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چکیده
ل صمیمیت بر اس ��اس پایبندی به اخالق اس�ل�امی
ه ��دف از پژوهش حاض ��ر پیشبینی عوام 
همسران اس ��ت .روشپژوهش توصیفی از نوع همبستگی ،جامع ه آماری زوجهای شهرستان
بابلس ��ر اس ��تان مازندران ،حجم نمونه ش ��امل  243نفر ( 124زن و  119مرد) است که به صورت
نمونهگیری خوش� �های انتخاب ش ��دند .ش ��رکت

کنندگان به مقیاس صمیمیت (تامپس���ون و وا کر،

 )۱۹۸۳و پرس� �شنامه پایبندی به اخالق اس�ل�امی همس ��ران (نظری )۱۳۹۴ ،پاس ��خ دادند .دادهها
از طریق تحلیل عامل (به منظور مش ��خص ش ��دن عاملهای صمیمیت) و تحلیل مسیر تجزیه
و تحلی ��ل ش ��دند .یافتهها نش ��ان داد که گویهه���ای صمیمیت بر روی  ۳عامل احس ��اسهای
مثب ��ت ،ب ��ه فکر هم بودن و یکی ش ��دن دارای بارهای عاملی معنادار هس ��تند که میتوانند ۶۰
درص ��د از واریان ��س صممیت را تبیین نمایند .نتایج تحلیل مس ��یر نش ��ان داد که پایبندی به
ل صمیمیت یعنی احساسهای مثبت ( ،)0/78به فکر
اخالق اسالمی همسران میتواند عوام 
هم بودن ( )0/85و یکی شدن ( )0/78را به صورت معناداری پیشبینی نماید .شاخصهای
برازش نشان داد که مدل تحلیل مسیر از برازش قابل قبول برخوردار است.
کلید واژ گان :صمیمیت ،زوجین ،اخالق ،پایبندی به اخالق اسالمی ،خانواده.

hossini_mir@yahoo.com
 .1هیئت علمی پژوهشگاه بینالمللی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه
 .2دکترای روانشناسی و عضو گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی؟ص؟العالمیه( .نویسنده مسئول)
noori1351@gmail.com
mmojtabagool@gmail.com
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی مؤسسه اخالق و تربیت
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 .1مقدمه

صمیمیت 1بین همسران یکی از موضوعات مهم در حوزه خانواده است .روابط صمیمی سنگ
بن���ای موفقیت زناش���ویی و کیفیت روابط اس���ت (س���اندای .)۲۰۰۹ ،2صمیمیت به معن���ای توانایی
همس���ران برای ارتباط و حل تعارضات ،احس���اس نزدیکی و س���هیم ش���دن در تجارب یکدیگر
تعریف میش���ود (نزاره 3و همکاران .)۲۰۱۱ ،صمیمیت زناش���ویی دارای تاریخ طوالنی اس���ت که تالش
برای تبیین آن به زمان ارس���طو بر میگردد .دین مقدس اسالم همسران را به سوی صمیمیت
فراخوانده اس���ت

که این حالت در قالب رعایت مس���ایل اخالقی بین همس���ران (جوادی و همکاران،

 ،)۱۳۸۹الفت و محبت بین خانواده (روم ،)۱۲۱ ،ذکر خدا و معنویت (طه ،)۱۲۴ ،برآورده کردن نیازهای
متقاب���ل (محدثن ��وری۱۴۰۸ ،ق ،ج ،۱۵ص )۲۱۸و ارتب���اط عاطفی زن و ش���وهر (ورام ،ج ،۲ص )۱۲۱قابل تحقق
خواهد بود.
پژوهشه���ای تجربی در زمینهی صمیمیت به ده���ه  ۱۹۹۰بر میگردد (احمدپ���ور و خالدی.)۱۳۹۶ ،
پژوهشه���ای زی���ادی در زمین ه افزایش صمیمیت انجام ش���ده اس���ت و برنامههای آموزش���ی و
درمان���ی جه���ت ارتقای صمیمیت زوجه���ا صورت گرفته اس���ت .مطالعات نش���ان میدهد زوج
درمان���ی مبتنی بر دلبس���تگی ،صمیمیت جنس���ی را افزایش میده���د (بطالنی و هم���کاران .)۱۳۸۹ ،با
اس���تفاده از یک برنامهی آموزش���ی ،ا گر نحوه بخش���یدن و گذش���ت را ک���ه از آموزههای اخالقی
اس�ل�امی اس���ت به افراد آموزش دهی���م صمیمیت آنان ارتقاء پی���دا میکند (نوری تیرتاش���ی و همکاران،

.)۱۳۹۰
ع�ل�اوه ب���ر موارد فوق برنامههای آموزش���ی و درمان���ی مختلفی جهت افزای���ش صمیمیت بین
زوجین تهیه و توزیع ش���ده اس���ت که به صورت مختصر به مهمترین آنها اشاره میشود .نکته
حائز اهمیت این است که در میان این برنامهها نقش پایبندی اخالقی در افزایش صمیمیت
م���د نظر ق���رار نگرفته اس���ت .مطالعات نش���ان میدهد که آم���وزش مؤلفههای ه���وش هیجانی
صمیمیت اجتماعی افراد را ارتقاء میدهد (خدایاریفرد و همکاران .)۱۳۹۰ ،درمان ش���ناختی  -رفتاری
ب���ه طور معناداری میزان صمیمیت زناش���ویی را افزای���ش میدهد (باباپور خیرالدی���ن .)۱۳۹۰ ،آموزش
تحلیل رفتار متقابل موجب ارتقاء صمیمیت اجتماعی دختران فراری میشود (کاظمی و همکاران،

