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)مرتبۀ دوم در نظریه لی و فونگ( در اولویت بیشتری « همنشینیهمراهی/»در نظریه مازلو( و اهداف مربوط به 

 گیرند. قرار می

های زیادی هم در سطح علمی و هم در سطح سیاستگذاری دارد. در سطح علمی،  نتایج این تحقیق، داللت 

طالق، در ؛ از جمله «خانواده»های اجتماعی مرتبط با مسائل  دنبال تبیین و تحلیل آسیب آشکار است که باید به

های صرف مبتنی بر پایگاه اقتصادی و مسائل روزمره جامعه بود. این  تر از تحلیل تر و بنیادی مراتب عمیق سطوح به

های مختلف از جمله در  تر در متغییرهای نظری و مفهومی رشته تر و گسترده موضوع نیاز به کنکاش عمیق

رد. در سطح سیاستگذاری نیز، ضرورت دارد نهادها و شناسی، فرهنگی و ارتباطی دا های اجتماعی، مردم حوزه

های خود را از رویکردهای حمایتی و معیشتی سطحی )همچون پرداخت یارانه و  های سیاستگذار، نگاه سازمان

تر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای ایجاد شناخت و آگاهی  های عمیق اعطاء وام و ثبت نام مسکن و...( به رویکرد

 ها تغییر دهند. ها و مفاهیم جدید اثرگذار در قوام و پایداری خانواده ن زوجین در ارتباط با مؤلفهبیشتر در بی

رضایت زناشویی، نیازجویی، صمیمیت، احساس تعلق، هدف پویا از رضایت زناشویی، واژگان کلیدی: 

 مراتب نیاز، مازلو. سلسله

 مقدمه 

ترین نهاد اجتماعی است. زن و  نهاد بشری و ابتداییترین اجتماع انسانی، اوّلین  خانواده طبیعی 

(. 12: 1385خورند )منادی،  ترین ارکان این نهادند که با ازدواج به هم پیوند می شوهر، اصلی

ای در آزادسازی احساسات  ترین نوع رابطه انسانی واجد چنان توان بالقوه عنوان پیچیده ازدواج به

 (.1394توان نظیرآن را یافت )زارع و صفیاری،  گر میاست که در کمتر رابطه بین فردی دی

ای گرم و با محبت را  نقش همسر، توان ایجاد خانه در حالـت مطلـوب زنـدگی، زن در 

های روابط اجتماعی و اقتصادی خانه را مستحکم نگه  عنوان شـوهر پایـه داراست و مرد نیز به

زن و شوهر دارای سالمت روان و آسایش خیال پذیر است که  دارد. این موارد، زمانی امکان می

دلیل اهمیت ویژۀ زنـان،  باشند و زندگی مشترک سالم برای خود و دیگری رقم زده باشند. به

کشف راز و رمزهایی هستند که موجبات رضایتمندی زناشویی  پژوهشـگران زیادی درصـدد

 (. Ahmadi & Fatemi, 2019; Fatehizadeh & Ahmadi, 2006 سـازد ) زنـان را فـراهم می

شود تا  و دوری از تنش شروع میجریان رضایت با بروز نیاز انسان به همراهی، تعلق، انطباق 

 ,Nikparvar, Stith, Dehghani) سوی تعادل کامل شود براساس آن به ارضای نیاز و حرکت به

& Liang, 2018.)  یک جنبۀ اصلی رضایت، با موضوع ازدواج و احساس رضایتمندی از زندگی

ی مرتبط است. ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم وجود سطح پایداری ازرضایت بین زناشوی

عنوان میزان ادراک زوجین از  ها( است. همچنین در یک رابطه زناشویی، رضایت به طرفین )زوج
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 شود کند، تعریف می های مختلف را براورده می اینکه شریکشان نیازها و تمایالت آنها در زمینه

(Dzadey, 2015; Rizkalla & Rahav, 2016) . رضایت زناشویی در دوام یک ازدواج تأثیر عمده

های مختلف  ای است که اشخاص متأهل، در حوزه دارد و به این اعتبار، معطوف به محدوده

کنند و با  های ارتباطی، تضادها را بررسی می روابط بین فردی، فرهنگی و اجتماعی و نیز مؤلفه

 .(Fatehizadeh & Ahmadi, 2006) آیند می یکدیگر کنار

د توجه کرد که توانایی برای کنار آمدن با شخص مقابل )در اینجا زوجین( و بنابراین بای

تأمین رضایت وی، تحت تأثیر عوامل بسیاری است که در آن باید فراتر از عوامل روانشاختی 

های فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی را نیز در نظر گرفت که همگی بر رضایت  صرف، مؤلفه

 گذارند.  زناشویی اثر می

های قبلی، همدلی، بخشیدن، احساس تعلق و صمیمیت از  ساس تحقیقات و پژوهشبرا

آیند و پژوهشگران متعددی همچون مهمانیان خامه، برجعلی و  شمار می جملۀ این عوامل به

در این زمینه  (1390بشارت، خدابخش، فراهانی و رضازاده )( و 1385زاده ) سلیمی

 هایی انجام داده اند. پژوهش

 ئلهطرح مس

ترین شاخص آشفتگی زناشویی است، در کشور رو به  های اخیر، نرخ طالق که مهم در سال

زاست که با رضایت زناشویی رابطۀ نزدیک و  های آسیب افزایش بوده است. طالق از پدیده

تنگاتنگی دارد. طبق خبرنامۀ آماری سازمان ثبت احوال کشور، طالق در ایران در چهار دهۀ 

دهندۀ  عودی داشته است. آمارهای مربوط به نسبت طالق به ازدواج نیز نشانگذشته رشدی ص

مورد طالق وجود  9ازدواج،  155به ازای هر  60کننده در کشور است. در دهۀ  شرایط نگران

