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 چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررســی رابطه ی سبک های عشــق ورزی با سازگاری زناشویی در بین 
کارکنان زن شــاغل در ادارات دولتی شــهر کرمان انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی 
زنان شــاغل و متأهل به تعداد 2147 نفر بود که تعداد 327 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شــده انتخاب شدند. سپس اطالعات با استفاده از پرسش نامه های 
استاندارد عشق ورزی و سازگاری زناشویی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده 
از نرم افزارspss  و بهره گیری از آزمون های آماری ضریب همبســتگی پیرسون، تحلیل رگرسیون 
چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد، بین عشق ورزی با سازگاری زناشویی رابطه ی معناداری وجود 
دارد. همچنین متغیر عشق ورزی می تواند مقدار 65 درصد از واریانس متغیر سازگاری زناشویی را 
تبیین کند. از سوی دیگر، بین متغیرهای دموگرافیک )متغیرهای تعداد فرزند و تحصیالت همسر( 
با ســازگاری زناشویی رابطه ی معناداری مشاهده شد. بر اســاس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود، 
برای افزایش سازگاری زناشــویی در زنان به ویژه زنان شاغل، مردان بایستی به متغیر عشق ورزی 

توجه ویژه ای کنند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
ازدواج1 عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه ی روابط پایای جنسی موجب 
می شود. ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که موجب مشروعیت روابط جسمانی 
می شود. کلودلوی اشتروس2 معتقد است که ازدواج »برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت 
یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی است« )ساروخانی، 1389: 25(. پایداری ازدواج بخش بسیار 
مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را دربرمی گیرد و هدف از شکل دهی آن متناسب با بافت 
فرهنگ اسالمی رسیدن به آرامش، مودت و رحمت برای زن و مرد است)عبداللهی و همکاران،1399: 

 .)144

آنتونی گیدنز3 ازدواج را چنین تعریف می کند: »پیوند جنسی دو فرد بزرگسال است که به 
صورت اجتماعی تأیید و به رسمیت شناخته می شود. وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، خویشاوند 
یکدیگر می شوند« )گیدنز، 1389: 252(. واقعیت این است که زندگی زناشویی همیشه در معرض 
خطر است و مشکالتی مانند نارضایتی زناشویی، اعتیاد همسر، روابط خارج از چارچوب خانواده، 
مشکالت مالی، عدم تفاهم زوجین، دخالت خانواده ها و... آن را تهدید می کند. گاهی این مشکالت 
چنان پیچیده می شوند که چاره ای جز طالق باقی نمی ماند )درویش زاده و پاشا، 1389: 6(. یکی از 
مهم ترین عوامل تعیین کننده ی پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است )حفاظی 

طرقبه و همکاران، 1385: 100(. 

عشق یک حالت روان شناختی است که روان شناسان اجتماعی طی سه دهه ی اخیر بدان 
توجه ویژه کرده اند و تحقیقات علمی متعددی درباره ی تأثیر آن در زندگی انسان انجام شده 
است. روان شناسان عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی می کنند. به عقیده ی روان شناسان 
فرهنگی درباره ی مفهوم عشق تفاوت هاي فرهنگی نیز وجود دارد و حتی معناي عشق از یک 
زمان به زمانی دیگر نیز متفاوت است؛ فروید سالمت روان شناختی را به طور خالصه توانایی عشق 

ورزیدن و کارکردن تعریف می کند )رفیعی نیا و اصغری، 1386: 492(. 
کپهارت4 از هزار دانشجوی مجرد سؤال کرد، آیا حاضر هستید با شخصی ازدواج کنید که تمام 
خصوصیات مطلوب مورد نظر شما را داشته باشد درحالی که عاشق او نباشید؟ 65 درصد مردان و 

1. Marriage
2.Strauss
3.Giddens  
4.Cephart )1967(
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24 درصد زنان پاسخ داده اند که هرگز حاضر به ازدواج با چنین فردی نمی باشند. زمانی که همین 
سؤال از مردان و زنانی که فردی را به عنوان نامزد انتخاب کرده بودند پرسیدند، 80 تا 90 درصد 
حاضر به ازدواج با چنین فردی نبودند. اسپرچر1 در پژوهش خود دریافت که عشق یکی از مؤلفه های 
الزم برای ازدواج است. استرنبرگ2 از کسانی است که راجع به عشق نظریه پردازی کرده است. 
وی براساس یک پژوهش دریافت که عشق یک حالت روان شناختی است که سه بعد صمیمیت3، 
شوریدگی 4و تعهد5 دارد. پژوهشگران رضایت از زندگی زناشویی و شادمانی را بررسی و میزان آن 
را در مراحل مختلف مقایسه کردند. نتایج این پژوهش ها نشان داد، رضایت، شادمانی و سازگاری 
زناشویی6 در ابتدای ازدواج باالست و در دورانی که بچه ها به مدرسه می روند کاهش و بعد از آن 
دوباره افزایش می یابد، به این ترتیب سیر آن به شکل U است )فرحبخش و شفیع آبادی، 1385: 2(. 
شناخت عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی به منظور افزایش بقاء و آرامش زوجین می تواند 
برای همه سودمند باشد؛ چراکه محققین سازگاری زناشویی را عامل حفظ نظام و تقویت حیات 
روانی خانواده دانسته اند. براساس نتایج تحقیقات، سازگاری زناشویی مثبت با سالمت جسمی و 

