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Abstract 
This research was conducted to evaluate the model of 

relationship between mindfulness and marital 
satisfaction with mediating marital empathy among 

married female under occupied in Imam Khomeini 

Relief Foundation of Ahvaz. This study is applied in 
terms of purpose and has a correlational design. One 

hundred and fifty married women employed in Imam 

Khomeini Relief Foundation of Ahvaz were selected 

in 2018 using purposive and voluntary sampling 

method. The data collection instruments used were 

Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), 
Marital Empathy Scale (MES) and Marital Satisfaction 

Scale (MSS). Data were analyzed using Pearson 

correlation coefficient, simultaneous hierarchical 
regression analysis, and SPSS-23 statistical software. 

The results showed that there was a significant 

positive relationship between the variables 
mindfulness and marital empathy, mindfulness and 

marital satisfaction, and marital empathy and marital 

satisfaction (p < 0.001). Simultaneous hierarchical 
regression analysis using Baron and Kenny’s method 

also revealed that marital empathy was a positive 

mediator variable between mindfulness and marital 
satisfaction. The results suggest that women’s 

understanding and empathy in different ways, such as 

verbal and nonverbal behaviors, lead them to be aware 

of their partner’s demands and needs and to try to 

understand their feelings and emotions, which in turn 

leads to the couple feeling good about each other. 
Keywords: Mindfulness, Marital Empathy, Marital 

Satisfaction, Women. 

 دهیچک

 تیو رض ا  یآگ اه  ذه ن  نیب   ۀمدل رابط یابیپژوهش با هدف ارز نیا
در زن ا  ووداش الال ت  ت     ییزناشو یهمدل یگر یانجیبا م ییزناشو

اهواز انج ام گرت تم مطال  ه ب ه      شهر ینیامداد امام وم ۀایپوشش کم
 ۀاج را ش دم جام      یطرح همبساگ کیبود و در  یل اظ هدف کاربرد

 ین  یامداد ام ام وم  ۀایپوشش کم ت تزنا   یۀپژوهش شامل کل نیا
نف ر ب ه رو     150ه ا   آ  ا ی  بود ک ه از م  1396شهر اهواز در سال 

ش د    اس افاد   یداوطلبانه اناخاب ش دندم ابااره ا  -هدتمند یریگ نمونه
، (FFMQ) یآگ اه  ذه ن  یا جنبه پنج ۀها پرسشنام داد  یآور جمع یبرا
( MSS) ییش و زنا تیرضا اسیو مق (MES) ییزناشو یهمدل اسیمق

 رسو یپ یهمبساگ بیضر یآمار یها ها با اسافاد  از رو  بودندم داد 
 یات اار آم ار   ن رم  یریک ارگ  و ب ا ب ه   یمراتب سلسله و یرگرس لیو ت ل

SPSS یره  ایمال نینش  ا  داد ب   جیش  دندم نا  ا لی  ت ل 23 ۀنس  خ 
مثب ت و   یهمبس اگ  ییزناش و  تیو رضا ییزناشو یهمدل ،یآگاه ذهن

 و یرگرس    لی   ت ل نی(م همچن   >001/0pم ن   ادار وج   ود دارد )
 یمشخص کرد که همدل یزما  به رو  بارو  و کن هم یمراتب سلسله
 ییزناشو تیو رضا یآگاه ذهن نیمثبت ب یانجیم ریمال کی ،ییزناشو

زن ا    یاسانباط کرد که درک و هم دل  توا  یم ها اتاهیاستم براساس 
س بب   یرکالم  یغ و یکالم   یمخال   مانن د رتااره ا    یه ا  و یبه ش
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 مقدمه
 ترد که است 2ذهنی و شناوای-هیجانی ارزیابی ،1زناشویی رضایت م اقدند( 2008) هاروی و ونال اسپریچر،

 و هیجانی ل اظ به اندک است، زناشویی رضایت ها در آ  که ییها ازدواج بنابراین ؛دارد وود زناشوییرابطۀ  از
عوامل  ریتأث ت تممکن است  ییزناشو تیرضا (م2011 نیماا،) ندهسا ناسالم ترد برای وزا  تنش جسمی
 یتراغا اوقات های یتت ال ،هایشا  یجا ه ا یب یبرا نیزوج ییتوانا ن،یارتباط زوج یجمله چگونگ از یمخالف

و  نیسگر ،ارتیوگ) ردیبگ قرار یم نو یو زندگ گریکدیبا  یت امل جنس ،برند یم لذت گریکدی باها  آ  که
 کیبا  ازدواج در شد  درک های ینههاو  ایاست که ماا یحالت ذهن کی ییزناشو تی(م رضا2009 هانال،
 ،آ  باشد یایاز ماا شاریب کیشر کی مخارج و ها ینهها ،ازدواج در اگر دهدم یمواص را نشا   شخص

 طبق مخالفی عوامل(م 2014 ،یلواسان یو غالم ل یمدن  ،هولیکیا) برعکساست و  کماراز ازدواج  تیرضا
 رضایتم ندبگذار تأثیرها  آ  روابط یجهدرنا وها  زوج زناشویی رضایتبر  است ممکنشد   انجام ت قیقات
 و اضطراب اسارس، با زناشویی نارضایای و زندگی بهار یفیتک و وانواد  پایداری با مساقیم طور به زناشویی

 و بسر شاکلفورد،) است ارتباط در وانواد  اعضای جسمی و روانی آشفاگی و زناشوییرابطۀ  ان الل حای
 مشود میی و همدلی زناشویی با رضایت زناشویی بررسی آگاه ذهن ارتباط مالیرهای ادامه،در (م 2008 گوتا،
 3یآگاه ذهن باشد، داشاه نقش زناشویی رضایت بر آید یم نظر به که ییها ساز  از یکی ،مورد این در
 شد   یت رو بازبود  تا حد ممکن  نکرد  قضاوت ،یزندگ ازل ظه  به ل ظه یآگاهشامل  یآگاه م ذهناست
 همکارا ، و ووری) روا  بهداشت در مثبت تأثیرات از طیفی با یآگاه (م ذهن2015 ن،یز-کابات) است

 در( 2013 واال ، و کورز-هرنلبن زنر،) آموز  و( 2019 ،ربا اوو  رومنداد  ) و گو  وورد  ،(2013
 تردجداکرد   ،ل ظه به ل ظه آگاهی» حفظ را یآگاه ذهن هدف( 2008) زین-کابات و الدویگم است ارتباط