1. intimecy
2. Sandhy
3. Nazare

(رفاهی و مقتدری .)۱۳۹۲ ،نظریه انتخاب به ش���یوه گروهی بر افزایش صمیمیت دانش���جویان متأهل
اثر دارد (ش ��ریعت زاده و همکاران .)۱۳۹۲ ،برنامه روایت درمانی میتواند صمیمیت زوجین و ابعاد آن را
افزایش دهد (خدابخش و همکاران .)۱۳۹۳ ،آموزش به شیوه رویکرد هیجانمدار بر ارتقای صمیمیت
زوجی���ن تأثی���ر دارد (ق ��ادری و هم ��کاران .)۱۳۹۴ ،زوج درمانی به ش���یوهی رفت���اری ارتباطی صمیمیت
زوجین را افزایش میدهد (عباسی و همکاران .)۱۳۹۴ ،آموزش کیفیت زندگی به طور قابل مالحظهای
صمیمیت زناش���ویی را بهبود میبخش���د (ع ��دل ،ش ��فیع آب���ادی و پیران���ی .)۱۳۹۵ ،زوج درمانی هیجان-

 .)۱۳۹۷درمان فعالسازی رفتاری باعث افزایش معنادار صمیمیت زناشویی شد (عیسینژاد جهرمی،

دشتبزرگی.)۱۳۹۷ ،
همچنی���ن آم���وزش صمیمی���ت باع���ث افزایش ابع���اد صمیمی���ت ارتباطی ش���امل صمیمیت
عاطف���ی ،صمیمی���ت روانش���ناختی ،صمیمی���ت عقالن���ی ،صمیمی���ت جنس���ی ،صمیمی���ت
جس���می ،صمیمیت معنوی ،صمیمیت زیباشناختی و صمیمیت تفریحی -اجتماعی زوجین
میش���ود (خجس ��تهمهر و همکاران .)۱۳۸۹،زوج درمانی اسالمی ،صمیمیت و ابعاد صمیمیت زناشویی
(صمیمیت عاطفی ،ارتباطی ،فیزیکی ،اجتماعی -تفریحی ،مذهبی و روانشناختی) را افزایش
داده است .با توجه به اهمیت روابط صمیمانه در احساس رضایتمندی زناشویی از یکسو،
و فرهنگ اس�ل�امی کشور از س���وی دیگر ،آموزش آموزههای جامع ،اصیل و مطمئن دین اسالم
به همسران میتواند بسیار مفید واقع شود (محمودزاده و همکاران.)۱۳۹۳ ،
برخ���ی از پژوهشگ���ران بر متغیره���ای همبس���ته صمیمیت متمرکز ش���دهاند ک���ه در اینجا به
صورت مختصر به تعدادی از آنها اش���اره میش���ود .بررس���ی ویژگیهای روان س���نجی مقیاس
ترس از صمیمیت (فالح زاده و همکاران ،)۱۳۹۰ ،اعتیاد به اینترنت ،صمیمیت اجتماعی و شادکامی در
دانش���جویان (رس ��تگار و همکاران ،)۱۳۹۳ ،بررسی رابطه رضایت زناش���ویی ،صمیمیت و کیفیت روابط
زناش���ویی در متأهلین با گذش���ت (موحدی و همکاران ،)۱۳۹۳ ،همگنی ،صمیمیت و طالق عاطفی با
اس���تفاده از نرمافزار تحلیل ش���بکه (ترکمان و همکاران .)۱۳۹۳ ،بین مهارتهای ارتباطی با صمیمیت
زناش���ویی رابط ه مثبت معنادار وجود دارد .نتایج رگرس���یون گامبهگام نشان داد که از بین پنج

................................................................................................................................

کودک���ی با صمیمیت زناش���ویی زوجین رابط���ه دارد و آن را پیشبینی میکند (امی���ری مجد و کا کاوند،

رسمه یمالسا قالخا هب یدنبیاپ ساسا رب نیجوز تیمیمص لماوع ینیبشیپ

مح���ور بر بهبود صمیمیت زوجها اثر دارد (داودوندی و همکاران .)۱۳۹۷ ،آزار دیدگی و خش���ونت دوران

..............................................................................................................................................

