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  :چکیده

رضایت زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی و ناگویی هیجانی انجام  بینیپیشپژوهش حاضر با هدف       

ي اول و ان زن متأهل دوره متوسطهي دبیري آماري پژوهش را کلیهگرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه

دادند. حجم نمونه با توجه به جدول تشکیل می 1394 - 95نفر در سال تحصیلی  807ي دوم شهر خوي به تعداد متوسطه

اي انتخاب شد که در نهایت اي تک مرحلهگیري تصادفی خوشهنفر تعیین و با استفاده از روش نمونه 260کرجسی مورگان، 

رضایت زناشویی انریچ، صمیمیت زناشویی واکر و ي ها از پرسشنامهآوري دادهبه منظور جمعقابل تحلیل بود. پرسشنامه  257

هاي ضریب ها با استفاده از آزمونتامپسون، الگوي ارتباطی کریستنسن و ساالوي و ناگویی هیجانی تورنتو استفاده شد. داده

فزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و تحلیل دادههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد 

SPSS23 ي مثبت معناداري وجود دارد و در ها نشان داد که بین صمیمیت زناشویی و رضایت زناشویی رابطهانجام شد. یافته

و الگوي ارتباطی اجتناب متقابل و توقع/ ي مثبت و معنادار الگوي ارتباطی، الگوي ارتباطی سازنده متقابل، رابطه هايمؤلفهبین 

ي آن با رضایت زناشویی رابطه هايمؤلفهي منفی و معناداري با رضایت زناشویی دارند و بین ناگویی هیجانی و رابطه گیريکناره

ر اساس درصد از واریانس رضایت زناشویی ب 82منفی و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

باشد می بینیپیشقابل متقابل و ناگویی هیجانی  اجتناب متقابل و الگوي ارتباطی يسازنده الگوي ارتباطی صمیمیت زناشویی،

درصد از واریانس رضایت  82داري باال ببرد و را به طور معنی بینیپیشنتوانست قدرت  گیريکنارهو الگوي ارتباطی توقع/ 

ي دشواري در توصیف باشد و مؤلفهمی بینیپیشدر شناسایی احساسات و تفکر عینی قابل زناشویی بر اساس دشواري 

توان نتیجه گرفت که صمیمیت نماید. بنابراین می بینیپیشاحساسات نتوانست به صورت معناداري رضایت زناشویی را 

  باشند.زناشویی دبیران متأهل زن می زناشویی، الگوهاي ارتباطی و ناگویی هیجانی از متغیرهاي مهم و مرتبط با رضایت

  

  :  رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی و ناگویی هیجانیهاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

ها آرامش گیرید و میان شما محبت و مهربانی براي شما از جنس خودتان همسرانی آفریدیم که به آن     

  ).21یم (سوره روم، آیهقرار داد

ي انسانی توصیف شده است، چون ساختار اولیه براي تشکیل ترین رابطهترین و مهمازدواج اساسی      

یکی از ابعاد روابط زوجین در ازدواج سازد. کند و تولید نسل را ممکن میي اولیه را فراهم مییک خانواده

کیفیت روابط  و ارزیابی کلی ارتباطات خانوادگی داردي زناشویی است که نقش اساسی در کیفیت رابطه

، شادمانی، زناشویی مانند سازگاري، رضایت گوناگونکه شامل ابعاد زناشویی مفهومی چند بعدي است 

سازد تا به حسی از معناي هویت در شود. ازدواج خوب و مناسب افراد را قادر میانسجام و تعهد می

و  2زناشویی). آنچه در ازدواج مهم است، رضایت 2004، 1ایرز و هاتی(روزن، م شان دست یابندزندگی

زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس رضایت از ازدواج است. رضایت 

هاي حیاتی یک سیستم به عبارت دیگر، یکی از جنبه داشته باشند. را ناشی از رضایت و خوشبختی از هم

 ،رضایت زناشویی و کنندي خویش احساس و تجربه میی است که همسران در رابطهزناشویی، رضایت

رضایت یک ). 2008، 3(گرچف، جان و هلسون ي زناشویی است.ي بسیار مهم و پیچیده از یک رابطهجنبه

شود و رضایت از خانواده به مفهوم ي رضایت وي از خانواده محسوب میفرد از زندگی زناشویی، به منزله

خواهد  ،ضایت از زندگی بوده و در نتیجه، تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادي و معنوي جامعهر

                                 ).2010، 4(عدالتی و ردزوانشد 
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سطح مفهومی، مجزا  اند؛ در دوي رضایت زناشویی ارائه شدهاي که در زمینههاي نظري عمدهمدل     

-قرار دارند که بر نقش عوامل درونگري تحلیلپردازان رویکرد صفات و رواناول، نظریه هستند. در سطح

ها و انتظارات تأکید دارند و هاي شخصیتی، بازخوردها، باورها، ارزشفردي رضایت زناشویی، شامل: ویژگی

مشکالت خانوادگی  ها، موجب ناپایداري و بروز نارضایتی وشناختی زوجهاي روانبر این باورند که ویژگی

فردي شناختی مطرح است که بیشتر بر عوامل بین - شود. در سطح دوم، دیدگاه درمانگران رفتاريمی

 ،7ناگویی هیجانی ،6جنسی، الگوهاي ارتباطی يد، رابطه، تعه5رضایت زناشویی، مانند: عشق، صمیمیت

زناشویی و خانوادگی را به  موضوعات خانوادگی و موضوعات اجتماعی اهمیت قائلند و اغلب مسائل

دهند هاي مختلف نشان می). نتایج پژوهش1389سازند (مختاري، همسران مربوط می يرفتارهاي ناپخته

در واقع،  ).1999، 8تأثیر دارند (موریس و کارتر ي این عوامل بر میزان رضایتمندي زناشوییهمهکه 