 ت ری  «بهایسای و هیجانی ت ادل حس پرور  یجهدرنا و ها هیجا  و اتکار باورها، به شدید یدلبساگ از
 ل،یگ مک) 27/0از رابطه با اندازۀ اثر  تیرضا با یآگاه ذهن که است شد  داد  ی نشا ا مطال هدر م اند کرد 

 4یآگاه ذهن بر یمبان یشناوا درما  مشخص شد یپژوهش درداردم  ی( همبساگ2020 در،یب-آلدرو  کورب
 و زاد  یل)اسماع شود یم 6ییزناشو ت ارض یدارا زنا  5یجنس یوودکارآمد و ییزناشو تیرضا شیاتاا موجب

 رضایت با مثبتصورت  به یآگاه ذهن دادند نشا ( 1396) شاملو سپهری و جهانیا  (م2020 ،یاکبر و
( 2021) سیسل و مسیک ،ییکو یجار روبرتس، و( 2019) دلویوز و یکرول ،یهاروم است ارتباط در زناشویی

م دارد وجود یهمبساگ رابطه از ها آ  رضایت و زنا  و مردا  یآگاه ذهن نیب دریاتاند جداگانه پژوهش دو در

                                                 
1. marital satisfaction 
2. emotional-cognitive and mental evaluation 
3. mindfulness 
4. mindfulness-based cognitive therapy 
5. sexual self-efficacy 
6. marital conflict 
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 و یآگاه ذهن نیب 2اثر اندازۀ شد مشخص یهمبساگ مطال ات 1لیترات ل از اسافاد  با ،گرید یپژوهش در
نشا  داد  یکیایت های ییدر جام ۀ با ناتوانا یا مطال ه (م2020 الس،ین-نیکوئ) است 24/0 رابطه از تیرضا

را  باال یجنس تیاز رابطه و رضا تیرضا داریاطور م ن به ر یو پذ یدلسوزوود ،یآگاه که سطوح باالتر ذهن
( دریاتاند 1398پور، س یدمنش و گرامی ) هاشم (م2020 ،ینوبرو  رایتکس ،آلمیدا ،رایپر) کند یم بینی یشپ

بهبود رضایت زناشویی و کاهش اتسردگی در زنا  مباال به  سبب آگاهی درما  شناوای مبانی بر ذهن
آگاهی و  ( نشا  داد رابطۀ مساقیم بین ذهن2015شد  استم اسمیت ) 3اواالل اتسردگی پس از زایما 

کندم  گری می آگاهی و رضایت را میانجی بین ذهن ۀبهایسای رابط ،غیرمساقیم طور رضایت وجود ندارد، اما به
 رابطه از رضایت با شریک پذیر  طریق از غیرمساقیم و مساقیم طور به آگاهی ذهن شد مشاهد  پژوهشی در

( در 1396پور ) ووا  و بهاادی صداقت(م 2018 تیایک،-بایوکا  و بورک، کاریمانس، کاپن،) است همبساه
های کیفیت  کنند  بینی شناوای پیش پذیری روا  آگاهی و ان طاف ای نشا  دادند باورهای ارتباطی، ذهن مطال ه

اتاند درما  گروهی شناوای مبانی ای دری ( در مطال ه2016روابط زناشویی هساندم عابدی شرق و همکارا  )
امیدبیکی، ولیلی،  و سالمت روا  زنا  نابارور شد  استم اتاایش رضایت زناشویی سبب 4آگاهی بر ذهن

همبساگی  ییزناشو یترضاآگاهی و رضایت ترد از زندگی و  ذهنبین دریاتاند ( 1393لواسانی و قربانی )
م کند یم ایفا زناشویی رضایت در بساایی نقشها  زوج همدلی دیگر، سوی ازمثبت و م نادار وجود داردم 

 همچنین و یکدیگر اتکار و ها هیجا  ازها  زوج ۀهمدالن درک توانایی از است عبارت زناشویی همدلی
( 2014) چانگ(م 2007 ویلرایت، و کوهن-بار  بیلینگاو ،) مناسب عواط  و ها هیجا  با ها آ  به یده پاسخ

 یدلبساگ طریق از یرمساقیمغ و مساقیم صورت به همدلی داد نشا  یمدلسازبا اسافاد  از  ت لیل یک در
پیامدهای مثبت  ،( بیا  کردند همدلی2009) ترانیکبارنت و  ماست ارتباط در زناشویی یتبا رضا اجانابی

و درک  ها احساسهای ص یح، احساس آرامش، بیا   یمتصمبسیاری مثل ت دیل و اصالح شناوت، اتخاذ 
 مداردو اتاایش روابط وانوادگی  ی یکدیگرها احساس

ازدواج، اتاایش رضایت  ثبات با ها زوجهمدلی و درک ماقابل  اند داد مطال ات پژوهشی ما دد نشا  
یه و ب دی، اتاایش اولی ها سالیفیت روابط زناشویی همسرا  در کزناشویی، کاهش ناراحای، اتاایش 

یک میانجی هم  عنوا  بهاحساس امنیت و رضایت در روابط زوجین و سازگاری زناشویی در ارتباط است و نیا 
ویال  ؛2014؛ چانگ، 1393ی، صیدی، رضایی و ابراهیمی، مؤمنکند ) یممابین مالیرها نقش بسیار مهمی ایفا 

تاوت،  ؛1391 زاد  و مظاهری، یشهاب ؛1394 ری،نادری، مولوی و نو ؛1394 جوادی، ؛2013 پریت، و دل
( نشا  دادند 2017همچنین روسن، مونی و مایس )م (2015 بهاردوج، و ؛ گاور1398قهاری و سالمی وامنه، 

 ی وجود داردمهمبساگآنا   ۀی رابطبین همدلی در زنا  و مردا  و رضایت جنسی و سازگار

                                                 
1. meta-analysis 
2. effect size 
3. postpartum depression disorder 
4. mindfulness-based cognitive group therapy 
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بین صفت همدلی و  ۀ، رابطاند وابساههای رمانایک و عاشق به هم  یکشر از آنجا کهبه ل اظ نظری، 
تواند  یمی و شناوت و آگاهی از وود آگاه ذهندهدم تردی با  یمتردی رخ  ینبنیا در سطح  رضایت از رابطه