 .)۱۳۹۱آم���وزش مه���ارت همدلی به ش���یوه گروهی ب���ر افزایش صمیمیت زوجین اثر بخش اس���ت
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مهارت ارتباطی ،چهار مهارت درک پیام ،کنترل عواطف ،قاطعیت در کالم و بینش نس���بت به
فرایند ارتباط توانستند صمیمیت زناشویی را پیشبینی کنند (جابری و همکاران.)۱۳۹۴ ،
در برخی از پژوهشها متغیر صمیمیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر آن
بر متغیرهای دیگر مورد پژوهش قرار گرفته است .پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط
و صمیمیت جنس���ی (عارفی و محس ��ن زاده ،)1390 ،بررس���ی تفاوت های جنس���یتی بین ابعاد مختلف
صمیمیت (خمس ��ه و حس ��ینیان ،)۱۳۸۷ ،مطالعه س���یر تحول صمیمیت و روابط ش���خصی در خانواده
ایران���ی (رحیم ��ی و رضای ��ی ،)۱۳۹۶ ،الگوی س���اختاری رابط���هی مهارتمندی هیجان���ی ،صمیمیت،
رضای���ت و س���ازگاری زناش���ویی (رجب ��ی و هم���کاران ،)۱۳۹۴ ،مدرنش���دن زنان و صمیمیت زناش���ویی
مطالعهی س���ه نس���ل از زنان تبریز (لطف� �یزاده و هم���کاران )۱۳۹۷ ،و تفاوتهای جنس���ی در صمیمیت
اجتماعی :سبکهای هویت (دانشورپور و همکاران.)۱۳۸۶ ،
همچنی���ن در ارتب���اط صمیمی���ت ب���ا تیپه���ای ش���خصیتی نتایج نش���ان میده���د از طریق
وظیفهشناس���ی و توافقپذیری مرد و وظیفهشناس���ی ،توافقپذی���ری و برونگرایی زن ،میتوان
ابع���اد صمیمیت زناش���ویی م���ردان در دوران میانس���الی را پیشبینی کرد .ب���رای تبیین ابعاد
صمیمیت زناش���ویی زنان میانس���ال الزم است به توافقپذیری ،گش���ودگی نسبت به تجربه و
روان نژن���دی زن و نی���ز وظیفهشناس���ی مرد ،توجه نمود .همچنین نقش ش���باهت ش���خصیتی
زوجی���ن در ابعاد صمیمیت زناش���ویی زن���ان و مردان میانس���ال معنادار بود .بر اس���اس نتایج
این پژوهش نیمرخ ش���خصیتی هر یک از زوجین در تجربه صمیمیت زناش���ویی در میانسالی
تاثیرگذار است (حسینی و همکاران.)۱۳۹۴ ،
هدف پژوهش حاضر پیشبینی صمیمیت زوجین بر اس���اس سبک زندگی اخالقی همسران
اس���ت .زیرا متغیرهای مختلفی به عنوان علل افزایش صمیمیت مطرح شده است ،اما به نظر
میرس���د یک���ی از عواملی که میتوان���د میزان صمیمی���ت را افزایش دهد «پایبن���دی به اخالق
اسالمی همسران» است.
از آنجایی که پایبندی به اخالق اس�ل�امی س���بب ایجاد مهر و محبت بین همسران و ارضای
نی���از ب���ه احترام ،تکریم ،ع���زت ،آرامش ،محبت و مانن���د آن میگردد ،این ام���ر میتواند مقیاس
پیشبینیکنن���دهی خوبی برای صمیمی���ت بین زوجین در نظر گرفته ش���ود .علیرغم اهمیت
ای���ن موض���وع متاس���فانه پژوهش تجربی قاب���ل مالحظهای در این زمینه انجام نش���ده اس���ت.

صورت معناداری عوامل صمیمیت را پیشبینی نماید .مدل مورد بررسی در تحلیل به صورت
زیر است.

صمیمیت را پیشبینی کند.
روش

ش تجرب���ی توصیفی از نوع «تحلیل عامل ا کتش���افی» و «تحلیل مس���یر»
در ای���ن پژوه���ش از رو 
استفاده شده است.
جامعهآم���اری ،حج���م نمون���ه و روش نمونهگی���ری :جامع���ه آم���اری ای���ن پژوه���ش زوجهای
شهرس���تان بابلس���ر هس���تند که به صورت نمونهگیری خوشهای انتخاب ش���دند .از میان آنها
 ۲۴۲نفر ( ۱۲۴زن و  ۱۱۸مرد) به روش تصادفی جزء گروه نمونه پژوهش قرار گرفتند.
ابزار پژوهش :در این پژوهش از دو پرس���شنامه صمیمیت زوجین و پرسشنامه پایبندی
به اخالق اسالمی همسران استفاده شده است.
الف) مقیاس صمیمیت زوجین :این مقیاس دارای  ۱۷گزاره است که توسط وا کر و تامپسون
در سال  ۱۹۸۳برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین و در سال  ۱۳۷۹توسط ثنایی به فارسی
ترجمه ش���ده اس���ت .این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد صمیمت را در
بر میگیرد اما توس���ط تهیهکنندگان آن (الکس ��یس جی .وا کر و لیندا تامپسون) به صورت مقیاس مستقلی
گزارش ش���ده اس���ت .مقیاس صمیمیت ابتدا روی  166دانش���جوی دوره کارشناس���ی که %68
ً
آنها  20تا  25ساله و  166مادر دانشجویان طبقه متوسط که ا کثرا بین  40تا  49سال ( )%63و
 %73آنها در وضعیت ازدواج اول بودند و  147مادر بزرگ که  %40آنها در سنین  60تا  69سال

رسمه یمالسا قالخا هب یدنبیاپ ساسا رب نیجوز تیمیمص لماوع ینیبشیپ

بر اساس این پیشبینی پایبندی به اخالق اسالمی میتواند به صورت معنادار مؤلفههای

................................................................................................................................

نمودار  :1مدل پیشنهادی برای پیشبینی عوامل صمیمیت بر اساس پایبندی به اخالق اسالمی

..............................................................................................................................................