در روابط دیگر  و صمیمیت تر از تعهدیار جديطلبد که بسمیي زناشویی نوعی تعهد و صمیمیت رابطه

اري و برقر کنند که تعهد یک عامل محوري براي موفقیت در ازدواج استها گزارش میاست و خود زوج

زن و شوهر  و حل مشکل در روابط زناشویی استافکار و بیان نیازها، راه، روابط صمیمی، انتقال احساسات

و در حل  باشند شان با یکدیگر صمیمیکافی در روابط يبه اندازهرسند که زمانی به رضایتمندي می

 .)2014 9آید، با یکدیگر همکاري کنند (ایسر، ییودا و اوالدونف،شان به وجود میمشکالتی که در زندگی

فردي مؤثر بر رضایت زناشویی، الگوهاي ارتباطی زوجین است. اهمیت توجه به عوامل بین از دیگر

تغییر الگوهاي ارتباطی در بلکه  ،ی نه تنها از جهت اثرگذاري آن بر میزان رضایت زناشوییالگوهاي ارتباط

هاي شخصیتی و شرایط اجتماعی و سازگاري زناشویی مانند ویژگیه با دیگر عوامل تأثیرگذار در نامقایس

    ).2002، 10باشد (گاتمن و نوتاریوستر میاقتصادي، عملی
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هاي درخور توجه در حل وابط زناشویی، مهار و مدیریت آن، یکی از روششناخت عوامل مؤثر در ر     

به رود. شناخت این عوامل، نه تنها ایت از زندگی زناشویی به شمار میمشکالت زناشویی و رسیدن به رض

صالح این عوامل، به ایجاد، تقویت و یا ا از رساند تا با آشناییدرمانگر، بلکه به زوجین نیز یاري می خانواده

ي رضایت اي که در زمینههاي نظري عمدهمدلدست یابند و در  نديمرضایتاین متغیرها پرداخته و به 

پژوهش بنابراین  تر است،مهمها، به دلیل قابلیت تغییر آنتمرکز بر روي عوامل دوم  اندزناشویی ارائه شده

الگوهاي ارتباطی  ،زناشویی صمیمیت بر اساسزناشویی  رضایت بینیپیشبه مدل با هدف دستیابی حاضر 

  .انجام گرفتهیجانی  ناگویی و

  بیان مسأله -2- 1

تأثیر ثبات ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحتزناشویی یکی از مهمرضایت      

شویی معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زنا ا جایی که متخصصان خانواده، غالباًعاطفی زوجین است ت

دهند. رضایت زناشویی، نشانگر استحکام و کارآیی نظام ها قرار میزوجین، سطح رضایت زناشویی آن

محققان  ).2000، 1باشد (گریفهاي عملکرد سالم نهاد خانواده میکنندهترین تعیینزوجین و یکی از مهم

وجین، سطح رضایت شناسی خانواده اغلب معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زمحققان روان

ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زناشویی یکی از مهمدهند. رضایتها قرار میزناشویی آن

رضایت زناشویی و  )1392،یرامیب؛ 2008   ،2(فیشر، مکنولیتی زندگی و تحت تأثیر ثبات عاطفی است

 مسائل شخصیتی، ارتباط، حل ز جملهمندي زوجین به یکدیگر و نگرش مثبت به عواملی امیزان عالقه

طلبی و هاي مساواتنسی، فرزندپروري، نقشي جهاي اوقات فراغت، رابطهتعارض، مدیریت مالی، فعالیت

هاي خانواده و زندگی نابهنجاري ).1383 کاویان،(کجباف، آقایی و  گیري مذهبی وابسته استجهت

کان و بزرگساالن است و نظام خانواده را که شناختی در کودهاي روانزناشویی از عوامل خطرساز آسیب

-دهد. بنابراین شناسایی عواملی که بر رضایتي سالم است مورد تهدید قرار میدر واقع زیربناي جامعه

هاي ناموفق و زناشویی تأثیر دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. و از آنجا که مطالعه در مورد ازدواج
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ها بر شناخت عوامل اي از پژوهشدر بر دارد، پاره را اعی و اقتصاديهاي اجتمورده هزینهشکست خ

تحلیلی بر نقش عوامل درون پردازان رویکرد صفات و روانزناشویی متمرکزاند. نظریهمرتبط با رضایت

شود. شناختی موجب رضایتمندي زناشویی میهاي روانکنند و بر این باورند که ویژگیفردي تاکید می

از  ).1،2014(هلتون، ویسل، آالن دانندشناختی رفتاري نیز بیشتر عوامل بین فردي را مهم می درمانگران

مفهوم صمیمیت است. مطالعات و تجارب براي داشتن رضایت از زندگی،  فردي مؤثرجمله عوامل بین

راري و ها مشکالت شدید و فراگیري را در هنگام برقي معاصر، زوجدهد که در جامعهبالینی نشان می

دهد ). مطالعات نشان می2001، 2کنند (باگاروزيحفظ روابط صمیمانه و سازگاري با یکدیگر تجربه می

هاي متـأهل، از عوامل مهم ایجاد ازدواج پایدار است (کرافورد و که برخورداري از صمیمیت در میان زوج

موجب شکست در زندگی  و اجتناب از برقراري روابط صمیمانه از عواملی است که )2004، 3آنگر

  ).                                                                 2006 ،4شود (بلومخانوادگی می

)، اعتقاد دارد صمیمیت، یک نیاز اساسی انسانی است. صمیمیت، به عنوان 2001باگاروزي (        

است و مستلزم آگاهی، درك عمیق،  داشتنی با شخص دیگرشخصی دوست ينزدیکی، تشابه و رابطه

 پذیرش و بیان افکار و احساسات است. صمیمیت یک فرایند تعاملی، پویا و ترکیبی است. باگاروزي

: نیاز به 5) صمیمیت عاطفی1کند، که عبارتند از: صمیمیت را به نه حیطه تقسیم می هايمؤلفه، )2001(