روانی و رضایت مندی و ارتباط مؤثر بین زوجین در رابطه است.
بررسي مسئله ي سازگاري زناشویي از لحاظ بعد فردي و اجتماعي امري مهم است. در بعد 
فردي، این مسئله مهم است؛ چرا که اگر یک زوج در روابطشان با یکدیگر نتوانند به یک توافق 
نسبي و سازگاري برسند، کارکردهاي خانواده مختل مي شود و شاید تنها راه حل آن جدایي باشد 
که پیامدهاي منفي بسیاري براي هریک از زوجین و فرزندان آنها در پي خواهد داشت. از لحاظ 
اجتماعي، اگر خانواده - که کوچک ترین واحد اجتماعي است- آسیب ببیند، در کل جامعه تأثیر 

مي گذارد و سالمت جامعه را به خطر می اندازد )معین و همکاران، 1390: 164(. 
با توجه به آنچه بیان شد، اگرچه ازدواج پیوند بسیار خوشایندی است، آمارها نشان می دهند 
که سازگاری و کسب رضایت زوجین به  راحتی به دست نمی آید؛ بنابراین یکی از نکات اساسی 
در بحث ازدواج مسئله ی سازگاری و رضایت زناشویی زوجین بوده که نقش محوری در ثبات و 

استحکام خانواده دارد. 

1.Spercher )2005(
2.Sternberg )1968(
3.Intimacy
4. passion
5.Commitment
6. Marital adjustment
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2. پیشینه ی پژوهش
درباره ی عشق ورزی و سازگاری زناشویی پژوهش های اندکی در ایران و خارج از آن وجود 
دارد. بنابراین در این مجال پژوهش هایی که به نوعی با این موضوع مربوط است، معرفی می شوند. 
درباره ی نقش عشق ورزی در سازگاری زناشویی اسپرچر و تورومرن1 در پژوهش خود مشاهده 
کردند که از نظر مردان و زنان چینی، آمریکایی و سایر نژادهای دیگر عشق برای ازدواج امری 
الزم و ضروری است. ماس و اسکوبل عقیده دارند که میزان محبتی که افراد در زندگی خود تجربه 
می کنند بستگی به رشد اجتماعی، سازگاری شخصی و سالمت جسمی دارد و عشق نقش کاربردی 
در لذت بردن و رضایت از زندگی زناشویی ایفا می کند)Moss & Schwelel, 1993: 31-37( . وایت 
در مطالعات خود بر روی ازدواج ها نشان داد، افراد متأهل سازگار بیشتر عمر می کنند، درآمد باال 
دارند، ثروتمند هستند، در رفتارهای خطرناک کمتر درگیر می شوند، تغذیه ی سالم دارند و در 
مقایسه با افراد ناسازگار کمتر به مشکالت روان شناختی مبتال می شوند )White, 1997(. نتایج 
مطالعات کومبس2 نشان داد، افراد متأهلی که زندگی شان پایدار بوده و استحکام بیشتری داشته، 
عموماً عمر طوالنی دارند، بیشتر عاطفی هستند، از نظر جسمانی سالم ترند، شاد هستند و بیشتر 

.)Coombs, 1991: 97-102( احتمال دارد که از سرطان نجات یابند
با عنوان »رابطه ی سبک های عشق ورزی و کیفیت  همچنین یوسفی و همکاران تحقیقی 
زندگی زناشویی در میان افراد متأهل« انجام داد؛ نتایج این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر 
نشان داد که سبک هاي عشق ورزی دوستانه، رمانتیک و واقع گرایانه با رضایت زناشویي، انسجام 
زناشویي و توافق زناشویي رابطه ی مثبت و سبک هاي عشق ورزي شهواني، بازیگرانه و فداکارانه 
با رضایت زناشویي، انسجام زناشویي و توافق زناشویي رابطه ی منفي دارند )یوسفی و همکاران، 
1390(. سیف علیان تحقیقی باعنوان »بررسی سازگاری/ ناسازگاری زناشویی اساتید دانشگاه های 

شهر سمنان و عوامل مؤثر بر آن« را انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین فاصله ی 
سنی و درآمد با سازگاری زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد، اما بین سن، جنس، تحصیالت، 
مدت ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی رابطه ی معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج 
به دست آمده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره رگرسیونی نشانگر این است که بین گستردگی 
و عمق روابط بین زوجین و نیز منفعت رابطه با سازگاری زناشویی ارتباط مستقیم وجود دارد، اما  

