
 بینی رضايت زناشويی بر اساس حمايت ادراک شده، ناگويی هیجانی  پیش

 و ابراز صمیمیت

 زاده سوگند قاسم، سيده منور يزدی  راضيه بابايی،

. نـويسـنـده       ، تـهـران، ايـران       شناسی، دانشگاه الزهرا  گروه روان  -2شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامين، پيشوا، ايران.   ارشد روان کارشناسی -1

 ، تهران، ايران.شناسی و آموزش کودکان استثنايی دانشگاه تهران روان گروه -3 مسئول.

رضايت زنـاشـويـی      بينی  بسياری به شناسايی عوامل م  ر در پيش های تاکنون پژوهش مقدمه: 

حمايت ادراک شده، ناگويـی هـيـجـانـی و ابـراز              های مهمی مانند عامل  نقشاما اند.   پرداخته

بـررسـی   به طور همزمان مورد تامل پژوهشگران قرارنگرفته است. هدف پژوهش حاضر،  صميميت

 است.رضايت زناشويی با  حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميترابطه 

و رگرسيون بـود.  رويدادی و توصيفی از نوع همبستگی  پساين مطالعه  روش پژوهشروش کار:  

جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مت هل شا ل به تحصيل بود که در سال تحـصـيـلـی     

گـيـری    . با روش نمونه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامين مشغول به تحصيل بودند 5 6-13 

ها از پـرسـشـنـامـه           آوری داده نفر از زنان مت هل انتخاب شدند. برای جمع  143تصادفی ساده 

مقياس ارزيابی حمايت اجتماعی، مقياس ناگويی هيجانی و پـرسـشـنـامـه          رضامندی زوجيت، 

ها با استفاده از روش تحليل رگرسيون گام به گـام     استفاده شد. داده  نيازهای صميميت زناشويی

 تحليل شدند. 

و    حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی، ابراز صـمـيـمـيـت      ها نشان دادکه تحليل يافتهها:   يافته

درصـد از    44. اين متغيرها توانسـتـنـد    رابطه معناداری دارندرضايت زناشويی صميميت عاطفی با

بينی  بينی کنند و حمايت ادراک شده بيشترين نقش را در پيش واريانس رضايت زناشويی را پيش

 رضايت زناشويی داشت. 

نتايج حاکی از اهميت توجه به متغيرهای حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانـی و    گیری:   نتیجه

بينی رضايت زناشويی زنان بود. بنابراين، توجه به متغيرهـای حـمـايـت         ابراز صميميت در پيش

تواند دريـافـت رضـامـنـدی         زوجين میدر زندگی  ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت

 .زناشويی را  برای آنها تضمين نمايد

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 تاريخچه مقاله 

 دريافت : 

  پذيرش :
 

 کلید واژگان 

ابراز صميميت، حمايت ادراک 

شده، رضايت زناشويی، ناگويی 

 . هيجانی

 

 نويسنده مسئول  
Email: 

smyazdi@alzahra.ac.ir.   

 مقدمه     

  بزرگسالـی               در    افراد       که    است     حقوقی       و   عاطفی       تعهد      ازدواج نوعی           

  زناشـويـی                 و انعقاد پيوند                  همسر        انتخاب        پذيرند. عالوه بر اين،                      می  

  رضـايـت            .      1        شود     می      تلقی        شخصی        زندگی         در      عطفی        نقطه        هم  

 .      1        اسـت          هر رابطه زنـاشـويـی                             مهم       بسيار         جنبه        يک      زناشويی       

رضايت زناشويی به ميزان رضايت زوجين از يکديگر اشاره دارد                                                             

که مواردی مانند روش فرزندپروری، تعامل زوجين، رفتـارهـای                                                             

ارتباطی و اجتماعی، رضايت جنسی، رفتار مذهبی، رفـتـارهـای                                                               

شود       های اقتصادی و اوقات فرا ت را شامل می                                      شخـصی، فعاليت             

  زناشويی، رضايتی                   سيستم         ابعاد هر            از      يکی       در حقيقت،          .      4و     3    

کننـد.            می      تجربه         و     احساس         با يکديگر             رابطه         در      زوجين         که      است   

  اجتماعـی              مانند حمايت               متغيرهايی             که      دهند      می      نشان        تحقيقات       

  بـا رضـايـت                           3و ابراز صميميـت                   2، ناگويی هيجانی               1شده     ادراک     

  .  5    دارند       رابطه       زناشويی       

ها و دوام ازدواج                        های مهمی که بر انسجام خانواده                               يکی از م لفه            

  حمايت      .      6ت  يرگذار است حمايت اجتماعی ادراک شده است                                               

  خـانـواده،                  و حمايـت              محبت        از      فرد       ادراک         ميزان     به      ادراک شده         

اشـاره              حـواد             و     هـا      تنيدگـی             مقابل         در      وی      اطرافيان            و     دوستان      

  مراقـبـت،                 احساس         فرد       که      شوند     موجب می           حمايتی          منابع     .     دارد    

احساس           و     کند       بودن        ارزشمند           و     نفس       عزت       شدن،      داشته       دوست    

  تواند       می      و     قرار دارد             ارتباطی           وسيع        شبکه        از      بخشی        در      که      نمايد     

ادراک        . حمايت              7    مقابله نمايد              خوبی      به    تنيدگی        عوامل       برابر       در  

مفهومی چند بعدی است که به اشکال و طرق مختـلـفـی                                                       شده     

توان آن را به عنوان يک منبـع                                  تعريف شده است. برای مثال می                             

فراهم شده توسط ديگران به عنوان امکاناتی برای مـقـابلـه بـا                                                                        

تنظيم هيجان نـيـز يـکـی ديـگـر                                                         .      8استرس تعريف نمود                      

  نوعی        هيجانی          های مو ر در رضايت زناشويی است. ناگويی                                         مولفه     
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1– Perceived social support  

2– Alexithymia  

3– Empressement  
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  پـردازش             در      نـاتـوانـی                    که بـاعـث                     است       خلقی        نارسايی           و     نقص   

  .  13و          شود     می    ها    تنظيم هيجان             و   هيجانی        اطالعات        شناختی      

منفی          هيجان         با      شدن       در روبرو            فرد       توانايی           تنظيم هيجانی يعنی                 

  از      اجتـنـاب                جای       به  (     داد       تغيير         را      منفی        هيجان         توان      نمی       )وقتی       

  آرام        شفقـت )تشـويـق و                                    با      تو م        درک       و     پريشانی           حالت        در      آن  

