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  مقدمه

است؛  نهاد خانواده، يبشر يجامعهارکان  تريناساسياز  يکي
و  شماريبيرات و تحوالت يير دستخوش تغياخ هايسالکه در 

که  شودميگفته  يمجموعه افراد به خانواده ).١نده شده است (يفزا
ر گيکديبوده و با  يا نسبي يرابطه سبب يداراازدواج بر اساس 

 ياعضا يسالم مشروط به برخوردار خانوادهو تحقق ، شاوندنديخو
 شناسانروان). ٢( باشدميگر يکديمطلوب با  هايرابطهآن از داشتن 

بر  نظام خانواده ييايم پويرمستقيم و غيبر نقش مستق شماريبي
سبک ، تيشخص ن نظاميا کهنحويبه)؛ ٣( اندگذاشتهکودکان صحه 

 رتأثينده او را تحت يکودک و آ شناختيروان يستيو بهز يزندگ

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو رانيا اهواز،، د چمران اهوازيدانشگاه شه ،ه مشاورهگرو استاد ١
  رانيا ، اهواز،د چمران اهوازيدانشگاه شه ،مشاوره خانواده کارشناس ارشد ٢
  رانيا ، اهواز،د چمران اهوازيدانشگاه شه ،مشاوره خانواده يمرب ٣

 گران را رقميبا د يو ين فرديروابط و تعامالت ب يو مبنا گذارديم
، قيعم، يقو ييا آشناي يوابستگ ينوع، فرديبينخواهد زد؛ رابطه 

 ؛باشد دتبلندما يتواند کوتاه يا چند نفر است که ميدو  بيننزديکا ي
تعامل ، يهمبستگ، عشق، ه استنتاجيممکن است بر پا ين وابستگيا

در ، )٤( باشد يگر تعهد اجتماعياز انواع د يا برخي، منظم يتجار
ل خانواده يممکن است منجر به ازدواج و تشک رابطهن نوع يا، کل

 ه و اساسيپا، يو رفتار يکارشناسان علوم اجتماع ۀديگردد. به عق
 يرسبر يحيطهن است. در يوالد ييروابط زناشو، خانواده گيريشکل

 ين و عوامليزوج ييت زناشويموضوع رضا، نيزوج ييروابط زناشو
ن و يزوج يدر زندگ يک عامل اساسي؛ گذارندمي تأثيرکه بر آن 
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قرار  موردتوجه درمانگرانو  گرانپژوهش يفرزندان است؛ که از سو
 تجارب تأثير در خصوص شماريبي هايبررسي ).٥گرفته است (

 در مهم ين تجارب و رخدادهايو نقش ا، اصلي ۀخانواد در فرد هاولي
صورت ، ييت زناشويل ازدواج و رضاياز قب يو ساليبزرگ زندگي

 رضايت و اصلي ۀخانواد سالمت سطح بين طهگرفته است (راب

 است ازدواج در شخصي ۀتجرب يك، زناشويي ). رضايت٦زناشويي) (

 قابل زناشويي رابطه ميزان لذت به پاسخ در فرد خود توسط تنها كه

 تأثيرن يزناشويي زوج در رضايت بسياري ). عوامل٧است ( ارزيابي

 بهنجار كاركردهاي ميزان در مهمي نقش احساس اين و گذارنديم

نلسون و ، ). ومپلر٨( کنديم گر ايفايکديخانواده و رابطه اعضا با 
ش و در تعامل با يخو ياصل ۀکه در خانواد يمبال معتقدند افراديک

از ابر، طرد، غفلت، توجهيکممانند  يمنف هايتجربهن خود با يوالد
، شوندميت و استقالل مواجه يميو فقدان صم هاهيجانمحدود 

خود خواهند  فرزندانرا در ارتباط با همسر و  يمشکالت مشابه
 و تيفيدر ک صليا يادهخانو كهداد  س نشانيو مطالعه). ٩داشت (
ن ييتب منظوربه ).١٠دارد ( اريپايد ثرا ناشوييز ندگيز موفقيت

ن و ين نوع رابطه بر زوجيکه ا يتأثيرو  ييت روابط زناشويفيک
 يبيکرد ترکيدر پژوهش حاضر از رو، گذارديم هاآنفرزندان 

) استفاده شده است. ١٢) و هلمن (١١( يو برادبر يکارن يهامدل
 يقات همگيتحق، ييت زناشويو رضا يخانواده اصل رابطه در زمينه

  ).١٣-١٨ر است (ين دو متغين ايب دارمعنيمثبت و  رابطهاز  يحاک
ن کمک يکه به زوج يعوامل ازجمله دهدمينشان  هابررسي

مقابله  يحيناکارآمد به نحو صح يارتباط يتا بتوانند با الگوها کندمي
 يخود داشته باشند همدل ييزناشو ياز زندگ يشتريت بيکرده و رضا

)empathy يق مکالمه و گفتگويگر از طريکدي) و درک متقابل 
 يازهاين يارضا يط امن برايک محيجاد يآن ا تبعبهآگاهانه و 

 ي). بررس١٩گر است (يکدين يب يصميمانهو گسترش روابط  يعاطف
 نيدر زوج يهمدل يزان باالين است که مياز ا يگاور و بهاردوج حاک

مرتبط است  هاآن ييزناشو يت و سازگاريبه صورت مثبت با رضا
و  يميبه حفظ و ارتقاء ارتباط صم يهمدل کندميان ي). النگ ب٢٠(

، رگيد ي؛ از سوکندمين در طول زمان کمک ين زوجيب بخشرضايت
، که همسر احساس کند که درک نشده شودميباعث  يعدم همدل

ن امر بر يکه ا، ک خود واقع شده استيت و مورد غفلت شرياهم يب
 ذاردگميسوء  تأثير هاآن ييت زناشويروابط و سطح رضا يچگونگ

و  يموجب کاهش ناراحت ييزناشو ي). گالو نشان داد که همدل٢١(
ه نقل (ب شودمين يت در روابط زوجيت و رضايش احساس امنيافزا
مسرها ه ين فرديافتند که در روابط بيکو و تامپسوندريزي). کر٢٢از 

و  هااحساسن توسط همسر (عدم ابراز يزوج يرش عاطفيعدم پذ
 يتيدر نارضا مؤثراز عوامل  يمنف ي) و تقابل عاطفينداشتن همدل

  ).٢٣است ( ييزناشو

احساس تعهد ، دهدميسالم انجام  ۀکه خانواد يياز کارها يکي
)commitmentخانواده است. تعهد در  يگر اعضاي) در قبال د

که شخص به آن  يعبارت است از عالقه و قصد ييزناشو يزندگ
د و بمان يباق ييزناشو رابطهل دارد که در يتما، اندازه و بر اساس آن

دارد و  ايچندگانهحفظ کند. تعهد ابعاد ، را که بسته يعهد
که  است يبه خصوص ياعتقاد و ياخالق، يل شخصيدال ۀرنديدربرگ

