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     پژوهشی  
  
  

  ــــی مــازنــــــــدرانمجلـــــه دانشـــــگاه علـــــــوم پـزشکـــ
  )99-109   ( 1385   سال مهر و آبان   54انزدهم   شماره شدوره 

99  1385مهر و آبان  ، 54         دوره شانزدهم ، شماره                                                                    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران       

   رضایتمندی زوجی وعشقاجزاء بررسی ارتباط بین 

  

  (.Ph.D)*** حسن حق شناس  (.M.D)** علی فیروزآبادی         (.M.D)*+ میترا حفاظی طرقبه
 

  چکیده
 وجـود عـشق در رابطـه و         ، زناشـویی  ی های رضایتمندی در رابطـه     کننده  تعیین  عوامل ترین یکی از مهم   :سابقه و هدف  

 کـه   ،برای عشق  (Sternberg)پایایی پرسشنامه مقیاس مثلثی اشترنبرگ        پژوهش به بررسی روایی و      در این  .کیفیت آن است  
 بارضـایتمندی  ، اشـترنبرگ نظریـه باشد و بررسی رابطه اجـزای عـشق بـر اسـاس      ها در این زمینه می    ترین مقیاس  یکی از رایج  

  .زوجی پرداخته شد
 .گیری در دسترس انجام شد ساکن شهر شیراز و با روش نمونه فرد متاهل 123این پژوهش بر روی  :ها مواد و روش
، پرسشنامه مقیاس اشترنبرگ برای عشق و مشخصات (ENRICH)  پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ،ابزار مورد استفاده

  .شناختی بود جمعیت
و پایـایی مطلـوب     این بررسـی نـشان داد کـه مقیـاس اشـترنبرگ بـرای عـشق و ترجمـه فارسـی آن از روایـی                           :ها  یافته

 جـزء صـمیمیت هـم در    .برخوردار است و سه جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد با رضایتمندی زوجی همبـستگی دارنـد   
یچ در رنهای ا  رضایتمندی و شاخص ,دهد ولی میانگین نمرات این اجزاء       زنان و هم در مردان باالترین همبستگی را نشان می         

شناختی قادر   نهایتاً سه جزء مقیاس اشترنبرگ همراه با برخی متغیرهای جمعیت         . اری ندارد د گروه زنان با مردان تفاوت معنی     
  .باشند بینی رضایتمندی زوجی می به پیش

بینی رضایتمندی زوجی را دارا  مقیاس سه گانه اشترنبرگ برای عشق به عنوان ابزاری پایا و روا قابلیت پیش :استنتاج
  .شود کننده رضایت از رابطه محسوب می بینی  پیشلعامترین   مهم،است و جزء صمیمیت

  
  عشق، رضایتمندی زناشویی، صمیمیت :واژه های کلیدی 

  

  مهمقد
ها  گیری ترین تصمیم توان یکی از مهم ازدواج را می

در زندگی هر فرد دانست و رضایتمندی از ازدواج یکی 
ی و ـ کیفیت زندگی کننده نـل تعییـن عوامـتری یـاز اصل

رو پژوهشگران  از این. باشد می  روانی هر فردسالمت
ترین  یکی ازمهم .)3تا1(اند بسیاری به این موضوع پرداخته

   ی،ـدی از رابطه زناشویـا رضایتمنـه کننده تعیینعوامل 
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 اجزاء عشق و رضایت مندی زوجی

  

100  1385مهر و آبان  ، 54ه                          دوره شانزدهم ، شمار                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 عشق بین زوجین و .)6تا4(عشق وکیفیت آن است وجود
رار ـه قـمطالع وردـددی مـهای متع پژوهش کیفیت آن در

  اند نظران بسیاری به آن پرداخته و صاحباست گرفته 
ها که  نظریهترین  ترین و مورد توجه  یکی از مهم.)11 تا 7(

 مثلثی عشق نظریهپردازد،  به تبیین اجزا و انواع عشق می
)triangular-theory of love ( است که توسط یکی از

نام ه شناسان معاصر بنام اشترنبرگ ابداع شده و ب روان
 وی مفهوم عشق را در سه جز .)9(باشد خود او مشهور می

توانند اضالع یک مثلث باشند شرح داده  کلی که می
 که شامل احساس (intimacy) جزء صمیمیت: است

نزدیکی، برقراری ارتباط متقابل و دلبستگی در رابطه 
 که مبتنی بر (passion) است؛ جزء شور و اشتیاق

های جسمانی است و جز  های جنسی و جذابیت انگیزش
که در کوتاه ) descision/commitment(تعهد و تصمیم

مدت به شکل تصمیم برای برقراری رابطه و در طوالنی 
لیت برای حفظ و مسئومدت به شکل تعهد و احساس 

این سه جز در ترکیب با . یابد تداوم آن رابطه تظاهر می
آورند   نوع متفاوت از عشق را به وجود می8 ،یکدیگر

