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Abstract
Objective: To investigate the relationship between marital
satisfaction and adjustment spouses intimacy at home.
Methods: The method used, post-event survey techniques
were used. The population consisted of married women
students by random cluster sampling of 115 individuals,
standardized questionnaires completed the study. Data
gathered Enrich marital satisfaction questionnaire (1975),
marital intimacy Bagarvzy (2001), and compatibility Bell
(1961). Results showed that, there is a significant
relationship between marital satisfaction and adjustment at
home and compatibility. There is a significant relationship
between marital intimacy and harmony at home. In addition,
the indicators of emotional intimacy, sexual, spiritual,
aesthetic with home adaptations relationship was observed in
the studied sample, but the physical intimacy consistent
relationship was seen at home. Indicators of intimacy
between psychological, intellectual and social - recreational
home in a significant relationship were compatible. The
result: the relationship between marital satisfaction and
marital intimacy of women was significant compatibility and
multiple regression analysis showed that marital satisfaction
and adjustment of 1.14 percent is women's marital intimacy.
Compare the results with similar studies, the convergence of
some of the results showed.
Keywords: marital satisfaction, marital intimacy, harmony
in the home, women.
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 بررسی رابطۀ بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در:هدف
 پس رویدادی و از تکنیک پیمایش بهره، روش مورد استفاده: روش.خانه بود
 جامعۀ آماری شامل زنان متاهل دانشجو بود که با نمونه گیری خوشه.گرفته شد
 پرسشنامههای استاندارد این تحقیق را تکمیل، نفر منتخب111 ای تصادفی تعداد
 ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ.کردند
.) بود1791( و سازگاری بل،)1001( صمیمیت زوجین باگاروزی،)1791(
 بیانگر آن بود که؛ بین رضایت زناشویی و سازگاری درخانه سازگاری:یافتهها
 همچنین بین صمیمیت زوجین و سازگاری درخانه رابطۀ.رابطۀ معنادار وجود دارد
، معنوی، جنسی، ضمناً بین شاخصهای صمیمیتهای عاطفی.معنادار وجود دارد
،زیباشناختی با سازگاری درخانه در نمونۀ مورد مطالعه رابطۀ معنادار مشاهده شد
 بین شاخصهای.اما بین صمیمیت بدنی با سازگاری درخانه رابطه ای دیده نشد
 عقالنی و اجتماعی – تفریحی با سازگاری درخانه در،صمیمیتهای روانشناختی
 رابطه رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان با: نتیجه.رابطۀ معنادار بودند
سازگاری آنها معنادار بوده و تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که اثر
. درصد است11/1 رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان بر سازگاری
. همسویی برخی از این نتایج را نشان داد،مقایسۀ نتایج حاصله با تحقیقات مشابه
، در خانه4 سازگاری،3 صمیمیت زوجین،2 رضایت زناشویی:واژههای کلیدی
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سازگاری شامل کنترل تکانه و تحمل فشارها و نتیجه کارکرد هوش هیجانی است که با ارتقای آن میتوان برای بسیاری از مشکالت
نهفته زندگی پاسخهای مناسبی یافت(محمدپور .)7831،شافر و شوبن 6معتقدند که سازگاری ،تمایلل ارگلانیزم بلرای تغییلر فعالیلت
خود در راستای انطباق با محیط است که در واقع پاسخی به تغییرات محیط پیرامون می باشد(خدایاری فرد و همکلاران .)7831 ،در
طول زندگی مشترك ،متغیرهای گوناگونی بر نحوۀ ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر میگذارد که این متغیرها ،رضایت یا عدم رضایت
زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند" .زن و مردی که با هم ازدواج می کننلد ،بایلد بتواننلد خلود را بلا نلیم قلرن تحلو ت
اجتماعی و رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند؛ در غیر این صورت ،به احتمال زیاد رابطه زناشویی آنها دچار مشلکل خواهلد
شد" (ثنائی .)5731،خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعلی بلا سلاختار علاطفی پیچیلده ای اسلت کله محبلت ،وفلاداری و تلداوم،
عضویت از ویژگیهای مهم آن است(گلدنبرگ و گلدنبرگ.)1831 ،7
رضایت زناشویی را احساسهای مرتبط با خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده زن یا شوهر اطالق میکنند .فرایندی که در آن یلک
زوج به صورت کالمیو غیرکالمی مانند گوش کردن ،حا ت چهره و ژستهای مختلف با همدیگر تبادل احساسات و افکار را انجام
میدهند(الیس .)1771 ،8در واقع رابطه زناشویی به عنوان مهمترین و اساسی ترین رابطه انسان توصیف شده است ،زیرا ساختاری
اولیه را برای بنا نهادن رابطه خانوادگی وتربیت کردن نسل آینده فراهم میسازد ( رسلن وهلالمن .)5991 ،بله تعبیلر اسلترنبرگ
وهاجت)5993(9رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است .به عبارت بهتر ،یکی از جنبههای
حیاتی یک سیستم زناشویی ،رضایتی است که همسران در رابطه خویش احساس و تجربه میکنند .رضایت زناشلویی فراینلدی
است که در طول زندگی زوجین بوجود می آید و شامل  ۴حیطه جاذبه(بلدنی ،جنسلی) ،تفلاهم ،طلرز تلقلی و سلرمایه گلذاری
است .درواقع ،در طول زندگی مشترك ،متغیرهای گوناگونی بر نحوۀ ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر میگذارند و این متغیرها رضایت
یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند؛ برخی از این متغیرها شامل درآملد و اشلتغال ،فرزنلدان ،رضلایتمندی
جنسی و به ویژه بیماریها هستند (فلوید 10و همکاران .)5991 ،بررسی عواملل ملثثر در رضلایت زناشلویی از ایلن جهلت حلائز
اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت فردی محسوب ملی گلردد .ویلنچ ،٤٧٩۴( 11بله نقلل از
معتمدین )٤٣١7 ،در این خصوص می نویسد که ارتباط با همسر ،جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص اسلت و
نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با بچهها و سایر اشخاص خارج از خانواده
آسیب برساند.
از سویی ،رضایتمندی زناشویی را نمی توان صرفاً بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرد؛ زیرا تمامی ازدواجها دست کلم بلا چنلد
فشار روانی مواجه هستند .تفاوت ازدواجهای شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودی میبایست در پرتو شیوهای تبیین کرد که طرفین بله
فشار روانی پاسخ میدهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند(ساپینگتون،12
 .)5739صرف نظر از همه روابط زناشویی که به طالق ختم میشوند ،بسیاری از ازدواجها و روابط زناشویی ناموفق نیز وجود

