
 

 

 وییزناش رضایت و دلسوزانه عشق بین یرابطه در جنسیت و ازدواج سن تعدیل گر نقش بررسی 

 2گنجی لیال ،1آقامحمدی سمیهدکتر 

 .ایران ،االسالم فیض عالی آموزش غیرانتفاعی موسسه دانشگاه، استادیار ،شناسیروان تخصصی دکترای .1

 .(مسئول نویسنده) ایران ،اصفهان ،شهرخمینی واحد آزاد دانشگاه ،شناسیروان ارشد کارشناسی .2

 140-122، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 22/19/1200تاریخ پذیرش:                           22/90/1200تاریخ وصول: 

 چکیده

شویی بود.  تعدیل گریهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش  سوزانه با رضایت زنا سن ازدواج و جنسیت در ارتباط بین عشق دل

شجویان  سالمی واحد  متأهلبدین منظور، از بین دان شگاه آزاد ا ستفاده از روش  942تعداد  شهرخمینیدان در  گیرینمونهنفر با ا

های عشق دلسوزانه، رضایت زناشویی و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی با نظارت کامل دسترس انتخاب شدند و به مقیاس

سخ دادند.  شگر پا ستگی هاداده درنهایتپژوه سون با روش همب سیون و پیر سه رگر صل از تح مراتبیسل شد. نتایج حا لیل تحلیل 

سال بیشتر  51معناداری در افراد با سن ازدواج باالی  طوربهنشان داد ضریب همبستگی عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی  هاداده

سال ست )از  سط ازدواج ا شان داد که 005/0، 67/0های ابتدایی و اوا شتر  طوربه(. همچنین یافته ن ستگی در مردان بی معناداری همب

ست ) سوزانه در طورکلیبه(. 005/0، 00/0از زنان ا شان داد که عشق دل سن ازدواج باالی  هاییزوج، نتایج پژوهش حاضر ن  51با 

سوزانه در مردان، موجب رضایت  بینپیشسال  شان داد که عشق دل ست. همچنین این نتایج ن شویی ا قدرتمندی برای رضایت زنا

 شود.بیشتری از رابطه زناشویی می

 زناشویی. رضایت دلسوزانه، عشق جنسیت، ازدواج، کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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 571                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

نوعی از انواع عشق است که شامل احساسات و شناخت و رفتارهایی است که بر مراقبت و نگرانی، دلسوزی و  5عشق دلسوزانه

(. 5۹21، نقل از آقامحمدی، 5262 9خاص متمرکز است )کالرک و میلز طوربهعام و شریک عشقی  طوربه هاانسانکمک و درک 

ها ذاتی است، برای مثال برخی از زنان نماد کامل این مفهوم عشق دلسوزانه نوعی ایثارگری است که حداقل در بعضی از انسان

مادرش دارد به این دلیل که اولویت او تداوم حیات است و هرکس  (. این عشق شباهت زیادی به عشق کودک به9090، ۹هستند )ور

( معتقد است که عشق دلسوزانه 9050) 4(. رایس5۹21نیاز اوست، عشق و عالقه به او نثار خواهد کرد )آقامحمدی،  کنندهبرطرف

 دیگریانببهر زوجین خواهد شد. شریک عشقی احساس امنیت کند و این امر باعث افزایش عالقه د شودمیدر روابط زناشویی باعث 

از همسر خود مراقبت کند و در جهت بهزیستی و خوشحالی وی  داشتیچشمکه فرد بدون هیچ  شودمیسبب  هاآناعتماد بین 

بین نیرومندی برای ( نشان داد که عشق دلسوزانه پیش9054) 1نتایج پژوهش فهر، هاراسیمکوک و اسپیچر(. 9007بکوشد )رایس، 

ی بین عشق دلسوزانه و رضایت از رابطه بررسی شد و نتایج ارتباط محکمی از رابطه است. در این پژوهش ارتباط سادهرضایت 

بین آن دو هم در زنان و هم مردان نشان داد. همبستگی باال بین نمرات مقیاس عشق دلسوزانه و نمرات رضایت از رابطه در 

؛ 9050، 7های عاشق در پژوهش فهر، هاراسیمچاک و گوریلوکی زوجدر نمونه درصد 19است ) تأییدشدههای دیگر نیز پژوهش