ها، معایب و محاسن خاص خود را  که هر کدام ویژگی
که برخی از انواع عشق با سطوح باالتری  طوریه  ب؛نددار

  . )11،10(از رضایتمندی در رابطه زوجی همبستگی دارند
 اشترنبرگ شامل نظریهی عشق در  گانه انواع هشت
  :باشد این موارد می

وقتی است که هر سه  : (Non love) فقدان عشق -1
بخش . جزء صمیمیت، شور و اشتیاق وتعهد غایب هستند

ی روابط بین فردی و تعامالت اتفاقی ما با دیگران  هعمد
  .دهد را این نوع رابطه تشکیل می

فقط جزء صمیمیت  : (Liking) دوست داشتن -2
وجود دارد و دو جزء شور و اشتیاق و تعهد در رابطه 

  .وجود ندارد
تماما شور و هیجان  : (Infatuated love) شیدایی-3

ن نوع از عشق به ای. است بدون تعهد و یا صمیمیت

آید و همراه با درجات باالیی از  سرعت به وجود می
  .برانگیختگی سایکوفیزیولویک است

عشقی که صرفا  : (Empty love) عشق توخالی-4
برخاسته از تصمیم یا تعهد به حفظ رابطه است و اجزاء 

هرچند که . صمیمیت و شور و اشتیاق در آن جایی ندارد
از عشق مختص مراحل پایانی در جوامع غربی این نوع 
تر ممکن   درجوامع سنتی،شود یک رابطه درنظرگرفته می

  .ست این اولین مرحله شروع یک رابطه باشدا
 صمیمیت و شور ترکیب اجزاء:  عشق رمانتیک -5

  .و اشتیاق است
ترکیب  : (Companionate love) عشق شراکتی-6

واقع اجزاء صمیمیت با تعهد این نوع از عشق را که در 
نوعی دوستی طوالنی مدت همراه با تعهد به حفظ رابطه 

هایی که به مرور زمان  در ازدواج. دهد  شکل می،است
کند  های جسمانی و جزء شور و هیجان افول می جذابیت

شود و در واقع زن و شوهر به  این وضعیت دیده می
  .شوند میتبدیل دوستانی برای زندگی 

رکیب صرفا جزء ت : (Fatus Love) عشق کور -7
. شور و اشتیاق با تعهد که صمیمیت در آن نقش ندارد

طرفین بعد از یک دیدار کامال اتفاقی به سرعت عاشق 
کنند، این گونه روابط معموال متزلزل  شده و ازدواج می

  .بوده و در معرض خطر فروپاشی قرار دارند
ای  رابطه : (Consummate Love) عشق کامل -8

جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد که در آن هر سه 
  .)11،10(به تناسب وجود دارد

ابداع نموده  سنجش این اجزا مقیاسی برای اشترنبرگ
های متعددی  که با استفاده از آن مطالعات و پژوهش

انجام گرفته است و ارتباط این اجزا با رضایتمندی از 
 بنابراین .)15 تا 12(رابطه زوجی نشان داده شده است

عنوان مقیاسی مناسب جهت سنجش  هس اشترنبرگ بمقیا
گویی رضایتمندی از رابطه زوجی  اجزای عشق و پیش

  .)17،16(باشد در سطح جهان مطرح و مورد پذیرش می
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  ان و همکارمیترا حفاظی طرقبه                                       پژوهشی  
  

 

101  1385 مهر و آبان ، 54  دوره شانزدهم ، شماره                                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

که ما در  مطالعات انجام گرفته در ایران، تا جایی
 تنها به بررسی ارتباط ،جستجوی خود به آن دست یافتیم

های انتخاب همسر با  کجمعیت شناختی ومال متغیرهای
 و تاکنون )21تا18(اند رضایتمندی از رابطه زوجی پرداخته

ای روا، پایا و  ای در ایران جهت معرفی ترجمه مطالعه
واجد تطابق فرهنگی از مقیاس اشترنبرگ و نیز بررسی 
ارتباط اجزای عشق با سطح رضایتمندی از رابطه زوجی 

  .انجام نشده است
سی روایی وپایایی ترجمه درمطالعه حاضرضمن برر

فارسی مقیاس اشترنبرگ ارتباط اجزای عشق با سطح 
های ایرانی  رضایتمندی از رابطه زوجی در میان زوج

  .مورد مطالعه قرار گرفته است
  

  مواد و روش ها
این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش مقطعی انجام 

گیری پس از مشورت با متخصص آمار  برای نمونه. شد
ساس تحقیقات قبلی حجم نمونه حداقل هفتاد و بر ا

  . گیری در دسترس تعیین شد مورد و روش نمونه
گیری تعداد نمونه، نتایجی بوده است  مبنای اندازه

ه در مطالعات مشابه که در خارج از کشور به انجام ک
روش در دسترس نیز . اند  به دست آمده)13،12(اند رسیده