ت آماتو معتقد اس .کندميبند يپا ييزناشو رابطه يادامهشخص را به 
 ين تا چه حد براياست که زوج ين معنيبه ا ييکه تعهد زناشو

حفظ و تداوم  يخود ارزش قائل هستند و چه قدر برا ييروابط زناشو
همسرش را ن است که فرد يش ايزه دارند. تعهد معنايانگ شانازدواج

به هر شکل  يگريبه او وفادار است و از همسر د يعني، دوست دارد
). آدامز و جونز معتقدند که ٢٤( کندميافه که باشد اجتناب يو ق

تعهد نسبت به همسر  -١: شامل سه بعد است ييتعهد زناشو
تعهد  -٢، )يو سرسپردگ يفداکار، تيرضا، عشق: ييزناشو يجاذبه(

فظ ح ين برايزوج پذيريمسئوليت: ي(التزام اخالقنسبت به ازدواج 
(احساس به دام  ياجتماع محدوديت -٣ ازدواج و احترام به آن) و

به روابط  دادنخاتمه يو اجتماع يمال، يعاطف يامدهايپ: يافتادگ
 يياز تعهد زناشو يدي). استرچمن و گابل مدل جد٢٥) (ييزناشو
ل فرد به حفظ و ي(عالقه و تماش يتعهد به گرا، يعني، انددادهارائه 

ب از اجتنا يل فرد براي) و تعهد به اجتناب (تماييزناشو رابطهتداوم 
که  انددادهنشان  شماريبي يهايبررس). ٢٦مشترک) ( رابطهفسخ 

 ييت زناشويش رضايمنجر به افزا ييزناشو يداشتن تعهد در زندگ
  ).٣٠-٢٧( شودمي

عهد و ت ياصل ۀسالمت خانوادن يکه ب انددادهنشان  يچند بررس
ر د هاکنندهشرکتتوسط  شدهگزارشزان تعهد ين ميب، ييزناشو
و  شانياصل ۀدر خانواد شدهتجربهزان تعهد يبا م شانفعلي يزندگ
افراد  ياصل ۀدر خانواد ين و وجود همدليزوج يدر روابط فعل يهمدل

مثبت وجود  يهمبستگ شانفرزندانن با يوالد يهمدالنهو روابط 
  ).٣٣-٣١دارد (

از آن است که در  يمتعدد حاک هايمشاهدهو  بررسي
ن يو ا، دهين مخدوش گرديان زوجيم يروابط عاطف يکنونۀجامع

الق زان طيش ميو افزا هاآنن يب يتيمنجر به گسترش نارضا مسئله
 نيان ايکه از م رسدميشده است. به نظر  يو طالق قانون يعاطف

که  يو تجارب ياصل يخانوادهد به نقش و کارکرد يگذار باتأثيرعوامل 
و  ،کنندميخود وارد  يفعل ييزناشو يبه زندگ هاخانوادهن يافراد از ا

ن يجزو ييت زناشوين عامل با رضايکه ا يو ارتباط تأثير مخصوصاً
 ش مورد توجهيش از پيز بين نين زوجيب يزان تعهد و همدليم، دارد

درک متقابل و تعهد نسبت به ، ان اعتماديمنشأ و بن هاخانوادهاست. 
ن روابط مثبت و يناسالم ا هايخانوادهگر هستند اما در يکدي

به  گيردميو اگر شکل  گيرندنميگذار به صورت مناسب شکل تأثير
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 پورتقي منوچهر ،وردنجاني کريمي محمد ،رجبي غالمرضا
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ه ن قادر بيستم خانواده والدين سيدرون ا، يعنيصورت ناقص است؛ 
و تعهد نسبت به  يوفادار، مثل عشق و محبت ينيف والديانجام وظا

و مخرب بر فرزندان و روابط  يمنف تأثيرخود  ۀستند و به نوبيهم ن
ر د گرفتهصورت هايبررسيبا توجه به  چنينهم گر دارند.يکديبا 
 يلدر روابط ع خصوصاً يشواهد کم و ناکاف دليل، بهيات پژوهشيادب

 هايمؤلفهاز لحاظ  ييت زناشويمرتبط با رضا يرهاين متغيب
م يمستق طوربه ياصل ۀا خانواديآ: ديمطرح گرد سؤالدو ، گرميانجي
به صورت  ياصل ۀا خانواديارتباط دارد؟ و آ ييت زناشويبا رضا

ت يبا رضا ييزناشو يو همدل ييق تعهد زناشويم و از طريرمستقيغ
  رابطه دارد؟ ييزناشو
  

  کارمواد و روش 
 ر بود.يل مسيو از نوع تحل )ي(همه گروه يليتحلن مطالعه يا
نفر  ١٠٠٠در حدود  متأهلپرستاران  کليهن پژوهش شامل يا ۀجامع

 يو هاجر) و خصوص يت اهللا کاشاني(آ يدولت هايبيمارستاناز 
پرستاران  ۀجامعان يکه از م، ان و مهر) شهر شهرکرد بودي(پارس

حداقل : ورود هايمالکنفر با توجه به  ٢٠٠ هابيمارستانن يا متأهل
ل به شرکت يتما، سال ٢٥تا  ١ن يمدت ازدواج ب، ک فرزنديداشتن 

 هايمالکو  يو عاطف يخلق هايبيماريدر پژوهش و نداشتن 
مدت ، نداشتن فرزند، يو عاطف يخلق هايبيماريداشتن : خروج

ل به شرکت در ياسال و عدم تم ٢٥سال و باالتر از  ١از  ترکمازدواج 
بر هدف و داوطلبانه در سال  يمبتن گيرينمونهبه روش ، پژوهش
ده شدند. بعد از ين تا مردادماه برگزيفرورد يدر بازه زمان ١٣٩٥

ت محترم يريالزم و صدور مجوز حراست و مد يهايهماهنگ
ه ل بيکه ما يپرستاران، حات الزميپس از ارائه توض هابيمارستان

 هاآنبه  هانامهپرسشبودند وارد مطالعه شدند. قبل از ارائه  يهمکار
اطالعات الزم ، ن گروه خاصيدر مورد هدف پژوهش و کاربرد آن در ا

ها گوشزد شد که آزادانه به آن چنينهمد. يارائه گرد يبه صورت فرد
ن مطالعه شرکت يتوانند در ايت کامل کامل ميار و رضايو با اخت

 يشج اطالعات پژوهيبه نتا يازين ايکنندهفرد شرکت کنند و اگر هر 
 يرسدست ين اطالعات شخصيبه ا توانديمخود داشته باشد  يشخص

د که ين موضوع گوشزد گرديا هاکنندهدا کند. به شرکت يپ
 هاآندوباره به  يج فرديدر صورت وجود مشکل در نتا گرانپژوهش

ک از ابزارها يبه هر  دهيپاسخ ۀويتماس خواهند گرفت. در مورد ش
که اطالعات  شدميها اطالع داده ارائه و به آن هاآنبه  يز اطالعاتين

