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 چکيده
 تیمیبر اساس صم یانسجام خانوادگ یمعادله ساختار نیتدو یپژوهش به بررس نیا هدف:

 :روش. متاهل استان کرمانشاه پرداخت رانیدب یجنس تیمیو صم یشادکام-ییزناشو

بود. حجم  79و  79متاهل شهر کرمانشاه در سال  رانیدب یشامل تمامجامعة این پژوهش 

انتخاب شدند. برای گردآوری داده  یخوشه ا یرینفر بود که به صورت نمونه گ  022نمونه 

 یجنس تیمیصم ،یباگاروز ییزناشو تیمیصم ،یپرسشنامه انسجام خانواده سامان 4ها از 

پژوهش نشان داد که رابطه  یها افتهی :هاافتهی استفاده شد. ردآکسفو یو شادکام نگرنیل

 شتریب یشادکام یگر یانجیبا م یبا انسجام خانوادگ ییزناشو تیمیو صم یجنس تیمیصم

 نیبوده و بر هم یبا انسجام خانوادگ ییزناشو تیمیو صم یجنس تیمیصم میاز رابطه مستق

با  یجنس تیمیصم یمعنادار بوده است. رابطه مولفه ها یشادکام یگر یانجیاساس اثر م

 تیمیصم یمولفه ها میاز رابطه مستق شتریب یشادکام یگر یانجیبا م یانسجام خانوادگ

معنادار بوده  یشادکام یگر یانجیاساس اثر م نیبوده و بر هم یبا انسجام خانوادگ یجنس

 یشادکام یگر یانجیبا م یوادگبا انسجام خان ییزناشو تیمیصم یاست. رابطه مولفه ها

 نیبوده و بر هم یبا انسجام خانوادگ ییزناشو تیمیصم یمولفه ها میمستق طهاز راب شتریب

 معنادار بوده است. یشادکام یگر یانجیاساس اثر م

 ،یجنس تیمیصم ،ییزناشو تیمیصم ،یانسجام خانوادگ :واژگان کليدي

 .یشادکام
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 2کاویانی الهام، 1حسنا محمدي

زاد آدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه  1

 .کرمانشاه، ایران اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه،  0

 .کرمانشاه، ایران

 

  نام نویسنده مسئول:

 الهام کاویانی

یی، زناشو تيميبر اساس صم یانسجام خانوادگ يمعادله ساختار نیتدو

 متاهل استان کرمانشاه رانيدب یجنس تيميو صم یشادکام
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 مقدمه
را به وجود هر فرهنگی در مانی زساو جتماعی ر اساختاى پایههااده خانو( و 1972)حسینی،انسان یزندگ از مرحله نیمهمتر ازدواج

و  1ی )داندوراندوفادار و تیمسئول (.1971، و آزادمنش یدر)نا تعهد احساس موفق، ازدواج (.0221، 0میكرمك کوو  1برسکی)زامی آورد

 محافظت اثر( به گونه ای که 1979به وجود می آورد )دیلگونی، یاجتماع و یعاطف تیحما ( و0،0211)لی ییزناشو تیرضا (0219 ،الفنتاین

با این (. 1979ی، و گوهر زهراکار ا،یداورن ،یشاکرمت)اس شده دییتأ یعیطوروس به نیزوج یروان وی جسم یستیبهز در ازدواج یکنندگ

، و گرفتهار قرى پرخاشگرو عاطفی دى سرق، طالى باالخ جمله نراز منفی ت تحت حمالاده خانور سد که ساختاربه نظر میوزه، مراوجود 

ان نشمند(. دا1970ران، همکاو شریفی ، 0229ران، همکا و 4گیت، آ0222، 9گبر)وندنست ه اگی متالشی شدادخانو انسجاماده و خانود تحاا

که ، ندا هبر متغیرهایی متمرکز شد، هدار دتحتتاثیر قررا گی ادخانو انسجامند اهایی که میتورفتاو ریژگیها دن ومشخص کراى برش تالدر 

ر ند به طواگی میتوادخانوو ناشویی زندگی ى از زضایتمندرگی مرتبط باشد. ادخانوانسجام و ناشویی زندگی ى از زضایتمندرند با امیتو

 شادکامیط و تبا، ارصمیمیت، گیادخانوى باالم نسجااجمله از  ،ندط دارتباارناشویی زندگی زبا کیفیت ا یگر متغیرهایی که ظاهردمستقیم با 

