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در  ییزناشواستانداردهای اسنادهای ارتباطی و براساس یت رابطه کیفبینی پیش
 تهران متاهل مراکز بهداشت غربمیان زنان 

 

 آیتاهلل کریمی باغملک1*
 سمیرا قیداری2

 فروغ ماهی گیر3
 چكیده

 بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی وپیش ،پژوهش حاضرهدف 
طرح پژوهش . بود مراکز بهداشت غرب تهرانزنان متأهل  در میانی استانداردهای زناشوی

 شهر متأهلزنان  ییهکلاین پژوهش شامل  یجامعهبینی است. حاضر، توصیفی از نوع پیش
ب شدند و به داوطلب انتخا-گیری هدفمندنفر به صورت نمونه 150تهران بود که از این میان، 

استانداردهای  یپرسشنامه( و RAMناد ارتباطی )شاخص اس ،(RASمقیاس ارزیابی رابطه )
ن و همبستگی پیرسو یهای آماراز روشبا استفاده ها د. دادهپاسخ دادن( ISRSروابط خاص )

تگی نشان نتایج تحلیل همبس .ندشد تحلیل SPSS-25افزار رگرسیون چندگانه و توسط نرم
بت و نداردهای زناشویی به طور مثکه اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استا داد

نها تاز رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که  معناداری با رضایت
بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. سرزنش قادر به پیش–پذیریاسناد مسئولیت

 یرابطهبهتر از  سرزنش در تشکیل ارزیابی–پذیریی مسئولیتهابراساس نتایج، کاهش اسناد
 رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.
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 مقدمه
پژوهشهگران  ییههکل یباًتقرتوسط  2و تنظیم رابطه 1سال گذشته، رضایت از رابطه 70در 

 یدربارهبا این حال، مشاجرات قابل توجهی نیز . اندگرفتهو درمانگران فردی مورد بررسی قرار 
وجود داشته اسهت  3میان اصطالحات رضایت از رابطه، تنظیم رابطه و کیفیت رابطه یهاتفاوت

کلی یا شادکامی  یعاطفهرضایت از رابطه به یک  (.2008، 4)الورنس، بروک، بری، لنگر و بوند
تنظهیم رابطهه،  ییطههح؛ 2014، 5و کیمیایی)ابراهیمی  واحد اشاره دارد یسازهبه عنوان یک 

مدیریت تعارض و  یهامهارتقدری گسترده تر است و در نظر گرفتن فرآیندهای زوجی مثل 
؛ بها ایهن حهال، کیفیهت رابطهه بهه خهود گیهردیمپیامدهای رابطه ای مثل رضایت را در بهر 

ارض یهک زو،، مهدیریت تعه یههامهارتفرآیندهای زوجی اشاره دارد، بهرای مثهال، کیفیهت 
؛ 2005، 6ارتباطات حمایتی، روابط جنسهی یها صهمیمیت هییهانی )اسهنایدر، ههیمن و هینهز

  (.1994، 7هیمن، سیرز و بالک

مهدیریت ( 1: )داننهدیمبعهد  5( کیفیت رابطه را متشکل از 2008الورنس و همکاران )
( 4میت، )( نزدیکهی هییهانی و صهمی3از ههم، ) هایکشهر( حمایهت 2ارتباطات و تعهارض، )

کهه کیفیهت  انهددادهنشهان  هاپژوهش( احترام، قدرت و کنترل. 5جنسی و ) یرابطهکیفیت 
مثبت و خطی با رضایت از رابطه و پیامدهای مثبت کلی تهری  یرابطهباالتر روابط دارای یک 

شهناختی بهاالتر اسهت )بهرای مثهال، فرجهی، کرایهی، مثل رضایت از زندگی و بهزیستی روان
به همین دلیل، و از آنیا که روابط بین  (.2008؛ الورنس و همکاران، 2017، 8و دهارجلوداری 

