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Introductoin: Examining marital satisfaction can play an important decisive role in 

creating and maintaining a marital relationship and it has the strength of family 

focus. Therefore, this study aimed to predict marital satisfaction based on the 

variables of empathy, marital commitment, and attachment styles of married women 

in Tehran in 2021. 

Method: The current research has been conducted by the correlation research 

method, and the sample volume includes 350 married women in Tehran, which were 

chosen via convenience sampling.  For variable assessments, The Empathy Scale 

(Mehrabian & Epstein, 1972), Dimensions of Commitment Inventory (DCI) (Adams 

& Jones, 1997), Revised Adult Attachment Scale (RAAS) (Collins & Read, 1990), 

and Index of Marital Satisfaction (IMS) (Hudson, 1992) were used. Finally, data 

were analyzed by the standard multiple regression. 

Results: The research result showed that the variables of Empathy, Marital 

commitment, and Attachment styles predict Marital satisfaction so that, the empathy 

subscales such as Expressive, participatory, reactive, emotional stability, and 

emotional impact directly and empathy for others and control indirectly related. 

Also, the dimensions of marital commitment were directly and avoidant, and 

ambivalent attachment styles inversely predict marital satisfaction. 

Discussion and Conclusion: According to the research findings, it can be said the 

factors of empathy, marital commitment, and attachment styles have an important 

role and influence on the level of marital satisfaction and mental health of the family. 

Therefore, a detailed study of these factors’ effects will help psychologists in 

intervention and counseling programs. 
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  مقاله پژوهشی

 ایمتغیره مبنای بر زناشویی رضایت بینیپیش 

 رد دلبستگی هایسبک و زناشویی تعهد همدلی،

 تهران شهر متاهل زنان
  نویسندگان

 2مهدویان علیرضا، *1قهرمانی غفوریان صفورا 
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بررسی رضایت زناشویی می تواند نقش تعیین کننده مهمی در ایجاد و تداوم رابطه زناشویی و استحکام  مقدمه:
این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس متغیرهای همدلی، تعهد  کانون خانواده داشته باشد.

 انجام شد. 7911دلبستگی زنان متاهل شهر تهران در سال  هایسبکزناشویی و 
گیری نفر از زنان متاهل که به روش نمونه 953و تعداد حجم نمونه شامل باشدمیپژوهش حاضر همبستگی  روش: 

 در دسترس انتخاب شدند که به  پرسشنامه همدلی عاطفی مهرابیان و اپستین،پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز،
ادند. در شاخص رضایت زناشویی هودسن پاسخ دپرسشنامه تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالی کولینز و رید و 

 نهایت داده ها با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
بینی   دلبستگی رضایت زناشویی را پیش هایسبکنتایج پژوهش نشان داد که همدلی، تعهد زناشویی و نتایج:  

 رت مستقیم ویری عاطفی( بصوکنند بطوری که خرده مقیاس های همدلی)بیانی،مشارکتی، ،ثبات عاطفی و اثرپذمی
لبستگی ناایمن د هایسبک)همدلی نسبت به دیگران و کنترل( معکوس  و ابعاد تعهد زناشویی به صورت مستقیم و 

 . کنندمیاجتنابی و دوسوگرا به صورت معکوس رضایت زناشویی پیش بینی 

دلبستگی  هایسبکهد زناشویی و نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد که عوامل همدلی، تع گیری:بحث و نتیجه
نقش مهم و تاثیرگذاری بر میزان رضایت زناشویی و سالمت روان نهاد خانواده دارد. لذا بررسی دقیق تاثیرات ناشی 

 از این عوامل به متخصصان روانشناسی کمک کاربردی در برنامه های مداخله و مشاوره خواهد کرد.  

  هاکليدواژه
 .دلبستگی هایسبک زناشویی، تعهد همدلی، زناشویی، رضایت 

نشانی پست الکترونيکی 
 نویسنده مسئول

 

 Mahdavian@Usc.ac.ir 

 .است اول نویسنده ارشد کارشناسی نامهازپایان برگرفته مقاله این 
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 مقدمه  

مهمترین مرحله در آغاز چرخه زندگی خانوادگی  1ازدواج
است که در آن انتخاب همسر صورت می گیرد. موفقیت در 
مراحل بعدی زندگی به موفقیت در این مرحله بستگی 

ین بعنوان عامل زیربنایی و بنیادین تعهد [ همچن1دارد]
[. آنچه از خود ازدواج 2محکم و اساسی بین زن و مرد است]

مهم تر بشمار می رود موفقیت در ازدواج یا سازگاری بین 
[. مهمترین مالک برای خانواده سالم، کیفیت 3زوجین است]

روابط زناشویی و سطح رضایتمندی زوجین از زندگی مشترک 
 [.4]باشدمی

است  2عامل مهم دیگر در ثبات خانواده ،  رضایت زناشویی
که می توان  آن را به عنوان احساس رضایت و لذت بردن  زن 
و شوهر در تمامی ابعاد ازدواج و زندگی مشترک در نظر 

[ و این خشنودی ایجاد شده، از پذیرش غیر مشروط 5گرفت]
قی بین [. به این معنا که انطبا6زوجین توسط یکدیگر است]

وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار فرد از زندگی زناشویی 
از یک بعد  و ارزیابی ذهنی هر یک از زوجین از رابطه و 
سازگاری آنها در همه موقعیت های زندگی که بطور کلی دو 

[. در واقع ، 7]باشدمینفر در آن تفاهم دارند از بعد دیگر  
ا کاهش طالق ارتباط ارتباط موثر زوجین عالوه بر این که ب