، 90ازدواج رسید. همچنین در دهۀ  155طالق در هر  14به  70داشته که این آمار، در دهۀ 

شته است این درحالی است که در همین ایام، میزان ازدواج درصدی دا28نرخ طالق افزایش 

درصدی را شاهد بوده است. بررسی روند تغییرات طالق نسبت به ازدواج طی چهار 36کاهش 

درصد افزایش داشته است. 42دهد که این نسبت، طی سه دهۀ گذشته،  دهه گذشته، نشان می

یزان رضایتمندی زنان از زندگی در نهاد دهد م آمار زیاد طالق در مقایسه با گذشته نشان می

 (.1396خانواده کاهش یافته است )معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
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اجتماعی با   عنوان یک پدیدۀ های اخیر، شیوع طالق عاطفی نیز به همچنین در سال

وی عنوان آسیبی جدی از س های ارتباطی، روانشناختی و فرهنگی بین زوجین به زمینه

دهد در ایران از هر دو ازدواج یک مورد  ها نشان می کارشناسان مطرح شده است. برخی پژوهش

نشدن نیازهای عاطفی و روانی زوجین در  شود و این موضوع، از ارضا به طالق عاطفی منجر می

درون خانواده و نیازهای اجتماعی )همچون نیازهای احترامی، خودشکوفایی، موقعیتی و...( 

های  ها و نگرش در سطح اجتماع و جامعه حکایت دارد. نتایج موج سوم پیمایش ارزشزوجین 

دهد که رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان در مقایسه  های اخیر، نشان می ایرانیان در سال

با مردان کمتر بوده است و همچنین با افزایش سن، میزان رضایت از زندگی زناشویی کاهش 

)پیمایش ر مقایسه با مردان رضایت کمتری از اعضای خانوادۀ خود دارند یابد و زنان د می

 (.71-72: 1394های ایرانیان،  ها و نگرش ارزش

وضعیت ازدواج و طالق و آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی آن در شهر مشهد، 

عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور، متفاوت از وضعیت کل کشور نیست. براساس  به

در خراسان رضوی  1400ماه اوّل سال  6های موجود، تقاضای ثبت درخواست طالق در  زارشگ

درصد افزایش داشته است. نکته حائز اهمیت در این افزایش 25نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درصد 50به تقاضای خانم به عدد   طرفه های یک تقاضا برای طالق این است که آمار طالق

درصد بوده است )سازمان 40تا  30های گذشته، این رقم حدود  در سالرسیده، در حالی که 

 (.1400بهزیستی خراسان رضوی، 

تر  هایی برای شناسایی دقیق های اخیر، اجرای پژوهش با توجه به مباحث فوق، در سال

وضعیت رضایتمندی از زندگی زناشویی و تبیین علل نارضایتی در زندگی زناشویی از اهمیت 

وردار شده است. در بسیاری از این تحقیقات، فراتر از مسائل و موضوعات بسیاری برخ

ها و فاکتورهای ارتباطی، فرهنگی و  ای عمدتاً مؤلفه رشته شناسانه، و با رویکردهای میان روان

عنوان مسئلۀ تحقیق مطرح  اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این پژوهش، به

ه مهم ارتباطات بین فردی )دارای آثار و پیامدهای اجتماعی بلندمدت در بوده، تأثیر سه مؤلف

جامعه( در میزان رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر مشهد بوده است. این مسئله از 

ترین  عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور و نیز بزرگ این حیث حائز اهمیت است که مشهد، به

هایی متعددی در این  ها و چالش های اخیر، با بحران در سالشهر زیارتی و توریستی کشور 
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های آن در کاهش نرخ ازدواج و افزایش آمار طالق نمایان  زمینه مواجه بوده که برخی از نشانه

 است.

 های تحقیق  سؤال

های  با توجه به مسئلۀ تحقیق که در باال به آن اشاره شد، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر مؤلفه 

باطات بین فردی بر میزان رضایت زناشویی در بین زنان متأهل شهر مشهد است. این هدف ارت

 از طریق تالش برای پاسخگویی به دو سؤال ذیل دنبال شده است:

آیا تفاوت معناداری بین سطح رضایت زناشویی زنان متأهل براساس متغییرهای دموگرافیک  ـ 1

مد خانوادگی، تعداد فرزندان و مدت سپری )سطح تحصیالت، اشتغال، درآمد شخصی، درآ

 شدن از ازدواج( وجود دارد؟

رضایت »با « بخشش»و « صمیمیت»، «احساس تعلق»آیا رابطه معناداری بین سه متغییر  ـ 2

)متغییر وابسته( وجود دارد؟ به عبارت دیگر، این سه متغییر چه میزان از « زناشویی

 بیین کنند.توانند ت واریانس رضایت زناشویی را می

 مبانی نظری تحقیق

و فاکتورهای « رضایت زناشویی»دهد که مقولۀ  ها و مطالعات پیشین، نشان می مروری بر نظریه

ای( مورد مطالعه قرار گرفته است  رشته ای و بین رشته اثرگذار بر آن، از زوایا و ابعاد مختلف )یک

(Farahmand, et al, 2018از حوزه .) و مشاوره و درمان )کمالی و همکاران، شناسی  های روان

زاده و  ( محض گرفته تا رویکردهای ارتباطی )فاتحی1395روایی و همکاران،  & 1393

(، 1391شناختی )گنجی و سامانی نژاد،  (، جامعه1390؛ ثناگویی و همکاران، 1384احمدی، 

(، 1388یی، فاطمه، طاهری تیمورلو (، مطالعات فرهنگی )بنی1385مذهبی )احمدی نوده، 

توان به این موضوع پرداخت و دامنه اثرگذاری  ( و... می1389شناسی )یوسفی و همکاران،  مردم