فردی و به ویژه روابهط رمانتیهک و عهاطفی بها دیگهران بخهش مهمهی از زنهدگی را تشهکیل 
ین راسهتا، مهدر ه بهر آن از اهمیهت خاصهی برخهوردار اسهت. مؤثر، شناسایی عوامل دهندیم

بر کیفیت روابهط عهاطفی اشهاره شهده اسهت  مؤثرکی از عوامل به عنوان ی 9ارتباطیاسنادهای 
؛ انهدگرفته. اسهنادهای ارتبهاطی را مشهتمل بهر دو سهازه در نظهر (1992، 10)فینچام و بردبری

 دانهدیمکهه یهک همسهر بهرای وقهایو مسهئول  هایییهتوجو  هایینتبکه به  11اسنادهای علّی

                                                           
1- relationship satisfaction 

2- relationship adjustment 

3- relationship quality 

4- Lawrence, Brock, Barry, Langer, & Bunde 

5- Ebrahimi & Kimiaei 

6- Snyder, Heyman, & Haynes 

7- Sayers & Bellack 

8- Faraji, Koraei, Jelodari, & Dahar 

9- relationship attribution 

10- Fincham & Bradbury 

11- casual attributions 
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-کهه بهه مسهئولیت 1پهذیریی مسهئولیت)برای مثال، رفتار همسرش( مربوط است و اسهنادها

 (. 1992گویی برای یک واقعه مرتبط است )فینچام و بردبری، پذیری یا پاسخ

اسهنادهای  یییههنتپریشان یا کیفیت کم روابهط،  یرابطهکه  انددادهنشان  هاپژوهش
-هطبق نظری (.2005، 2پذیری برای رفتار منفی همسر است )یوبلکر و ویسمنعلّی و مسئولیت

هها درنظرگرفتهه که رفتار همسران به عنوان تابعی از الگوهای اسهناد آن در صورتی، اسناد ی
در  (.1996، 3برنشهتاین برنشهتاین و) دکهرتهوان درک هتهر مهیرا بفرایند طالق و ازدوا،  شود

ها عمومهاً در توان گفت فرایندهای اسناد ممکن است روشی را که زو،خصوص این نظریه می
هها را نسهبت بهه ادامهه یها قطهو ار دهد و آنأثیر قرکنند تحت تل زناشویی فکر میمورد تعام

(. در خصوص ارزیابی نقش اسهنادها در رضهایت 1998، 4ی زناشویی هدایت کند )گاتمنرابطه
کننهد و نیهز بینهی میتوان گفت که اسنادها تغییرات در رضایت زناشویی را پیشزناشویی می

)فینچهام و بربهری، گذارند و نه بر عکهس أثیر میر رضایت زناشویی تاین اسنادها هستند که ب
الگهوی  دیگران هسهتند. خود و به دنبال علت رفتار ناآگاهانه دائماً یاها آگاهانه انسان (.1992

 .گذاردثیر میأیک رویداد و واکنش وی نسبت به آن ت ادراک فرد از اسناد بر
اسهتانداردهای ( بیهان کردنهد کهه 2015) 5لئهو هیو، هلفورد، ون دن وییون وبه عالوه، 

اپسهتین و  گذار بر کیفیت روابهط و رضهایت زناشهویی اسهت. یرتأثاز جمله عوامل مهم  6رابطه
 و ههایژگیو یدربهاره( اسهتانداردهای رابطهه را بهه عنهوان باورههای شخصهی 2002) 7باوکوم

داردهای رابطهه شهکلی از ه باید داشته باشهد، تعریهک کردنهد. اسهتانخصوصیاتی که یک رابط
 یدربهارهپایدار و بلند مهدت هسهتند کهه شهامل باورههای فهرد  نسبتاًهای شناختی طرحواره

یک رابطه است. فرض بر این است که افهراد ایهن اسهتانداردها را از انهواع تیهارب  هاییژگیو
روابط صمیمی  از روابط زوجی، هارسانه هاییمترساصلی،  یخانوادهزندگی )برای مثال، روابط 

