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Abstract 
Marital satisfaction is one of the many keywords that family researchers 

have focused on for years. Despite extensive studies in this field, so far no 

research has been done on designing a native pattern and profile for 

predicting marital satisfaction. The present study aims to design a native 

operational profile for predicting the success rate in creating marital 

satisfaction based on the important and determinative components. Inspired 

by existing research, the most important variables involved in marital 

satisfaction were identified and a questionnaire was prepared. To discover 

the existing components and factor structure of marital satisfaction in the 

Iranian society, 240 married individuals living in Tehran randomly answered 

the prepared questionnaire regarding marital satisfaction. The data were 

analyzed by factor analysis and receiver operating characteristic (ROC). The 

findings showed that the factor structure has been assigned to love, spouse 

emotional stability, marital forgiveness, commitment, financial 

understanding, and sexual satisfaction. The results also showed that the 

values of these factors are not the same in men and women. Thus, two 

profiles were obtained for the groups of men and women. The results of this 
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study portrayed that by using these profiles, the level of marital satisfaction 

can be well predicted in a future oriented perspective. The results of this 

study can be well used in developing educational programs aimed at 

promoting marital satisfaction and also in couples counseling. 

Keywords: Marital Satisfaction, Marital Satisfaction Prediction, Marital 

Satisfaction factors, Marital Satisfaction Prediction Profile. 
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شهر  نیزوج ییزناشو تیرضاکننده  بینی پیش مرخین یطراح

 تهران

 

  ساجده تابش
 یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان ،ینیبال یشناس کارشناس ارشد روان

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا
  

  احسان  یبهرام یهاد
دانشگاه  یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان ،ینیبال یشناس استاد گروه روان

 .رانیتهران، تهران، ا
  

 

  محمدرضا رضازاده دیس
 یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان ،ینیبال یشناس گروه روان اریاستاد

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا

 چکیده
به آن  هاست سالی پرشماری است که پژوهشگران خانواده ها دواژهیکل ازجملهرضایت زناشویی 

منظور طراحی الگو و نیمرخ  . علیرغم وجود مطالعات گسترده در این زمینه، تاکنون پژوهشی بهاند پرداخته

طراحی نیمرخ عملیاتی بینی رضایت زناشویی نپرداخته است. هدف از پژوهش حاضر  ای برای پیشبومی

کننده  مهم تعیین های مؤلفه بر اساسبینی میزان موفقیت ازدواج در ایجاد رضایت زناشویی  بومی برای پیش

ی ا پرسشنامهدر رضایت زناشویی شناسایی و  ریدرگی رهایمتغ ترین مهمی موجود ها پژوهشاست. با الهام از 

فرد  042ی، ی موجود و ساختار عاملی رضایت زناشویی در جامعه ایرانها مؤلفهتدارک شد. برای کشف 

 ها دادهرضایت زناشویی پاسخ دادند.  شده نیتدوصورت تصادفی به پرسشنامه  ساکن شهر تهران به متأهل

نشان داد عشق، ثبات  ها افتهوتحلیل شدند. ی ( تجزیهROCتحلیل عاملی و تحلیل عملکرد سیستم ) لهیوس به

هیجانی همسر، بخشش زناشویی، تعهد، تفاهم مالی و رضایت جنسی ساختار عاملی را به خود اختصاص 

. همچنین نتایج نشان داد که در گروه زنان و مردان مقادیر این عوامل یکسان نیست. با این توصیف اند داده

 ها مرخینین پژوهش نشان داد که با استفاده از این دو نیمرخ برای گروه زنان و مردان به دست آمد. نتایج ا
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ی کرد. نتایج این پژوهش نیب شیپ نگر ندهیآی انداز چشممیزان رضایت زناشویی را در  توان یمی خوب به

ی خوب بهی زوجی ها مشاورهارتقاء رضایت زناشویی و نیز در  باهدفی آموزشی ها برنامهدر توسعه  تواند یم

 رد.قرار گی مورداستفاده

 مرخین ،زناشویی تیرضا یها مؤلفه ،ییزناشو تیرضا ینیب شیپ ،ییزناشو تیرضا :ها واژهکلید

   .ییزناشو تیرضا ینیب شیپ



 70 |    و همکاران ؛  تابششهر تهران نیزوج ییزناشو تیرضاکننده  بینی پیش مرخین یطراح

 مقدمه

دو جنبه مهم از ازندگی افراد است و عوامل زیادی در ایجاد  1ازدواج و رضایت زناشویی

ارزیابی کلی از (. رضایت زناشویی یک 0212، 0رضایت زناشویی نقش دارند )داوار

(. 3،0220ازدواج فرد و بازتابی از خوشحالی و عملکرد ازدواج است )شون و همکاران

 گونه نیاشناسی، رضایت زناشویی را  روان ( در دایره المعارف 0222) 4استون و شاکلفورد

سودها و  دهنده بازتابکنند: رضایت زناشویی یک وضعیت روانی است که  تعریف می

هایی که شریک زندگی به  از ازدواج برای فرد است. هرچه هزینه شده اکادرهای  هزینه

کند بیشتر باشد، رضایت فرد از ازدواج و از طرف مقابلش کاهش  فرد در ازدواج وارد می

بیشتر باشد رضایت زناشویی فرد افزایش  شده ادراکیابد و در مقابل هرچه سودهای  می

ز رابطه و ثبات آن وابسته به آن را وابسته به میزان یابد.(، برخی محققان میزان رضایت امی

؛ به نقل از هولمز، 1221، 5دانند )کلی و تیباتپاسخگویی دو طرف به نیازهای یکدیگر می

 که است وضعیتی زناشویی، توان گفت که رضایتبنابراین می؛ (6،0224کالرک و ریس

 خرسندی و احساس شادمانی بودن باهم و یکدیگر با ازدواج از شوهر و زن آن طی

 و وضعیت موجود میان انطباق زناشویی، رضایت که معتقدند انشناس روان   . برخیکنند یم

 که شود یم محقق زمانی زناشویی رضایت تعریف، این طبق .است انتظار مورد وضعیت

باشد )طالیی زاده و  منطبق فرد انتظار مورد وضعیت با زناشویی روابط در موجود وضعیت

 (.1325بختیارپور، 

ازدواج موفق و به دنبال آن رضایت زناشویی حاصل از آن، اثرات بسیاری را بر روی 

های موفق فواید بسیاری  دارد. تحقیقات نشان داده است که ازدواج هریک از زوجین 

(. 0216، 2سطوح باالی بهزیستی روانی و افزایش طول عمر دارد )مرنیتز و داش ازجمله
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سطح باالیی از رضایت از زندگی و همچنین  نوعاًز ازدواجشان راضی هستند افرادی که ا

(. رضایت زناشویی یکی از 1211، 1)گلن و ویور کنند افزایش شادی عمومی را گزارش می

های مهم بهزیستی روانی عمومی است و عدم رضایت زناشویی با به خطر افتادن  جنبه

گالسر و -؛ کیکولت0222، 0هلمز و بوهلر سالمت جسمی و روانی رابطه دارد )پرولکس،

 (.0214، 4؛ به نقل از بالچ، هاس و لونسون0221، 3نیوتن

ها در ی که رضایت زناشویی در زندگی افراد دارد، پژوهشاتتأثیربه دلیل اهمیت و 

اند تا به بررسی این موضوع بپردازند که چه عواملی باعث طی چندین دهه اخیر تالش کرده

افرادی که از ازدواج خود رضایت دارند  گرید عبارت بهشود و  زناشویی می ایجاد رضایت

از بین رفتن  که ییازآنجا. همچنین دانند یمچه عواملی را موجب ایجاد این رضایت 

که خطر طالق و فروپاشی زندگی خانوادگی را  است یعوامل ترین مهمرضایت زناشویی از 

(، یافتن این عوامل و آموزش 1311فاطمه و طاهری، ؛ بنی 1223، 5)گاتمن دهد افزایش می

تواند در استحکام زندگی زناشویی و سالمت فرد نقش داشته باشد.  ها به زوجین می آن

( در کتاب خود، عواملی را که روی رضایت زناشویی 0223) 6یانگ، کالسکو و ویلشارم

ی و شناخت بومهای  دی و زمینهتقسیم کردند. فرایندهای میان فر دودستهگذارند را به  می اثر 

