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Abstract 

The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents and outcomes 

of marital satisfaction and love. The statistical population included all married employees of four 

districts of Education Organization in Ahvaz City. From this population 420 employees selected 

by multistage random sampling method. Instrument included Marital Satisfaction by Blum & 

Mehrabian, Love by Hatfield & Rapson, Gender Role Attitudes by Kaufman, Perceived Beauty 

(researcher-made), Value Congruency (researcher-made), Personality by Taylor & Johnson, 

Marital Intimacy Needs by Bagarozzi, and Satisfaction with Life by Diener et al., and Job 

Satisfaction by Judge and Bono. The proposed model analyzed through structural equation 

modeling (SEM) and using SPSS-22 and AMOS-22 software packages. Results indicated that the 

proposed model fitted the data relatively proper. Better fit and more meaningful results were 

obtained by omitting 4 non-significant paths (perceived beauty and traditional gender role 

attitudes to love, egalitarian gender role attitudes to marital satisfaction and love) and correlating 

the errors of 3 paths (job satisfaction and satisfaction with life, recreational intimacy and general 

intimacy, recreational intimacy and love). Findings also confirmed the meditating role of intimacy 

in the relationships of perceived beauty, congruence of value system, gender role attitudes, 

contrary of fundamental personality traits, similarity of central personality traits with marital 

satisfaction and love. According to the findings, considering both marital satisfaction and love 

variables in couple therapy recommended to counselors and psychologist. 
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 کیدهچ
پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق انجام شد. 

نفر  015ها شهرستان اهواز بود که از میان آن وپرورشآموزشگانه کارکنان متأهل نواحی چهار ۀهمجامعه آماری شامل 

بلوم و محرابیان، شامل رضایت زناشویی  مورداستفاده. ابزارهای انتخاب شدند ایچندمرحلهی گیری تصادفبه شکل نمونه

ارزشی  هماهنگی(، ساخته پژوهشگرشده )زیبایی ادراککافمن، های نقش جنسیتی نگرشهاتفیلد و راپسون، عشق 

داینر، ایمونس، رضایت از زندگی باگاروزی، زناشویی  صمیمیتای نیازه ، جانسون و تیلور(، شخصیت )ساخته پژوهشگر)

الگویابی معادالت  روش یریکارگبههای پژوهش با تحلیل دادهبودند.  جاج و بونوو رضایت شغلی  الرسن و گریفین، 

الگوی نشان دادند که  یندهابرآ انجام گرفت. 11ویراست   AMOS و 11ویراست  SPSS  افزارهایو نرم یساختار

زیبایی ) دارغیر معنیمسیر  0حذف  از راه. برازش بهتر استها برخوردار خوبی با داده یشکماباز برازش  پیشنهادی

و  (خواه به رضایت زناشویی و عشقنگرش نقش جنسیتی برابریشده و نگرش نقش جنسیتی سنتی به عشق، ادراک

 صمیمیتعمومی،  صمیمیتتفریحی و  صمیمیتیت شغلی و رضایت از زندگی، رضا) مسیر 9همبسته کردن خطاهای 

 همسانیشده، زیبایی ادراک یانمدر رابطه  را صمیمیت اینقش واسطه همچنین هایافته حاصل شد. (تفریحی و عشق

یت صفات مرکزی با رضا همسانیهای شخصیتی بنیادی و ویژگی ناهمسانیهای نقش جنسیتی، نظام ارزشی، نگرش

شود هر دو شناسان پیشنهاد میبه مشاوران و روان های پژوهشبا توجه به یافتهمورد تأیید قرار دادند. زناشویی و عشق 

 قرار دهند. موردتوجه درمانیزوجمتغیر رضایت زناشویی و عشق را در ارتباط با 

 یزندگ از تیرضا عشق، ،ییزناشو تیرضا ،یتیجنس نقش نگرش ،یارزش یهماهنگ شده،ادراک ییبایز واژگان کلیدی:

 

 ارجاع
 از ییالگو آزمودن و یطراح(. 7931. )نصورم ،یسودان و سرینن ،یارشد ؛یومرثک ده،یبشل ؛لیع ،یخلف

 .9-26 ،7 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. عشق و ییزناشو تیرضا یامدهایپ و ندهایشایپ یبرخ

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 7931 تابستان و بهار(. 25 یاپیپ) نخست شماره. تمشه دوره
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 مقدمه

توانمندی  پذیری،ات فردی، اجتماعی، اخالقی، مسئولیتدهنده جامعه است که خصوصیترین نهاد تشکیلخانواده مهم

تردیهد هستند کهه بی هاییینهزمرضایت زوجین از زندگی زناشویی  یابد. عشق وو اعتماد در آن رشد و پرورش می

رضایت از خهانواده  منزلۀبهبالندگی خانواده و افراد جامعه مؤثرند. رضایت از زندگی زناشویی در چگونگی رشد و 

های برجسته رضایت از زندگی بوده و مایه آسان کردن تحول مهادی شود و رضایت از خانواده از مؤلفهاشته میانگ

صهورت (. رضایت زناشویی به6931و رسولی،  آرین فربه نقل از  Wanic & Kulik, 2011و معنوی جامعه است )

بسهتگی دارد ولهی نبهود آن بهه تنیهدگی، مستقیم و غیرمستقیم بها پایهدار بهودن خهانواده و کیفیهت بهتهر زنهدگی هم

و  آرین فهربه نقل از  Hackelford, Besser, & Goetz, 2008شود )اضطراب و حتی برچیدگی خانواده منجر می

 (.6931رسولی، 

آیهد می حسهاببهجهدایی زوجهین  برجسهتهاز عوامهل  6دهنهد کهه نارضهایتی زناشهوییها نشهان میپژوهش

شک عوامل مؤثر بر رضهایت زناشهویی و عشهق بسهیار (. بی6931، امامی نیاو  هفاتحی زاد)مرتضوی، بخشایش، 

تهوان شهاهد چراکهه بها انهدو تهوجهی می ،شده است. از میان این عوامل به عوامل فردی بیشتر توجه اندفراوان

از آن برنهد و ها، از زنهدگی خهود لهذت میرغم نامساعد بودن شرایط و موقعیتهایی بود که علیموفقیت زوج

هها و شهرایط خهوب، از ازدواج خهود احسها  توان دید که با وجهود موقعیترضایت دارند و افرادی را هم می

عوامهل  یرازغبهبایست بیشتر در میان عواملی ، موضوع رضایت زناشویی و عشق را میدرواقعکنند. رضایت نمی

هسهتند نه به دنبهال بررسهی عوامهل فهردی های کاربردی در این زمیمادی و موقعیتی جستجو کرد. اکثر پژوهش
(Heller, Watson, & Hies, 2004.) 

دو متغیر مستقل از هم  درواقعشوند ولی که یکسان تصور می هرچندمتغیرهای رضایت زناشویی و عشق 

 کهه ( اشاره کرد. عشق یک واکنش هیجانی اسهت6931حفاظی ) پژوهشتوان به می ارتباطیندراهستند که 

بهه نقهل از بهارون و  Shiver, Morgan, & Wau, 1996) اسهت یاساسه تهر  و یخوشحال دوه،نا خشم، اندازۀبه

و نیهروی جنسهی از ن هر  بسهتگیدلاند که عشق و نشان دادههاپژوهش .(6931، ترجمه کریمی، 1001بیرن، 

معتقدنهد کهه (. برخی از روانشناسان 6936دارند )ترجمه جواهری و تاجیک،  یناهمسانشناختی با هم عصب

عشهق بهیش از یهک دوسهتی نزدیهک و  درواقهعمفید اسهت.  نفسعزتعشق برای افزایش خودکارآمدی و 

زیبایی افهراد یکهی از عهواملی (. Diamond, 2004) چیزی بیش از صرفاً گرایش جنسی به شخص دیگر است

بهه  Farina, 1977) کند، حمایت و قضاوت دیگران را تعیین میتوجهجلباست که شانس برقراری ارتباط، 

(. روانشناسان برای دلیل وجهودی ایهن متغیهر در 6936، ترجمه جواهری و تاجیک، 1066نقل از اربر و اربر، 

ترین یکی از موفق .(6931ترجمه کریمی، ، 1001اند )بارون و بیرن، های متفاوتی ارائه دادهها، تبیینپژوهش

هها بهه انتخهاب افهراد انتخاب افراد )و تمایل آن یانمکه معتقدند های روانشناسان تکاملی است تبیین ،هاتبیین

                                                                                                                     
1.marital dissatisfaction 
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 پهژوهش ،کهه مؤیهد ایهن ن ریهه اسهت ییههاپژوهشزیبا( و موفقیت در زندگی رابطه وجهود دارد. یکهی از 

Zebrowitz & Rhodes (2004 )هها جذابیت افراد بها سهالمت و ههوش آن یانم. وی دریافت که است

 & Zebrowitz( و 1972) Sigel & Landy (1973 ،)Dion, Berscheid, & Walster رابطهه وجهود دارد.