 (. 2013، 8چی، اپستین، فانگ، لم و لی) دهندیمگذشته( از کودکی تا بزرگسالی شکل 

کهه آنچهه اسهتانداردهای  انهدداده(. تعدادی از مطالعات نشهان 2002اپستین و باوکوم، 
و ابعهاد کلهی عملکهرد  شهوندیم)یعنی، افزایش دهنده( دانسهته « متمرکز بر رابطه»ارتباطی 
برابهر  نسهبتاً، یهک توزیهو هایکشهر)برای مثال، مرزهای کمتر بهین  دهندیمنشان زوجی را 

                                                           
1- responsibility attributions 

2- Uebelacker & Whisman 

3- Bernstein 7 Bernstein 

4. Gottman 

5- Hiew, Halford, van den Vijven, & Liu 

6- relationship standards 

7- Epstein & Baucom 

8- Chi, Fang, Lam, & Li 
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گذاری باالی زمان و تالش در رابطه( با رضهایت زناشهویی ، سرمایههایکشرقدرت/کنترل بین 
با یکدیگر )ارتباطات سازنده تر، ارتباطات کمتر  هاآنو کیفیت مثبت یا منفی ارتباطات  هازو،

(. 2005، 1کهامیو-تناب متقابهل کمتهر( مهرتبط اسهت )اپسهتین، چهن و بایهدرطلبکارانه و اج
( در آلمهان یهک 2008) 2( در چین و وانهدرر و شهنیویند2005مطالعات اپستین و همکاران )

در . انهددادهبین استانداردهای ارتباطی و کیفیت رابطه نشان  یرابطههماهنگی بین فردی در 
نقهش  یدربهارهداخهل ایهران  یههاپژوهشه و کهم بهودن نتییه، با توجه به عوامل یهاد شهد

، پهژوهش همسران یرابطهگیری کیفیت اسنادهای ارتباطی و استانداردهای ارتباطی در شکل
بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای ارتبهاطی حاضر به دنبال پیش

 شهر تهران بود. متأهلدر میان زنان 
 

 شناسی  روش
ی آماری پهژوهش حاضهر جامعه. بین استاز نوع پیش همبستگیپژوهش حاضر، ش رو

ه روش به نفهر 150از این میان،  کهبود  مراکز بهداشت غرب تهرانزنان متأهل  ییهکلشامل 
و براسهاس انتخهاب  خهرو، ههای ورود وبا توجهه بهه مهالک هدفمند-در دسترسگیری نمونه

ورود شامل  یهامالکد. دنش نتخابای تحلیل رگرسیون نفر در ازای هر متغیر برا 50حداقل 
در قید حیات  سال زندگی زناشویی، 2دست کم  یتیربهداشتن  بودن، متأهلموارد ذیل بود: 

خهرو، نیهز  یهامالکسال گذشته؛  5در تهران در بیش از بودن همسر، سکونت دائم داشتن 
. در تههران ، سهکونت دائهم نداشهتنعبارت بود از: نداشتن همسر، جدا زندگی کردن از همسر

گری در هنگام مصاحبه در اماکن عمومی شههر تههران از میهان غربال ازشرکت کنند ها پس 
 63/32به ترتیب  هاکنندهمیانگین و انحراف سن شرکت  نواحی مختلک شهری انتخاب شدند.