های ارتباطی، حل  ها، روابط جنسی، مهارت فرهنگی. باورها، انتظارات و نگرش -اجتماعی

ای هستند که  ، فرایندهای بین فردیدوطرفهتعارضات و پرخاشگری، صمیمیت و حمایت 

به . عوامل دموگرافیک مانند زمینه تاریخچه خانوادگی و تجرمؤثرنددر رضایت زناشویی 

های دلبستگی زوجین و رویدادهای زندگی، عوامل  شخصی اختالالت روانی، سبک

 ای هستند که روی طول مدت رابطه زناشویی و کیفیت آن اثرگذارند. فرهنگی-اجتماعی

هایی مانند عشق، تعهد، بخشودگی و فداکاری در  که سازه اند دادهنشان  ها پژوهش
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؛ هندریک و 0222، 1نچام، استنلی و بیچهستند )فی مؤثرپویایی ارتباطی ازدواج 

ها، ارتباطات،  ( به این نتیجه رسیدند که ارزش0225) 3(. هنری و میلر0،0222هندریک

در رضایت زناشویی هستند.  گذارتأثیرعوامل  ترین مهمجنسی  مسائلصمیمیت هیجانی و 

صورت مستقل رضایت  به 4زوج نشان داد که ارتباط و رضایت جنسی 312تحقیقی روی 

ها اگر زوجین در ارتباطشان موفق باشند  ی آن کنند اما طبق یافته بینی می زناشویی را پیش

کمتری در رضایت زناشویی دارد. همچنین اگر زوجین ارتباطشان با  تأثیررضایت جنسی 

بت جنسی رضایت داشته باشند رضایت زناشویی بیشتری را نس ازنظرمشکل همراه باشد اما 

بنابراین رضایت جنسی ؛ کمتر باشد، تجربه خواهند کرد شان یجنسبه حالتی که رضایت 

(. 0225، 5تواند ضعف ارتباط را در رضایت زناشویی جبران کند )لیتزینگر و گوردون می

در روابطشان  ترند بخشنده( دریافت که همسرانی که گزارش دادند که 0221) 6مک نولتی

 2کنند. بخشودگی صورت منفی رفتار می تری دارند و کمتر بهشادترند، مشکالت حاد کم

شود )آلگارد، بولن  قوی برای رضایت از رابطه شناخته می نیب شیپعنوان یک  ها به بین زوج

ای که روی تجانس مذهبی،  ( در مطالعه0215) 2(. اولسون و همکاران0216، 1و نوجنت

ی رضایت  بینی کننده سه مورد پیشعبادت و بخشودگی انجام دادند نشان داد که این 

زناشویی هستند، همچنین تجانس مذهبی مانع از آسیب رساندن طالق قبلی، عبادت مانع از 

ی قبل از ازدواج، طالق  داشتن ازدواج پراسترس و بخشودگی مانع از آسیب دیدن از رابطه

طور  یت مالی بهی و رضادار نیدای نشان داد که  شود. مطالعه قبلی و ازدواج پراسترس می

مالی رضایت دارند گرایش  ازنظرمثبت با رضایت زناشویی ارتباط دارند و افرادی که 
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(. همچنین کارکرد 0211، 1تر باشند )آرکیولتا و همکاران دارند که در ازدواجشان باثبات

بهتری برای سطح رضایت زناشویی  نیب شیپبین فردی و زناشویی زنان نشان داده است که 

 (.0225، 0ض هر دو زوج است )فالکنر، داوی و داویو تعار

 گذارتأثیرهای خارجی، تحقیقات داخلی نیز به دنبال بررسی عوامل همسو با پژوهش

( در تحقیق خود نشان 1324اند. سلیمی، محسن زاده و نظری )در رضایت زناشویی بوده

 و خانواده انسجام ،3ارتباطی یها ، مهارتمسئله حل و یریگ میتصم یها مؤلفه کهدادند 

دارند  را زناشویی رضایت ینیب شیپ توان مذهبی، باورهای یاستثنا به مقابله یها مهارت

 تسهیالت و زندگی محل شامل خانواده محتوایی یها مؤلفه که شد داده نشان همچنین،

 و وجهه روانی و جسمی سالمت تحصیالت، و شغل بودن، باهم مالی، زمان منابع آموزشی،

 رضایت ینیب شیپ توان آموزشی، تسهیالت و زندگی محل رازیغ به اجتماعی موقعیت یا

زوجینی که دارای سبک زندگی یکسان و یا ( مطرح کرد 1324دارند. بهاری ) را زناشویی

نزدیک به یکسان بودند نسبت به زوجینی که دارای سبک زندگی متفاوت بودند، از 

( دریافتند که 1312ابراهیمی و جان بزرگی ) .دتری برخوردار بودنرضایت زناشویی باال

یابد. امیری و  های ارتباطی افزایش یابد، رضایت زناشویی نیز افزایش می هرچه مهارت

بینی  توانند پیش های دلبستگی می های عشق و سبک مؤلفه( نشان دادند که 1326امیریان )

که طالیی زاده و بختیارپور  ییج تحقیق. نتاهای مناسبی برای رضایت زناشویی باشند کننده

مندی زناشویی و ، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت( انجام دادند1325)

( در 1326تجویدی و همکاران )بود.  ها زوج یشناخت ندی جنسی با سالمت روانتمرضای

با رضایت زناشویی زنان  یسالمت معنوی همبستگی معنادارپژوهش خود نشان دادند که 

 و زندگی معناداری تمایزیافتگی، متغیرهای. نتایج پژوهشی نشان داد که متأهل دارد

کاظمیان ) دارد زناشویی رضایت واریانس ینیب شیپ و تبیین در مهمی نقش بخشودگی

طی پژوهشی اعالم داشتند که  1325بشارت و رفیع زاده در سال  (.1325مقدم و همکاران، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Archuleta & et al. 

2. Faulkner, Davey & Davey 
3. Communication skills 
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 و جنسی رضایت ینیب شیپ در یا کننده نییتع نقش جنسی نگرش و دانش و صمیمیت عهد،ت

همدلی و  که دادند نشان (1324) همکاران و نادری .کنند یم ایفا زناشویی سازگاری

ها نیز رضایت  مؤثر بر رضایت زناشویی هستند. همچنین سن زوج یها بخشودگی از مؤلفه

 .کند یم ینیب شیزناشویی را پ

ی ایرانی اثر ها خانوادهیکی از شواهد و عواملی که حاکی از آن است که چه میزان از 

آمار طالق و فروپاشی نظام خانواده است.  کنند یممخرب عدم رضایت زناشویی را تجربه 

کل کشور آمار طالق در کل  احوال ثبتدر سایت رسمی سازمان  شده اعالمطبق آمار 

است که سهم استان تهران از این  شده اعالم شده ثبتق طال 124522، 1326کشور در سال 

درصد از طالق کل کشور در  02 گرید یعبارت بهطالق ثبت شده بوده است.  35111تعداد 

آن است که این حوزه نیازمند  دهنده نشاندر تهران اتفاق افتاده است. این آمار  26سال 

 ی بیشتر است.ها یبررس

از  موردمطالعهر این حوزه نشان از فراوانی متغیرهای د شده انجامی ها پژوهشمرور 

برای  مؤثریکسو و فقدان دستیابی به الگوی منسجم برای فراهم ساختن یک الگوی 

 شود یمی میزان رضایت زناشویی، است. اگرچه در این زمینه تحقیقات فراوان دیده نیب شیپ

الگویی از  توانند یمچگونه این عناصر در کنار یکدیگر  که آناما همچنان قضاوت درباره 

انواعی  ها پژوهشی کنند وجود ندارد. با این توصیف، مجموعه نیب شیپرضایت زناشویی را 

رضایت زناشویی همسران و چه در بعد منفی  نیتأممثبت آن یعنی  در بعداز متغیرها را چه 

. اکنون با نگاه ملی و با توجه کنند یمدر گسست خانوادگی گزارش  مؤثرآن یعنی عوامل 

که متغیرهای مهم درگیر در  گردد یماساسی مطرح  سؤالی جامعه ایرانی این ها یژگیوبه 

با فراهم ساختن ابزاری با دستیابی به یک  توان یمرضایت زناشویی همسران چیست؟ و آیا 

د. این نیمرخ ضمن آنکه را از این منظر ارزیابی کر ها خانوادهشناختی، وضعیت  نیمرخ روان