1.Tvrvmoren
2.Coombs
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ارتباط بین گستردگی و عمق روابط برون گروهی زوجین با سازگاری زناشویی ارتباط غیرمستقیم 
است )سیف علیان، 1390(. فرحبخش و شفیع  آبادی ابعاد عشق ورزی براساس نظریه ی سه بعدی 
عشق در چهار گروه زوج های در مرحله ی نامزدی، عقد، ازدواج و فرزنددار را بررسی کردند و به 
این نتیجه رسیدند که بین میزان عشق ورزی در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معناداری 
وجود دارد. به عالوه بین جنسیت آزمودنی ها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق ورزی تعامل 
وجود دارد. همچنین مشاهده شد که بین میزان عشق ورزی زن و شوهر همبستگی معنادار وجود 
دارد )فرحبخش و شفیع آبادی، 1385(. صدق آمیز در تحقیق خود عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی 
در شهر شیراز« را بررسی کرد. تجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح دومتغیره و چندمتغیره انجام 
شده و نتایج بدین شرح بوده است: در تجزیه و تحلیل دومتغیره، متغیرهای سن زن، سن شوهر، 
سن زن هنگام ازدواج، تعداد فرزند، تفاوت سنی زوجین، تحصیالت مرد، تحصیالت زن، منزلت 
شغلی مرد، اشتغال زن، محل تولد زوجین، ازدواج مجدد زوجین، نحوه ی آشنایی با همسر و 
نسبت خویشاوندی با متغیر وابسته )سازگاری زناشویی( رابطه ی معناداری داشتند. در تجزیه و 
تحلیل چندمتغیره که با استفاده از رگرسیون گام به گام انجام شد، متغیرهای تحصیالت مرد، 
تعداد فرزند، منزلت شغلی مرد و تفاوت سنی زوجین رابطه ی معنی دار داشته و همگی 28درصد 

از تغییرات سازگاری زناشویی را نشان می دهد )صدق آمیز، 1376(. 
برخالف اینکه برخی از پژوهش های خارجی نشان داده اند که عشق ورزی می تواند در سازگاری 
زناشیی تأثیر بسزایی داشته باشد، هنوز پژوهش مدونی دراین باره انجام نشده است. همچنین در 
داخل کشور به این دو متغیر و تأثیرشان در یکدیگر توجه چندانی نشده است و سؤاالت زیادی 

درباره ی آنها وجود دارد که جواب داده نشده است. 

3. چارچوب نظری پژوهش
عشق به عنوان یک احساس مثبت معموالً نقطه ی مقابل تنفر قرار می گیرد و درصورتی که 
در آن عامل میل جنسی کم رنگ باشد و یک شکل خالص و محض رابطه ی رمانتیک را متضمن 
باشد با کلمه ی شهوت  قیاس کردنی است. اگر عشق یک رابطه بین فرد و دیگر افراد را توصیف 
کند که در آن زمزمه های زمانتیک زیادی وجود دارد، در مقابل دوستی و رفاقت قرار می گیرد، با 
این وجود در برخی از تعریف ها عشق بر وجود رابطه ی دوستانه بین دو نفر در بافت های خاص تأکید 
دارد. از دیدگاه روان شناسی عشق عبارت است از یکی از عواطف که مرکب از تمایالت جسمانی، 
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حس جمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و... عالقه ی بسیار شدید و غالباً نامعقولی است 
که گاهی باعث هیجانات کدورت انگیز می شود و یکی از مظاهر مختلف تمایل اجتماعی است که 

اغلب جزء شهوات به شمار می آید )بینوا، 1393(. 
استرنبرگ )1987( در نظریه ی مثلثی عشق خود، عشق را متشکل از سه مؤلفه ی صمیمت، 
میل یا شهوت و تعهد می داند؛ صمیمیت عبارت است از احساس محبت و اظهار آن، عالقه، 
مراقبت، مسئولیت، همدلی و غمخواري نسبت به فردي که او را دوست دارد. صمیمیت جنبه ی 
هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی، محبت، نزدیکی، مرتبط بودن و در قیدوبند طرف 
مقابل بودن در فرد ایجاد می کند. شهوت احساس جذابیت فیزیکی همراه با کنش فیزیولوژي، 
جذابیت جنسی و اشتغال ذهنی مثبت به معشوق است. این بعد جنبه ی انگیزشی دارد و میل 
شدید همراه با برانگیختگی فیزیولوژي توأم با میل به رابطه ی جنسی عطوفت ورزانه در فرد ایجاد 
می کند. تعهد شامل تصمیم هاي خودآگاهانه و غیرخودآگاهانه اي است که فرد براي دوست داشتن 
دیگري اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند. این حالت جنبه ی شناختی دارد و دربردارنده 
تصمیم کوتاه مدت و بلندمدت براي دوست داشتن و مراقبت متعهدانه از معشوق است )حاجلو و 
همکاران، 1392(. از نظر استرنبرگ، ترکیب متفاوت این سه مؤلفه، هفت نوع عشق )عشق رمانتیک، 