دارند که همسران به د یل گوناگون طالق نمیگیرند(گریف 13و مالرب .)1005 ،14لذا توجله بله رضلایت زناشلویی بله خلاطر
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نقشی که در سالمت زوجین و فرزندان آنها دارد ،اجتنابناپذیر است(بیرن 15و همکاران .)1001 ،اصطالح رضایت زناشویی به
مسرّت کلی شخص و خشنودی او از روابط نزدیک زناشویی اشلاره دارد .گریلف در تعریلف سلازگاری و رضلایت زناشلویی
اظهار میکند که زوجین سازگار ،زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند ،از نوع و سطح روابطشان راضلی
اند ،از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارنلد و ملدیریت خلوبی در زمینله وقلت و مسلائل ملالی خودشلان اعملال

میکنند(گریف.)1000 ،

کیفیت رابطۀ زناشویی به طور مثبتی با میزان سالمت عمومی؛ مصونیت بیشتر ،ایمنی فیزیولوژیکی و وجود آنتی بادیهای بیشتر
بر علیه عوامل ویروسی و عملکرد بهتر سیستم قلبی عروقی رابطه دارد(ویتسون 16و همکاران .)1007 ،بلوم ،نابسامانی زناشلویی

و طالق را بعد از مرگ ناگهانی در خانواده ،از مهمترین عوامل تنیدگی زا می داند(هالفورد .)1001 ،17مشکالت ارتبلاطی بلا
خطر توسعۀ اختال ت روانی ،مانند اختال ت اضطرابی و بدکاری جنسی در هر دو نفر ،افسردگی در زنان ،سوء مصرف الکل
در مردان ،و مشکالت رفتاری در کودکان به ویژه پسران نیز همراه است(ماك و مینگ.)1001 ،18
بسیاری از صاحبنظران معتقدند فرایندهای سازگارانه زوجین عبارتند از مبادلۀ رفتار ،ابراز فعا نۀ محبت و سایر عواطف مثبت ،ارتبلاط
در جهت حل تعارض و پرخاشگر ی ،ایفای نقش یا انجام وظایف اصلی ،حمایت متقابل ،رضایت جنسی ،باورها و انتظارات مشلترك،
مهارتهای ارتباطی قوی در برابر رویدادهای زنلدگی ،و پیشلینۀ خلانوادگی و تجربلی سلازگارانه (هلالفورد ،ترجمله گلروه مترجملان،