  آگـاهـی،                توانـايـی                .    11        مهم       اهداف         به      نيل       جهت       خود(          کردن    

  احساسات بـدنـی                      درست        تفسير       ها،     هيجان       نامگذاری          و   شناسايی       

  فـعـاالنـه                   تعديـل            هيجانی،           برانگيختگی              درک       هيجان،          به      مربوط     

  منفی        هيجان         پذيرش         بهتر،         احساس         به      رسيدن         در      هيجان منفی          

هستـنـد.                  هيجانی          تنظيم         های     مهارت         از      آن      لزوم تحمل             زمان        در  

  و     مجـدد مـثـبـت                             ارزيابی           شامل        تنظيم هيجانی                مهم       مولفه         دو  

بهتـر             فردی        بين       کارکرد          به      تواند       می      مثبت،         هيجان         بيان        و     تجربه     

  .  12  شود       منجر      فردی      و   شناختی        روان      بهزيستی         و 

  يکی از متغيرهای مهم ديگری است که با رضـايـت                                                       1صميميت      

کـه           چرا       است       ازدواج ارزشمند                  در      دارد. صميمت                 رابطه         زناشويی       

  ازدواج          اصـلـی در                     کشاننـده              نيروی         و     عاشقانه           رابطه         يک      هسته    

  و     بخـشـد            می      استحکام           را      رابطه         حف        به    شوهر      و   زن    است، تعهد         

  مـرتـبـط                  زناشويی           و رضايت           بهزيستی           موضوع         با      مثبتی         گونه        به  

  نيازها          از      متا ر         شدت     به    را    ها    زوج     توسط      نزديکی        است. شيوه ابراز               

  کسـب          خـود          اصلی        های     در خانواده              زوج       هر      که      است       انتظاراتی             و 

  سـبـک             بـه         صميميت          ابراز         نحوه        بر      ا رگذار           عوامل         ساير        اند.        کرده    

  تکاملـی             مرحله         و     يکديگر          با      آنها        ارتباطی           سبک       افراد،          شخصيتی      

  .  13  شود       رابطه مربوط می              

رضايت زناشويی با متغيرهايـی                               هايی در خصوص ارتباط                       پژوهش     

  حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صـمـيـمـيـت                                                            مانند       

پـژوهـش خـواجـه و                                         نتـايـج             انجام شده است. در اين راستا،                              

  ناگـويـی                بين       معناداری            منفی        رابطه         داد       نشان          2    مقدم        خضری    

.   دارد        وجـود           زناشـويـی                 رضايت         با      فردی        بين     مشکالت       و   هيجانی      

  از      درصـد           24    فـردی           بيـن          مشکالت         و     هيجانی          ناگويی          همچنين      

هـای پـژوهـش                          کردند. يافته                  تبيين         را      زناشويی           رضايت         واريانس       

  توانمنـدی               که      بيانگر آن بود                 14پور           بخش و تقی           رجبی، حيات          

  ای        واسـطـه               نـقـش             با       يرمستقيم             و     مستقيم          صورت        هيجانی به         

کـاپـالن و                       .   دارد        زناشويی ت  ير                 سازگاری         و   رضايت       صميميت بر         

  در پژوهشی به بررسی ارتباط رضايت زناشويی،                                              15        2مادوکس      

زوج           117حمايت ادراک شده، اهداف و خـودکـارآمـدی در                                                             

های اين پژوهش نشان داد که بـيـن رضـايـت                                                       پرداختند. يافته                 

زناشويی، حمايت ادراک شده، اهداف شخصی و مشـتـرک و                                                                  

    16        3ويسـز       خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.                                               

ای به بررسی رابطه ابراز صميميت در خـانـواده بـا                                                                     در مطالعه         

کيفيت و موفقيت زندگی مشترک و رضايت زناشويی پـرداخـت.                                                          

نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود ابراز صميميت در خانواده بـا                                                              

کيفيت و موفقيت زندگی مشترک و رضايت زناشـويـی رابـطـه                                                                  

در تحقيـقـی                       17        4و ترليوک          و مورار         مستقيم و معناداری دارد.                         

به بررسی ارتباط سالمت عمومی با رضايت زناشويی در زوجيـن                                                         

های پژوهش آنها بيانگر رابطه مـثـبـت و                                                   جوان پرداختند. يافته                      

معنادار سالمت عمومی زوجين با زناشويی آنها بود. جوزوفيک و                                                           

ابراز صميمـيـت،                       در پژوهشی به بررسی ارتباط                               18        5ووجسي       

پـرداخـتـنـد.                             استقالل ادراک شده و حمايت اجتماعی در زنان                                        

نتايج اين تحقيق حاکی از آن بود که ابراز صميميت و استقـالل                                                            

 ادراک شده و حمايت اجتماعی در زنان ارتباط دارد.                                                

اند بـه                 هايی از اين دست نتوانسته                          الزم به ذکر است که پژوهش                       

پژوهش           سوالی که در ذهن پژوهشگر بوده پاسخ مناسبی بدهند.                                                 

حاضر به بررسی رابطه رضايت زناشويی با حمايت ادراک شـده،                                                              

پردازد در حالی کـه                        ناگويی هيجانی و ابراز صميميت در زنان می                                       

های پژوهشی به رضايت زناشويی بـه صـورت تـک                                                           در پيشينه         

های مختلـف                ببعدی نگريسته شده است يا رضايت زناشويی گروه                                           

مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين، بـه بـررسـی رابـطـه                                                                             

رضايت زناشويی با يک يا دو مورد از اين متغيرها پرداخته شـده                                                              

رود وقتی که به روابط چندبعدی و چندگـانـه                                                است. احتمال می                

هـای              ميان متغيرهای مختلف پرداخته شود بتوان بـه يـافـتـه                                                              

تری دست يافت. از طرف ديگر بررسی رابطه احـتـمـالـی                                                                 جالب    

رضايت زناشويی با حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابـراز                                                                

گشايد که حـاکـی از نـوآوری                                                ای نوين را می               صميميت دريچه            

شنـاسـان را جـهـت                                     پژوهش حاضر است و پژوهشگران و روان                                 

شناختی نوين جهـت کـاهـش                                     های روان          طراحی و تدوين برنامه                    

ناگويی هيجانی و ارتقا  رضايت زناشويی، حمايت ادراک شده و                                                             

هـای انـجـام                          با توجه به بررسی                نمايد.          ابراز صميميت تر يب می                     

حـمـايـت                رضايت زناشويی بر اسـاس                                بينی      شده در زمينه پيش                

هـای              ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت با پـژوهـش                                                      

  بـيـنـی               کمی مواجه هستيم. بنابراين، هدف از اين پژوهش پيش                                                 

حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و                                  رضايت زناشويی بر اساس                       

 ابراز صميميت بود.                   