2اعم از احساسات مثبت و احساسات منفی با همسر، احساسات  يهدر میان نهادن و سهیم شدن در کلی (

یک فرد از طریق افشاي : نیاز به در میان نهادن، ارتباط برقرار کردن و پیوند با 6شناختیصمیمیت روان

: نیاز به 7) صمیمیت عقالنی3عمیق و مسائل معنادار فردي در مورد خود حقیقی یا درونی،  مطالب مهم،

: 8) صمیمیت جنسی4ها، افکار و باورهاي مهم با یک شریک یا همسر، دن ایدهسهیم شدن و در میان نها
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) 5 هاي جنسی با همسر،پردازينیاز به در میان نهادن، سهیم شدن و ابراز افکار، احساسات وخیال

: نیاز به نزدیکی فیزیکی با همسر که نباید با صمیمیت جنسی که هدف از آن ایجاد 1صمیمیت جسمی

: نیاز به سهیم شدن افکار، احساسات، 2) صمیمیت معنوي6اشتباه گرفته شود،  است،جنسی برانگیختگی 

) صمیمیت 7عقاید و تجارب خود با همسر که به نوعی با مذهب و مفاهیم آن در ارتباط است، 

و  گیرانگیز، نفسکه از نظر فرد هیجان عقاید و تجاربی: نیاز به سهیم شدن افکار، احساسات، 3زیباشناختی

ها و تجارب به درگیر شدن و مشارکت در فعالیت: نیاز 4تفریحی - ) صمیمیت اجتماعی8زیبا هستند، 

: میزان تمایل زوجین براي گذراندن وقت با همسر 5) صمیمیت زمانی9بخش با همسر، تفریحی و لذت

- ر، به اشتراكپردازي رایج از صمیمیت؛ سطح نزدیکی به همسهاي صمیمانه. مفهومخود و انجام فعالیت

ها، فعالیت مشترك، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهاي عاطفی نظیر ها و ایدهگذاري ارزش

ي کند، قادر است خود را به شیوهنوازش کردن است. فردي که میزان باالي صمیمیت را تجربه می

خود ابراز کند. و همسر تري در روابط عرضه کند و نیازهاي خود را به شکل مؤثرتري به شریک مطلوب

-رند، بیشتر باشد. به عبارتی، زوجهایی که میزان صمیمیت باالتري داتواند در زوجرضایت زناشویی می

هایی که صمیمیت باالتري دارند، ممکن است قابلیت بیشتري در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به 

، گیوردانو و سلزباالتري را تجربه کنند (پاتریک، ي خود داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی رابطه

ي آشفتگی کنندهبینیپیشپرهیز زنان از صمیمیت، )، نشان داد 2000( 7). پژوهش روبرتز2007، 6تولراد

کیفیت زندگی پایین آمدن  عامل در ترین شوهران، مهم ين و رفتارهاي خصمانهروابط زناشویی در مردا

    اشد.بزناشویی می
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توانند میزان رضایت زناشویی را میهستند که  مؤثر از دیگر عوامل بین فردي الگوهاي ارتباطی نیز     

اصلی خود  يدرصد زوجین آشفته، این مشکالت را به عنوان مسئله 90تعیین نمایند تا جایی که بیش از

، درك صحیح زوجین را ). الگوهاي ارتباطی معیوب1388اولیا، ؛ 2000، 1دانند (برنشتاین و برنشتاینمی

د همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند، براي ارضاي نیاز یکدیگر نشواز یکدیگر کاهش داده، باعث می

شود ر را درك کنند و سرانجام باعث میبرانگیز، دیدگاه یکدیگتالش کنند و در مورد مسائل تعارض

ترین یکی از مهم ،ي ارتباطی سالم و سازندهمشکالت زناشویی و نارضایتی ایجاد شود؛ در مقابل، الگوها

  ).                     8138احمدي، جراره و ؛ 2000، 3؛ کلینکه9919، 2آید (گاتمنزناشویی به شمار می عوامل رضایتمندي

ارتباط زناشویی عبارتست از فرایندي که در طی آن، زن و شوهر چه به صورت کالمی در قالب گفتار       

هاي مختلف با یکدیگر به ورت غیرکالمی در قالب گوش دادن، مکث، حالت چهره و ژستو چه به ص

ي هاتوجه به الگو ،هاي نگریستن به ساختار خانوادهپردازند و یکی از راهتبادل احساسات و افکار می

-میبا یکدیگر به تعامل ها زن و شوهر هاي ارتباطی است که از طریق آنارتباطی زوجین، یعنی کانال

افتد، الگوي ارتباطی گفته در یک خانواده اتفاق میهاي ارتباطی که به وفور پردازند. به آن دسته از کانال

؛ 2000، 4دهند (ترنهلم و یانسنارتباطی خانواده را شکل می يشبکه ،ي این الگوهاشود و مجموعهمی

  ).                     1390شهرکی ثانوي، 

شود معتقدند که وجود نقص در ارتباط، به آشفتگی رابطه منجر می محققان و زوجین هر دو

). مطالعات متعددي ارتباط بین رضایت 1393ي تبریزي، کاردانی و جعفري، ؛ ترجمه5200 ،5هالفورد(

)، 1984( 6و ساالوي هاي کریستنسناند. پژوهشزناشویی و الگوهاي ارتباطی را مورد بررسی قرار داده

و ارتباط  8، ارتباط اجتناب متقابل7ي متقابلوي مهم روابط زناشویی شامل ارتباط سازندهمبتنی بر سه الگ
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ي رضایت افراد از زندگی باشد. الگوي ارتباطی به عنوان یک عامل مؤثر بر نحوهمی 1گیريکنارهتقاضا/

زندگی  هايهاي جوان در تمامی جنبههاي ارتباطی زوجزناشویی مورد توجه واقع شده است. مهارت

