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چکیده
هدف تحقیق حاضر مقایسه بلوغ عاطفی و زیرمقیاسهای آن بر اساس صمیمیت زناشویی در افراد متاهل بود .روش تحقیق
علی -مقایسهای بود .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان و مردان متاهل ساکن شهرستان گتوند استان خوزستان بود که
از جامعه مذکور به روش نمونهگیری در دسترس تعداد  103نفر ( 56زن و  47مرد) انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامههای
مقیاس بلوغ عاطفی و پرسشنامه صمیمیت زناشویی در این تحقیق شرکت کردند .دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنسخه 26
و با بهرهگیری از آزمون  tمستقل تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد بین افراد با صمیمیت زناشویی باال و افراد دارای
صمیمیت زناشویی پایین ،به لحاظ میزان بلوغ عاطفی و تمام زیرمقیاسهای آن تفاوت وجود دارد و این تفاوت به لحاظ آماری
معنادار است ( .)p<0.005با توجه به میانگین ها ،برتری در میزان بلوغ عاطفی با افرادی است که صمیمیت زناشویی باالتری
داشتهاند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر به روانشناسان خانواده پیشنهاد میشود برای بهبودی روابط زوجین بر مبنای بهبود
سطح صمیمت زناشویی آنان ،به اهمیت ارتقای بلوغ عاطفی زوجین توجه داشته باشند.
واژههای کلیدی :صمیمیت زناشویی ،صمیمیت ،بلوغ عاطفی ،افراد متاهل.
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مقدمه
خانواده به عنوان مهمترین واحد هر جامعهای (مبلیان و همکاران ،)1400 ،مرکز صمیمانهترین روابط بین فردی است (بختیاری
و همکاران .)1400 ،در جوامع مختلف رابطه زناشویی به عنوان منبع اولیه تغذیه عاطفی و حمایتی در نظر گرفته میشود
(حسینزاده و همکاران .)1400 ،یکی از عوامل مهم و زمینهساز در بهبودی روابط زوجین ،صمیمیت زناشویی میباشد
(منصوری و همکاران .)1399 ،صمیمیت شامل معانی متفاوتی بر اساس سن ،جنس ،تحصیالت و فرهنگ است که این مسئله
تعریف مفهوم اصلی صمیمیت را دشوار میکند و از این روی بین محققان اجماع نظری بر روی تعریف این مفهوم وجود ندارد
3
2
همکاران .)2016 ،صمیمیت را میتوان رابطهای نزدیک ،محبت-
کاردانسوراکی و
(مارتین و تاردیف 2014 ،؛ میچل 2007 ،؛
آمیز و خودمانی و یا رابطه شخصی و عاشقانه با فردی دیگر دانست که این رابطه نیازمند شناخت اطالعات بسیار جزئی و عمیق
از آن فرد است (باگروزی2008 ،؛ احمدیان و حقایق .)1399 ،صمیمیت در رابطه زناشویی ،با تکیه بر رضایت خاطر ،پذیرش و
عشق تشکیل میشود (زراچ و همکاران2010 ،؛ بهبهانی و قربانشیرودی .)1399 ،در واقع صمیمیت زناشویی را میتوان
5
محصول جانبی تعامل زناشویی به حساب آورد (کانگ و یو 2005 ،؛ چوی و همکاران4 ،
صمیمیت زناشویی همواره با
.)2020
مهر و محبت ،احترام ،نزدیکی در رابطه و تمایالت جنسی همراه است و میتواند نقش کلیدی در کیفیت زندگی زناشویی ایفا
کند (گریف و مالهرب2001 ،؛ قاسمی جوبنه و همکاران.)1398 ،
یکی از مولفههایی که به عنوان عاملی مهم ،نقشی محوری در زندگی زناشویی ایفا میکند ،بلوغ عاطفی است (قاسمی ورنیاب
و همکاران .)1399 ،بلوغ عاطفی به عنوان توانایی فرد در پاسخ به موقعیتها ،کنترل احساسات و رفتار بزرگساالنه در برخورد با
دیگران تعریف میشود (باگات و همکاران .) 2016 ،به بیان 7دیگر بلوغ عاطفی به رشد و یا جهشی گفته میشود که فرد
رشدیافته در این زمینه بتواند به کنترل احساسات ،دریافت و شناخت آن برسد و بر مبنای آن عمل کند (ابراهیمی و حیدری،
 .)1399مهمترین نشانه بلوغ عاطفی ،توانمندی در تحمل تنش و همچنین بیتفاوت بودن نسبت به محرکهایی که بر فرد اثر
گذاشته و احساسات او را تغییر میدهند ،میباشد (شارما2012 ،؛ قره داغی و مبینی کشه .)1399 ،فردی را میتوان از لحاظ
عاطفی بالغ دانست که توانسته باشد عواطف و ا حساسات خود را شناخته و شیوه ابراز صحیح و کنترل آنها را بداند (یاوری،
1392؛ ملجائی و همکاران.)1398 ،
در پژوهش قاسمی ورنیاب و همکاران ( ،) 1399با بررسی مدلی ساختاری که صمیمیت در آن نقش میانجیگر داشته است،
رابطه مستقیم صمیمیت و بلوغ عاطفی مشخص گردید .همچنین طبق پژوهش حاتمیان و بهبودی ( ،)1396مشخص شد که
مولفه های صمیمیت زناشویی و بلوغ عاطفی ،با یکدیگر همبستگی معنادار دارند و میتوان بر اساس مولفههای بلوغ عاطفی،
صمیمیت زناشویی را پیشبینی نمود.
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با توجه به نقشی که صمیمیت زناشویی میتواند در کیفیت زندگی خانواده ایفا کند و همچنین با توجه به پیشینه پژوهشی و
ارتباطی که بین این مولفه حیاتی با متغیر بلوغ عاطفی برقرار است ،اهمیت موضوع مشخص میگردد .بر این اساس پژوهش
حاضر با هدف مقایسه بلوغ عاطفی و ابعاد آن بر اساس صمیمیت زناشویی در افراد متاهل انجام شد.