بنابرای���ن در پژوهش حاضر محقق به دنبال تایید مدلی از تحلیل مس���یر اس���ت که میتواند به
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و  %40در س���نین  70و  79س���ال و  %52آنها متأهل و  %45آنها بیوه بودند اجرا شد ،میانگین
صمیمیت برای مادران  )SD=0/69( 6/21و برای دختران  )SD=1( 6/04بود.
نمرهگ���ذاری مقیاس صمیمیت وا کر و تامپس���ون ب���ر روی یک مقیاس لیکرت���ی  7درجهای از
( 1هرگ���ز) تا ( 7همیش���ه) ص���ورت میگیرد .نم���ره آزمودنی در مقیاس صمیمی���ت از طریق جمع
نمرات عبارات و تقس���یم آن بر عدد  17حاصل میش���ود .دامنه نمرات بین  1تا  17و نمره باالتر
نش���انه صمیمیت بیشتر اس���ت .نمره بین  17تا  34نشاندهنده صمیمیت پایین ،نمره  34تا
 85بیانگر صمیمیت متوسط و نمره باالتر از  85نشاندهنده صمیمیت زیاد است.
روای���ی و پایای���ی :ثنایی ( )1379ضریب پایایی این پرس���شنامه را بر اس���اس دادههای  100زوج
در اصفه���ان  ۰/96ب���ه دس���ت آورد .از اج���رای همزمان این پرس���شنامه با مقی���اس صمیمیت
زناش���ویی ضریب همبس���تگی  ۰/58به دس���تآمد (بهرامی خوندابی و همکاران.)1384 ،
ب) مقیاس پایبندی به اخالق اس�ل�امی همسران :این پرسشنامه که اولین بار توسط نظری
( )۱۳۹۴ب���ا عنوان «مقی���اس پایبندی به اخالق اس�ل�امی در خانواده» تدوین ش���د دارای  ۵۰گزاره
بود و پایبندی به اخالق اس�ل�امی را در پنج مقوله «مبان���ی اخالق در خانواده»« ،ارتباط اخالقی
همسران»« ،ارتباط با فرزند»« ،ارتباط با والدین» و «ارتباط با اقوام» میسنجید و از ضریب آلفای
 ۰/۷۰برخ���وردار بود .ام���ا گلبراری ( )۱۳۹۷گزارهه���ای مربوط به مقوله دوم یعن���ی «ارتباط اخالقی
همس���ران» را که ش���امل  ۲۰گزاره بود ،به صورت یک پرسشنامه جدا گانه مورد استفاده قرار داد
و انس���جام درونی آن از طریق آلفای کرونباخ  ۰/۸۷به دس���ت آمد .در نمرهگزاری این پرسشنامه
برای هر یک از س���ؤالها  ۴گزینه کامال درس���ت ( ،)۴درس���ت ( ،)۳غلط ( )۲و کامال غلط ( )۱منظور
شده است .گویههای ۱۳,۱۵,۱۶,۱۸, ۸ ,۷و ۲۰به صورت وارونه نمرهگزاری میشود.
تجزیه و تحلیل دادهها

دادهه���ای پژوهش حاضر با اس���تفاده از فرمول تحلیل مس���یر انجام ش���د .در ابتدا با اس���تفاده
از تحلیل عاملی ا کتش���افی مؤلفه های پرسش���نامه صمیمیت اس���تخراج ش���د .درمرحله بعد با
اس���تفاده از تحلیل مس���یر ،ارتباط بی���ن پایبندی به اخالق اس�ل�امی و عوام���ل صمیمیت مورد
بررس���ی ق���ررا گرف���ت .تحلی���ل عاملی ا کتش���افی با اس���تفاده از نرم اف���زار  Spssو تحلیل مس���یر با
استفاده از نرم افزار  Lisrelانجام شد.

س���ؤال اصل���ی پژوهش حاضر ای���ن بود که پایبندی به اخالق اس�ل�امی تا چه ان���دازه میتواند،
عوام���ل و مؤلفههای صمیمی���ت را پیشبینی کن���د .از آنجایی که عوامل صمیمیت مش���خص
نبود ،ابتدا میبایست مؤلفههای آن با استفاده از روش «تحلیل عاملی» استخراج میشد .یکی
از مفروضههای تحلیل عاملی آن اس���ت که همبس���تگی جزئی 1بین سؤاالت خیلی زیاد نباشد،
در ای���ن ص���ورت «همخطی چندگان���ه» رخ میدهد و چنی���ن دادههایی را نمیت���وان به عوامل
مش���خصی دس���تهبندی کرد .میزان همبستگی جزئی بین گویهها با استفاده از شاخص «کیسر
مایر الکین» ( )KMOمش���خص میش���ود .این ش���اخص که معیاری برای «کفایت نمونهگیری»

به  ۱نزدیکتر باش���د« ،کفایت نمونهگیری» بهتری در انتخاب گویهها برای تحلیل عامل وجود
داش���ته اس���ت .نقطه برش اندازه این شاخص  ۰/۶بیان شده اس���ت ،یعنی ا گر شاخص KMO
باالتر از  ۰/۶باشد ،مال ک «کفایت نمونهگیری» برآورد شده است (موالیک ،۲۰۱۰ ،ص .)۲۴۱
از س���ویی دیگر ا گر همبس���تگی بین س���واالت پرس���شنامه از حد معینی کمتر ش���ود مش���کل
«ماتری���س اتحاد» پیدا خواهد ش���د ک���ه در آن قطر اصل���ی ماتریس  ۱و س���ایر خانههای آن صفر
میشود .جهت بررسی این مهم از آزمون «کرویت بارتلت» استفاده میشود .معنیداری آزمون
کروی���ت بارتلت نش���ان دهندهی این اس���ت که در ماتری���س دادهها به اندازه کافی همبس���تگی
وج���ود دارد ک���ه بتوان تحلی���ل عامل را ادامه داد .در جدول ش���ماره ( )1ضریبه���ای مربوط به
 KMOو آزمون بارتلت نشان داده شده است.
جدول  :1آزمون کیسر مایر الکین ( )KMOو آزمون بارتلت
آزمون کیسر مایر الکین برای کفایت نمونهبرداری ()KMO
آزمون بارتلت