Rhodes (2004) دهنهد کهه زیبهایی همچنین نشان می هاپژوهشدانند. زیبایی را شاخصی از قوای عقالنی می

)جنسی( کهه یکهی از ارکهان  صمیمیتزیبایی و  یانم درواقعجنسی است و  صمیمیتیکی از عوامل مؤثر بر 

به دنبال شناسهایی عوامهل  هاپژوهشبرخی از (. McNulty, 2010 Meltzer &)ابطه وجود دارد عشق است، ر

ترجمهه  1001به نقل از بارون و بیهرن،  Etcoff, Hinsz, Matz, & Patience, 2001اند )زیبایی در افراد بوده

شهده در ههای استخراجبسته هستند به این معنها کهه مالوعموماً فرهنگ هاپژوهشالبته این  .(6931کریمی، 

زیبهایی  شناسههیهک  عنوانبههای برجسته گونه مثالعنوانبهباشند )ک فرهنگ متفاوت با فرهنگ دیگر میی

عنوان مالو عدم ظرافت تلقهی در کشور ما ممکن است به کهیدرصورتشود برای زنان در آمریکا تلقی می

که زیبایی نسهبی ی با ابراز اینرغم اهمیت این متغیر، اکثر مردم و حتی پژوهشگران در مورد زیبایشود(. علی

ههای فرهنگهی و متغیهر ها، تفاوتکنند. دلیل پیچیدگی این متغیر تنوع انسانتوجهی میاست به این متغیر کم

ها ایهن متغیهر در همهه همهه ایهن پیچیهدگی بهاوجود. اسهتهای تأثیرگهذار بهر ادراو جهذابیت بودن نگرش

رود مندی در افهراد بهه شهمار مهیو عامهل ایجهاد رضهایت عنوان یک مالو در انتخهاب همسهرها بهفرهنگ

در ایهن پهژوهش  مهوردن رههای زیبهایی، زیبهایی (. لذا با توجه به نسبی بهودن مالو6931)نشاطی و خلفی، 

شهده. از دیگهر متغیرههایی کهه توجهه ههای مطلهق تعیینادراو فرد از زیبایی طهر  مقابهل اسهت نهه مالو

کننهد یها جلب کرده این اسهت کهه آیها افهراد متضهاد همهدیگر را جهذب می بسیاری را به خود یهاپژوهش

ههایی هاست. برای مثال ما بیشتر آنبسیاری مؤید ن ریه مشابهت یهاپژوهشآیند. کنار می باهمها بهتر مشابه

( تجربهه Kandel, 1978( مذهب و نهژاد )Skeen, Rogoff, & Ellis, 1981را دوست داریم که از ن ر سنی )

 ,Lewak, Wakefield, & Briggs)طبعی و ههوش حس شهو  (Rosenblatt & Greenberg, 1988یجان )ه

ههای تعهاملی اند ما افهراد شهبیه را بیشهتر در موقعیتدیگر نشان داده یهاپژوهشاما ؛ به ما شبیه هستند (1985

( و در Mccarthy & Duck, 1976)دهیم مههدت، تههرجی  مههیغیرواقعههی مثههل آزمایشههگاه و روابههط کوتاه

دهیم مها نیسهتند را تهرجی  مهی همسهانهای واقعی و در روابط بلندمدت افرادی که از ن هر نگرشهی موقعیت

(Gormly, 1979  ،همچنهین 6936ری و تاجیهک، ، ترجمهه جهواه1066بهه نقهل اربهر و اربهر .)ههایپژوهش 

Markey, Funder, & Ozer (2003 )توانهد ههای خهام مینشان دادند کهه مکمهل بهودن گهاهی در موقعیت

 .(6931ترجمه کریمی، ، 1001جاذبه ایجاد کند )بارون و بیرن، 

رسهد کهه نهوع بهرای ههر دو ن ریهه شهواهد مؤیهد و نیهز مخهالد وجهود دارد، بهه ن هر می ینکههابا توجه به 

به نقهل  Winch (1985تواند در تبیین رابطه نقش داشته باشند، با توجه به بازنگری های شخصیتی هم میویژگی

و  یهمسهان همسهر( در خصهوم آزمهودن دو ن ریهه 6936، ترجمه جهواهری و تاجیهک، 1066از اربر و اربر 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNulty%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20438191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzer%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20438191
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=DUCK%2C+STEVEN+W
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های مناسب بهرای آزمهودن تخاب ویژگی)جذب متضادها( و اذعان خود وی در مورد عدم ان یهمسر یناهمسان

تری را بهرای آزمهودن دو دو ن ریه )نیازهای آشکار موری را در ن ر گرفته بود(، پژوهش حاضر صفات مناسب

ها آگاه که صفات بنیادی یا اصلی )صفاتی که در فرد وجود دارند و فرد از آن ترتیبینابهداشت.  مدن رن ریه 

های مسلط فرد هسهتند( بهرای آزمهون ن ریهه انگیزه درواقعدهد و ت تأثیر قرار مینیست ولی رفتارهای او را تح

تر افراد برای یک صفت بنیادی خود تمایل به انتخهاب یهک متضادها )ن ریه مکمل( استفاده شد. به عبارت دقیق

؛ اردپذیر دفرد بها صهفت متفهاوت یها مکمهل دارنهد ماننهد نیهاز شهدید بهه قهدرت کهه نیهاز بهه یهک فهرد سهلطه

شهود. در مقابهل، صهفات مرکهزی و منهد میپذیر عالقهجو بیشتر به یک فرد سهلطهیک فرد سلطه یگردعبارتبه

 یگردعبارتبهه؛ ها دارند. برای آزمودن ن ریه مشابهت از صفات مرکزی استفاده شدثانویه تمایل به جذب مشابه

بیه خودشان باشند. صفات مرکهزی صهفاتی هسهتند دهند که شصفات افرادی را ترجی  می گونهیناافراد دارای 

حسی داشتن، آرام بهودن، فعهال بهودن، اجتمهاعی شود، مانند همها اشاره میکه به هنگام توصید دیگران به آن

 بهههه نقهههل از Allport, 1961ریههها بهههودن و بلنهههدپروازی )بهههودن، صهههداقت، مهربهههانی، ههههوش بههها ، بی

Ryckman, Jiang, Li, Bartlett, Haines, & Williams, 2008 .)ن ام ارزشی از دیگهر متغیرههایی  یهماهنگ

بینی رضایت زناشویی و عشق استفاده شد. این متغیر بها ه در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر جهت پیشاست ک

ن هام ارزشهی ایهن  یهمهاهنگشود. من ور از رضایت زناشویی مطرح می هایپژوهشعنوان تشابهات هویتی در 

آیا هر دو فرد نگاه اقتصادی  مثالعنوانبهاست که دو فرد دارای نگاه یکسان ارزشی و نگرشی به زندگی باشند. 

ههای مهذهبی مشهابهی های سیاسهی عالقهه دارنهد؟ آیها دو فهرد گرایشبه زندگی دارند؟ آیا هر دو به شخصیت

دارد بهوده اسهت. ایهن ن ریهه بیهان مهی موردتوجهه 6نقهش -ارزش -ارزشی در ن ریه محهرو یهماهنگدارند؟ 

هها شود و سپس مرحلهه مطابقهت ارزشو توجه آغاز میهایی مثل زیبایی، برانگیختگی انتخاب همسر با محرو

دههد کهه چنانچهه های خهود را مهورد وارسهی قهرار میها و نگرشگیرد، به این معنی که فرد ارزشصورت می

. (Murstein, 1970)شهود هها مطهرح میها در دو فرد مشابهت داشته باشهند، مرحلهه نههایی بررسهی نقشارزش

بینهی رضهایت زناشهویی عنوان یهک عامهل مههم در پیشن ام ارزشی زوجین به یهمسانبسیاری بر  هایپژوهش

 Pearson & Lee (1903 ،)Terman & Buttenweiserههای تهوان بهه پژوهشمی ارتبهاطیندرااند. تأکید کرده

افهراد در طهول زمهان  یهمسهاناز طر  دیگر،  .(6931ترجمه کریمی، ، 1001اشاره کرد )بارون و بیرن  (1935)

افهرادی کهه رضهایت زناشهویی  آنکههتر . موضوع جالهب(Caspi, Herbener, &Ozer, 1992)یابد فزایش میا

فرضهی گفتهه  یهمسهاناند که اصهطالحاً بهه آن کنند به هم شبیهفکر می آنچهبا یی دارند، معتقدند که بیشتر از 

یکهی دیگهر از  .(6931یمهی، ترجمهه کر، 1001به نقهل از بهارون و بیهرن  Shool &Winokor, 2000شود )می

ههای ای همکاری دارد نگرشمتغیرهایی که با دیگر متغیرهای مؤثر بر عشق و رضایت زناشویی به شکل پیچیده

                                                                                                                     
1. stimulus-value role 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jiang%2C+Lan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Chun
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و  1ههای سهنتیانهد. نگرشبوده موردتوجههاسهت. دو نهوع نگهرش در متهون روانشناسهی بیشهتر  6نقش جنسهیتی

بندی ههایی مطهرح اسهت کهه تقسهیمسهنتی در ازدواجههای . نگرشیهمسان همسریا  9خواه یبرابرهای نگرش

های زن و شوهر وجود دارد. مردان تأمین مالی خانواده را به عهده دارند و زن خود را وقد نقش یانمآشکاری 

حقوق زنان این نهوع ازدواج در اروپها نیهز وجهود  ینۀدرزمها رغم پیشرفتکند. بهفرزندان میمراقبت از همسر و 

صهورت  خهواه یبرابهرههای نگرش یهبر پاهایی که (. در ازدواج6931ترجمه سیدمحمدی،  Brek, 2001دارد )