هاي دیگر زندگی، ها در جنبهها تأثیر شگرفی دارد. عالوه بر این، رضایت فردي هر یک از زوجمشترك آن

اي دارد (جراره و هاي وي در برقراري ارتباط بوده و این خود در رضایت زناشویی نقش ویژهمتأثر از مهارت

متقابل را در  يالگوي ارتباط سازنده اي دریافت زوجینی که)، در مطالعه1382). شرفی (1387احمدي، 

زوجینی که الگوهاي ارتباطی اجتناب  و برند، از رضایت زناشویی باالیی برخوردارندروابط خود به کار می

، از برندرا در روابط خود به کار میزن،  گیريکنارهمرد، تقاضاي مرد/  گیريکنارهمتقابل، تقاضاي زن/ 

 )، در پژوهشی دریافت که بین الگوي تقاضا/2002( 2. لورنتزارندرضایت زناشویی پایینی برخورد

- کند، اما این الگو همو عدم رضایت زناشویی همبستگی وجود دارد که تا حدي دوام پیدا می گیريکناره

 گیريکناره )، رفتار تقاضا/2008( 3کند. میلزمی بینیپیشچنین افزایش رضایت در همسران را نیز 

ي کاهش رضایت زناشویی و در کنندهبینیپیشکند)، را  گیريکنارهتقاضا کند و مرد (هنگامی که زن 

                                داند.                                                نتیجه، جدایی می

 ،متقابل عواطف بیان عواطف است. ابرازرضایت زناشویی،  يکنندهتعیینبین فردي از دیگر عوامل       

شود. با توجه به اینکه دشواري در منجر به فراهم آمدن فضاي امن و خودآشکارسازي بیشتر در رابطه می

تواند رضایت هیجانی است، میدیگران، یکی از وجوه ناگوییهاي ها و درك هیجانبیان و ابراز هیجان

به معنی نبود اي یونانی است که یجانی واژهه ). ناگویی2003، 4زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد (کادرین

باشد و به لحاظ مفهومی به صورت دشواري در تشخیص احساسات، دشواري در واژه براي ابراز هیجان می

هیجانی، عدم  ). ناگویی1994، 5شود (بگبی، پارکر و تایلورمدار تعریف میتوصیف احساسات و تفکر برون

ابراز هیجانی  يها یا بازداري آگاهانهتنظیم هیجان در توانایی پردازش و ها به دلیل نارساییابراز هیجان

                                                             
1. Demand /withdraw communication 
2. Lorentz 
3. Mills 
4. Kathrin   
5. Bagby,  Parker &  Taylor 
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کنترل هیجانی که با کنترل هیجانی ارتباط دارد.  اندهیجانی را ساختاري دانسته است و از این رو، ناگویی

                                         ).                           2009، بشارت( است هاي هیجانیگرایش به بازداري در ابراز پاسخ

ها هاي عاطفی و توانایی ابراز هیجان)، نیز به این نتیجه رسیدند که مهارت2005( 1کوردوا، گی و وارن     

کننده در موفقیت یک اي مثبت دارد. همچنین رشد صمیمیت، عنصري تعیینبا رضایت زناشویی رابطه

ت، بیان عواطف، تبادالت ه اثري که متغیرهایی مانند صمیمیبا توجه ب). 9919، 2ازدواج است (اریکسون

عاطفی و همدلی بر رضایت زناشویی دارند، مشکالت و اختالالتی که بر این متغیرها و مسائل، اثر منفی 

هیجانی یکی از این مشکالت محسوب  توانند مانع از کسب رضایت زناشویی شوند، ناگوییبگذارند، می

ي دیگران ها از چهرههیجانی در شناسایی صحیح هیجان ). افراد مبتال به ناگویی2009ارت، شود (بشمی

هاي ها براي همدردي با حالت) و ظرفیت آن1996، 3؛ لین1993مشکل دارند (پارکر، تیلور و بگبی، 

ایجاد  هاي مهم الزم برايویژگی و )2002، 5؛ مک دوگال9919، 4هیجانی دیگران محدود است (کریستال

کنند، کمتر از هیجانی دریافت میو حفظ روابط صمیمی و نزدیک در افرادي که نمرات باالیی در ناگویی 

، 6هیجانی و رضایت زناشویی تأیید شده است (اسپرگر ي متوسط منفی بین ناگوییحد الزم است و رابطه

2000.(                  

صمیمیت زناشویی،  بین رضایت زناشویی با  که آیای بررسی این سؤال است پلذا پژوهش حاضر در 

  رابطه وجود دارد؟ هیجانیو ناگویی یالگوهاي ارتباط

  

  

 

                                                             
1. Cordova, Gaee & warren   
2. Erikson 
3. Lane 
4. Crystal 
5. Mc Dougal 
6. Spercher 
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  ضرورت و اهمیت تحقیق -3- 1

ها به دالیل مختلفی ازدواج ي پیچیده است. انساني متغیر امروزي یک پدیدهازدواج در جامعه

هستند، عشق، امنیت اقتصادي، محافظت، امنیت کنند. در کنار تمایالت جنسی که از مسائل اولیه می

-عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی نیز، بعضی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می

زناشویی قادر است بسیاري از نیازهاي روانی و جنسی را  يدر واقع ازدواج موفق و شروع رابطه. شوند

 سزایی بر سالمت و بهداشت روانی افراد، داشته باشدر بهحیط امن برآورده سازد و تأثیدر یک م

خانواده را به عنوان عامل اجتماعی  ،). سازمان بهداشت جهانی نیز1386 ،، بشارت و یوسفیپور(نورانی

هاي مختلف نیز به ). پژوهش2003 ،1(کمپبل اولیه در افزایش سالمت و بهزیستی معرفی کرده است

 تر زندگی کنندتر و سالمشادتر، با نشاط ،شود افراده ازدواج موفق موجب میاند کاین امر اشاره کرده