ی از باارزشاطالعات  تواند یمی برای ما فراهم خواهد ساخت ا ینیب شیپالگوی قابل 

را نشان دهد. هدف این پژوهش در ابتدا  ها خانوادهمخاطرات احتمالی رضایت زناشویی در 

ی ها پژوهشتعیین متغیرهای مهم درگیر در رضایت زناشویی در جامعه ایرانی بر اساس 
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ها و در پایان فراهم ساختن  ی برای ارزیابی آنا پرسشنامهطراحی  ازآن پسو  شده انجام

 توان یم. به کمک این نیمرخ هاست خانوادهی میزان رضایت زناشویی در نیب شیپنیمرخ 

 رضایت زناشویی در ازدواج را سنجید.کننده  بینی پیشمیزان حضور هر یک از عوامل 

های قبل از ازدواج یا در هنگام مراجعه به مشاوره در طول  هدر مشاور توان یم جهیدرنت

ازدواج با استفاده از این نیمرخ، ریسک ازدواج افراد و میزان احتمال موفقیت و رضایت از 

 ازدواجشان را برآورد کرد.

 روش پژوهش

از آغاز زندگی  دوسالجامعه این تحقیق تمام زوجین شهر تهران است که حداقل 

مشترکشان گذشته بود. با توجه به ماهیت این پژوهش از روش تصادفی در دسترس برای 

منطقه شمالی، جنوبی و شرقی و غربی  4انتخاب نمونه استفاده شد. ابتدا شهر تهران به 

، ضمن ها مغازه، ها محله، سرای ها پارک ازجملهتقسیم شد. سپس با مراجعه به مراکز تجمع 

تا با پژوهش همکاری کنند. بخش  شد یمها دعوت  هدف پژوهش به افراد از آن توضیح

هم از طریق فضای مجازی و با ارسال هدف پژوهش و پرسشنامه برای  ها نمونهدیگری از 

منطقه، انتخاب شد.  4ی بر اساس محل سکونت در یکی از بند میتقسافراد و سپس 

نفر  022 ازیموردنتگی است تعداد نمونه طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبس ازآنجاکه

لذا تعداد نمونه بیشتری در نظر  شد یم. باتوجه به اینکه احتمال ریزش داده شود یمپیشنهاد 

 مند عالقهها بودند:  نفر بود که دارای این مالک 065تعداد نمونه اولیه پژوهش  گرفته شد.

ارای حداقل سواد خواندن و ، ساکن در شهر تهران و دمتأهلبه شرکت در این پژوهش، 

های بارز اختالالت روانی  سال. مالک خروج نیز داشتن نشانه 65نوشتن و حداکثر سن 

زن و مردی که در پژوهش شرکت و  065مانند اعتیاد و عدم تکمیل کل پرسشنامه بود. از 

سن ها یا  به دلیل پاسخ ناقص به مقیاس کننده شرکت 05پرسشنامه را تکمیل کردند تعداد 

نمونه پژوهش  بیترت نیا بههای آماری کنار گذاشته شدند و  سال از تحلیل 65باالتر از 

دامنه سنی افراد  نفر مرد بودند. 123نفر زن و  132نفر شد. از این تعداد  042شامل  تیدرنها

بود.  3/2سال و انحراف استاندارد  2/31ها  سال، میانگین سن آن 52تا  12در بین زنان، 
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 16/1و انحراف استاندارد  2/31سال با میانگین  64تا  04دامنه سنی در بین مردان  همچنین

بود. باتوجه به اینکه میزان همکاری زنان در پژوهش بیشتر بود و همچنین در نمونه مردان 

ریزش بیشتری وجود داشت، لذا تعداد زنان و مردان برابر نیست که با توجه به محدودیت 

 حد اکتفا شد. زمانی پژوهش به این

پرسشنامه محقق ساخته رضایت زناشویی استفاده شد. این  برای ابزار این پژوهش از

. بخش باشد یمپرسشنامه شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و بخش رضایت زناشویی 

است. بخش رضایت زناشویی دارای دو قسمت  سؤال 15اطالعات دموگرافیک دارای 

رضایت زناشویی  سؤال 3در رضایت زناشویی و  گذارثیرتأعوامل  سؤال 41که  باشد یم

ی پژوهشی، با الهام و ها نهیشیپ. این پرسشنامه با استفاده از سنجد یمرا  شده ادراک

 042است. اعتبار این پرسشنامه در یک نمونه  شده نیتدوی مختلف ها اسیمقی از ریگ بهره

متخصص  6ی و محتوایی توسط ی از طریق تحلیل عاملی سازه و ارزیابی روایی صورنفر

است. فرم نهایی این پرسشنامه با مشخص  دشدهییتأشناس بالینی و خانواده بررسی و  روان

رضایت زناشویی زوجین به دست  نیب شیپدر ترسیم نیمرخ  گذارتأثیرعوامل مهم و  شدن

متغیر بخشودگی، عشق، تعهد، رضایت جنسی،  2(. پرسشنامه حاضر 1322آمد )تابش،

. روایی محتوایی سنجد یممدیریت مالی، ثبات هیجانی همسر و رضایتمندی از ازدواج را 

بود که با اضافه شدن سه  25/2آلفای کرونباخ این پرسشنامه  است. دشدهییتأاین ابزار 

 رسید. 11/2بخش سنجش کلی به  سؤال

ین پرسشنامه به دو روش دستی و الکترونیکی بین افراد واجد شیوه اجرا، ا ازنظر

صورت دستی و حضوری در مناطق مختلف شهر  پرسشنامه به 115شرایط توزیع و پر شد. 

ه بودند پس از دریافت توضیح مختصری دربار متأهلها چنانچه  تهران توزیع شد. آزمودنی

صورت فردی به تکمیل پرسشنامه  پژوهش، اهداف آن و نحوه پر کردن پرسشنامه، به

ماند اما چنانچه ها محرمانه می ها توضیح داده شد که نتایج پرسشنامه آن پرداختند. برای آن

توانند ایمیل خود را در قسمت  شان مطلع شوند میتمایل دارند از نتایج پژوهش و پرسشنامه

دقیقه بود و  02ها  کنند. زمان تقریبی الزم برای تکمیل پرسشنامه وارد شده مشخص
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توانستند به هر دلیلی به همکاری خود  در هر مرحله از اجرای پژوهش می کنندگان شرکت

ابزار  لهیوس بهپایان دهند. از طریق الکترونیکی نیز ابتدا پرسشنامه در گوگل فرم وارد شد و 

ارتباطی الکترونیکی به همراه توضیحات درباره پژوهش و اهداف آن، نحوه پاسخ دادن به 

فرستاده شد. در این  متأهلتقریبی پاسخ دادن به پرسشنامه، برای افراد  زمان مدتو  سؤاالت

گوگل فرم این ویژگی را  ازآنجاکهنفر پرسشنامه را تکمیل و ارسال کردند.  152مرحله 

است لذا  سؤاالت تک تکتکمیل پرسشنامه و فرستادن آن مستلزم جواب دادن به دارد که 

پرسشنامه  05 پرشدهپرسشنامه  065بودند. از میان  شده داده پاسخها کامل  تمامی پرسشنامه