 پژوهشگرا (م 2017و کاپن،  ا  تأثیر بگذارد )کاریمانس، شلکنس یزندگی شریک ها واکنشبر رتاار و 
 از تیرضا با مثبت طور به یگرید با مشارکت یشخص تجربه و درک ،ییشناسا ییتوانا ای یهمدل اند دریاتاه
( در یک 2020وانگ )(م 2021 ما،یج و ورگاسو ی الولو، ،یساکس ت،یویل سوپ، آل) است همبساه رابطه

 کنندم بینی می طور مثبت رضایت همدالنه را پیش آوری به مطال ه نشا  داد همدلی و تاب
( 2018آگاهی و همدلی همبساگی وجود داردم راماس وامی ) ذهنبین اند  های مخال  نشا  داد  پژوهش

گیری همدالنه همبساه استم در یک  های دیدگا  مقیاس های باالتر در ورد  آگاهی با نمر  دریاتت ذهن
دلی پریشانی شخصی تر در هم های پایین آگاهی با نمر  های باالتر صفت ذهن پژوهش مشاهد  شد که نمر 

بین ( در پژوهشی دریاتاند 2019وحیدیا  و سالم )(م 2018همبساه است )لئونارد، کمپبل و گوناالا، 
 های همبساگیکه  به این نایجه رسید (2009)کینگابری  وجود داردممثبت  رابطۀی و ابراز همدلی آگاه ذهن

و  آگاهی ذهن( و تردی بین های موق یت)تمایل به نظرات دیگرا  در  1و اتخاذ دیدگا  آگاهی ذهنقوی بین 
و اتخاذ  آگاهی ذهنبین  ۀمیانجی رابط 3همدلی وجود داردم ووددلسوزی های مؤلفهشخصی از  2پریشانی
 آورد  دست بهبدین م نی که ووددلسوزی عامل مهمی در تمایل اتراد برای  مهمدلی( است مؤلفۀدیدگا  )

با اتخاذ دیدگا ، پریشانی  آگاهی ذهن های مؤلفهم عدم قضاوت و عدم واکنش از است ها انسا دیدگا  دیگر 
همدلی آگاهی  ( گرو  ذهن2014تا ، لو و مکرا )در مطال ۀ آزمایشی م اند همبساهشخصی و ووددلسوزی 

 از وود نشا  دادندمگرو  کنارل  از بیشاری
 ،در داشان رضایت از روابط تأکید داشاه است یآگاه ذهن یتاهممکرر بر  طور بهادبیات پژوهشی گذشاه، 

شد   ها آ و توجه کماری به  استکنند، والی  یمیند نقش ایفا اکه در این تر گری یانجیماما جای عوامل 
 یعامل عنوا  به یهمدل گر،ید یسو از و ییزناشو یهمدل یریگ شکل در یآگاه ذهناستم با توجه به نقش 

 درمورد یژ و بهو کمبود ت قیقات  وألو  کند نییتب را ییزناشو تیرضا و یآگاه ذهن نیب ارتباط تواند یم که
را در ارتباط با یکدیگر بررسی کند، این پژوهش به دنبال بررسی  ها ساز نقش همدلی زناشویی که باواند این 
 (م1و رضایت زناشویی بود )شکل  یآگاه ذهنمیانجی بین  عنوا  بهو ارزیابی یک مدل همدلی زناشویی 

 
 

 

 
 ییزناشو یهمدل یگر یانجیبا م ییزناشو تیو رضا یآگاه ذهن نیب ۀرابط ی. مدل فرض1 شکل

                                                 
1. taking perspective 
2. personal distress 
3. self-compassion 

 ییزناشو یهمدل یآگاهذهن ییزناشو تیرضا
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 روش
 و روش اجرای پژوهش آماری نمونه جامعۀ

به رو  بارو  و  1زما  هممراتبی  ی از نوع ت لیل رگرسیو  سلسلههمبساگطرح این پژوهش در قالب یک  
ترتیب ورود مالیرها به ت لیل براساس یک چارچوب نظری یا  ،رو این در ( انجام گرتتم 1986کنی )

زنا  ت ت پوشش  ۀاین پژوهش شامل کلی جام ۀ(م 1986)بارو  و کنی،  است پژوهشگرتجربی موردنظر 
در یک  1396در سال  ز  ماأهل ووداشالال 150 ها آ  شهر اهواز بود که از میا  یینومیاۀ امداد امام کم
 براساسداوطلبانه و -هدتمند یریگ نمونهبه رو   جام ه بود  واص به توجه با و ماهه سهزمانی  ۀباز

سال، داشان حداقل ت صیالت دیپلم، نداشان مشکالت وانوادگی و  5تا  1ورود مدت ازدواج بین  یها مالک
وروج  یها مالکزناشویی، نداشان مشکالت عاطفی و ولقی و تمایل به شرکت در پژوهش اناخاب شدندم 

 پرت بودم یدادهاناقص و  یها پرسشنامهنیا شامل 

 روش اجرای پژوهش
ابادا  ها داد ی آور جمعزم، زنانی که مایل به همکاری بودند وارد مطال ه شدندم برای توضی ات ال ۀپس از ارائ

 ارائۀمجوز م اونت پژوهشی دانشکد  و دتار ارتباط با صن ت دانشگا  شهید چمرا  اهواز گرتاه شدم قبل از 
  ووداشالال ت ت زنا جام ۀهدف پژوهش و کاربرد آ  در  درموردبه این گرو  نمونه و مناخب  ها پرسشنامه

تردی و شخصی  صورت به ها آ ین به چنمهدم شتردی ارائه  صورت بهالزم  اطالعاتپوشش کمیاه امداد، 
هم که  توانند آزادانه و با اوایار و رضایت کامل در این پژوهش شرکت کنند و کسانی یمد که شاعالم 

انصراف دهند، آزاد هساندم  وواهند یمتمایلی به شرکت در پژوهش را ندارند یا در حین اجرای پژوهش 
شد  یمگوشاد  ها آ شد و به  یمبه این زنا  ارائه  یاطالعاتداد  به هریک از اباارها نیا  رو  پاسخ درمورد