 ر مهدت ازدوا،سال بود؛ میانگین و انحهراف معیها 66و  22 ییشینهبسال با کمینه و  68/7و 
ین، سال بود؛ همچن 40و  1 ییشینهببا کمینه و  45/2و  35/7نیز به ترتیب  هاکنندهشرکت 

 درصد( کارشناسی، 3/63نفر ) 95دارای مدرک دیپلم،  هاکنندهدرصد( از شرکت  16نفر ) 24
 درصد( دکترا بودند. 3/3) نفر 5درصد( کارشناسی ارشد و  3/17نفر ) 26

 4ایهن مقیهاس توسهط هنهدریک، دیهک و هنهدریک :(RAS) 3رابطاه ارزیاابی مقیاس
 یهاپاسهخ. است ی رمانتیکبرای سنیش وضعیت رابطهماده  7 و دارای ( ساخته شد1998)

                                                           
1- Chen & Beyder-Kamjou 

2- Wunderer & Schneewind 

3- Relationship Assessment Scale 

4- Hendrick, Dicke, & Hendrick 
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بیشهترین =  5کمترین رضهایت تها =  1از )ای هنمر 5لیکرت  یک طیک این مقیاس به صورت
باالتر  ینمرهاست و  35تا  1اس بین این مقی یهانمره یدامنه. شوندیمگذاری نمرهرضایت( 

آلفهای ضهریب ( 1998) و همکهاران هنهدریک رضایت بیشتر از رابطهه اسهت. یدهندهنشان 
 کهوچکیو  ، کرایهی، عباسهپورمههرخیسته. ندگزارش کردرا برای این مقیاس  86/0کرونباخ 

آلفهای کرونبهاخ  سازی وهای دو نیمهاز روش را با استفاده یب پایایی این مقیاساضر( 1391)
در پهژوهش حاضهر، ضهریب پایهایی ایهن مقیهاس بها . گزارش کردنهد 95/0و  94/0به ترتیب 

 به دست آمد. 698/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 
( بهه 1992این مقیاس توسهط فینچهام و بردبهری ) (:RAM) 1طیاقیاس اسناد ارتبم

مهاده و  24ن ساخته شد و شامل علت رفتار همسرانشا یدربارهزنان  ییدهعقمنظور سنیش 
ایهن مقیهاس بهه صهورت یهک  یهاپاسخاست.  سرزنش–پذیریی و مسئولیتدو بعد اسناد علّ

. شهوندیمگهذاری مهوافقم(نمره کهامالً=  6مخهالفم تها  کامالً=  1نمره ای )از  6طیک لیکرت 
-ی نشان مید علّی باال در بعد اسنانمرهاست و  144تا  24 بیناین مقیاس  هاینمره یدامنه

، در نشان دهند که چه چیزی یا چه کسی باعث مشکل شده اسهت ،تمایل دارند زناندهد که 
تمایهل  زنهاندههد کهه سرزنش نشان می–پذیریی باال در بعد اسناد مسئولیتحالی که نمره

تفسهیر کننهد )فینچهام و بردبهری، خودخواهانهه  و را عمهدی همسرشهاندارند که رفتارهای 
1992.) 
 یبرا آلفای کرونباخروش  را با استفاده ازاین مقیاس ( پایایی 1992ری )ببردو  فینچام 

گهزارش کردنهد. غفهاری  93/0و  89/0سهرزنش بهه ترتیهب –پذیریعد مسئولیتعد علّی و بُبُ
عهد و بُ یعهد علّهبُ بهرایآلفهای کرونبهاخ 2روش  بها اسهتفاده از( پایایی این مقیاس را 1386)

از را با استفاده این مقیاس  واگرای روایی و 90/0 و 87/0به ترتیب  نشسرز–پذیریمسئولیت
سرزنش –پذیری2ی و مسئولیتد علّابعبرای ا( ENRICHرضایت زناشویی انریچ ) یپرسشنامه
 بهاکهل مقیهاس ضریب پایهایی . در پژوهش حاضر، زارش کردگ -622/0و  -535/0به ترتیب 
 ه دست آمد.ب 914/0 آلفای کرونباخ روش استفاده از

پرسشهنامه توسهط بهاکوم، ایهن  :(ISRS) 2پرسشنامه استانداردهای روابا  ااا 
 پیامهد ،ی شخصهیمرزها عامل چهار و ماده 48دارای  و شدساخته ( 1996رنکین ) و اپستین