(. همچنین همبستگی بین عشق دلسوزانه و رضایت 905۹در پژوهش فهر و اسپیریچر،  کردهازدواجهای ی زوجدرصد در نمونه 79

بنابراین علیرغم اینکه  ؛است آمدهدستبه کردهازدواجهای تازه در مورد زوج( 905۹) 6زناشویی در پژوهش رایس، مانیاسی و راگ

ی باالیی در این مفهوم دارد، در روابط نزدیک خود، عشق دلسوزانه یک احساس عمومی برای کل بشریت است، کسی که نمره

د، عشق دهای رخ میدر مواقعی که بحران احتمال جدایی در رابطه افرادی که عشق دلسوزانه دارند، رضایت باالیی خواهد داشت.

فهر دهند )ی رابطه ارائه میدلسوزانه ناجی خوبی برای دوام رابطه است، به این صورت که این افراد، راهبردهای کاراتری برای ادامه

 (.9054و همکاران، 

 صورتبهرود که عشق دلسوزانه (، بنابراین انتظار می9007، 0از طرف دیگر، بخشیدن، ایثار و مهربانی ماهیت جنس مؤنث است )تایلر

ا هاست، نمرات مقیاس عشق دلسوزانه در مورد خانواده، دوستان و حتی غریبه چنینهمطبیعی در زنان باالتر از مردان باشد. واقعیت 

ر مورد این های پیشین د، نتایج پژوهشحالبااین(. 905۹؛ فهر و اسپیریچر، 9001در زنان باالتر از مردان است )اسپیریچر و فهر، 

فهر و  و 9050شود )فهر و همکاران،اند که وجود عشق دلسوزانه در مورد شریک عشقی این تفاوت دیده نمیعشق نشان داده

                                                           
1 - compassion love 
2 - CIark g MiIIs 
3 - Weir 
4- Reis 
5 - Fehr, Harasymchuk, & Sprecher 
6 - Gouriluk 
7 - Reis, Maniaci, & Rogge 
8 - Taylor 
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 571                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

کنند زنانشان نسبت به ( گزارش کردند که مردها وقتی احساس می905۹) 5جنسن، روئر و والینگ (. از طرفی،905۹اسپیریچر، 

پردازان عشق دلسوزانه )برای نمونه، آندروود، نظریه برند.کنند، از رابطه لذت زیادی میرا حمایت می هاآناند و حساس هاآننیازهای 

 ها دربسیاری از پژوهش( معتقدند که عشق دلسوزانه با گذر زمان و افزایش سن ازدواج پایدارتر خواهد شد. 9050؛ برشاید، 9002

گیری علت چنین نمونه (9002) 9است. رابرت، وایس و دوبنسکانجام گرفته سالبزرگی مسن و ی عشق دلسوزانه، با نمونهزمینه

لسوزانه دانند زیرا عشق دیکدیگر می سالمتبهنگرانی طرفین نسبت  درنتیجههای سالمت جسمی در بزرگساالن و را کاهش شاخص

 بروز را دارد که یکی از طرفین دارای محدودیت یعنی بخشیدن و کمک کردن بدون انتظار بازگشت و این حالت در زمانی بیشترین

ی زناشویی به این صورت است (. اهمیت وجود عشق دلسوزانه در یک رابطه9002در سالمت جسمی باشد )رابرت و همکاران، 

(؛ 9057، 4و استافورد 9001، ۹دهد )پاراگمنت و ماهونیکه زن و شوهر، رفاه و آسایش دیگری را بر رفاه و آسایش خود ترجیح می

ونه رفتارهای گرا تجربه خواهند کرد. این تریبخشرضایتکنند، روابط بنابراین زوجی که با این دیگاه با یکدیگر ارتباط برقرار می

از طرفی، استانفورد،  .(9090، 1؛ هیگینز9090)ور،  خوردتر بیشتر به چشم میمراقبت و نگرانی برای رفاه دیگری در زوجین مسن

ت به رضای یدندررساگرچه ایثارگری ناشی از عشق دلسوزانه نقش مهمی  که( در پژوهش خود دریافتند 9054) 7مکفرسوندیوید و 