 

 روش کار       
پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی بود. جامعـه آمـاری                                                               

شـد             اين پژوهش شامل کليه زنان مت هل شا ل به تحصيل مـی                                                  

در دانشگاه آزاد اسالمی واحـد                                     5 13-6 که در سال تحصيلی                  

کنندگـان              ورامين مشغول به تحصيل بودند. برای انتخاب شرکت                                               

بر اساس  فرمول                    گيری تصادفی ساده استفاده شد.                                از روش نمونه            

( حداقل حجم نمونه الزم                         2337)       6پيشنهادی تاباخنيک و فيدل                        

محـاسـبـه                    N ≥ 50 + 8 Mدر مطالعات همبستگی از رابطه                             

بين پژوهش             تعداد متغيرهای پيش                    Mحجم نمونه و               Nشود.          می  

1-  Intimacy  
2-  Kaplan & Maddux  

3-  Weiss   

4-  Muraru & Turliuc  

5-  Jozefik & Wojciech  

6-  Tabachnick & Fidell  
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باشد. به اين ترتيب با توجه به تعداد متغيـرهـای پـژوهـش                                                                        می  

  سـه     يعنی دوازده متغير )حمايت ادراک شده؛ ناگويی هيجانی با                                                        

  در      دشـواری             احسـاسـات،                  شنـاسـايـی                    در      دشواری          مقياس       خرده    

  هشـت      ؛ و ابراز صميمـيـت بـا                                      عينی        تفکر        و     توصيف احساسات             

  جنسـی،            عقالنی،          شناختی،         روان        مقياس صميميت عاطفی،                     خرده    

( و با تـوجـه                     تفريحی        -اجتماعی           زيباشناختی،               معنوی،          جسمانی،       

، دامـنـه               دوره کارشناسی ارشد                  تحصيل در          به معيارهای ورودی )                     

( و خروج از پژوهش )داشتـن هـر گـونـه                                                          سال     35تا      28سنی     

مشکالت خاص مانند افسردگی(، نمونه الزم برای اين مطـالـعـه                                                                

نفر بود. با در نظر گرفـتـن                                    136(     8    *       12        53      136برابر با )          

نفر در پژوهش شرکت کردنـد. ايـن                                            143کنندگان،            افت شرکت        

افراد با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به اين ترتيب که ابتدا                                                               

ليست کالسی اسامی دانشجويان کارشناسی ارشد در اخـتـيـار                                                                

دانشجوی متاهل بـه                       143ها      پژوهشگر قرار گرفت. از اين ليست                                

آوری            برای جـمـع                  نتخاب شد. در اين پژوهش                          ا صورت تصادفی             

 اطالعات از ابزارهای زير استفاده شد:                                  

اين مقيـاس بـه                          :   1ادراک شده           اجتماعی           حمايت         مقیاس         -1

  طراحی شده است و                          1        2وسيله زيمت، دهلم، زيمت و فارلی                              

ادراکات از بسندگی حمايت اجتماعی را در سه منبع خـانـواده،                                                              

سنجد. مقياس حمايت اجتماعی                               دوستان و افراد مهم زندگی می                           

سوال دارد که هر سوال بر روی يک طيف پنـج                                             12ادراک شده           

بـنـدی                  ( درجـه           5( تا کامالال موافق )                      1ای از کامالال مخالف )                       درجه    

شود. در اين مقياس، هر چهار سوال بر اساس منابع حمايـت                                                            می  

های عاملی خانواده، دوستان و افـراد                                                اجتماعی به يکی از گروه                      

مهم زندگی منتسب شده است. در اين مقياس افزايـش نـمـره                                                                  

افراد، نمره آنها در عامل کلی حمايت اجتماعی ادراک شـده، را                                                                 

دهد. عالوه بر اين از حاصل جمع نمره افراد در سواالت                                                    نشان می       

گانـه           های سه        هر مقياس نمره کلی فرد در هر يک از زير مقياس                                           

آيد. نتايج مطالعه زيمت و همکاران با هدف بررسـی                                                      به دست می         

سنجی مقياس چند بعدی حمايت اجـتـمـاعـی                                                 های روان          ويژگی     

ادراک شده نشان داد که اين ابزار برای بررسی حمايت اجتماعی                                                          

ادراک شده روا و پايا است. نتايج مطالعه براور، امسلی، کـايـد،                                                                        

سـنـجـی                     هـای روان                   در بررسی ويژگی                  23        3لوچنر و سيدات             

مقياس با استفاده از تحليل عاملی ت ييدی نشان داد که ساختار                                                           

سه عاملی اين مقياس )خانواده، دوستان و افراد مهم زنـدگـی(                                                                    

ها دارد. شکری ضرايب آلفای کرونبـا                                           برازش قابل قبولی با داده                        

گـانـه آن                         عامل کلی حمايت اجتماعی ادراک شده و ابعاد سـه                                              

)خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی(  و بعد کلی در نـمـونـه                                                                          

بـه دســـت                        86 3و     85 3،   84 3،    8 3ايرانی به ترتـيب برابر                        

 . در پژوهش حاضر نيز ضرايب آلفای کرونـبـا                                                     6اسـت              آورده     

گانه آن بـه                     عامل کلی حمايت اجتماعی ادراک شده و ابعاد سه                                           

 به دست آمد.             83 3و     84 3،     81 3،   86 3ترتيب برابر             

بگبی          توسط        اين مقياس           :   4هیجانی تورنتو                 مقیاس ناگويی                -2

  سه      و     است       سوالی         23    آزمون         يک      شده،        معرفی           21    و همکاران           

توصيف           در      دشواری          احساسات،            شناسايی           در      دشواری          زيرمقياس        

  مقيـاس            گذاری آن در             نمره      .   سنجد     می      را      عينی        تفکر        و     احساسات       

  کامـالال        )   5  تا نمره       (   مخالف       کامالال     )     1نمره        از    ليکرت       ای    درجه      پنج   

  زيرمقيـاس               سه      های     نمره        جمع       از      نيز       کل    نمره      يک    است.    (   موافق     

  بـرای           اين مقـيـاس               .     شود     می      محاسبه          کلی       هيجانی          ناگويی          برای    

  بـر         توانـد          می      و     است       مناسب         بالينی          و     عمومی         های     نمونه         در      اجرا    

