

 یرابطه معن ییزناشو یتهمسر و رضا یتحمای ها تمام مؤلفه یننشان دادند که بیی، زناشو یتهمسر بر رضا حمایت و یجانیه

 یلتحل یجنتا ینداشت. همچن یت زناشوییضار ینیب یشدر پ یدار یهمسر نقش معن یتحما ینکها عالوه وجود داشت؛ به یدار

( 2013) و همکاران یلرم همچنین ندارد. ییزناشو یترضا ینیب یشدر پ یدار یسهم معن هیجانی نشان داد که ابراز یونرگرس

 متغیر ادراک شده، اجتماعی که دادند نشان افسردگی و زناشویی رضایت بین در رابطه شده ادراک حمایت میانجی نقش مطالعه با
رفتارهای  و اختالف بروز از همسر حمایت اینکه می کند. دوم پیش بینی را افسردگی و زناشویی رضایت اوالً  که است مهمی

 تقویت را زوجین بین عاطفی پیوند گرانه، حمایت ارتباط سوم اینکه می دهد. کاهش را تعارض همچنین و می کند جلوگیری مخرب

 می شود. زناشویی مثبت تجربه های به و منجر کرده

وانشناختی با ر( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین سالمتی و بهزیستی 2016در تحقیق دیگر، ریندل و همکاران )

گارانه تنظیم راهبردهای انطباقی تنظیم هیجانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته و از سوی دیگر بین راهبردهای ناساز

تی و بهزیستی اجتماعی همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که راهبردهای هیجانی با سالم

هزیستی اجتماعی بینی و تبیین معنادار سالمتی و بسازگارانه و ناسازگارانه به ترتیب به صورت مستقیم و معکوس توانایی پیش

 را دارا هستند. 

 دارد. متاهل رابطه وجود انیدانشجو ییزناشو تیرضا ی بااجتماع تیرابطه حماهای اول: بین فرضیه

ستگی ارتباط و همبمتاهل  انیدانشجودر  ییزناشو تیبا رضای اجتماع تیحمابر طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که بین 

در  ییشوزنا تیبا رضای اجتماع تیحماپژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین  اولمعناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه 

( 1396مکاران )دانش و هپژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته مورد پذیرش و تأیید قرار مي گیرد. اینمتاهل زن  انیدانشجو

( 2016و همکاران ) ندلی( ر2017( بردن و همکاران )1392) ی( محمد1394( قرباني و فوالچنگ )1395و همکاران) یمیسل

 .داشت قرار (2015هامارتا  )و  ریریدی( 2015وونگ  و همکاران )

دانشجویان متاهل می توان چنین گفت که؛ حمایت اجتماعی با جنبه  ییزناشو تیرضادر تبیین نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی 

همچون رضایت از زندگی و کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگ دارد، بطوری که؛ داشتن حمایت  ییزناشو تیرضاها و ابعاد مختلف 

می تواند در رضایت از زندگی و کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار و مثمر ثمر باشد. بدیهی است که، همه انسان ها در اجتماعی 

هنگام گرفتاری ها به حمایت اطرافیان و دوستان خود نیاز دارند تا احساس امنیت کنند. لذا هر چه حمایت اجتماعی دیگران از 

را از دو طریق  ییزناشو تیرضاثبت تر خواهد بود. بنابراین حمایت اجتماعی، وی نیز م ییزناشو تیرضافرد بیشتر باشد، 

این است که بدون در نظر  ییزناشو تیرضامتأثر می سازد؛ اولین روش تأثیر مستقیم یا تأثیر عمومی حمایت اجتماعی بر 

دوم شامل تأثیر غیرمستقیم یا تأثیر  تأثیر می گذارد. روش ییزناشو تیرضاگرفتن میزان پریشانی تجربه شده از جانب فرد، بر 

میانجی است که از افراد در مقابل اثرات منفی در شرایط استرس زا محافظت می کند. در واقع حمایت اجتماعی یک کمک دو 

جانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود، امیدواری، احساس عشق و رضایتمندی می گردد و اضطراب را 

د و تمام این ها به فرد فرصت شکوفایی و رشد را می دهد و نگرش فرد را نسبت به زندگی مثبت و مثبت تر می کاهش می ده

 (.2009، 15ستکوایوکند )

 که حمایت عاطفی که دهد می نشان است شده انجام سالمند زنان بر نیز که (2015همکاران ) وونگ و در همین راستا پژوهش

 طی( 2014) همکاران دارد. همچنین دیتزن و روانی و جسمی سالمت را بر تاثیر بیشترین ست،ا اجتماعی حمایت انواع از یکی

 با همراه باال دلبستگی که دهد می اجتماعی، نشان استرس هاي به روانی هاي پاسخ اجتماعی در حمایت و دلبستگی نقش بررسی

                                                             
14. Zimerman & Grebi 

15. Vitaskova 



   

 
 به تنهایی دلبستگی که حالی در. است همراه اضطراب میزان کاهش نیز و خون کورتیزول سطح کاهش زیاد با اجتماعی حمایت

 .ندارد کورتیزول میزان کاهش بر تأثیري

 دارد. متاهل رابطه وجود انیدانشجو ییزناشو تیرضا با یروانشناخت یستیرابطه بهزفرضیه دوم: بین 

همبستگی  وارتباط متاهل  انیدانشجودر  ییزناشو تیبا رضا یروانشناخت یستیبهزبر طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که بین 

 ییزناشو تیبا رضا یروانشناخت یستیبهزپژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین  دوممعناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه 

همکاران  ودانش پژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته مورد پذیرش و تأیید قرار مي گیرد. اینمتاهل زن  انیدانشجودر 

ران و همکا ندلی( ر2017( بردن و همکاران )1392) ی( محمد1394( قرباني و فوالچنگ )1395و همکاران) یمی( سل1396)

 .داشت قرار (2015و هامارتا  ) ریریدی( 2015( وونگ  و همکاران )2016)

شامل احساس خوب درباره خود و  یستیبهز ،می توان گفت که فیر یروان شناخت یستیبهز هیبر طبق نظردر تبیین این یافته، 

و  یهدف در زندگ گران،یروابط مثبت با د ،یرشد فرد ،یطیکه شامل تجربه استقالل، تسلط مح  یخود است. احساس یزندگ

از  یناش ت،یقیبر احساس موف یتنمب یشناخت یبه عنوان مجموعه ا ،یروانشناخت یستیبهز گریخود است. به عبارت د رشیپذ

و برنامه  یکاف یبه اهداف( است. داشتن انرژ یابیدس یبرا یزی)برنامه ر ریمعطوف به هدف( و مس یانرژ) منابع گوناگون

 17نتسینظر ف ازهمچنین ، (2010، 16آماتو)انجامد یم ییو زناشو یفرد یافراد از زندگ یتمندیبه رضا یزندگ یمناسب برا

دانند.  یم یبعد ییزناشو یو سازگار هیفرد در خانواده اول ندیفشارها و تجارب ناخوشا نیب ریرا ضربه گ یستیبهز (2011)

 یاز تجارب مرتبط با همبستگ یمتفاوت یریرپذیمتفاوت، تاث یروانشناخت یستیبهز زانیاست که افراد با م ینیب شیقابل پ نیبنابرا

 انیدانشجو ییزناشو تیرضاو بهزیستی روانی باال باعث افزایش  شان داشته باشند. یبعد ییزناشو یبر زندگ هیلخانواده او

و  یروانشناخت یستیبهز ی،آور با عنوان رابطه سطوح تاب یپژوهش( در 1396و همکاران ) دانشباشد. در همین راستا  متاهل