 .) 5711در یک رابطۀ زناشویی سالم  ،اتصال و وابستگی به دلیل میل است و نه صرفاً از روی نیلاز .در خلانوادههلای زنلده و بالنلده،
بطور مداوم شاهد الگوهای متفاوتی هستیم .ارتباط مستقیم ،واضح ،صریح و صمیمانه است" .قاعدهها قابل انعطاف ،انسانی ،مقتضلی و
دستخوش تغییر است و پیوند با اجتماع نیز بارز و امیدبخش میباشد" (ماکهول .)1005 ،19در نظریه ساختی ،مینلوچین معتقلد اسلت،
خانواده وقتی معیوب میشود که قواعدش اجرا نشود .وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یلا نفوذپلذیر ملیشلوند ،عملکلرد خلانواده بله
عنوان یک نظام مختل میشود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود .گاهی صف بندیهای درون خانواده مخرب و به مثلث سلازی
منجر می شوند .در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست(شارف ،ترجمه فیروز بخت.)5715 ،
تغییرات تکنولوژی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و نیز تغییرات در حوزه ملذهب در تغییلر کلارکرد اولیله ازدواج کله شلامل عشلق و
محبت و صمیمیت بین زن و شوهر نقش اساسی داشته است(برگر وهانا .)1777،20در جوامع امروز د یل اساسی ازدواج عمدتاً عشلق
و محبت ،داشتن شریک و همراه در زندگی ،ارضای انتظارات عاطفی – روانی و افزایش شادی و خشنودی است (برنشتاین5991،21

؛ براون5990 ،22؛ نوابی نژاد .)5710 ،صمیمیت ،جنبهای مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهمی در آن نقش
دارند و میتواند به وسیله روشهای مداخله ای مختلف تحت تأثیر قرار گیرد .صمیمیت [زوجین] عبارت است از احساسهای مبتنی
بر عشق و محبت ،داشلتن شلریک و هملراه در زنلدگی ،ارضلای نیازهلای علاطفی-روانلی و افلزایش شلادی و خشلنودی در زنلدگی
زوجی(برنشتاین و برنشتاین ،177323ترجمه توزنده جانی و کمال پور ،) 1830 ،به طوری که به ثُبات رابطه بینجامد و بطور مثبتلی بلا
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سازگاری و رضایت در زندگی زناشویی همراه باشد(هلر و وود .)1993 ،24با پدید آمدن تحو ت آشکار در محتوا و شلکل ازدواج
در عصر حاضر ،تغییراتی نیز در زمینه انتظارات زوجین از همدیگر ایجاد شده است چنانکه زوجها خواستار تعالی بیشتر در رابطه با
صمیمیت و همدلی هستند(اعتمادی .)1831،یکی از عوامل مثثر بر سازگاری زناشویی صلمیمیت زوجلین اسلت(فیلی )1001 ،25
چنانکه به گفتۀ درمیلک و پری )1008(26صمیمیت از جمله فرآیندهای مهمی است که رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار ملی
دهد .اساساً میتوان گفت از عوامل موثر بر رضایت زناشویی ،صمیمیت زوجین است که به عنوان یکی از شاخصهای سلالمت روان
نیز شناخته میشود .به همین دلیل صلمیمیت هملواره از نگرانلی عملده متخصصلان مشلاوره و روان شناسلان بلوده اسلت(باگاروزی،
 .)1001این مهم تا آنجاست که بسیاری از درمانگران مشکل ترین حوزههای اختالفات زوجین را به ترتیب ارتباطات ،انتظارات غیر
واقعی از ازدواج و همسر ،فقدان صمیمیت و نشان ندادن عالقه میشناسند (مظلومی.)1839 ،
صمیمیت 27یک نیاز اساسی انسانی است و به عنوان یک فرایند مهم در توسعه روابط دوستانه شناخته شده است .صلمیمیت بله عنلوان
نزدیکی ،تشابه و رابطه شخصی دوسلت داشلتنی بلا شلخص دیگلر اسلت و مسلتلزم آگلاهی  ،درك عمیلق ،پلذیرش و بیلان افکلار و
احساسات است .صمیمیت یک فرآیند تعاملی ،پویلا و ترکیبلی اسلت و شلامل ابعلاد علاطفی ،28روانشلناختی ،29عقالنلی ،30جنسلی،31
بدنی ،32معنوی ،33اجتماعی -تفریحی 34و زیباشناختی 35می شود (باگاروزی .)1005 ،مشکالت مربوط به صمیمیت معمو ً در نتیجه
شکسللت در روابللط اسللت .میللزان صللمیمیت بلله توانللایی همسللران بللرای انتقللال روشللن ،صللحیح و مللثثر افکللار ،احساسللات ،نیازهللا و
خواستههایشان بستگی دارد .بنابراین ،یادگیری ارتباط کارآمد ،گام مهمی در فرآیند ایجاد و یا افزایش صمیمیت و سازگاری است .به
طور کلی ،درمانهای شناختی – رفتاری در کار با زوجها ،اهداف افزایش تقویت کنندهها و تبادل مثبت ،آموزش مهارتهای ارتباط،
حل مشکل و تعارض و تغییر الگوهای فکری مخرب را دنبال می کند(یانگ و یانگ ،5991 ،گلدنبرگ.)1000 ،36