  هـای       ويژگی     .     شود       اجرا        گروهی         يا      فردی        به صورت           شرايط         حسب   

  تايـيـد               و     بررسی         متعدد         های    پژوهش         در      مقياس         اين       سنجی     روان    

  ناگويی        برای      کرونبا          آلفای       ضرايب           . بشارت            22  است       شده   

  احسـاسـات،                  شناسايی           در      دشواری          زيرمقياس            سه      و     کل      هيجانی      

،   3 85ترتيب               به      را      عينی        تفکر        احساسات و             توصيف         در      دشواری      

  بـازآزمـايـی                      پـايـايـی                   است.          کرده        گزارش       72 3و     75 3،   82 3

  دو      در      نـفـری              67    نمـونـه               يک      در      تورنتو          هيجانی          ناگويی        مقياس     

  هيجانی          ناگويی          برای        77 3تا      73 3    از      هفته        چهار        فاصله         با    نوبت    

  هـمـزمـان                   اعتبار      .     است       شده       تاييد         مختلف         های    زيرمقياس            و     کل  

  بـيـن             هـمـبـسـتـگـی                             برحسـب            تورنتو          ناگويی هيجانی                 مقياس     

  هـيـجـانـی،                       هـوش          هـای       مقـيـاس               و     آزمون         اين       های     زيرمقياس        

  مورد        و     بررسی         شناختی       روان        درماندگی            و   شناختی       روان      بهزيستی       

 . در پژوهش حاضر نـيـز ضـرايـب                                                23ه است         گرفت      قرار      تاييد     

  در      دشـواری             زيرمقياس          سه    و   کل    هيجانی        ناگويی      آلفای کرونبا                

  تـفـکـر                 احساسـات و                    توصيف         در      دشواری          احساسات،            شناسايی       

 به دست آمد.             71 3و     74 3،   83 3،   87 3به ترتيب برابر                  عينی    

  اين مـقـيـاس                  :     5صمیمیت زناشويی                  نیازهای           پرسشنامه            -3

  سـوال             41تدوين شده است و                   2331باگاروزی در سال                     توسط    

  صميميت عاطـفـی،                       يعنی        آن      ابعاد         و     صميميت          نيازهای           که      دارد    

زيباشناختـی،                    معنوی،          جسمانی،           جنسی،         عقالنی،          شناختی،         روان    

دهد. يعنی نمره کـل                          می      قرار        بررسی         مورد        را      تفريحی        -اجتماعی       

  عـددی           نمرات         صميميت          هشت بعد           برای      هم دارد. به بيان ديگر،                      

  کـلـی             صميمـيـت                نمره        بعد       هر      نمرات         جمع       با      که      شده       محاسبه      

ها بـه صـورت مسـتـقـيـم                                               آيد. در ضمن همه سوال                        می      بدست    

  1  عدد     از    سوال      هر    در    آن    شوند. طيف پاسخگويی                    گذاری می          نمره    

  نشـان           بـعـد             يـک         در      باالتر،          است. نمرات                گرديده          مشخص        13  تا  

  طـرف          از      صميميـت             از      بعد       آن      به      دهنده       پاسخ      بيشتر       نياز      دهنده     

  ايـن          کـل         خواهد بود. اعتمادی در ايـران پـايـايـی                                                        خود       همسر    

نسبت به مقـيـاس                       58 3را        همزمان          و روايی         4  3را        پرسشنامه        

 . در پـژوهـش                           24    صميميت باگاروزی به دست آورد                                 نيازهای       

1–  Social support persived scale  

2– Zimet, Dahlem, Zimet & Farley   

3– Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner & Seedat  

4– Toronto alexithymia scale  

5– Marital intimacy needs questionnaire marital satisfaction  
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 میانگین و انحرا  استاندارد متغیرهای پژوهش -1جدول 

آن        همـزمـان                و روايی         3  3  پرسشنامه          اين     کل    پايايی      حاضر نيز          

 محاسبه شد.              61 3

اين مقياس در سـال                               :   1مقیاس رضامندی زوجیت افروز                           -4

در تهران هنجاريابی شد. مقيـاس                                      138تهيه و در سال                 1387

رضامندی زوجيت افروز دارای سه فرم بلـنـد، کـوتـاه و فـرم                                                                               

تجديدنظر شده است که به صورت فردی يا گروهی بـه شـکـل                                                               

شود و نياز به خواندن و نوشتن در حـد                                             مداد و کا ذی اجرا می                    

سوم راهنمايی دارد. در اين پژوهش از فرم کوتاه آن استفاده شد                                                            

ای          درجـه         4های اين مقياس در طيف                        سوال    سوال دارد.                51که    

گيری        ليکرت )کامالال مخالف، مخالف، موافق و کامالال موافق( اندازه                                                          

کنند. هـر                     دريافت می           4و     3،   2،   1شود که به ترتيب نمرات                         می  

دهنده رضايـت                  چه فرد در اين آزمون نمره بيشتری بگيرد، نشان                                           

پاسخ        زناشويی باالتر است. در صورتی که بيش از شش سوال بی                                                  

های آزمون قابل اعتماد نبوده و بايـد از                                                وجود داشته باشد، نمره                     

دارد      مقيـاس                خرده        13مقياس       تصحي  آن خودداری نمود. اين                              

انديشی همسران، رضـايـت زنـاشـويـی،                                                        که عبارتند از: مطلوب                      

رفتارهای شخصی، رفتارهای ارتباطی و اجتماعـی، روش حـل                                                                 

های اقتصادی، احسـاس و رفـتـار                                                   مساله، امور مالی و فعاليت                         

مذهبی، روش فرزندپروری، اوقات فرا ت، تعـامـل احسـاسـی.                                                                   

گزارش شد،              3پايايی اين مقياس با استفاده از آلفای کرونبا                                               

از روايی صوری و محتوايی خوبی برخوردار است و روايی مالکی                                                        

و روايـی مـالکـی                               44 3آن با مقياس رضايت زناشويی انريـ                                         

 . در پژوهش                 25گزارش شده است                     88 3های آن            مقياس       خرده    

و روايی مـالکـی                      88 3    مقياس     حاضر نيز ضرايب آلفای کرونبا                               

 به دست آمد.              4 3آن با مقياس رضايت زناشويی انري                                  
از حراست دانشگاه آزاد اسـالمـی واحـد                                               جهت اجرای پژوهش،                  

ای کـه بـا حضـور                                          ورامين مجوز گرفته شـد. در جـلـسـه                                                       