گیری تصادفی و  نههای اجرایی نمو به علت محدودیت
با توجه به استفاده از همین روش در مطالعات مشابه 

پژوهش حاضر بر . گردید  انتخاب)17،13،12(خارجی
- 84های   فرد متاهل ساکن شهر شیراز در سال123روی 
افراد مورد مطالعه متاهلینی بودند که از .  انجام شد1383

انشگاه های حافظ و ابن سینا، د میان کارمندان بیمارستان
کنندگان بیماران بستری در  علوم پزشکی، مالقات

های فرهنگی  سینا و انجمن های حافظ و ابن بیمارستان
  ها ابتدا  آوری داده برای جمع. سطح شیراز انتخاب شدند

  
  

توسط پژوهشگر و یا همکار آموزش دیده او مصاحبه 
  مختصری جهت معرفی طرح، نحوه تکمیل پرسشنامه و 

. شد  درمورد محرمانه بودن نتایج انجام میاطمینان بخشی
های در  ها در پاکت سعی بر این بود تا با توزیع پرسشنامه

دداً جمع آوری ـات و مجـام و مشخصـدون نـه، بـبست
 افراد اطمینان خاطر داشته ،صورت گروهی ها به پرسشنامه

ابزار مورد . باشد باشند پرسشنامه آنان قابل شناسایی نمی
  :ر این پژوهش عبارتند از استفاده د

ـ پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی شامل سن، 1
 سطح ،، تعداد فرزندانبرحسب سال تأهل مدتجنسیت، 

  .تحصیالت فرد وهمسرش ومدت آشنایی قبل از ازدواج
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی : 1ـ پرسشنامه انریچ2
ح ـرای سنجش سطـب که والی استـس 115زار ـیک اب
پرسشنامه . رود دی در رابطه زناشویی به کار میرضایتمن

 خرده مقیاس تشکیل شده است که مقیاس 14انریچ از 
  . سوال دارد10ها هر کدام   سوال و سایر مقیاس5اول 

های  روایی و پایایی پرسشنامه انریچ در پژوهش
متعدد خارج از ایران مورد تایید قرار گرفته است 

، )1375(ات میرخشتی  درایران نیز تحقیق.)21،19،3(
شناس  ، حق)1381(،ثنایی)1380(،مرادی)1376(مهدویان

اند که مقیاس انریچ و ترجمه فارسی   نشان داده)1383(
 115در فرم . آن از روایی و پایایی الزم برخوردار است

  برای هر،سوالی این مقیاس که در ایران اجرا شده است
.  شده استگزینه منظور های پرسشنامه پنج یک از سوال
ها عبارتند از خیلی زیاد، متوسط، کم و هیچ  این گزینه

های   که برای آنها گزینه105 تا 96به جز سواالت . وقت
دانم، خیلی کم و هیچ وقت  همیشه، اغلب اوقات، نمی

ورت ـا به صـه گذاری سوال رهـنم. ده استـاب شـانتخ
ی  هی باال نشان نمره. لیکرت است  ازنوع مقیاس0،1،2،3،4

  .)21،19،3( تر است رضایتمندی بیش
  

                                                 
1. ENRICH:Enriching and Nurturing relationship issues, 
Communication and Happiness. 
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  :ـ مقیاس سه گانه اشترنبرگ برای عشق3
(sternberg’s triangular love scale) این پرسشنامه 

تصمیم / جزءصمیمیت، شور واشتیاق وتعهد سوالی سه45
 .دهد سوال مورد سنجش قرار می15را هرکدام با 

 به هیچ  به معنای1ای بین  ها به هر سوال نمره آزمودنی
نمرات باالتر به . دهند  به معنای بسیار زیاد می9وجه و 

  .باشد تر می معنای صمیمیت، شور و اشتیاق و یا تعهدبیش
مقیاس استفاده  که از این ییها نتایج پژوهش

وان ابزاری ـاس به عنـن مقیـد ایـده ان میـ نش،دـان کرده
 رد داردـلف کاربـای مختـه رهنگـا در فـروا و پای

جاکه ترجمه فارسی این مقیاس   از آن .)22،17،16،13،12(
 قرار) تعیین روایی و پایایی(تاکنون مورد هنجاریابی 

نگرفته است، در این پژوهش ابتدا با استفاده از نظرات 
شناس بالینی و اساتید  پزشک و روان متخصصین روان

ت علمی دانشگاه أهی زبان انگلیسی که همگی عضو
 این مقیاس و (content validity)توایی بودند، روایی مح

ترجمه آن مورد تایید قرار گرفت و سپس با روش 
ه از گروه  نمون30 بر روی (Test-Re test)بازآزمایی 

د ــورد تاییمورد مطالعه با فاصله یکماه، پایایی آزمون م
گرفت که ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات  قرار