ها به ها محرمانه خواهند بود و دادهآن اينامهپرسشو  يشخص
پس ، ين اخالقيت موازيرعا يل خواهند شد. برايتحل يصورت جمع
 دون نامب هانامهپرسش، ت آگاهانه از مشارکت کنندگانياز اخذ رضا

  ردد.گ تأمينل شدند تا محرمانه بودن اطالعات يتکم يو نام خانوادگ

 اسيمق: دير استفاده گرديز ياطالعات از ابزارها يآورجمع يبرا
و همکاران در  توسط هاوشتادت ياصل ۀاس خانوادي. مقياصل ۀخانواد
ک يکه هر ماده در ، ماده است ٤٠ه شده و شامل يته ١٩٨٥سال 

 به هر هاکنندهشرکتبراساس سطح توافق  ايرتبه ٥کرت يف ليط
). ٣٤موافقم) مرتب شده است ( کامالً= ٥تا ، مخالفم کامالً= ١جمله (

است.  ٢٠٠و  ٤٠ ترتيببهاس ين مقيدر ا نمرهحداقل و حداکثر 
 ۀاس براساس زمان گذشته و تجربين مقيا هايماده يهمه

طه يماده در دو ح ٤٠است. ه شده يته شانخانوادهدر  دهندگانپاسخ
استقالل ، هستند) مقياسخرده ٥ن دو بعد شامل ي(هرکدام از ا
احترام  ،پذيريمسئوليت، ابرازکردن سازيروشن، گراني(بازبودن به د

ت (خلق و خو و لحن يميو فقدان) و صم ييگران و قبول جدايبه د
نسبت به  يهمدل، حل تعارض، هااحساس ۀدامن، کردنصحبت

شده است. هاوشتادت و همکاران  بنديطبقهگران و اعتماد) يد
 ٧٥/٠کرونباخ  يو آلفا ٩٧/٠اس را ين مقيآزمون ا-باز ييايب پايضرا

، يرسول، ينظر، يني) و حس٣٥ن و پاول (يفا، کاواش، اني)؛ ر٣٤(
ن و ومبولت يوي) گزارش کردند. گ٣٦( ٨٦/٠ ينيو حس يشاکرم

 يط خانوادگياس محيو مق ياصل ۀاس خانوادين مقينشان دادند که ب
)Family Environment Scale (وجود دارد  يدارمعني يرابطه
 ياصل ۀاس خانواديکرونباخ مق يب آلفايضر، ن پژوهشي). در ا٣٧(

٩٣/٠  =α ياس انسجام خانوادگيهمگرا آن با مق ييب روايو ضر 
)Family Solidarity Scale (٦٢/٠ )٠٠١/٠<p.به دست آمد (  

 ييت زناشوياس فرم کوتاه رضاي. مقييت زناشويرضا اسيمق
 هايزمينه ييو شناسا يابيارز يبرا ٢٠٠٥ان در سال يتوسط محراب

 ييوت زناشيرضا يقوت و پربار هايزمينه ييو شناسا زامشکل ۀبالقو
اس به ين مقيا گذارينمره ۀويماده است. ش ١٣ يساخته شده و دارا

= ٥مخالفم تا  کامالً= ١( ايگزينه ٥ف يک طيکرت در يصورت ل
ن يا هاينمره. حداقل و حداکثر شودمي بنديدرجهموافقم)  کامالً

، ٦، ٤، ٣ هايماده. شودميمحاسبه  ٦٥تا  ١٣ن يب ترتيببهاس يمق
). ٣٨(به نقل از  شوندمي گذارينمرهبه صورت معکوس  ١١و  ٨

س به دو اين مقيا يبر رو ياکتشاف يل عامليبا استفاده از تحل يرجب
). ٣٨افت (ياز ازدواج دست  يتيت از ازدواج و نارضايعامل رضا

 يو همسان ٨٣/٠آن را بعد از شش هفته  ييآزما-ب بازيان ضريمحراب
 ييب روايضرا ي). رجب٣٨گزارش کرد (به نقل از  ٩٤/٠را  يدرون

 ٤٧ ۀنامپرسشرا با  ييت زناشويرضا ايماده ١٣اس يهمزمان مق
زنان  يو برا ٨٤/٠مردان  يبرا، )P>٠٠١/٠( ٨٣/٠چ ينريا ايماده
٠٠١/٠( ٨١/٠<Pزنان ، ٩٠/٠کرونباخ کل نمونه  يب آلفاي)؛ ضرا
 يسؤال ٧ ۀنامپرسشاس با ين مقيا ييو روا ٨٩/٠و مردان  ٩١/٠
، )Fisher and Corcoranشر و کورکوران (يف يرابطهت از يرضا
 يب آلفايضر، ن پژوهشي). در ا٣٨گزارش داده شده است ( ٨٩/٠

همگرا  ييب روايو ضر α=  ٨٩/٠ ييت زناشوياس رضايکرونباخ مق
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 Locke-Wallaceواالس (-الک ييزناشو يآن با آزمون سازگار

Marital Adjustment Test (٧٤/٠ )٠٠١/٠<p( .به دست آمد  
 اسيک مقي ييزناشو ياس همدلي. مقييزناشو ياس همدليمق

 ٢٠٠٦نگتون در سال يف و فارياست که توسط جول ايماده ٢٠
اس ين مقيا هايمادهد به يبا کنندگانشرکتن شده است که يتدو
= ٣، = مخالفم٢، مخالفم کامالً= ١کرت (يل ايگزينه ٥ف يک طيدر 

موافقم) پاسخ دهند.  کامالً= ٥= موافقم و ٤، نه مخالفم و نه موافقم
ن يا ۀحداقل و حداکثر نمر معکوس و يماده ٧ ياس داراين مقيا

اال ب ۀن و نمرييپا يهمدل ۀن نشانييپا ۀاست. نمر ١٠٠و  ٢٠اس يمق
 ين ابزار شامل دو عامل همدلياست. ا يهمدل يسطح باال ينشانه

 ي) و همدل٢٠و  ١٩، ١٦، ١٤، ١٢، ١٠، ٩، ٦، ٣ هايماده( يشناخت
) است ١٨و  ١٧، ١٥، ١٣، ١١، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١ هايماده( يعاطف

واژه دوستان استفاده  ياس از واژه همسر به جاين مقي). در ا٣٩(
ارد چيبن صالح و ر، ويآمبروس، اکياستفان، يکار چنينهمد. يگرد
 يشناخت يهمدل يمدل دو عامل يکرونباخ برا يآلفا ييايب پايضرا
 يهمدل يمدل سه عامل يو برا ٨٤/٠ يعاطف يو همدل ٧١/٠

و  ٨٢/٠ يعاطف يختگيو گس ٧٢/٠ يفت عاطيسرا، ٦٩/٠ يشناخت
 يمدل دو عامل يهفته) برا ٧ ۀ(با فاصل ييآزما-باز ييايب پايضرا