منتخب تشکيل گرديـد ضـمـن                                    دانشجويان           کنندگان يا              شرکت    

نـامـه              بيان هدف و اهميت پژوهش از آنها خواسته شد تا رضايت                                                 

کتبی جهت شرکت در پژوهش را تکميل نـمـايـنـد. سـپـس                                                                         

مقياس       منتخب پرسشنامه رضامندی زوجيت افروز،                                     دانشجويان           

پرسشنامـه             و   مقياس ناگويی هيجانی                     ،   ارزيابی حمايت اجتماعی                     

را تکميل کردند. الزم به ذکر اسـت                                     نيازهای صميميت زناشويی                        

کنندگان ترتيب خاصی نداشت و                              ها به شرکت            که ارائه پرسشنامه                 

به صورت تصادفی انجام شد. همچنين بعد از تـکـمـيـل هـر                                                                              

ای برای استراحـت                      پرسشنامه، فاصله زمانی در حدود پنج دقيقه                                       

شد و حدود يک ساعت هر چهار پـرسـشـنـامـه                                                         در نظر گرفته              

ها با استفاده از                    های به دست آمده از پرسشنامه                             داده    تکميل شد.             

روش تحليل رگرسيون گام به گام در نسخه بـيـسـت و دوم                                                                      

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.                                 SPSSافزار         نرم   

 

 ها    يافته       
دانشـجـويـان                    نفر از                  143  کنندگان اين پژوهش، شامل                         شرکت    

در          5 13-6 شد که در سال تحـصـيـلـی                                       خانم و مت هل می               

آنها      دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامين مشغول به تحصيل بودند.                                                      

هـای              سال قرار داشـتـنـد. شـاخـص                                            35تا      28در دامنه سنی              

داده      نشان        1جدول      در    توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش در                                   

 شده است.          

 M SD متغیر  

 64 3 35 31 . حمايت ادراک شده1

  3 4  2 43 . ناگويی هيجانی2

 6  2  6 15 احساسات شناسايی در . دشواری3

 33 2 23 6 احساسات توصيف در . دشواری4

 81 2 37 18 . تفکر عينی5

 43 5 52  21 . ابراز صميميت6

 38 3 44  2 عاطفی . صميميت7

 37 3 88 26 شناختی . صميميت روان8

 81 2 71 25 . صميميت عقالنی 

 37 2 85 23 . صميميت جنسی13

 1  2 64 27 . صميميت جسمانی11

 37 2 36 33 . صميميت معنوی12

 76 2 71 28 . صميميت زيباشناختی13

 35 2 53 27 تفريحی -. صميميت اجتماعی14

  3 6 64 4 1 . رضايت زناشويی15

1– Afrooz marital satisfaction scale (AMSS) 
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  ماتريس همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش  -2جدول

ميانگين و انـحـراف                                  شود     مشاهده می           1همچنان که در جدول                   

کنندگان گـزارش شـده                               استاندارد متغيرهای پژوهش در شرکت                                

ها از ضريب همبستگی پيرسون به منظور                                      است. برای تحليل داده                      

بين و مالک استفاده شد کـه                              بررسی ارتباط بين متغيرهای پيش                             

 آمده است.             2در جدول         
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 خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام -3جدول 

حـمـايـت ادراک شـده، ابـراز                                                         ، بين     2بر اساس نتايج جدول                    

رابطه مثبت و                  رضايت زناشويی               عاطفی با              صميميت        صميميت و        

رضايـت          با    ناگويی هيجانی               معناداری وجود داشت. همچنين بين                                  

رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد بـه مـنـظـور                                                               زناشويی         

بينی متغير مالک رضايت زناشويی بر اساس متـغـيـرهـای                                                             پيش   

سـه       حمايت ادراک شده، ناگـويـی هـيـجـانـی )بـا                                                                         بين     پيش   

مقياس دشواری در شناسايی احسـاسـات، دشـواری در                                                                   خرده    

هشـت        ( و ابراز صميميـت )بـا                                        احساسات و تفکر عينی                       توصيف     

شناختی، عقالنی، جنـسـی،                              عاطفی، روان               مقياس صميميت              خرده    

( از روش                    تفريـحـی              -جسمانی، معنوی، زيباشناختی، اجتماعی                                  

با توجه بـه                   تحليل رگرسيون گام به گام استفاده گرديد.                                           آماری       

درجه پراکنده                45اين که نقاط رگرسيون حول خط با يک شيب                                      

بودند فر  نرمال بودن ت ييد شد. آماره دوربيـن واتسـون                                                                    شده   

فر  استـقـالل                    بود که نشان دهنده برقراری پيش                               6  1برابر با          

خطی چندگانه بين متـغـيـرهـای                                        خطاها است. برای بررسی هم                          

شد که مقدار عـامـل                          مستقل از شاخص تحمل واريانس استفاده                                    

هـای          فر      به دست آمد. بنابراين، پيش                             2تورم واريانس کمتر از                      

بـيـنـی                     پـيـش         منظور       توان به           رگرسيون رعايت شده است و می                          

بر اساس حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانـی                                           رضايت زناشويی               

مقياس دشواری در شناسايی احساسات، دشـواری                                                  سه خرده       )با       

هشـت        ( و ابراز صميميت )با                          احساسات و تفکر عينی                       در توصيف        

شناختی، عقالنی، جنسـی،                           عاطفی، روان               مقياس صميميت              خرده    

( از            تـفـريـحـی                        -جسمانی، معنوی، زيباشناختی، اجتـمـاعـی                                           

ارائه         3رگرسيون گام به گام استفاده کرد که نتايج آن در جدول                                                    

 شده است.        