۰/۹۲۶

خی دو

۲۱۱۳.۷۷۳

درجه آزادی

۱۳۶

سطح معناداری

۰/۰۰۱

همانگون���ه که در جدول ( )1مش���اهده میش���ود ،آزم���ون  KMOو بارتلت نش���ان میدهد که
سؤالهای پرسشنامه برای تحلیل عاملی مناسب است.
1. partial correlation

رسمه یمالسا قالخا هب یدنبیاپ ساسا رب نیجوز تیمیمص لماوع ینیبشیپ

«همبس���تگی دو به دو» و «همبس���تگی جزئی» به عمل آمده اس���ت .هر چه اندازه این شاخص

................................................................................................................................

نامی���ده میش���ود ،نش���ان میده���د تا چ���ه ان���دازه نمونهگی���ری مناس���بی از متغیرها بر اس���اس

..............................................................................................................................................

یافتههای پژوهش
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در تحلی���ل عاملی یکی از مال کها برای پذیرش تعداد عاملها نمودار س���نگریزه اس���ت ،در
پژوهش حاضر این نمودار نشان میدهد استخراج سه عامل مناسب است.

جدول  :1نمودار سنگ ریزه به منظور تشخیص تعداد عاملها

همانگونه که در نمودار ( )1مش���اهده میشود تعداد  ۳عامل «ارزش ویژه» باالتر از  ۱را نشان
میدهد و این بدان معناس���ت که ا گر س���ه عامل استخراج شود ،واریانس قابل قبولی از دادهها
توسط این سه عامل تبیین میشود.
مق���دار ویژه برای ه���ر عامل ،تبیین واریانس صمیمیت توس���ط هر عامل ،آلف���ای کرونباخ هر
عامل در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  :2ارزش ویژه ،درصد واریانس ،واریانس ترا کمی ،آلفای کرنباخ و تعداد گویههای هر عامل
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

واریانس ترا کمی

آلفای کرونباخ

تعداد گویه

1

7/676

45/154

45/15

0/888

8

2

1/432

8/424

53/57

0/731

4

3

1/117

6/570

60/14

0/754

5

همانگونه که در جدول ( )2مش���اهده میش���ود ،عامل اول با مقدار ویژه  ۷/۶۷بیشتر مقدار
وی���ژه  ۴۵درص���د از واریانس صمیمی���ت را تبیین میکند و انس���جام درونی آن بر اس���اس آلفای
کرونباخ  ۰/۸۸به دس���ت آمده اس���ت .عام���ل دوم با ارزش ویژه  ۱/۴۳رتب���ه دوم را از نظر میزان
ارزش ویژه دارد که  ۸/۴۲از واریانس صمیمیت را تبیین نموده و انس���جام درونی آن بر اس���اس
آلف���ای کرونباخ  ۰/۷۳میباش���د و عامل س���وم با ارزش وی���ژه  ۱/۱۷رتبه س���وم را دارد که ۶/۵۷
درص���د از واریانس کل را تبیین میکند و آلفای کرونباخ آن  ۰/۷۵میباش���د .این س���ه عامل در
مجموع  ۶۰درصد از واریانس کل سازه صمیمیت را تبیین میکنند.

چرخش متعامد واریما کس در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول :3بارهای عاملی حاصل از اجرای تحلیل عاملی با چرخش متعامد واریما کس
بار عاملی

شماره
گویه

گویه

۱۶

ما یکدیگر را دوست داریم

۰/۷۴۴

۱۴

همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست می دهد

۰/۷۲۳

۵

ما از یکدیگر خوشمان میآید

۰/۷۱۲

۱

۷

زندگی ما به خاطر باهمبودن خوب است

۰/۶۲۵

۸

از رابطه خودمان لذت میبریم

۰/۶۱۵
۰/۴۳۰

۶

ما به یکدیگر عزت و احترام میگذاریم

۱۵

او برای من مهم است

۰/۸۱۸

۱۱

میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است

۰/۷۶۴

۹

او به احساسهای من اهمیت میدهد

۰/۶۷۹

۱۲

او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است

۱

ما دلمان میخواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم

۰/۷۳۲

۰/۶۶۶

۳

ما با یکدیگر رو راست و صادق هستیم

۰/۶۸۹

۱۰

ما احساس میکنیم که با هم یکی هستیم

۰/۶۲۷

۴

ما میتوانیم انتقاد دیگری را از اشتباهات و خطاهای خود
بپذیریم

۰/۵۹۵

۲

او نشان میدهد که مرا دوست دارد

۰/۵۳۴

بارهای عاملی گویههای مربوط به هر عامل در جدول ( )5ارائه ش���ده اس���ت .همانگونه که
مش���اهده میش���ود  ۸س���ؤال بار عامل���ی روی عامل اول دارد ک���ه میزان این باره���ا بین  ۰/۴۳تا
 ۰/۷۴قرار دارد و  ۴گویه بارهای مناس���ب روی عامل دوم دارد که این بارها بین  ۰/۶۶تا ۰/۸۱
نوس���ان دارد و تعداد  ۵گویه روی عامل س���وم بار باالتری نشان میدهد که بین  ۰/۵۳تا ۰/۷۳
قرار دارد.
عاملهای به دس���ت آمده با توجه به محتوای س���ؤاالت نامگذاری ش���ده اس���ت .عنوآنهای
مرب���وط به هر عامل همراه با ضرایب همبس���تگی مؤلفهها با یکدیگر در جدول ( )۶ارائه ش���ده
است .با اینکه در تحلیل عاملی از چرخش واریما کس استفاده شده است ،اما همبستگی بین
عاملها تا حدودی زیاد است.