 ٦١/٠ يشناخت ي) و همدلp>٠٠١/٠( ٧٩/٠ يعاطف يهمدل
)٠٠١/٠<p٥٦/٠ يشناخت يهمدل يمدل سه عامل ي) و برا 
)٠٠١/٠<p٠٠١/٠( ٧٤/٠ يت عاطفي) سرا<pيختگي) و گس 

، ن پژوهشي). در ا٤٠دست آوردند ( ) بهp>٠٠١/٠( ٧٠/٠ يعاطف
ب يو ضر α=  ٨٥/٠ ييزناشو ياس همدليکرونباخ مق يب آلفايضر
 Batsonباتسون ( يهمگرا آن با آزمون صفات همدل ييروا

Empathy Adjectives Scale (٣٢/٠ )٠٠١/٠<p.به دست آمد (  
افراد  يبنديزان پايم نامهپرسشن ي. اييتعهد زناشو ۀنامپرسش

و توسط ، کندمي گيرياندازهو ابعاد آن را  شانازدواجبه همسر و 

ن شده و سه بعد تعهد يو تدو تهيه ١٩٩٧آدامز و جونز در سال 
ن يا .گيردميرا اندازه  يو تعهد ساختار يتعهد اخالق، يشخص

د به يبا کنندگانشرکتکه ، باشدميماده  ٤٤ يدارا نامهپرسش
= ٢، مخالفم کامالً= ١کرت (يل ايگزينه ٥ف يطک يآن در  هايماده

موافقم) پاسخ دهند.  کامالً= ٥= موافقم و ٤، ندارم ي= نظر٣، مخالفم
به صورت  ٢٢و  ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٤، ١٠، ٩، ٧، ٦، ٤، ٢ هايماده

ن يا ينمرهکه حداقل و حداکثر ، شوندمي گذارينمرهمعکوس 
ب يآدامز و جونز ضرا ).٢٥است ( ٢٢٠و  ٤٤ ترتيببه نامهپرسش

 يرا در سه بعد تعهد شخص نامهپرسشن يکرونباخ ا يآلفا ييايپا
 اندکردهگزارش  ٨٦/٠ يو تعهد ساختار ٨٩/٠ يتعهد اخالق، ٩١/٠

 يياس تعهد زناشويکرونباخ مق يب آلفايضر، ن پژوهشي). در ا٢٥(
٩٦/٠  =α ٣٨( ييت زناشوياس رضايهمگرا آن با مق ييب روايو ضر (
٠٠١/٠( ٥٠/٠<p.به دست آمد (  

 -١: دير انجام گرديز يهاروشبا استفاده از  هادادهل يتحل
 مانند يبرازندگ يهاشاخصمدل از  يبرازندگ ير برايل مسيتحل

، )Comparative Fitness Index( ياسهيمقا يشاخص برازندگ
شاخص ، )Goodness Fitness Index( يبرازندگ يشاخص خوب

) و شاخص جذر Normed Fitness Indexنرم شده ( يبرازندگ
 Root Mean Square Errorب (يتقر ين مجذورات خطايانگيم

Approximation( ) و آزمون بوت استراپBootstrap test به (
 يهمسان -٢). ٤١) (Preacher & Hayes( زيچر و هيروش پر

 Cronbachکرونباخ ( يآلفا ييايب پايق ضراياس از طريمق يدرون

α reliability( برا)يو باالتر و برا ٨٠/٠ يپژوهش يهاتيفعال ي 
 يرسون برايپ يب همبستگيضر -٣و باالتر) و  ٩٠ يصيتشخ يکارها
) convergent validity coefficientهمگرا ( ييب روايضرا يبررس

 د.يحاضر استفاده گرد يهااسيمق

 
  هايافته

  گروه نمونه يتيجمع هايويژگي: )۱جدول (
  حداکثر  حداقل  اريمع انحراف  نيانگيم ريمتغ

 ٤٦  ٢٣  ٥١/٥  ٧٦/٣٣  سن 
  ٢٥  ١  ٠٢/٥  ٧٣/٦  ازدواج مدت

  ٢٧  ١  ٤٩/٥  ٥٧/٨  مدت خدمت
    يفراوان درصد  يفراوان  ريمتغ 

  جنس
    ٥/٨٠  ١٦١  زن
    ٥/١٩  ٣٩ مرد
    ١٠٠  ٢٠٠  جمع

  
 التيزان تحصيم

    ٥/٩٢  ١٨٥  يکارشناس
    ٧  ١٤  ارشد يکارشناس

    ٥/٠  ١  يدکتر
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  حداکثر  حداقل  اريمع انحراف  نيانگيم ريمتغ
    ١٠٠  ٢٠٠  جمع

  
  
  

  يمارستانيب يهابخش
  
  

    ٧  ١٤  يعموم
    ١٣  ٢٦  تيفور

    ٤  ٨  يجراح
    ٢٢  ٤٤  اتاق عمل

    ٥/٥   ١١  روان –اعصاب 
    ١٥  ٣٠  يداخل

    ٦  ١٢  نوزاد يبستر
    ٧  ١٤  شگاهيزا

    ١٦  ٣٢  اطفال
    ٥/٤   ٩  وي يس يس

    ١٠٠  ٢٠٠  جمع
  

  مارستانينوع ب
    ٧٣  ١٤٦  يدولت

    ٢٧   ٥٤  يخصوص
    ١٠٠   ٢٠٠  جمع

 
 ٥/٨٠ن پژوهش پرستار زن (يدر ا هاکنندهشتر شرکت يب

 ١ يدارا يدارا، درصد) ٥/٩٢( يالت کارشناسيتحص يدارا، درصد)
مارستان ي) و بدرصد ٢٢نفر بخش اتاق عمل ( ٤٤، درصد) ٥٢فرزند (

 يهاکنندهشرکت  يت شناختير اطالعات جمعيبودند. سا يدولت
  نشان داده شده است. ١پرستار در جدول 

  
  )n=  ٢٠٠ن متغيرهاي پژوهش (يب يب همبستگيار و ضرايانحراف مع، نيانگيم: )٢جدول (

  ييت زناشويرضا  ييزناشو يهمدل ييتعهد زناشو ارين + اانحراف معيانگيم  ريمتغ
 ٤٥/٠ ٣٦/٠  ٣٧/٠  ٥٠/٢٠+  ٤٩/١٠٤ ياصل ۀخانواد

  ٥٠/٠  ٢٢/٠  - ٤٨/٣٣+  ٥٢/١٤٩  ييتعهد زناشو
  ٤٠/٠  -   ٣٦/١٣+  ٠٨/٦٤ ييزناشو يهمدل
  -     ٠٧/١١+  ٢١/٤١  ييت زناشويرضا

٠/ ٠٠١≤p ** 
 

و  هاميانگين، كنيدميمالحظه  ٢كه در جدول  طورهمان
تعهد ، ٥٠/٢٠و  ٤٩/١٠٤ ياصل ۀانحراف معيارهاي متغيرهاي خانواد