 .(0219، 9و وارد 9برسکی، زا0227ران ، همکاو  ٥دلگو)آمرتبط باشد اده خانو

ست که این مساله متمرکز ابر و ست اده اخانوى هامبط پویا بین نظار از رواشکاآنمایی زبااده خانوو ناشویی ى زهامنظریه چرخه نظا

دن(، با یکدیگر بوق و تفام )انسجاائه میکند شامل: د ارایکرروین اکه ى هستند. سه بعدط به هم مربون هایشارفتااده و رخانوى عضااچگونه 

سهیم اده کلی خانود عملکردر  صمیمتم و نسجا(. ا0214، 7)راداست. اگی ادخانوط تباات(، و ارا تغییرمقابله باى نایی برا)تواده خانورى گازسا

مشخص را گی ادندگی خانوزمتغیرهایی که کیفیت ط تباو ارثربخشی ایابی ارزمیباشند. اده خانوى باالد عملکرى یژگیها، و از وهستند

نهایت در سدتا ربه نظر میورى ضر، مشخص کنداده را خانو اد وفررى افتارمل اد عوناساسی که بتوب اچوریك چادن هم کرافراى بر، میکند

مرتبط باشد به متغیرهایی  خانوادگیم نسجااند با املی که میتوایافتن عواى برش تالان در هشگروپژ بخشد.ء تقارا ار زناشوییندگی زکیفیت 

( و 1939 ،یاحمد، 0221 ٥، باگازوری0221 4و اسکات 9کوردووا ،1971نائینیان و نیك آذین، ناشویی )زجنسی و جمله صمیمیت از 

، وانگ، چنگ و 90212ما، وونگ و الو، 0227 ،  9رداسیآلگ و ایدال، 1971 همکاران، و ینجف، 1972 ،یانیآشتاعراب و پور یعل) شادکامی

 به توجه باو  پیشین ىیافتهها به توجه با ،ینابنابراشاره کرده اند.  (0229، 11میرگین و کوردووا و 0219) 12و مالهرب 7، گریف30219راسل

 منجاا یجنس تیمیو صم یشادکام ،ییزناشو تیمیبر اساس صم یانسجام خانوادگ یمعادله ساختار نیتدو فهد با حاضر هشوپژ ،آنها نتایج

 .ستا هشد

 

 روش
 0922که تعداد آنها متاهل استان کرمانشاه  رانیدب هیکل مورد پژوهشجامعه توصیفی از نوع تحلیل مسیر بوده است و پژوهش  نیا

نفر صورت گرفته شده است. جهت اندازه گیری داده های پژوهش از  022نفر بوده است. نمونه گیری به صورت تصافی طبقه ای و برابر با 

 پرسشنامه های ذیل استفاده شد:

( و به 1777اولسون ) یبیم خانواده، با الهام از مدل ترکانسجا ینظر یپرسشنامه فوق بر اساس مبان: (1931)یانسجام خانواده سامان

انسجام  زانیتوان به م یآن م قیسوال است که از طر 03 یدارا اسیمق نی(، ساخته شده است. ا1997) یو سامان هیرضو ی لهیوس

پرسشنامه  نیانمود.  نییاست، تع یانسجام خانوادگ یکننده  جادیرکن ا نیافراد خانواده راکه مهمتر نیب یبرد و همبستگ یپ یخانوادگ

ندارم=  ی، نظر0، مخالفم= 1کامالً مخالفم=  ی نهیشده اند. به گز یطراح کرت،یل فیبه صورت ط زیسوال ها ن نیسوال است و ا 03 یدارا

عامل  3بر اساس  اسیمق نی( در رابطه با ا1997) یو سامان هی. مطالعه رضومیده یرا م ٥کامالً موافقم را نمره  نهیو گز 4، موافقم= 9

 نیا تیاز کفا یبا فرزندان( حاک نیوالد یو رابطه  ییروابط رناشو ،یارتباط عاطف ،یریگ میبا پدر، مادر، مدت تعامل، مکان، تصم یستگ)همب

شده است  گزارش 93/2 اسیکل مق یبرا یایو پا 72/2 اسیکل مق یآلفا برا بیضر. بود نیفرد با والد یهمبستگ یابیارز یبرا اسیمق