ارور مثبت و معنادار ناب ینزوج ییزناشو یتبا رضا یروانشناخت یستیو بهزی آور نشان داد که رابطه تابیی، زناشو یترضا

. همچنین کنندیین آنها را تب ییزناشو یترضا واریانس درصد 47 ی توانندمشترکاً م یروانشناخت یستیو بهز یآور است و تاب

در  یاز زندگ یتبا رضا یزندگ یفیتو ک ییزناشو یترضا ی،روانشناخت یستیبطه بهز( در بررسی را1392ی )محمد

در  یاز زندگ یتبا رضا یزندگ یفیتو ک ییزناشو یترضا ی،روان شناخت یستیبهز ینب نشان داد که، متاهل یاندانشجو

 یستیبهز یرهاینشان داد که متغ یمرحله ا یونرگرس یلتحل یجنتا ینوجود دارد. همچن اداریمتاهل رابطه مثبت و معن یاندانشجو

 متاهل بود. یاننشجودا یاز زندگ یتکننده رضا ینیب یشپ یببه ترت یزندگ یفیتو ک یروان شناخت

 

 

  پژوهش های تیمحدود

باشد. هایی نیز روبرو میها و امکاناتی که در اختیار دارد با یک سری محدودیت و نارساییبی شک هر تحقیقی در کنار فرصت

این تحقیق نیز از ها را اعمال کرده تا بتواند نتایج خاصی را کسب کند. هایی که گاه به محقق تحمیل شده و گاه خود آنمحدودیت

 های زیر روبرو بوده است:های مختلف تحقیق با محدودیتاین قانون نانوشته مستثنی نبوده و در بخش

 

 .دهد یرا نشان نم رهایمتغ نیب یرابطه عل   چگونهیبوده، ه یپژوهش، از نوع همبستگ نیا_ 1

 نی، احدود بودن وقت براي انجام پژوهش حاضرم لیها است که به دل تیاز محدود گرید یکیبودن پژوهش حاضر  یمقطع_ 2

 .رفتیصورت پذ یبه صورت مقطع قیتحق

 

 فاوت نیستند.با ویژگی های مت متاهل انیدانشجوو  _  نتایج حاصل از این پژوهش لزوماً تعمیم پذیر به تمامی دانشگاه ها3

                                                             
16. Amato 

17. Fitness 



   

 
مربوطه جهت دادن اطالعات آماری دقیق از _  عدم دسترسی آسان به تعداد دانشجویان متاهل و همکاری کمرنگ مسئولین 4

 تعداد دانشجویان متاهل.

 

  پژوهش های پیشنهاد 

 الف( پیشنهادات اجرایی 

یی دانشجویان زناشو تیرضا_ با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مشاوران و روانشناسان دانشگاه ها که قصد بهبود وضعیت 1

هاي آموزشي_ روانشناختي مرتبط با متغیرهاي پژوهش حاضر همچون کارگاه متاهل دارند، پیشنهاد مي شود تا حد امکان از

از طریق روش های آموزشی مبتنی بر اصول روان درمانی استفاده  یروانشناخت یستیبهز ی واجتماع تیحماهای افزایش کارگاه

 کنند.

از ازدواج به منظور بهبود روابط  شیدر برنامه هاي آموزش پ یروانشناخت یستیبهز ی واجتماع تیحما تیگنجاندن تقو_ 2

 .دینما یخانواده ضروري م میو تحک نیزوج

 

 ب( پیشنهادات پژوهشی

 یم شنهادیپ نیشود، بنابرا یمختلف جامعه مشاهده م یگروه ها نیدر ب یادیز یفرهنگ یوجود تفاوت ها نکهیبا نظر به ا_  1

 .ردیمورد انجام پذ نیدر ا یقیتطب یشود که پژوهش ها

 تکرار چنین پژوهشی در دانشگاه های دیگر و موقعیت های آموزشی متفاوت توصیه می شود._  2

به  ی راحتتردسترس_ و در نهایت به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود، که تحقیقی مبنی بر چگونه حل کردن مشکل 3