عشق پوچ، عشق شراکتی، عشق کور، شیدایی، دوست داشتن و عشق کامل( را به وجود می آورد.
 او معتقد بود که اگر تعادل این سه عامل به هم بخورد، مفهوم جدیدی از عشق به وجود می آید 
که با مفهوم عشق کامل تفاوت دارد. اگر عشق با تعهد و صمیمت و فقدان شور و اشتیاق باشد، این 
رابطه در خطر فروپاشی قرار ندارد، اما نیازمند خالقیت و انگیزه برای شعله ور کردن مجدد عشق 
است. این نوع عشق را »عشق مشفقانه« می گویند. تعهدی که با شور و اشتیاق و فقدان صمیمت 
همراه شود، رابطه ای عذاب آور است. گاهی اوقات انگیزه ی شدیدی آنها را جذب یکدیگر می کند، 
اما سرانجام به یأس و ناکامی منجر می شود، زیرا قادر به عمیق تر کردن رابطه شان یا شناسایی 
افکار، عالیق و آرزوهای قلبی یکدیگر نیستند. به این نوع »عشق کورکورانه« گویند. صمیمیتی 
که شور و اشتیاق و بی تعهدی دارد، رابطه ای یک شبه است که کشش و اشتیاق شدیدی در آن 
حکم فرماست، اما ناامنی از آنکه رابطه تا چه مدت دوام خواهد آورد هر دو فرد را مأیوس می کند 
و به آن »عشق رمانتیک« می گویند. اگر صمیمیت با شور و اشتیاق و تعهد همراه نباشد در 
چنین رابطه ای تعهد و جاذبه های جنسی وجود ندارد و رابطه فقط براساس مهر و دوستی بین دو 
طرف است؛ بنابراین چنین رابطه ای برای زن و شوهر معنا ندارد. این نوع رابطه و عشق را »عشق 
دوستانه« می گویند. اگر شور و اشتیاق و نبود صمیمیت و تعهد با هم همراه شوند، این نوع عشق، 
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عشق »شیدایی« و رابطه ای بی پایه و پوچ است و سریع از بین می رود. تعهدی که صمیمیت و 
شور و اشتیاق ندارد، »عشق تو خالی و راکد« نام دارد. در این نوع عشق، مرد یا زن عالقه ای به 
یکدیگر ندارند و فقط به خاطر احساس مسئولیتی که نسبت به زندگی خود دارند به رابطه ی خود 
ادامه می دهند، ولی نسبت به همدیگر سردمزاج و بی تفاوت اند. عشق کامل، حالتی است که فرد 
همسر خود را به عنوان یک انسان دوست داشته و به او احترام می گذارد، به او متعهد است و از 
طریق برقراری ارتباط درست با او احساس نزدیکی می کند، رفتار دوستانه، رفاقت آمیز، محبت آمیز 
و مراقبت آمیز خواهد داشت. روابط جنسی همراه با تعهد به وفاداری و اوج لذت بدون احساس 
گناه تجربه می شود. در اینجا عشق تمام ویژگی های )شور و اشتیاق + صمیمیت+ تعهد( الزم را 

دارد )فرحبخش و شفیع آبادی، 1385: 5(. 
سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطابق با محیط فیزیکی و روانی به صورتی که 
تنها با تغییرات محیط هم رنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن بسنده نمی کند، بلکه می تواند در 
محیط تأثیر گذاشته و آن را به گونه ای مناسب تغییر دهد )مسموعی، 1390: 31(. سازگاری زناشویی 
یکی از مفاهیمی است که در مطالعات خانواده بسیار استفاده می شود. سازگاری زناشویی مفهومی 
چندبعدی است که سطوح چندگانه ی ازدواج را روشن می کند و فرایندی است که در طول زندگی 
زوجین شکل می گیرد. الزمه ی آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخص، ایجاد قواعد رفتاری و 
شکل گیری الگوهای مراوده ای است. در مجموع، سازگاری زناشویی یک فرایند تکاملی بین زن وشوهر 
است. بنابراین یکی از مهم ترین فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشویی است. مطالعات 
نشان می دهد، سازگاري زناشویی با سالمتی زوج ها در ابعاد کیفیت خواب، افسردگی، استرس 
و رضایت از زندگی، رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، عملکرد خانواده و رابطه  ی والد- فرزندي 
رابطه ی معناداري دارد. همچنین موفقیت زندگی زوجین وابسته به موفقیت آنها در سازگاری با 
یکدیگر بوده و ناسازگاری در بین زوجین باعث تعارض و تنش می شود )علمی و یزدانی، 1389: 58(. 
فرایندی است که شریک های متأهل تالش می کنند،  زناشویی  کاتریل1 سازگاری  نظر  به 
سیستم های ارتباطی خاص یا موقعیتی که در خانواده ی قبلی شان کسب کرده اند را مجدداً احیاء 
کنند )علمی و یزدانی، 1389: 59(. سازگاری زناشویی فرایندی است که به وسیله ی موارد زیر تعیین 
می شود: تفاوت های پردردسر دوتایی، تنش های بین فردی و اضطراب شخصی، رضایت دوتایی، 

.)Spanier, 1976: 15-28( همبستگی دوتایی و توافق کلی دوتایی روی شیوه های مهم عملکرد

1.Catherile
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از نظر راجرز،1 سازگاری در ازدواج شامل احساس شادمانی، رضایت و ارضای نیازهایی است 
که طرفینی برآورده می شوند. وی این مفهوم از ازدواج را پایه ی بسیاری از ازدواج ها می داند. 
به نظر او برای بعضی ازدواج یک جعبه ی رمانتیک، یک حصار محدودکننده ی آزادی، صندوق 
راحتی، جعبه ی جادویی و حل کننده ی مشکالت ارتباطی و برای بعضی دیگر فعالیتی مهیج، 
شیوه ی زندگی جدید، به دست آوردن استقالل و آزادی و تشویق برای رشد کامل استعدادها 
تلقی می شود . زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با همدیگر دارند، از نوع 
و سطح روابطشان راضی اند، نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت برایشان لذت بخش است و وقت و 
مسائل مالی شان را خوب مدیریت می کنند )بینوا، 1393(. اسچوماچر و لئونارد2 خصوصیات زوجین 

سازگار را به شرح زیر بیان می کنند:
زن و شوهر با رابطه ای که دارند خود را خوشبخت می دانند. . 1
نیازهای جسمانی و عاطفی کامل ارضاء می شود.. 2
هریک از همسران زندگی همسرش را بارور می کند.. 3
محیط زناشویی، شخصیت هر کدام از زن و شوهر را ارزشمند می کند و به هریک امکان می دهد . 4