صمیمیت در ازدواج غالباً به عنوان یک فرایند پویا توصیف میشود و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی هملراه اسلت.
باگاروزی ( )1838صمیمیت را یک نزدیکی ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا هیجلانی بلا شلخص دیگلر ملیدانلد کله مسلتلزم
شناخت و درك عمیق از فرد دیگر و همین طور بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است .دادههای پژوهشلی
حاکی از آن است که همدلی نیروی مثثری برای خوب بودن است .فرد همدل نه تنها در دیگران تغییرات سازنده ایجاد ملیکنلد،
بلکه با این همدلی به خود نیز کمک میکند تا در جهت مثبت تحول پیدا کند .در واقع همدلی یکلی از بهتلرین نشلانههلای بللو
روانشناختی است (بولتون.)1831 ،37
وارینگ ،1730(38به نقل از نظری ) 1839 ،صمیمیت در روابط زوجها را ترکیبی از هشت عنصلر عاطفله ،بیلانگری ،39سلازگاری،40
همبستگی ،41رابطه جنسی ،حل تعارض ،42خود مختاری ،43و هویت 44میداند .به نظر گاتمن )1777(45زوجها باید یاد بگیرنلد کله
24

Heller & Wood,
Philippe
26
Lowdermilk & Perry
27
intimacy
28
emotional intimacy
29
psychology intimacy
30
rational intimacy
31
sexual intimacy
32
psychical intimacy
33
spiritual intimacy
34
social and recreational intimacy
35
aesthetic intimacy
36
Goldenberg
37
Bolton
38
waring
39
expressiveness
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چگونه جو را آرام کنند ،آرامش خود را بازیابند و توجه خود را دوباره متمرکز کنند .آنهلا بایلد دریابنلد کله چگونله ملیتلوان
هیجانات شدید متفاوت را تنظیم و تعدیل کرد .آرام کردن خود و دیگری نه تنها راه را برای یک گفتگوی پربارتر هموار میکند،
که در سالمت هیجانی و جسمانی هر یک از زوجین ،سهم بسزایی دارد(هیکس 46و همکلاران .)1001 ،گلاتمن )1001(47معتقلد
است گرچه در تمام ازدواجها میان نیروهای پاسدار ازدواج و نیروهای برهم زننده آن نبرد و درگیری وجود دارد ،اما آن چه مهم
است تعادل میان جنبه ی مثبت و منفی در ازدواج است .جانسون )1000( 48تأکید زیادی بلر ایجلاد عشلق و احتلرام دارد و بلرای
افزودن بر جنبههای مثبت به موارد زیر اشاره میکند :نشان دادن عالقه ،مهربانی و محبلت ،توجله داشلتن ،قدرشناسلی ،هملدردی،
همدلی ،پذیرنده بودن ،بذله گویی ،و سهیم شدن در شادیها.
سازگاری یکی از ابعاد اجتماعی شدن است و برخی صاحب نظران آن را مترادف با مهارت اجتماعی می دانند(اسالموسکی و دان، 49
 .) 7991مهارت به معنای فرایندی که فرد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درك و پیش بینی کنلد ،رفتلار خلود را کنتلرل کنلد و
تعامالت اجتماعی خود را به نحو سازش یافته ای تنظیم کند(اسلبی و گورا ،7933 ،نقل از عابدینی .)7837،شخص سازگار کسلی
است که میتواند انگیزهها و هدف هایش را تغییر دهد بدون آنکه آنها را با مکانیزمهای دفاعی 50تغییر شکل دهد .سلازگاری مطللوب
احتما ً هنگامیرخ میدهد که بین آنچه فرد راجع به خود میاندیشد با آنچه دیگران درباره او میاندیشند توافق منطقی وجلود داشلته
باشد(برخورداری .) 7831،فشارهای اجتماعی به وضوح تاثیر فراوانی بر رفتار فرد دارد اما انسان موجودی انعطلاف پلذیر اسلت و بلا
محیط سازگار میشود(ولش و کارن .)1007 ،51در شکل گیری سازگاری عواملی چون شلیوههلای تربیتلی  ،عواملل آموزشلگاهی،
ارزشها و اعتقادات حاکم ،گروه همسا ن ،خانواده و آموزش و پرورش مثثر است( آیزنک ،7990 ،چلونکر .)7831 ،با توجه به
آنچه که گفته شد هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان متاهل با سازگاری در خانه
آنها است و این سوال را مطرح می کند که آیا بین بررسی رابطۀ بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان متاهل با سلازگاری در
خانه آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
روش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و از پیمایش بهره گرفته است .جامعۀ آماری شامل همه زنان متاهل شاغل به تحصیل در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بود که در سنین بین  73تا  80سال قرار داشتند .با توجه به گستردگی جامعلۀ آملاری ،و پراکنلدگی
نمونه در این واحدها ،با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی ،از جامعۀ آماری نمونه گیری بله عملل آملد .حجلم نمونلهای
معادل  771نفر از سه واحد دانشگاهی به صورت تصادفی انتخاب شد و روش اجرای پرسشنامه چنین بود که با ارائۀ توضیح زم در
مورد دعوت مخاطبان به همکاری داوطلبانه و اخذ اجازه از آنها ،پرسشنامهها تکمیل گردیلد .پلس از تکمیلل پرسشلنامههلای تحقیلق،
پاسخهای بدست آمده کدگذاری و دادهها ی جمع آوری شده استخراج و به تناسب اهداف و پرسشهای پژوهشی ،آزمونهای آماری
مورد استفاده قرار گرفت.
40
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ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامۀ استاندارد زیر بود :
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )7911(52شامل مولفههای مختلفی مانند رضایت زناشویی ،ارتباط زناشویی ،حلل تعلارض ،روابلط
جنسی ،فرزندان و فرزندپروری ،ارتباط با خانواده و دوستان و غیره میشود .اولسون از این پرسشنامه برای بررسلی رضلایت زناشلویی
استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط میشود به تغییراتی که در طول دورۀ حیات آدمی رخ ملیدهلد و همچنلین در ایلن
خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود میآید حساس است .هر یک از موضوعهای این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینههای
مهم است .ارزیابی این زمینهها در درون یک رابطه زناشویی میتواند مشکالت بالقوه زوجها را توصیف کند یا ملیتوانلد زمینلههلای
نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید .این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص بلرای زوجهلایی کله در جسلتجوی
مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئی شان هستند ،استفاده شود.

پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت 53باگاروزی( )1005دارای  10سوال است که نیازهای صلمیمیت و ابعلاد آن یعنلی صلمیمیت
عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،جسمانی ،معنوی ،زیباشناختی ،اجتماعی  -تفریحی را مورد بررسی قرار می دهد .برای هشت
بعد صمیمیت نمرات عددی محاسبه شده که با جمع نمرات هر بعد نمره صمیمیت کلی بدست می آید(اعتمادی .)1831،در ایران،
اعتمادی ( ،)1001پایایی کل این پرسشنامه را  0/71و روایی همزمان را  0/13بدست آورد.
پرسشنامه سازگاری بل )5995( 54پنج سطح اندازه گیری جداگانله سلازگاری شخصلی و اجتملاعی را در بلر ملیگیلرد کله در ایلن
پژوهش بر روی سازگاری در خانه تمرکز شد.
یافتهها
شرکت کنندگان در این پژوهش  771نفر زنان متاهل بودند .میانگین سن شرکت کنندگان  17/11سال ،با انحراف معیلار 1/711
حداقل سن 73و حداکثر 13سال بود .یافتههای استنباطی(آزمون فرضیهها) به شرح زیر بدست آمد(موارد در جدول  7خالصه شلده
است):
فرضیۀ  -7بین رضایت زناشویی و سازگاری در خانه در زنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجه ضریب همبستگی پیرسلون نشلان
میدهد که :رضایت زناشویی با سازگاری درخانه رابطه مثبت ومعنادار دارد( .)r =-0/111, P< 0/01بنابر این میتوان گفت بلین
رضایت زناشویی و سازگاری درخانه در زنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  -1بین صمیمیت عاطفی و سازگاری درخانه در زنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجه ضلریب همبسلتگی پیرسلون نشلان
میدهد که :بین صمیمیت عاطفی و سازگاری درخانه معنادار است .بنابراین میتوان گفت بین صمیمیت علاطفی و سلازگاری درخانله
در زنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  -8بین صمیمیت روانشناختی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجلود دارد .نتیجله ضلریب همبسلتگی پیرسلون
نشان میدهد که :بین صمیمیت روانشناختی با سازگاری درخانه معنادار است.
فرضیۀ  -1بین صمیمیت عقالنی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجه ضلریب همبسلتگی پیرسلون نشلان
میدهد که :رابطهی صمیمیت روانشناختی با سازگاری درخانه معنادار است.
فرضیۀ  -1بین صمیمیت جنسی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجله ضلریب همبسلتگی پیرسلون نشلان
میدهد که :بین صمیمیت جنسی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد.
52