دارد، میزان رضایت زناشویی را پیش بینی کرده و از کاهش 
 [.8]کندمیتدریجی آن در طول زمان ممانعت 

ازجمله عواملی که به زوجین  دهدمیبررسی ها نشان 
تا بتوانند با الگوهای ارتباطی ناکارآمد به نحوه  کندمیکمک 

صحیحی مقابله کرده و رضایت بیشتری از زندگی زناشویی 
 . به عبارت دیگر،باشدمیخویش داشته باشند ،  عامل همدلی 

همدلی عبارت از درک متقابل زوجین از طریق مکالمه و 
گفتگوی آگاهانه و همچنین ایجاد محیط امن برای ارضای 

های عاطفی و گسترش روابط صمیمانه با یکدیگر است. نیاز
این عامل توانایی مهمی را در فرد بوجود می آورد تا خود را 
با احساسات و افکار دیگران هماهنگ کند و او را به فضای 
اجتماعی پیوند بزند تا برای کمک کردن دیگران آماده شود 

شان ن و از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری کند. تحقیقات
دادند که همدلی زناشویی موجب کاهش ناراحتی و افزایش 

و  شودمیاحساس امنیت و افزایش رضایت در روابط زوجین 
همچنین عدم پذیرش عاطفی زوجین توسط همسر، مانند 
عدم ابراز احساسات و نداشتن همدلی از عوامل موثر در 

 [.9نارضایتی زناشویی است]
 دلبستگی هایسبکه پژوهش دیگری ، تحت عنوان رابط

و رضایت زناشویی با میانجیگری بخشش و همدلی به این 
                                                           

1 Marriage 
2 Marital satisfaction 
3 Marital commitment 
4 Strachman, A. 

نتیجه رسید که همدلی رابطه مستقیمی با افزایش رضایت 
 [.5زناشویی دارد]

سومین عامل پیش بینی کننده قوی و پایدار به نام تعهد 
وجود دارد که موجب کیفیت و ثبات رابطه زناشویی  3زناشویی

 [.11] شودمی
به این معناست که زن و شوهر تا چه حد   زناشویی تعهد

برای روابط زناشویی و زندگی مشترک خود ارزش قائل 
هستند و تا چه اندازه انگیزه برای حفظ و تداوم پیوندشان 

[. در واقع یکی از ارکان اساسی هر ازدواج موفق،  11دارند ]
تعهد است که به عنوان یک تصمیم برای زندگی زناشویی، 

ارتباط مؤثر و یک وابستگی روانی به شریک زندگی است یک 
 ودشمی[. بر این اساس تعهد در ازدواج به سه نوع تقسیم 12]
تعهد نسبت به همسر: بر اساس ماندن زوجین در رابطه  -1: 

؛ مانند جاذبه زناشویی که خود شامل: عشق، شودمیتعریف 
به قول  تعهد اخالقی: فرد -2رضایت، فداکاری و سرسپردگی. 

خود در ازدواج که یک نهاد اجتماعی است وفادار است و برای 
که در رابطه  شودمیحفظ و تداوم این امر مقدس متعهد 

بماند مانند: مسئولیت پذیری زوجین برای حفظ ازدواج و 
تعهد اجباری: شامل احساس به دام افتادگی  -3احترام به آن. 

مانع خاتمه دادن به و پیامدهای مالی، عاطفی و اجتماعی که 
[. مطالعات در زمینه تعهد زناشویی 13روابط زناشویی است]

مطرح کردند که ابراز عشق بیشتر و رضایت زناشویی با سطوح 
باالی تعهد زناشویی همراه است و سطوح پایین آن با دلزدگی 

مدل جدیدی  5و گابل 4[. استرچمن14زناشویی رابطه دارد]
تعهد به گرایش: عالقه و  -1داده اند:  از تعهد زناشویی را ارائه

تعهد به  -2تمایل فرد به حفظ و تداوم رابطه زناشویی. 
اجتناب: تمایل فرد برای اجتناب از اتمام و فسخ رابطه 

[. در یکی از پژوهش های اخیرکه توسط علیزاده 15مشترک]
فرد و رزاقی که تحت عنوان بررسی مدل ساختاری رابطه 

بنیانهای اخالقی  و تعهد زناشویی اخیرا رضایت زناشویی با 
انجام شده است گویای این مطلب است که تعهد زناشویی و 
بنیان های اخالقی با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارد 

ایت بینی کننده سطح باالتر  رضیعنی سطوح باالتر تعهد پیش
 [.16]باشدمیزناشویی 

در رابطه  چهارمین عامل از عوامل مهم استحکام بخش
اشاره کرد. زیرا  6دلبستگی زوجین هایسبکمی توان به 

ق که به فهم دقی کندمیدلبستگی چارچوبی برای زوج فراهم 
و بهتر روابط و شیوه های مقابله با تعارضاتشان به آنها کمک 

، دلبستگی یعنی تجارب  7[. بر اساس نظریه بالبی17]کندمی

5 Gable, S. L. 
6 Couples Attachment styles 
7 Bowlby, J. 
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انی نسبتا پایداری است هیج -اولیه فرد، همان پیوند عاطفی
که بین کودک و مادر و یا مراقبان اولیه بوجود می آید. معتقد 
است دلبستگی در روابط مادر و کودک به شکل روابط عاشقانه 
و صمیمانه در بزرگسالی به فرد انتقال می یابد و بر شناخت، 
رفتار و هیجانات فرد در هر دوره از زندگی اش از نوزادی تا 