کرده و شاغل هسهتند و افراد تحصیلها، نوع ازدواج است. همسران در این شدهیمتقسگیرند، قدرت و اختیار می

بهه نقهل از  Starlez, 1994کنند )می روابطشانهر دو، وقت و انرژی خود را صر  کار و مراقبت از فرزندان و 

 (.6931، ترجمه سیدمحمدی، 1006برو، 

گذارند. بر عشق و رضایت زناشویی تأثیرمی صمیمیت از راهبین در پژوهش حاضر تمام متغیرهای پیش

که  و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر یهمسان، عبارت است از نزدیکی صمیمیت

و نزدیکی به  یهمسان منشأ عنوانبهبیان افکار و احساساتی است که  من وربه مستلزم درو عمیق از فرد مقابل

است )و نه  شدهمطرحدر این پژوهش جداگانه  صمیمیت کهیناعلت  (.Bagarozzi, 2001رود )کار می

تواند وجود می یخانوادگ یرغمؤلفه عشق یا رضایت زناشویی( این است که این متغیر در موقعیت  عنوانبه

 یانمبدون عشق و بدون رضایت زناشویی را هم در روابط  صمیمیتتوان اشته باشد، به این معنا که مید

 مشاهده کرد. یفرد

دارای سهه  Sternberg (1986)عشق و دلهدادگی اسهت. عشهق از دیهد  پژوهشیکی از متغیرهای اصلی در این 

 بهاهمکننهد و پیونهدی کهه آن دو را سها  می، یعنی نزدیکی که دو فرد نسبت به یکدیگر احصمیمیتمؤلفه است: 

دارد. مؤلفه دوم اشتیاق )شهوت( است که مبتنی بر دلدادگی، جاذبه جسهمی و میهل جنسهی اسهت. سهومین نگاه می

دهنده تعهد به حفظ رابطه بر یک مبنای دائمی اسهت جزء عشق، تعهد است که نماینده عوامل شناختی است و نشان

پیامدهای عشق و رضایت زناشویی نیز بسیارند، امها در ایهن پهژوهش (. 6931جمه کریمی، تر، 1001)بارون و بیرن، 

اند، رضایت از زندگی و رضایت از شغل. رضایت زناشهویی ترند، در ن ر گرفته شدهدو پیامد که به ن ر از همه مهم

گی خود رضهایت داشهته باشهند ساز رضایت فرد از زندگی و کار وی شوند. اگر افراد از زندتوانند زمینهو عشق می

تواند به محیط کار منتقل شود. از طر  دیگر، اگر از زندگی زناشویی خود رضهایت نداشهته باشهد این رضایت می

 پهژوهشتهوان بهه عنوان تعارض با کار سبب نارضایتی فهرد از کهارش بشهود. در ایهن خصهوم میممکن است به

Kossek (1998 )های شخصیتی )متضهاد رابطه ویژگی ۀنیدرزم هایپژوهشمذکور و  اشاره نمود. با توجه به مطالب

شهده )فرهنهگ مربهوط بهه زیبهایی ادراو هایپژوهشموجود در  خألو نیز  ( با رضایت زناشویی و عشقهمسانو 

نقهش جنسهیتی و از طهر  دیگهر نبهود الگهویی منسهجم کهه پیشهایندهای رضهایت  یههاو نگرشبسته بودن آنان( 

                                                                                                                     
1. gender role attitudes 

2. traditioal gender role attitudes 

3. egalitarian gender role attitudes 
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ا در کنار هم آزمون کند، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است کهه آیها الگهوی زناشویی و عشق ر

ن هام ارزشهی،  یهمسهان، شهدهادراوپیشنهادی با عنوان طراحی و آزمهودن الگهویی از برخهی پیشهایندها )زیبهایی 

امهدهای عشهق و صفات مرکهزی( و پی یهمسانهای شخصیتی بنیادی و ویژگی یناهمسانهای نقش جنسیتی نگرش

( الگهوی 6ههای پهژوهش اسهت. شهکل )رضهایت زناشهویی )رضهایت از زنهدگی و رضهایت شهغلی( برازنهده داده

 .دهدپیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می

 
 . الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر1کل ش

 روش پژوهش

 درصهدد 6تاریطرح پژوهش حاضر، یک طرح همبستگی است کهه بها اسهتفاده از روش الگویهابی معهاد ت سهاخ

متغیرهای پژوهش در قالب یک الگو است. در روش الگویابی معاد ت سهاختاری کهه  یانمزمان روابط بررسی هم

شهود بررسی می زمانهمصورت ای از معاد ت رگرسیون که بهاست، مجموعه 1های خطی کلیبسط مدل درواقع

 (.6931)به نقل از ارشدی، 

کارکنههان متأهههل )معلمههان و کارکنههان اداری( نههواحی چهارگانههه  مهههه حاضههر شههامل جامعههه آمههاری پههژوهش

پارامتر )خهط( در الگهوی پیشهنهادی پهژوهش  10که با توجه به این .نفر( 63000 بربالغاهواز بود ) وپرورشآموزش

(. 6936شهد )بهه نقهل از بشهلیده،  ن ر گرفتهقرار گرفت، به ازای هر پارامتر حدود بیست نفر در  یموردبررسحاضر 

ای انتخاب شدند، به ایهن صهورت کهه ابتهدا از گیری تصادفی چندمرحلهنفر با استفاده از روش نمونه 110، یجهدرنت

چنهد مدرسهه و در ههر  یهانم، دو ناحیهه انتخهاب و سهپس از شهرسهتان اههواز در وپرورشآموزشچهار ناحیه  یانم

های پهژوهش انتخهاب شهدند. شهرط زمهودن فرضهیهصورت تصادفی برای آمدرسه به نسبت تعداد افراد، افرادی به

                                                                                                                     
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Generalized Linear Model (GLM) 
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سهال بهود. همچنهین،  90ازدواج کمتهر از  زمانمهدتها به نمونه، متأهل بودن افراد )ههردو جهنس( و ورود آزمونی

 یههانمدر پههژوهش انتخههاب شههدند. از  مورداسههتفادههای نفههر نیههز بههرای اعتباریههابی پرسشههنامه 100ای شههامل نمونههه

درصهد(. در  19/36پرسشنامه برگشت داده شهدند )نهر  بازگشهت  931، تعداد ییآزما یهضفرهای مرحله پرسشنامه

بها  83/60ازدواج  زمانمهدت، میهانگین 16/3سال با انحرا  معیار  11/91 یسندرصد مرد، میانگین  1/16این نمونه 

 بود. 13/3انحرا  معیار 

 

 ابزارها

 زارهای خودگزارشی زیر استفاده شد.از اب موردمطالعهدر این پژوهش جهت سنجش متغیرهای 

 زیبایی و جهذابیت همسهرش، ترازدر پژوهش حاضر جهت سنجش ارزیابی فرد از  .شدهزیبایی ادراک مقیاس

ماده ادراو فرد را از زیبایی همسهرش مهورد ارزیهابی  9تدوین شد. این  1شدهای زیبایی ادراوماده 9 مقیا 

 1)جهذاب( و  9)کمی جهذاب(،  1(، جذاب یرغ) 6ایی همسرش را از خواهد که زیبدهد و از فرد میقرار می

 تهراز روشهنگر 1/8تها  9 یانم؛ نمره است 61تا  9از  مقیا بندی کند. طید نمره در این )خیلی جذاب( درجه

. جهت بررسهی پایهایی استجذابیت بیشتر از متوسط  روشنگر 61تا  1/8 یانمجذابیت کمتر از متوسط و نمره 

شد. ضهرایب آلفهای  برآوردشده در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید ایی ادراوزیب مقیا 

پایهایی  روشهنگر ینهدهابرآآمد کهه ایهن  به دست 31/0و  31/0 یببه ترت مقیا کرونبا  و تنصید برای این 

فاده از روش شده، روایی سهازه بها اسهتزیبایی ادراو مقیا من ور بررسی روایی . بهاست مقیا مطلوب این 

 2 ،33=  163/611در پژوهش حاضر  مقیا های برازش مربوط به این گردید. آماره برآوردتحلیل عامل تأییدی 

 =df ،811/6  =/df2 ،31/0  =/df2 ،39/0  =CFI  01/0و  =RMSEA آمد. به دست 

های فهرد بها دیهدگاهها و ارزش یهماهنگ ترازدر پژوهش حاضر، جهت سنجش  .نظام ارزشی یهماهنگ مقیاس

دیدگاه فرد  یهمسانتوافق ن ر و  تراز مقیا تدوین شد. این  2ن ام ارزشی یهماهنگای ماده 3 مقیا همسرش، 

روی  مقیها های ایهن سهنجد. پاسه مسائل اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی و علمی با همسرش می دربارهرا 

شده است. نمره با  در ایهن گذاری )کامالً موافقم( نمره 1 )کامالً مخالفم( تا 6ای از درجه 1یک طید لیکرت 

. طید نمهره ایهن استهای فرد و همسرش ها و دیدگاهو توافق میان ارزش یهماهنگبا ی  تراز روشنگر مقیا 

ن ام ارزشی در پژوهش حاضهر، ضهرایب آلفهای  یهماهنگ مقیا . جهت بررسی پایایی است 11تا  3از  مقیا 