  ).1993 ،2(دانلی

توان یکی از شود، ازدواج را میاز آنجایی که زندگی زناشویی با ازدواج و تشکیل خانواده شروع می       

محل تالقی و تبادل مندانه، ها در زندگی هر فرد دانست. وجود یک ازدواج رضایتترین تصمیممهم

بهنجار نقش مهمی در سالمت، کیفیت  ياحساسات و عواطف مثبت بین زوجین است و تشکیل خانواده

رغم بنابراین، علی ).1392؛ نصیري، راجی و احمدي، 2001، 3زندگی و بهزیستی جامعه دارد (فیتنس

ره توجه زیادي را به خود جلب اهمیت ازدواج و تأثیرات مثبت آن، موضوعی که قابل اغماض نبوده و هموا

نموده، مسأله بروز کشمکش و تعارض در زندگی زناشویی است. هنگامی که تعارض به میزان زیادي در 

با آن کنار بیایند، پیامدهاي منفی فراوانی براي  يها نتوانند به نحو مؤثرزندگی زناشویی بروز نماید و زوج

هاي مفید زندگی زناشویی را ها بار خواهد آمد که جنبهآنسالمت روانی و جسمی زن و شوهر و فرزندان 

میزان رضایت  ،هرچه میزان تعارضات زناشویی کاهش یابد ،دهد و بالعکسالشعاع خود قرار میتحت

زناشویی افراد نیز افزایش خواهد یافت و سالمت جسمانی و روانی افراد و سالمت خانواده و متعاقباً 

                                                             
1 . Campbell 
2 . Dannelly 
3. Fitness 
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-ترین تعیینتوان گفت رضایت زناشویی یکی از مهمخواهد داشت. لذا می سالمت جامعه را به دنبال

با  ).1386یاري فرد، شهابی و اکبري، ؛ خدا2000باشد (گریف،هاي عملکرد سالم نهاد خانواده میکننده

این وجود آمار طالق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشانگر آن است که رضایت زناشویی 

مورد  1000اساس آمار رسمی در ایران از هر  بر ).0052، 1ابل دستیابی نیست (لین و راگوبیربه آسانی ق

شود و ایران، چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طالق مورد به طالق منجر می 200حدود  ،ازدواج

ر آلمان منجر د %37 و در انگلیس %42در آمریکا،  هاازدواج %55حدود  و در به ازدواج معرفی شده است

ت طالق، عالوه بر عوامل در بررسی عل ) و1393 آباد،(مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمد شوندبه طالق می

شناختی، از جمله عدم وجود صمیمیت زناشویی اجتماعی، اقتصادي و حقوقی، توجه به علل فردي و روان

-که در مطالعهبرخوردار است. به طوري اي از اهمیت ویژه ،شوندرهاي ارتباطی که منجر به طالق میو باو

ها به بندي کنند که آنهاي اختالف زوجین را درجهترین حوزهدرمانگر خواستند مشکل 1160از  ،اي

ترین ترتیب: ارتباطات، انتظارات غیرواقعی از همسر، فقدان صمیمیت و نشان ندادن عالقه را به عنوان مهم

                                      )1386(مظلومی، مشکالت زناشویی معرفی کردند  يجنبه

)، تعارض زناشویی ممکن است اشکال گوناگونی 2001(2با توجه به نظر سایرز، کهن و فرسکو

آمیز بین فرزندان، سوء داشته باشد و به صورت افسردگی یکی یا هر دو زوج، اعتیاد، رشد رفتار اختالل

یزیکی بین هر دو زوج بروز نموده و نهایتاً منجر به طالق رفتار با همسر و درگیري لفظی و ف

نابسامانی زناشویی و طالق را بعد از مرگ  )1999( ). بلوم1385شفیع آبادي، و  بخشگردد(فرح

، ي تبریزي، ترجمه3،2005به نقل از هالفورد( داندزا میترین عوامل تنیدگیناگهانی در خانواده از مهم

 ). 1393، کاردانی و جعفري

                                                             
1. Lin & raghubir 
2 . Sayer, Kohn & Fresco 
3 . Halford 
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اي دریافت که نابسامانی ازدواج و عدم خشنودي در زندگی زناشویی ) در مطالعه1981( 1وارینگ

د. در صورتی که هیجانی در جمعیت عمومی رابطه دار -به طور معناداري با شیوع اختالالت عاطفی

- روان سالمت همسران و مانع رویدادهاي منفی زندگی مشکالت ءبخش باعث ارتقاهاي رضایتازدواج

متعاقب آن  کر اجتماع و پدید آمدن نابسامانیشود. پیامدهاي بد طالق در پیها میشناختی در آن

باشد و ضرورت براي زن و شوهر در ابعاد مختلف روانی، رفتاري، اقتصادي، و اجتماعی حائز اهمیت می

-را نمایان میجنسی زناشویی و رضایتهاي شخصیتی زوجین بر رضایتبررسی اهمیت تأثیر ویژگی

  ). 1382 عامري، ( به نقل از سازد

با توجه به اهمیت کارکرد خانواده و جلوگیري از متالشی شدن آن، شناخت عوامل مرتبط با رضایت      

رسد. بنابراین در صورت یبخش زندگی خانوادگی است، ضروري به نظر مي استحکامزناشویی که پایه

مندي زناشویی توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایتشویی میتوجه به عوامل مؤثر بر رضایت زنا

جامعه کاهش یابد. همچنین با ارتقاء  ،ها و در کلبسیاري از مشکالت روانی، عاطفی و اجتماعی خانواده

زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی  منديسطح رضایت

ها نیز از این پیشرفت، سود خواهند برد ، فرهنگی و اقتصادي خواهند پرداخت و خانوادهخدمات اجتماعی