اثیرگذار است. هر زمان نظام دلبستگی فرد مورد بزرگسالی ت
تهدید قرار گیرد موجب آزار، رنجش و حتی آسیب در فرد 

[معتقدند که بزرگساالن ایمن از 18] 2و شیور 1. هازنشودمی
اعتماد به نفس باالتر، مهارتهای اجتماعی بیشتر و توانایی 

ار دایجاد صمیمیت در برقراری روابط عاطفی سالم و نسبتا پای
و از رضایتمندی بیشتری برخوردارند. افراد ناایمن اجتنابی 
ممکن است عالقه مند به ایجاد و برقراری روابط عاطفی و 

اما باز هم از این نوع روابط ناراضی هستند و  باشندمیصمی
تمایلی به ایجاد صمیمیت روابط در دراز مدت ندارند و از 

حمدی اردکانی و مهارت های اجتماعی کمتری برخوردارند. ا
 هایسبکفاطمی عقدا، در پژوهشی تحت عنوان رابطه 

دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی گری بخشش و 
های همدلی: با بررسی یک مدل گزارش کردند که سبک

دلبستگی بطور مستقیم بر رضایت زناشویی و بطور غیر 
مستقیم از طریق نقش عامل میانجی بخشش و همدلی بر 

 [.5شویی اثرگذار بودند]رضایت زنا
مطابق با ادبیات پژوهش و نیز آنچه تا اینجا ذکر گردید، 

بینی کننده قوی در نحوه رضایت زناشویی یک عامل پیش
برقراری ارتباط زوجین و یک متغیر مهم در شکل دهی یک 

رود. با توجه به افزایش روز افزون ازدواج موفق بشمار می
ای ب های عمیق و گستردهشکست در زندگی زناشویی و آسی

که به تبع آن بهمراه دارد،  این پژوهش بمنظور یافتن پاسخ 
این سوال که تا چه اندازه می توان رضایت زناشویی را براساس 

دلبستگی  هایسبکمتغیرهای همدلی، تعهد زناشویی و 
 پیش بینی کرد،  انجام شده است . 

 روش 

 نوع پژوهش

است و  از  3نوع همبستگیاین یک پژوهش توصیفی و از 
 تحلیل رگرسیون چندگانه در آن استفاده شده است.

 آزمودنی

الف( جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل شهر تهران 
سال از مدت  2که حداقل  باشندمی 1399-1411در سال 

 ازدواج آنان سپری شده است.
ب( حجم نمونه متناسب با مدل یابی معادالت ساختاری 

                                                           
1 .Hazan, C. 
2 .Shaver, P. R. 
3. Correrlation 

متغیر پیش بین و یک متغیر مالک برای  3با داشتن  که] 19[
نفر الزم بود اما بخاطر شرایط  475تکمیل حجم نمونه تعداد

شیوع بیماری کرونا از طریق فضای مجازی)لینک پرسشنامه 
در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام قرار داده شد ( افرادی که 
تمایل به همکاری داشتند و واجد شرایط بودند به 

یری گها پاسخ دادند. بنابراین ، افراد  با روش نمونهشنامهپرس
در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند که در نهایت  نمونه 

 نفر زنان متاهل شهر تهران بودند  351پژوهش حاضر شامل 

  های ورودمالک

 ساکن تهران بودن -
 ساله 61تا  21سن:  -
 تحصیالت حداقل دیپلم  -

 سال زندگی مشترک با همسر  2حد اقل -

 های خروج مالک

 ناقص پاسخ دادن پرسشنامه -
 مطلقه بودن آزمودنی -
م مستلزکه های جسمانی و روانی جدی ابتال به بیماری -

  است. مصرف داروهای روانپزشکی
سوء مصرف مواد )گزارش فرد در پرسشنامه اطالعات -

 بودند.جمعیت شناختی( 

 هشابزارهای پژو

در این پژوهش از ابزارهایی که در زیر به آنها اشاره شده، 
 استفاده گردیده است. 

این :  5مهرابیان و اپستین 4پرسشنامه همدلی عاطفی-1
توسط مهرابیان و اپستین بوجود آمد.  1972مقیاس در سال

خرده مقیاس، همدلی  7پرسش و  33این مقیاس دارای 
واکنش ، همدلی بیانی ، همدلی مشارکتی ، اثرپذیری عاطفی، 

گزینه ای طراحی شده  5که به صورت  باشدمیثبات عاطفی 
 -4فم، مخال-3، نظری ندارم-2، موافقم-1است. کامالً موافقم

 16پرسش بصورت مثبت و  17. باشدمی -5و کامالً مخالفم
-6-4-3 هایپرسشپرسش دیگر به صورت معکوس هستند: 

11-12-13-21-21-23-24-26-28-31-32-33 
مثبت را  هایپرسشمنفی و بقیه ی پرسش ها،  هایپرسش

اند. در پژوهشی با استفاده از این مقیاس و به تشکیل داده
مرد و زن  212[. در مورد 21ان و اپستین]وسیله ی مهرابی

 84/1)به گونه مساوی( انجام گرفت و ضریب پایایی مقیاس 
گزارش شد و در پژوهش نسخه فارسی این مقیاس ضریب 

و ضریب روایی همسانی درونی  56/1پایایی آلفای کرونباخ 

4 .The Empathy Scale 
5 .Epestien, N.  
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 [.  21به دست آمد] 65/1تا  41/1خرده مقیاس ها از 

این پرسشنامه در سال  :1وییپرسشنامه تعهد زناش-2
سؤال  44توسط آدامز و جونز تهیه شده است و دارای  1997