م اباارها شوند یمجم ی ت لیل  صورت به ها داد م رمانه وواهند بود و  ها آ  یا پرسشنامهشخصی و  اعاتکه 
، بدو  نام و نام کنندگا  مشارکتموازین اوالقی، پس از اوذ رضایت آگاهانه از تردی و با رعایت  صورت به

انجام شد تا از  ها پرسشنامهدم ارزیابی و تکمیل شوین تأم اطالعاتوانوادگی تکمیل شدند تا م رمانه بود  
بودم  درصدصددرها  یاسمقاطمینا  حاصل شودم نسبت بازگشت  ها آ و درسای و ص ت  ها پرسشنامهتکمیل 

پرت و اناهایی به عمل آمد که چند  یها داد ت داد بیشاری نمونه از این جام ه برای حذف  ،نفر 150عالو  بر 
 ها آ اناهایی از نمونه حذف شدند و ت دادی دیگر جایگاین  یها داد  ۀواسط بهاصلی  کنندگا  شرکتنفر از 

 پژوهش انصراف ندادندماز زنا  مورد پژوهش در حین کار از  کدام یچهدم در ضمن ش

                                                 
1. simultaneous hierarchical regression 



 ... نیب ۀمدل رابط یابیارز                                                                                                                           188

 ابزارهای سنجش
 (FFMQ) 1یآگاه ذهنی ا جنبه پنج پرسشنامۀ

و شامل  شد  ساواه 2006یر و تونی در سال  مه ی توسط بائر، اسمیت، هاپکینا، کریتا ماد  39 پرسشنامۀاین 
، 16، 12، 7 ،2ی ها ماد ) 3توصی  (،36و  31، 26، 20، 15، 11، 6، 1ی ها ماد ) 2یاس مشاهد مق ورد  پنج
، 3ی ها ماد ) 5(، عدم قضاوت38و  34، 28، 23، 18، 13، 8، 5ی ها ماد ) 4(، عمل آگاهانه37و  32، 27، 22
که  است( 33و  29، 24، 21، 19، 9، 4ی ها ماد ) 6( و عدم واکنش39و  35، 35، 30، 25، 17، 14، 10

 4= گاهی،  3یباً هرگا، تقر=  2= هرگا، 1)ی ا نمر  پنجیکرت لیک طی   براساسبه هر ماد   ها کنند  شرکت
، 25، 23، 22، 18، 17، 16، 14، 13، 12، 10، 8، 3ی ها ماد دهندم  یم= همیشه( پاسخ  5= بیشار اوقات و 

( 2009)بورگ -دونافوین و  ، ارلیشوندم وندام یمی گذار نمر م کوس  صورت به 39و  38، 35، 34، 30، 28
 الیور ،ولاو ، جونا ،95/0تا  86/0را از  پرسشنامهاین  گانۀ پنج های یاسمق ورد ضرایب پایایی آلفای کرونباخ 

این  زما  هم/ و ضرایب روایی 91تا  75/0( از 2006بائر و همکارا  ) ،95/0تا  84/0( از 2011توبور  ) و
مثبت و با  صورت به 9و بازبود  به تجربه 8ود، شفقت و7ی هو  هیجانیها پرسشنامهرا با  پرسشنامه

 ،احمدونددار و  یم نمنفی  صورت به 12سرکوبی اتکار 11رنجوروویی ، روا 10یشناوا روا ی ها نشانه
 های یاسمق ورد  14و واگرا 13همگراو ضرایب روایی  83/0تا  55/0از  یا دامنه( 1392ش یری )نسب و  حیدری

م در این پژوهش، اند کرد دار گاار   یم ن ها یاسمق ورد در ت دادی از  15عاملی نئو پنج یاهۀسبا  را پرسشنامهاین 

، α=  73/0مشاهد   یها عاملو در  α=  62/0 یآگاه ذهن پرسشنامۀضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل 

 دست به α=  61/0و عدم واکنش  α=  69/0، عدم قضاوت α=  66/0، عمل آگاهانه α=  59/0توصی  
 آمدم
 

                                                 
1. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

2. observe 

3. describe 

4. act aware 

5. non-judged 

6. non-react 

7. emotional intelligence 

8. self-compassion 

9. openness to experience 

10. psychological symptoms 

11. neuroticism 

12. thought suppression 

13. convergent validity 

14. divergent validity 

15. Neo–Five Factor Inventory 
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 (MES) 1مقیاس همدلی زناشویی
-آمروسیو، بیش توسط کری، اسایفانینک، دیی است که ا ماد  20مقیاس همدلی زناشویی یک مقیاس 

=  1ای ) ینهگا پنجطی  لیکرت  ی آ  در یکها ماد شد  و  ینتدو 2013ریچارد در سال -ریچارد و بیش
م این اند شد مواتقم( مرتب  کامالً=  5= مواتقم و  4= نه مخالفم نه مواتقم،  3= مخالفم،  2مخالفم،  کامالً

( و همدلی 18و  13، 11، 8، 7، 5، 4، 2، 1، 15، 17 یها ماد ) 2مقیاس شامل دو عامل همدلی عاطفی
ی این ها نمر حداقل و حداکثر  ماست( 20و  19، 3، 6، 9، 10، 12، 14، 16 یها ماد ) 3شناوای زناشویی

سطح  دهندۀ نشا باال نمرۀ عدم همدلی زناشویی و  دهندۀ نشا پایین  نمرۀ ماست 100و  20 یبترت بهمقیاس 
همسر  کلمۀدوساا  از  واژۀ یجا بهاین مقیاس  یها ماد ذکر است در  شایا باالی همدلی زناشویی استم 

همدلی  یدوعامل( ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای مدل 2013م کری و همکارا  )اسافاد  شد  است
و  72/0 4، سرایت عاطفی69/0عاملی همدلی شناوای  و برای مدل سه 84/0 یعاطفو همدلی  71/0شناوای 

ی همدلی عاطفی دوعاملهفاه برای مدل  7 تاصلۀرا با  6و ضرایب پایایی بازآزمایی 82/0 5گسیخاگی عاطفی
79/0=r   61/0و همدلی شناوای= r  56/0 یشناواو برای مدل سه عاملی همدلی=r   سرایت عاطفی
74/0=r   70/0و گسیخاگی عاطفی=r  ( ضریب پایایی 1395) پور و تقی حریااوی، آوردندم رجبی دست هب