ی زناشویی منجر به کاهش رضایت از از ازدواج دارد، ولی ایثارگری باالتر از یک حد معین )ایثارگری افراطی( در ابتدای رابطه

( با طراحی یک مدل مفهومی نشان داد که عشق دلسوزانه بدون متغیرهای میانجی، 5۹21شود. در ایران نیز آقامحمدی )رابطه می

المت س یهاشاخصکند )مانند شود ولی زمانی که متغیرهای دیگری این رابطه را میانجیگری میموجب کاهش رضایت زناشویی می

ویی، اتی در رابطه بین عشق دلسوزانه و رضایت زناششود. بر اساس وجود چنین تناقضخانواده و عشق مصاحبتی( این رابطه مثبت می

متغیرهای سن ازدواج و جنسیت در رابطه بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی  کنندگییلتعدپژوهش حاضر در پی بررسی نقش 

 است.

 روش پژوهش

 رارگرفتهق موردبررسی مراتبیسلسهطرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون 

. نمونه باشدمی 20-26در سال  شهرخمینیمقطع کارشناسی دانشگاه آزاد  متأهلآماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان  جامعه است.

اعم از دو جنس زن و مرد که در مقطع کارشناسی  شهرخمینیدانشگاه آزاد  متأهلنفر از دانشجویان  942، موردنظرآماری پژوهش 

( 5/72نفر زن ) 569( و 2/۹0نفر مرد ) 66در دسترس انتخاب شدند. افراد نمونه شامل،  صورتبهدر حال تحصیل و  20-26سال 

، هادانشکدهبا مراجعه به واحدهای مختلف دانشگاه که شامل  .باشدمی( 76/2) 71/۹9بودند و میانگین سنی افراد گروه برابر با 

پس قرار گرفت. س موردبررسیدانشجویان  تأهل، ابتدا وضعیت ها و انتشارات استآزمایشگاهسازمان مرکزی، کتابخانه مرکزی، 

                                                           
1 - Jensen, Rauer & Volling 
2 - Roberts, Wise, and DuBenske 
3 - Pargament & Mahoney 
4 - Stafford 
5 - Higgins 
6 - Stafford, David, & McPherson 
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 577                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هاینامهپرسش ازآنپستشریح و رضایت آنان برای شرکت در این پژوهش جلب شد و  متأهلاهداف پژوهش برای دانشجویان 

س از پتکمیل و دریافت شد.  مربوطه هاینامهشپرسو با نظارت کامل پژوهشگران،  قرارگرفتهدر اختیار آنان  موردنظرپژوهش 

میانگین  توصیفی از درروشاز دو روش توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  هاداده وتحلیلتجزیهپژوهش، برای  یهاداده آوریجمع

 و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیات پژوهش از روش تعدیل گری استفاده شد.

 است. شدهاستفاده هاداده آوریجمعرهای خود گزارش دهی برای در پژوهش حاضر از ابزا

 .شناسیجمعیت هایویژگیالف( پرسشنامه 

( برای سنجش رفتارها، احساسات و افکار معطوف 9001گویه توسط اسپیریچر و فهر ) 95این مقیاس  ؛1ب( مقیاس عشق دلسوزانه

است. ضریب آلفای کرونباخ این  ایدرجه 1است. پاسخگویی به این مقیاس بر اساس طیف لیکرت  شدهتدوینبه عشق دلسوزانه 

است. پژوهشگران دریافتند این مقیاس از روایی مناسبی برای عشق دلسوزانه  شدهگزارش %01 9مقیاس توسط اسپیریچر و فهر

پایایی عالی  دهندهنشانمحاسبه و این  %02ب آلفای کرونباخ پژوهش حاضر، پایایی این مقیاس با استفاده از ضری برخوردار است. در

 برای این مقیاس است.

رضایت زناشویی تنظیم  زامشکل هایزمینه( برای ارزیابی و شناسایی 5۹00این مقیاس توسط رجبی ) ج( مقیاس رضایت زناشویی:

در پژوهش حاضر، پایایی این مقیاس با است.  شدهبندیدرجه ایگزینهطیف لیکرت پنج  صورتبهکه  باشدمیگویه  5۹و دارای 

 پایایی عالی برای این مقیاس است. دهندهنشانمحاسبه شد. این مقدار ضریب آلفای کرونباخ  01/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 

شامل میانگین، انحراف معیارآماره صیفی مربوط به متغیرهای پژوهش  شیدگی تهای تو آمده  4-5ل در جد وزیع نمرات، کجی و ک

 است.