پرسشنامه باقی ماند  042های پژوهش بوده یا کامل پاسخ داده نشده بودند و لذا  فاقد مالک

 هم همین تعداد در نظر گرفته شد.که تعداد نمونه پژوهش 

های  وتحلیل داده روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و برای تجزیه

های توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،  پژوهش حاضر، برای نشان دادن آماره

صورت نمایش در جداول و گزارش جداول استفاده شد. همچنین از  انحراف معیار به

بینی کنندگی  برای نشان دادن قدرت پیش ROCلیل عاملی، همبستگی پیرسون و منحنی تح

ها با استفاده از  وتحلیل داده پرسشنامه در رضایت زناشویی استفاده شد. تجزیه سؤاالت

 انجام شد. MedCalcو  SPSSی آماری افزارها نرم

 ها افتهی

ساکن تهران بودند که پس از  متأهلفرد  065در این پژوهش  کننده شرکتهای  آزمودنی

 پرسشنامه باقی ماند. 042های ناقص و بدون شرایط  ها و حذف پرسشنامه بررسی پرسشنامه

فراوانی و درصد تعداد افراد، دامنه سنی، میانگین سنی و انحراف استاندارد سنی  1جدول 

 دهد. افراد را به تفکیک جنسیت نشان می
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. فراوانی و درصد گروه نمونه و دامنه سنی، میانگین سنی و انحراف استاندارد سنی افراد 1جدول  

 برحسب جنسیت

نفر  132، کننده شرکتنفر  042نشان داده شده است از مجموع  1طور که در جدول  همان

تا  12درصد( مرد بودند. دامنه سنی افراد در بین زنان  2/40نفر ) 123درصد( زن و  1/52)

بوده است. همچنین دامنه  3/2سال و انحراف استاندارد  2/31ها  سال و میانگین سن آن 52

 بوده است. 16/1و انحراف استاندارد  2/31سال با میانگین  64تا  04 سنی در بین مردان

 شده ادراکدر مرحله بعدی برای سنجش میزان همبستگی بین متغیر رضایت زناشویی 

جدول و سایر متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتیجه آن در 

متغیرمالک و  "شده ادراکزناشویی  رضایت"متغیر  نشان داده شده است. در این روش 0

عنوان متغیر  به 1در رضایت زناشویی گذارتأثیرعنوان عوامل  به شده مشخصمتغیرهای 

از: عشق،  اند عبارتاشاره شد این متغیرها  تر شیپکه  طور هماندر نظر گرفته شد.  نیب شیپ

 بخشش زناشویی، ثبات هیجانی همسر، تعهد، رضایت جنسی و تفاهم مالی.

 . ضریب همبستگی پیرسون در متغیرهای پژوهش1جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 1 رضایتمندی -1
      

 1 22/2** عشق -0
     

 1 54/2** 56/2** بخشش زناشویی -3
    

 1 56/2** 52/2** 51/2** همسرثبات هیجانی  -4
   

 1 35/2** 45/2** 62/2** 61/2** تعهد -5
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی  شیوه مشخص شدن این عوامل به عنوان عوامل تاثیرگذار در رضایت زناشویی زوجین شهر تهران در پایان نامه. 1

 ( به صورت مبسوط آمده است1322تابش )

 انحراف استاندار سن میانگین سن ثر سنحداک حداقل سن درصد تعداد جنسیت

 31/2 2/31 52 12 1/52 132 زن

 16/1 2/31 64 04 2/40 123 مرد

 25/2 23/34 64 12 122 042 کل افراد
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 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 1 42/2** 42/2** 54/2** 46/2** 42/2** رضایت جنسی -6
 

 1 33/2** 02/2** 54/2** 40/2** 41/2** 41/2** تفاهم مالی -2

 **P< 21/2  

ی مثبت  ها با متغیر رضایتمندی رابطه آورده شده است تمام متغیر 0طور که در جدول  همان

همبستگی را درصد دارند. رضایتمندی با عشق بیشترین  22معناداری در سطح معناداری 

این نتایج بدین معناست که با افزایش عشق رضایتمندی نیز به  ،.(=21/2P< ،22/2rدارد )

، >21/2Pیابد. همچنین رضایتمندی با بخشش زناشویی ) ی افزایش میتوجه قابلمقدار 

56/2r=) ، ثبات هیجانی( 21/2همسرP< ،51/2r=)( 21/2، تعهدP< ،61/2r=) رضایت ،

رابطه مثبت معناداری داشت.  (=21/2P< ،41/2rو تفاهم مالی ) (=21/2P< ،42/2rجنسی )

 بر اساس پیشینه میان رضایتمندی زنان و مردان تفاوت وجود دارد. لذا منحنی ازآنجاکه

صورت مجزا در دو  )راک( و در ادامه نیمرخ رضایت زناشویی به 1مشخصه عملکرد سیستم

رضایت زناشویی به کننده  بینی پیشم نیمرخ گروه زنان و مردان بررسی شد. برای ترسی

در نمونه زنان و مردان پرداخته شد تا نقطه برش و  آمده دست بهتحلیل منحنی راک 

 متغیرها به دست بیاید. 3و ویژگی 0حساسیت

منحنی راک یک نمودار یا شمای گرافیکی است که با استفاده از  :منحنی راک

بر روی  (میزان مثبت کاذب) و ویژگی x بر روی محور (میزان مثبت واقعی) حساسیت

حساسیت افزایش پیدا  که یبدیهی است هنگام .شود می جادیا نقاط برش متفاوت Y محور

دهد تا میزان  یابد؛ بنابراین منحنی راک به ما اجازه می نیز افزایش میویژگی کند، میزان 

و مقایسه کنیم. سطح زیر منحنی را در هر نقطه بر روی منحنی بررسی  ویژگیحساسیت و 

های با سطح زیر منحنی  دهد. تست را نشان میقت( د)های تشخیصی  کیفیت کلی آزمون

یکسان عملکرد کلی تشخیصی برابری دارند، ولی لزوماً حساسیت و ویژگی برابری ندارند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Receiver operating characteristic (ROC) 

2. sensitivity 

3. specificity 
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یر به شرح ز توان یقراردادی، سطح زیر منحنی راک را م یبند بر اساس یک سیستم طبقه

= نسبتاً خوب؛  12 - 22= خوب است؛  22-12 عالی، =122 -22و تفسیر نمود:  یبند دسته

دهنده راک برای یک  نشان (Aط )خ ،1. در شکل دهیفا یب = 62-52؛ = ضعیف 22 - 62

دهنده حساسیت و  است. این منحنی نشان 122آل با سطح زیر منحنی  آزمون تشخیصی ایده

دیگر، خط  البته در عمل چنین شرایطی معمول نیست. ازسویدرصد است که  122ویژگی 

فایده است،  نشان دهنده سطح زیر منحنی راک برای یک آزمون تشخیصی بی (B) مورب

است. سطح  ویژگیآزمون تشخیصی برابر میزان  حساسیتچراکه در هرنقطه برش میزان 

تستی فاقد ارزش کلینیکی ، به همین دلیل چنین باشد یم 32زیر منحنی برای این خط برابر 

عبارتی با یک  است. به عبارتی از هر دو بار نتیجه مثبت تست، یکی کاذب است و به

. نقطه برش نیز مواجه خواهیم بود( مثل شیر یا خط در تست سکه)درصدی  32احتمال 

 (.1325ای است که در آن بیشترین حساسیت و ویژگی وجود دارد )صفری و براتلو،  نقطه

 منحنی راک ایده آل. 0شکل 
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که  یکسان ى یک آزمون در تشخیص درست همهیشود: توانا حساسیت چنین تعریف مى

درصد کسانى که توسط  22درصد یعنى  22هاى حقیقی. حساسیت  بیمار هستند یعنى مثبت

نتیجه  مانده یدرصد باق 12خواهند بود و بقیه یعنى  'مثبت حقیقی'شوند  آزمایش غربال مى

ى آزمون براى تشخیص یشود: توانا ویژگى چنین تعریف مى .داشت خواهند 'کاذب منفى'

درصد  22یعنى  22۹هاى حقیقی. ویژگى  که بیمار نیستند، یعنى منفى یکسان درست همه

مانده که سالم  درصد باقى 12خواهند داشت و  'منفى حقیقی'کسانى که بیمار نیستند نتیجه 

 .گردند بندى مى طبقه 'بیمار'عنوان  به غلط شوند به هستند و آزمایش مى

در گروه زنان،  آمده دست بهتحلیل منحنی راک در زنان: بر اساس منحنی راک 

همسر، تعهد، بخشش زناشویی، تفاهم مالی و ثبات هیجانی منحنی راک متغیر عشق، 

ی رضایتمندی و نارضایتی زنان نیب شیپرضایت جنسی به ترتیب شکل منحنی مناسبی برای 

 داشتند.