و سه بعد تعهد زناشویی را می سنجد این ابعاد عبارتند از؛ 
ن . ایباشندمیتعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاری 

پرسشنامه بر روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت کامال 
پرسشنامه  شودمی( نمره گذاری 5قم)( و کامال مواف1مخالفم)

همچنین دارای نمره گذاری معکوس است. باالترین نمره ای 
 44و پایین ترین نمره  172که فرد می تواند اخذ نماید برابر 

. آدامز و جونز در شش پژوهش گوناگون به منظور به باشدمی
 417دست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه، آن را بر روی 

نفر مطلقه اجرا کردند. در این  46نفر مجرد و 347ل، نفر متاه
مطالعات همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون باال و معنادار 
بود. میزان پایایی هر یک از مقیاس های این آزمون را بر روی 

و تعهد  89/1، تعهد اخالقی 91/1نمونه مذکور: تعهد شخصی 
ای کرونباخ [.  و در پژوهش دیگری  آلف12] 86/1ساختاری 

، تعهد 66/1برای خرده مقیاس های تعهد شخصی 
و برای کل پرسشنامه  78/1و تهعد ساختاری 76/1اخالقی

 [.22بدست آمد] 87/1
:  2پرسشنامه تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالی-3

توسط کولینز و رید بوجود آمده  1991این مقیاس در سال 
ق عالمت که از طری باشدمیماده  18است و مشتمل بر 

درجه ای از نوع لیکرت سنجیده  5گذاری روی یک مقیاس 
زیر مقیاس که هر مقیاس شامل  3. با تحلیل عوامل شودمی

 زیر مقیاس عبارتند از: 3 شودمیماده است مشخص  6

ها به دیگران : میزانی را که آزمودنی3(Dوابستگی) -
ه ک و به آنها متکی می شوند و به این صورت کنندمیاعتماد 

 .کندمیآیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیری 

میزان آسایش در رابطه با صمیمیت  4(Cنزدیک بودن) -
 .کندمیو نزدیکی هیجانی را اندازه گیری 

 سنجد.: ترس از داشتن رابطه را می5(Aاضطراب ) -
(، اعتبار زیر مقیاس این پرسشنامه 1991کولینز و رید )

آلفای کرونباخ و هم از روش باز آزمایی پس  را هم از طریق
گزارش کرده اند و در  75/1تا  69/1از دو ماه باز آزمون، بین 

ایران نیز پاکدامن روایی و اعتبار نسخه فارسی این مقیاس را 
[. آلفای کرونباخ در 23در حد مطلوبی گزارش کرده است]

بار است، آزمون از اعت 81/1تمامی موارد مساوی یا بیش از 
 [.24باالیی برخوردار است]

 
 

                                                           
1. Dimensions of Commitment Inventory (DCI)  
2 .Revised Adult Attachment Scale(RAAS) 
3 .Dependance 
4 .Closeness 

  1992این مقیاس در سال  : 6شاخص رضایت زناشویی-4
بوجود آمده است. یک پرسشنامه  7توسط والتر دبلیو هودسن

سوالی است که برای اندازه گیری میزان، شدت و دامنه  25
مشکالت زن و شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده است. این 

که نمرات  35ش است. یکی نمره نمره بر 2مقیاس دارای 
کمتر از آن نشانه عدم مشکالت مهم بالینی رابطه است. 

داللت بر وجود مشکالت بالینی قابل  35نمرات بیشتر از 
 71است نمرات باالی  71مالحظه دارد. دومین نمره برش 

تقریبا نشان دهنده آن است که مراجع دارای مشکالت 
ی شنامه از نظر سازنده اصل. پایایی این پرسباشدمیبیشتری 

[.در پایایی نسخه فارسی 25به دست آمده است ] 96/1آن 
به دست  94/1و در مردان  96/1آن آلفای کرونباخ در زنان 

آورده است. رضایت زناشویی هودسن از یک روایی همزمان 
سازگاری زناشویی "بسیار خوب برخوردار است، و با آزمون 

. همچنین دهدمیاری نشان همبستگی معناد "واالس -الک 
این شاخص، از روایی بسیار خوب و با معنایی برای متمایز 
کردن زوج های مشکل دار و زوج های ظاهرا بدون مشکل 
برخوردار است. صداقت در پژوهش خود بین این آزمون و 

 [.25به دست آورد ] -/.857آزمون انریچ همبستگی برابر با 

 شیوه انجام پژوهش

 وباتوجه به اشاعه ویروس کرونا  نیز حاضر اجرای پژوهش
توجه به حفظ سالمتی افراد، به صورت غیرحضوری و از طریق 

اجرا گردید؛ بدین در فضاهای مجازی پرسشنامه آنالین 
که با استفاده از گوگل فرم  یپرسشنامه آنالین صورت که در
شرح مختصری از اهداف پژوهش و آن  در آغازتدوین شد، 
حفظ محرمانگی اطالعات بخشی در خصوص نیز اطمینان
داده شد و سپس لینک پرسشنامه در فضاهای  آزمودنی ها

در اختیارآن دسته  ،)تلگرام، واتس آپ و اینستاگرام( مجازی
برای پاسخ به که داوطلبانه ،قرارگرفتزنان متاهلی از 

 .ندده بودکراعالم آمادگی پرسشنامه ها، 

 شیوه تحلیل داده ها

اطالعات داده های آماری پس از استخراج ، خالصه و 
طبقه بندی شد و با ترسیم جداول توزیع فراوانی از طریق نرم 