                                                           
1 Dandurand and Lafontaine 
2 Lee 
3. Cordova 
4. Scott 
5. Bagarozzi 
6. Dalia, S., Algirdas, J. 
7 Ma, Wong and Lau 
8 Wang, Cheng and Russell 
9. Greef, P. A. 
10. Malherbe, L. H. 
11 Mirgain and Cordova 
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کرونباخ  یآلفا بی، ضر3٥/2 اسیمق یدرون یهمسان بیانجام شده، ضر یسامان لهیکه به وس یگرید یدر بررس ن،ی(. همچن1931 ،ی)سامان

 گزارش شده است. 32/2 زین ییبا روش بازآما ییایپا بیو ضر 97/2

 ،یعاطف یعنیو ابعاد آن  تیمیصم یازهایاست و ن کرتیل اسیسوال در مق 44یپرسشنامه دارا: (0221) یباگاروز ییزناشو تیمیصم

از ابعاد به  كیپرسشنامه هر نیدهند. ا یقرار م یرا مورد بررس یو زمان یحیو تفر یاجتماع ،یباشناختیز ،یمعنو ،یجسمان ،یجنس ،یعقالن

در من وجود  ازین نی) ابدا ا1از  یا نهیگز12 فیط كیگرفته شده است و در  نظردر  یابیسوال جهت ارز ٥سوال دارد،  9که  یجز بعد معنو

 نیو حداکثر نمره در ا ردیگ یتعلق م 12تا  1 نیب یشده است. به هر سوال نمره ا یاست( درجه بند یدر من قو ازین نی)ا 12ندارد( تا 

بازآزمون محاسبه کردند  -را با روش آزمون تیمیهربعد صم ییایپا ی( در مطالعه ا1939) انینیخمسه و حس است. 442پرسش نامه برابر با

 و این مقیاس را پایا ارزیابی کردند.

سوالی به منظور سنجش جنبه های خاص صمیمیت جنسی زوجین از قبیل  12این پرسشنامه  :لینگرن یجنس تیمیصم اسیمق

نی در مورد رضایت همسر از رابطه جنسی، صحبت در مورد نیازهای جنسی یکدیگر و تالش برای ارضای آن، رضایت از رابطه جنسی، نگرا

نگرانی در مورد رضایت همسر از رابطه جنسی و احساس تنهایی حتی در حضور همسر را پوشش می دهد. پاسخ ها به صورت موافق)نمره 

 4تا  0ت. سواالت اس 9تا  2یك( و مخالف )نمره صفر( می باشد و نمره مقیاس از طریق جمع نمرات به دست می آید که دامنه نمرات بین 

این مقیاس دارای نمره گذاری معکوس می باشد. نمره باالتر در این مقیاس به معنای صمیمیت جنسی بیشتر است. همبستگی این مقیاس 

(. در 1971؛ به نقل از نائینیان و نیك آذین، 022٥، 10به دست آمده است )هانینگ 09/2و ضریب آلفای کرونباخ  ٥2/2با مقیاس صمیمیت، 

 به دست آمده است. 99/2( میزان آلفای کرونباخ این مقیاس 1971ژوهش نائینیان و نیك آذین )پ

( و بر 1970؛به نقل از دیلگونی، 1737(: مقیاس شادکامی آکسفورد، توسط مایکل آرگایل )OHI)19پرسشنامه شادکامی آکسفورد

ماده است و میزان شادکامی  07شده است. این مقیاس دارای ( ساخته 1970؛ به نقل از دیلگونی، 1799اساس پرسشنامه افسردگی بك )

عامل رضایت از زندگی، خلق مثبت، بهزیستی ذهنی، خود کارآمدی و عزت نفسرا می سنجد و به صورت  ٥فرد را مس سنجد. این مقیاس 

ن پایایی این پرسشنامه را به کمك نمره گذاری می شود. آرگایل و همکارا 9چهار گزینه ای بر اساس یك طیف چهار درجه ای از صفر تا 

درصد گزارش کرده اند، روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از  93درصد و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته  72آلفای کرونباخ، 

؛ به نقل از 1939هریس ) (. در پژوهشی که توسط علی پور و آگاه1970درصد محاسبه شد)دیلگونی،  49ارزیابی دوستان افراد درباره آنها 

بوده و  71/2( به منظور بررسی اعتبار و پایایی فهرست شادکامی آکسفورد انجام شد آلفای کرونباخ برای کل فهرست 1970دیلگونی، 

بود که  -97/2و  4٥/2، 43/2همبستگی پیرسون این فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست پرسشنامه شخصیتی آیزنك به ترتیب برابر با 

روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید می کند. یافته های این پژوهش نشان داد  که پرسشنامه شادکامی آکسفورد در 

  جامعه ایران از پایایی مناسب برخوردار است.