و اشتیاق وتعهد  ربخش اول و دوم سه جزءصمیمیت، شو
  ،  )01/0P<،  903/0=r(و تصمیم به ترتیب عبارت بود 

)01/0P<،  93/0=r  ( و)01/0P< ، 80/0=r (  پس از
کارگیری ه ها تجزیه و تحلیل آماری با ب آوری داده جمع

های تعیین   و با استفاده از آزمونSPSS 11.5افزار  نرم
یانس و  ، آنالیز وارTضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

  .رگرسیون چند متغیره انجام شد
  

  یافته ها
 81 مرد و 42( فرد متاهل 123در این پژوهش جمعاً 

های جمعیت شناختی   شرکت کردند که ویژگی)زن
 بیان شده 1ها به تفکیک جنسیت در جدول شماره  نمونه
دهد که دو گروه تنها از نظر سن   نشان میtآزمون . است

 )p=002/0(دهند  ر نشان میبا یکدیگر تفاوت معنی دا
  .)1جدول شماره (

میانگین وانحراف معیار سه جزء صمیمیت، شور و 
اشتیاق و تعهد و تصمیم به تفکیک جنسیت محاسبه 

نتایج حاصل از آنالیز واریانس  .)2جدول شماره  (گردید
 نشان داد که جنسیت به (MANOVA)چند متغیره 

 بر نمرات سه عنوان یک متغیر مستقل تاثیر معنی داری
 و P=128/0[ جزء عشق به عنوان متغیرهای وابسته ندارد

   .F] )3و119( =93/1
های  همچنین نمرات رضایتمندی کل و شاخص

. دار نداشت انریچ نیز در گروه مردان و زنان تفاوت معنی
]063/0=P 10و12(= 83/1 و([Fن ـ میانگی2اره ـدول شمـ ج

ای پرسشنامه ه نمرات خرده مقیاس و انحراف معیار
  .دهد رضایتمندی زوجی را به تفکیک جنسیت نشان می

  

  میانگین و انحراف معیار متغیرهای جمعیت شناختی در گروه مردان و زنان مورد مطالعه  :1جدول شماره 
  n=81زن   n=42مرد   

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  
  pتخمین   tبرآورد 

 سن

  سالهای تاهل 
  ت فردتحصیال

  تحصیالت همسر
  مدت آشنایی قبل از ازدواج

14/39  
78/11  
00/15  
59/13  
85/11  

32/8  
99/8  
66/1  
93/2  
88/14  

83/33  
95/10  
28/14 

13/14  
19/10  

18/9  
54/9  
26/2  
87/2  
15/14  

13/3  
46/0  
8/1  

98/0  
6/0  

002/0  
64/0  
07/0  
32/0  

544/0  
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های پرسشنامه انریچ و سه جزء صمیمت، شور و اشتیاق و تعهد و تصمیم به تفکیک   مقیاسمیانگین وانحراف معیار نمرات خرده : 2جدول شماره 
  جنسیت

      N= 81زن   N=42مرد 
 F P  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  128/0  93/1  12/22  53/111  80/25  78/117  صمیمیت
  128/0  93/1  24/22  96/118  02/27  71/119  تعهد و تصمیم

  128/0  93/1  60/31  77/97  79/32  28/99  اشتیاقشور و
  128/0  93/1  71/69  27/328  91/78  78/336  نمره کل در عشق
  063/0  83/1  36/50  62/251  99/56  64/258  رضایتمندی کلی
  063/0  83/1  71/3  35/12  81/7  52/14  تحریف آرمانی
  063/0  83/1  27/8  37/24  17/9  14/27  رضایت کلی

  063/0  83/1  54/9  29/25  13/9  61/27  رضایتمندی شخصی
  063/0  83/1  11/7  09/25  47/6  19/26  ارتباط 

  063/0  83/1  67/7  30/23  62/9  80/23  حل تعارض
  063/0  83/1  78/7  74/27  72/7  97/29  مدیریت مالی
  063/0  83/1  53/6  72/24  66/10  07/26  اوقات فراغت
  063/0  83/1  27/8  02/29  16/9  95/30  رابطه جنسی

  063/0  83/1  67/6  41/27  29/7  42/28  رزندانف
  063/0  83/1  12/7  55/24  25/8  47/22  خانواده و دوستان
  063/0  83/1  24/6  77/18  42/7  42/15  مساوات طلبی

  063/0  83/1  65/6  67/25  11/7  69/27  جهت گیری مذهبی

  
به کمک ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سه 

 تعهد و تصمیم با نمرات جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و
نمره کل و نمره رضایتمندی در هر یک از (رضایتمندی 

به تفکیک برای مردان و زنان و کل ) های انریچ شاخص
نمونه مشخص گردید هم در گروه مردان و هم در گروه 

 شور و اشتیاق و تعهد و ،صمیمیتزنان نمرات سه جزء
تمندی داری با نمره رضای همبستگی مثبت و معنی تصمیم