بهه  31/0و  31/0 یببه ترتشدند. ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید  برآورد مقیا صید برای این کرونبا  و تن

 یهمهاهنگ مقیها بررسی روایهی  من وربه. است مقیا پایایی مطلوب این  روشنگر یندهابرآآمد که این  دست

                                                                                                                     
1. Perceived Beauty Scale 

2. Value Congruency Scale 
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 ههای بهرازش مربهوط گردیهد. آماره بهرآوردبا استفاده از روش تحلیهل عامهل تأییهدی  سازه ییروان ام ارزشی، 

 ، 2 ،63  =df ،01/1  =/df2 ،33/0  =/df2=  03/98در پههههههههژوهش حاضههههههههر  مقیهههههههها بههههههههه ایههههههههن 

33/0  =CFI  01/0و  =RMSEA آمد. به دست 

  یناهمسههههانو  یهمسههههانبههههرای سههههنجش  .هننننای شی ننننی یویژگی یناهمسننننانو  یهمسننننانپرسشنننننامه 

 Taylor 6سهن  یتشخصپرسشنامه  یهبر پاهای شخصیتی گیسنجش ویژ ساخته پژوهشگرهای شخصیتی، پرسشنامه ویژگی

& Johnson (1966( )Cited in Taylor & Morrison, 2002 ساخته شهد. ههد  ایهن پرسشهنامه بررسهی )تهراز 

 یهمسهانههای شخصهیتی، ویژگی یهمسانهای شخصیتی است. بُعد همسران در برخی ویژگی یناهمسانو  یهمسان

، 60، 3ههای ماده )ماده 61دهد؛ این بُعد شامل فعالیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می حسی وهم تراززوجین را در 

زوجهین را در  یناهمسانهای شخصیتی، ویژگی یناهمسان. بُعد است( 16، 10، 93، 19، 16، 63، 61، 61، 69، 61

، 13، 11، 11، 61ههای )مادهمهاده  66دهد؛ این بُعهد شهامل جویی موردبررسی قرار مینژندی و سلطهدو زمینه روان

)خیلهی  6ای از درجهه 1ها بر روی یک طید لیکرت از ماده هرکدام. پاس  است( 11، 11، 11، 11، 91، 96، 90

آورد. جههت شود. جمع نمرات هر بُعد یک نمره کل از آن بُعد را فراهم مهیگذاری می)خیلی زیاد( نمره 1کم( تا 

وهش حاضر، ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید برای ههر دو بعُهد ایهن پرسشهنامه بررسی پایایی این پرسشنامه در پژ

و بهرای بعهد  13/0و  81/0 یهببهه ترت یهمسهانگردید. ضرایب پایایی آلفای کرونبا  و تنصید بهرای بعهد  برآورد

 یناهمسههانو  یهمسههانبررسههی روایههی پرسشههنامه  من وربهههآمدنههد.  بههه دسههت 11/0و  80/0 یههببههه ترت یناهمسههان

ههای بهرازش آماره گردیهد. بهرآوردسازه با اسهتفاده از روش تحلیهل عامهل تأییهدی  های شخصیتی، رواییویژگی

=  2 ،611  =df ،03/9  =/df2 ،31/0  =/df2،31/0=  16/933پهژوهش حاضهر در  ههای شخصهیتیویژگی یهمسان مقیا مربوط 

CFI  08/0و  =RMSEA  2=  131/113در پهژوهش حاضهر  صهیتیههای شخویژگی یناهمسهان مقیا و برای ،100  =df ،

113/9  =/df2 ،306/0  =/df2 ،301/0  =CFI  081/0و  =RMSEA آمد. به دست 

 صهمیمیتمیان زوجهین از پرسشهنامه نیازههای  صمیمیتجهت سنجش  .زناشویی صمیمیتپرسشنامه نیازهای 

ههای )ماده 9هیجانی صمیمیتبُعد  1ماده و  19( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2001) 1Bagarozziزناشویی

، 9های )ماده 1جنسی صمیمیت، (91، 11 ،10، 61، 3، 1های )ماده 1اجتماعی صمیمیت، (96، 11 ،63، 69، 8، 6

، 1ههای )ماده 8تفریحهی صمیمیت، (91، 13 ،11، 61، 60، 1های )ماده 1عقالنی صمیمیت، (99، 18 ،16، 61، 3

                                                                                                                     
1. Taylor & Johnson Temperament Analysis (T-JTA)  
2.Bagarozzi Marital Intimacy Needs Questionnaire 

3. emotional intimacy 

4. social intimacy 
5. sexual intimacy 

6. intellectual intimacy 

7. recreational intimacy 
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از ابعهاد از  هرکهدام( است. 91، 90 ،11، 63، 61، 1های )ماده 6عمومی صمیمیتو ( 91، 13 ،19، 68، 66

 1وقهت( تها )هیچ 6ای از درجه 1ها بر روی طید لیکرت گیرند. پاس قرار می موردسنجشماده  1طریق 

، نهژاد ینهواباعتمهادی، توسهط  شهدهحاضهر از نسهخه ترجمه پهژوهششهوند. در گذاری می)همیشه( نمره

پایهایی کهل را بها روش آلفهای  نهر ( 6931( استفاده شد. اعتمهادی و همکهاران )6931) و فرزاداحمدی 

( 6939هشهجین )و خستو یتاشه یهرت نوریخدابخش، کیانی،  پژوهشدر آوردند.  به دست 39/0کرونبا  

 در پژوهش حاضر، صمیمیتاست. جهت بررسی پایایی پرسشنامه  شدهگزارش 33/0کرونبا   یآلفا نر 

 بهرآورد 13/0و  81/0 یهببه ترتگردید که  برآوردایب آلفای کرونبا  و تنصید برای کل پرسشنامه ضر

در پژوهش حاضهر، روایهی همگهرای آن از طریهق همبسهته  صمیمیتجهت بررسی روایی پرسشنامه  شد.

 شد. برآورد صمیمیت هاییا خرده مقکردن 

رضایت  مقیا وهش حاضر، از فرم کوتاه جهت سنجش رضایت زناشویی در پژ .رضایت زناشویی مقیاس

گیری مربوط به بررسهی یک ابزار اندازه مقیا استفاده شد. این  Mehrabian Blum (1991) &1 ییزناشو

دهندگان پاس  خود را به هر ماده ماده است. پاس  61گوناگون رضایت زناشویی است و دارای  هاییهسو

کنند. بدین ترتیب بندی می)کامالً موافقم( رتبه 1مخالفم( تا  )کامالً 6ای از درجه 1در یک طید لیکرت 

بها ی رضهایت زناشهویی  تهراز روشهنگرباشند کهه نمهره بها  متغیر می 80تا  61 یانم مقیا های این نمره

 نهر را بها اسهتفاده از  مقیها پایایی این  Blum & Mehrabian (1991)همسران نسبت به یکدیگر است. 

ها در تحلیل عاملی این آوردند. همچنین آن به دست 36/0و  31/0در دو بررسی جداگانه آلفای کرونبا  

 یآلفها نهر ( 6931سهلیمانی و خسهرویان ) پهژوهشحل یک عاملی دست یافتند. در ماده، به یک راه 61

( اسهتفاده 6931شده توسهط رجبهی )حاضر از نسخه ترجمه است. در پژوهش شدهگزارش 83/0کرونبا  

 9رضایت زناشویی انهریچ مقیا (، روایی این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با 6933رجبی )شد. 

Enrich (1998) 33/0 (06/0>p )30/0را به روش آلفهای کرونبها   مقیا پایایی این  نر کرد و  برآورد 

ونبها  و رضایت زناشویی در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کر مقیا گزارش داد. جهت بررسی پایایی 

بهه  31/0و  31/0 یهببهه ترت مقیها گردید. ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید برای ایهن  برآوردتنصید 

رضهایت  مقیا . جهت تعیین روایی است مقیا حاکی از پایایی مطلوب این  یندهابرآآمد که این  دست

زش مربهوط بهه ایهن های بهرازناشویی در پژوهش حاضر، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. آماره

=  011/0و  2 ،10  =df ،099/1  =/df2 ،338/0  =/df2 ،338/0  =CFI=  318/616در پههژوهش حاضههر  مقیهها 

RMSEA آمد. به دست 

                                                                                                                     
1. general intimacy 

2. Marital Satisfaction Scale 

3. Enrich Marital Satisfaction Scale 
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 1000در سههال  Kaufmanتوسههط  6هههای نقههش جنسههیتینگرش مقیهها  هننای نقننش تنسننی ی نگرش مقینناس

نگرش نسبت به نقش جنسهیتی  -6سنجد یتی را مینگرش به نقش جنس گونهدو  مقیا است. این  شدهساخته

به ن رم اگهر مهردی بتوانهد »ماده(. ماده  6) 9خواه یبرابرنگرش نسبت به نقش جنسیتی  -1ماده( و  6) 1سنتی

« کند، بهتر است که همسرش وظیفه نگهداری از فرزندان و خهانواده را بهه عههده بگیهرد امرارمعاشخوبی به

کهار کننهد، کارههای خانهه را  وقهتتمامبه ن رم اگر زن و شهوهر ههر دو »ماده نگرش نقش جنسیتی سنتی و 

دهد. را مورد ارزیابی قرار می خواه یبرابرنگرش نقش جنسیتی « بایست به شکل مساوی باهم تقسیم کنندمی

