
 چکیده
 یروان سالمت و یزندگ تیفیک کننده نییتع عوامل نیتر یا شهیر از یکی ازدواج یداریپایی و زناشو یزندگ از یمند تیرضا

 تعیین حاضر پژوهش هدف .است وابسته ییزناشو تیمیصمی و جانیه یابرازگر همچون یعوامل به آن از یبخش که است

روش پژوهش . دانشجویان متاهل بود ازدواج یداریپا و ییزناشو تیرضا با یجانیه یابرازگر یی وزناشو متیصم نیب رابطه

دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تمامی شامل حاضر پژوهش یآمار حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه

 و ورود هایمورگان، مالک جدول به توجه بود که از این بین با نفر 0444 تقریبی تعداد به 9397-98 تحصیلی در سال رشت

 تیمیصمهای و پرسشنامهانتخاب  نفر 303 حجم به اینمونه در دسترس گیرینمونه روش از استفاده با و پژوهش خروج

( و پایداری 9994کینگ و امونز ) هیجانی ابرازگری ،(9989) چیانر ییزناشو تیرضا(، 3443یی تامپسون و والکر )زناشو

های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون را تکمیل کردند. داده( 9984) تویکر و سیو ازدواج

 و ییزناشو تیرضا کل نمره با ییزناشو تیمیصم بینهای پژوهش نشان داد تحلیل قرار گرفت. یافتهچندگانه مورد تجزیه و 

 معنادار و مثبت رابطهپایداری ازدواج  ی و همچنینآرمان فیتحر و تعارض حل ارتباط، ،ییزناشو تیرضا هایاسیمق خرده

های ابراز هیجانات مثبت و ابراز صمیمیت با ده مقیاسابرازگری هیجانی و خر کل نمره(. همینطور، بین >49/4P) دارد وجود

های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی و همچنین پایداری نمره کل رضایت زناشویی و خرده مقیاس

رضایت (. در مقابل، بین خرده مقیاس ابراز هیجانات منفی با نمره کل >49/4Pازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )

های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی و همچنین، پایداری ازدواج رابطه منفی زناشویی و خرده مقیاس

 ابراز و تیمیصم ابراز ،ییزناشو تیمیصم (. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای>49/4Pو معنادار وجود دارد )

کنند  می بینی پیش را متاهل انیدانشجو ییزناشو تیرضا تغییرات از درصد 33 مجموع در مثبت و صورت به مثبت جاناتیه

(333/4 =²R.) 38 مجموع در مثبت و صورت نیز به تیمیصم ابراز و مثبت جاناتیه ابراز ،ییزناشو تیمیصم متغیرهای 

توان نتیجه گرفت (. بر این اساس می²R= 389/4کنند ) می بینی پیش را متاهل انیازدواج دانشجو یداریپا تغییرات از درصد

رابطه داشته و تا حدودی  متاهل انیدانشجو ازدواج یداریپا و ییزناشو تیرضا با یجانیه یابرازگر و ییزناشو متیصمکه 

 ها هستند.دار آنبینی معنیقادر به پیش
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