  . )3جدول شماره ( دهد کل نشان می
نمره صمیمیت باالترین همبستگی را درگروه مردان 

و نمره )r=68/0 ؛ P=0001/0(ندی دارد مبا نمره رضایت
تعهد و تصمیم در گروه مردان نیز همبستگی معنی دار با 

 .)r=64/0 ؛ وP=0001/0(دهد نمره رضایتمندی نشان می
تیاق نیز در این گروه و در آخر نمره جز شور و اش

 ، P=005/0(دار با نمره رضایتمندی دارد  همبستگی معنی
42/0= r ( در گروه زنان نیز باالترین همبستگـی بین نمره
 ، P=0001/0( صمیمیت با رضایتمندی یافت شد جزء

64/0=r ( و ضرایب همبستگی دو جزء تعهد و شور و
 P،54/0=r=0001/0:(اشتیاق نیز به ترتیب عبارت بودند

جهت تعیین اختالف معنی دار میان ) P،5/0=r=0001/0و
ضرایب همبستگی به دست آمده در دو گروه زنان و 

 استفاده شد که zr به r فیشر و تبدیل Zمردان از جدول 
تفاوت معنی داری میان ضرایب همبستگی در گروه 

  ).<05/0P(مردان با زنان مشاهده نگردید 
  ون برای نمرات ، همبستگی پیرس3جدول شماره 

م و ـد و تصمیـ تعه،اقـور و اشتیـ ش،صمیمیت زءـسه ج
   .دهد های رضایتمندی انریچ را نشان می شاخص

 ,صمیمیتدر گروه مردان و زنان نمرات سه جزء
 تعهد و تصمیم و رضایتمندی کل با ،شور و اشتیاق

دار نشان   همبستگی منفی و معنی،های تاهل و سن سال
یر متغیرهای جمعیت شناختی از جمله دهد ولی با سا می

 سطح تحصیالت خود فرد و همسرش ،تعداد فرزندان
ترین همبستگی منفی  بیش .داری یافت نشد ارتباط معنی

و ) r =-33/0 و0001/0P(میان جزء شور و اشتیاق با سن 
های  ترین همبستگی منفی میان جزء صمیمیت با سال کم

  .)r =-18/0 و P=037/0(شود  تاهل مشاهده می
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 اجزاء عشق و رضایت مندی زوجی
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   و رضایتمندی زوجی در کل گروه مورد مطالعه صمیمیت، شور و اشتیاق، تعهد و تصمیمهمبستگی پیرسون برای نمرات سه جزء  :3جدول شماره 
شاخص های 
  انریچ
  اجزای عشق

  رضایتمندی  
  کل

  تحریف
  آرمانی

  مندی رضایت
  ارتباط  شخصی

  حل 
  تعارض

  مدیریت
  مالی

  اوقات 
  فراغت

  رابطه 
  زندانفر  جنسی

  خانواده و
  دوستان

  مساوات
  طلبی

  گیری جهت
  مذهبی

r 666/0  586/0  504/0  620/0  58/0  558/0  577/0  536/0  448/0  334/0  037/0-  286/0  صمیمت 
P 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  001/0  
r 476/0  477/0  347/0  315/0  476/0  340/0  628/0  538/0  251/0  330/0  001/0  195/0  شور و اشتیاق 
P 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  005/0  000/0  987/0  030/0  
r 583/0  494/0  412/0  539/0  531/0  453/0  536/0  500/0  372/0  366/0  038/0-  234/0  تعهد وتصمیم 
p 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  679/0  009/0  

  
  

 جهت تعیین ١)پلکانی (تحلیل رگرسیون چند متغیره
 رضایتمندی زوجی انجام ی کننده عوامل پیش بینی

های  گرفت که عوامل جمعیت شناختی شامل سن، سال
تاهل، تحصیالت، تعداد فرزندان و نمرات صمیمیت، 

 عنوان متغیرهای مستقل شور و اشتیاق و تعهد و تصمیم به
و نمره رضایتمندی کل به عنوان متغیر وابسته در دو 

از نتایج این محاسبه . گروه زنان و مردان درنظرگرفته شد
 و مجذور آن 708/0درگروه مردان ضریب رگرسیون 

دار بود  دست آمد که از نظر آماری معنیه  ب502/0
]004/0=P 9و32(=57/3 و(F 2=502/0 و[R.  