انجهام  )کهامالً مهوافقم( 1)کهامالً مخهالفم( تها  6ای از درجهه 1طید لیکرت  یهبر پاگذاری این دو ماده نمره

 Kaufmanاسهت.  قرارگرفتههنخسهتین بهار در پهژوهش حاضهر ترجمهه و مورداسهتفاده  مقیها گیرد. این می

 31/0آلفهای کرونبها  در پهژوهش حاضهر  نهر گزارش کرده است.  33/0را  مقیا پایایی این  نر ( 2000)

 شد. برآورد

& Hatfield  1ق پرشهورعشه مقیها در پژوهش حاضر جههت سهنجش متغیهر عشهق، از  .عشق پرشور مقیاس

Rapson (1993)  3طیهد لیکهرت  یههبهر پاگهذاری آن ماده است کهه نمره 61شامل  مقیا استفاده شد. این 

شوند و ماده جمع بسته می 61نمره هر فرد، هر  برآوردشود. برای )کامالً( انجام می 3)اصالً( تا  6ای از درجه

 نهر را بهه روش  مقیها پایهایی ایهن  Hatfield & Rapson. (1993) اسهتمتغیهر  691تا  61طید نمرات از 

ماده بر  61حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که هر  یندهایبرآکردند. همچنین  برآورد 36/0آلفای کرونبا  

درصد واریانس عامل خود را تبیین کننهد. در پهژوهش حاضهر از  80اند روی یک عامل قرار دارند و توانسته

آلفهای  نهر را به روش  مقیا ( استفاده شد. آنان پایایی 6931و اصغری ) یان یعیرفط شده توسنسخه ترجمه

عشهق رفهاقتی  مقیها را بها  مقیها ، ایهن مقیها روایهی  بهرآوردآوردنهد و جههت  به دسهت 31/0کرونبا  

 بود. جهت p<006/0شده در سط  محاسبه نر دار بودن حاکی از معنی یندهابرآهمبسته کردند.  1استرنبرگ

 بهرآورد مقیها عشق در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید بهرای ایهن  مقیا بررسی پایایی 

 ینهدهابرآآمد کهه ایهن  به دست 30/0و  39/0 یببه ترت مقیا کرونبا  و تنصید برای این شدند. ضرایب آلفای 

حاضهر، از روش تحلیهل  عشهق در پهژوهش مقیها جهت تعیین روایهی  .است مقیا حاکی از پایایی مطلوب این 

=  2 ،89  =df ،089/1=  901/61در پهژوهش حاضهر  مقیها های برازش مربوط به این عامل تأییدی استفاده شد. آماره

/df2 ،383/0  =/df2،383/0  =CFI  019/0و  =RMSEA آمد. به دست 

                                                                                                                     
1. Gender Role Attitudes Scale 

2. traditional gender role attitudes 
3. tgalitarian gender role attitudes 

4. Passionate Love Scale (PLS) 

5. Sternberg Companionate Love Scale (CLS) 
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 6ضهایت شهغلیای رمهاده 1 مقیها جهت سنجش رضایت شغلی در پژوهش حاضر از  .رضایت شغلی مقیاس

Judge, Bono, & Locke (2000)  سهنجد. ، خشهنودی کلهی فهرد را از شهغلش میمقیها اسهتفاده شهد. ایهن

گهذاری )کهامالً مهوافقم( نمره 1)کهامالً مخهالفم( تها  6ای از درجهه 1ها بهر روی یهک طیهد لیکهرت پاس 

 بهرآورد 31/0آلفای کرونبا   را به روش مقیا در پژوهش خود پایایی این  Judge et al. (2000)شوند. می

خشهنودی شهغلی  مقیها بها  مقیها را از طریق همبسته کهردن نمهره ایهن  مقیا کردند. همچنین روایی این 

Brayfield & Rothe (1951 )31/0 06/0کردند که در سط   برآورد>p دار گزارش شد. در پژوهش معنی

را بها اسهتفاده از  مقیها ه شد. وی پایایی ایهن ( استفاد6933) زاده یحیفص شده توسطحاضر از نسخه ترجمه

( نیهز در پهژوهش 6931گزارش کرده است. دباشی، نوری، عریضهی و دیبهاجی ) 30/0آلفای کرونبا ،  نر 

اند. جهت بررسهی گزارش داده 81/0آلفای کرونبا   نر خشنودی شغلی را با استفاده از  مقیا خود پایایی 

گردیهد. ضهرایب  برآوردهش حاضر، ضرایب آلفای کرونبا  و تنصید رضایت شغلی در پژو مقیا پایایی 

 مقیا جهت تعیین روایی  .آمدند به دست 30/0و  81/0به ترتیب  مقیا آلفای کرونبا  و تنصید برای این 

های برازش مربوط به ایهن رضایت شغلی در پژوهش حاضر، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. آماره

 RMSEA=  096/0و  2 ،1  =df ،911/6  =/df2 ،333/0 = /df2 ،333/0  =CFI=  110/1ش حاضهر در پژوه مقیا 

 آمد. به دست

 Diener, Emmons, Larsen, & Griffinرضهایت از زنهدگی توسهط  مقیها  .رضنایت از زنندگی مقیناس

ایهن پرسشهنامه کند. رضایت از زندگی و احسا  بهزیستی را منعکس می ترازاست که  شدهیطراح (1985)

)کهامالً مهوافقم(  1)کامالً مخالفم( تها  6از  یادرجهپن ها بر روی طید لیکرت ماده است که پاس  1دارای 

را  مقیها ههای ایهن نمره یباز آزمائهمبستگی  نر در پژوهش خود،  Diener et al.  (1985)گیرند. قرار می

همبستگی منفهی و Vallerand, Blais, Briere, & Pelletier (1989 )اعالم کردند.  31/0پس از دو ماه اجرا، 

(. بیهانی، p ،81/0-  =r< 0006/0را گزارش کردند ) 1های این آزمون با سیاهه افسردگی بکنمره یانمقوی 

آوردند. ضرایب  به دست 13/0 یباز آزمائرا از طریق  مقیا ( پایایی این 6931و گودرزی ) یمحمد کوچک

 یهببهه ترتز زندگی در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونبا  و تنصهید رضایت ا مقیا پایایی 

 مقیها اسهت. جههت تعیهین روایهی  مقیها پایایی مطلوب ایهن  روشنگر یندهابرآشد.  برآورد 13/0و  39/0

های برازش مربوط بهه رضایت از زندگی در پژوهش حاضر، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. آماره

 = 033/0و  2 ،1  =df ،093/1  =/df2 ،33/0  =/df2 ،33/0  =CFI=  619/61در پهههژوهش حاضهههر  مقیههها ایهههن 

RMSEA آمد. به دست 

                                                                                                                     
1. Job Satisfaction Scale 

2. Beck Depression Inventory 
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 پژوهششیوه اترای 
و  11ویراست  SPSSافزارهای و با استفاده از نرم ها از طریق الگویابی معاد ت ساختاریداده وتحلیلیهتجز

AMOS  ای( در الگوی پیشنهادی از ت آزمودن اثرات غیرمستقیم )واسطهجه .، انجام گرفت11ویراست

جهت تعیین کفایت برازش  استفاده شد. Preacher & Heyes (2008)در برنامه ماکرو  6روش بوت استراپ

یک  که 1: مجذور کایقرار گرفتندبرازندگی به این شرح مورداستفاده  یهاشناسهالگوی پیشنهادی، ترکیبی از 

از مجذور کای حاکی از برازش خوب  دارغیر معنیهاست. یک مقدار کوچک کلی الگو با داده برازش مقیا 

 9هنجارشده مجذور کای شناسه (.6931به نقل از ارشدی،  Hu & Bentler, 1995هاست )الگو با داده

نه حسا  است، نمو اندازۀبهمجذور کای نسبت  کهییازآنجانسبت مجذور کای به درجه آزادی آن است. 

عنوان یک را به 1معمو ً نسبت سنجند. بسیاری از پژوهشگران مجذور کای را نسبت به درجه آزادی آن می

نیکویی  شناسه (.6931به نقل از ارشدی،  Colquit, 2001) کنندسرانگشتی نیکویی برازش استفاده می شناسه

ارزیابی  الگوای مشترو از طریق گونهها را بهها و کوواریانسمقدار نسبی واریانس شناسه: این 1برازش

 3/0تر از باید برابر یا بزرگ GFI ترازقرارداد،  هیبر پاصفر و یک است.  انیمکند و دامنه تغییرات آن می

نیکویی برازش  شناسه .(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008موردن ر پذیرفته شود ) یالگوباشد تا 

دامنه آورد. می حساببهی برازندگی است که تعداد درجه آزادی را کل مقیا : یک 1شدهتعدیل

 شناسه. (Hooper et al., 2008است ) 30/0مقادیر با ی  GFI شناسهمانند  شناسهبرای این  یرشموردپذ

برابر  NFIکند. مقادیر صفر مقایسه می یالگو 2پژوهش را با  یالگو 2، شناسه: این 1برازندگی هنجارشده

شده ن ری توصیه یالگوهانیکویی برازندگی  شناسهعنوان صفر به یالگودر مقایسه با  3/0تر از گیا بزر

برازش  هاشناسه: این 3برازندگی تطبیقی شناسه و 8برازندگی افزایشی شناسه .(Hooper et al., 2008) است