و  ٣٦/١٣و  ٠٨/٦٤ ييزناشو يهمدل، ٤٨/٣٣و  ٥٢/١٤٩ ييزناشو
ن يب چنينهم. اندشدهمحاسبه  ٠٧/١١و  ٢١/٤١ ييت زناشويرضا

با  ياصل ۀخانواد، ٤٥/٠ ييت زناشويبا رضا ياصل ۀمتغيرهاي خانواد

تعهد ، ٣٦/٠ ييزناشو يبا همدل ياصل ۀخانواد، ٣٧/٠ ييتعهد زناشو
ت يبا رضا ييزناشو يو همدل ٥٠/٠ ييت زناشويبا رضا ييزناشو
 مثبت و رابطه p>٠٠١/٠ ي) در سطح آمار٤٠/٠( ييزناشو
 وجود دارد. يدارمعني

  
 برازندگي مدل هايشاخص: )٣جدول (

 هايشاخص
  برازندگي

2 df p )( df2  GFI NFI CFI RMSEA 

٠٦/٠  ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٩/٠ ٧٧/١  ١٨٣/٠  ١  ٧٧/١  

دامنه قابل 
  >٠٨/٠  ٩٠/٠  ٩٠/٠  ٩٠/٠  ٥تا  ٣  P<٠٥/٠  قبول
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 يمجذور کا، نشان داده شده است ٣که در جدول  گونههمان
 هايشاخصاست.  داري) معنp)٠٠١/٠( ٧٧/١برابر با  df = ١مدل با 
 NFI = ٩٨/٠و  CFI = ٩٩/٠، GFI = ٩٩/٠ ازجملهمدل  يبرازندگ

انس يو شاخص جذر برآورد وار ٩٠/٠باالتر از مقدار قابل قبول  يهمگ
انگر مناسب بودن يکه ب، باشديم ٠٦/٠) RMSEAب (يتقر يخطا

  است.و مجاز مدل حاضر قابل قبول  يمدل و خطا
 

  ييزناشو يتعهد و همدل يهايگريانجيمبا  ييت زناشويو رضا ياصل ۀمدل خانواد: )١شكل (
 

ر يب مسيضرا، شودميمشاهده  ١كه در شکل شماره  طورهمان
 ياصل ۀخانواد، )β=  ٣٧/٠( ييبه تعهد زناشو ياصل ۀم خانواديمستق

 ييت زناشويبه رضا ياصل ۀخانواد، )β=  ٣٦/٠( ييزناشو يبه همدل
)٢٣/٠  =β( ،ييت زناشويبه رضا ييتعهد زناشو )٣٧/٠  =βي) و همدل 

به )٠٠١/٠p ي) در سطح آمارβ=  ٢٤/٠( ييت زناشويبه رضا ييزناشو
  هستند. دارمعنيصورت مثبت 

ت يبه رضا ياصل ۀرمستقيم استاندارد خانوادير غيب مسيضر
ن ييانان حد پيدر فاصله اطم ييتعهد زناشو يگريانجيبا م ييزناشو

انگر نقش ي) بp≥٠٠١/٠، z=  ١٥/٤، )=٠/ ٠٧( ١٢/٠تا حد باال  ٠٤/٠
، ستا ييت زناشويو رضا ياصل ۀن خانواديماب ييتعهد زناشو يانجيم

 تيبه رضا ياصل ۀرمستقيم استاندارد خانوادير غيب مسيو ضر
د حنان يدر فاصله اطم ييزناشو يهمدل يگريانجيبا م ييزناشو

انگر ي) بp≥٠٠١/٠، z= ٣٢/٣، )= ٠٥/٠( ٠٩/٠تا حد باال  ٠٢/٠ن ييپا
ت يو رضا ياصل ۀن خانواديماب ييزناشو يهمدل يانجينقش م

  است. ييزناشو
  

  گيرينتيجهبحث و 
و به  رودميجامعه به شمار  ياصل هايرکناز  يکيخانواده 

و  ييت زناشويکه سبب رضا يعوامل ييشناسا، ن علتيهم
ت است؛ ياهم حائزاز چند جهت  شودميمثبت خانواده  هايويژگي

ت يفيجه باعث بهبود کيدر نت هازوجن يباالتر ب ييت زناشويرضا، کي

ت باالتر يفيخود ک، و دو، شودميو واحد خانواده  هاشريک يزندگ
امن  يطيفرزندان در محت يروابط خانواده باعث پرورش و ترب

 ييو زناشو ياجتماع ينده بر سالمت روان و زندگيکه در آ شودمي
 يانوادهخن ين بود که بياز ا يج حاکي. نتاگذاردمي تأثيرز يفرزندان ن

و مثبت وجود دارد.  دارمعنيرابطه  ييت زناشويو رضا ياصل
قادر به  ياصل يخانوادهتجارب کسب شده در ديگر، عبارتبه

 يهاهافتيکه ، نده استيفرزندان در آ ييت زناشويرضا بينيپيش
بوتا و ، مون و فورمنيس، مارکمن و همکاران، ان و همکارانينيحس

، ٤٢، ٦( کنندمي دييتأافته را ين يو همکاران ا يو استور همکاران
، اهنگرشمعتقد است که افراد از راه  يدگاه شناختي). د١٣، ٤٤، ٤٣

 يخود در ارتباط با زندگ ياصل ۀکه در خانواد ييانتظارهاافکار و 
 يهخانوادط يکه شرا يدر صورت، گيرندمين خود فرا يوالد ييزناشو

و  هاطرحواره، بوده باشد يط مطلوب و مناسبيشرا، هاآن ياصل
ن روابط خوب و يکه هم دهندميخود پرورش  يرا برا ييانتظارها

و موجب  دهنديمز شکل يخودشان ن ييزناشو يمناسب را در زندگ
 هاييديدگاهفرزندان با ، ن صورتير اي. در غشودمي ييت زناشويرضا

 لزوماًکه ازدواج کامل و آرامش دهنده  کنندميدا يرشد و پرورش پ
 آوربتعجدن به آن را ندارند. يرس ييتوانا هاآنا يست يقابل حصول ن

و افکار و  ياصل ۀدر خانواد ين تجارب منفيست که با وجود چنين
ز ين هاآن ييت زناشويو رضا يزندگ، آن آيندپس يمنف يباورها

). همسو ٤٣( يابدميو کاهش  گيردميقرار  تأثيرتحت  يمنف طوربه
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بندورا  آلبرتجتماعي ا-يگيرديا ينظريه، يشناخت ۀيبا نظر
)Albert Bandura رفتااز ر ايمشاهده يريادگي) معتقد است که 
 يلگوهاا عمدتاًافراد  .ستي اگيرديامهم  يهاهشيو از يكي انيگرد
ن شکل که يبه ا .آموزندميخود  صليا ۀادخانو از را خود يطاتتباار

 ارتباطات يبرقرار ين بودن و چگونگيمشاهده و شاهد تعامالت والد
 ين الگوها را درونيتا کودکان ا کنندميفراهم  ييبسترها، هاآنن يب