 های آن را مورد مطالعه قرار داد. هر یک از ابعاد و مؤلفه

ای، موضوع رضایتمندی زناشویی از زوایای ارتباطات بین فردی و  رشته با یک نگاه بین

مطالعه است. دو نظریه مهم و اصلی در این زمینه، نظریۀ  ارتباطات خانوادگی نیز قابل

است که به  1«هدف پویا از رضایت زناشویی»ی آبرهام مازلو و نظریۀ «مراتب نیازها سلسله»

                                                           
1 Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction 
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بندی نیازها و اهداف انسان در چارچوب روابط آنها، ازجمله در ارتباطات بین فردی و  طبقه

 پردازد. خانوادگی، می

مشهور است، براین ایده استوار « هرم مازلو»نیازهای مازلو، یا آنچه به  نظریۀ سلسله مراتب

ها از پایین شروع  ترین نیازهای مشترک همۀ انسان صورت هرمی با ابتدایی است که نیازها به

 شود که شمار دارندگان آن محدود است شود و در رأس هرم، به باالترین نیازها منتهی می می

2018) (Güzel & Barakazı,  سلسه مراتب نیازها که اوّلین بار در کتاب آبرهام مازلو با عنوان .

 مطرح شد، دارای پنج مرتبه است: « انگیزه و شخصیت»

ترین نیازهایی  ترین و اساسی این نیازها شامل ابتدایی ـ نیازهای فیزیولوژی و جسمانی:1

ب، رابطه جنسی، مسکن و... . هستند که برای ادامه بقا ضرورت دارند؛ مانند غذا، آب، خوا

مراتب نیازها هستند؛  ترین نیازها در سلسله ترین و غریزی مازلو معتقد بود که اینها اساسی

 . (Maslow, 1943) گیرند چراکه تا اینها برآورده نشوند، بقیه نیازها در اولویت قرار نمی

نیازهای امنیتی نیز برای بقا اهمیت دارند، اما به درجه و اهمیت نیازهای  :نیتیـ نیازهای ام2

 ,Griffin) فیزیولوژیکی نیستند؛ مثل امنیت جسمی، شغلی، دارایی، اخالقی، خانوادگی و...

2006; Maslow, 1943) . 

این نیازها عمدتاً در ارتباط انسان با دیگران تعریف  پذیری و عشق: ـ نیازهای تعلق3

بستگی، تعلّق خاطر، عشق و عاطفه است. به عقیدۀ مازلو این نیازها شوند و شامل وا می

کمتر از نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای امنیتی، اساسی هستند. روابط دوستانه، وابستگی 

 ,Baumeister & Leary) کند.  عاطفی و روابط خانوادگی به ارضای این نیازها کمک می

1995) . 

پس از ارضای نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی و اجتماعی، نیاز به مورد  ی:ـ نیازهای احترام4

یابد. این نیازها شامل نیاز به چیزهایی است که در  ای می احترام واقع شدن، اهمیت فزاینده

 یابد  های شخصی، شناخت اجتماعی و پیشرفت، انعکاس می احترام به خود، ارزش

(Droseltis & Vignoles, 2010)  . 

های  این باالترین سطح نیازها در سلسله مراتب مازلوست. انسان ـ نیازهای خودشکوفایی:5

توجه به عقاید دیگران و  مند به رشد شخصی، کم خودشکوفا، افرادی هستند خودآگاه، عالقه

افرادی که به . از دیدگاه مازلو،  (Fathi, 2013) های بالقّوه خود  مند به ارضای توانایی عالقه

اند: واقعیت را درک کرده و قادرند شرایط  رسند، در چند ویژگی مشترک مرتبه این نیاز می
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کنند، در اندیشیدن و  نان که هستند قبول میمبهم را تحمل کنند، خود و دیگران را آنچ

گویی برخوردارند، بسیار  مدارند تا خودمدار، از بذله رفتار، خودجوشند، بیشتر مسئله

 & Chanمندند ) ها عالقه شوند، به شادکامی انسان اند، به سادگی همرنگ جماعت نمی خلّاق

Joseph, 2000; French & Joseph, 1999 .) 

نویسد:  مازلو در مورد پیامدهای عدم ارضای هر یک از سطوح نیازهای پنجگانه می

اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، نارضایتی، ضعف و درماندگی  بی

وجود آورندۀ دلسردی و یأس اساسی خواهد شد یا باعث  شود که این احساسات نیز خود به می

مراتب نیازهای مازلو را  سلسله.  (Tajfel, 1981)  روانی خاص خواهند شدهای  ایجاد گرایش

توان در واقع همچون نردبانی دانست که باید پیش از رفتن به پلۀ دوم، پای خود را روی پلۀ  می

اوّل و پیش از پلۀ سوم، روی پلۀ دوم گذاشت، و این روند تا پایان ادامه دارد. از این رو، 

طبقۀ دوم برآورده شده باشد و  ترین و نیرومندترین نیاز، باید پیش از بروز نیاز پایین

همین ترتیب پیش برود تا پنجمین یا نیرومندترین نیاز؛ یعنی تحقق خود  بهمراتب،  سلسله

 (.Maslow, 1954) پدیدار شود

تواند تا حد زیادی مقوله  مراتب نیازهای مازلو می نظریۀ دیگری که همانند نظریۀ سلسله

ن فردی و ارتباطات خانوادگی تبیین کند، نظریۀ را از منظر ارتباطات بی« رضایت زناشویی»

 & Li)  بار توسط لی و فونگ مطرح شد است که برای اوّلین« هدف پویا از رضایت زناشویی»

Fung, 2011)  . 