و کمک می کند که به عنوان یک شخص، استعدادهای ذاتی خود را شکوفا کند و تحقق بخشد.
پشتیبانی متقابل دارند، هریک از زن و شوهر »من« دیگری را تهدید نمی کند و از بودن با . 5

همدیگر احساس آرامش می کنند.
نسبت به هم درک متقابل دارند.. 6
رابطه ی زن و شوهر به شکل های زیر منعکس می شود: مراقبت، توجه به رفاه و خوشبختی . 7

یکدیگر، احترام متقابل، احساس مسئولیت اختیاری ) نه اجباری( نسبت به نیازهای یکدیگر 
)مسموعی، 1390: 37(.

اسپانیر مطالعات اساسی سازگاری زناشویی را از دهه ی 1920 تا دهه  ی1970 مرور کرد. 
در بررسی تعاریف قبلی از سازگاری زناشویی، وی یک تعریف عملیاتی و ابزاری برای اندازه گیری 
سازگاری زناشویی پیشنهاد کرد. اسپانیر دریافت که سازگاری زناشویی یک فرایند دائم التغییر با 
یک بعد کیفی است که می تواند در هرنقطه ای از زمان روی یک طیف از »کاماًل سازگار تا ناسازگار« 
ارزیابی شود. او تعریف را به زوج هایی که بدون اجازه نامه ی رسمی با هم زندگی می کردند نیز 

1.Rogers 2002
2.Schumacher & Leonard  )2005(
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گسترش داد. سازگاری زناشویی فرایندی است که به وسیله ی موارد زیر تعیین می شود: 1( رضایت 
 .)Spanier, 1976: 15-18( ابراز محبت )دونفری، 2( همبستگی دونفری، 3( توافق دونفری، 4
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 

و برای بررسی سازگاری زناشویی از  عشق به استرنبرگ رویکرد از عشق، بررسی برای، حاضر پژوهش در

 پژوهش به شرح ذیل است: های فرضیه .شد رویکرد اسپانیر استفاده

 دارد وجود داریمعنیی در زنان شاغل شهر کرمان رابطه زناشویی سازگاری با ورزیعشق بین. 

 دارد وجود داریمعنی یرابطه شاغل زنان در زناشویی سازگاری و رمانتیک عشق بین. 

 دارد وجود داریمعنی یرابطه شاغل زنان در زناشویی سازگاری و بازیگرانه عشق بین. 

 دارد وجود داریمعنی یرابطه شاغل زنان در زناشویی سازگاری و دوستانه عشق بین. 

 رمانتیک

 بازیگرانه

 دوستانه

 فداکارانه

 سازگاری زناشویی ورزیعشق

 همبستگی دونفری

 رضایت دونفری

 توافق دونفری

 شهوانی ابراز محبت

گرایانهواقع  

شکل شماره 1: مدل مفهومی پژوهش

در پژوهش حاضر، برای بررسی عشق، از رویکرد استرنبرگ به عشق و برای بررسی سازگاری 
زناشویی از رویکرد اسپانیر استفاده شد. فرضیه های پژوهش به شرح ذیل است: 

بین عشق ورزی با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق رمانتیک و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق بازیگرانه و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق دوستانه و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق واقع گرایانه و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق شهوانی و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
بین عشق فداکارانه و سازگاری زناشویی در زنان شاغل رابطه ی معنی داری وجود دارد. -
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4. روش پژوهش
این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. ابتدا، منابع موجود درباره ی موضوع پژوهش به روش 
اسنادی و بررسی متون جمع آوری شد، سپس چارچوب نظری تحقیق تهیه و متغیرها و شاخص ها 
بر اساس چارچوب نظری تبیین و اطالعات موردنیاز با پرسش نامه جمع آوری شد. به عبارت دیگر، 
پرسش نامه و مصاحبه تکنیک های به کار گرفته شده در این پژوهش بودند. جامعه ی آماری پژوهش 
حاضر، زنان شاغل در  سازمان های دولتی شهر کرمان بود. بر اساس آمار به دست آمده، کل زنان 
شاغل ادارات دولتی شهر کرمان  2147 نفر بودند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 
327 نفر برای نمونه انتخاب شدند. شیوه ی نمونه گیری تحقیق نیز تصادفی طبقه بندی شده بود. 
یعنی در هر سازمان با توجه به تعداد کارکنان زن پرسش نامه ها بر اساس جدول اعداد تصادفی 

توزیع و اطالعات زنان جمع آوری شد. 
برای متغیر عشق ورزی از پرسش نامه ی استاندارد شده LAS استفاده شد. این پرسش نامه 6 
مؤلفه )عشق رمانتیک، بازی گرانه، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه( دارد که به صورت 
طیف 5 تایي از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 )کاماًل موافقم( نمره گذاري مي شود و در اعتبارسنجی و 
پایایی عشق ورزی که هندریک و هندریک آن را انجام دادند، آلفای کرونباخ بین 0/68 تا 0/83 
آمده است. در این پرسش نامه هرچه نمره باالتر رود، میزان آن نوع عشق بیشتر می شود. برای 
متغیر سازگاری زناشویی نیز از پرسش نامه ی استانداردشده ی اسپانیر استفاده شد. این پرسش نامه 
4 مؤلفه )رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دونفری و ابراز محبت( دارد و به صورت طیف 
5 تایي از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 )کاماًل موافقم( نمره گذاري شده؛ هرچه نمره باالتر رود، میزان 
سازگاری بیشتر می شود. در مرحله ی بعد اطالعات موجود با استفاده از نرم افزارspss 21 و با 
توجه به سطح سنجش در دو سطح توصیف و تحلیل پردازش شد. در این پژوهش، برای بررسی 
میزان ارتباط بین متغیرهای تحقیق از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 

رگرسیون چندگانه استفاده شد.