 همهند که در آن کناولیه محدودتر آزمون می یالگوشده پژوهشگر را با یک از پیش طراحی یالگو

 شناسهشوند. مقدار قراردادی این دو گر )متغیرهای شهود( صفر قرار داده میکوواریانس متغیرهای نشان

 شناسهکه آن را  شناسه: این 3لویس -توکر شناسه(. 6936است )بشلیده،  30/0 الگوبرای پذیرش برازندگی 

بت به الگوی مستقل )الگوی صفر با فرض نمودن نامند، برازش بهتر الگو نسنیز می هنجار نشدهبرازندگی 

، به نقل از 6331باشد )هیو و بنتلر،  3/0باید با تر از  شناسهسنجد. مقدار این متغیرها( را می انیمرابطه صفر 

                                                                                                                     
1. bootstrap 

2. chi-square 
3. normed chi-square index 

4. goodness of fit index, GFI 
5. adjusted goodness of fit index (AGFI) 

6. normed fit index (NFI) 

7. incremental fit index (IFI) 

8. comparative fit index (CFI) 

9. tucker lewis index (TLI) 
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 اندازهکه کمتر تحت تأثیر به دلیل این شناسهاین  :6میانگین مجذورات خطای تقریب شهیر(. 6931ارشدی، 

فاصله اعتماد نیست، یک اندازه مطلوب و متداول  برآوردصفر و  یالگوگیرد و مستلزم مقایسه نمونه قرار می

 6/0و  03/0 انیمبرازش ضعید، مقادیر  6/0تر از ، مقادیر بزرگشناسهاین  هیبر پاآید. برازندگی به شمار می

برازش خوب را نشان  01/0و مقادیر کمتر از  قبولقابلبرازش  03/0و  01/0 انیمبرازش متوسط، مقادیر 

 (.6931، به نقل از ارشدی، 6331هیو و بنتلر، دهند )می

 اخالق در پژوهش

و اختیاری  پژوهشکنندگان از اهدا  شرکت همه، پیش از اجرای پژوهش رعایت اصول اخالقی من وربه

 همهکه  کنندگان در پژوهش اطمینان داده شدبودن مشارکت در آن آگاه شدند. همچنین، به شرکت

های ماند. نکات دیگر مربوط به اخالق در پژوهش مانند رعایت ارزشاطالعات آنان محرمانه باقی می

 ها و دقت در استناددهی نیز رعایت گردید.ها، عدم سوگیری در تحلیل دادهآوری دادهاخالقی در جمع

 هایاف ه

 اند.( نشان داده شده1در جدول ) متغیرهای پژوهش یانممیانگین، انحرا  معیار و ضرایب همبستگی 

 م غیرهای پژوهش میان. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبس گی 2تدول 

 میانگین آماری متغیرها هایشناسه
انحراف 

 معیار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

           5 55/1 51/3 شدهزیبایی ادراک

          5 95/5** 51/9 15/95 نظام ارزشی همسانی

         5 55/5** 11/5** 15/5 91/91 های شخصیتیویژگی همسانی

        5 01/5** -95/5** 15/5** 11/1 51/95 های شخصیتیویژگی ناهمسانی

       5 -95/5** -55/5* 51/5** -51/5 01/5 11/9 نگرش نقش جنسیتی سنتی

 برابرینگرش نقش جنسیتی 

 خواه

95/9 99/5 55/5 **99/5 **15/5 **91/5- 53/5 5      

     5 55/5 -55/5* -59/5 05/5** 05/5** 11/5** 51/51 55/555 صمیمیت

    5 53/5 95/5** 95/5** -91/5** 15/5** 50/5** 55/5* 03/50 55/01 رضایت زناشویی

   5 51/5** 10/5** 51/5* -50/5** 13/5** 15/5** 01/5** 01/5** 01/11 91/555 عشق

  5 50/5 93/5** 55/5 10/5** 55/5* -55/5** 51/5* 95/5** 51/5* 01/0 11/51 رضایت شغلی

 5 19/5** 55/5 13/5** 51/5 13/5** 15/5** -51/5** 19/5** 93/5** 55/5* 51/0 13/51 رضایت از زندگی

**P< 10/1         *P< 10/1          

                                                                                                                     
1. root mean square error of approximation (RMSEA) 
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گویهابی معهاد ت سهاختاری  زمان انگاره روابط مفروض در پهژوهش حاضهر، روش الجهت آزمودن هم

 اعمال گردیده است.

 شههده، متغیههر اسههت. متغیرهههای زیبههایی ادراو 66متشههکل از  درمجمههوعالگههوی پیشههنهادی پههژوهش حاضههر 

ههای شخصهیتی، نگهرش نقهش جنسهیتی ویژگی یناهمسهانهای شخصیتی، ویژگی یهمسانن ام ارزشی،  یهماهنگ

عنوان پیشهایندهای رضهایت زناشهویی و عشهق و رضهایت بهه تصهمیمیو  خواه یبرابرسنتی، نگرش نقش جنسیتی 

اند. نتهای  مربهوط بهه برازنهدگی الگوههای ها در ن ر گرفتهه شهدهعنوان پیامدهای آنشغلی و رضایت از زندگی به

 است. شدهارائه( 9شده و نهایی در جدول )پیشنهادی، اصالح

 یشده و الگوی نهایبرازش الگوی پیشنهادی، الگوی اصالح یهاشناسه. 1تدول 

 1χ df /df2 GFI AGFI TLI CFI IFI NFI RMSEA برازش هایشناسه

 51/5 13/5 31/5 35/5 15/5 15/5 31/5 511/9 19 11/150 الگوی پیشنهادی

 51/5 35/5 30/5 30/5 35/5 13/5 30/5 105/1 10 51/155 شدهالگوی اصالح

 51/5 31/5 31/5 31/5 35/5 31/5 35/5 155/5 51 91/511 الگوی نهایی

برازنهدگی الگهوی  یهاشناسههدهند، گرچه برخهی از یم( نشان 9طور که نتای  مندرج در جدول )همان

دهنهد کهه الگهوی یمنشهان  هاشناسهه، اما بعضی دیگهر از هاستدادهپیشنهادی حاکی از برازش خوب آن با 

شهده بهه عشهق، نگهرش نقهش جنسهیتی ی ادراوزیبایدر گام بعدی مسیرهای پیشنهادی نیاز به اصالح دارد. 

دار نبودنهد از الگهوی که معنهیبه رضایت زناشویی و عشق  خواه یبرابرنگرش نقش جنسیتی سنتی به عشق، 

شهده(. در گهام پیشنهادی حذ  شدند. بعد از اعمال تغییرات، الگو مورد آزمون قرار گرفت )الگوی اصالح

، خطاهای مسیرهای رضایت شغلی و رضایت از زنهدگی، بُعهد AMOS-22اصالحی  یهاشناسه یهبر پابعدی 

توان انت هار میتفریحی و عشق همبسته شدند.  صمیمیتعمومی و نیز بُعد  صمیمیتتفریحی و بُعد  صمیمیت

انهد، همپهراش داشت موارد خطا برای دو متغیر وقتی دارای علل مشترکی باشند که در الگهو من هور نگردیده

( الگهوی نههایی پهژوهش حاضهر را بهه همهراه 1شهکل ) (.6931، به نقهل از ارشهدی، 6330باشند )شابروو 

 دهد.ضرایب مسیر نشان می

نتهای   1جهدول ی بهود. اواسهطهیک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، وجود مسهیرهای 

و تعهداد  31مینهان سطوح اطمینان برای این فواصهل اط دهد.بوت استراپ را برای روابط غیرمستقیم نشان می

 است. 1000گیری مجدد بوت استراپ نمونه

 



 سودانیو  بشلیده، ارشدی، خلفی                                                                                               18

 

 
 پژوهش حاضر در  . الگوی نهایی به همراه ضرایب مسیر2شکل 

 . ن ایج بوت اس راپ برای مسیرهای غیرمس قیم4تدول 

 سوگیری بوت داده مسیرها
خطای 

 معیار

حد 

 پایین
 حد باال

 053/5 510/5 515/5 550/5 555/5 551/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ←شده زیبایی ادراک

 111/5 115/5 915/5 519/5 053/5 015/5 عشق ← صمیمیت ←شده زیبایی ادراک

 155/5 515/5 599/5 -555/5 505/5 593/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ←نظام ارزشی  همسانی

 555/5 131/5 535/5 551/5 019/5 015/5 عشق ← صمیمیت ←نظام ارزشی  همسانی

 151/5 511/5 503/5 551/5 551/5 550/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ←های شخصیتی ویژگی سانیهم

 319/5 093/5 590/5 -559/5 551/5 555/5 عشق ← صمیمیت ←های شخصیتی ویژگی همسانی

 110/5 501/5 555/5 555/5 510/5 519/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ←های شخصیتی ویژگی ناهمسانی

 031/5 535/5 515/5 551/5 119/5 111/5 عشق ← صمیمیت ←های شخصیتی ویژگی یناهمسان

 131/5 535/5 501/5 -551/5 115/5 119/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ←نگرش نقش جنسیتی سنتی 

 159/5 155/5 110/5 -511/5 031/5 151/5 عشق ← صمیمیت ←نگرش نقش جنسیتی سنتی 

 015/5 511/5 510/5 551/5 535/5 531/5 رضایت زناشویی ← صمیمیت ← خواه برابرینگرش نقش جنسیتی 

 555/5 555/5 055/5 -511/5 511/5 515/5 عشق ← صمیمیت ← خواه برابرینگرش نقش جنسیتی 

گیهرد دهند صفر بیرون از این فواصل اطمینان قرار می( نشان می1طور که نتای  مندرج در جدول )همان

 باشند.دار میمتغیرها معنی یانمغیرمستقیم  روابط همهبنابراین، 

 گیریبحث و ن یجه

 پژوهش حاضر با هد  آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق انجام شهد.