در  انیاز تعداد دانشجو قیدق یعات آمارمربوطه جهت دادن اطال نیمسئول بهتر یو همکار برای نمونه گیری متاهل انیدانشجو

 .پژوهش ها

 _ با سایر متغیرها و سایر جوامع آماری4

 منبع

 ترس با آن ارتباط و اجتماعی اضطراب شیوع(. 1390. )محمد بهرامی،

. آموزان دانش در هیجانی تنظیم راهبردهای و منفی ارزیابی از

 .اردبیلی محقق دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان

 و شناختي روان بهزیستي ابعاد (. رابطة1390كوچكي. )  گودرزي،  بیاني،

 سي شمارة شناسي. روان در پژوهش و دانشدانشجویان.  در عمومي سالمت

 .153_164 سي وششم. صص و وپنجم

و  یروان یستیعناصر و سطوح بهز ییشناسا(.  1390. )یشاد ،یریجزا

پزشکان و در پزشکان، روان یروان یشناس بیارتباط آن با آس

واحد  ی. رساله دکترا. دانشگاه آزاد اسالممشاوران -شناسانروان

 .یتهران مرکز

بیني بهزیستي روان شناختي براساس پیش(. 1395جعفرنژاد، محمدجابر )

نامه پایان آموزان.هاي دلبستگي و تمایز یافتگي دانشآوري، سبكتاب

 ر: دانشگاه خلیج فارس.كارشناسي ارشد چاپ نشده،  بوشه

(. 1390رضا. ) علی شریعتی، مصطفی و قربانی، حمید، آسایش، مسلم؛ حسام

 در زندگی رضایت از و روان سالمت شده، ادراک اجتماعی حمایت ارتباط



   

 
 مامایی و پرستاری دانشکده علمی مجلهایثارگر.  و شاهد دانشجویان

 .34_ 44، ص1 ،گرگان بویه

 سازگاري زناشویي با كنترل كانون رابطة بررسي(. 1394. )م شاهي، حسن

 پایان نامة .شیراز شهرستان پرورش و آموزش در شاغل همسران

 و علوم تربیتي دانشكدة اصفهان، روانشناسي، ارشد كارشناسي

 .اصفهان دانشگاه روانشناسي،

شیوة  بررسي اثربخشي درمان شناخت ي  رفتاري به(. 1392حسیني، زا. )

 پایان نامة .افزایش رضایتمندي زناشویي زنانگروهي براي 

 كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي.

تهران: دانشگاه  آموزش قبل از ازدواج،(. 1397) خمسه، اکرم.

 الزهرا.

یه. رقیپورلیاولی، نور یسا و، پرینالرعایاییام ،عصمت، دانش

 یتو رضا یروانشناخت یستیبهز ی،رابطه سطوح تابآور(. 1396)

 مجلهی. درمان لقاح خارج رحم تحت نابارور یندر زوج ییزناشو

، ص 3، شماره 4دوره . مؤثر بر سالمت یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق

 . 187تا  170

 اصل. جلد موسوي مهدي ترجمه سالمت. روانشناسي(. 1397) دیماتئو، رابین.

 .سمت انتشارات تهران، هشتم، چاپ دوم،

 ییزناشو تیبر رضا یدانش جنس شیافزا یاثربخش(. 1393. )دیناه، راستگو

 .عالمه طباطبایی. دانشگاه ینامه کارشناس انیپا .زنان متأهل

 روانشناختی بهزیستی بینی (. پیش1395رجبی، سوران، ولدبیگی، پیمان. )