5. یافته های پژوهش

5-1 - یافته های توصیفی
از مجموع 327 زن، 32/4 درصد یک فرزند، 39/4 درصد دو فرزند، 9/2 درصد سه فرزند، 1/2 

درصد چهار فرزند و تنها 0/3 درصد )یک نفر( هفت فرزند داشتند. 
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 از نظر سن، 10/1 درصد کمتر از 20 سال، 14/7 درصد بین30-21 سال، 51/7 درصد بین 
40-31 سال، 20/8 درصد بین 50-41 سال و 1/2 درصد بین 60-51 سال داشتند. 

از تعداد 327 نفر پاسخ گو 2/1 درصد زیر دپیلم، 11/3 درصد دیپلم ، 86/5 درصد مدرک 
باالتر از دیپلم داشتند.

جدول 1: فراوانی و درصد متغیرهای تعداد فرزند، سن و تحصیالت پاسخ گو

تعداد
تحصیالت درصدفراوانیسندرصدفراوانیفرزند

درصدفراوانیپاسخگو

کمتر از20 110632/4
72/1زیر دیپلم3410/1سال

بین21-30 212939/4
3711/3دیپلم4914/7سال

بین 31-40 3309/2
باالتر از 17051/7سال

28386/5دیپلم

بین 41-50 441/2
---6920/8سال

---6051/2-51 سال710/3

از نظر وضعیت شغل همسر، 59/3 درصد شغل دولتی، 30/6  درصد شغل غیردولتی و 1/2 
درصد بیکار بودند.  به لحاظ تحصیالت همسر 4/3 درصد تحصیالت پایین تر از دیپلم، 23/9 درصد 

دیپلم و 71/6 درصد تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند. 
جدول 2: فراوانی و درصد متغیرهای وضعیت شغلی و تحصیالت همسران پاسخ گویان

درصدفراوانیتحصیالت همسردرصدفراوانیشغل همسر

144/3زیر دیپلم19459/3دولتی

7823/9دیپلم10030/6غیردولتی

23571/6باالتر از دیپلم41/2بیکار
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جدول شماره ی 3 میانگین هاي مربوط به متغیرهاي مستقل را نمایش مي دهد، به طور متوسط 
با توجه به توزیع نمرات این متغیرها، مقادیر عشق ورزی گروه نمونه در کرانه ی باالی توزیع نمرات 
قرار دارد. این جدول همچنین میانگین متغیر وابسته )سازگاری زناشویی( را نشان مي دهد، متوسط 
شاخص سازگاری زناشویی 142/49 است، در سطر آخر این جدول، اندازه هاي مربوط به انحراف 
استاندارد به عنوان یک شاخص معتبر پراکندگي بیانگر آن است که بیشترین مقدار تغییرپذیري 

مربوط به متغیر سازگاری زناشویی مي باشد.
جدول 3: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته و مقیاس هاي فرعي آن

متغیرها انحراف معیارمیانگینتعداد 

32714/803/60عشق رمانتیک

32715/153/07عشق بازیگرانه

32713/134/22عشق دوستانه

32714/563/22عشق واقع گرایانه

32714/022/81عشق شهوانی

32714/203/53عشق فداکارانه

32742/778/93رضایت دونفری

32717/556/64همبستگی دونفری

32770/7314/58توافق دونفری

32711/422/38ابراز محبت

32785/8811/83عشق ورزی

327142/4928/74سازگاری زناشویی

نمره ی متغیر سازگاری زناشویی از طریق محاسبه ی جمع نمره های سؤال های مربوط به 
پرسش نامه ی سازگاری زناشویی اسپانیر حاصل شده است. از بین 327 نفر آزمودنی بررسی شده،  
5/5 درصد گزینه ی همیشه اختالف داریم، 10/7 درصد گزینه ی تقریباً همیشه اختالف داریم، 
22/3 درصد گزینه ی اغلب اختالف داریم، 48/9 درصد گزینه ی گاهی توافق داریم، 12/2 درصد 
گزینه ی تقریباً توافق داریم و 0/3 درصد گزینه ی توافق دائم داریم را به عنوان متغیر سازگاری 

زناشویی برگزیدند )جدول شماره ی 4(.
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جدول 4: توزیع فراوانی و درصد مشاهده شده ی متغیر سازگاری زناشویی

درصدفراوانیسازگاری زناشوئی

185/5همیشه اختالف داریم

3510/7تقریباً همیشه اختالف داریم

7322/3اغلب اختالف داریم

16048/9گاهی توافق داریم

4012/2تقریباً توافق داریم

10/3توافق دائم داریم

327100جمع

مطابق جدول شماره ی 5 در بررسی روابط متغیرهای مورد مطالعه )عشق ورزی با سازگاری 
زناشویی( سطح معناداری کوچک تر از سطح خطای 5 درصد شده و ضرایب همبستگی نشان از 
رابطه ی مثبت و مستقیم بین متغیرها دارد؛ به طوری که با افزایش نمرات در متغیر عشق ورزی 
شاهد افزایش نمرات در متغیر سازگاری زناشویی هستیم. همچنین نتایج نشان داد، بین دو 
مؤلفه ی عشق شهوانی و واقع گرایانه با هریک از مؤلفه های سازگاری زناشویی رابطه ای وجود ندارد.