همسر خود به کار ببرند.  ويژهبهگران و يکرده و در روابط خود با د
که  دانيافتهپرورش  هاييخانوادهکه در  يکودکان، يطين شرايدر چن
 نين والديناسالم ب هايارتباطو  هاتعارض، هادرگيريشاهد  عمدتاً
ن يدر روابط خود با همسرشان از هم يادتريبه احتمال ز، اندبوده

مشابه  باًتقري ييزناشو يتيا نارضايت يو رضا کنندمياستفاده الگوها 
 هي). نظر٤٥ن خود تجربه خواهند کرد (يرا با والد ييو همسو

، راداف ديبينفر روابط يبوئن معتقد است که بستر و مبنا نسليچند
ا ب راستاهمز يدگاه نين دي. ارديگيم شکل هاآن ياصل يادهخانو در

 هازوج ناشوييز تمشكال ده است کهين عقيبر ا يگاه قبليدو د
ن ين والديو در ب ياصل ۀکه در خانوادست ا ايبطهرا تمشكال يادامه

 هاآن يآينده بطروا در يمتفاوت تشد و معنا وجود دارد که با هاآن
 هاييتعارضمون و فورمن نشان داد که يس مطالعهخواهد داد.  ز رخين

 هانآکه فرزندان  يبر تعارض يمين وجود دارد اثر مستقين والديکه ب
  ).٤٣دارد (، خود تجربه خواهند کرد ينده در روابط عاطفيدر آ

ل با ن مديدر ا ييوتعهد زناشو ياصل يخانوادهن يج رابطه بينتا
، ٣١جل و همکاران هماهنگ است (يج قزلسفلو و همکاران و وينتا

 يندهايفرآ، )object relationsئ (يروابط ش ينظريه). براساس ٣٢
کان ياز عملکرد فرد در روابط با نزد يناش هاانسان يو عاطف يشناخت

و  خانواده ۀليبه وس ييزناشو يزندگ هايمؤلفه، ن اساسياست. بر ا
نه يهادن يدر و، ک با کودک هستندينزد يرابطهکه در  يکسان ويژهبه

 گيريشکلتعامل پدر و مادر در گذر عمر باعث ، . در واقعشودمي
. شوندميدرک فرد از خود  يو حت يعملکرد فرد در روابط بعد

ناکارآمد  يدر انواع مختلف الگوها تواندميئ يمشکل در روابط ش
 ياصل ۀن روابط در خانواديکه در ا يو سالمت يمنيآشکار شود. ا

 قدرشناسانه و يدگاهيتا فرد با د شوندميسبب ، گيرندميشکل 
خود با  يدر روابط آت ين افراديچندا کند. يمتعهدانه پرورش پ

خود  يکه در روابط شئ ييز براساس الگوهايهمسران خود ن
 ن الگوها مطمئن و مثبتيکه ا يو در صورت کنندميرفتار  اندآموخته

به همسر خود خواهند داشت  يشتريز تعهد بينده نيدر آ، بوده باشند
ادراک ، تعهد يدربارهخود  گذاريسرمايه). راسبلت در مدل ٣١(

 ۀک جنبي عنوانبهو پاداش دهنده بودن روابط را  پرهزينهافراد از 
 دکنميان يو ب کندمي يبر سطوح تعهد در روابط معرف مؤثرمهم و 

 ياصل ۀو گذشت را از خانواد ياز نوع فداکار هاييپيامکه  يافراد
 ۀپاداش دهند هايجنبهمستعد تمرکز بر ، آورندميخود به خاطر 

 اريکمحافظها ياط ياز نوع احت هاييپيامکه  هاييآنابط هستند و رو
 ايهزينه هايجنبهشتر مستعد تمرکز بر يب، آورندميرا به خاطر 

هستند که افراد از  يتجارب هايميراثروابط هستند که هر دو 
  ).٤٦( کنندميبا خود حمل  شاناصلي يۀخانواد

م بر ياثر مستق يدارا ياصل ۀخانوادز نشان داد که يگر نيد يافته
د خاطر نشان ساخت که ينده دارد. بايفرزندان در آ ييزناشو يهمدل

 دستبهج ينتا مقايسه، نهين زميدر ا يتجرب هايپژوهشمعدود بودن 
ات صورت گرفته در ي. در مرور ادبسازدميهمراه  يآمده را با دشوار

بر  ياصل ۀخانواد تأثيرافت شد که يک مطالعه يتنها ، ن ارتباطيا
ن رابطه يقرار داده است. در ا يرا مورد بررس ييزناشو يهمدل

زان يافت که مين افراد درين والديب هايارتباط يزنبرگ با بررسيآ
که  يم حاصل همدليمستق طوربه هازوجن يب ييزناشو يهمدل
 باشدمي، انددادهگر نشان يکديخود با  هايارتباطدر  هاآنن يوالد

 يجانيت هيشناخت وضع ييرا به صورت توانا ي). فشباخ همدل٣٣(
پاسخ  ۀخود و ارائ يجانيگران و هماهنگ کردن حالت هيد يو عاطف

است که  يجانيک مهارت هيو ، ف کردهيمناسب به آن تعر يجانيه
ن ي). از هم٤٧( شودميآموخته  يک زندگيبا افراد نزد هايارتباطدر 
در  يهمدل گيريشکل ين چگونگييبه تب يمختلف يکردهايرو، رو

 يکرد رشديروازجمله، . اندپرداختهن يو توسط والد ياصل يخانواده
 يزيده است که افراد بزرگسال آن چين عقي) که بر اFarmanفارمن (

که از قبل در روابط خود ، دهندميم يخود تعم يرا در روابط عاطف
روابط  هايويژگي، ). در واقع٤٥( اندآموختهکان ين و نزديبا والد
ل که ن شکيکان است. به اين و نزديفرد با والد رابطهه يشب، يعاطف

در دوران  يو همدل يميروابط صم يکارآمد و برقرار يالگوها ۀتجرب
 يين تجارب مثبت به روابط زناشويباعث انتقال ا يو نوجوان يکودک

ه مانيصم يرفتارها ن با بروزيوالددرمجموع، . شودمي يدر بزرگسال
ن به فرزندا هاآنمناسب به  گوييپاسخو  هااحساسو توجه به ، و گرم
 ياز زندگ يبخش مهم هاهيجانو  هااحساسکه  آموزندميز يخود ن

ارکرد و ک هيئترند و با شناخت مايد مورد توجه قرار گيهستند که با
و  يجانيه ين خودآگاهيکرد. ا هاآناز  يمناسب ۀاستفاد، هاآن

، هاآنبا  يميگران و خودتنظيد هايهيجانشناخت  هايمهارت
 يکه در روابط بعد شودميشتر در فرزندان يب يجاد همدليسبب ا

  .شودميز وارد ين ييزناشو رابطهدر ارتباط با همسر و  ويژه، بههاآن
ت ارتباط مثب يدارا ييگر نشان داد که تعهد زناشويد هاييافته