تحلیل استنباطی داده ها از  بوده است و برای Amosتجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

 روش تحلیل  مسیر استفاده شده است.

 

 یافته ها
 یابی مدل قیاز طرصمیمیت جنسی و صمیمیت زناشویی  بر اساس انسجام خانوادگی ینیب شیدر پ شادکامی ای نقش واسطه ابتدا

 :شد یبررس یمعادالت ساختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 . Haning,  R.V. 
13. Oxford Happiness Inventory (OHI)  
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 صميميت جنسی و صميميت زناشوییبر اساس  انسجام خانواده ینيب شيشادکامی در پ ينقش واسطه امدل مفروضه ( 1) نمودار

  
 

 رابطه مستقيم صميميت جنسی و صميميت زناشویی با انسجام خانوادگی( 1جدول )
 

 ضریب رگرسیونی غیر استاندارد ضریب رگرسیونی استاندارد  

 انسجام خانوادگی
 07/2 90/2 صمیمیت جنسی

 17/2 09/2 زناشوییصمیمیت 
 

 شادکامی يگر یانجيبا م یبا انسجام خانوادگ ییزناشو تيميو صم یجنس تيميصم ميمستقغير ( رابطه 2جدول )
 

 ضریب رگرسیونی استاندارد ضریب رگرسیونی غیر استاندارد  متغیر میانجی 

 شادکامی انسجام خانوادگی
 صمیمیت جنسی

٥9/2 ٥9/2 
 صمیمیت زناشویی

 

 ٥9/2چنان که مشاهده می شود، رابطه صمیمیت جنسی و صمیمیت زناشویی با انسجام خانوادگی با میانجی گری شادکامی برابر با 

بوده است که بیشتر از رابطه مستقیم صمیمیت جنسی و صمیمیت زناشویی با انسجام خانوادگی بوده و بر همین اساس اثر میانجی گری 

 یمدل فرض )تناسب(برازش زانینمونه، م تیکفا با توجه بهادار بوده است. برای بررسی مدل طراحی شده، ( معنP=2٥/2شادکامی در سطح)

 که نتایج آن به شرح ذیل بوده است:و  گرفت قرار یابیمورد ارز موسیافزار ا در نرم
 

 نتایج شاخص هاي برازش مدل( 3جدول )
 

 الگوی تدوین شده دامنه قابل قبول معادل فارسی عالمت اختصاری شاخص

 معیار اطالعات
AIC 99/44 - شاخص تعیین برازنده الگو سازی 

BIC 91/٥0 - شاخص تعیین برازنده الگو سازی 

 تطبیقی

CFI 770/2 72/2-1 شاخص برازش تطبیقی 

TLI 799/2 72/2-1 لویس-شاخص برازش توکر 

IFI 7٥٥/2 72/2-1 شاخص برازش افزایشی 

RFI  791/2 72/2-1 نسبیشاخص برازش 

NFI 737/2 72/2-1 بنت-شاخص برازش بتلر 

 221/2 2-23/2 ریشه میانگین مربعات خطای براورد RMSEA مقتصد

 مطلق
GFI 797/2 7٥/2-1 شاخص نیکویی برازش 

AGFI 799/2 7٥/2-1 شاخص نیکویی برازش اصالح شده 

p-value 931/2 2٥/2بیش از  سطح معناداری 

 

(، می توان نتیجه گرفت که مقدار کای دو برای متغیرها P=931/2می باشد) 2٥/2برای مدل بزرگتر از  p مقدار نکهیبه ابا توجه 

 شهیر( به دست آمده نزدیك به یك می باشد و بعالوه مقدار 799/2)AGFI( و 797/2)GFIمناسب است. همچنین چون مقدار شاخص 
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و در دامنه قابل قبول است، می توان گفت که متغیرهای مدل به خوبی  23/2( کمتر از 221/2)RMSEAیا  براورد یمربعات خطا نیانگیم

یا  سیلو-شاخص برازش توکرCFI(770/2 ،)ی یا قیشاخص برازش تطبتوسط داده ها براز شده است. همچنین با توجه به اینکه  هم 