 ازجملهاطالعات مربوط به منحنی راک متغیرهای پژوهش در گروه زنان  3در جدول 

نمایی مثبت و منفی و سطح معناداری نشان حساسیت و ویژگی، سطح زیر نمودار، درست

 داده شده است.

 . جدول اطالعات منحنی راک هر یک از متغیرهای پژوهش در زنان3جدول 

 متغیر

سطح 

زیر 

 منحنی

خطای 

 استاندارد

55 %

فاصله 

 اطمینان

Z 
 آماری

سطح 

معناداری 
P 

نقطه 

 برش
 -LR+ LR ویژگی حساسیت

 21/2 22/2 عشق
تا  20/2

22/2 
24/3 221/2> 51< 24/24 32/21 12/12 251/2 

 24/2 15/2 بخشش زناشویی
تا  21/2

22/2 
34/2 221/2> 12< 54/62 26/16 11/5 32/2 

ثبات هیجانی 

 همسر
11/2 24/2 

تا  11/2

23/2 
41/2 221/2> 14< 46/10 32/21 41/2 12/2 

 24/2 15/2 تعهد
تا  21/2

21/2 
60/2 221/2> 33< 26/15 52/62 10/0 02/2 

 02/2 20/1 50/56 33/13 >33 <221/2 36/4تا  62/2 26/2 25/2 رضایت جنسی
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 متغیر

سطح 

زیر 

 منحنی

خطای 

 استاندارد

55 %

فاصله 

 اطمینان

Z 
 آماری

سطح 

معناداری 
P 

نقطه 

 برش
 -LR+ LR ویژگی حساسیت

10/2 

 24/2 10/2 تفاهم مالی
تا  24/2

11/2 
22/2 221/2> 12< 61/23 61/10 04/4 30/2 

 24/24دهد که حساسیت در شش متغیر پژوهش به ترتیب در عشق نشان می 3جدول 

درصد )فاصله  54/62(، در بخشش زناشویی 20/2 – ۹22/2: 25درصد )فاصله اطمینان 

۹: 25درصد )فاصله اطمینان  46/10همسر ثبات هیجانی (، در 21/2 – ۹22/2: 25اطمینان 

(، در رضایت 11/2 – ۹21/2: 25درصد )فاصله اطمینان  26/15(، در تعهد 11/2 – 23/2

درصد  61/23و در تفاهم مالی  (62/2 – ۹10/2: 25درصد )فاصله اطمینان  33/13جنسی 

شود، عشق بهترین طور که مالحظه می ( بود. همان24/2 – ۹11/2: 25)فاصله اطمینان 

دارد.  51درصد و نقطه برش  24/24حساسیت حساسیت را در تشخیص گروه ناراضی با 

درصد  24/24شود با احتمال  51اش در متغیر عشق کمتر از  بدین معنا که اگر کسی نمره

فرد  توان یمدرصد  24/24ی به گروه ناراضی تخصیص داد )با احتمال درست بهاو را  توان یم

 ی در گروه ناراضی قرار داد(.درست بهناراضی را 

درصد، در بخشش  32/21ویژگی در شش متغیر پژوهش نیز به ترتیب در عشق 

درصد، در  52/62درصد، در تعهد  32/21همسر ثبات هیجانی درصد، در  26/16زناشویی 

ثبات درصد بود. باالترین ویژگی به عشق و  61/10و در تفاهم مالی  50/56رضایت جنسی 

که چنانچه فردی در متغیر عشق )با نقطه برش همسر تعلق دارد و حاکی از آن است هیجانی 

ی او را در گروه درست بهدرصد احتمال دارد که بتوان  32/21شود،  51اش بیشتر از  ( نمره51

 راضی قرار داد.

و  25/2، 16/2، 11/2، 15/2، 22/2ها برابر با  سطح زیر منحنی نیز به ترتیب برای متغیر

 نحنی را دارا بود.بود. متغیر عشق بیشتر سطح زیر م 10/2
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، تعهد 14همسر ثبات هیجانی ، 12، بخشش زناشویی 51نقطه برش برای متغیر عشق 

بود. در این نقاط هر یک از متغیرها بهترین  12و تفاهم مالی  33، رضایت جنسی 33

 ویژگی و حساسیت را داشتند.

در گروه مردان، منحنی  آمده دست بهتحلیل منحنی راک در مردان: بر اساس منحنی 

همسر، بخشش زناشویی، رضایت جنسی و تفاهم ثبات هیجانی راک متغیر عشق، تعهد، 

 بینی رضایتمندی و نارضایتی مردان داشتند. مالی به ترتیب شکل منحنی مناسبی برای پیش

اطالعات مربوط به منحنی راک متغیرهای پژوهش در گروه مردان  4در جدول 

نمایی مثبت و منفی و سطح معناداری ویژگی، سطح زیر نمودار، درستازجمله حساسیت و 

 نشان داده شده است.

 . جدول اطالعات منحنی راک هر یک از متغیرهای پژوهش در مردان5جدول 

 متغیر

سطح 

زیر 

 منحنی

خطای 

 استاندارد

55 %

فاصله 

 اطمینان

Z 
 آماری

سطح 

معناداری 
P 

نقطه 

 برش
 -LR+ LR ویژگی حساسیت

 24/2 21/2 عشق
تا  14/2

26/2 
02/11 2221/2> 56< 15/13 16/20 64/11 11/2 

 254/2 13/2 بخشش زناشویی
تا  24/2

14/2 
21/2 2221/2> 12< 54/61 21/15 12/4 32/2 

ثبات هیجانی 

 همسر
11/2 24/2 

تا  12/2

23/2 
20/1 2221/2> 10< 15/13 21/15 10/5 02/2 

 25/2 22/2 تعهد
تا  10/2

25/2 
22/2 2221/2> 30< 13/20 52/21 32/4 12/2 

 26/2 12/2 رضایت جنسی
تا  21/2

12/2 
64/4 2221/2> 35< 01/25 43/21 63/0 35/2 

 26/2 21/2 تفاهم مالی
تا  66/2

15/2 
13/4 2221/2> 32/12< 55/52 21/15 12/4 42/2 

دهد، حساسیت در شش متغیر پژوهش به ترتیب در عشق  . نشان می4طور که جدول  همان

درصد  54/61(، در بخشش زناشویی 131/2 – ۹251/2: 25درصد )فاصله اطمینان  15/13
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درصد )فاصله اطمینان  15/13همسر  ثبات هیجانی(، در 24/2 – ۹14/2: 25)فاصله اطمینان 

(، در 10/2 – ۹25/2: 25درصد )فاصله اطمینان  13/20(، در تعهد 12/2 – ۹23/2: 25

 55/52( و در تفاهم مالی 21/2 – ۹12/2: 25درصد )فاصله اطمینان  01/25رضایت جنسی 

همسر ثبات هیجانی  ( به دست آمد. متغیر عشق و66/2 – ۹14/2: 25درصد )فاصله اطمینان 

رین حساسیت را داشتند. بدین معنا که اگر کسی درصد بعد از تعهد بهت 15/13با حساسیت 

درستی به  او را به توان یمدرصد  15/13شود با احتمال  56اش در متغیر عشق کمتر از  نمره