روش
روش پژوهش حاضر علی -مقایسه ای است .جامعه تحقیق شامل کلیه زنان و مردان متاهل ساکن شهرستان گتوند استان
خوزستان بود .از جامعه مذکور به روش نمونهگیری در دسترس تعداد  103نفر ( 56زن و  47مرد) انتخاب شدند .جهت جمع-
آوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
مقیاس بلوغ عاطفی :)EMS(8این پرسشنامه که توسط سینگ و بهارگاوا (1974؛ ترجمه کرمی )1389 ،ساخته شده است،
دارای  48سوال می باشد که پنج حیطه بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،عدم ثبات عاطفی ،سازگاری اجتماعی و فقدان
استقالل را میسنجد .پاسخ به سواالت این پرسشنامه در طیف لیکرت  5درجهای (خیلی زیاد تا هرگز) تعریف میگردد و نمره-
گذاری این پاسخ ها نیز به این صورت است که به خیلی زیاد تا هرگز نمره  1تا  5داده میشود .روایی و پایایی این آزمون نیز
مناسب برآورد شده است (ابراهیمی و حیدری .)1399 ،در این پرسشنامه هر چقدر آزمودنی نمره بیشتری کسب کند ،بلوغ
عاطفی او بیشتر است و هر چه نمره کمتری کسب کند ،بلوغ عاطفی او ضعیفتر است.
پرسشنامه صمیمیت زناشویی :)MIS(9این مقیاس که دارای  17سوال میباشد ،توسط تامپسون و والکر ( )2002برای
سنجش میزان صمیمیت زوجین ساخته شده است .در این پرسشنامه هر چه آزمودنی نمره باالتری کسب کند ،صمیمیت
زناشویی بیشتری دارد .روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه تایید شده و همچنین پایایی درونی کل مقیاس به روش آلفای
کرونباخ  0/96به دست آمده است (اعتمادی و همکاران .)1398 ،همچنین خزاعی ( )1386روایی مالکی این پرسشنامه را
مناسب ارزیابی کرده و پایایی کل مقیاس را  0/85به دست آورده است (بختیاری و همکاران.)1400 ،

یافتهها
بر اساس نمرات آزمودنیها در پرسشنامه صمیمیت زناشویی ،افراد به دو گروه دارای صمیمیت زناشویی باال ( )48و پایین ()55
نفر تقسیم شدند .نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1توزیع متغیرهای تحقیق بر اساس شاخصهای پراکندگی و گرایش مرکزی

افراد با صمیمیت زناشویی

افراد با صمیمیت زناشویی باال

پایین
متغیرهای پژوهش

M

SD

M

SD

بلوغ عاطفی

165/03
29/44
32/93

24/92
7/29
7/19

188/96
34/42
38/83

23/62
6/69
6/88

زیرمقیاس عدم ثبات عاطفی
زیرمقیاس بازگشت عاطفی

8

Emotional Maturity scale

9

Marital Intimacy Scale
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زیرمقیاس ناسازگاری عاطفی
زیرمقیاس فروپاشی شخصیت
زیرمقیاس فقدان استقالل