و همچنین شاخص آمار توصیفی شامل: 21نسخه  spss افزار 
میانگین، انحراف استاندارد و درصدهای توزیع فراوانی 

ین پژوهش قصد بررسی پیش بینی محاسبه شد. از آنجا که ا
رضایت زناشویی بر اساس متغیرهای همدلی، تعهد زناشویی 

دلبستگی را داشته است، در قسمت تحلیل  هایسبکو 

5.Anxitety  
6 .Index of Marital Satisfaction(IMS) 
7 .Hudson, W. W 
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 1نترایاستنباطی از مدل تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 
 استفاده شد.برای استخراج داده ها 

 نتایج  

انجام  نفر از زنان متاهل 351پژوهش حاضر بر روی 
های پژوهش بیشترین درصد فراوانی به گرفت. طبق یافته

درصد و سطح تحصیالت  9/42سال با  41-31گروه سنی 
درصد  7/43زنان خانه دار با  درصد، 1/41مقطع کارشناسی با 
در نهایت در وضعیت مدت  درصد 4/31و افراد با یک فرزند،

سال با   11-2زمان ازدواج آزمودنی ها مربوط به گروهی که  
درصد بود. آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در  4/51

 ارائه شده اند. 1جدول 
 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 42/1 9/2 351 رضایت زناشویی

 31/1 4/3 351 همدلی

 45/1 7/3 351 همدلی واکنشی

 48/1 3/3 351 همدلی بیانی

 43/1 3/4 351 همدلی مشارکتی

 63/1 1/3 351 اثرپذیری عاطفی

 63/1 2/3 351 ثبات عاطفی

 55/1 6/3 351 همدلی با دیگران

 92/1 1/3 351 کنترل

 14/1 3/1 351 تعهد زناشویی

 37/1 1/3 351 تعهد به همسر 

 3/1 8/2 351 تعهد به ازدواج

 24/1 1/3 351 احساس تعهد

 27/1 9/1 351 دلبستگی

 43/1 2/2 351 دلبستگی اجتنابی

 9/9 4/1 351 دلبستگی اضطرابی

 51/1 2/2 351 دلبستگی ایمن

میانگین و  شودمی(  مشاهده 1همان طور که در جدول )
، همدلی 42/1و 9/2انحراف معیار متغیر رضایت ناشویی 

، همدلی واکنشی 31/1و 4/3میانگین و انحراف متغیر 
، همدلی بیانی میانگین و 45/1و  7/3میانگین و انحراف معیار

، همدلی مشارکتی میانگین و 14/1و  3/3انحراف معیار آن
انگین و ، اثرپذیری عاطفی می43/1و  3/4انحراف معیار 
، ثبات عاطفی میانگین و انحراف 63/1و  1/3انحراف معیار 

، همدلی نسبت به دیگران میانگین و انحراف 63/1و 2/3معیار 
و  1/3،کنترل میانگین و انحراف معیار 55/1و  3/6معیار 

. تعهد زناشویی میانگین و انحراف معیار آن باشدمی 92/1
و  1/3انحراف معیار ، تعهد به همسر، میانگین و 14/1و 3/1

، 3/1و  8/2، تعهد به ازدواج میانگین و انحراف معیار  37/1
 .باشدمی 24/1و  1/3احساس تعهد میانگین و انحراف معیار 

، دلبستگی  27/1و  9/1میانگین و انحراف معیار دلبستگی
، دلبستگی 43/1و  2/2اجتنابی میانگین و انحراف معیار 

و دلبستگی  9/9و  4/1اف معیار اضطرابی با میانگین و انحر
 باشد.می 51/1و  2/2ایمن با میانگین و انحراف معیار 

 نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش

 نتایج تحلیل رگرسیون  خرده مقیاس های همدلی در پیش بینی رضایت زناشویی .2جدول

 خالصه مدل
 تعیین تصریح شدهضریب  ضریب تعیین ضریب همبستگی

328/1 118/1 189/1 

 درجه آزادی مجموعه مربعات آزمون تحلیلی واریانس
میانگین 
 سطح معناداری Fآزمون  مربعات

 474/11 7 317/73 رگرسیون

  332 957/616 باقیمانده 111/1 729/5
828/1 
 339 274/681 کل 

 ضرایب رگرسیون

 ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآزمون  استاندارد شدهضرایب 
 𝛃ضریب 

خطای 
استاندارد 

 نشده

                                                           
1 Inter's Method 
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 111/1 415/4  944/1 159/4 ضریب ثابت

 437/1 -779/1 -145/1 179/1 -141/1 همدلی واکنشی
 124/1 263/2 133/1 172/1 391/1 همدلی بیانی

 656/1 446/1 126/1 187/1 184/1 همدلی مشارکتی
 114/1 483/2 174/1 156/1 389/1 اثرپذیری عاطفی

 112/1 135/3 212/1 152/1 477/1 ثبات عاطفی
 127/1 -229/2 -124/1 141/1 -314/1 همدلی با دیگران

 115/1 -447/2 -156/1 199/1 -241/1 کنترل

ضریب  دهندهنشان  2یافته های مندرج  در جدول نتایج 
. باشدمی  F=72/5( و  15/1>P،)  R=32/1همبستگی 

درصد تغییرات متغیر  11که  دهدمیضریب تعیین نشان 
رضایت زناشویی توسط متغیرهای پیش بین تعیین الک م