جدول 5: ضرایب همبستگی بین مؤلفه های )عشق ورزی با سازگاری زناشویی(

همبستگی رضایت دونفریضریب همبستگیمؤلفه های عشق ورزی
دونفری

توافق 
ابراز محبتدونفری

عشق رمانتیک
0/696**0/750**0/582**0/681**ضریب پیرسون

0/0000/0000/0000/000سطح معناداری

عشق بازیگرانه
0/241**0/242**0/194**0/179**ضریب پیرسون

0/0010/0000/0000/000سطح معناداری

عشق دوستانه
0/479**0/484**0/411**0/432**ضریب پیرسون

0/0000/0000/0000/000سطح معناداری
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همبستگی رضایت دونفریضریب همبستگیمؤلفه های عشق ورزی
دونفری

توافق 
ابراز محبتدونفری

عشق واقع گرایانه
0/0110/0180/0950/068ضریب پیرسون

0/8430/7450/0850/223سطح معناداری

عشق شهوانی
0/0370/0710/0410/060ضریب پیرسون

0/5090/1980/4590/277سطح معناداری

عشق فداکارانه
0/342**0/363**0/231**0/323**ضریب پیرسون

0/0000/0000/0000/000سطح معناداری

در جدول شماره ی 6 رابطه ی متغیرهای زمینه ای با سازگاری زناشویی بررسی شد که شامل 
تحصیالت پاسخ گو، تعداد فرزند، سن، شغل و تحصیالت همسر است. در این بین، متغیر سن، 
شغل و تحصیالت همسر با عشق ورزی ارتباط معناداری دارند، اما از بین متغیرهای مورد آزمون 
تنها متغیرهای تعداد فرزند و تحصیالت همسر با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری داشتند.  

جدول 6: آزمون های دو بعدی

متغیرها
سازگاری زناشوییعشق ورزی

آماره خی 
سطح معنی مقدارfآماره ی خی دوسطح معنی داریمقدارfدو

داری

55/680/5862/62100/989تحصیالت

15/65160/47737/41200/010تعداد فرزند

33/77160/00812/68200/891سن

29/42120/00316/38150/357شغل همسر

44/7380/00040/67100/000تحصیالت همسر

انواع  به  با توجه  زناشویی  واریانس و رگرسیون سازگاری  نتایج تحلیل  جدول شماره ی 7 
مؤلفه های متغیر عشق ورزی را نمایش مي دهد. با توجه به نسبت F به دست آمده -که در سطح 
باالتر از 95% معني دار است-رگرسیون متغیر مالک بر شش متغیر پیشبین معني دار است و 
احتمال اینکه نسبت F به دست آمده  تصادفي حاصل شده باشد، کمتر از 0/05 است. با توجه 
به این جدول و مقدار R2 به دست آمده به عنوان ضریب همبستگي چند متغیري مي توان گفت، 
حدود 65 درصد واریانس متغیر سازگاری زناشویی از ترکیب خطي شش متغیر پیش بیني کننده 
یعني عشق ورزی )رمانتیک، بازیگرانه، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه( به دست آمده است. 



147

مقصودی و همکاران، بررسی رابطه ی سبک های عشق ورزی با سازگاری زناشویی

در نتیجه، فرضیه ی پژوهش تأیید شد. یعني از طریق عشق ورزی )رمانتیک، بازیگرانه، دوستانه، 
واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه( مي توان متغیر سازگاری زناشویی را پیش بیني کرد. همچنین 
با مقایسه ی ضرایب همبستگي هریک از متغیرهاي عشق ورزی )رمانتیک، بازیگرانه، دوستانه، 
واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه( به طور جداگانه با سازگاری زناشویی و ضریب همبستگي چند 
متغیري به دست آمده )R( مي توان گفت، متغیرهاي پیش بین پژوهش کنوني به طور ترکیبي و 
توأم، واریانس بیشتري از سازگاری زناشویی را تبیین مي کنند. با توجه به خروجی حاصل از تحلیل 
رگرسیون مؤلفه های متغیر پیش بین عشق ورزی )رمانتیک، بازیگرانه، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی 
و فداکارانه( پیش بیني کننده هاي متغیر مالک سازگاری زناشویی اند و مقدار نسبت F محاسبه شده 
که معادل 98/65 است این رابطه ی معني دار را در سطح معناداري کمتر از 0/01 تأیید مي کند، 
در نتیجه، فرضیه ی پژوهش که بیانگر امکان پیش بیني متغیر سازگاری زناشویی توسط مؤلفه های 
متغیر عشق ورزی با بیش از 99 درصد اطمینان است، تأیید می شود. از سوي دیگر، در پاسخ به 
این سؤال پژوهش که چند درصد از واریانس متغیر سازگاری زناشویی توسط شش مؤلفه ی متغیر 
عشق ورزی تفسیر مي شود، مي توان گفت، حدود 65 درصد تغییرات نمرات سازگاری زناشوئی 
توسط این شش مؤلفه توجیه مي شود. به عبارت دیگر مي توان گفت، پیش بینی نمرات سازگاری 

زناشویی به وسیله ی مؤلفه های متغیر عشق ورزی امکان پذیر است.