 احتمال F df1 df2تغییر   تغییر  2    بین متغیر پیش گام

 331 3 138 1 17 53 1 2 3 283 3 53 3 حمايت ادراک شده 1

 331 3 137 1 67 41 383 3 363 3 63 3 عاطفی صميميتحمايت و  2

 331 3 136 1 48 23  34 3  43 3 64 3 و ابراز صميميتعاطفی  صميميتحمايت،  3

 335 3 135 1 43    33 3 448 3 67 3 ابراز صميميت و ناگويی هيجانی عاطفی، صميميتحمايت،  4

شود که در                 مشاهده می           3با توجه به نتايج ارائه شده در جدول                                    

بينی        گام نخست، حمايت ادراک شده بيشترين نقش را در پيش                                               

رضايت زناشويی داشت. ضريب همبستگی اين متغير با رضايـت                                                          

درصد از تغييرات رضايت زناشويی بـه                                           28بود و         3 53زناشويی         

وسيله حمايت ادراک شده قابل تبيين است. در گام دوم، پس از                                                           

وارد مـعـادـلـه                                   عاطفـی            صميميت      حمايت ادراک شده، متغير                        

رگرسيون شد. ضريب همبستگی اين دو متغـيـر بـا رضـايـت                                                                         

درصد از تغييرات رضايت                         36و بيانگر آن بود که                        3    63زناشويی         

بينی است. در واقـع،                               زناشويی از طريق اين دو متغير قابل پيش                                     

در معادله رگرسيون توانسته است                                 عاطفی         صميميت      ورود متغير            

بينی را افزايش دهد. در گام سـوم،                                        درصد توان پيش               8به ميزان          

، متـغـيـر ابـراز                               عاطفی         صميميت      پس از حمايت ادراک شده و                         

صميميت وارد معادله رگرسيون شد. ضريب همبستگی اين سـه                                                         

درصد از           43و بيانگر آن بود که                        3    64متغير با رضايت زناشويی                        

بينی        تغييرات رضايت زناشويی از طريق اين سه متغير قابل پيش                                                   

است. در واقع، ورود متغير ابراز صميميت در معادله رگرسـيـون                                                                 

بيـنـی را افـزايـش                                      درصد توان پيش               5توانسته است به ميزان                      

  صـمـيـمـيـت                     دهد.در گام چهارم، پس از حمايت ادراک شده،                                                

و ابراز صميميت، متغير ناگويی هيجانی وارد مـعـادـلـه                                                                   عاطفی     

رگرسيون شد. ضريب همبستگی اين چهار متغير بـا رضـايـت                                                                   

درصد از تغييـرات                      44و بيانگر آن بود که حدود                             3    67زناشويی         

بينی است.             رضايت زناشويی از طريق اين چهار متغير قابل پيش                                             

در واقع، ورود متغير دلبستگی ناگويی هيجانـی در مـعـادـلـه                                                                            

بـيـنـی را                        درصد توان پيش               4رگرسيون توانسته است به ميزان                              

 افزايش دهد.           

به منظور بررسی اين که سهم هر يک از متغيرهـای حـمـايـت                                                                   

، ابراز صميميت و ناگويی هيجانی                                عاطفی         صميميت      ادراک شده،            

بينی رضايت زناشويی زنان چقدر اسـت از ضـرايـب                                                                  در پيش      

  4استاندارد و  يراستاندارد استفاده شد که نتايج آن در جدول                                                             

 گزارش شده است.                
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 بین متغیر پیش مدل

 ضرايب رگرسیون
مقدار 

 احتمال

 همبستگی

 غیر استاندارد

ß 

 استاندارد شده

 eta 

 نیمه تفکیکی تفکیکی صفر مرتبه

 53 3 53 3 53 3 331 3 53 3 47 1 حمايت ادراک شده 1

2 
 48 3 51 3 53 3 331 3 44 3  3 1 حمايت ادراک شده

 41 3 43 3 41 3 331 3  3 3 34 1 عاطفی صميميت

3 

  

  

 46 3 48 3 53 3 331 3 41 3 41 1 حمايت ادراک شده

  3 3 43 3 41 3 331 3 36 3 13 1 عاطفی صميميت

 25 3 26 3 28 3 331 3 34 3    3 ابراز صميميت

4 

  

  

 35 3 38 3 53 3 332 3 38 3 23 1 حمايت ادراک شده

 33 3 34 3 41 3 332 3 35 3 8  3 عاطفی صميميت

 24 3 25 3 28 3 332 3 32 3 84 3 ابراز صميميت

 -18 3 -23 3 -21 3 335 3 - 2 3 -72 3 ناگويی هيجانی

 ضرايب استاندارد و غیراستاندارد و همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی متغیرها-4جدول 

 گیری      بحث و نتیجه           

بـر اسـاس                   بينی رضايت زناشويـی                             پژوهش حاضر با هدف پيش                     

حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت در زنـان                                                                  

صورت گرفت. نتايج حاصل از تحليل آماری هـمـبـسـتـگـی و                                                                        

، حمايت         رضايت زناشويی             رگرسيون گام به گام نشان داد که بين                                    

ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت ارتباط معـنـاداری                                                               

 وجود دارد.              

اولين يافته پژوهش مبنی بر اين بود که حمايت ادراک شـده،                                                                  

  توانستند رضايت زناشويی زنان                             ناگويی هيجانی و ابراز صميميت                              

خـواجـه و                   هـای              بينی کنند. اين يافته با نتايج پژوهش                                       پيش   را    

  مشکـالت            و     هيجانی          ناگويی          در خصوص رابطه                   2    مقدم        خضری    

مـتـ هـل،                     زن      پـرسـتـاران                     در      زناشـويـی                 رضايت         با      شخصی        بين   

  مبنی بر رابطه مـعـنـادار                                  26  فرد       بازکيايی و صداقتی                   پور     مهدی    

، و رجبـی و همکـاران                        زوجين         صميميت          و     زناشويی           رضايـت        بين   

  هـيـجـانـی،                       تـوانـمـنـدی                        در مورد رابطه مثبت و معنادار                                  14    

همسو است. همچنين با                         زناشويی           و سازگاری             رضايت         صميميت،       

و   مـورار            ،     16        ويسز     ،      15های کاپالن و مادوکس                        نتايج پژوهش           

وانهيول             و دريک و              18سي          ووج       ، جوزوفيک و               17    ترليوک            و 

   همخوانی دارد.                 27  

  رضـايـت           توان عنوان کـرد کـه                                   در تبيين اين يافته پژوهش می                           

  رابطه زناشـويـی                       يک      از      پيچيده          و     مهم       بسيار         جنبه        يک      زناشويی       

زناشـويـی،                    سيستم       يک    های     جنبه      از    يکی     . در حقيقت،             2    است   

  تـجـربـه                  و     احسـاس            خويـش           رابطه         در      زوجين         که      است       رضايتی      

  مانند حمايـت                  متغيرهايی             که      دهند      می      نشان        کنند. تحقيقات                 می  

  و ابراز صميميت با رضايت                           شده، ناگويی هيجانی                      ادراک         اجتماعی       

مـوجـب                حـمـايـتـی                      منابع      . همچنين               5        دارند         رابطه         زناشويی       

  عـزت          شـدن،           داشتـه            دوست        مراقبت،           احساس         فرد       که      شوند     می  

  از      بـخـشـی                 در      کـه         احساس نمايد               و     کند       بودن        ارزشمند           و     نفس   