رسمه یمالسا قالخا هب یدنبیاپ ساسا رب نیجوز تیمیمص لماوع ینیبشیپ

۱۳

بودن او در زندگیام از خوشبختیهای من است

................................................................................................................................

۱۷

من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب میکنم

۰/۶۹۴
۰/۶۷۹

۲

۳

..............................................................................................................................................

نتیج���ه حاص���ل از اجرای تحلیل عاملی با اس���تفاده از تحلیل مؤلفهی اصلی و با اس���تفاده از
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جدول  : 4همبستگی بین عاملهای صمیمیت با نمره کل
عامل اول

عنوان عاملها

نمره کل

عامل اول :احساسهای مثبت

**۰/۹۲

عامل دوم :به فکر هم بودن

**۰/۸۶

**۰/۶۷

عامل سوم  :یکی شدن

**۰/۷۹

**۰/۶۰

عامل دوم

**۰/۵۹

جدول ( )4نش���ان میدهد که عامله���ای صمیمیت با یکدیگر و با نمره کل از همبس���تگی
باالی���ی برخ���وردار اس���ت .بنابر یافتهه���ای جدول ب���اال عامل اول ب���ا ضریب همبس���تگی ۰/۹۲
باالترین همبستگی و عامل دوم با  ۰/۸۶درجه دوم و عامل سوم با ضریب  ۰/۷۹رتبه سوم را از
نظر همبستگی با نمره کل دارا است .یافتهها نشان میدهد همبستگی عامل اول و دوم ۰/۶۷
ضریب عامل اول و سوم  ۰/۶۰و ضریب همبستگی عامل دوم و سوم  ۰/۵۹است.
پیشبینی صمیمیت بر اساس پایبندی به اخالق اسالمی همسران

برای بررس���ی پیشبینی عوامل صمیمیت براس���اس پایبندی به اخالق اس�ل�امی همسران ،از
مدل «تحلیل مس���یر» استفاده شد .نتایج تحلیل مس���یر در قالب خروجی لیزرل در نمودار ()۲
ارائه شده است.

نمودار  :2مدل پیشبینی عوامل صمیمیت بر اساس پایبندی به اخالق اسالمی (مقادیر )t

نتایج آزمون مدل تحلیل مس���یر نش���ان داد مقدار نمره  tبرای پیشبینی عامل اول ،8/86
برای عامل دوم  8/60و برای عامل س���وم  8/28به دس���ت آمده اس���ت و این مقادیر در س���طح
 0/01معنادار هس���تند .این یافتهها نش���ان میدهند پایبندی به اخالق اس�ل�امی میتواند به
ص���ورت معناداری عاملهای صمیمی���ت را پیشبینی نماید .ضریبهای اس���تاندارد و مجذور
همبستگی چندگانه در جدول ( )5ارائه شده است.

R2

اثر مستقیم

مسیرهای آزمون شده

t

ضریب استاندارد

0/76

8/68

0/87

از اخالق اسالمی به احساسهای مثبت

0/72

8/60

0/85

از اخالق اسالمی به به فکر هم بودن

0/60

8/28

0/78

از اخالق اسالمی به یکی شدن

ضرای���ب پیشبینی فا کتورهای س���هگانه صمیمیت بر اس���اس پایبندی به اخالق اس�ل�امی،
در جدول ( )5ارائه ش���ده است .یافتهها نش���ان میدهد ضریب استاندارد رگرسیون برای عامل
اول  ،0/87برای عامل دوم  0/85و برای عامل س���وم  0/78به دس���ت آمده اس���ت .همچنین

واریان���س عاملهای صمیمیت را تبیین نماید .ش���اخصهای برازش م���دل در جدول ( )5ارائه
شده است.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل تحلیل مسیر پایبندی به اخالق اسالمی به عوامل صمیمیت
شاخص مناسبت مدل

ارزش های مورد انتظار(سفارش شده)

ارزش های محاسبه شده مدل

AGFI

 0/9و بیشتر

0/99

IFI

 0/9و بیشتر

0/99

CFI

 0/9و بیشتر

0/99

RMSEA

کمتر از 0/08

0/000

x2
ــــــــــــــ
d.f

کوچکتر از 3

0/15

مقادیر جدول فوق نش���ان میدهد ش���اخصهای برازش مدل در حد قابل قبول قرار دارند.
«ش���اخص نیکویی برازش تعدیل ش���ده» (« )1AGFIش���اخص برازش فزاینده» ( ،)IFI2شاخص
برازش تطبیقی ( )CFI3که مقدار مورد قبول آنها  ۰/۹اس���ت ،در این پژوهش  ۰/۹۹به دس���ت
آمده است .مقدار شاخص برازش «جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )RMSEA( »4برای
مدل پژوهش حاضر برابر با  ۰/۰۰۱به دست آمد و ا گر این مقدار از  ۰/۰۸کمتر باشد ،مدل برازش
دارد یعنی متوس���ط باقیماندههای بین کوواریانس مشاهده شده از نمونه و مدل مورد انتظار
1. Adjusted Goodness of Fit Index
2. Incremental Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION

رسمه یمالسا قالخا هب یدنبیاپ ساسا رب نیجوز تیمیمص لماوع ینیبشیپ

 0/60مش���خص شده اس���ت .یعنی پایبندی به اخالق اسالمی میتواند بین  60تا  76درصد از

................................................................................................................................