 هایافته

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاآماره .1جدول 

 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی

 طول مدت ازدواج )سال( 9/70 9/59 1/158 0/468

 عشق دلسوزانه 61/31 7/77 1/431- 2/229

 رضایت زناشویی 46/20 7/43 1/311- 2/039

طول مدت ازدواج در ارتباط بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی، ابتدا با استفاده از اطالعات موجود  تعدیل گربرای بررسی نقش 

 51( ۹و دسته ) سال 54تا  ۹( از 9( تا دو سال، دسته )5در پیشینه پژوهشی و نظری، طول مدت ازدواج به سه دسته، شامل دسته )

این نتایج را  4-9س همبستگی بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی در هر دسته محاسبه شد. جدول سال به باال تقسیم شد. سپ

 دهد.نشان می

 

                                                           
1 Compassionate love Scale/CLS 
2 Speicher g Feher 
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 571                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی به تفکیک سه دستههمبستگی پیرسون  .2جدول 

 معناداری تعداد نمونه همبستگی هادسته

 005/0 62 14/0 (5تا دو سال )

 005/0 504 6۹/0 (9سال ) 54تا  ۹

 005/0 77 67/0 (۹به باال ) 51

 005/0 942 60/0 کل

دهد ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در سه دسته از طول مدت ازدواج متفاوت است. نشان می فوقجدول 

گذشته  هاآنسال از ازدواج  51بیشترین ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی مربوط به افرادی است که بیش از 

گذشته است. برای بررسی معناداری تفاوت  هاآناز ازدواج  سال 9کمترین ضریب مربوط به افرادی است که تا  کهدرحالیاست؛ 

 شدهارائه ۹استفاده شد. این نتایج در جدول فیشر  zسن ازدواج از آزمون  تعدیل گریضرایب همبستگی در سه دسته و بررسی نقش 

 است.

 معناداری تفاوت ضرایب همبستگی به تفکیک سه دستهبررسی  .3جدول 

همبستگی عشق 

 با رضایتدلسوزانه 

 زناشویی

 معناداری zاندازه  هادستهمقایسه ضرایب همبستگی 

 057/0 -54/9 سال( 54تا  ۹) 9)تا دو سال( با دسته  5مقایسه دسته 

 055/0 ۹0/9 سال به باال( 51) ۹)تا دو سال( با دسته  5مقایسه دسته 

 ۹۹6/0 -49/0 سال به باال( 51) ۹سال( با دسته  54تا  ۹) 9مقایسه دسته 

 اند )تا دو سال(کردهازدواجدهد ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در افرادی که تازه نشان می ۹نتایج جدول 

 سال و باالتر( است. 51) ۹سال( و دسته  54-۹) 9از این ضریب در افرادی دسته  ترکوچکمعناداری  طوربه

ط بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی ابتدا ضرایب همبستگی بین عشق دلسوزانه جنسیت در ارتبا تعدیل گربرای بررسی نقش 

 آمده است. 4-4و رضایت زناشویی در زنان و مردان محاسبه شد. این نتایج در جدول 

 عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی به تفکیک جنسیتهمبستگی پیرسون  .4جدول

 معناداری تعداد نمونه همبستگی جنسیت

 005/0 66 00/0 مرد

 005/0 569 77/0 زن

 005/0 942 60/0 کل

دهد، ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در مردان بیشتر از زنان است. نشان می 4که نتایج جدول  طورهمان

 شدهارائه 1در جدول  شر مشخص شد. این نتایجفی zمعناداری تفاوت ضرایب همبستگی در بین زنان و مردان با استفاده از آزمون 

 است.