 15/13تواند با احتمال  خرده مقیاس عشق می 56گروه ناراضی تخصیص داد )نمره کمتر از 

 د(.درستی در گروه ناراضی قرار ده درصد، فرد ناراضی را به

درصد، در بخشش  16/20ویژگی در شش متغیر پژوهش نیز به ترتیب در عشق 

درصد، در  52/21درصد، در تعهد  21/15همسر ثبات هیجانی درصد، در  21/15زناشویی 

درصد بود. درمیان عشق باالترین ویژگی را  21/15در تفاهم مالی  و 43/21رضایت جنسی 

اش  ( نمره56دارا بود که حاکی از آن بود که چنانچه فردی در متغیر عشق )با نقطه برش 

 از ازدواجش راضی باشد. واقعاًدرصد احتمال دارد که فرد  16/20شود  56بیشتر از 

و  121/2، 121/2، 106/2، 211/2برابر با ها  سطح زیر منحنی نیز به ترتیب برای متغیر

 بود. متغیر عشق بیشتر سطح زیر منحنی را دارا بود. 221/2 و 122/2

، تعهد 10همسر  ثبات هیجانی، 12، بخشش زناشویی 56نقطه برش برای متغیر عشق 

بود. در این نقاط هر یک از متغیرها بهترین  32/12و تفاهم مالی  35، رضایت جنسی 30

 حساسیت را داشتند. ویژگی و

بر اساس نقطه برش متغیرهای پژوهش که بیشترین رابطه را با رضایت زناشویی 

برای زنان و در  0داشتند، نیمرخ رضایت زناشویی ترسیم شد. منحنی این نیمرخ در شکل 

 برای مردان آورده شده است. 3شکل 
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 نیمرخ رضایت زناشویی در زنان. 1شکل 

 

 زناشویی در مرداننیمرخ رضایت . 3شکل 
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هدف پژوهش حاضر طراحی  ازآنجاشود، مالحظه می 3و  0طور که در شکل  همان

 نیازا شیپبینی رضایت زناشویی زوجین بود، پس از انجام مراحلی که  نیمرخی برای پیش

بینی رضایت  توضیح داده شد، بر اساس نقطه برش متغیرهای پژوهش، نیمرخی برای پیش

ی خط پایه و خط بحرانی است. بدین معنا  دهنده ، نشانشده میترسزناشویی ترسیم شد. خط 

ثبات های عشق، بخشش زناشویی،  ها در هرکدام از خرده مقیاس که افرادی که نمره آن

جنسی و تفاهم مالی کمتر از نقطه بحرانی که در نیمرخ نشان  همسر، تعهد، رضایت هیجانی

اش باالتر از نقطه بحرانی  ، بشود، آن فرد از ازدواجش ناراضی است و چنانچه نمرهشده داده

 اش رضایت دارد. شود آن فرد از زندگی زناشویی

 یریگ جهینتبحث و 

همسر،  ثبات هیجانیهای عشق،  پس از تحلیل متغیرهای پژوهش در میان زنان خرده مقیاس

تعهد، بخشش زناشویی، تفاهم مالی و رضایت جنسی به ترتیب بیشترین سطح زیر محنی را 

همسر، بخشش زناشویی،  ثبات هیجانیداشتند و در میان مردان نیز به ترتیب عشق، تعهد، 

ی بیشترین سطح زیر منحنی را داشتند. خرده مقیاس عشق )که رضایت جنسی و تفاهم مال

شامل صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد زوجین است( در هر دو گروه زنان و مردان بیشترین 

سطح زیر منحنی و بیشترین حساسیت و ویژگی را در میان زنان و بیشترین ویژگی را در 

عامل در بین زنان و مردان  رینت مهممیان مردان داشت و لذا در الگوی این پژوهش 

بینی کند و در آن نقش داشته باشد.  تواند رضایتمندی زناشویی را پیش گزارش شد که می

(، آرون و 0222) 0(، استرادا0213) 1های هوئسنی و همکاران این یافته همخوان با پژوهش

( 1221) 5اوکین، آمیدون و برنت-(، مروس1211، 1226) 4(، استرنبرگ1225) 3هنکمایر

 بود.
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های با  ( برای رساله دکتری خود در زمینه رابطه عشق و ازدواج0222استرادا )

سال، پژوهشی انجام داد. او با چندین زوج که از ازدواجشان  35حداقل  زمان مدت

صورت زوجی و  سال از ازدواجشان گذشته بود به 35خوشحال و راضی بودند و حداقل 

عشق  کننده شرکتاز افراد  هرکدامیجه را به دست آورد که انفرادی مصاحبه کرد و این نت

علتی  ترین مهمعنوان جنبه مهمی از ازدواجشان بیان کردند و اظهار داشتند که این  را به

ها به عوامل دیگری مانند سازش، بخشش، ارتباط برقرار  است که در ازدواجشان ماندند. آن

شد نیز اشاره  جب رضایت از ازدواجشان میکردن، گذراندن زمان با یکدیگر و ... که مو

 کردند.

( در پژوهش خود مطرح کردند که ادراک 1222اوکین، آمیدون و برنت )-مروس

گذارد. این موضوع حاکی  می عشق در رابطه زناشویی بر روی رضایت زناشویی زوجین اثر 

کردند،  هرچه بیشتر از همسر خود ابراز عشق دریافت می کنندگان شرکتاز آن بود که 

کردند. این یافته بر اهمیت ادراک فرد  میزان بیشتری از رضایت زناشویی را گزارش می

کردند تأکید کرد. همچنین  نسبت به رفتاری که در واقعیت از همسران خود دریافت می

ی عشق( را از ها مؤلفهاز عنوان یکی  اگر میزان صمیمیت بیشتری )به کنندگان شرکت

کردند، بسیار احتمال داشت که رضایت زناشویی  همسران خود دریافت و ادراک می

بیشتری را گزارش کنند. هرچه افراد بیشتر احساس و درک کنند که دوست داشته 

شوند، رضایت بیشتری از ازدواج خودشان دارند و هرچه بیشتر این احساس را داشته  می

شان راضی هستند کند، بیشتر از زندگی زناشویی ان عشقش را ابراز میباشند که همسرش

 (.0213)هوئسنی و همکاران، 

عامل در مدل  نیتر کننده نییتعو  نیگذارترتأثیراین یافته پژوهش حاضر که عشق 

تواند حاکی از آن باشد که صمیمیت و شور و  بینی رضایت زناشویی بوده است می پیش

صورت فیزیکی و چه  عواطف و احساسات مثبت به یکدیگر چه بهتعهد از طریق ابراز 

صورت کالمی و همچنین خیال آسوده طرفین بابت تعهد طرف مقابل به این رابطه  به

 تواند نقش بسیار زیادی در رضایت از ازدواج و رابطه داشته باشد. می
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در  نندهک نییتعهمسر در زنان دومین عامل و در مردان سومین عامل  ثبات هیجانی

( و 0221) 1رضایتمندی زوجین بود. این یافته با بخشی از پژوهش فیشر و مک نولتی

(، رابینز، کاسپی و 0220) 3(، شودا و همکاران0224) 0آری-های الوی و بن پژوهش

هایی مانند اضطراب،  افراد روان رنجور با ویژگی ازآنجاکه( همخوان بود. 0222) 4مفیتی

ی برآشفته راحت بهشوند و همچنین  م و ناامیدی شناخته میافسردگی، تکانشوری، خش

شوند و در روابط  دارند، سریع مضطرب و نگران می وخو خلق گاه به گاهشوند، تغییر  می

تواند  ها می (. درنتیجه این ویژگی0225، 5کنند )بارتا و کین خود کمتر احساس امنیت می