زناشهویی را  یرابطهزوجین در  استانداردهایاست که  ابزاری و ابرازیگذاری کنترل و سرمایه

                                                           
1- Relationship Attribution Measurement 

2- the Inventory Special Relationships Standards 
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=  5= هرگهز تها  1نمهره ای )از  5این پرسشنامه براساس طیک لیکهرت  یهاپاسخ .سنیدیم
 ینمهره اسهت. 240تا  48این پرسشنامه بین  یهانمره یدامنه. شودیمگذاری همیشه( نمره

که مردم باید سهم زیادی  کندیمکه شخص فکر  دهدیمنشان  ی شخصیمرزها عامل باال در
کهه  دههدیمکنتهرل نشهان پیامد عامل  باال در ینمره را در رابطه با همسرشان تقسیم کنند.

گیهری را بهه عههده بگیرنهد. شخص معتقد است که زوجین بایهد بها ههم مسهئولیت تصهمیم
که شهخص پاسهخ  دهدیم نشان ابزاری و ابرازی گذاریسرمایه عامل در باال ینمره، همچنین

 . را به یکدیگر نشان دهند توجهشاندهنده معتقد است که زوجین باید اغلب اوقات تعهد و 
روش آلفهای کرونبهاخ  ا اسهتفاده از( پایایی این پرسشنامه را به1996ن )همکاراباکوم و 

سهازگاری  یپرسشهنامه بها و روایهی آن را 85/0تها  69/0این پرسشنامه بین  یهاعاملبرای 
روش بها  ایهن پرسشهنامه را پایهایی (1389حسن پور )دند. کرگزارش  71/0( DASزناشویی)

ضهریب  ،در پژوهش حاضهر .به دست آورد 90/0تا  51/0بین  عاملچهار آلفای کرونباخ برای 
به منظور تحلیل  به دست آمد. 918/0 آلفای کرونباخ روشاستفاده از با این پرسشنامه پایایی 

اسهتفاده شهد.  2و تحلیهل رگرسهیون چندگانهه 1ضریب همبستگی پیرسون یهاروش، از هاداده
-25) 3آمهاری بهرای علهوم اجتمهاعی یبسهتهافهزار با استفاده از نهرم هادادهلیل همچنین، تح

SPSS )صورت گرفت. 25 ینسخه 
 

 هایافته
 آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش( 1)جدول 

 آماری یهاشاخص
 هبیشین ینهکم انحراف معیار میانگین متغیر2

اسنادهای 
 طیاارتب

 52 12 54/10 91/32 اسناد علّی
 اسههناد مسههئولیت

 سرزنش–پذیری
92/22 29/10 12 54 

استانداردهای 
 زناشویی

 60 28 46/7 49/47 های شخصیمرز
 60 31 88/5 19/52 پیامد کنترل

گهههذاری سهههرمایه
 ابزاری

03/50 97/5 29 60 

 60 33 44/5 83/52 ابرازی

                                                           
1- Pearson Product-Moment Correlation Coefficient 

2- multiple regression analysis 

3- Statistical Package for Social Sciences 
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 31 23 76/1 53/25 رابطهکیفیت 
 

، میهانگین )انحهراف معیهار( و کمینهه و شهودیمده مشهاه 1گونه کهه در جهدول همان
ناد ، برای اسه52و  12(، 54/10) 91/32برای اسناد علّی به ترتیب  هاکنندهشرکت  ییشینهب

(، 46/7) 49/47، برای مرزهای شخصی 54و  12(، 29/10) 92/22سرزنش –پذیریمسئولیت
 29(، 97/5) 03/50ری ابهزاری گذا، سرمایه60و  31(، 88/5) 19/52، پیامد کنترل 60و  28
 بودند. 31و  23(، 76/1) 53/25 رابطهکیفیت و  60و  33(، 44/5) 83/52، ابرازی 60و 

 
 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش( 2) جدول

 متغیر
 متغیر

 استانداردهای زناشویی اسنادهای ارتباطی

 