و رضایت زناشهویی، مثبهت و  صمیمیتشده به مسیر زیبایی ادراو نر پژوهش حاضر نشان داد که  یندهایبرآ
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، نشهاطی و Dion et al. (1972 )Wiederman & Hurst (1998) یههاپژوهشبها  ینهدهابرآ. ایهن دار استمعنی

 Zebrowitz & Rhodes (2004 )& McNulty Meltzer (2010 )Sigel & Landy (1973)(، 6931خلفههی )

از شهوند. تهر ادراو میتهر و عقالنی، منطقیترتوجههجالبتر و همخوان است. افراد زیبا و جذاب، شادتر، گرم

 Sigel)شود تر دیده میتر، منطقیتر، عقالنیتر، گرمجذاب درواقعادراو زیبایی فرد بیشتر باشد  هر چه روینا

& Landy, 1973.)  دار بهه دسهت آمهد. ایهن به عشق و رضایت زناشویی نیهز مثبهت و معنهی صمیمیتمسیر  نر

 Gottman & Silver( و 1992) Sternberg (1986) ،Hatfield & Rapson (1993 ،)Lawlerهای ها با یافتهیافته

معتقهد  اواشهاره کهرد.   Sternberg (1986) یهدگاهدتوان بهه ها میبرای تبین این یافتههمخوانی دارد.  (2000)

دههد. نزدیهک بهودن شهود کهه نزدیکهی عهاطفی را افهزایش میبه رفتارهایی اطالق می« صمیمیت»است که 

هایمهان بها ها و داراییر کردن و سهیم کردن خود، فعالیتعاطفی شامل حمایت و درو متقابل، ارتباط برقرا

عشق مشفقانه است. طرفین به رفاه و خوشبختی یکهدیگر توجهه دارنهد. ایهن  ینوعبه صمیمیتدیگری است. 

گیری روابهط صهمیمی ترین زمان بهرای آغهاز شهکلکنند. حسا افراد یکدیگر را دوست دارند و درو می

 نوجوانی است. پیش

، رضایت زناشویی صمیمیتن ام ارزشی به  یهماهنگپژوهش حاضر نشان داد که ضرایب مسیر  اییندهبرآ

 Robinson & Blanton (1993 ،)Myers یهاپژوهشاین فرضیه با  یندهایبرآدار است. و عشق مثبت و معنی

 ( و2017) Starratta, Weekes-Shackelfordb, & Shackelfordb( و 2005) Mackey & O’Brien( و 2006)

Zaheri, Dolatian, Shariati, Simbar, Ebadi, & Hasanpoor Azghadi (2016 ) همخوانی دارد. برای تبین

؛ است همسانهای ها و ارزشداشتن نگرش صمیمیتها باید به این نکته اشاره کرد که یکی از ابعاد این یافته

کنند و می صمیمیتن بیشتر باشد بیشتر احسا  زوجی یانمارزشی و نگرشی  یهمسان ترازهرچه  یگردعبارتبه

شود. با توجه به تأیید رابطه ن ام ارزشی با عقالنی و اجتماعی ادراو می صمیمیتاین تأثیر بیشتر در بعد 

 همسانهای های عشق است لذا داشتن ارزشکه یکی از مؤلفه صمیمیتتوان استنباط کرد که ، میصمیمیت

 به عشق منجر شود.  یتدرنهاو  ا تقویت کندعشق ر صمیمیتتواند بعد می

و رضهایت زناشهویی مثبهت و  صهمیمیتصهفات شخصهیتی بهه  یهمساندر پژوهش حاضر ضرایب مسیر 

، ترجمه جهواهری و 1066به نقل از اربر و اربر  Winch (1985 یهاپژوهشها با دار به دست آمد. این یافتهمعنی

توانهد بهه زوجهین می یهمسهان همخوانی دارد.Rosenblatt & Greenberg (1988 ) پژوهش( و 6936تاجیک، 

 تهراز ،مطهرح شهد صهمیمیتن هام ارزشهی بها  یهمسهانطور که در تبیهین رابطهه بیشتری منجر شود. همان صمیمیت

ادراو  صهمیمیتایجهاد کنهد، چراکهه  صهمیمیتتوانهد ههای شخصهیتی، میهها و ویژگیافراد در نگرش یهمسان

نیهز بیشهتر  صمیمیتصفات دو فرد بیشتر باشد احسا   یهمسانو عقالنی است. لذا هر چه نزدیکی فکری، هیجانی 

 خواهد بود.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNulty%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20438191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzer%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20438191
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 یگردعبارتبهه؛ و رضایت زناشویی نیز مورد تأییهد قهرار گرفهت صمیمیتصفات مرکزی با  یهمسانرابطه 

خواههد بهود. و رضهایت زناشهویی بیشهتر  صهمیمیتزوجین در صفات مرکزی بیشتر باشهد،  یهمسان ترازهرچه 

است و برای توصهید خهود  ها آگاهآنمن ور از صفات مرکزی صفاتی هستند که در فرد وجود دارند و فرد از 

( 6931ها بها نتهای  احهدی )شناسهند. ایهن یافتههکند و دیگران ههم آن را بها ایهن ویژگهی میها استفاده میاز آن

زیادی صورت گرفته که همگی مؤید این  هایپژوهشهای شخصیتی ویژگی یهمسانهمخوانی دارد. در بحث 

 صهمیمیترضهایت زناشهویی و احسها   ترازشخصیتی شبیه باشند زن  یژگیوهستند که وقتی زن و مرد از ن ر 

 آنان بیشتر خواهد بود.  یانم

دار به دسهت آمهد. و رضایت زناشویی و عشق رابطه معنی صمیمیتهای شخصیتی با ویژگی یناهمسان یانم

مؤیهد بسهیاری وجهود دارد.  هایپژوهش یهمسانن ریه مکمل بودن را مورد تأیید قرار داد. برای ن ریه  این یافته

مقایسه دو ن ریه( بیشترین تأیید را بر ن ریه همسانی و شهبیه بهودن را  ینۀدرزم پژوهشترین بازنگری وینچ )جامع

قبلهی، صهفات بنیهادی  ههایوهشپژمطرح کرد. پژوهش حاضر با در ن ر گهرفتن پیشهینه پهژوهش و مشهکالت 

 عنوانبههه ییجوو سههلطهنژنههدی آلپههورت را بههرای آزمههون ایههن ن ریههه در ن ههر گرفههت. در ایههن پههژوهش روان

مبنی  Markey et al. (2003) هایپژوهشها با هایی برای آزمون ن ریه متضادها، انتخاب شدند. این یافتهویژگی

 منجر شود، همخوانی دارد. یفرد یانمتواند به جذابیت می های زوجینبرخی ویژگی یناهمسانکه بر این

 یههاپژوهش یافتهه بها یهنا دار بهود.ن ام ارزشهی زوجهین و رضهایت زناشهویی رابطهه معنهی یهماهنگ یانم

et al.  Caspi (1992)Watson, Hubbard, & Wiese (2000 ) ههایپژوهشو  Kandel (1978)ههایپژوهش

های ن ام ارزشی زوجین در زمینه یهمسان ترازتوان گفت که هرچه ین این یافته میدر تب درواقعهمخوانی دارد. 

و انواع آن )اجتماعی، عقالنی و هیجهانی ...( بیشهتر  صمیمیتبیشتر باشد، ادراو  .اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و

رچهه دو فهرد ه یجههدرنتدهنهد را تشهکیل می صهمیمیتها ابعهاد اصهلی افکار و ارزش یهمساناست. نزدیکی و 

بیشهتری  صهمیمیتترند، طبیعی است که نسبت به یکهدیگر احسها  احسا  کنند که از ن ر ارزشی به هم شبیه

 داشته باشند.