ی م از متغیرهاهمچنین در گروه مردان هیچ کدا
به تنهایی قادر به پیشگویی رضایتمندی در سطح فوق 

در گروه زنان نیز عوامل ). <05/0P(معنی دار نبودند 
الذکر همگی با هم به عنوان عوامل پیش بینی کننده  فوق

 و P=0001/0[رضایتمندی از ازدواج به دست آمدند 
  ] 2R=46/0 و F)9و71(=74/6

الذکر بیش ازهمه متغیرصمیمیت  درمیان عوامل فوق
قادر به پیش بینی رضایتمندی زوجی در میان زنان بوده 

 جدول .)β =56/0 و t =39/1 و P =0001/0(است 
گرسیون چند رمدل   متغیرهای وارد شده در4 شماره

  .متغیره برای زنان را نشان می دهد
  

                                                 
1. Multiple Regression Analysis: stepwise  

رهای وارد شده در مدل رگرسیون چند متغیره متغی :4جدول شماره 
  برای رضایتمندی در گروه زنان

  انحراف  Bنوع متغیر     
  سطح  Tبرآورد   Beta  استاندارد

  معنی داری
  0001/0  8/3  56/0  334/0  27/1صمیمیت                        
  75/0  -31/0  -05/0  264/0  -082/0شور و اشتیاق                

  62/0  49/0  -/08  398/0  197/0میم               تعهد و تص
  85/0  17/0  -05/0  52/1  27/0سن                              

  40/0  -84/0  -24/0  55/1  -31/1سالهای تاهل                  
  46/0  72/0  07/0  38/3  46/2تعداد فرزندان                
  69/0  -39/0  -04/0  50/2  -97/0تحصیالت فرد                
  17/0  35/1  15/0  98/1  69/2تحصیالت همسر            
  10/0  -84/0  -08/0  34/0  -29/0آشنایی قبل از ازدواج    

  

  بحث
یکی از فرضیات مورد مطالعه در پژوهش حاضر 
ارتباط بین نمرات سه جزء صمیمیت، شور و اشتیاق  و 

وجی تعهد بر اساس تئوری اشترنبرگ با رضایتمندی ز
بود که یافته های حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد 
هم در گروه زنان و هم در گروه مردان بین نمرات سه 
جزء عشق با رضایتمندی زوجی همبستگی مثبت و معنی 

 2 این یافته همسو با تحقیقات اسپرچر.دار وجود دارد
باشد که سه جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و  می) 1999(

 .)11(داند داوم و رضایتمندی رابطه موثر میتعهد را در ت
 3تحقیقات قبلی توسط اشترنبرگ و پژوهش لمیووهیل

  که بر روی تعدادی از زوجین متاهل انجام شده نیز بیان 
  

                                                 
2. Spercher 
3. Lemiea and Hale 
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دار  کنند که سه جزء عشق با رضایتمندی ارتباط معنی می
هش حاضر باالترین همبستگی و در پژ.)17،12،9،8(دارند

میمیت سپس تعهد و در آخر شور و ص بین نمرات اجزاء
 درمطالعات .شود مشاهده می اشتیاق با رضایتمندی زوجی

های اشترنبرگ و گراجک، نیز بر  قبلی از جمله پژوهش
گیری یک رابطه عاشقانه  کلیدی صمیمیت درشکل نقش

 ١تر این یافته تحقیق بومستر  درتایید بیش.تاکیدشده است
یگریعنی شور واشتیاق کند دوجزء د بیان می نیز) 1993(
تعهد در گذر زمان و از جزء اصلی صمیمیت نشات  و

که در ارتباط  ژوهشیپ در)1991 (2 تایمرمن.)14(گیرد می
 این مقوله را به ،با مفهوم صمیمیت انجام داده است

  عنوان جزء مهمی در تکامل رشد روانی در بزرگسالی 
که این با  )23(گیری هویت مطرح نموده است و شکل

در پژوهش . باشد های پژوهش حاضر سازگار می یافته
رابطه با  ترین ارتباط بین این سه جزء در  کم،حاضر

این مساله . اق با رضایتمندی یافت شدـور و اشتیـزء شـج
اجتماعی مربوط  های فرهنگی و تواند ناشی از تفاوت می
عشق وتظاهرات رفتاری مرتبط با آن باشد چرا که در  به

 جائو ن فرهنگی دیگر ازجمله پژوهش جیمطالعات بی
های  در چین نشان داده شده است که زوج) 2001(

های چینی نمرات باالتری در  آمریکایی نسبت به زوج
    سایر مطالعات نیز.)13(کنند شور و اشتیاق کسب می

های فرهنگی موجود در اجزای عشق  که به تفاوت
مبنی  اند دهکر های مشابهی را گزارش  یافته،اند پرداخته
ها در جزء شور و اشتیاق عشق  آسیایی  که نمرات براین

(passionate love)تر از سایر انواع عشق است و  ، پایین
برعکس در جزء تصمیم و تعهد نمرات باالتری نسبت به 

از دیگر فرضیات  .)13(ها دارند ها و فرانسوی آمریکایی
 سن،( این پژوهش ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی

با سه جزء ) …های تاهل، تعداد فرزندان و  جنسیت، سال
عشق و رضایتمندی زوجی بودکه نتایج نشان دادند با 
                                                 