و همچنین در مدل رگرسیون متغیرهای پیش بین  شودمی
روی  به غیر از همدلی واکنشی خرده مقیاس های همدلی

 t است. مقدار آمارهرضایت زناشویی معنی دار مالک متغیر 

و سطح  باشدمی 96/1خرده مقیاس های همدلی بزرگتر از 
خرده در میان . بنابراین دهندنشان می (> 15/1P)داری معنی

همدلی واکنشی معنا دار نشد در حالی که  مقیاس های
، همدلی بیانی از جمله: همدلی همدلیدیگر متغیرهای 
  مرابطه مستقی اثرپذیری عاطفی و ثبات عاطفی مشارکتی،

متغیر رضایت معکوس رابطه  در دیگران و کنترل باهمدلی 
 .کنندمیزناشویی را پیش بینی 

 
 نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد زناشویی در پیش بینی رضایت زناشویی .3 جدول

 خالصه مدل
 ضریب تعیین تصریح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

749/1 561/1 558/1 

 درجه آزادی مجموعه مربعات آزمون تحلیلی واریانس
میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری Fآزمون 

 726/131 3 117/395 رگرسیون
 

631/147 
111/1 

  346 722/318 باقیمانده
892/1 
 

 349 899/713 کل

 ضرایب رگرسیون
 ضرایب استاندارد نشده

 معناداریسطح  tآزمون  ضرایب استاندارد شده
 𝛃ضریب 

خطای 
 استاندارد نشده

 275/1 194/1  117/1 211/1 ضریب ثابت
 111/1 539/7 278/1 142/1 168/1 تعهد به همسر
 111/1 892/9 385/1 182/1 797/1 تعهد به ازدواج
 111/1 487/9 368/1 225/1 134/2 احساس تعهد

نشان دادند ضریب  3جدول  مندرج درنتایج بر اساس 
باشد. می  F=63/147( و  15/1>P،) R=74/1همبستگی 

درصد تغییرات متغیر  56دهد که ضریب تعیین نشان می
ن بین تعییرضایت زناشویی توسط متغیرهای پیشالک م

بین شود و همچنین در مدل رگرسیون متغیرهای پیشمی

 یت زناشوییرضامالک روی متغیر  تعهد زناشویی و ابعاد آن
بزرگتر از ابعاد تعهد زناشویی  t آماره دار است. مقدار معنی

. دهندنشان می (> 15/1P)داری و سطح معنی باشدمی 96/1
ایت متغیر رض در نتیجه ابعاد زناشویی در یک رابطه مستقیم 

 .دنکنزناشویی را پیش بینی می
 دلبستگی در پیش بینی رضایت زناشویی هایسبکنتایج تحلیل رگرسیون . 4جدول

 خالصه مدل
 ضریب تعیین تصریح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

314/1 192/1 185/1 

 درجه آزادی مجموعه مربعات آزمون تحلیلی واریانس
میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری Fآزمون 

 711/21 3 111/65 رگرسیون
 846/1 346 797/638 باقیمانده 111/1 754/11

 349 899/713 کل 

 ضرایب رگرسیون
 ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآزمون  ضرایب استاندارد شده
 𝛃ضریب 

خطای استاندارد 
 نشده

 111/1  812/4 643/1 189/3 ضریب ثابت
 133/1 -146/2 -121/1 184/1 -395/1 دلبستگی اجتنابی
 111/1 -974/3 -247/1 189/1 -353/1 دلبستگی اضطرابی

 552/1 595/1 134/1 158/1 194/1 دلبستگی ایمن
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نشان دادند ضریب همبستگی  4مندرج در جدولنتایج 
31/1= R (،15/1>P  و )75/11=F  باشد. ضریب تعیین می

رضایت الک درصد تغییرات متغیر م 19/1دهد که نشان می
 و شودمیزناشویی توسط متغیرهای پیش بین تعیین 
 هایسبکهمچنین در مدل رگرسیون متغیرهای پیش بین 

رضایت زناشویی معنی دار مالک روی متغیر  دلبستگی ایمن
نا ایمن اجتنابی و اضطرابی روی  هایسبکنشد در حالی که 

بزرگتر  t آماره . مقدار متغیر رضایت زناشویی معنا دار شدند
نشان ( > 15/1P)و سطح معنی داری  باشدمی 96/1از 
دلبستگی نا ایمن اجتنابی و  هایسبکدر نتیجه . دهندمی

 رضایت زناشویی را پیش بینی اضطرابی در یک رابطه معکوس
 .دنکنمی

 گیریبحث و نتیجه

بینی رضایت زناشویی بر اساس هدف پژوهش پیش
دلبستگی در  هایسبکمتغیرهای همدلی، تعهد زناشویی و 

همدلی و خرده  دهندمیزنان متاهل بود. یافته ها نشان 
مقیاس های آن نقش تاثیرگذاری بر پیش بینی رضایت 

شود زناشویی دارند. با توجه به اینکه همدلی موجب می
زوجین بتوانند از دریچه دید همسرشان به مسائل نگاه کنند 

د بیشتری از خوشود  نسبت به یکدیگر توجه که باعث می
نشان دهند و به گفته های همسرشان اعتبار دهند و این امر 
موجب بوجود آمدن حس ارزشمندی و احترام  و درک شدگی 

که بهبود روابط زناشویی و الگوهای  شودمیدر طرف مقابل 
ارتباطی، کاهش سوء تفاهم ها و افزایش میزان رضایت 

ت.  پژوهش زناشویی و زندگی مشترک بدنبال خواهد داش
[ نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر نشان داد زمانی 26النگ ]

که همسران بتوانند جهان را از دیدگاه یکدیگر ببینند و 
همدیگر را از زاویه دید خود و شریک خود به جای دیگران 