 هايپژوهش ۀد کننديياست که تأ ييت زناشويبا رضا يدارمعنيو 
و  ي). فتح٤٨، ٣٠، ٢٧، ٢٨( باشدمي يات تجربيدر ادب يقبل

ان کردند که تعهد در ازدواج بدان معنا است که فرد يهمکاران ب
ن باره يخود با همسرش است و در ا ييزناشو رابطهخواهان تداوم 

ه س تأثيرن نوع تعهد که تحت ي. در اکندنمياحساس فشار و جبر 
ط ت مرتبيهمسر و هو يکشش به سو، رابطه يکشش به سو ۀمؤلف
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حفظ رابطه  يخود برا ۀار و عالقيفرد با اخت، با رابطه قرار دارد
درک  ۀليبه وس، ن نوع تعهدي). ا٢٧( کندمياق دارد و تالش ياشت

در  ل بهيتما، جهيو در نت شودميخته يمواهب مثبت در همسر برانگ
نجر گر ميکديص با ين خصاي. مجموع ادهدميش يارتباط بودن را افزا

االتر در ب ييت زناشويجه رضايو در نت، ن همسرانيوند بيش پيبه افزا
ش طول مدت يبا افزا کهحالي، درگريد ي. از سوشودمين زوج يب

تعهد ، ل به کاهش دارنديت تمايميمثل لذت و صم يعوامل، ازدواج
ن يا .شودمي ترقويو  يابدميش يبا گذشت زمان افزا هاشريکن يب
، دشوميجاد يدر ازدواج ا يعاطف هايشريکن يکه ب تريقويوند يپ

 ابطهرشتر وقف يتا افراد خود را ب شودميجاد تعهد باالتر سبب يبا ا
ته داش يشتريگر توجه بيکدي يازهايند و به نيخود نما ييزناشو

را به همراه دارد  يباالتر ييت زناشويرضا، خود ۀباشند که به نوب
)٣٠.( 

 با يدارمعنيمثبت و  طوربه ييزناشو يافته که همدلين يا
ت گر هماهنگ اسيج محققان ديبا نتا، در ارتباط بود ييت زناشويرضا

موجب  ياز همدل يمثبت ناش ۀ). عاطف٢٢، ٥٠، ٤٩، ٢٠(
 خالق يمسئلهشتر و تفکر حل يب شناختيروان پذيريانعطاف

و  اهشريکن يمثبت ب هايارتباطش يت با افزايکه در نها شودمي
ده شدن و درک شدن توسط يش حس فهميافزا، هاتعارضکاهش 

و ، شودمي ييت زناشويش رضايم باعث افزايمستق طور، بهکيشر
ر همسران قاد يج پژوهش حاضر نشان داد که وقتيالنگ همسو با نتا

 اندازهايمچشگر را از يکدينند و يگر ببيکديباشند تا جهان را از نگاه 
 ن تمرکز ويا نتيجهدر ، ننديگران ببيد يک خود به جايخود و شر

بب و س يابدميش يز افزاين هاآنت يرضا، گيردميکه شکل  ايرابطه
، افراد، هين نظري). براساس ا٢١( شودمي شانرابطهشتر ياستحکام ب

عمده خودمحور و پاداش طلب  طور، بهجويانهلذتش يگرا يدارا
ه ک يابندمي ايرابطههمسران خود را در  يبدان معنا که وقت، هستند

، گيردميفرد مورد احترام قرار ، شودميازها در آن برآروده ين
و ، شوندميپاسخ داده  يمناسب طوربهو عواطف او درک و  هاديدگاه

ام متقابل اقد طورهبز يفرد ن، وجود دارد يکاف هايپاداش يکل طوربه
شتر در ارتباط و پاسخ دادن به اعمال همسر را يب گذاريسرمايهبه 
  ).٥١( کندمي

 يرگ يانجيبا م ييت زناشويو رضا ياصل ۀافته که خانوادين يا
ز ا يکيد. يگرد دييتأگر رابطه دارند يکديبا ، ييتعهد زناشو

ت. گر اسيکدياحساس تعهد در برابر ، سالم يخانوادهک ي هايويژگي
 يستيش و بهزيخود را وقف آسا تنهانهاعضاء ، يقو هايخانوادهدر 

گر، ديعبارتبه. کنندميک از اعضا يهر  يبلکه رشد و تعال، خانواده
ت يفيک يرفتارها و چگونگ، ن در ارتباط با ازدواجيوالد هاينگرش
 لگر را شکيکدين به يتعهد والد تواندميکه  هاآن ييزناشو رابطه
که در آن اعضا  کندميخانواده فراهم  ياعضا يامن برا يطيمح، دهد

گر يکدي يحام، گريکديبه  يراجباريو غ ياريبا داشتن تعهد اخت
گران مهم و ين حس تعهد داشتن به ديا، يطين محيهستند. در چن

 دشومينه يدر فرزندان نهاد ياز دوران کودک، هاآنبند بودن به يپا
 أثيرتافراد به شدت تحت  يکنون ييزناشو يزندگ، بنابراين). ٣١(

ه . باندکردهن خود کسب ياز والد هاشريککه  گيردميقرار  يتعهد
 هاشريکبدان معنا است که  ييزناشو يآماتو تعهد در زندگ ۀديعق

حفظ و  يخود ارزش قائل هستند و برا ييروابط زناشو يچقدر برا
ود خ ياحساس تعهد به سطح کافن يا يزه دارند. وقتيتداوم آن انگ

 ينان و آسودگيکه احساس اطم سازدمي يمنيط ايمح، رسدمي
زوج  يکل ييت زناشويرضا، جهي. در نتکندميجاد يمتقابل را در زوج ا

  ).٢٤( يابدميش يافزا
 يدلهم گريميانجيبا  ييت زناشويبه رضا ياصل ۀخانواد تهافي
 رابطه در ييزناشو يهمدل تأثيراز  يکه حاک، ديد گردييتأ ييزناشو

يگر، دعبارتبهاست.  ييت زناشويو رضا ياصل يخانوادهن سالمت يب
 ييکند و بر توانايفا ميا فرديبيندر رشد روابط  ينقش مهم يهمدل

از  يکيگذارد. ياثر م ياو حرفه ياجتماع يهاتيشخص در موقع
از ، يلح همديتشرن و ييقادر به تب يکه به خوب هايينظريهن يبهتر

گرفته تا کاربرد آن در روابط  ياصل يخانوادهآن در  هايخاستگاه
 ۀديقاست. به ع يجان بالب يدلسبتگ ۀينظر، است يکنون ييزناشو

 طهرابند يتوسط فرآ يدر دوران نوزاد، يرفتار همدل يشالوده يبالب
 ين رفتار در مراحل بعديت ايفي. کگيردميکودک و مادر شکل 

، ادرم ويژهبهو ، ن کودکيوالد، ار مؤثر است. در واقعيفرد بس يزندگ
، يط عاطفيجاد محيا، د و شرطيرش بدون قياز راه نشان دادن پذ