1. Baumeister 2. Timmerman  
3. Ge Gao 

های تاهل هم در گروه مردان و هم  افزایش سن و سال
در گروه زنان سطح رضایتمندی و نمرات سه جزء عشق 

البته اشترنبرگ در فرضیات . یابند همگی کاهش می
ان ـذشت زمـزء عشق با گـد که سه جـکن ود بیان میـخ

 تغییرات کمی و کیفی ،و در سیر یک رابطه دستخوش
تواند  به عنوان مثال صمیمیت در روابط می .)9(شوند می

 و دیگری پنهان (manifest)به دو شکل یکی آشکار 
(latent) وجود داشته باشد که با گذشت زمان تظاهر 

 صمیمیت به شود ولی نوع پنهان صمیمیت آشکار کم می
 بنابراین از دید ناظر بیرونی .دهد رشد خود ادامه می
تر از حد   کم، صمیمیت در رابطه،ممکن است به اشتباه
اشترنبرگ همچنین معتقد است جزء . واقعی برآورد شود

شور و اشتیاق به مرور زمان در یک رابطه رو به کاهش 
 ۲4تحقیقات دیگر از جمله تحقیق لمیو و هیل. گذارد می

نشان دهنده کاهش در اجزای صمیمیت، شور و ) 2000(
 اشترنبرگ در .)12،9(باشند اشتیاق با گذشت زمان می

/ کند که جزء تعهد بینی می گونه پیش  خود ایننظریه
تصمیم تا حدود زیادی مرتبط با رضایتمندی از رابطه 

 این جزء افزایش ،ای تداوم یابد است و چنانچه رابطه
ای دیگر نیز موید افزایش جزء تعهد ه پژوهش. یابد می

این یافته با نتایج  .)24،12،11(در رابطه با مرور زمان هستند
جزء تعهد با ی  نمرهپژوهش حاضر که بیانگر کاهش 

 شاید در .باشد، مطابقت ندارد های تاهل می افزایش سال
توجیه آن بتوان گفت که در فرهنگ و ساختار اجتماعی 

 جز رضایتمندی، در تعیین جامعه ما علل دیگری به
که با وجود   به طوری؛تداوم یک رابطه دخالت دارند

کاهش در جزء تعهد و کاهش در رضایتمندی همچنان 
  .رابطه زوجی تداوم داشته است

های انجام گرفته در ایران و برخی  سایر پژوهش
 ،اند که با افزایش سن های خارجی نیز نشان داده پژوهش

پژوهش   این در)20،18(شود م میرضایتمندی زناشویی ک

                                                 
4. Lemiea and Hale 
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بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی از جمله تعداد 
فرزندان، تحصیالت فرد،تحصیالت همسر،مدت آشنایی 
 قبل از ازدواج از یکسو و نمرات سه جزءصمیمیت، شور

و اشتیاق و تعهد و رضایتمندی زناشویی از سوی دیگر 
 تحقیقات که سایر  درحالی؛داری یافت نشد ارتباط معنی

 تعداد فرزندان و تحصیالت باالتر ،ایران انجام شده در
تر در رابطه ذکر  همسران را موجب رضایتمندی بیش

وجود فرزندان وتحصیالت باالتر  (Forz) فورز)3(کند می
تر در رابطه ذکر  همسران را موجب رضایتمندی بیش

 نشان داده است که (Ball)که بال   در حالی)3(کند می
کامی زناشویی درمردان و زنان با شمارفرزندان سطح شاد

این عدم همخوانی در مطالعات  .)20(رابطه معکوس دارد
کار رفته ه مختلف ممکن است ناشی از تفاوت در ابزار ب

  .شناسی این تحقیقات باشد و روش
همچنین در این مطالعه دیده شد که جنسیت تاثیری 

رات سه های انریچ و نم بر نمرات رضایتمندی، شاخص
ندارد و گروه ) صمیمیت، شور و اشتیاق،تعهد(جزء عشق

 بر. داری ندارند زنان و مردان از این نظر تفاوت معنی
کند  بیان می) 1993( ١خالف این یافته پژوهش جیمبالو
های جسمانی و رابطه  که برای مردان عامل جذابیت

مطالعه . )25(تری در رضایتمندی دارد سی نقش مهمنج
کند که زنان و   نیز بیان می)2001 (2لهربگریف و ما

هایی دارند از  مردان در ادراک عشق و صمیمیت تفاوت
جمله در روابط جنسی و نحوه گذراندن اوقات فراغت 

 .)26(به عنوان دو جنبه صمیمیت با یکدیگر تفاوت دارند
کنند که صمیمیت در روابط  مطالعات دیگر نیز عنوان می

کند و  تری ایفا می ن نقش مهمبرای زنان نسبت به مردا
نمرات زنان در صمیمیت نسبت به مردان باالتر بوده 