Enrich
Marital Intimacy Needs Questionnaire
54
Bell Adjustment Questionnaire
53
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فرضیۀ  -1بین صمیمیت بدنی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنلادار وجلود دارد .نتیجله ضلریب همبسلتگی پیرسلون نشلان
میدهد که :بین صمیمیت بدنی با سازگاری درخانه رابطهی معنادار مشاهده نشد.
فرضیۀ  -1بین صمیمیت معنوی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجله ضلریب همبسلتگی پیرسلون نشلان
میدهد که :رابطهی صمیمیت معنوی با سازگاری درخانه معنادار نیست.
فرضیۀ  -3بین صمیمیت زیباشناختی و سازگاری درخانه درزنان متاهل رابطۀ معنلادار وجلود دارد .نتیجله ضلریب همبسلتگی پیرسلون
نشان میدهد که :رابطهی صمیمیت زیباشناختی با سازگاری درخانه معنادار نیست.
فرضیۀ  -9بین صمیمیت اجتماعی  -تفریحی و ابعادسازگاری درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجه ضریب همبستگی پیرسون
نشان میدهد که :بین این دو متغیر رابطهی معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  -70بین صمیمیت زوجین و سازگاری درخانه رابطۀ معنادار وجود دارد .نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشلان ملیدهلد کله:
رابطهی صمیمیت زوجین با سازگاری درخانه معنادار است.
متغیرها کمیهستند و تخطی از نرمال بودن دردادهها مشاهده نشد .نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که :رابطهی صمیمیت
زوجین و سازگاری معنادار است( .)r =-0/811, P< 0/01همبستگی منفی بیانگراین است کله ،هرچقلدرنمره صلمیمیت زوجلین
بیشتر باشد ،نمره سازگاری کمتر میشود .وچون درپرسشنامه سازگاری بل نمرهی کمتر نشانگر سازگاری بیشتراست  ،بنابراین میتوان
گفت صمیمیت زوجلین بلا سلازگاری رابطله مثبلت ومعنلادار دارد .رابطلهی صلمیمیت زوجلین و سلازگاری درخانله معنلادار بدسلت
آمد(.)r =-0/138, P< 0/01
فرضیۀ -11رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان متاهل برسازگاری آنها تأثیر دارد.
برای پاسخ به فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزمان استفاده شد .همبستگی چند متغیری رضلایت زناشلویی و صلمیمیت
زوجین زنان باسازگاری  0/899بود .درواقع میزان اثر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجلین زنلان برسلازگاری  11/1درصلد اسلت.
نتیجه تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون درجدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه رضایت زناشویی و سازگاری در خانه و ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه ابعاد هشت گانهی
صمیمیت زوجین و سازگاری در خانه )
متغیرها

سازگاری

رضایت زناشویی

ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

-.318

.001

-.475

.001

صمیمیت عاطفی

-.194

.040

-.496

.001

صمیمیت روانشناختی

-.303

.001

-.441

.001

صمیمیت عقالنی

-.221

.019

-.451

.001

صمیمیت جنسی

-.238

.011

-.442

.001

صمیمیت بدنی

-.112

.236

-.250

٤٩.0

صمیمیت معنوی

-.219

.022

-.083

۴۴4.

-.231

.013

-.202

.053

صمیمیت زیباشناختی
صللللللمیمیت اجتمللللللاعی-
تفریحی
صمیمیت زوجین

سازگاری در خانه

-.230

.014

-.456

1٤.0

٣4٩-.