اوکوین،  باتسو ،) 7این اباار با مقیاس صفات همدلی باتسو  و ضریب روایی 90/0آلفای کرونباخ این مقیاس 
م در این پژوهش، ضرایب پایایی آلفای اند کرد گاار   (P<001/0) 65/0( 1983و آیا ، واندپالز تولاا، 

و  67/0و همدلی عاطفی زناشویی  71/0همدلی شناوای زناشویی  یها عاملو در  80/0کرونباخ کل مقیاس 
( و با P<001/0) 75/0نفر  62روی صفت همدلی باتسو   پرسشنامۀ این مقیاس با همگراضریب روایی 

 آمدم دست به( P<001/0) 66/0و عاطفی زناشویی  68/0ای شناو های یهمدل های یاسمق ورد 

 (MSS) 8رضایت زناشوییمقیاس 
( برای ارزیابی و شناسایی 1388به نقل از رجبی،  2005، 9مقیاس ترم کوتا  رضایت زناشویی )م رابیا 

ماد   13های قوت و پرباری رضایت زناشویی ساواه شد  و دارای  ینهزمزا و شناسایی  های بالقو  مشکل ینهزم
= کامالً  5= کامالً مخالفم تا  1ای ) ینهگا پنجلیکرت در یک طی   صورت بهی آ  ها ماد ی گذار نمر استم 

ی ها ماد است و  65تا  13یب بین ترت بهی این مقیاس ها نمر شودم حداقل و حداکثر  ی میبند درجهمواتقم( 

                                                 
1. Marital Empathy Scale (MES) 

2. affective empathy 

3. marital cognitive empathy 

4. emotional contagion 

5. emotional disconnection 

6. test-retest coefficient 

7. Batson Empathy Adjectives Scale 

8. Marital Satisfaction Scale (MSS) 

9. Mehrabian, A. 



 ... نیب ۀمدل رابط یابیارز                                                                                                                           190

عاملی به رو   ( با اسافاد  از ت لیل1388شوندم رجبی ) یمگذاری  م کوس نمر  صورت به 11و  8، 6، 4، 3
چروش مایل روی این مقیاس به دو عامل رضایت از ازدواج و نارضایای از ازدواج دست یاتتم م رابیا  

زناشویی یک عامل با ( در یک ت لیل عامل روی مقیاس ترم بلند رضایت 1388به نقل از رجبی،  2005)
 94/0ی درونی را همسانو  83/0یی آ  را ب د از شش هفاه بازآزماآوردم او  دست بهرا  4/12مقادیر باالتر از 

رضایت  پرسشنامۀی رضایت زناشویی را با ا ماد  13مقیاس  زما  هم( روایی 1388گاار  کردم رجبی )
(، برای p<001/0) 83/0دا  دانشگا  چمرا  اهواز ( روی کارمن1993، )تاورز و اولسو  1یی اینریچزناشو

و  91/0، زنا  90/0ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل نمونه را  ،(p<001/0) 81/0و برای زنا   84/0مردا  
و  85/0م در این پژوهش، ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس رضایت زناشویی اند آورد  دست به 89/0مردا  

، عالقبند، تالحای و ذاکر ییثنا) 2واالس-این مقیاس با آزمو  سازگاری زناشویی الک همگراضریب روایی 
 آمدم دست به (p<001/0) 54/0 ،(1387هومن، 

 طالعاتتجزیه و تحلیل اروش 
پیرسو  و ت لیل رگرسیو   یهمبساگآماری ضریب  یها رو مدل ترضی از  برای بررسی ،در این پژوهش

 دمشسافاد  ( اSPSS-23) اتاار نرمی با اسافاد  از مراتب سلسله

 ها افتهی
 یشناخت تیجمعالف( توصیف 

میانگین و  ، وسال 33و حداکثر  21با حداقل  61/2و  23/24 کنند  شرکتمیانگین و ان راف م یار سن زنا  
 یدارافر از زنا  ن 132 بودم سال زندگی 5تا  1با  02/2و  23/4 کنندگا  شرکتان راف م یار مدت ازدواج 

 کنند  شرکتنفر از زنا   9درصد( و  12نفر دارای ت صیالت کارشناسی ) 18درصد( و  88ت صیالت دیپلم )
 منددرصد( بود 66/20ترزند ) 2نفر دارای  31درصد( و  34/73ترزند ) 1نفر دارای  110درصد(،  6تاقد ترزند )

 ها شاخصب( توصیف 

 (n=  150) مطالعه مورد یرهایمتغ یهمبستگ بیضرا و اریمع انحراف ن،یانگیم. 1 جدول

 ییزناشو تیرضا ییزناشو یهمدل اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 38/0* 33/0* 35/11 46/125 آگاهی ذهن

 48/0* - 07/10 77/73 همدلی زناشویی

 -  52/8 80/50 رضایت زناشویی
001/0 یآمار سطح در یهمبستگ بیضرا یدار یمعن>p 

                                                 
1. Enrich Marital Satisfaction Inventory 

2. Locke-Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT) 
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 46/12 آگاهی ذهن یرهایار مالیهای م  و ان راف ها میانگینشود،  مالحظه می 1ه در جدول ک گونه هما 
 یرهایبین مال استم 52/8و  80/50 و رضایت زناشویی 07/10و  77/73همدلی زناشویی ، 35/11و 

رضایت و  زناشوییهمدلی پیشنهادی بارو  و کنی(، )شرط اول  r=  33/0همدلی زناشویی و  آگاهی ذهن
در سطح آماری  آگاهی و رضایت زناشویی ( و ذهنشرط دوم پیشنهادی بارو  و کنی) r=  48/0زناشویی 

001/0>p ی وجود داردمهمبساگمثبت و م نادار  صورت به 

 ج( آزمون مدل

 به ییزناشو یهمدل یگر یانجیم با ییزناشو تیرضا و یآگاه ذهن یمراتب سلسله ونیرگرس لیتحل جی. نتا2 جدول

 یکن و بارون روش
t 

P 
S.E 

B 

β 

F 

P 
2 R R ریمتغ 

 گام نخست 

11/2 

036/0  
 عرض از مبدأ  20/15 19/7

96/4 

001/0  
05/0 

28/0 
37/0 

66/24 

001/0  
 یآگاه ذهن 37/0 %14

 گام دوم 

38/0 
702/0 

 عرض از مبدأ    67/2 95/6

27/3 

001/0  
05/0 

18/0 
24/0 

98/29 

001/0  
 یآگاه ذهن 53/0 %29

51/5 

001/0  
06/0 

34/0 
40/0 

 رضایت زناشویی   

و رضایت زناشویی به رو   یآگاه ذهن یر همدلی زناشویی برایمال گری یانجیمنقش  2جدول 
بررسی  یآگاه ذهن را در ( رضایت زناشوییβ) یاول مقدار باا مرحلۀ، در زما  هم مراتبی سلسلهو  یرگرس