 معناداری تفاوت ضرایب همبستگی به تفکیک جنسیتبررسی  .5جدول 

همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت 

 زناشویی

 معناداری zاندازه  مقایسه ضرایب همبستگی

 059/0 96/9 مقایسه مردان و زنان
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در  از این ضریب تربزرگمعناداری  طوربهدهد ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در مردان نشان می 1جدول 

 ارتباط بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی است. تعدیل گریبنابراین، جنسیت قادر به  ؛زنان است

 گیرینتیجهو  بحث

سن ازدواج و جنسیت در ارتباط بین عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی انجام  تعدیل گریبررسی نقش  باهدفپژوهش حاضر 

دهد، ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی نشان می ۹و  9 که جدول گونههمانسن ازدواج  متغیردر رابطه با  گرفت.

( و فهر و 9054(، رایس و همکاران )905۹فهر ) (،9050این یافته با نتایج پژوهش فهر و همکاران )در هر سه گروه معنادار است. 

که ضریب همبستگی عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی با  دهدمی( همسو است. یافته دیگر پژوهش حاضر نشان 9054همکاران )

که در ( و افرادی 54-۹است از ضریب همبستگی افرادی که در دسته دوم ) ترکوچکمعناداری  طوربهدو سال و کمتر  سن ازدواج

ا ب ، ضریب همبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در افراد دسته اولوجودبااین، اندقرارگرفتهبه باال(  سال 51دسته سوم )

( 5262کالرک و میلز ) هایپژوهش، تفاوت معناداری دارد که این نتایج با نتایج اندکردهازدواج سال 51ضریب افرادی که بیش از 

ی نیرومند این نوع عشق عنوان سازندگان مقیاس عشق دلسوزانه، رابطه( به9001فهر و اسپیریچر ) همسو است. (9050و برشاید )

 طه ودر مواقع بحران راب در تبیین این رابطه، بیان کردند که افرادی دارای عشق دلسوزانه، هاآنو رضایت زناشویی را تأیید کردند. 

گزینند و رابطه را از خطر ایثارگری خود راهبردهای کارایی را برای حل بحران برمی و باگذشتاحتمال کاهش رضایت زناشویی، 

که در اوایل ازدواج، عشق دلسوزانه با  دهدمیاز طرفی، نتایج پژوهش حاضر نشان (. 9054دهند )فهر و همکاران، بحران نجات می

های اول ازدواج و افت هیجانات و عواطف بعد از گذشت سال مخصوصاًزمان،  باگذشترضایت زناشویی ارتباط متوسطی دارد اما 

هد که دعشق رمانتیک، عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی ارتباط باالیی پیدا خواهد کرد، از طرفی نتایج پژوهش حاضر نشان می

 .رسدمیین حد خود سال به باال در ازدواج، به بیشتر 51 باسابقههمبستگی عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در افراد 

های جوالن عشق رمانتیک و هیجانات و عواطف های اول زندگی، سالطبق بررسی پیشینه پژوهشی روابط زناشویی، سال

دارد، یشریک زندگی نگه م عنوانبهدهد که آنچه در ابتدا افراد را کنار یکدیگر پیشینه نشان می درواقعآتشین مرتبط با آن است. 

های شریک زندگی و کاهش (. همزمان با افزایش سن ازدواج، با عادی شدن شگفتی9090؛ هیگینز، 9051، 5)نتوعشق رمانتیک است 

رود. در کنار این افول، شناخت عواطف، احساسات، رفتار و عقاید شریک میل به هیجانات آتشین، عشق رمانتیک رو به افول می

-برای درک بیشتر مفهوم عشق دلسوزانه، پژوهش( 9002فهر و اسپریچر )د. گردزندگی موجب افزایش تعهد و وفاداری در رابطه می

های العملها نشان داد که عشق دلسوزانه یک مفهوم چندبعدی است. اولین بعد این عشق عکساین پژوهش انجام دادند. نتیجه هایی

ادی ش خاطر بهعنوان نمونه، غمگین شدن برای رنج دیگری و شاد شدن احساسی و عاطفی در پاسخ به وضعیت دیگران است؛ به

که محوریت اصلی این باورها،  رادارنددیگران. بعد دوم، بعد شناخت است، افراد دارای این نوع عشق، باورها و عقاید خاص خود 

نظر کردن  صرفبهانگیزش است که مربوط  و ایثارگری است. سومین بعد عشق دلسوزانه، هاآنمراقبت از دیگران، نگرانی برای رفاه 