1٤.0

١٣-.4

.001

جدول -2تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون
سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

اثرات

.001

9.215

.692

2

1.383

رگرسیون
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12
.075

112

8.407

باقی ماندهها

114

9.790

کل

چون درتجزیله مجملوع مجلذورات در تحلیلل رگرسلیون  F )111،1(=7/111، P< 0/001بلود پلس رابطله رضلایت زناشلویی و
صمیمیت زوجین زنان باسازگاری آنهامعناداراست( سطح معنا داری کمتر از 0/01بود) .جدول زیر ،نتلایج تحلیلل رگرسلیون رانشلان
میدهد.
جدول :3تحلیل رگرسیون برای اثر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان برسازگاری
سطح معناداری

t

Beta

B

Std. Error

متغیر

.001

12.652

.143

1.809

ثابت

.036

-2.121

-.211

.044

-.092

رضایت زناشویی

.024

-2.290

-.227

.019

-.043

صمیمیت زوجین درزنان

نتایج درجدول فوق نشان میدهدکه ،معادله اثررضایت زناشویی و صمیمیت زوجین زنان برسازگاری عبارت است از :
سازگاری =(صمیمیت زوجین درزنان)( - 0/018رضایت زناشویی)1/307- 0/071
رضللایت زناشللویی و صللمیمیت زوجللین زنللان برسللازگاری اثللر مثبللت ومعنللادار داشت(درپرسشللنامه سللازگاری بللل نمللرهی کمتللر
نشانگرسازگاری بیشتراست ،به این خاطر ضرایب منفی شدند).
بحث و نتیجه گیری
نتایج مثبت این فرضیه که بین صمیمیت زوجین و ابعاد سازگاری درزنان متاهل رابطۀ معنادار وجود دارد ،با یافتههای بدسلت آملده از
تحقیق حقیقی و همکاران( )5715همسو نشان میدهد .آنها در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطله جلو علاطفی خلانواده بلا سلازگاری
دانش آموزان دختر پایه سلوم ملدارس راهنملایی اهلواز" ،نشلان دادنلد کله بلین روابلط علاطفی پلدر و ملادر  -فرزنلدی و سلازگاری
دانشآموزان دختر رابطۀ ساده و چندگانه وجود دارد .همچنین متولی و همکاران( )5711نیز بین حیطههای صلمیمیت بلا رضلایت