مج���ذور همبس���تگی چندگانه ( )R2برای عام���ل اول  0/76عامل دوم  0/72و برای عامل س���وم
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جدول :5مسیرهای آزمون شده در الگوی تحلیل مسیر
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از جامع���ه تطاب���ق دارد .مقدار خ���ی دو در این پژوهش معن���ادار نیس���ت ( )P>۰/۰۵و این امر بر
برازش الگوی مفروض داللت دارد و تناس���ب قابل قبول بین مدل پیش���نهاد ش���ده و دادههای
مشاهده شده را نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری

ه���دف پژوه���ش حاضر پیشبین���ی عوامل صمیمی���ت بر اس���اس پایبندی به اخالق اس�ل�امی
همس���ران بود .منظور از اخالق اس�ل�امی همسران این است که زن و ش���وهر به همدیگر احترام
قایلند .نس���بت به هم بخشش ،گذشت ،ابراز محبت ،صداقت و فروتنی دارند .به سخنان هم
گ���وش میدهند ،خواس���تههای یکدیگر را اجاب���ت میکنند ،در کارها کم���ک میکنند ،در برابر
مش���کالت یکدیگر صبر دارند ،در صورت اش���تباه عذرخواهی میکنند .در ارتباط با خانوادهی
همدیگر صله رحم دارند .نس���بت به وظایف زناش���ویی ،آراس���تگی و اخالق جنس���ی پایبندند.
از ناس���زا گویی ،عیبجویی ،س���وءظن ،س���رزنش ،مقابله به مثل و قضاوت عجوالنه نس���بت به
یکدیگر اجتناب میکنند.
ب���ه منظ���ور مطالعه پیشبین���ی صمیمیت از طریق پایبندی به اخالق اس�ل�امی ،الزم ش���د
عاملهای صمیمیت اس���تخراج گردد .نتایج تحلیل عاملی نش���ان داد صمیمیت از س���ه عامل
تش���کیل شده اس���ت .عامل اول با عنوان «احس���اسهای مثبت» نامگذاری شد .زوجهایی که
احساس مثبت دارند ،در کنارهم هیجآنهای مثبتی را تجربه میکنند ،از یکدیگر خوششان
میآید ،احساس عزت میکنند و تصور میکنند در کنار هم زندگی خوبی دارند ،احساس لذت،
اطمینان ،خوش���بختی ،دوست داشتن و احساس بهتر شدن دارند .یافتههای پژوهش حاضر
نش���ان داد پایبندی ب���ه اخالق اس�ل�امی میتواند ص���ورت معناداری «احس���اسهای مثبت»
همسران را پیشبینی نماید (ضریب استاندارد رگرسیون= .)0/87قرآن کریم میفرماید« :برای
شما از جنس خودتان همسرانی آفریدیم تا در کنارشان آرامش یابید ،و در بین شما درحالی که
پیش از ازدواج با یکدیگر بیگانه بودید محبت و مهرورزی قرار داد»( 1س���وره روم ،آیه  .)۲۱زمانی که
محبت و مهروزی بین همسران به وجود بیاید ،صمیمیت بین آنها شکل میگیرد.
نتیجه تحلیل عامل نشان داد که عامل دوم صمیمیت «به فکر هم بودن» است .به این معنا
که هر گاه دو نفر صمیمی باشند ،از همدیگر مراقبت میکنند ،نسبت به هم دغدغه دارند و به

َْ ُ ُ َ
َ
ُ َ
ً
ُ
ََ َ ُ
ًَ
 .1خل َق لک ْم ِم ْن أنف ِسک ْم أ ْز َو ًاجا ِل َت ْسک ُنوا ِإل ْی َها َو َج َعل َب ْی َنک ْم َم َو ّدة َو َر ْح َمة (روم.)۲۱ ،

او را مد نظر دارد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد پایبندی به اخالق اسالمی میتواند به
صورت معناداری «به فکر هم بودن» را پیشبینی نماید (ضریب اس���تاندارد رگرسیون=.)۰/۸۵
این عامل نیز با آموزههای اس�ل�امی هماهنگ اس���ت .رس���ول خدا؟ص؟ میفرمای���د« :حق زن بر
ش���وهرش این اس���ت که او را سیر کند ،لباس بپوشاند ،نماز و روزه و زکات را به او یاد دهد ،و زن
نیز در این کارها با او مخالفت نورزد»( 1محدث نوری۱۴۰۸ ،ق ،ج ،۱۵ص .)۲۱۸این نش���ان میدهد که زن
و ش���وهر مراق���ب هم و به فکر هم باش���ند .مرد باید نیازهای مادی و معن���وی زن را فراهم کند و