                                                           
1 - Neto 
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فرد ممکن است تمام زمان و وقت خود را صرف دیگران کند و برای  کهطوریبههای خود و رسیدگی به دیگران است، از خواسته

یدن سافراد دارای عشق دلسوزانه حتی برای شکوفایی و ر کهطوریبهباشد. های زندگی شخصی خود، فرصتی نداشتهاهداف و ارزش

کنند. آخرین بعد عشق دلسوزانه، رفتار است، رفتارهای افراد دارای این نوع عشق از به درجات باالی پیشرفت دیگران نیز تالش می

این معنا که این افراد ایثارگری فراوانی نسبت به دیگران دارند و برای آرامش دادن و کاهش نوع رفتارهای حمایتی و مراقبتی است؛ به

اند که در سنین اند و نشان دادهها، عشق دلسوزانه را در زوجین مسن بررسی کردهای از پژوهشدستهکنند. تالش می هاآننگرانی 

اند که یکی از علل اساسی افزایش رضایت زناشویی بر اثر اذعان داشته هاآنشود. باال، عشق دلسوزانه منجر به رضایت زناشویی می

بنابراین ؛ (900۹، 5کارکرد یکی از زوجین و کاهش انتظارات نسبت به او است )پینکارت و سورنسنعشق دلسوزانه در این سن، افت 

 شود که همسرهای اصلی عشق دلسوزانه است، موجب میدر چنین شرایطی، داشتن نگرش فداکاری و ایثار که یکی از مشخصه

ت ند و از این کار لذت ببرد، حتی زمانی که نیاز به مراقبیک پرستار بدون احساس افسردگی و استرس از همسرش مراقبت ک عنوانبه

(. همسو با مطالب فوق، نتایج 5226، 9گالسر-ولن و کیکولت-شود )رابینسونشریک زندگی، تصاعدی است و روز به روز بیشتر می

افراد با طول مدت  های پژوهش حاضر نیز نشان داد که همبستگی عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی، درحاصل از تحلیل داده

 سال، باالترین حالت ممکن را داراست. 51ازدواج باالتر از 

جنسیت در رابطه بین عشق دلسوزانه و رضایت زناشویی بود. نتایج حاصل از  تعدیل گرفرضیه بعدی پژوهش حاضر، بررسی نقش 

عشق دلسوزانه با رضایت زناشویی در مردان نشان داد که ضریب همبستگی  1و  4های مرتبط با این فرضیه طبق جدول تحلیل داده

 ( همسو است.905۹از این ضریب در زنان است. این نتایج با نتایج پژوهش جنسن و همکاران ) تربزرگمعناداری  طوربه

 که در باال نیز ذکر شد، ویژگی اصلی عشق دلسوزانه مراقبت، نگرانی، دلسوزی و حمایت است؛ این ویژگی در ابتدا گونههمان

ویژگی های  بنابراین، بر اساس ؛(905۹، ۹سازند )کینگ، متسون، چرینا، شانکار و برومن فوکصفات زنانگی را در ذهن متبادر می

(. با این حال، نتایج پژوهش جنسن و همکاران 9050مشخص عشق دلسوزانه، این عشق در زنان بیشتر از مردان رواج دارد )برشاید، 

وجود دارد و صفات مراقبت، نگرانی و  هاآن( همسو با نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مردانی که عشق دلسوزانه در 905۹)

، 4یونگتی )شناخبر مبنای نظریه دوجنسیتی بودن روان هاآنکنند. یابد، رضایت بیشتری از رابطه پیدا مییرشد م هاآندلسوزی در 

ت بنابراین چنین مردانی خود احساس رضایت بیشتری از مراقب ؛انداند و به سمت صفات زنانه حرکت کردهرشد بیشتری یافته (5270

ن رابطه تواتوان گفت که متغیرهای جنسیت و سن ازدواج به خوبی میمی درنهایت. آورندو همدلی عمیق با همسرانشان به دست می

رهای بیشتری رسد که متغیعشق دلسوزانه و رضایت زناشویی را تعدیل کند. با این حال، بر اساس مطالعه پیشینه پژوهشی، به نظر می

اختی نیز شنمتغیرهای روان تعدیل گرهای آتی نقش ژوهششود در پبنابراین، پیشنهاد می ؛این رابطه هستند تعدیل گریقادر به 
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