 دهد یماتاه نشا  ین ی(م اβ ،001/0 > p= 37/0مثبت و م نادار است ) آمد  دست به بیه ضرک کرد  است
انس رضایت زناشویی را یواردرصد  14مثبت و م نادار رضایت زناشویی است و  کنندۀ بینی یشپ یآگاه ذهن

 رابطۀر وابساه و مساقل ین مالیب کند یمد ییج گام نخست تأیناا (مt ،001/0 > p=  96/4) کند یم بینی یشپ
ی و ت یین آگاه ذهن(م برای کنارل نقش 1986پیشنهادی بارو  و کنی، م نادار وجود دارد )شرط سوم 

ی و همدلی آگاه ذهنرضایت زناشویی روی  زما  هممراتبی  گری همدلی زناشویی، رگرسیو  سلسله یانجیم
یی وارد تنها بهی که ا مرحلهی نسبت به آگاه ذهنبینی مالیر  یشپتوا   ،زناشویی، ت لیل شدم در این مرحله

 = 24/0در گام نخست به   β= 37/0یاتاه اما هنوز م نادار است )از  کاهشی ا انداز د تا شرگرسیو   ۀم ادل
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β  27/3یاتاه است ) کاهش 13/0دوم(م به عبارت دیگر، با ورود مالیر میانجی، این رابطه در حدود  مرحلۀدر 
 =t ،001/0 >p )  ب یو ، ضریرگرس م ادلۀر میانجی به یمال اگر با ورود ،پیشنهاد بارو  و کنی براساسکه
 (م2د )شکل شو یمتأیید  یگر واسطها ی گری یانجیمند، کل یسمت صفر یا کاهش م ر مساقل بهیمال

 

 
 

 

 
 ییزناشو یهمدل یگر یانجیبا م ییزناشو تیو رضا یآگاه ذهن نیب ۀرابط مدل. 2 شکل

)شرط  r=  33/0همدلی زناشویی و  آگاهی ذهنمالیرهای بین ، شود یممشاهد   2که در شکل  طور هما 
شرط دوم پیشنهادی ) r=  48/0رضایت زناشویی و  همدلی زناشویی(، 1986اول پیشنهادی بارو  و کنی، 

و بین  (1986شرط سوم پیشنهادی بارو  و کنی، آگاهی و رضایت زناشویی ) (، ذهن1986و کنی،  بارو 
 مثبت و م نادار وجود داردم ۀرابط ،آگاهی زناشویی پس از کنارل مالیر ذهن و رضایت همدلی زناشوییمالیر 

 گیری یجهنتبحث و 
گری همدلی زناشویی  یانجیمیی با زناشو یتو رضا یآگاه ذهنبین  رابطۀارزیابی مدل  ،هدف پژوهش حاضر

ی و همدلی زناشویی آگاه ذهنیاۀ امداد شهر اهواز بودم یاتاه نشا  داد بین کمت ت اشالال  ماأهلدر زنا  
(، 2018) ، کمپبل و گوناالالئونارد(، 2018ی راماس وامی )ها پژوهشرابطه وجود دارد که این یاتاه با 

 ماست( هماهنگ 2014)تا ، لو و مکرا و ( 2009)کینگابری (، 2019و سالم ) وحیدیا 
 یندهایترا براست که  یتراشناوا تیظرت کی یآگاه ذهنکردند  ا یب (2004و همکارا  ) پشایب
 شیاتاا حاضر ۀوود در ل ظ یتوجه به حالت عاطف یبرا را ترد تیظرت گذارد؛ یم ریتأث یو رتاار یشناوا

 به مکند یم تیهدا یر پذ قابل و باز ،یکنجکاورو   به ای ینهزم م رک سمت به را ها آ  نیهمچن و دهد یم
 یتجارب احساس ۀدر تجرب یسالم راتیتأث تواند یم یشخص احساسات ر یپذ و اتانی یآگاه رسد یم نظر

 (م2014، و اشمیدترانجو ترات وین، نا) شخص مقابل داشاه باشد
مثبت وجود دارد که این یاتاه  یهمبساگو رضایت زناشویی  یآگاه ذهند بین شدر این پژوهش مشاهد  

(، 2020(، پریرا و همکارا  )2020زاد  و اکبری ) یلاسماع(، 2020) دریب-آلدرو  کورب ،یلگ مکپژوهش با 
، جهانیا  و سپهری (2021) روبرتس و همکارا  ،(2019) دلویوز و یکرولهاروی، (، 2011جونا و همکارا  )

ی به آگاه ذهنتوا  اظهار داشت  یمم در تبیین این یاتاه استهمسو  (2020) السین-نیکوئ(، و 1396شاملو )
کند و موجب ایجاد رضایت  یماتراد در ت دیل الگوهای منفی و اتکار وودکار و تنظیم رتاار مثبت کمک 

شوند و  یمشا  دچار رکود و یکنواوای  ییزناشوط دم اترادی که در روابشو یمزناشویی و رضایت از رابطه 

 ییزناشو تیرضا ییزناشو یهمدل یآگاهذهن

33/0 B= 

28/0 B= 

48/0 B= 
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و نارضایای بیشاری شوندم اگر اتراد  ها کشمکشدچار ممکن است  ،پذیر  زمینه و مشکالت جدید را ندارند
پذیرند و نسبت به روابط  یمهای طرف مقابل را  یدگا دطرف مقابل داشاه باشند، عقاید و  ازآگاهی مناسبی 

یوۀ واکنش منفی ش ها آ شوند، ویلی از  یمدچار ت ارض  ها زوجکه  یوقاوواهند بودم یرتر پذ ان طافمشارک 
ی اینکه به جا بهاغلب  ها زوجانجامدم در چنین مواردی  یمشرایط  بدترشد گیرند که تقط به  یمرا در پیش 
همدیگر  ازیی که ها زوجندم به عبارت دیگر، هسابه دنبال یاتان مقصر  ،باشند دوطرته حل را دنبال یک 