  عـوامـل               بـرابـر               در      تـوانـد                 می      و     قرار دارد             ارتباطی           وسيع        شبکه    

  نـاگـويـی               از سوی ديـگـر،                              .       7  مقابله نمايد                خوبی      به    تنيدگی      

  در      ناتـوانـی                 که باعث           است       خلقی        نارسايی           و     نقص       نوعی        هيجانی      

  شـود        می      ها    تنظيم هيجان               و     هيجانی          اطالعات          شـناختی           پردازش      

  تـفـسـيـر                     هـا،            هيجان         شناسايی           پس آگاهی داشتن،                .      13و          

  برانگيـخـتـگـی                          درک       هيجان،          به      مربوط         احساسات بدنی                درست    

  احسـاس            بـه         رسـيـدن               در      هيجان منفی              فعاالنه          تعديل         هيجانی،       

  آن کـه  از                            لزوم تحـمـل                   زمان        در      منفی        هيجان       پذيرش       بهتر،     

هستند با رضايت زناشويـی رابـطـه                                               هيجانی          تنظيم         های     مهارت     

  است       ارزشمند           ازدواج نيز            در    صميميت      عالوه بر اين،              .     12  دارند       

  اصـلـی در                     کشاننـده              نيروی         و     عاشقانه           رابطه         يک      که هسته           چرا   

  اسـتـحـکـام                       را      رابـطـه               حف        به      شوهر        و     زن      است، تعهد             ازدواج      

  و رضـايـت                     بـهـزيسـتـی                       موضـوع            با      مثبتی         گونه      به    و   بخشد      می  

بنابراين، دور از انتظار نيسـت کـه                                           .         13    است         مرتبط         زناشويی       

 بينی رضايت زناشويی را داشته باشد.                                   اين سه متغير قدرت پيش                     

يافته ديگر پژوهش بيانگر اين بود که حمايت ادراک شده قدرت                                                         

بينی رضايت زناشويی زنان را دارد. اين يافته بـا نـتـايـج                                                                             پيش   

  و و       مـورار            ،     16        ويسـز        ،          15های کاپالن و مادوکس                          پژوهش     

  همسـو اسـت. در                                  18سي          ووج     و جوزوفيک و               17  ترليوک        

هـای              توان عنوان نمود که يکی از مـ لـفـه                                              تبيين اين يافته می                  

مهمی که بر رضايت زناشويی ت  يرگذار است حـمـايـت ادراک                                                                 

 . همچنين، در حمايت اجتمـاعـی ادراک شـده،                                                           6شده است           

ها در مواقع ضروری و                           های فرد از دسترس بودن حمايت                             ارزيابی       

 . از سوی ديگر، داشـتـن روابـط                                            28شود         مورد نياز بررسی می                  
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اجتماعی، تفري  و برخورداری از حمايت از سمت همسر و ساير                                                        

های رضايت زناشويی است. با توجه به پيشينه                                            افراد يکی از مولفه                  

نقشی مـحـوری در                             حمايت اجتماعی               های انجام شده،                  پژوهش     

کند. بنابراين، دور از انتظار نيست که بر                                             ايفا می       رضايت زناشويی               

بـيـنـی                     اساس حمايت اجتماعی بتوان رضايت زناشويی را پيش                                             

 کرد.    

يافته بعدی پژوهش حاکی از آن بود که ناگويی هيجانی نـقـش                                                            

داشـت و               رضايت زناشـويـی                         بينی        معکوس و معناداری در پيش                       

بينی کند. اين يافته بـا                               توانست رضايت زناشويی در زنان را پيش                                   

رجبی و همکاران                ،       2    مقدم        خواجه و خضری            های       نتايج پژوهش           

  وانهيـول                    ، دريک و            17    ترليوک            و و   مورار         ،     16        ويسز     ،      14    

   همسو است.                  2  و فام           27

  يکـی          هيجانی          ناگويی      توان عنوان کرد که                     در تبيين اين يافته می                     

  شـنـاخـتـی                      پـردازش             در      نـاتـوانـی                    است که به             مشکالتی        اين     از  

  و     شـود            هـا مـربـوط مـی                                     هيجـان            تنظيم         و     هيجانی          اطالعات      

  احساسات، تـمـايـز                           شناسايی           در      دشواری          های     م لفه         دربرگيرنده          

هيجـانـی،                   انگيختگی            با    مربوط       بدنی      های     تهييج       و   احساسات         بين   

خـيـالـپـردازی،                             در      ضـعـف             احسـاسـات،                  توصـيـف               در      دشواری      

است. از سـوی                      بيرونی          فکری        گيری      جهت       و     عينی        شناختی        سبک   

مشکل          نظير        فردی        بين       مشکالت         همراه         به      هيجانی          ديگر، ناگويی            

،   صـمـيـمـيـت                         پذيـری،           اطاعت         آميزی،        مردم        قاطعيت،         در    داشتن     

در        روانـی            آشفتـگـی                ايجاد         به      منجر        مهارگری           و   پذيری       مسئوليت       

  بـا         افـراد            کنـد.           تر می       سخت       را      صميمانه           ارتباطات            شود و       می      افراد     

  ارتباط          الزمه يک         که    را    همدلی       از    کمتری       سطوح      هيجانی        ناگويی      

پس بعيد نيست که                    .    23    دهند        می      نشان        خود       از      است       صميمانه       

چنين مسايلی با رضايت زناشويی منافات داشته باشد يا بـاعـث                                                              

بنابراين، دور از انتظار نيست که ناگـويـی                                                تعار  زناشويی شود.                    

رضـايـت             بـيـنـی                         هيجانی نقش معکوس و معناداری در پيـش                                     

 داشته باشد.               زناشويی       

ابراز صميميـت                 که    آخرين يافته پژوهش حاضر مبنی بر اين بود                                        

را داشت. همچنين صميميـت                             بينی رضايت زناشويی                      قدرت پيش        

بينی کند. ايـن                      توانست رضايت زناشويی در زنان را پيش                                   عاطفی       

فــرد           بازکيايی و صـداقتی                      پور     مهدی    های       يافته با نتـايج پژوهـش                      

  ترليـوک                 و و   مورار       ،   16    ويسز     ،    14 ، رجبی و همکاران                     26  

    33    1    کـوردووا              و واچـز و                             18سي          ، جوزوفيک و ووج                   17

 همسو است.           