  ).  1388(ثنایی، عالقبند و هومن، 

مهد رشد و ترقی است از اهمیت  بنابراین توجه به مسائل رضایت زناشویی زوجین در کشور ایران که     

بررسی بیشتر مسائل مربوط به رضایت زناشویی  باشد که نباید از آن غفلت کرد؛ لذاخاصی برخوردار می

رسد. نتایج تواند بر کیفیت زندگی زوجین اثر بگذارد، ضروري به نظر میزوجین و شناسایی عواملی که می

 ،و پژوهشگران ، مراکز مشاوره و آموزش رسمی کشورهابه لحاظ کاربرد، براي خانوادهتواند این پژوهش می

                                    باشد.                    دال بر اهمیت و ضرورت این پژوهش میکه مفید و سودمند باشد، 

                                                             
1 .Varing 
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  (هدف کلی و اهداف اختصاصی) اهداف پژوهش -4- 1

  کلی هدفا -4-1- 1

.وییي صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی و ناگویی هیجانی با رضایت زناشتعیین رابطه - 1  

.هیجانی ناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی و ناگوییرضایت ز بینیپیش - 2  

  اهداف جزئی - 4-2- 1

.ي صمیمیت زناشویی با رضایت زناشوییتعیین رابطه - 1  

ب متقابل و ي متقابل، الگوي ارتباطی اجتناي الگوهاي ارتباطی (الگوي ارتباطی سازندهتعیین رابطه - 2

) با رضایت زناشویی.يگیرکنارهالگوي ارتباطی توقع/   

آن با رضایت زناشویی. هايمؤلفهي ناگویی هیجانی و تعیین رابطه - 3  

ي اطی سازندهرضایت زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی (الگوي ارتب بینیپیش - 4

انی.ج) و ناگویی هیگیريکنارهمتقابل، الگوي ارتباطی اجتناب متقابل و الگوي ارتباطی توقع/   

ناگویی هیجانی. هايمؤلفهرضایت زناشویی بر اساس  بینیپیش - 5  

هاي پژوهشفرضیه -5- 1  

صمیمیت زناشویی با رضایت زناشویی رابطه دارد. - 1  

وي ارتباطی ي متقابل، الگوي ارتباطی اجتناب متقابل و الگالگوهاي ارتباطی (الگوي ارتباطی سازنده - 2

ناشویی رابطه دارد.) با رضایت زگیريکنارهتوقع/   

آن با رضایت زناشویی رابطه دارد. هايمؤلفهناگویی هیجانی و  - 3  

هاي پژوهشسؤال - 6- 1  

ي متقابل، دهآیا رضایت زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی، الگوهاي ارتباطی (الگوي ارتباطی سازن - 1

 بینیپیش ناگویی هیجانی قابل ) وگیريکنارهالگوي ارتباطی اجتناب متقابل و الگوي ارتباطی توقع/ 

 است؟
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؟است بینیپیشناگویی هیجانی قابل  هايمؤلفهآیا رضایت زناشویی بر اساس  - 2  

 

تعاریف مفاهیم پژوهش - 7- 1  

تعاریف مفهومی - 1- 7- 1  

ي ي زناشویی یا رابطه: رضایت زناشویی یک ارزیابی کلّی از وضعیت رابطهرضایت زناشویی - 1

تواند انعکاسی از میزان شادي افراد از روابط ت. رضایت زناشویی میکنونی فرد اس يعاشقانه

ي زناشویی ي بسیاري از عوامل مختص رابطهزناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن، به واسطه

گرفت که خود به  شناختی در نظرعنوان یک موقعیت روانه توان رضایت زناشویی را بباشد. می

هاي اولیه، رضایت ویژه در ساله مستلزم تالش هر دو زوج است. بآید، بلکه خود به وجود نمی

پور، ثبات است و روابط در معرض خطر بیشتري قرار دارند (احمدي، نبیزناشویی بسیار بی

 ).                               2010کیمیایی و افضلی، 

داند که نزدیکی می را رفتارهایی زناشویی )، صمیمیت1987( 1: استرنبرگصمیمیت زناشویی - 2

دهد. نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت و درك متقابل، برقراري ارتباط و عاطفی را افزایش می

 و پلیج، لوتین هایمان با فرد دیگري است (به نقل ازها و داراییسهیم کردن خود، فعالیت

                      ).                                                        2005، 2آریندل

شود که هر زوج به روابط اي اطالق میشدهالگوهاي ارتباطی، به الگوهاي درونی ارتباطی: الگوي - 3

هاي تعامل کارآمد بین زن و شوهر دهد که سبکآورد. این الگوها نشان میزندگی زناشویی می

سازي فتار دیگران و همانندي ري مستقیم مشاهدهچه باید باشد. چنین الگوهایی از طریق تجربه

 ).                              1390بخشی، شود (با آنان فراگرفته می

                                                             
1. Steranberg 
2. Pielage,  Luteinjin & Arrindell 



١۵ 
 

: در این الگو، زوجین به راحتی در مورد مسائل و تعارضات ارتباطی سازنده متقابل الگوي -1- 3

پرخاشگري هاي غیرمنطقی و آیند و از واکنشحل آن برمیکنند و به دنبال راهخود گفتگو می

 ).              1991کنند (کریستنسن و ساالوي، خودداري می

اي : در این الگو، تعارض بین زوجین شدید بوده، به گونهاجتناب متقابل یارتباط الگوي -2- 3

که بحث و جدل به یک الگوي دائمی و مخرب تبدیل شده است و زوجین از برقراري ارتباط با 

- شان در کمبه شکل موازي با یکدیگر بوده و ارتباطها آنو زندگی کنند یکدیگر خودداري می

ترین حد ممکن است یا اصالً وجود ندارد. این الگو از راه رفتارهایی مانند: تغییر موضوع، شوخی 