اده ـا استفـ که ب3لـو وهیـات لمیـاما مطالع .)27،15،9(است
اق ـور و اشتیـزای صمیمیت، شـاس اشترنبرگ، اجـاز مقی

                                                 
1. Gimbalo 
2. Greef & Malherbe 
3. Lemiea and Hale 

دهد که بین گروه مردان  ان میـد، نشـسنج د را میـو تعه
ر نمرات سه جزء صمیمیت، دار د و زنان تفاوت معنی

ور ـط همین. ودـش ده نمیـد دیـاق و تعهـو اشتی ورـش
١ربگ وکترن ساالس

 نیز معتقد هستند که در روابط )2004(4
با دوستان نمرات صمیمت زنان و مردان متفاوت است 
ولی در روابط رمانتیک میانگین نمرات صمیمیت بین 

  .)17،15(دار ندارد زنان و مردان تفاوت معنی
رسد که این عدم همخوانی بین  بنابراین به نظر می

نتایج تحقیقات متعدد در این زمینه در درجه اول مربوط 
شناسی و یا ابزار متفاوت برای سنجش  به استفاده از روش
  .این متغیرها باشد

نهایتاً به کمک تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان 
فرزندان، های تاهل، تعداد  داده شدکه متغیرهای سن،سال

تحصیالت همسران، مدت آشنایی قبلی به همراه سه 
جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد  تصمیم در گروه 

  درصد46 و در گروه زنان تا  درصد50مردان تا حدود 
در گروه . بینی کند تواند پیش رضایتمندی زوجی را می

مردان هیچ کدام از متغیرهای فوق به تنهایی قادر به 
ایتمندی نبودند ولی درگروه زنان صمیمیت رض پیشگویی

دار  گویی رضایتمندی زناشویی درحد معنی قادر به پیش
این یافته ها قابل مقایسه با نتایج تحقیقاتی چون . باشد می

های  شناس و فیروزآبادی است که مالک پژوهش حق
شناختی  های شخصیتی و جمعیت انتخاب همسر، ویژگی

کننده رضایتمندی زوجی  یبین در مردان نتوانسته پیش
های انتخاب، مشخصات جمعیت  باشد ولی برخی مالک

  درصد25های شخصیتی در حدود  شناختی و ویژگی
بینی رضایتمندی زناشویی را در گروه زنان  قابلیت پیش

 نیز قابلیت پیشگویی 5آکرودیویس. )19(دارا بوده است
رضایتمندی از رابطه را برای تئوری اشترنبرگ بیان 

  .)13(اند ردهک

                                                 
4. Salas and Ketzenbeger 
5. Aker and Daviss 
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و اشتیاق و  لمیووهیل نیز سه جزء صمیمیت، شور
تعهد تئوری اشترنبرگ را به عنوان فاکتورهای پیش بینی 
کننده رضایتمندی در زوجین متاهل بیان کرده و ضمناً 

ترین قدرت پیشگویی  جزء صمیمیت را دارای بیش
ی ـویـهمس .)17(دـننک وان میـی عنـدی زوجـرضایتمن

ژوهش حاضر با مطالعات انجام شده در زمینه های پ یافته
 عشق اشترنبرگ بیانگر این مطلب است که این نظریه
ق و ـه عشـرد در مقولـی و کاربـبین لیت پیشـ قابهـنظری

  .رضایتمندی را دارا است
 الزم به ذکر است که در این مطالعه، در پایان

طور که پیش از این توضیح داده شد، از روش  همان
یری در دسترس استفاده شده است که این امر را گ نمونه
های مطالعه حاضر دانست، چرا  توان از محدودیت می

گیری تصادفی  که در این موارد بهتر است از روش نمونه
جاکه این مطالعه به   از آناز همین رو و نیز. استفاده شود

تغییرات تر دقیقبینی  گرفته،جهت پیش روش مقطعی انجام

رضایتمندی زوجی بهتر  قابلیت پیش بینیاجزای عشق و 
 در آینده به روش طولی، تحقیقات تکمیلی در ،است

به انجام برسد و نیز در تحقیقات بعدی از این زمینه 
طور کامال تصادفی انتخاب شده باشد و  های که ب نمونه

  . استفاده گردد،در نتیجه معرف بهتری از جمعیت باشد
  

  سپاسگزاری
س نتایج طرح پژوهشی مصوب این گزارش بر اسا

  مرکز تحقیقات8/10/83 تاریخ تصویب 2287شماره 
 تهیه شده روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پزشکی  وسیله ازحمایت مرکز تحقیقات روان بدین. است
و معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 

 گاه قدرن دانشآکده پزشکی معاون محترم پژوهشی دانش
 که در این طرح افرادیهمچنین از کلیه  .گردد دانی می

پژوهشی پژوهشگران را با ارائه اطالعات و تکمیل 
  .گردد  می صمیمانه سپاسگزاری،ها یاری دادند پرسشنامه
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