صميميت و              توان عنوان کرد که                     در تبيين اين يافته پژوهش می                           

  لـحـاظ              اين       از      آن      پويايی          و     شود     می      ايجاد         روابط         بستر        عواطف در        

. از سـوی               رابطه         يک      کليت        و   تمامی       از    است     برآيندی         باشد که         می  

  خشـنـودی،                 بـا         مرتـبـط               های    به احساس            زناشويی           رضايت     ديگر،       

اشاره دارد و فـرايـنـدی                                   شوهر        يا      زن      شده       تجربه         لذت       و     رضايت     

  مـانـنـد                   يرکالمـی              و     کالمی        صورت        به      يک زوج          آن      در      که      است   

  تبادل         همديگر          با      مختلف         های     ژست       و     چهره        ت ال حا      کردن،         گوش   

 . با توجه به ايـن کـه                                        26    دهند       انجام می            را      افکار       و   احساسات       

های صميميت و رضايت زناشويی به هم نزديک هستند و                                                      مولفه     

 .      31آميز و صميمانه بين فردی اشاره دارنـد                                                      به روابط محبت             

رسد ارتباط نزديکی ميان ابراز صميميـت و                                                بنابراين، به نظر می                   

صميميت عاطفی با رضايت زناشويی وجود داشته باشد. پس دور                                                       

قـدرت               صميميت عاطـفـی                  ابراز صميميت و                از انتظار نيست که                   

 بينی رضايت زناشويی در زنان را داشته باشد.                                           پيش   

توان بيان کـرد کـه                                  با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش می                                     

تواننـد             حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت می                                                

بينی کند. نـکـتـه حـائـز                                                پيش   متاهل را            رضايت زناشويی زنان                  

اهميت نيز نقش قابل توجه و ت  يرگذار حمايـت ادراک شـده،                                                                    

ناگويی هيجانی و ابراز صميميت در رضايت زناشويی اسـت. بـا                                                                   

ها را در زنان                 توان بسياری از مهارت                      بررسی چنين متغيرهايی می                       

و زوجين بهبود بخشيد. حمايت ادراک شده، ناگويی هيجانی و                                                             

ابراز صميميت با رضايت زناشويی ارتباط دارند. از ضـروريـات                                                                        

اساسی زندگی مشترک که توجه به آن در کيـفـيـت زنـدگـی                                                                   

خانوادگی و سپس وضعيت جامعه ا ر مستقيمی دارد و پرداختن                                                       

به آن شرط اساسی زندگی موفق است حمايـت ادراک شـده،                                                               

نتايج پـژوهـش                   .         23    باشد        می    ناگويی هيجانی و ابراز صميميت                            

هـا،              شناسان، مشاوران، خـانـواده                                تواند برای همه روان                     حاضر می       

اندرکاران نظام آمـوزش خـانـواده                                             زوجين جوان و تمامی دست                      

تلويحات مفيدی در ارتباط با حمايت ادراک شـده، نـاگـويـی                                                                        

رضايت زناشويی داشته باشد. به نظر                                    و     هيجانی و ابراز صميميت                     

هايی که مبتنی بر اين متغيرهای اسـاسـی                                                 ريزی      رسد برنامه            می  

باشند و آنها را در ر س ابعاد و اهداف خود قرار دهد موفـقـيـت                                                                   

بسياری کسب خواهند کرد. بـنـابـرايـن ايـجـاد آگـاهـی در                                                                                      

ها و زوجين جوان نسبت به نقش حمايـت                                        شناسان، خانواده                 روان    

ادراک شده، ناگويی هيجانی و ابراز صميميت و ارتباط نـزديـک                                                              

 آنها با رضايت زناشويی در زوجين، اهميت قابل توجهی دارد.                                                      

هايی از جمله مدت                    مالک   توان        های اين پژوهش می                  از محدوديت          

ازدواج و داشتن فرزند را نام برد. اين موارد نکات مهمی هستنـد                                                                 

؛ از آنجـايـی                   پذيری نتايج را محدود کنند                           که ممکن است تعميم                 

که عوامل مختلفی مانند ميزان تحصيـالت، سـن، وضـعـيـت                                                                      

اقتصادی و اجتماعی، عادات و رسوم با رضايت زناشويی ارتبـاط                                                            

کنندگان پژوهش حاضر که با                            دارد احتماالال اين عوامل در شرکت                              

باشد، بنابراين تعميم نـتـايـج ايـن                                                      ها متفاوت             ساير شهرستان            

 کنندگان ديگر بايد با احتياط انجام شود.                                          پژوهش به شرکت             

های آتی در مورد زوجيـن انـجـام                                            شود که پژوهش              پيشنهاد می          

شود برای پی بردن به روابط ميان متغيـرهـا،                                                 شود؛ پيشنهاد می               

دهی از مصاحبه و مشاهـده نـيـز                                           عالوه بر ابزارهای خودگزارش                         

استفاده گردد؛ با توجه به اين که مساله حمايت ادراک شـده،                                                                   

ناگويی هيجانی و ابراز صميميت و ارتباط آنـهـا بـا رضـايـت                                                                                

1- Wachs & Cordova  
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Prediction of Marital Satisfaction  ased on Perceived Support, Alexithymia and Empressement 
Babaei R (MA), Yazdi S.M (Ph.D)*, Ghasemzadeh S (Ph.D) 

 

Abstract 

 ackground: Many studies have by now recognized about effective factors on marital satisfaction. 

Perceived support, alexithymia and empressement, but the important roles of perceived support, 

alexithymia and empressement, all together, did not get researchers attention on marital satisfaction, 

yet. The aim of study was the prediction of marital satisfaction based on the perceived support, 

alexithymia and empressement.  

Materials and methods: This research was post hoc and analytical study of correlational type. 

Statistical population consist of students women in Islamic Azad University of Varamin in 1395-96 

academicyear.140 women selected by simple random sampling method. The instruments were 

marital satisfaction questionnaire,  social support appraisal scale, alexithymia scale and marital 

intimacy needs questionnaire. Data were analyzed by stepwise regression analysis method.  

 esults:The findings showed that perceived support, alexithymia, empressement and affective 

intimacy had a significant relation with marital satisfaction. These variables predicted 44 percent of 

variance of marital satisfaction and perceived support had the most contribution in prediction of marital 

satisfaction.  

Conclusion: The results were due to the importance of perceived support, alexithymia, em-

pressement and affective intimacy variables in predicting marital satisfaction in women. Therefore  paying 

attention to these variables such perceived support, alexithymia and empressement can be ensur-

ing marital satisfaction.  

 

Keywords: Alexithymia, Empressement, Marital satisfaction, Perceived support  
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