دهند )روبرتس و  یمقرار  مدنظررا نیا  همسرانشا ها و نظرات  یدگا د احاماالً ،آگاهی کاتی داشاه باشند
ی گاور و بهاردوج ها پژوهشبودم ناایج  همبساه(م همدلی زناشویی با رضایت زناشویی 2021همکارا ، 

روسن، مونی و مایس (، 1394ولوی و نوری )(، نادری، م1393) ی و همکارا مؤمن ،(2014) چانگ(، 2015)
ی ها احساس( در تأیید این یاتاه هساندم همدلی ی نی، شناوت 1391زاد  و مظاهری ) و شهابی( 2017)

یری گ شکلای برای مشارکت و رتاارهای مراقبای اعضای وانواد  که مانع از  یاانند برانگدیگرا  و عامل 
شودم  یمیژ  این ساز  در زنا  نسبت به زندگی زناشویی بیشار مشاهد  و بهشود و  یمرتاار پرواشگرانه 

ۀ والق مسئلی بیشار و تفکر حل شناوا روا یری پذ ان طافمثبت ناشی از همدلی موجب  عاطفۀهمچنین 
شد   ، اتاایش حس درکها ت ارضها و کاهش  یکشری مثبت بین ها ارتباطیت با اتاایش درنهاشود که  یم

(م 1391زاد  و مظاهری،  یشهابشود ) یماتاایش رضایت زناشویی  سببمساقیم  طور هبتوسط شریک، 
های مثبت و  یدگا دوود در جایگا  شریک و داشان  قرارداد همدلی شامل ادراک شریک، توانایی  عالو  به

اگر د نشا  دادن( 2017روسن، مونی و مایس )یک واحد مامرکا استم  عنوا  بهکه بر زوج نیا هست سازند  
ی شریک جا بهو وودشا  را  ببینند این توانایی را داشاه باشند که دنیای پیرامو  را از نگا  یکدیگر ها زوج

م این تفسیرها دیاب یماتاایش  شا  رابطهو اسا کام و دوام  ها آ دیگر در زندگی مشارک قرار دهند، رضایت 
جویانه،  این نظریه، اتراد با گرایش لذت براساساجاماعی هماهنگی داردم  مبادلۀیۀ نظری ها مفروضهبا بروی 

یابند که  یمی ا رابطهن م نا که وقای همسرا  وود را در یطلب هساند، بد عمد  وودم ور و پادا  طور به
مناسبی  طور بهها و عواط  او درک و  یدگا دگیرد،  یمقرار  احارام موردشود، ترد  یم برآورد نیازها در آ  
 رابطهماقابل بیشار در  طور بهی کاتی وجود دارد، ترد نیا ها پادا ی طورکل بهشود و  یمپاسخ داد  

 (م2008)ناکونانت و دناو ،  دهد می پاسخو به اعمال همسر کند  یمگذاری  یهسرما
ی و آگاه ذهنگر بین  یانجیماز مدل بیانگر این بود که همدلی زناشویی نقش  آمد  دست بهمهم  ۀیاتا

طور مساقیم رضایت زناشویی را ت ت  ی بهآگاه ذهنعالو  بر اینکه  دارد؛ ی نی برعهد یت زناشویی را رضا
کندم  یمغیرمساقیم هم نقش مهم وود را مابین دو مالیر مساقل و وابساه ایفا  صورت به ،دهد یمتأثیر قرار 

ای  های اجاماعی و حرته وانایی شخص در موق یتکند و بر ت ایفا می تردیهمدلی نقش مهمی در رشد روابط 
ی آ  در ها واساگا ی قادر به تبیین و تشریح همدلی، از ووب بههایی که  یهنظرگذاردم یکی از بهارین  اثر می
استم به  (1980) ی جا  بالبیدلبساگیۀ نظراصلی گرتاه تا کاربرد آ  در روابط زناشویی کنونی است،  وانوادۀ

گیردم  یمکودک و مادر شکل  رابطۀیند ا( بنیا  رتاار همدلی، در دورا  نوزادی توسط تر1980یدۀ بالبی )عق
( م اقد است 1999ارینو )نیفیت این رتاار در مراحل ب دی زندگی ترد بسیار مؤثر استم همچنین گارک
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یا در مراحل ب دی زندگی شودم او بیا  آم وشونترتاار  موجبتواند  یمارتباطات منفی در دورا  کودکی 
ی مسخ شخصیت و گسساگی را ها احساسمنفی است که  ۀناشی از روابط اولی ،همدلی نداشانکند که  یم

توانند  ینمیجه این اتراد درنا میا شودآم وشونتارتکاب اعمال  موجبی راحا بهتواند  یمدهد و  یمگسار  
یر در دلپذشد ، م یطی امن و  ی از را  ایجاد حس درکی شخص دیگر را درک کنندم همدلها احساس

اعضا پشایبا  یکدیگر هساندم ت قیقات ما دد همگی مؤید تأثیر همدلی  همۀکند که در آ   یموانواد  ایجاد 
درمانگرا  وانواد  در  (م مشاورا  و زوج1398، وامنه یو سالم یقهاربر رضایت زناشویی هساند )تاوت، 

ها و عواط  زوجین در بروورد با مشکالت  یجا ه  بر اینکه باید به شناسایی اتکار، جلسات مشاور  عالو
نسبت به یکدیگر نباید غاتل شوند که بیا  این نوع  ها زوجشد  و تهم  از تشریح درک ،زندگی بپردازند

راساا، شودم در این  یم ها آ بود   تداوم و احساس ووب سببدر جلسات از سوی زوجین  ها واژ کلمات و 
ی و رضایت آگاه ذهنبین صفت  رابطۀی زوجی بر دلبساگ( به این نایجه رسیدند که 2011و همکارا  ) جونا

بین  رابطۀهایی وجود دارند که  یسممکانزناشویی تأثیر داردم در چند مطال ه نشا  داد  شد  است که 
باربادیلو، -سیبای، گوناالاآنو  -دال توناهکنند: همدلی ) یمگری  یانجیمی و رضایت از رابطه را آگاه ذهن