کردن، سعی در آرامش بخشیدن، اختالف ایجاد نکردن، نشان دادن عدم تمایل در درگیر شدن 

شود (کریستنسن و ساالوي، نمایان می ،کردن در مقابل همسردر بحث مورد اختالف و سکوت 

1991                                                               .( 

 : این الگو، شامل دو قسمت: الف) توقع مرد/گیريکناره توقع/ ارتباطی الگوي -3- 3

کند در گو یکی از زوجین سعی میمرد است. در این ال گیريکناره زن، ب) توقع زن/ گیريکناره

گیرد. این الگو به شکل یک چرخه بوده که با  ارتباط درگیر شود در صورتی که دیگري کناره می

شود. در این می یافزایش یکی، دیگري افزایش یافته و تشدید این الگو منجر به مشکالت دائم

(کریستنسن و  سته شدن داردگیر، ترس از وابالگو، زوج متوقع، فردي وابسته و زوج کناره

 ).   1991ساالوي، 

 ها، ناگویی: ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانهیجانی ناگویی - 4

اي چندوجهی، متشکل از دشواري در شناسایی هیجانی، سازهشود. ناگویی هیجانی نامیده می

اري در تمایز بین احساسات و احساسات، دشواري در توصیف احساسات براي دیگران، دشو

که بر حسب فقر  است هاي بدنی مربوط به برانگیختگی هیجانی، قدرت تجسم محدودتهییج

  ).  2009شود (بشارت، ها مشخص میپردازيخیال
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  تعاریف عملیاتی                                          -2- 7- 1

اي است که افراد در نمره ،پژوهشدر این  : منظور از رضایت زناشوییرضایت زناشویی - 1

متغیر، گیري این مقیاس اندازه و اندکردهکسب ، )1989( رضایت زناشویی انریچ يپرسشنامه

 .                                                                      باشداي میفاصله

اي است که افراد در نمره ،در این پژوهش : منظور از صمیمیت زناشوییصمیمیت زناشویی - 2

گیري این و مقیاس اندازه اندکرده، کسب )1983( صمیمیت زناشویی واکر و تامسون يپرسشنامه

 . باشداي میفاصله ،متغیر

 ياي است که افراد در پرسشنامهنمره ،در این پژوهش ارتباطی : منظور از الگويارتباطی الگوي - 3

متغیر، گیري این و مقیاس اندازه اندکرده)، کسب 1984ي (الگوهاي ارتباطی کریستنسن و ساالو

 .    باشداي میفاصله

 ،در این پژوهش متقابل يمنظور از الگوي ارتباطی سازنده :متقابل يي ارتباطی سازندهالگو -1- 3

الگوي  يپرسشنامه ،3و ج  1، ج 4، ب 2 ، ب2در پاسخ به سؤاالت الف  افراداست که اي نمره

 .اندبه دست آورده ،)1984( کریستنسن و ساالوي ارتباطی

، در این پژوهش منظور از الگوي ارتباطی اجتناب متقابل :اجتناب متقابل یارتباط الگوي -2- 3

الگوي ارتباطی  يپرسشنامه ،4و ج  2، ج 1در پاسخ به سؤاالت الف  دافرااي است که نمره

  .اندبه دست آورده ، )1984( کریستنسن و ساالوي

اي است نمره ،در این پژوهش گیريکنارهمنظور از الگوي توقع/  :گیريکناره الگوي توقع/ -3- 3

ب،  6الف، ب  6ب، ب  5الف، ب  5ب، ب  3الف، الف  3د در پاسخ به سؤاالت الف افراکه 

 .اندبه دست آورده، )1984( الگوي ارتباطی کریستنسن و ساالوي يپرسشنامه

منظور از الگوي ارتباط مرد متوقع/ زن  :گیريکنارهمرد متوقع/ زن الگوي ارتباط  -4- 3

 6ب و ب  5الف، ب  3د در پاسخ به سؤاالت الف افرااي است که ، نمرهدر این پژوهش گیريکناره

 اند.به دست آورده ،)1984( الگوي ارتباطی کریستنسن و ساالوي يپرسشنامه الف،
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 گیرمنظور از الگوي ارتباط زن متوقع/ مرد کناره :گیرينارهکالگوي ارتباط زن متوقع/ مرد  -5- 3

 يب، پرسشنامه 6ب و ب  5ب، ب  3الف  د در پاسخ به سؤاالتافرااي است که نمره ،در این پژوهش

                                       .اند، به دست آورده)1984( الگوي ارتباطی کریستنسن و ساالوي

-اي است که افراد در پرسشنامهنمره ،در این پژوهش منظور از ناگویی هیجانی :هیجانیناگویی  - 4

- اي میفاصله، متغیرگیري این و مقیاس اندازه اندکرده، کسب )1994( هیجانی تورنتو ناگویی ي

 .  باشد

در این پژوهش،  دشواري در شناسایی احساسات منظور از :دشواري در شناسایی احساسات -1- 4

ناگویی  ي، پرسشنامه14و  13، 9، 7، 6، 3، 1د در پاسخ به سؤاالت شماره افرااست که اي نمره

 اند.آورده، به دست )1994( هیجانی تورنتو

در این پژوهش،  نظور از دشواري در توصیف احساساتم :دشواري در توصیف احساسات -2- 4

ناگویی هیجانی  ي، پرسشنامه17و  12، 11، 4، 2د در پاسخ به سؤاالت شماره افرااي است که نمره

 .اند، به دست آورده)1994( تورنتو

د در پاسخ به سؤاالت افرااي است که نمرهدر این پژوهش،  منظور از تفکر عینی :تفکر عینی -3- 4

-، به دست آورده)1994( ناگویی هیجانی تورنتو ي، پرسشنامه20و 19، 18، 16 ،15، 10، 8، 5شماره 

   .اند
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  مقدمه -2-1

هاي قبلی پرداخته شده است. ي پژوهشچنین پیشینهدر این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و هم     