شده بهه عشهق بهود. البتهه ایهن رابطهه از مسیرهایی که در این پژوهش تأیید نشد رابطه زیبایی ادراو ازجمله

تقیم(. رابطه نگرش نقش جنسیتی بهه عشهق نیهز تأییهد نشهد. رابطه غیرمسگرفت )طریق صمیمت مورد تأیید قرار 

افهراد جهوان بیشهتر  یهانمایهن ویژگهی در های عشق، داشتن حرارت و شور در روابط است که یکی از مشخصه

، ترجمه 1006سالی است )برو، بیشتر مربوط به دوره میان یخواه یبرابرهای نگرش کهیدرحالشود، دیده می

سهالی هسهتند و از رضهایت بها یی دارنهد در سهن میان یخواه یبرابرلذا افرادی که نمره (. 6931سیدمحمدی، 

 تری برخوردارند.زناشویی با  و عشق پرشور پایین

داری دارد. پژوهش حاضر نشان داد که رضایت زناشویی با رضایت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معنی

و  Kossek (1998) یلفرا تحلها با نتای  همخوانی دارد. این یافته Heller et al. (2004) هایپژوهشاین یافته با 
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همخوانی دارند. هرچه افراد در زندگی خود تنش کمتری داشته باشند در  Michalos (2003) یلفرا تحل

 خانواده، اصلی عامل چهار زندگی رضایت از ترند و رضایت شغلی با تری دارند. برایکارشان موفق

 رضایت از زندگی زناشویی، یگردعبارتبه؛ روانی و جسمانی مؤثرند و اقتصادی، شرایط یوضعیت اجتماع

 توانندمی اصلی متغیر چهار توانند بر رضایت از زندگی تأثیر داشته باشند. اینوضعیت اجتماعی و اقتصادی می

مسیر عشق به رضایت  نر باشند. در پژوهش حاضر  تأثیرگذار زندگی بر رضایت از یکدیگر با توأم یا مستقالً

منجر به ترش   Fisher (2000)دار به دست آمد. عشق یک هیجان است که به گفته از زندگی نیز مثبت و معنی

وجود عشق سیستم  یجهدرنتشود. سیستم لذت و پاداش می یسازفعالنفرین و با یی از دوپامین و نوراپی تراز

 انجامد. خود به رضایت از زندگی با  می نوبهبهشود که میلذت و پاداش فرد باعث شادی و رضایت خاطر 

 ها و پیشنهادهامحدودیت

اسهت، در تعمهیم نتهای  بهه سهایر  گرفتههانجام وپرورشآموزشکه پژوهش حاضر روی کارکنان با توجه به این

را رعایت کرد. در بایست جانب احتیاط می ،هایی با جامعه این پژوهش متفاوت هستندجوامع آماری که از جنبه

ابزارهها محهدودیت  گونههیناها استفاده شهد. های خود گزارشی جهت گردآوری دادهاین پژوهش از پرسشنامه

خام خود را دارند. طرح پژوهشی حاضر از نوع الگویابی معاد ت ساختاری است که به معنای اثبهات روابهط 

 حتیاط رعایت شود.بنابراین در خصوم باید جانب ا؛ متغیرها نیست یانمعلی 

تواننهد بهه نتای  پژوهش حاضر نشان داد که عشهق و رضهایت زناشهویی مسهتقل از ههم هسهتند و ههر دو می

ههای شهود ههر دو متغیهر را در درمانرضایت از زندگی کمک کنند. لذا به مشاوران و روانشناسهان پیشهنهاد می

توانهد بهه رضهایت زناشهویی نمی ییتنهابههق قرار دهند.  برخال  تصور بسیاری از مردم عشه موردتوجهزوجی 

تصهور اشهتباهی  ،کنهدعشق برای تشکیل یهک زنهدگی کفایهت می کهینالذا تصور جوانان مبنی بر  ،منجر شود

شهود کهه متغیرههای است، عشق شرط  زم است ولی کافی نیست. با توجه به نتای  پژوهش حاضهر پیشهنهاد می

ههایی هها و دورهها( بهه افهرادی کهه تصهمیم بهه ازدواج دارنهد در کارگاهاثرگذار بر رضایت زناشویی )پیشهایند

و مکمهل  یهمسهان همسهرهای شود روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده با ن ریهآموزش داده شود. توصیه می

افزایش رضهایت شهغلی کارکنهان تهدابیری جههت افهزایش  من وربهها شود سازمانبودن آشنا شوند. پیشنهاد می

 خانواده بیندیشند.-ایت زناشویی در راستای حل تعارض کاررض

 منافع عدم تناقض ۀبارت ریح در

منافعی ندارد و نتهای  آن  یناهمسانگونه هیچ پژوهششوند که این نویسندگان پژوهش حاضر متعهد می

ارتباطهات  منفعت اقتصادی برای نویسندگان بوده است. همچنین، انجام این پژوهش تحت تأثیر هرگونهفاقد 

 . است، نبوده است شدهانجامخام با اشخام یا مراکزی که پژوهش در آن 
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 سپاسگزاری

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامهدهای رضهایت  این پژوهش برگرفته از رساله دکتری با عنوان

کارکنهان و مسهئولین محتهرم  مهههاز  وسهیلهینبدشهرستان اههواز بهود.  وپرورشآموزشزناشویی و عشق در کارکنان 

 کمال تشکر را داریم. ،شهرستان اهواز که بدون یاری آنان انجام این پژوهش ممکن نبود وپرورشآموزش

 منابع

 .96-98(، 1)1روانشناسی معاصر،  دو فصلنامه(. رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. 6931) .احدی، بتول

 اهلل یزعزترجمه: عابدین جواهری و  ها و اصول پژوهش(.یمانه )مسائل، ن ریهروابط صم(. 1066) .اربر، وانگ و اربر، رالد

 (. چاپ اول. تهران: انتشارات نسل فردا.6936تاجیک )

طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق (. 6931) .ارشدی، نسرین
نامه دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران پایان. نطقه اهوازمخیز جنوب نفت

 اهواز.، اهواز

سازی زناشویی در رضایت درمانی متمرکز بر هیجان با برنامه غنیم سنجی تأثیر زوجه(. 6931) .رؤیا، رسولی ، نیره وآرین فر

 .9-11(، 1)8خانواده،  یدرمانروانفصلنامه مشاوره و  دو. زناشویی

 به شیوه ایماگوتراپی یدرمانزوج(. بررسی تأثیر 6931) .اله یول، شکوه؛ احمدی، سید احمد؛ و فرزاد، نژاد ینواباعتمادی، عذرا؛ 

 .3-11(، 63)1، پژوهش های مشاوره )تازه ها و پژوهش های مشاورهها. زوج صمیمیتبر افزایش 

 روان. (. چاپ دهم. تهران: انتشارات6931ترجمه یوسد کریمی ) روانشناسی اجتماعی.(. 1001) .بارون، رابرت، بیرن، دان

(. چاپ پنجم، جلد دوم. 6931ترجمه یحیی سیدمحمدی ) روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی.(. 1006) .برو، لورای

 .تهران: انتشارات ارسباران

اهواز: انتشارات دانشگاه  SPSS, AMOS.های پژوهشی باهای پژوهش و تحلیل آماری مثالروش(. 6936) .بشلیده، کیومرث

 ن اهواز.شهید چمرا

(. SWLS(. اعتبار و روایی مقیا  رضایت از زندگی )6931اصغر؛ کوچکی، عاشورمحمد؛ و گودرزی، حسنیه. )بیانی، علی

 .113-111(، 66)9شناسان ایرانی، فصلنامه روان

(، 11)61ن، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندراو رضایتمندی زوجی.  اجزاء عشق. بررسی ارتباط بین (6931) .حفاظی، میترا

603-33. 

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش (. 6939) ، حامد.، ابراهیم؛ و خستو هشجینیتاش یرتخدابخش، محمدرضا؛ کیانی، فریبا؛ نوری 

 . 108-191(، 1)1خانواده،  یدرمانروانمشاوره و  دو فصلنامه تلویحاتی برای درمان.  :صمیمیت زوجین و ابعاد آن

بینی تمایل به ترو شغل کارکنان بر پیش(. 6931) .سیدمیثم ،دیباجی و ؛عریضی حمیدرضا ؛؛ نوری ابوالقاسمدباشی، فرزانه

 .11-11(، 1)68کاربردی،  یشناسرواندانش و پژوهش در . اسا  عوامل فردی، شغلی و سازمانی

http://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=285411&_au=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=285411&_au=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1189
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1189
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=207238
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=207238
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=23426
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=23426
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=123094
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و  یپزشکروانمجله مقیا  رضایت زناشویی در کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران.  (. ساختار عاملی6933) .غالمرضا ،رجبی
 .916-913(، 1)61 ،روانشناسی بالینی ایران

فصلنامه خانواده انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل.  میانی (. رابطه6931و اصغری، آرزو. ) ، پرویننیا رفیعی
 .136-106(، 3) 9پژوهی، 

همسران  یشناختروان(. تأثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی 6931) .مانی، اسماعیل و خسرویان، بهروزسلی

 .6-63(، 11)1خانواده،  یدرمانروانفصلنامه مشاوره و  دوناسازگار. 

 بستگیدل و مثبت اطفههیجانی، ع هوش ابعاد شخصیت، با شغلی خشنودی چندگانۀ یرابطه(. 6933نرگس. ) ،زاده فصیحی

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان .ایران اصفهان نفتی هایفرآورده پخش و پا یش شرکت بین کارکنان در شغلی

 اصفهان، اصفهان.

جنسی و تعارض  سردمزاجی میانرابطه (. 6931). سعیده ،امامی نیا ؛ ومریم ،فاتحی زاده ؛علیرضا ،بخشایش ؛مهناز ،مرتضوی

 .316-369(، 66)11، مجله پزشکی ارومیه. زناشویی در زنان ساکن شهر یزد

فیزیکی با عشق و رضایت زناشویی با در ن ر گرفتن اثر  یتجذاببررسی رابطه (. 6931) .سیمین و خلفی، علی نشاطی،
دومین کنفرانس . نان متأهل بیمارستان سینای شهرستان کارونزنانگی در میان کارک-کنندگی مقیا  مردانگیتعدیل

 شادگان.، آزاد اسالمی واحد شادگاندانشگاه ، ملی روانشناسی و علوم تربیتی
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