TLI(799/2 ،)ی یا شیشاخص برازش افزاIFI(7٥٥/2 ،)یا  یشاخص برازش نسبRFI(791/2 و )یا  بنت-شاخص برازش بتلرNFI(737/2 )

 ( قرار دارند می توان گفت که مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار بوده است.7/2-1در دامنه قابل قبول)

 

 نتيجه گيري
در  گیادخانو منسجاا رابطه بین صمیمیت جنسی و صمیمت زناشویی با در میانجی نقش شادکامی ،که شد مشخص حاضر هشوپژدر 

بروز  ننشااهمسر در رابطه با حتیرا بهرا  دخو شادکامیو  ،نددار دخو همسر با شادتری بطروا که ادىفرا ،که معنی ینا بهدارد،  متاهل ادفرا

 با حتیرا بهرا  نخصوصیشا مسائل ،باال شادکامی با ادفر. اکنند می تجربه ننشااهمسر با سطح باالتری از صمیمیت زناشویی را می دهند

 ینا ع،مجموو در  ،میکنند گفتگو حتیرا به ننشااهمسر با تحساساا یگرو د جنسی مسائل با طتباو در ار ندارگذ می نمیادر  ننشااهمسر

 گیدگشوو  صمیمت با ادفر. امیکنند ارشگز ناشوییز ندگیرا در ز ىبیشتر منسجاو ا ،میبینند ابجذ دبعاا بیشتررا از  دخو همسر اد،فرا

 ىعضااز ا غیر ادىفرا با مقایسهدر  ادهخانو ىعضاا به نسبت ىبیشتر یکیدنز سحساا ،میکنند کمك همدیگر به ناشوییز بطدر روا ناشوییز

 یگرد با یافتهها ین. انددار دىیاز انسجامو  همبستگیو صمیمیت زناشویی  ادفرا ین. انندرامیگذ یکدیگر بارا  دىیاز نماو ز ،میکنند ادهخانو

و  گیت، آ0227 ران،همکاو  اریرمو، 0227 اى،ساند، 0211 ران،همکاو  ارهنز) ستا انهمخو مینهز یندر ا هشد منجاا هشیوپژ ىیافتهها

 ناشوییز ىضایتمندر بارا  ناشوییز بطدر روا ییدهروگشاو  صمیمیت مثبت طتباار حضووبه هشهاوپژ ینا ىیافتهها(. 0229 ران،همکا

 .نددهاکر رشکاآ

مدل تعیین شده برای میانجیگری شادکامی بین صمیمیت زناشویی و صمیمیت جنسی  که شد مشخص متغیرها تحلیلدوم  مگادر 

. عالوه بر تایید آماری، می توان ادعا کرد که مبانی نظری نیز این مدل را تایید خواهند با انسجام خانوادگی دارای برازش مناسب بوده است

 معقولی راتنتظاو ا میکنندرا درك  همدیگر ،ندارمیگذ نمیادر  دخو انهمسر با حتتررا را دخو مسائل ،باال ناشوییز صمیمیت با ادفراکرد. 

 سحساا نهمسرشاو  دخو بین کمی ىفکرو  نیروا فاصلهو  میکنند حمطر ننشااهمسر بارا  خصوصی مسائل ادفرا ین. انددار یکدیگراز 

قابلیت  ادفرا ین.امیگیرند نظردر  گیادخانوو  شخصی لتحوو  شدر اىبر اىمینهرا ز نهمسرشا با بطروا ،باال صمیمیت با ادفر. امیکنند

و  دنمیشو تحمیل کسی به خانه ظایفو و مسئولیتها ،بطروا گونه ین. در اهنددمی ننشا دخواز  نیناقوو  تمشکال حلرا در  باالیی فنعطاا

همین باعث می میکنند.  سحساا دخو همسر هیژو به ادهخانو ىعضاا یگرو د دخو بطرا در روا ىبیشتر فنعطاآزادى و ا ادفرا ع،مجمودر 

شود که سطحی از شادکامی به وجود بیاید و همین شادکامی خود به عنوان کاتالیزوری برای رابطه صمیمیت زناشویی و انسجام خانوادگی 

داشته باشد، رابطه صمیمیت زناشویی و انسجام خانوادگی  عمل خواهد کرد به گونه ای که هر چه شادکامی باالتری در رابطه زوجین وجود

 قوی تر است و این رابطه قوی، بر میزان شادکامی زوجین واهد افزود و این چرخه بارها و بارها تکرار می شود.
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