 اسناد علّی

اسناد 
مسئولیت 

–پذیری

 سرزنش

مرزهای 
 نترلپیامد ک شخصی

گذاری سرمایه
 ابرازی ابزاری

اسنادهای 
 ارتباطی

 اسناد علّی
- - - - - - 

اسناد مسهئولیت  
 سرزنش–پذیری

**65/0 - - - - - 

استاندارده
ای 

 زناشویی

 مرزهای شخصی
**28/0- **34/0- - - - - 

 - - - 67/0** -31/0** -15/0 پیامد کنترل 
گههههذاری سههههرمایه 

 ابزاری
**21/0- **30/0- **71/0 **75/0 - - 

 - 82/0** 79/0** 66/0** -26/0** -19/0* ابرازی 
 48/0** 48/0** 47/0** 36/0** -38/0** -21/0** رابطهکیفیت 

  **01/0 > p 

* 05/0 > p 

، ضرایب همبستگی بین متغیرهای پهژوهش شودیممشاهده  2گونه که در جدول همان
سرزنش –پذیری(، اسناد مسئولیتr = -21/0علّی ) . ضرایب همبستگی بین اسناداندشدهارائه 
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(38/0-  =r( مرزهای شخصهی ،)36/0  =r( پیامهدهای کنتهرل ،)47/0  =rسهرمایه ،) گهذاری
 p < 01/0رابطه در سطح معناداری آماری کیفیت ( با r=  48/0( و ابرازی )r=  48/0ابزاری )

رابطهه بهه ترتیهب کیفیهت رهها بها معنادار بودند. بیشترین و کمترین ضرایب همبستگی متغی
 (.r=  -21/0( و اسناد علّی )r=  48/0از ابرازی ) اندعبارت

 
ای اسنادهای ارتباطی و استاندارده یهامؤلفهرابطه براساس کیفیت بینی ضرایب مدل رگرسیون پیش( 3جدول )

 زناشویی به روش ورود
 شاخص آماری

 متغیر
MR RS 

F 

P B T P 

 33/0 57/0 مبدأعرض از 
02/12 
01/0 

72/18 453/13 01/0 

دها
سنا

ا
ی  طی

تبا
ار

 

 اسناد علّی

   

009/0 603/0 548/0 

 002/0** 157/3 -051/0 سرزنش–پذیریاسناد مسئولیت

ی 
دها

دار
ستان

ا
یی

شو
زنا

 

 328/0 981/0 -024/0 مرزهای شخصی
 22/0 231/1 046/0 پیامد کنترل

 137/0 494/1 059/0 گذاری ابزاریسرمایه
 136/0 501/1 066/0 ابرازی

**  01/0 > p 

 
-یک آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیش، شودیممشاهده  3گونه که در جدول همان

د. شاسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی انیام  یهامؤلفهرابطه براساس  کیفیتبینی 
بطه راکیفیت بینی معنادار و مدل قادر به پیشبینی، برازنده بود نتایج نشان داد که مدل پیش

هها( B. به عالوه، ضرایب استاندارد نشده )2R ،01/0 > p ،02/12 ( =143 ،6)F=  335/0بود، 
 بینهی معنهادار و منفهیسرزنش قادر به پهیش–پذیریکه تنها اسناد مسئولیت دهندیمنشان 

-بطه براسهاس اسهناد مسهئولیتراکیفیت بینی پیش یمعادلهرابطه است. شکل کلی کیفیت 

 سرزنش به صورت زیر است:–پذیری

 رابطهکیفیت =  728/18 –( 051/0× سرزنش –پذیری)اسناد مسئولیت

 گیریو نتیجه بحث
رغم اهمیت نقش اسنادها و استانداردهای رابطه ای کیفیت ارتباطات همسران، بهه علی