براساس این نظریه، میزان رضایت زناشویی در ازدواج تا حد زیادی تابعی از اهدافی است که 

کنند. این نظریه که بیشتر بر کیفیت ازداوج متمرکز است تا ثبات  زوجین در آن دنبال می

داند و متقابالً ریشۀ اصلی گرایش  می« کیفیت زندگی»های ماندگار را  اصلی ازدواج ازدواج، دلیل

  (Finkel et al, 2014) .کند  به طالق را نیز در پایین بودن کیفیت زندگی جستجو می

 د از: نظریۀ هدف پویا از رضایت زناشویی چهار بُعد اساسی دارد که عبارتن

 دست بیاورند، خواهند از طریق ازدواج به ـ افراد اهداف متعددی دارند که می1

 کند، صورت پویایی در طول بزرگسالی تغییر می ـ باالترین اولویت اهداف زناشویی، به2

ـ اگر تمرکز بر اهداف ازدواج در یک مرحلۀ رشد خاص در ازدواج برآورده شده باشد، رضایت 3

 یابد، زناشویی تحقق می
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توانند با تغییر اولویت اهداف مختلف زناشویی یا تسهیل در تحقق  ـ عوامل دیگری نیز می4

 ,Li & Fung, 2011; Li, Tsangبندی شده بر رضایت زناشویی تأثیر بگذارند ) اهداف اولویت

Fung, Qiu, & Wang, 2019). 

 .کند که افراد در ازدواج خود اهداف متعددی برای دستیابی دارند این نظریه، استدالل می

 توان به سه دسته تقسیم کرد:  این اهداف زناشویی را می

این اهداف مربوط به نیاز افراد به پیشرفت شخصی یا کشف و  :1ـ اهداف رشد شخصی1

کنندۀ ارتباطات اجتماعی  وان تکمیلعن شناسایی خودشان در طول حیات است. ازدواج، به

 . (Deci & Ryan, 2002) نقش مؤثری در دستیابی به این اهداف دارد

ف همراهی یا همنشینی در رابطه با عشق، محبت و اهدا :2ـ اهداف همراهی/همنشینی2

 شود صمیمیت افراد بین طرفین ازدواج است که به تعلق و نیازهای عشقی مربوط می

(Rusbult, Kumashiro, Kubacka, & Finkel, 2009) . 

اهداف ابزاری، تمرکز اصلی بر نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی است؛ در :3ـ اهداف ابزاری3

 ,Cutrona) عنوان مثال کمک در کارهای خانه، کنترل امور مالی خانه، و تربیت فرزندان به

1996; Mickelson, Claffey, & Williams, 2006) . 

توانند به دو طریق با  گذارند، می هایی که بر رضایت زناشویی تأثیر می تمامی عوامل و مؤلفه

های فرهنگی،  اهداف زناشویی در ارتباط باشند: برخی عوامل، مانند انتقال زندگی و ارزش

وانند بر اولویت اهداف زناشویی مختلف تأثیر بگذارند؛ در حالی که عوامل دیگر، مانند ت می

بندی شده را  توانند دستیابی به اهداف زناشویی اولویت الگوی ارتباطی، حل مسئله و اسناد، می

(. نکتۀ حائز Elaheh, F., MD Nor, M., Abbas, G. B., & Danaee, M., 2021تسهیل کنند )

طور دینامیکی در طول  ن است که اولویت این سه نوع اهداف زناشویی همواره و بهاهمیت ای

کنند،  های جوان بر اهداف رشد شخصی تأکید می طور کلی، زوج یابد. به زندگی تغییر می

های مسن بر اهداف  دهند، و زوج های میانسال اهداف ابزاری را در اولویت قرار می زوج

 (. Li & Fung, 2011کنند ) همنشینی تمرکز می

مازلو « مراتب نیازهای سلسله»براساس مبانی نظری فوق باید گفت که مرحلۀ سوم از نظریۀ 

های ارتباطی و همنشینی  ، ناظر بر مؤلفه«هدف پویا از رضایت زناشویی»و مرحله دوم از نظریۀ 

                                                           
1 Personal Growth 
2 Companionship Goals 
3 Instrumental Goals 
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به تواند در چارچوب روابط خانوادگی منجر  )صمیمت، بخشش، احساس تعلق( است که می

کاهش یا افزایش رضایت زناشویی و در نتیجه، قوام یا تزلزل بنیاد خانواده شود. آنچه در این 

عنوان مدل پژوهشی این مطالعه انتخاب شده، در قالب  تحقیق، و براساس دو نظریه فوق به

های دموگرافیک همچون سطح  به نمایش درآمده است. در کنار این مدل، مؤلفه 1شکل شمارۀ 

، اشتغال، درآمد شخصی، درآمد خانوادگی، مدت زمان سپری شده از ازدواج، تعداد تحصیالت

عنوان متغییر مستقل مورد توجه  لحاظ محل زندگی نیز به فرزندان، و وضعیت اقامت /استقالل به

 بوده و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 مدل تحقیق -1شکل شمارۀ 

 شناختی مالحظات روش

ها، از پیمایش استفاده  آوری داده این مطالعه، با استفاده از روش کمی انجام شده و برای جمع 

آماری این تحقیق، زنان متأهل شهر مشهد بوده که دارای مشکل نارضایتی   شده است. جامعۀ

اند. حجم  شهد( بودهدر روابط زناشویی )با شکایت مشکل زناشویی و مراجعه به مراکز مشاوره م

و نیز تحقیقات پیشین،  1نمونه در این پژوهش، با توجه به استفاده از مدل معادالت ساختاری

 Hoyle) ، هویل و کنی  (Kline, 2011)  نفر تعیین شده است که براساس نظریات کالین 435

& Kenny, 1999)  و کوروپ و همکاران (Kurup, Li, Powell, & Brown, 2019)  برای حجم ،

 باشد. آماری کافی می  توان گفت برای نمایندگی کردن کل جامعۀ نمونه کافی است و می

                                                           
1 Structural Equation Modelling 
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ای استفاده شده است. در  گیری چند مرحله گیری در این مطالعه، از روش نمونه رای نمونهب