ه در ک شودمیببینند ، این توجه و تمرکز منجر به رابطه ای 
موجب استحکام بیشتر آن رضایت آن ها افزایش می یابد و 

. در تحقیقات متعدد دیگری از شودمیروابطشان 
[ به وجود این رابطه 31] [31[، ]29[، ]28[،]27[،]9جمله:]

همدلی با رضایت زناشویی اشاره شده است که با یافته های 
. از طرفی یا فته های این پژوهش باشندمیاین پژوهش همسو 

ندگی شان از همدلی نشان دادند هر چه همسران با شریک ز
بیشتری برخوردار باشند، سطح رضایت زوجین از زندگی 
مشترک افزایش می یابد. بطور مثال وقتی یکی از همسران 

و موضوع را با همسرش  شودمیای دچار مسئله ناراحت کننده
 کندمیکه از مهارت همدلی قویی برخوردار است مطرح 

سخت روانی  و در واقع شرایط کندمیاحساس درک شدگی 
را می تواند با کمک و تکیه به همسرش راحت تر بگذراند و 

بالعکس، هرچه مهارت همدلی کردن همسر ضعیف باشد و 
زوجین احساسات عواطف شان را در روابط زناشویی کنترل 

در زندگی تنهاست و  کندمیکنند و بروز ندهند فرد احساس 
ار روانی و به اجبار ب باشدمیمسئول حل مشکالت، خودش 

زیادی را بدوش می کشد در نتیجه همین امر باعث بوجود 
 که شودمیآوردن تعارضات و سوء تفاهم در زندگی مشترک 

سطح رضایت از زندگی زناشویی را کاهش و حتی  در بعضی 
 .شودمیموارد منجر به طالق 

همچنین نتایج پژوهش نشان دادند که تعهد زناشویی و 
، تعهد به ازدواج و احساس تعهد( در ابعاد آن)تعهد به همسر

. با کنندمییک رابطه مستقیم رضایت زناشویی را پیش بینی 
این توضیح که تعهد زناشویی یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار 

. یعنی هر چقدر سطح تعهد باشدمیبر میزان رضایت زناشویی 
در رابطه باالتر باشد به همان میزان سطح رضایتمندی از 

شترک باالتر می رود. در یکی از  پژوهش های اخیر زندگی م
[ انجام شده است یافته 16که توسط علیزاده فرد و رزاقی]

و همچنین  باشدمیهای آن با نتایج پژوهش حاضرهمسو 
 ،[13] [،33] ،[32گزارشهای مطالعات متعدد دیگری ]

[،حاکی از وجود رابطه میان تعهد زناشویی و رضایت 34]
 که با نتایج این پژوهش همسویی دارند.  زناشویی دارند

الزم به ذکر است که نتایج  ابعاد تعهد زناشویی در این 
پژوهش نشان دهنده رابطه مستقیم با رضایت زناشویی 

بطوری که بعد تعهد به همسر که همان تعهد  باشندمی
عاطفی است به عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی 

تحت تاثیر جذابیت همسر یا همان عشق و  کندمیاشاره 
عالقه به همسر و جذاب بودن رابطه زناشویی و میزان 
مشارکت همسران در امور مشترک زندگی و خود پنداره فرد 

با میزان رضایتمندی از زندگی  باشدمیدر ازدواج مورد بحث 
زناشویی رابطه مستقیم دارد. هرچه این بعد افزایش یابد روی 

د . و بعد اخالقی یا تعهباشدمیزناشویی اثرگذار  سطح رضایت
به ازدواج گویای این است فرد تا چه اندازه به رابطه اش با 
همسرش اعتقاد دارد و برای آن رابطه ارزش قائل است.که در 
نتایج بدست آمده از تحلیل بیشترین تاثیرگذاری را بر میزان 

تعهد  رضایت زناشویی و کیفیت رابطه زوجین دارد. بعد
ساختاری یا احساس تعهد در ازدواج به موانع و مسائل و 
محدودیت ها در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار به حفظ 

.به این معنا که هرچه احساس تعهد کندمیو تداوم آن اشاره 
در رابطه افزایش یابد رضایتمندی در رابطه افزایش می یابد.  

ی دارند در حل و بطور کلی زن و شوهری که تعهد باالتر
شوند و در حفظ مسائل زناشویی خود کمتر دچار مشکل می

 . باشندمیتر رابطه خویش فعال
 هایسبکعالوه بر این، نتایج تحلیل داده ها نشان دادند  
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دلبستگی نا ایمن اضطرابی و اجتنابی در یک رابطه معکوس 

چه  به این معنا که هر کنندمیرضایت زناشویی را پیش بینی 
میزان دلبستگی ناایمن)اجتنابی و اضطرابی( در زوجین بیشتر 
به همان میزان رضایت شان از زندگی مشترک کاهش می 
یابد.  و از طرف دیگر در این پژوهش بین سبک دلبستگی 
ایمن و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود نداشت. همسو 

شده است، نصری و  با این نتایج پژوهش هایی انجام
 هایسبک[ در پژوهشی با عنوان رابطه بین 28طاهری]

دلبستگی، نشخوار فکری، همدلی، بخشایش و رضایت 
زناشویی در شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که بین 
رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با 

 نادارناایمن اجتنابی و دوسوگرا  رابطه منفی مع هایسبک
[ در بررسی همبستگی 35وجود دارد. عزیزی و بیراوند]

دلبستگی با رضایت زناشویی در پرستاران زن  هایسبک
شاغل یافته های حاصل نشان دادند: بین سبک دلبستگی 
ایمن و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و با دلبستگی 
ناایمن اجتنابی همبستگی منفی وجود دارد. در حالی که بین 

زناشویی و سبک ناایمن دوسوگرا همبستگی وجود  رضایت
ندارد که همین نتیجه نا همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. 