 رویشدانشجویان.  در و اجتماعی هیجانی معنوی، های هوش اساس بر

 .216_199، ص  41 شماره ،5 سال شناسی، روان

 ،ینرجس. هللا قل ،یعفت السادات. صادق ،ییخو یاعظم. مرقات ،یرحمان

 ،ییزناشو یاز زندگ تیبا رضا یجنس تی(. ارتباط رضا1390) .یلیل

 .82-90، ص 70، شماره  24دوره  ،رانیپرستاري ا هینشر

زینب.  اكبرعلي و پورحسین، سیده نیا، وردي ریاحي، محمداسماعیل؛

  علمي فصلنامةروان.  سالمت اجتماعي و حمایت بین رابطة (. بررسي1389)

 .121_85،ص39 شماره دهم، سال اجتماعي. رفاه پژوهشي

 .خانواده یمقدمه اي بر جامعه شناس. (1397) .باقر ،یساروخان

 سروش. تهران:

 سمیرا، آبادی،صداقت قطب کبری، علیزاده، هادی، حاجی سلیمی،

 رابطه در زناشویی سازگاری ایواسطه (. نقش1395فرزاد. ) روی،نیک

 فصلنامه ابتدایی. متأهل معلمان روانی و جسمی سالمت بینیپیش با

 شمارة چهارم، دورة .سالمت ارتقاى و اشت د به آموزش پژوهشى علمى

 .289_299چهارم، 



   

 
 کیفیت و اجتماعی (. حمایت1393آبادی، مهدی. ) مریم و نصرت صابر،

 بهزیستی شهرستان پوشش تحت سالمندان در سالمت با مرتبط زندگی

 .19_189، ص 3 سوم، شماره سال. توسعه و بهداشت مجله کرمان.

(. 1393یال. )ل یدهس، پورسمرو جعفرزاد، فاطمه  یمیا،کییان، صحرا

در زنان نابارور بر  ییزناشو یتو رضا یاجتماع یتحما یانرابطه م

 ،12. دورهدانشکده پرستاری و ماماییی. اساس عامل نابارور

 .۱۱۰۹-۱۱۰۴ص ، 12شماره

 و ییزناشو ی(. نقش بهداشت روان در ازدواج، زندگ1397) .نیحس عسگري،

 ، تهران: گفتگوطالق

 

(. 1385) السادات. میزاده، مر یفاتح فاطمه. ،یروناك. بهرام ،یعشق

بر بهبود  نیزوج یجنس رفتاري – یمشاوره شناخت یاثربخش یبررس

 ینامه کارشناس انی، پازنان آنان در شهر اصفهان یسردمزاج

 .اصفهان ارشد،دانشگاه

در زنان  ییزناشو تیمنبع کنترل و رضا سهیمقا(. 1392). زهرا فراست،

 دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. خانه دار وشاغل در تهران
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between social 

support, psychological well-being and marital satisfaction of married students of 

Farvardin Institute. The research method was descriptive-correlational and the 

statistical population of the study consisted of all married students of nonprofit 

university of Farvardin Ghaemshahr in the academic year 1977 with a total of 

700 students. The statistical sample of this study was selected based on Krejcie 

and Morgan table (1970) with a sample size of 248 using simple random 

sampling. Data were collected by Enrich marital satisfaction questionnaire, 

psychological well-being scale and Philips social support questionnaire. In this 

study, data were analyzed statistically after gathering and coding using SSPS 

version 24 software. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean) were 

used to describe the data and to draw a general picture of the demographic and 

socio-economic characteristics of the respondents and to describe the dependent 

and independent variables of the research. Then, using inferential and analytical 

statistics such as Pearson correlation coefficients, regression analysis was 

attempted to test the research hypotheses. The findings showed that there is a 

significant relationship between social support, psychological well-being and 



   

 

marital satisfaction of married students of Farvardin Institute. According to the 

results of this study, counselors and psychologists of universities seeking to 

improve the marital satisfaction of married students are suggested as far as 

possible from the psychological-educational workshops related to the variables 

of the present study such as social support and psychological well-being 

workshops through the method. Educational programs based on the principles 

of psychotherapy. 

Keyword: Social Support, Psychological Well-being, Marital Satisfaction, 

Married Students. 

 

 

 

 