منطقه تقسیم شد. همچین براساس آمار  13مرحلۀ اوّل، شهر مشهد براساس مناطق شهری، به 

مرکز مشاوره درمانی قرار دارد  120گانۀ شهر مشهد حدود  سازمان بهزیستی، در مناطق سیزده

دهند. براین اساس، از هر منطقۀ شهر مشهد،  شناسی ارائه می وره خانواده و روانکه خدمات مشا

آوری  صورت تصافی برای مراجعه محقق و جمع چهار مرکز درمانی خدمات مشاوره ازدواج به

درصد کل 42مرکز درمانی مشاوره، معادل  52ها انتخاب شدند. براین اساس، در مجموع  داده

 در این پژوهش، مورد لحاظ قرار گرفته اند. مراکز درمانی شهر مشهد،

 13مرکز درمانی مشاوره انتخاب شده در  52گیری، محقق با مراجعه به  در مرحله پایانی نمونه

منطقۀ شهر مشهد، دَه پرسشنامه در بین زنان واجد شرایط توزیع کرده است. مدت زمان الزم 

طور متوسط سه روز بوده است. از  ره نیز بهها در هر مرکز درمانی مشاو آوری پرسشنامه برای جمع

پرسشنامه کامل  468آوری شده و پس از ارزیابی اوّلیه، تعداد  پرسشنامه جمع 520مجموع 

 ها از آنها استفاده شد. دست آمد که برای تحلیل داده درصد بیشتر از حجم نمونه الزم( به8)حدود 

شده در  بینی مرتبط با متغییرهای پیشهای  ابزار این تحقیق، پرسشنامه بوده است. سنجه

های قبلی اتخاذ شده است.  مدل پیشنهادی تحقیق، از تحقیقات استاندارد موجود و یا پژوهش

گویه( از پژوهش تامپسون و واکر  17)شامل « صمیمیت»طور مشخص، برای متغییر  به

 ,Learyکاران )گویه( از پژوهش لیری و هم 10)شامل « احساس تعلق»(، برای متغییر 1983)

Kelly, Cottrell, & Schreindorfer, 2013 گویه( از  10)شامل « بخشش»(، برای متغییر

( Berry, Worthington, O’Connor, Parrott, & Wade, 2005پژوهش بِری و همکاران )

(Khojasteh & Koraei, 2010 و برای متغییر )«گویه( از پژوهش  25)شامل « رضایت زناشویی

 ( استفاده شده است. 1992هودسن )

برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحقیق، پرسشنامه ابتدا از زبان انگلیسی به زبان فارسی 

های پرسشنامه و  ترجمه شد. مقایسه ترجمه 1ترجمه و مجدداً از زبان فارسی به زبان انگلیسی

شنامه را مورد تأیید ارزیابی محتوایی آن توسط چهار نفر از متخصصان این حوزه، اعتبار پرس

صورت آزمایشی در بین  قرار داد. همچنین برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامۀ تحقیق به

کنندگان به پنج مرکز درمانی مشاوره در شهر مشهد توزیع شد. متعاقباً برای  نفر از مراجعه 30

( نشان 1)جدول شمارۀ  سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و نتایج

 داد که این پرسشنامه، از پایایی الزم و کافی نیز برخوردار است. 

                                                           
1 Translate Back Translate 
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 نتایج آزمون کرونباخ آلفا برای متغییرهای تحقیق-1جدول شمارۀ 

 بخشش صمیمیت احساس تعلق رضایت زناشویی نام متغیر

 10 17 10 25 تعداد گویه ها

 88. 92. 92. 94. نتایج آزمون کرونباخ آلفا

 نتایج تحقیق

استفاده  SPSSافزار آماری  برای تحلیل نتایج این تحقیق در هر دو سطح توصیفی و استنباطی، از نرم

های پاسخگویان براساس متغییرهای دموگرافیک را نشان  ، ویژگی2شده است. جدول شمارۀ 

دهندگان باید گفت  اسخدهد. در سطح توصیفی و در ارتباط با اطالعات و متغییرهای بیوگرافی پ می

درصد در 19/3اند.  درصد از پاسخگویان، در سال چهارم )یا بیشتر( از زمان ازدواجشان بوده 59/5که 

 درصد نیز در سال دوم ازدواجشان بوده اند.5/5درصد در سال اوّل و  15/6سال سوم، 

 های پاسخگویان براساس متغییرهای دموگرافیک ویژگی-2جدول شماره 

 بیشترین کمترین یانگینم متغیر

 --- --- (8/69) 32/52 سن

 40 14 (4/92) 24/02 سن ازدواج

 درصد فراوانی سطح متغیر

 تحصیالت

 5/1 22 دبستان

 33/8 147 دبیرستان

 33/8 147 کارشناسی

 27/4 119 فوق لیسانس

 وضعیت شغلی )استخدام(

 36/8 160 )بدون شغل( خانه دار

 27/6 120 ولتیکارکنان بخش د

 29/7 129 کارکنان بخش خصوصی

 6 26 دولتی کارکنان بخش نیمه

 درآمد شخصی

 17/9 78 کمتر از یک میلیون

 44/6 194 بین یک تا سه میلیون

 5/3 23 بین سه تا پنج میلیون

 6/9 30 بیشتر از پنج میلیوم

 25/3 110 بدون درآمد

 درآمد خانواده

 8/5 37 یلیونکمتر از یک م

 39/1 170 بین یک تا سه میلیون

 بین سه تا پنج میلیون
 بیشتر از پنج میلیون

174 
54 

40 
12/4 

 درصد فراوانی سطح
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 های پاسخگویان براساس متغییرهای دموگرافیک ویژگی-2دول شماره ادامه ج