)R2  ( و مجذور آن ) R( جدول 7: تحلیل واریانس و رگرسیون  ضریب همبستگي چند متغیري

مجموع منابع
میانگین درجه ی آزادیمربعات

مربعات
F سطح

معناداری
RR2

174844/759629140/793رگرسیون

98/6540/0000/8060/649 94522/735320295/384باقي مانده

-269367/494326کل
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بحث و نتیجه گیری

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه ی سبک های عشق ورزی زوجین با سازگاری زناشویی است. 
نتایج نشان داد، بین عشق ورزی و سازگاری زناشویی همبستگی وجود دارد که بیانگر رابطه ی 
مثبت و مستقیم است. این رابطه بدین معنی است که با افزایش میزان عشق ورزی میزان سازگاری 
زناشویی نیز افزایش می یابد. این نتایج با یافته های مطالعات اسپرچر که می گویند عشق برای 
ازدواج امری الزم و ضروری است و ماس و اسکوبل که عقیده دارند عشق نقش کاربردی در لذت 
بردن و رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی دارد، هماهنگ است. همچنین حفاظی طرقبه و 
همکاران و حاجلو و همکاران و فرحبخش و شفیع آبادی در پژوهش های خود نشان دادند، وجود 
عشق میزان رضایتمندی بین زوجین را افزایش می دهد. رفیعی نیا و اصغری نیز از اهمیت نقش 

عشق رفاقتی در برخی از مؤلفه های بهزیستی ذهنی زوجین حمایت کردند. 
نتایج این پژوهش نشان داد، حدود 65 درصد واریانس متغیر سازگاری زناشویی با عشق ورزی 
)عشق رمانتیک، عشق بازیگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرایانه، عشق شهوانی، عشق فداکارانه( 
به دست آمده است. در نتیجه، این فرضیه ی پژوهش تأیید مي شود یعني از طریق عشق ورزی 
مي توان متغیر سازگاری زناشویی را پیش بیني کرد. همچنین با مقایسه ی ضرایب همبستگي هریک 
از متغیرهاي عشق ورزی )عشق رمانتیک، عشق بازیگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرایانه، عشق 
شهوانی، عشق فداکارانه( به طور جداگانه با سازگاری زناشویی و ضریب همبستگي چندمتغیري 
به دست آمده مي توان گفت، متغیرهاي پیش بین پژوهش کنوني به طور ترکیبي و توأم، واریانس 
بیشتري از سازگاری زناشویی را تبیین مي کنند. در بررسی رابطه ی متغیرهای زمینه ای با سازگاری 
زناشویی، بین متغیرهای تعداد فرزند و تحصیالت همسر با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری 

وجود داشت.
موضوع مهم این است که خانواده سنگ بنای جامعه است و در استحکام روابط اجتماعی و 
رشد اعضای جامعه نقش مهمی دارد. تالش برای استحکام خانواده و استوارسازی روابط درون این 
سیستم زمینه را برای سالمت اخالقی و سعادت عمومی فراهم می کند. خانواده عامل جامعه پذیری 
و انتقال دهنده ی اصول اخالقی و مهارت های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر و عامل نظارت و 
کنترل رفتار اعضای خود است. خانواده می تواند در پرورش توانایی ها و استعدادهای بالقوه ی افراد 
از طریق مراقبت های دوران کودکی، نوجوانی و جوانی اثر بگذارد و در برقراری نظم و انضباط در 
جامعه سهم عمده ای داشته باشد. آنچه در ازدواج مهم است، سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج 
است )دارابی و همکاران، 1393(. در تبیین این یافته ها می توان گفت، متغیر عشق ورزی متغیری قوی 
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است که سهم بسزایی در میزان کاهش تعارضات و افزایش سازگاری زناشویی دارد. در صورت بروز 
ناسازگاری زناشویی، برای تأمین نیازهای مختلف زوجین  وضعیت نامساعدی ایجاد می شود؛ این 
وضعیت اثرات منفی و حتی جبران ناپذیر به جا خواهد گذاشت و افراد مبتال به تنش ها و فشارهای 
روانی می شوند. این وضعیت، کل خانواده و فرزندان را هم درگیر می کند. بر این اساس پیشنهاد 
می شود، برای افزایش سازگاری زناشویی در زوجین، مهارت های زندگی و نحوه ی عشق ورزی به 
همسر از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی یا مراکز مشاوره به صورت فردی و گروهی به زوجین 
آموزش داده شود تا میزان تعارضات و درگیری ها در زندگی مشترک شان کاهش یابد و از روند 
روبه رشد آمار طالق در کشور جلوگیری شود. ازآنجاکه این پژوهش روی زنان شاغل انجام شد، 
مردان بایستی به متغیر عشق ورزی توجه ویژه ای داشته باشند. یافته های این پژوهش می تواند 
راهگشای مطالعات جدید درباره ی سازگاری زناشویی باشد. همچنین بهتر است این بررسی روی 

سایر گروه های زنان مانند زنان خانه دار نیز انجام شود.
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