فته است و ادبیهات پژوهشهی آن کافی در این زمینه صورت نگر یهاپژوهشآوری طور تعیب
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پژوهش حاضر به دنبال بررسی این پرسش بود کهه آیها اسهنادهای بسیار کم است. در نتییه، 
معنادرای با کیفیت ارتباطی زنان شهر تهران   یرابطهارتباطی و استانداردهای ارتباطی دارای 

علّهی و  یمؤلفههدو )ههر  اسنادهای ارتباطیبراساس نتایج تحلیل همبستگی، هستند یا خیر. 
افراد بودنهد.  یرابطهسرزنش( دارای همبستگی منفی و معناداری با کیفیت –پذیریمسئولیت

–پذیریمسئولیت یمؤلفهبینی، تنها متغیرهای پیش ییهکلدر تحلیل رگرسیون نیز، از میان 

 یههاشپژوهبینی معنادار و منفی کیفیت ارتبهاط بهود. ایهن نتهایج، بها سرزنش قادر به پیش
( و 1385بهازی )، علهی(2010) 1هوارداغلهو و (، هیلهت1389) کرایهی و اریغفه ،خیسته مهر

نظریه اِسهناد ایهن  اساسیهای ترین فرضمهم یکی از ( همسو است.2002)فینچام و بردبری 
ترین منبو انگیزش انسان اسهت. است که جستیو برای درک و فهم امور و علل رویدادها، مهم

که چرا  ند، تا دریابندعلل زیربنایی رفتار خود و دیگران را بفهم فراد تمایل دارند، ابه طورکلی
  ند.کنهای مشخص و معین عمل میخود یا دیگران تحت شرایط خاص به شیوه

دیگران  وها آگاهانه و ناآگاهانه دائماً به دنبال علت رفتار خود انسان ،بر اساس این نظریه
ز جملهه عوامهل بنیهادینی هسهتند کهه بهین زوجهین خشهنود و اسنادهای ارتباطی ا هستند.

کرر اسناد دادن م(. 1992شوند )فینچام و بردبری، ناخشنود از روابط زناشویی، تمییز قائل می
مشکالت به همسر و مقصر دانستن او، یکی از عوامل بروز سهرخوردگی در زوجهین و کهاهش 

کهه  کنهدیمیی در بین همسهران مشهخص ارزیابی اسنادهای زناشوباشد. کیفیت زناشویی می
دهند تأثیر وقایو منفی را افزایش داده و تهأثیر وقهایو مثبهت را همسران ناخشنود، ترجیح می

 ههاطارتبامنفی بین اسنادها و کیفیت  یرابطهوجود  یدهندهنشان  تواندیمکاهش دهند که 
 باشد.

یت رابطه، همبستگی مثبهت و رابطه و کیفاستانداردهای همچنین، نتایج نشان داد بین 
 (،2005) 2سهیرز و کهان (،2008معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج وانهدرر و شهنیویند )

دریافتنهد کهه سهطوح ( 2005همسو است. اپستین و همکهاران ) (2005اپستین و همکاران )
بعیهت از بهر سهر ت هایکشهرتبعیت هر شریک از استانداردهای رابطه ای و میزان توافق بهین 

 یهانمونههاستانداردها با سطوح رضایت زناشویی باالتر و کیفیهت رابطهه ای بهتهر در ههر دو 
نیهز گفتهه شهد،  تهریشپگونهه کهه همان مرتبط بود. هاآن یمطالعهچینی و آمریکایی مورد 

استانداردها عقایدی درباره نحوه و چگونگی روابط زناشویی است و هر یهک از زوجهین انتظهار 
آن را رعایت نمایهد. در نتییهه، رعایهت اسهتانداردها باعهث افهزایش  شانیزندگد شریک دارن

                                                           
1- Halat & Hovardaoglu 

2- Kohn & Sayers 
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که در نهایت افزایش رضایت زناشویی را در بهر خواههد داشهت.  شودیمکیفیت ارتباطی زنان 
افرادی که در زندگی زناشویی معتقد به برابری هستند یعنی سهم برابری را در تصهمیمات بها 