 بیشترین کمترین میانگین متغیر

 تعداد فرزندان
 

 43/9 191 بدون فرزند

1 117 26/9 
2 102 23/4 

 5/7 25 بچه 2بیشتر از 

 محل اقامت

 48/3 210 در خانه خود ساکن هستیم

 34/3 149 در خانه پدر و مادر ساکن هستیم

 17/5 76 ای ساکن هستیم در خانه اجاره

 مدت زمان سپری شده از ازدواج به سال

 15/6 68 سال اوّل ازدواج

 5/5 24 سال دوم ازدواج

 19/3 84 سال سوم ازدواج

 59/5 259 چهارمین سال ازدواج و باالتر

 

سال  24سال بوده است. متوسط سن ازدواج پاسخگویان نیز  32/5متوسط سن پاسخگویان 

درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی 60بوده است. به لحاظ سطح تحصیالت، بیش از 

اند. همچنین  درصد در سطح کارشناسی( بوده 33/8و  درصد در سطح تحصیالت تکمیلی27/4)

 اند.  درصد نیز دارای تحصیالت متوسطه بوده 33/8

درصد  60/2اند.  درصد در پاسخگویان فاقد شغل )خانه دار( بوده 36/8به لحاظ شغلی، 

 27/6درصد(، دولتی ) 29/7اند که به ترتیب در بخش خصوصی ) پاسخگویان نیز شاغل بوده

درصد 25/3اند. از لحاظ درآمدی شخصی، حدود  درصد( شاغل بوده 6دولتی ) نیمهدردص( و 

درصد پاسخگویان  18اند. این درحالی است که حدود  پاسخگویان فاقد درآمد شخصی بوده

 3تا  1درصد آنها نیز دارای درآمدی بین  44/6دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان و 

درصد پاسخگویان درآمد  8/5. از لحاظ درآمد خانوادگی نیز، اند میلیون تومان در ماه بوده

درصد بین یک تا سه میلیون تومان، 39/1شان را کمتر از یک میلیون تومان در ماه،  خانوادگی

درصد نیز باالتر از پنج میلیون تومان درآمد  12/4درصد بین سه تا پنج میلیون تومان و 40

 اند. خانوادگی داشته

درصد  26/9اند که فرزند ندارند. این درحالی است که  ویان اعالم کردهدرصد پاسخگ43/9

اند.  درصد نیز دارای بیش از یک فرزند بوده 5/7درصد دارای دو فرزند و  23/4دارای یک فرزند، 

های شخصی  اند که در خانه درصد از پاسخگویان اعالم داشته 48/3از لحاظ استقالل خانوادگی، 
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های  درصد نیز در خانه 17/5درصد در خانه والدین زوجین و  34/3ند. کن خودشان زندگی می

 اند. کرده ای زندگی می اجاره

در سطح آمار استنباطی و در خصوص متغییرهای تحقیق باید گفت که مقیاس سنجش، 

دهد که  آوری شده نشان می های جمع ای( بوده است. ارزیابی داده درجه 9الی  5طیف لیکرت )

درصد بوده است که در این صورت، و براساس دیدگاه هیر و 5، کمتر از 1های غایب میزان داده

 ,.Hair, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser, 2014; Hair et al) 2همکاران با نمره میانه

مالحظه  3های خارج از محدوده یک از متغییرها، داده ( جایگزین شدند. همچنین در هیچ2013

Zنشد و نمرۀ 
( قرار داشتند. براین اساس، آزمون 3/29±در محدودۀ استاندارد مورد قبول ) آنها 4

-عمل آمد و نتایج آن براساس آزمون کولمگروف نرمال بودن برای متغییرهای تحقیق به

، میانگین نمرات هریک از 3ها نرمال بوده است. جدول شمارۀ  نشان داد که داده 5اسمیرنوف

 دهد.  هریک از آنها را نشان میمتغییرها و نیز انحراف معیار 

 میانگین و انحراف معیار متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق-3جدول شماره 

 رنام متغی میانگین انحراف معیار

 رضایت زناشویی 3/53 1/49

 صمیمیت 5/04 1/29

 احساس تعلق 3/33 0/78

 بخشش 3/26 0/78

 ای دموگرافیکتفاوت میانگین رضایت زناشویی براساس متغییره 

زناشویی و متغیرهای دموگرافیک برای سنجش اینکه آیا تفاوت معناداری بین میانگین رضایت 

استفاده شد. در خصوص تفاوت  6ر( وجود دارد، از آزمون واریانس یکطرفه)شامل هفت متغی

یرهای سطح تحصیالت، اشتغال، درآمد شخصی، درآمد یانگین رضایت زناشویی براساس متغم

وادگی، مدت زمان سپری شده از ازدواج، تعداد فرزندان، وضعیت اقامت و استقالل زوجین خان

به لحاظ محل زندگی، نتایج آزمون واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین نمره 
                                                           
1 Missing Data 

2 Midpoint 

3 Outlier 

4 Z score 

5 Kolmogorov-Smirnov 
6 One-Way ANOVA 
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های تفکیک شده در هریک از متغییرها دموگرافیک )جدول شمارۀ  رضایت زناشویی و زیرگروه

رغم تفاوت پاسخگویان )زنان متأهل( در  توان گفت به عبارت دیگر، می به .( وجود ندارد4

های دموگرافیک، تفاوتی در سطح رضایت آنها از زندگی زناشویی وجود نداشته است و  ویژگی

 بوده است. 3/53نشان داده شد، متوسط رضایت زناشویی آنها  3طور که در جدول شمارۀ  همان