نتیجه تحلیل عامل در این پژوهش نشان داد سومین عامل صمیمیت «یکی شدن» است.
بر اس���اس این مؤلفه زمانی که دو نفر زیاد صمیمی هس���تند گویا دو روح در یک کالبد هستند.
ت با هم باشند ،عالقه خود
احساس میکند که با هم یکی هستند ،تمایل دارند که بیشتر اوقا 
را ب���ه یکدیگ���ر ابراز میکنند ،انتقاد نس���بت به هم را ب���ه راحتی میپذیرند ،رو راس���ت و صادق
هس���تند .یافتههای پژوهش حاضر نش���ان داد پایبندی به اخالق اسالمی میتواند به صورت
معناداری «یکی ش���دن» را پیشبینی نماید (ضریب اس���تاندارد رگرس���یون= .)۰/۷۸این عامل
نیز با آموزههای اس�ل�امی همخوان اس���ت .پیامبر گرامی اس�ل�امی؟ص؟ در این زمینه میفرماید:
«نشس���تن مرد در کنار همس���رش ،نزد خدای بزرگ دوست داش���تنیتر از اعتکاف و نشستن در
این مسجد من است( »2ورام ،ج ،۲ص.)۱۲۱
تبیی���ن اول یافتههای پژوهش حاضر بر «معنویت » تأ کید دارد .به این معنا که پایبندی به
آموزههای اخالقی موجب معنویت بین همس���ران میشود .معنویت باعث صمیمیت و محبت
میش���ود .زی���را خداوند میفرماید« :او بین ش���ما م���ودت و رحمت ایجاد کرده اس���ت» (ن���ور.)۲۱ ،
همچنین خداوند میفرماید« :هر کس از ذکر روی برتابد برای او زندگی بس���یار تنگ و س���ختی
خواهد بود» (طه ،آیه .)۱۲۵تبیین دوم بر روی «نیازها» تأ کید دارد به این معنا این نشان میدهد
که معنویت سبب صمیمیت بین زوجین میشود .عالوه بر آن رفتارهای اخالقی بین همسران
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َّ لاَ َ َ َّ
ٌ لاَ َ َ
َ َ َْ
ال���ز َک َاة إ ْن َک َ
ک الخ َب َر
ان ِفی َما ِل َها َح ّ���ق َو ُتخا ِلف ُه ِف���ی ذ ِل
ِ .1للم ��رأ ِة عل ��ى زو ِجه ��ا أن یش � ِ�بع بطنها و یکس ��و ظهره ��ا و یع ِلمها الص ة و
ِ
(محدثنوری۱۴۰۸ ،ق ،ج ،۱۵ص.)۲۱۸
 . 2جلوس المرء عند عیاله احب الی اهلل تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا (ورام ،ج ،۲ص.)۱۲۱

................................................................................................................................

آنها شکل میگیرد.
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زن نیز نیازهای مرد را برآورده کند و با او مخالفت نورزد در این صورت است که صمیمیت بین

..............................................................................................................................................

فکر هم هستند .خودخواهی بین آنها کم است ،بیشتر به فکر دیگری است و مصالح و منافع
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باع���ث میش���ود که نیازهای مختلف انس���انی مثل نیاز به احترام ،نیاز ب���ه محبت ،نیاز به عزت
نفس ،نیاز تکریم ،نیاز به عطوفت و انس در بین همس���ران ارضاء شود .ارضاء شدن این نیازها
صمیمیت و یکرنگی بین همسران را افزایش خواهد داد.
نتیج���ه پژوهش حاضر با نتیج���ه پژوهش رضایی و همکاران ( )۱۳۹۲هماهنگ اس���ت پژوهش
آن���ان نیز نش���ان میده���د آموزش س���بک زندگی اس�ل�امی میزان صمیمی���ت را در اف���راد افزایش
میده���د .همچنی���ن با پژوه���ش محم���ود زاده و همکاران همخوان اس���ت که نش���ان میدهد
زوجدرمان���ی اس�ل�امی میزان صمیمیت زوجه���ا را افزایش میدهد .همچنین ب���ا پژوهش زارعی
محمودآبادی ( )۱۳۹۷همخوان اس���ت که نش���ان میدهد آموزش صمیمیت با رویکرد اس�ل�امی
عملک���رد خانواده را بهبود میبخش���د .ب���ا پژوهش جابری و همکاران ( )۱۳۹۳که نش���ان میدهد
مهارته���ای ارتباطی و الگوهای ارتباطی صمیمیت را پیشبینی میکند نیز همخوانی دارد .با
پژوهش دانشورپور و همکاران ( )۱۳۸۶نیز هماهنگ است که ارتباط صمیمیت را با هویت نشان
میده���د و بخش���ی از هویت ف���رد ارزشهای اخالقی او اس���ت .با پژوهش منص���وری و همکاران
( )۱۳۹۲که نش���ان میدهد بخشش که یک ویژگی اخالقی است با صمیمیت در ارتباط است ،نیز
همخوان���ی دارد .همچنین یافتهه���ای پژوهش حاضر با پژوهش پ���والدی و همکاران ( )۱۳۹۷که
نشان میدهد صمیمیت زوجین را میتوان از طریق الگوهای تربیت خانوادگی پیشبینی کرد
همس���و اس���ت .با یافتههای جوادی و همکاران ( )۱۳۸۹همخوان است که نشان میدهد برنامه
مهارتهای ارتباطی و تعامالت عاطفی در بستر ارزشهای دینی ،رضامندی زوجین را افزایش
میدهد.
از پیش���نهادهای پژوه���ش حاضر آن اس���ت که ارتب���اط صمیمیت با س���ایرآموزههای اخالقی
مورد پژوهش قرار گیرد .مفهوم صمیمیت با توجه به منابع اسالمی وا کاوی شود و مؤلفههای
صمیمیت در گروههای آماری دیگر مورد تحقیق قرار گیرد.
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