که خود و  هايياحساسکمک به کودک در بروز عواطف و شناخت 
و سازگار کردن خود با عواطف  هاآنطرف مقابل دارد و درک و فهم 

ازها و ين، هااحساسرش ي(فهم و پذ يبه پرورش حس همدل، گرانيد
). بعد ٥٢(به نقل از  کنندميگر) در کودک کمک يشخص د هايرنج

و  يجانيه هايمهارتن يهمزمان ا، فرزند يافتن و بالندگياز رشد 
 ابطهرکه سرانجام وارد  شوندميت يز در او تقوين يعاطف هايتوانايي
ده شدن و درک يفهم جاد حسياز راه ا ي. همدلشوندمياو  ييزناشو
 يهمهکه در آن  سازدمير در خانواده يامن و دلپذ يطيمح، شدن

 يکه برا ياز عوامل مهم، جهيگر هستند. در نتيکدي ياعضا حام
آن است که ، ت استياهم حائزفرزندان  ۀنديآ ييت زناشويرضا
خود در خانواده و  هاينگرشن از ابتدا به ارزش کردارها و يوالد

 ياهدارند آگ شانفرزندان ييزناشو يکه بر فرزندان و زندگ يتأثير
  ).١٩ند (ينما هاآنجهت پرورش  يشتريابند و تالش بي

بوده است که  يتنها در ارتباط با افراد يمورد بررس يرهايمتغ
سازه  کي ييت زناشوينکه رضايبا توجه به ا، آيندنميزوج به حساب 

ن يبگذارد. ا تأثيرپژوهش  نتيجهبر  تواندمين امر يا، است ايرابطه
پرستاران محدود بود و ، يعني، از جامعه يپژوهش تنها به قشر خاص
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علت  نيرد. به اياط صورت گيد با احتيبا هاجامعهر يم آن به سايتعم
 طوربهتعداد شرکت کنندگان زن ، پژوهش حاضر ۀکه در نمون

ن يب مقايسهامکان ، جهيدر نت، ش از تعداد مردان بوديب يتوجهقابل
 يادفتص گيرينمونهعدم ، رد. در آخرياط صورت گيد با احتيبا يجنس

را ممکن است دچار اشکال  پذيريتعميمامکان  هاکنندهشرکت
طرح  ين اجرايدر ح يمتعد ين پژوهش با مشکالتيد. در اينما
و  يمارستانيمختلف ب يهابخشکمبود وقت پرستاران در  ويژهبه

م. يرو به رو بود هابخشورود به  يبرا هابيمارستان يريسخت گ
سه بهتر يمقا منظور، بهندهيآ هايپژوهشکه در  شودميشنهاد يپ

از هر دو جنس مورد  يتعداد برابر، يتيجنس هايتفاوتج و ينتا
ش توان يافزا منظوربه شودميشنهاد يرند. پيقرار گ يبررس

ار رپرستيغ هايجمعيتر يسا ين پژوهش رويا، جينتا پذيريتعميم
خانواده و زوج  گرانپژوهشگر به يه ديز انجام شود و توصين

در خصوص تعهد و  يک پروتکل آموزشين است که يا درمانگران
  ن قرار دهند.ين مورد تدوين زوجيدر ب ييزناشو يهمدل

پژوهش حاضر شواهد  هاييافتهد عنوان کرد که يبا، در آخر
ر ب ياصل ۀآمده در خانواد دستبهتجارب  تأثيردالّ بر  يرومندين

ت است. ياهم حائزکه از چند جنبه  کندميفراهم  ييت زناشويرضا

بار  ،ات پژوهشيگذشته در ادب هايپژوهشج ينتا دييتأبا ، ک سوياز 
 يو. از سکندمي تأکيد ييزناشو ين عامل در زندگيت ايگر بر اهميد
 طهبه واس ياصل يخانوادهکه  گريميانجيعوامل  ييبا شناسا، گريد

 افزايدميات پژوهش يبر ادب، گذاردمي تأثير ييت زناشويبر رضا هاآن
ن يزوج نيب هايارتباطل در يدخ هايپويشنسبت  يشترينش بيو ب

 ييبر نقش تعهد زناشو تأکيدن پژوهش با يا، عالوه. به کندميفراهم 
 يلاص ۀن خانواديارتباط ب گرهايميانجي عنوانبه ييزناشو يو همدل
ن دو يو نقش ا افزايدميطه ين حيات کم ايبه ادب ييت زناشويو رضا

  .کندميو برجسته  دهدميقرار  تأکيدش مورد يش از پيعامل را ب
  

  يتشکر و قدردان
 يپرستار يهابخشن يه مسئوليله از کلين وسيبد

ان يپارس يو هاجر و خصوص يت اهللا کاشانيآ يدولت هايبيمارستان
ر نمودند و ين پژوهش را امکان پذيا يو مهر شهر شهرکرد که اجرا

، دن پژوهش شرکت کردنيدر ا که هابيمارستانن يه پرستاران اياز کل
 يان نامه کارشناسين مقاله مستخرج از پايم. ايکمال تشکر را دار

 يارشد مشاوره خانواده با مجوز گروه مشاوره و معاونت پژوهش
  .باشديم ۹۵۲۲۲۱۵۷ ۀبه شمارد چمران اهواز يدانشگاه شه
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ASSESSING THE MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
FAMILY OF ORIGIN AND MARITAL SATISFACTION WITH 
MEDIATIONS OF MARITAL COMMITMENT AND MARITAL 

EMPATHY IN NURSES 
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Abstract 
Background & Aim: Family-of-origin health, marital commitment, and marital empathy are of factors 
influencing to the health of family. The aim of the current research was the assessing of the model of 
family of origin and marital satisfaction with mediations of marital commitment and marital empathy in 
nurses. 
Materials & methods: This research was correlation of path analysis type. 200 married, female nurses 
among public and private hospitals of Shahrekord city were selected using based-purposive and 
voluntary sampling method and according to inclusion and exclusion criteria, and responded to the 
Family of Origin Scale, Marital Satisfaction Scale, Marital Commitment Questionnaire, Marital 
Empathy Scale as original instruments, and Family Solidarity Scale, Locke–Wallace Marital Adjustment 
Test and Batson Empathy Adjectives scale as convergent validity instruments. The data were analyzed 
using Pearson correlation coefficient and path analysis statistical methods and by SPSS-21 and AMOS 
statistical software's. 
Results: The results of fitness indices indicated that the model was fitted and the direct path coefficients 
of the model showed that family of origin to marital commitment, family of origin to marital empathy, 
family of origin to marital satisfaction, marital commitment to marital satisfaction, and marital empathy 
to marital satisfaction, and the indirect path coefficients were all significant (p < 0.001). 
Conclusion: There was an emphasis on the role of commitment and marital empathy in mediating 
between family of origin and marital satisfaction and the necessity of conducting research on this area 
was discussed. 
Keywords: Family of origin, Marital commitment, Marital empathy, Marital satisfaction, Nurse 
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