 نمرۀ رضایت زناشویی براساس متغیرهای دموگرافیک تفاوت میانگین-4جدول شمارۀ 

 رد/تایید سطح معناداری ANOVAنمره آزمون  متغیرهای دموگرافیک

 رد 0/68 0/500 سطح تحصیالت

 رد 0/69 0/484 اشتغال

 رد 0/26 1/319 درآمد شخصی

 رد 0/31 1/194 درآمد خانوادگی

 رد 0/15 1/775 مدت زمان سپری شده از ازدواج

 رد 0/70 0/547 عداد فرزندت

 رد 0/86 0/143 استقالل به لحاظ محل زندگی/وضعیت اقامت 

نوعی برخالف نظریه سلسله مراتب نیازجویی  نتایج آزمون واریانس یکطرفه جدول فوق، به

مازلوست؛ چراکه در این نظریه، تأکید بر اصل بودن و پایه بودن نیازهای اوّلیه همچون نیازهای 

نیازهای انسان  کی، جسمانی و امنیتی )عمدتاً ناظر بر پایگاه اقتصادی( در هرم سلسلهفیزیولوژی

های متفاوتی نبست به  است. براین اساس، فرض براین است که افراد در شرایطی که در موقعیت

تأمین نیازهای اوّلیه )تأمین یا عدم تأمین( خود قرار دارند، اصوالً باید دارای درجه متفاوتی از 

بودند، ولی نتایج جدول فوق، خالف آن را  نیز برخوردار می« رضایت زناشویی»ح و میزان سط

 نشان داد.

 تحلیل رگرسیون چندمتغیری

بینی شده در مدل بر رضایت زناشویی، از  منظور سنجش تأثیر هریک از متغیرهای پیش به

ثرگذاری هریک از این میزان ا تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون و

 به نمایش درآمده است. 5یرها در جدول شمارۀ متغ
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بینی میزان رضایت  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری جهت پیش-5جدول شماره 

 زناشویی

P T Beta SE B نام متغیر 

 صمیمیت 0/06 0/03 0/36 9/44 0/001

 احساس تعلق 0/06 0/38 0/11 2/88 0/001

 بخشش 0/06 0/04 0/22 4/49 0/001

ADJR
2
: 0/18 R2 :

0/191  

 

دهد. براساس نتاج  ، نتایج و خالصه مدل رگرسیون چند متغیره را نشان می5جدول شمارۀ 

ADJRدرصد )18این جدول، مجموع سه متغیر صمیمیت، احساس تعلق و بخشش حدود 
2
: 

نمرۀ بتای سه متغیر فوق در کنند. نگاهی به  ( از واریانس رضایت زناشویی را تببین می0/181

( بین هر سه متغیر و تأثیرشان P Value: 0/001دهد که رابطۀ معناداری ) این جدول نشان می

دهد که متغییر صمیمیت  حال، نمرۀ بتا نشان می روی رضایت زناشویی برقرار بوده است. با این

(Beta: 0/36بیشترین میزان اثرگذاری بر رضایت زناشویی داشته و پ )( س از آن بخششBeta: 

تواند  ( در رده بعدی قرار داشته است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مدل فوق، می0/22

مراتب نیازهای انسان در نظریه مازلو و در اولویت  های سلسله نوعی داللت بر تغییر در اولویت به

درصد تبیین کنندگی داشته باشد. با توجه به « هدف پویا از رضایت زناشویی»اهداف در نظریه 

)مرتبۀ « پذیری و عشق تعلق»رسد نیازهای مربوط به  نظر می سه متغیر اصلی این تحقیق، به

)مرتبۀ دوم در نظریۀ لی و « همراهی/همنشینی»سوم در نظریۀ مازلو( و اهداف مربوط به 

 گیرند.  فونگ( در اولویت بیشتری قرار می

 

 تغییرها در مدل تحقیقنمره بتا هریک از م-2نمودار شمارۀ 
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 گیری بندی و نتیجه جمع

ساز اصلی ثبات، رشد و توسعه جامعه محسوب  ترین نهاد اجتماعی و زمینه اگر خانواده، بنیادی

عبارت دیگر، کاهش  شود، رضایت زناشویی نقشی اساسی در قوام و پایداری این نهاد دارد. به می

های اجتماع و فرهنگی متعدد،  بروز آسیب رضایت زناشویی از جمله عوامل اصلی ظهور و

شود که پیامدهای آن نه تنها در سطح فردی که  ترین نوع آن؛ یعنی طالق می خصوص خشن به

 حتی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دینی در سطح ملی قابل ارزیابی است. 

و  براساس تحقیقات پیشین، رویکردهای مختلفی به مقولۀ رضایت زناشویی دنبال شده

های اجتماعی و فرهنگی گرفته تا  ها و فاکتورهای متعددی از حوزه محققان تاکنون مؤلفه

اند. با  شناسی و ارتباطی در ارتباط با این مقوله شناسایی کرده فاکتورها اقتصادی، آموزشی، روان

ن رغم همۀ این مطالعات و راهکارهایی که ارائه شده، نرخ طالق در کشور همچنا حال و به این

ها،  درصد ازدواج 35ها کشور، در تهران  طور مثال، براساس آمار منتشرشده در رسانه باالست و به

منجر به  2016ها در سال  درصد ازدواج 26/52ها و در اصفهان  درصد ازدواج 28/8در مشهد 

 طالق شده است.