شود. همچنین هرچه سطح  اش موجب نارضایتی طرف مقابل از زندگی زناشویی

ای که اشاره  تغییرات خلقی ازآنجاکهنوروزگرایی شریک زندگی و همسر فرد کمتر باشد 

 ثبات هیجانیرود. به همین دلیل شد را کمتر دارد درنتیجه رضایت زناشویی فرد باال می

و  ی برای رضایت زناشویی افراد باشد. کاگلینا کننده نییتعتواند عامل مهم و  همسر می

با موضوع خصوصیات شخصیتی و روابط  0222در پژوهشی که در سال  6همکاران

زناشویی انجام دادند، دریافتند که عامل شخصیتی نوروزگرایی بر تمامی فرایندهای پویا 

دارد و زوجین با نوروزگرایی باال در مقایسه با زوجینی با نوروزگرایی  منفی تأثیرازدواج 

دهند که  های حل مسئله، رفتار و عواطف منفی بیشتری نشان می موقعیتپایین در مواجهه با 

 یابد. درنتیجه احتمال نارضایتی افزایش می

تعهد زناشویی در زنان سومین عامل و در مردان دومین عاملی بود که در رضایت 

 2گراندون و همکاران-های روسن بود. این یافته همسو با پژوهش کننده نییتعزناشویی 

( بود. پژوهش گیورتز، 0222) 2(، آریاگا و همکاران0210) 1(، الونر و برادبری0224)
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طور مثبت  زوج نشان داد که تعهد زناشویی به 601روی  0216در سال  1سرجین و وسزیدلو

با رضایت زناشویی در ارتباط و همبسته است. سطوح باالی تعهد زناشویی با سطوح باالی 

ویژگی  12ویژگی بین  ترین مهمیکی از  العمر مادامتعهد  رضایت زناشویی ارتباط دارد و

، به 0224گراندون و همکاران، -های دارای رضایت است )روسن در ازدواج شده ییشناسا

بینی برای  (. در مقابل نیز سطوح پایین تعهد در رابطه پیش0211، 0نقل از هو و همکاران

ها حاکی از آن است  (. این یافته0210، ناپایداری در رابطه و طالق است )الونر و برادبری

ی جایگزین فکر کنند، نسبت  که زوجین با تعهد پایین احتمال بیشتری دارد که درباره رابطه

به رفتارهای منفی شریکشان واکنش بیشتری نشان دهند و موانع کمتری برای ترک رابطه 

( که بر 1321کاران )(. در پژوهش فتحی و هم0222فعلی خود دارند )آریاگا و همکاران، 

انجام شد این نتیجه به دست آمد که بین تعهد شخصی و  متأهلدانشجوی  115روی 

رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و فرد دارای تعهد شخصی بر اساس 

اش  اش و هویت زوجی شود که به همسرش و رابطه زناشویی تمایل شخصی متعهد می

شود که زوجین درباره ترک ه گفته شد تعهد زناشویی باعث میطور ک دلبسته شود. همان

ی نشان ندهند ازحد شیبفکر نکنند و به رفتارهای منفی همسرشان واکنش  شان یفعلرابطه 

کنند. تالش برای حل ای توجه می طور ویژه و حتی به رفتارهای مثبت همسرشان نیز به

ی است که به خاطر تعهد ایجاد ی ترک کردن رابطه، همگی عواملجا بهکردن مشکالت 

 شود.شود و موجب افزایش رضایت زناشویی فرد میمی

رضایت  کننده نییتعبخشش زناشویی هم در مردان و هم در زنان چهارمین عامل 

زناشویی شناخته شد. این بدین معناست که توانایی بخشیدن همسر برای انجام کار اشتباهی 

 ترین مهم(. ازجمله 0212، 3طه، در ارتباط است )امرمانطور معناداری با رضایت از راب به

این  زیآم تیموفقها برای حل  ی تعارضات زناشویی و عدم توانایی آنها کننده تیتقو

تواند برای یک  بنابراین بخشودگی می؛ از خطاهای همسر است جادشدهیاتعارضات، تنفر 
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بسیار کاربردی و مفید باشد و همچنین الگوهایی را جهت تعامالت  بلندمدترابطه 

ای به دست  با بخشیدن، فرد وسیله .(0224داشته باشد )فینچام، بیچ و داویال،  مدت کوتاه

طور مداوم تعامالت آینده دو نفر رابطه را مختل کند را  که احتمال اینکه خطا به آورد یم

تواند به زوجین کمک کند تا  (. بخشودگی می0222ال، دهد )فینچام، بیچ و داوی کاهش می

، 1با مشکالت موجود کنار بیایند و مانع ظهور مشکالت آتی شوند )ورثینگتون و دی بالسیو

عنوان  ی مهم در روابط عاشقانه است؛ ظرفیت بخشش بهها مؤلفه(. بخشودگی یکی از 1222

ایت زناشویی مطرح شده است بر طول عمر ازدواج و رض مؤثرعوامل  ترین مهمیکی از 

فرد بتواند  که یهنگام( در پژوهش خود مطرح کرد که 0222) 3(. باکوس1223، 0)فنل

ی بین هتک حرمت و کیفیت رابطه زناشویی و رضایت  طرف مقابل خود را ببخشد، رابطه

( در مطالعه خود گزارش کرد که افرادی که 0221) 4زناشویی پایین، بهبود یابد. ماگیار

کنند بیشتر احتمال دارد رضایت زناشویی  و رابطه خود را حفظ می بخشند یمر خود را همس

 باالیی را گزارش کنند.

های دیگر ازجمله  ( موضوع بخشش را در ارتباط با سازه0226فینچام و همکاران )

ای که از این بررسی حاصل شد نشان  ی قرار دادند. نتیجهموردبررسکیفیت روابط زناشویی 

طور مثبتی با یکدیگر رابطه دارند. برای  ه بخشودگی و کیفیت روابط زناشویی بهداد ک

انجام دادند،  متأهلفرد  154( روی 0223) 5نمونه در پژوهشی که گوردون و باکوم

دریافتند که افرادی که در سطوح ابتدایی بخشودگی مانند تجربه سردرگمی، پشیمان شدن 

همسر، کیفیت پایین روابط زناشویی را گزارش کردند از ازدواج و تمایل به تنبیه کردن 

افرادی که سطوح باالیی از بخشودگی را داشتند مانند کظم غیظ و تجربه  که یدرحال

همسرشان، سطوح باالیی از کیفیت روابط زناشویی را اعالم  در موردکردن هیجانات مثبت 

( بیان کردند که توانایی و 0225هال و بیچ )  (. فینچام،0222کردند )به نقل از باکوس، 
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عواملی است که موجب افزایش مدت ازدواج و رضایت  ترین مهمظرفیت بخشیدن یکی از 

شود. افراد با پذیرفتن اشتباه همسر خود، بخشیدن او و فراموش کردن اشتباه  زناشویی می

شان در یک محیط امن بتواند از اشتباه شریک زندگی اوالًآورند تا این امکان را فراهم می

شان لطمه نزند و مورد بخشش تواند به رابطهبداند اشتباهش می اًیثانخود عذرخواهی کند و 

، آرامش خاطر پیدا اند مطمئنواقع شود. زوجین وقتی از بخشیده شدن و بخشیدن یکدیگر 

و از این  پردازند یمکنند و با خیال آسوده به تحکیم روابط خود و حل مشکالتشان می

 کنند.شان کمک میطریق به افزایش رضایت زناشویی از رابطه

ی ایفا کرد تفاهم مالی ا کننده نییتععامل مهم بعدی که در رضایت زناشویی نقش 

بود. این عامل در بین زنان پنجمین عامل و در بین مردان ششمین عامل بود که بیشترین 

فته همخوان با تحقیقاتی است که نشان داده مهارت سطح زیر منحنی را داشت. این یا

نداشتن این  که یدرحالتواند احتمال نارضایتی زناشویی را کاهش دهد  مدیرت مالی می

؛ 1210، 1تواند موجب ایجاد شرایط بحرانی شود )باگاروزی و باگاروزی مهارت می

های کمی  روز پژوهش(. تا به ام0222، 3، به نقل از کرکمن و همکاران1222، 0ایسرایلسن

مشکالت مالی یا  تأثیراست و بیشتر مطالعات بر روی  شده انجامبر روی تفاهم مالی زوجین 