گهذاری بهه از کیفیت باالیی در زندگی مشترک برخورداند. سرمایه اندلقائشریک زندگی خود 
گهذاری شهامل کند. اغلهب سهرمایهمیزان تعهد و تالش هر همسر در ساختن روابط اشاره می

گهذاری ابهزاری اسهت. گذاری عاطفی و سهرمایهسرمایه یگسترده یحوزهتوجه قرار دادن دو 
بهه  ههاآنیری عاطفی زوجین با یکدیگر و حساسهیت گذاری عاطفی یعنی، میزان درگسرمایه

گذاری ابزاری یعنی، میزان مشارکت افراد در کارههای روزمهره فضای عاطفی ارتباط و سرمایه
 هایتفعالدهد. بنابراین، هرچه افراد در این امور و مورد نیاز که اساس هر ارتباطی را شکل می

تری داشته باشند میزان توافق و سهازگاری  هماهنگ تر باشند و با همدیگر همکاری مناسبت
را تسهیل کند.  مؤثرارتباط  تواندیمافزایش خواهد یافت. به طور کلی، استانداردهای باال  هاآن

عالوه بر این، استانداردها میزان زیادی از مشهارکت بهین زوجهین و سهطح بهاالیی از سهرمایه 
، کنهدیمه ارتبهاط بیشهتری را اییهاد که به خلق جوی که شودیمگذاری در ازدوا، را شامل 

 .شودیممنیر 
آگاهی افهراد از اسهنادها و اسهتانداردهای رابطهه، زمینهه ای را بهرای زو، درمهانگران و 

 ههاآنو علهت  ههازو،کند تا درک بهتری نسبت به بهروز اختالفهات میهان محققان فراهم می
آگهاهی همسهران نسهبت بهه  آموزش و افهزایشکه  کندیمحاضراشاره  داشته باشند. پژوهش
ههت و در ج دارد ههاآنارتبهاطی و نگهرش  یههامهارتزیادی بر  یرتأثاسنادها و استانداردها 

. مفیهد باشهد توانهدیمافزایش میزان هماهنگی سازگاری و همهاهنگی همسهران بها یکهدیگر 
ر بنابراین کمک به زوجین برای گسترش استانداردها که شامل نزدیکهی و شهراکت بها یکهدیگ

شود ممکن است برای برخی زوجین که از مشکالت و فاصهله ارتبهاطی در حهل تعارضهات می
بهه طهرح  تهوانیمپهژوهش حاضهر  هاییتمحدوداز جمله  شکایت دارند کمک کننده باشد.

ر یهک از ه یرتأثدرک بهتری از  تواندیمآزمایشی  یهاطرحتوصیفی آن اشاره کرد. استفاده از 
افزایش کیفیت ارتباطی افراد به دست دهد. به عالوه، به علت محهدود بین در متغیرهای پیش

پژوهش حاضر به زنان شهر تهران، تعمیم آن به سایر جوامهو بایهد بها احتیهاط  یجامعهبودن 
 انیام شود.
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 دانشگاه شهید چمران اهواز.
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Abstract 

The current research aimed to predict relationship qualfication based on 

relationship attributions and marital standards among married females in 

Tehran. The current research is predictive-descriptive. The statistical 

population of the research included all married females in healty centerz in 

west of Tehran among whom 150 people were recruited using purposive-

volunteer sampling method and filled out Relationship Assessment Scale, 

Relationship Attributions Measurment, and the Inventory Special 

Relationships Standards. The data were analyzed using Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis and the 

analyses were performed using SPSS-25 soft-wear. The results of correlation 

analysis showed that the relationship attributions were negatively, statistically 

and marital standards were positively, statistically correlated with relationship 

satisfaction. Also, the multiple regression analysis showed that only the 

attribution of responsibility-blaming was able to negatively, statistically 

predict relationship satisfaction. According to the results, reducing 

attributions of responsibility-blaming is important in contribution of a better 

assessment of romantic relationship. 
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