 نتایج آزمون فرضیات این تحقیق نشان داد که تفاوتی بین پاسخگویان دارای پس

های اقتصادی و اجتماعی متفاوت )همچون سطح تحصیالت، اشتغال، درآمد، تعداد فرزند  زمینه

و...( و میزان رضایت زناشویی آنها وجود ندارد. این به این معناست که برخالف تصور رایج، 

ای در میزان رضایت  کننده پایگاه اقتصادی و تاحدودی اجتماعی پاسخگویان نقش تعیین

نداشته است. اگرچه تببین چرایی این امر، براساس دالیل و شواهد تجربی در این  زناشویی آنها

پذیر نیست، اما یک فرض ممکن این است که تغییرات فرهنگی و اجتماعی در  تحقیق، امکان

ها و انتظارات از زندگی مشترک زناشویی شده  ها، اولویت های اخیر، باعث تغییر در نگاه سال

کن است متناسب با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و دینی صورت گرفته در عبارتی؛ مم است. به

مراتب نیازها و اهداف از تشکیل  های اخیر، نیاز و ضرورت جدی برای بازنگری در سلسله سال

( و لی و فونگ 1943طور که مازلو ) کم آن های جدید از طریق پیوند ازدواج، دست زندگی

توان  ه باشد. به این اعتبار، و برخالف نظریۀ مازلو، دیگر نمیاند، وجود داشت ( بیان داشته2011)

ترین نیازهای زوجین به هنگام تشکیل خانواده را صرفاً نیازهای  ترین و بنیادی اساسی

فیزیولوژیکی یا امنیتی دانست که در صورت تأمین شدن، رضایت زناشویی نیز حاصل خواهد 

اهمیت متغیرهای نظری و مفهومی تأثیرگذار در  شود که تر می شد. این ضرورت زمانی برجسته
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زندگی و روابط زناشویی امروزی بیش از گذشته نمایان شده است. نتایج تحلیل « کیفیت»

رگرسیون چندمتغییری این تحقیق تا حدی مؤید این فرضیه است؛ جایی که سه متغییر 

مقوله رضایت ، هم رابطۀ معناداری با «بخشش»و « احساس تعلق»، «صمیمیت»مفهومی 

درصد از واریانس متغییر رضایت 18اند در مجموع حدود  اند و هم توانسته زناشویی داشته

 زناشویی در بین پاسخگویان را تببین کند. 

نتایج این تحقیق همسو با نتایح تحقیقات زیاد دیگری هم در داخل و هم در خارج از ایران 

تواند  طح علمی و هم در سطح سیاستگذاری میهای زیادی هم در س است و به نوبۀ خود، داللت

های اجتماعی  دنبال تبیین و تحلیل آسیب داشته باشد. در سطح علمی، آشکار است که باید به

تر از  تر و بنیادی مراتب عمیق خصوص پدیدۀ طالق، در سطوح به ، به«خانواده»مرتبط به مسائل 

وزمره جامعه بود. طبیعی است این های صرف مبتنی بر پایگاه اقتصادی و مسائل ر تحلیل

های مختلف  تر در متغییرهای نظری و مفهومی رشته تر و گسترده موضوع، نیاز به کنکاش عمیق

شناسی، فرهنگی و ارتباطی دارد. در سطح سیاستگذاری  های اجتماعی، مردم از جمله در حوزه

های خود را از  ، نگاههای سیاستگذار نیز، ممکن است ضرورت داشته باشد نهادها و سازمان

رویکردهای حمایتی و معیشتی )پرداخت یارانه و اعطای وام و ثبت نام مسکن و...( صرف به 

تر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر در بین  های عمیق رویکرد

 ها تغییر دهند.  ادهها و مفاهیم جدید اثرگذار در قوام و پایداری خانو زوجین در ارتباط با مؤلفه

هایی نیز مواجه بوده است؛ از  های علمی با محدودیت این تحقیق همانند تمامی پژوهش

جمله اینکه لحاظ کردن تعداد محدودی از متغییرها در مدل تحقیق و محدود ساختن آن به 

اد تنها یک شهر در کشور ممکن باعث ایجاد محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق بشود. لذا پیشنه

شود محققان آینده، از لحاظ دامنۀ تحقیق، تعداد متغییرهای مفهومی مورد مطالعه را  می

ای( در نظر گیرند و از نظر جامعیت پژوهش، نیز سطح  رشته صورت بین خصوص به تر )به گسترده

شود که تحقیقات آتی، مراتب باالتر در  آن را در سطح ملی در نظر گیرند. همچنین پیشنهاد می

ای که  این هرم را نیز از لحاظ اثرگذاری و رابطه 5و  4خصوص مرتبه  نیازهای مازلو، به سلسه

 داشته باشد، را مورد سنجش و مطالعه قرار دهند.« رضایت زناشویی»توانند با مقوله  می
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 ( بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری 1385احمدی نوده، خدابخش و همکاران )
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9. 
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 ( افزایش 1400سازمان بهزیسی خراسان رضوی )درصدی تقاضای طالق در خراسان رضوی. 25

ها. برگرفته از سایت خبری همشهری آنالین  مصاحبه معاون پیشگیری سازمان بهزیستی با رسانه

 https://www.hamshahrionline.ir/news/630697: 1400به تاریخ آبان 

 ( بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و 1384لسادات و سیداحمد احمدی )فاتحی زاده مریم ا

 2، شماره  1میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان. خانواده پژوهی. دوره 

 . 109-119)تابستان(، صص 

 ( فراتحلیل اثربخشی مدا1393کمالی، ایوب؛ دهقانی فیروزآبادی، سمیره؛ و حامد قاسمی ) خالت

(، فرهنگ مشاوره 1381-1391ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین )ایران:  مشاوره-شناسی روان

 (.19درمانی، شماره پاییز )پیاپی  و روان
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 ( فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین 1391نژاد ) محمد گنجی، محمد و محمدجواد سامانی

تباطات، سال هشتم، شماره بهار )شماره پیاپی زنان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ار

26.) 

 ( گزارش وضعیت زنان و خانوار در آینه آمار طی سال1396معاونت امور زنان و خانواده )  های

 های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری.  ، تهران، معاونت بررسی1395تا  1390
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 دانژه.

 ( ارزش1394جوادی یگانه، محمدرضا) لی با های م ها و نگرش های ایرانیان)موج سوم(. دفتر طرح

 همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور.

 ( احساس امنیت اجتماعی و رابطۀ آن با رضایت از زندگی 1395هزارجریبی، جعفر و جواد فعلی )
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 . 7-28دوره اوّل، شماره سه. صص 
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