( یافتند که 0222) 4مدیریت مالی زوجین بر رضایت زناشویی است. گادمانسون و همکاران

ای با تعامالت زناشویی دارد که شامل افزایش اختالفات و  فشارهای مالی رابطه منفی

نیز تعارضات مالی در ازدواج یک  راًیاخشود.  اهش زمان باهم بودن زوجین میک

قوی طالق و مهم نسبت به سایر منابع تعارض گزارش شد )دیو و کننده  بینی پیش

در باور عمومی پول با مفاهیم قدرت، هیجانات،  ازآنجاکه(. 0210، 5همکاران

تواند با اهداف و نیازهای  ل میخودکارآمدی و خودمختاری رابطه عمیقی دارد لذا پو
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، 1قدرتمندی همچون موفقیت، امنیت، عشق و عزت پیوند بخورد )جنکینز و همکاران

های مالی میان زوجین رضایت  (. شواهد حاکی از آن است که بحث0222، 0؛ شاپیرو0220

های گاتمن  (. همچنین طبق پژوهش0210، 3هاستون دهد )بریت و زناشویی را کاهش می

تواند رضایت زناشویی را به شدت  های شدید می ( اختالفات وقتی منجر به بحث1224)

ای نکرده است اما  مالی اشاره مسائلبینی کند. هرچند او به  کاهش دهد و طالق را پیش

توانند از  لی میناسازگاری و اختالفات مالی نیز جدا از این موضوع نیستند. اختالفات ما

گذارند نیز رضایت زناشویی را کاهش  می روی تأثیری که بر ارتباطات زوجین با یکدیگر 

خورد، داشتن جا که تمامی اتفاقات روزمره افراد به نوعی با مسائل مالی گره می دهند. ازآن

مور تواند احساس اعتماد به نفس و مشارکت اتفاهم در مدیریت منابع مالی بین زوجین می

زندگی را در هرکدام از زوجین افزایش دهد و از ایجاد بحث و مشاجره که خود یکی از 

عوامل مهم تعارض و نارضایتی زناشویی است، جلوگیری کند. از این طریق تفاهم مالی 

 بینی رضایت زناشویی باشد. تواند عاملی تعیین کننده در مدل پیشمی

نقش مهم در تعیین رضایت زناشویی نیز خرده مقیاس رضایت جنسی  تیدرنهاو 

داشت. این یافته همخوان با تحقیقات بسیار زیادی است که در این حوزه انجام شده است 

؛ 0211؛ رحمانی و همکاران، 0212، 4؛ برژنیاک و ویسمن0225)لیتزینگر و گوردون، 

ئو و ؛ کا0211، 2نهمکاران و هیم ؛0214 ،6و همکاران یو؛ 0222، 5کریستوفر و اسپرچر

؛ بخشایش و 1324، ده سرخی و موسوی، 0212، 2؛ شوئنفلد و همکاران0211، 1همکاران

زوج انجام دادند  125( در مطالعه خود روی 0212(. شوئنفلد و همکاران )1311مرتضوی، 

دفعات رابطه جنسی و  تعدادبه بررسی رابطه رضایت زناشویی با رفتارهای غیرجنسی، 
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ها به این نتیجه رسیدند که افرادی که رضایت زناشویی خود  رضایت جنسی پرداختند. آن

با  مانهیصمو گرم و  زیآم محبترا گزارش کردند از رابطه جنسی و رفتارهای بین فردی 

تعداد دفعات برقراری رابطه جنسی برایشان  آنکههمسرانشان اعالم رضایت کردند بیشتر از 

 5تا  4زوج که  022وهشی که بر روی ( در پژ0214مهم باشد. مک نولتی، ونر و فیشر )

میان رضایت جنسی و  دوطرفهانجام دادند به وجود رابطه  گذشت یمسال ازدواجشان 

تواند تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر  رضایت زناشویی رسیدند. اگرچه رضایت جنسی می

علل خوشبختی یا عدم رضایت از  ترین مهمتواند از  رضایت زناشویی باشد اما این عامل می

نباشد منجر به احساس  بخش تیرضازیرا چنانچه این رابطه ؛ زندگی زناشویی باشد

نارضایتی شدید و  جهیدرنتمحرومیت، ناکامی، عدم ایمنی و به خطر افتادن سالمت روان و 

 توان یمهایی که  تبیین ترین مهم(. یکی از 1310شود )شاملو،  فروپاشی زندگی زناشویی می

کنند و در ازدواج  می در این زمینه انجام داد این است که یکی از دالیلی که افراد ازدواج

و احساس رضایت از ازدواج خود دارند به میزانی است که نیازهایشان  مانند یمخود باقی 

در آن رابطه برآورده شود و هرچه تعداد بیشتری از این نیازها و با کیفیت بهتری در 

رضایت از رابطه  ازآنجاکهشود.  ان برآورده شود میزان رضایتشان از رابطه بیشتر میش رابطه

شان  آن را در رابطه زناشویی غالباًنیازهایی است که افراد دارند و  ترین مهمجنسی یکی از 

کنند لذا هرچه بیشتر این نیاز برآورده شود و آن اهمیت داده شود رضایت افراد  برآورده می

 شود. ان بیشتر میش از رابطه

هایی که از پژوهش  وتحلیل داده ی که از این پژوهش حاصل شد، پس از تجزیها جهینت

برای  شده ییشناساعامل  6به دست آمد، از طریق منحنی راک، به بررسی  شده انجام

ی حاضر که با رضایت زناشویی بیشترین همبستگی را داشت، پرداخته شد. این  پرسشنامه

همسر، بخشش زناشویی، تعهد، تفاهم مالی،  ثبات هیجانیشامل عشق،  ها خرده مقیاس

این متغیرها دارای برازش مناسب و نتایج مبتنی بر منحنی  ازآنجاکهرضایت جنسی بود. 

ی بودند در مدل پژوهش وارد شدند. همچنین با استفاده از نقطه برش و توجه قابلراک 

یاس، به دست آمد که افراد چنانچه در هر از هر خرده مق آمده دست بهحساسیت و ویژگی 
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درستی به گروه افراد راضی و گروه افراد  توانند به ای بگیرند می خرده مقیاس چه نمره

نیز نیمرخ رضایت زناشویی زوجین تهرانی به تفکیک  تیدرنهاناراضی اختصاص یابند. 

ژوهش، ساختار از این پ آمده دست بهجنسیت ترسیم شد. با این توصیف بر اساس نتایج 

تهرانی شناسایی و  متأهلی رضایت زناشویی در زنان و مردان کنندهی اصلی تعیینها مؤلفه

ها در ایجاد  سهم و نقش هر یک از آن آمده دست بهمعرفی شد. همچنین بر اساس نتایج 

توان با استفاده از این ها تعیین گردید. اکنون می رضایت و نیز نقطه برش هر یک از آن

ها را ارزیابی و هم برآوردی از رضایت آنان در مقیاس، هم میزان رضایت کنونی زوج

 شرایط آینده داشت.

این موضع اشاره  توان یمیی نیز همراه بود. ازجمله آن ها تیمحدوداین پژوهش با 

به دلیل کمبود زمان از روش مصاحبه در کنار  کنندگان شرکتکرد که برای سنجش 

که مصاحبه با ی پرسشنامه اکتفا شد درحالیها پاسخنشد و به پرسشنامه استفاده 

اختیار پژوهشگر قرار دهد. همچنین  را درتوانست نکات ارزشمندی می کنندگان شرکت

که اگر صورت مقطعی انجام شد درحالی زمان پژوهش کم بود لذا پژوهش به ازآنجاکه

های  یشتر انجام شود، یافتهصورت طولی در یک بازه زمانی ب امکان داشت که پژوهش به

شود که پرسشنامه شد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میارزشمندتری حاصل می

 تر بزرگتر مجدد بررسی و شواهد روایی و اعتبار آن در نمونه  حاضر در نمونه بزرگ

 بررسی گردد.
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