6/58
6/68
4/4

37/98
36/12
28/55

4/67
5/84
4/74

42/65
41/9
31/17

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج
آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول .2آزمودن فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با استفاده از آماره کولموگروف_ اسمیرنوف

متغیر

کولموگروف -اسمیرنوف ()K-S

سطح معناداری

بلوغ عاطفی

0/070

0/200

بر اساس نتایج جدول  ،2از آنجایی که سطح معناداری به دست آمده در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،در متغیر پژوهش
بیش از مقدار مالک ( )0/05میباشد ،میتوان گفت که توزیع متغیر پژوهش در نمونه آماری نرمال بوده و در نتیجه میتوان
فرضیههای پژوهش را از طریق آزمونهای پارامتریک مورد بررسی قرار داد.
برای بررسی اینکه بین افراد با صمیمیت زناشویی باال و پایین به لحاظ بلوغ عاطفی و ابعاد آن شامل عدم ثبات عاطفی،
بازگشت عاطفی ،ناسازگاری عاطفی ،فروپاشی شخصیت و فقدان استقالل تفاوت معنادار وجود دارد ،از آزمون  tمستقل استفاده
شده که نتایج آن در جدول  4ارایه شده است.
جدول .3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه بلوغ عاطفی و ابعاد آن در افراد با صمیمیت زناشویی باال و پایین

متغیر

df

اختالف میانگین

t

P

بلوغ عاطفی

101
101
101
101
101
101

23/92
4/98
5/91
4/66
5/75
2/62

4/98
3/54
4/24
4/09
4/62
2/91

0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/004

عدم ثبات عاطفی
بازگشت عاطفی
ناسازگاری عاطفی
فروپاشی شخصیت
فقدان استقالل

نتایج جدول  3نشان میدهد که بین میانگین بلوغ عاطفی و ابعاد آن در افراد با صمیمیت زناشویی باال و پایین تفاوت معنادار
آماری وجود دارد ( )p>0/005که با توجه به میانگینها ،برتری با افرادی است که که صمیمیت زناشویی باالیی داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور مقایسه بلوغ عاطفی و زیرمقیاسهای آن براساس صمیمیت زناشویی در افراد متاهل انجام گرفت .پس
از بررسی دادههای پژوهش نتایج نشان داد بین افراد متاهل با صمیمیت زناشویی باال و پایین به لحاظ بلوغ عاطفی و تمامی
ابعاد آن تفاوتی معنادار وجود دارد و به عبارت دقیق تر افراد با صمیمیت زناشویی باال ،بلوغ عاطفی باالتری را نسبت به افراد با
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صمیمیت زناشویی پایینتر داشتهاند که این یافتهها با نتایج پژوهش قاسمی ورنیاب و همکاران ( )1399و همچنین پژوهش
حاتمیان و بهبودی ( )1396از این جهت که این دو متغیر رابطه معنادار دارند همسو است.
در تبیین یافتههای این پژوهش می توان گفت که از سویی با باالتر رفتن صمیمیت زناشویی ،شاهد سطوح مطلوبتر بلوغ
عاطفی هستیم؛ از سوی دیگر با باال رفتن بلوغ عاطفی و س طوح آن در افراد متاهل صمیمیت زناشویی نیز ارتقا مییابد .در
نتیجه به علت حساسیت موضوعات بین زوجها پیشنهاد میشود که تاثیرات این دو مولفه بر یکدیگر دقیقتر مورد بررسی علمی
قرار گیرد .همچنین به علت محدودیتهای موجود در پژوهش ،فرصتی برای بررسی متغیرهای میانجیگر بین مولفهها فراهم
نیامد به همین علت توصیه میشود در تحقیقات گستردهتر و در جامعههای بزرگتر و حجمنمونه بیشتر ،نقش میانجیگرهای
این دو مولفه نیز مورد بررسی قرار گیرند .به مشاوران ازدواج و روانشناسان خانواده پیشنهاد میشود برای حل مشکالت
زناشویی و همچنین بهبود روابط زوجین بر مبنای بهبود سطح صمیمت زناشویی آنان ،به اهمیت ارتقای بلوغ عاطفی زوجین
توجه داشته باشند.
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