در  هایی یشاتاا( و 2007 ،کوردووا و هیجانی )واچای آموز مهارت (،2020روئیا، -سانچا و پیاارو-اورتگا
ی و آگاه ذهنی بین همبساگکه  اند کرد (م پژوهشگرا  بیا  2008جنسی )براتو، باسو  و لوریا، رضایت 

برای شناسایی و ارتباط تجارب  ها آ شرکا با ابراز وشم و توانایی  یها مهارت رضایت زناشویی از طریق
 مشود یم گری یانجیمبه شخص دیگر  شا  یجانیه

اهواز انجام شد   ینی شهرومامداد امام  یاۀکمزنا  ووداشالال ت ت پوشش  دربارۀپژوهش حاضر تقط 
صورت گیردم در صورت امکا  در پژوهش  یاطااح بادیگر باید  های یتجم است که امکا  ت میم ناایج به 

 هم بازوجین  ۀزوجی )ز  و شوهر( اناخاب شوند تا امکا  مقایس صورت به ها نمونه شود یمب دی پیشنهاد 
در  شود یمغیرتصادتی بود و پیشنهاد  نمونۀوجود داشاه باشدم م دودیت دیگر این پژوهش در ارتباط با 

ناایج  پذیری یمت متصادتی و از دو یا چند شهر دیگر باشند که امکا   صورت به ها نمونه ،ت قیقات ب دی
با همدلی زناشویی  همرا از ت هد زناشویی  ،دیگر این است که در ت قیقات ب دی ۀوجود داشاه باشدم توصی

مالیر پیشایند در یک مدل در این جام ه  عنوا  بهایمن  یدلبساگمالیرهای میانجی و از سبک  عنوا  به
 دمشوفاد  اسا

تراوا  و با تمایل واطر در این  مشللۀاهواز که با  ینی شهرومامداد امام  یاۀکمزنا   یۀکلاز  وسیله ینبد
کارشناسی ارشد  نامۀ یا پام این مقاله مساخرج از شود یمپژوهش وقت وود را صرف کردند، صمیمانه تشکر 

دانشگا  شهید چمرا  اهواز در قالب پژوهانه وانواد  و با حمایت مالی م اونت پژوهش و تناوری  ۀمشاور
 ( انجام گرتاه استم26247/02/3/97)
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 منابع
 در یآگ اه  ذه ن  یوجه   پنج ۀپرسشنام ییروا و اعابار یوارس(م 1392م )رم م ،یریش  وم، ل نسب، یدریحم، ز احمدوند،

 م229-237 ،(3)7م یرتاار علوم ۀمجل میرانیا ینیربالیغ یها نمونه
 یامندیرض ا  ب ا  منسجم یوودشناس و یآگاه ذهن ۀ(م رابط1393 م ) ،یمم، و قربان ،ی م، لواسان ،یلیمم، ول ،یکیدبیام

 م327-341 ،(3)18م یشناس روا  ۀمجل مییزناشو
م دوم چ اپ م ازدواج و و انواد   س نجش  یها اسیمق(م 1387 م، و هومن، عم ) ،یذاکر، بم، عالقبند، سم، تالحا ییثنا

 مب ثت: تهرا 
م یج ان یه و  ه  یگ ر  یانجیروا  با م ییزناشو تیبر رضا یآگاه ذهن ری(م تأث1396م )ز ،شاملو یسپهر ومم،  ا ،یهانج

 م1-6 ،(3)5م یپرساارروا  یۀنشر
 علوم و یشناس روا  مطال اتم نیزوج ییزناشو تیرضا و احساسات ابراز ،یهمدل نیب ۀرابط یبررس (م1394م )م ،یجواد

 م1-14 ،(2)1 میایترب
 ۀمجل  چم را  اه وازم    دیدر کارکنا  ماأهل دانشگا  ش ه  ییزناشو تیرضا اسیمق ی(م ساواار عامل1388غم رم ) ،یرجب

 م351-358 ،(14)15م را یا ینیبال یشناس و روا  یپاشک روا 
ب ا   یو اتس ردگ  ییزناش و  یهم دل  ،یوود دلسوز ۀمدل رابط یابی(م ارز1395مم ) پور، یمم، و تق ،یااویغم رم، حر ،یرجب

 م1-22 ،(2)6م یکاربرد ۀمشاور ۀم دوتصلنامزنا  در ییزناشو بخشش یگر یانجیم
 ۀتصلنامم یمذهب ۀکارکرد وانواد  و مقابل ،یدورا  کودک ۀشد ادراک ی(م دلبساگ1391مم ) ،یفم، و مظاهر زاد ، یشهاب

 م221-234 (،31)8م یرانیشناسا  ا : روا یت ول یشناس روا 
و  یآگاه ذهن ،یارتباط یبراساس باورها ییروابط زناشو تیفیک ینیب شی(م پ1396سم ) پور، یعم، و بهااد ووا ، صداقت

 م57-76 ،(30)8م جام ه و ز م یشناوا روا  یریپذ ان طاف
 نیهمس را  در ارتب اط ب     یهم دل  یا (م نق ش واس طه  1393مم ) ،یمیخم، و ابراه ،ییمم سم، رضا ،یدیخم، ص ،یمؤمن

 م107-123 ،(28)9 موانواد  و زنا  یایترب یترهنگ ۀتصلنامو ثبات ازدواجم  یتراغت با ورسند یالگوها
 تیرض ا  ،یع اطف  یهم دل  ،یج ان یه یابرازگ ر  یه ا س بک (م 1398م )رم ع ،وامن ه  یم، و سالم  ،یقهارم، ف تاوت،

 م33-40 ،(25)7پرساار و پاشک در رزمم  میداچ ید یدر مادرا  کودکا  ا یسبک دلبساگ یگریانجیبا م ییزناشو
 تیب ر رض ا   یآگ اه  ذه ن  ب ر  یمبان   یدرم ان شناوت یاثربخشم (1398م )حم م ،یگرام وم، م دمنش،یس م، م پور، هاشم

 م1-6(، 93)9م یناتوان مطال اتم ما یزا از پس یاتسردگ اواالل به مباال زنا  در یاتسردگ یها و نشانه ییزناشو
و  یش هر اص فها  براس اس هم دل     نیزوج   ییزناش و  تیرض ا  ینیب شی(م پ1394آم ) ،یحم، و نور ،یلم، مولو ،ینادر

 م69-75 ،(62)16م یکاربرد یشناس م دانش و پژوهش در روا بخشود 
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