زناشویی به جز صمیمیت بدنی همبستگی معنی داری مشاهده کردند .بنابراین میتوان گفت فرضیه اصلی این تحقیق نتایج قبللی در
پیشینه تحقیق را تایید میکند.
همچنین زم است نتایج این تحقیق ،با دیدگاههای نظری هم مورد بررسی قرار گیرد .هریک از نظریهها از منظر خاصی به این مبحث
نگاه کرده اند .از "دیدگاه روانکاوی" در یک خانواده سالم اعضاء از بلو عاطفی نسبتاً خلوبی برخلوردار شلده انلد و ملی تواننلد بله
راحتی با یکدیگر رابطه برقرار کنند .گفتگوها دو طرفه ،کامالً باز و عاری از پنهان کاری و در پس پرده سخن گفتن یا طعنه زدن ملی
باشد .آنها خواستهها ی خود را به راحتی بیان کرده و افراد خانواده به نیازهای یکدیگر توجه نموده و اهمیت می دهند .هملین املر نیلز
باعث ایجاد تفاهم ،یک رنگی و همدلی بین آنها می شود .در "روان شناسی فردنگر" اعضای خانواده به حقوق دیگران توجه کرده و
برای خواستهای هم ارزش قائل می شوند ،در بین آنها حس همکاری دیده می شلود و همگلی در جهلت پیشلرفت و تعلالی یکلدیگر
تالش می کنند ،در تمام امور مالحظه همدیگر را کرده و ارتباطات صمیمی و علاری از رقابلتهلای غیرسلازنده و رسلیدن بله برتلری
جویی به صورت بیمارگون و غیرقابل قبول برای اجتماع می باشد .اما مرتبط ترین دیدگاه ،نظریه ساختی مینوچین است که براین بلاور
است که خانواده وقتی معیوب میشود که قواعدش اجرا نشود .در روابط تعاملی دو فرد نه تنها از یکدیگر تاثیر می پذیرند  ،بلکه
از سایر اجزاء سیستم نیز تاثیر پذیرفته و هم درآنها تاثیر می گذارند .بنابراین تغییر در هرجزء سیستم ،در کلل سیسلتم اثلر ملی
کند و آن را تغییر می دهد.
به لحاظ نظری ،مشکالت مربوط به صمیمیت معمو ً در نتیجه شکست در روابط است .صمیمیت در زندگی زوجی ،غالباً به عنوان
یک فرایند پویا توصیف میشود و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است .نتایج نظلری بدسلت آملده از ایلن
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مطالعه نشان میدهد که سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر می گذارد اما خود نیز متلاثر
از عوامل روانشناختی و ارتباطی دیگری است .یکی از عوامل مثثر بر سازگاری زناشویی صمیمیت زوجین است که خود ،رضایت
زناشویی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .بطوری که صمیمیت زوجین عالوه بر این که به عنوان یکی از شاخصهای سالمت روان نیز
شناخته میشود ،از عوامل موثر بر رضایت زناشویی نیز شمرده میشود .صلمیمیت از ابعلاد گونلاگونی ماننلد صلمیمیتهلای علاطفی،
روانشناختی ،عقالنی ،جسمانی ،جنسی ،معنوی ،اجتماعی -تفریحی و زیباشناختی تشکیل شده که هریک میتوانند به دلیل نقصلان در
رابطۀ زناشویی با سازگاری زنان رابطۀ معناداری را داشته باشند .ضلمن آنکله بله ملوازات ایلن ارتبلاط ،مسلألۀ نارضلایتی زناشلویی در
صورت وجود در یک رابطۀ زوجی ،می تواند بر روی رفتارهای سازگارانۀ فرد موثر واقلع شلود .سلازگاری شلامل کنتلرل تکانلههلا و
تحمل فشارها تا آنجا است که با ارتقای آن بتوان برای بسیاری از مشکالت نهفته زندگی پاسخهای مناسبی یافت .بررسی عوامل مثثر
در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت فردی محسوب
می گردد .چنانکه وینچ( ،٤٧٩۴به نقل از معتمدین )٤٣١7 ،در این خصوص می نویسد که ارتباط با همسر ،جنبه مرکزی زندگی
عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایت مندانه
با فرزندان آسیب برساند.
محدودیتها
 مهمترین محدودیت مطالعاتی ،عدم همکاری تحقیقی در جامعۀ آماری پلژوهش بلود کله زملان طلو نی را در رونلد کلار بله خلوداختصاص داد .ظاهراً مالحظات فرهنگی زنان متاهل در بیان جزئیات زندگی خود در قالب پاسخ به پرسشنامهها باعث این امر بلود کله
مشکل و محدودیت اصلی این پژوهش در گردآوری دادهها را باعث گردید چرا که بسیاری از پرسشنامههای توزیع شده بطور تکمیل
عودت داده نشد یا اینکه افراد از تکمیل آن سر باز میزدند.
 محدودیت زمانی و اقتص ادی ،باعث شد این تحقیق به ناچار در محدودۀ یک شهر و یک جنس انجام شود ،بی تردید در نظر گرفتنجامعه آماری وسیع تر و در مورد هردو جنسیت ،می تواند تعمیم پذیری بیشترِ نتایج بدست آمده را در سطح کل کشور باعث گردد.
 براساس بررسیهای به عمل آمده در مورد عنوان یا مو ضوع این پژوهش با سه متغیلر آن تلاکنون هلیچ کلار پژوهشلی یافلت نشلد ومتاسفانه این امر باعث شد تا امکان مقایسۀ نتایج با نتایج مطالعات پیشین میسّلر نشلود .ضلمن ًا بلا توجله بله فقلر منلابع پژوهشلی در ایلن
خصوص ،محدودیت دیگری را برای روند این مطالعه ایجاد نمود.
پیشنهادها
 با توجه به وجود رابطه بین رضایت زناشویی و سازگاری در خانه در زنان متاهل در نتایج این پلژوهش ،پیشلنهاد ملیشلود آملوزشمهارتهای زندگی زناشویی به زوجین در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا با ارتقاء سطح رضایت زناشویی ،در خانوادههلا
شاهد تاثیر مثبت آن بر ویژگیها ی مفیدی مانند سازگاری درخانه در میان زوجین باشیم .همچنین با در نظر گرفتن وجلود رابطله بلین
صمیمیت زوجین و سازگاری درخانه در زنان ،پیشنهاد می شود ضرورت توجه و برنامله ریلزی دقیلق و عمللی بلرای تحقلق ایلن مهلم
احساس میشود.
 به نظر میرسد با وجود با رفتن نسبی سطح سواد در جامعه ،هنوز افلراد بلا مفلاهیم مهملیاز قبیلل صلمیمیت در زنلدگی زناشلوییآشنایی دقیقی ندارند و آن را معادل با رضایتمندی میدانند و اهمیت عامل مهمی مانند صمیمیت را نلاچیز ملیشلمارند .زملهی ایلن
مهم ،آموزشی عمومی در سطح جامعه است ،برای درك اینکه هدف از ازدواج فقط رضایتمندی یک طرفه نیسلت و عواملل بیشلتری
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در زندگی زوجی دخیل هستند .این پژوهش پیشنهاد بررسی جداگانهی هر یک از این مفاهیم را بدون اینکه معانی آنها به هلم تعملیم
داده شود ارائه نموده تا شناخت این ابعاد به جزییات زندگی زناشویی و بهبود آن کمک کند.
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