[، 38] [،37[، ]36عالوه بر این، یافته های پژوهش های ]
دلبستگی  می  هایسبک .[ با پژوهش حاضر همسو بودند39]

تواند عامل قوی تاثیرگذاری در روابط زناشویی و حفظ و تداوم 
آن باشد بطوری که افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن 
هستند رضایت بیشتری از زندگی مشترک خویش دارند این 
افراد از اعتماد به نفس باالتری برخوردارند و ترس و نگرانی 
از طرد شدن یا مورد قضاوت دیگران قرار بگیرند ندارند به 

ی از و در مواقع ضرور کنندمیدیگران به راحتی اعتماد 
نیز  1کالینز. کنندمیدیگران کمک می گیرند و به آنها کمک 

این افراد در روابط و تعامالت با دیگران دارای   معتقد است
هیجانات مثبت و اعتماد باالیی هستند و شخصیت خویش را  
دوست داشتنی می دانند  در زندگی زناشویی و روابط جنسی 

د دارند. روابطشان در به عشق، ماندگاری و جاودانگی آن اعتقا
بزرگسالی موزون، رضایتمند و همراه با صمیمیت است. به 
راحتی جنبه های مثبت و منفی احساسات را در نظر می 

افراد دو سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن گیرند.
اضطرابی یا دوسوگرا از اعتماد به نفس کمتری نسبت به افراد 

ا و ی کنندمیراحتی اعتماد نایمن برخوردارند به دیگران به 
ین . امدام نگرانند که طرف مقابل آنها را طرد و یا ترک کنند 

گران دی کنندمیافراد خودشان را بی کفایت می دانند و تصور 
هم آنها را بی کفایت می بینند. این افراد مطمئن نیستند 
دوست داشتنی باشند و شایستگی عشق ورزیدن و حمایت 

داشته باشند و بطورکلی گوش بزنگ،  توسط همسرشان را

                                                           
1 .Collins, N. L.  

تحریک پذیر و وابسته اند. به همین دلیل نگرانند تا 
افراد با سبک ناایمن اجتنابی از همسرشان آنان را طرد نکند.

سعی مهارت های ارتباطی و اجتماعی کمتری برخوردارند. 
احساسات آسیب پذیر شان را از نگاه دیگران پنهان  کنندمی

دیگران همدلی پایین تری دارند و هرگز آنها  کنند و نسبت به
را قابل اتکا و اعتماد نمی دانند. نسبت به دیگران انتقادگر 
هستند در صورتی که در برابر انتقاد از خودشان به شدت 
حساس هستند و تمایل به گوشه گیری دارند و منفعالنه رفتار 

 شانکه همسران کنندمیاین افراد جوری رفتار  .[41]کنندمی
آنها نیاز به حمایت و همراهی ندارند در نتیجه  کنندمیفکر 

یک زندگی مشترک سرد از نظر عاطفی  و عاری از هر گونه 
که به دلزدگی و  کنندمیهیجان های لذت بخش را تجربه 

زن و شوهر آگاهانه تصمیم میگیرند از نارضایتی می انجامد. 
باشند؛  نظر جنسی و عاطفی نسبت به شریک خود وفادار

بنابراین چه از نظر ارزشهای مذهبی و چه از نظر ارزشهای 
 اولیه ایده آل وضعیت از افول نامشروعه رابطبروز شخصی، 
هر چقدر  دهدمیاین پژوهش نشان [41میشود] محسوب

سطح دلبستگی ناایمن اجتنابی و یا اضطرابی افزایش یابد به 
همان میزان سطح رضایت زناشویی کاهش می یابد. این امر 

دلبستگی روی رضایت  هایسبکنشان دهنده این است که 
 زناشویی به شدت تاثیرگذاراند.

 های پژوهشمحدودیت

 از جمله محدودیت های می توان به این موضوع اشاره
کرد که پژوهش حاضر روی زنان متاهل تهرانی دارای سابقه 

سال انجام شده  61تا  21و محدوده سنی  2حداقل سال 
است لذا نتایج قابل تعمیم به مردان دیگر مکان های 
جغرافیایی نیست. روش نمونه گیری غیر احتمالی توانایی 
تعمیم دهی نتایج کاهش می یابد.  یافته های این پژوهش با 

لیل اجرا . و بدباشدمیجه به تغییر شرایط جامعه قابل تغییر تو
در فضای مجازی یافته های پژوهش ممکن است تحت تاثیر 

 شرایط اجرا قرار گرفته باشند. 

 پیشنهادهای پژوهشی 

پرسشنامه ها در  شودمیدر پژوهش های آتی پیشنهاد 
ن یبین مردان نیز توزیع شود تا بتوان یافته های بدست آمده ب

هر دو جنس مورد مقایسه قرار بگیرد و نتایج نیز به گروه 
مردان هم تعمیم داده شود. همچنین از روش های دقیق تر 
دیگر نمونه گیری استفاده شود تا درجه اعتبار یافته ها افزایش 
یابد عالوه بر این، پژوهش روی زنان متاهل شهرهای دیگر 

مورد بررسی قرار  نیز انجام شود در فرهنگ ها و اقوام دیگر
گیرد تا نتایج یافته ها را بتوان در صورت معنادار بودن تعمیم 

 داد.
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