ي پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب سپس پیشینه ،اي که ابتدا ادبیات پژوهشیبه گونه

ناگویی  ،، الگوي ارتباطیزناشویی ه ترتیب با عنوان رضایت زناشویی، صمیمیتموجود در این فصل ب

  شده است. آوردهي پژوهش، پیشینهو هیجانی 

  رضایت زناشویی - 2-2

حیات هر کسی و هر چیزي مستلزم داشتن هدف و جهت است. بدون هدف، زندگی معنایی نخواهد       

و خانواده نیز به  باشدخانواده می يدهندهست که تشکیلج اند زندگی، ازدوامراحل هدفم داشت. یکی از

باشد. ه میساز بهداشت روانی جامعه و نسل آیندعنوان یکی از ارکان مهم اجتماعی، عاملی است که زمینه

ي مرکزي ي زناشویی، هستهبین زن و شوهر است و رابطه يتداوم و سالمت رابطه سالمت خانواده در گرو

خانواده است (غیاثی، ي رضایت او از به منزله ،زناشویی ياست. لذا رضایت فرد از رابطهنظام خانواده 

  ).1389گانی، معین و گوهر

کنونی فرد است.  يعاشقانه يزناشویی یا رابطه يکلی از وضعیت رابطهرضایت زناشویی یک ارزیابی        

ز روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به تواند، انعکاسی از میزان شادي افراد ارضایت زناشویی می

توان رضایت زناشویی را به عنوان یک زناشویی باشد. می يبسیاري از عوامل مختص رابطه يواسطه

آید، بلکه مستلزم تالش هر دو زوج شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمیموقعیت روان

ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر یت زناشویی بسیار بیهاي اولیه، رضااست. به ویژه در سال

رضایت زناشویی، به احساس خشنودي، رضایت و  ).2010پور، کیمیایی و افضلی، قرار دارند (احمدي، نبی

گیرند (هاوکینز هاي زندگی خود را در نظر میجنبه يشود، زمانی که همهلذت توسط زن و مرد گفته می
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شخصی در  يکنند که رضایت زناشویی یک تجربهبیان می ،)2002( 4کاپالن و مادوکس ).2005، 3و بوس

ها زناشویی قابل ارزیابی است، آن يازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه

  باور دارند که رضایت زناشویی به انتظارات افراد بستگی دارد.

اي شناسان برشروع شد. روان ،)1983(5ي رضایت زناشویی از کارهاي ترمنها دربارهآغازگاه بررسی      

شناسایی دهند، را افزایش میاز زندگی مشترك نخستین بار کوشیدند عواملی که احساس رضایت افراد 

کنون، گروهی از عوامل را تعیین کرده است که در تا )1983( ها، از زمان ترمنج این پژوهشکنند. نتای

  شود:بندي میکلی دستهسه عنوان 

 هاي شخصیتی و همانندي در سطح هوشی افراد فردي، مانند ویژگیعوامل درون -

 هاي دلبستگی فردي، مانند مهارت حل مشکل، شیوهعوامل بین -

 ).5200، 6به نقل از جانسونعوامل پیرامونی، مانند سطح برخورداري اقتصادي، نوع پیشه ( -

ها شناخت تعامالت بین زوجین و بررسی علل اختالالت در خانواده هاي بسیاري سعی درنظریه      

اند و هر دیدگاه به نوعی خواستار کمک به ساختار خانواده و اعضاي آن است، در ادامه به برخی از داشته

  شود.ند اشاره میزمینه پیشگام هایی که در ایننظریه

  هاي مرتبط با رضایت زناشویینظریه - 1- 2-2

  گريتحلیلوانر ينظریه

کودکی پیرامون دوست داشتن و  ياین نظریه بیانگر این است که یک طرح ناخودآگاه از تجارب اولیه      

شود. زوجی برده می يگیرد و بعدها به رابطهمراقبت شدن توسط والدین در ناخودآگاه فرد شکل می

 طرابی ی است، افرادي که دلبستگی اضمدع این رویکرد و باشدمیمفهوم اصلی در این رویکرد، دلبستگی 

                                                             
3 . Hawkins & Boos 
4 . Kaplan & Maddux 
5 . Terman 
6 . Johnson 
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Abstract  

       This research aim was prediction of marital satisfaction based on marital intimacy, 
communication patterns and alexithymia. Research method is descriptive and the type of it 
was correlation form. Research community include the whole of high school teachers of 
Khoy city that they are 807 people and 260 teachers have been selected at the basis of 
Krejecie and Morgan's formula in  single stage random cluster as a statistical sample 
finally 257 questionnaires were analyzed. In order to collect the data, Enrich,s marital 
satisfaction questionnaire, Walker and Thompson,s marital intimacy questionnaire, 
Christensen and Sullaway,s communication pattern questionnaire and Toronto,s 
alexithymia questionnaire was used. Data analysis was done by using of SPSS23 software 
package. Also in data analysis we used Pearson correlation and multiple regression. 
Results showed that there is a significant positive correlation between marital intimacy and 
marital satisfaction,.and interaction constructive communication pattern, has a positive and 
significant relationship with marital satisfaction and interaction avoidance and 
demand/withdrawal pattern have a significant negative relationship with marital 
satisfaction and there is a significant negative relationship between alexithymia and its 
components with marital satisfaction. Also multiple regression analysis showed that 82 
percent of marital satisfaction variance predictable based on marital intimacy and 
interaction constructive and mutual avoidance comunication patterns and alexithymia and 
the pattern of demand/withdrawal was unable significantly enhance to predictive power. 

%82 of marital satisfaction variance is predictable based on difficulty in identifying 
feelings and externally oriented thinking and principal of difficulty describing feelings was 
unable significantly predict marital satisfaction. So it can be concluded that marital 
intimacy, communication patterns and alexithymia are of important variables related to 
marital satisfaction of married women teachers. 
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