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رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت ،شور و شوق ،تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و
مرد متأهل

ایمان مصباح
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه رازی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت،
هوس ،تعهد) و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل زن و مرد بود.
جامعه مورد مطالعه ،شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد
شهرستان اندیمشک که در سال تحصیلی  94-95مشغول به تحصیل
بودند .از جامعه فوق 100دانشجو ( 50زن  50 -مرد) به صورت تصادفی
ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه
رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ بود .داده ها
با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و آزمون  tگروه های
مستقل تحلیل شدند .یافته ها نشان داد که بین عشق و مولفه های
آن(صمیمیت ،هوس و تعهد) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و مؤلفه صمیمیت باالترین همبستگی را با رضایت
زناشویی دارد( .)r=0/780 ،p=0/001همچنین بین گروه زنان و مردان
دانشجو از نظر میزان رضایت زناشویی ،صمیمیت و تعهد تفاوت
معناداری در سطح ( )p>0/001مشاهده نشد .ولی بین دو گروه از نظر
میزان عشق و شور(هوس) تفاوت معناداری در سطح( )p>0/001یافت
شد .زنان از میزان عشق و شور بیشتری برخوردار بودند.
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Iman Mesbah
MA in family counseling
imanmesbah13@gmail.com

Abstract
The aim of this study was to survey the relationship
between components of love and marital satisfaction
among married students of Male & Female. Population
include all married students Azad university of
Andimeshk city in 2016. 100 student (50 Male - 50
Female) were chosen by simple random method
.Instruments were Enrich’s marital satisfaction
questionnaire and Sternberg’s Triangular Love Scale.
Descriptive statistics, pearson’s correlation coefficient
and t test were used to analysis of the data. Result showed
there is positive and significant relationship between
components of love and marital satisfaction and
component of Intimacy have the most correlation with
marital satisfaction(p=0/001),(r=0/780). Also was not
showed satisfaction difference between male and female
in marital satisfaction, Intimacy and Commitment
(p<0/001). but found satisfaction difference between
male and female in components of love and Passion
(p<0/001), Fmale have more love and Passion than male.

Keywords: marital satisfaction, components of love,
married students.

متأهل.

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و برای آنکه بتواند نیازهای خود را در قبال تداوم حیات استمرار بخشد به زندگی گروهی و ارتباط با
سایر همنوعان خود نیازمند است .از جمله نیازمندی ها ،نیازهای روحی و جسمانی است که با ازدواج و تشکیل خانواده برآورده می شود و
مهمت ر از این تالش هر یک از زوجین برای حفظ این زندگی مشترک و رسیدن به درجات عالی رضایت بخش زناشویی است تا در سایه
این رضایت بتوانند به اهداف مورد نظرشان از ازدواج دست یابند .رابطه زناشویی در زندگی مانند هر رابطه دیگری دارای جنبه های مثبت
و منفی می باشد ،مهمترین عامل شاخص و تعیین کننده در ازدواج ،کیفیت و نوع رابطه بین زن و شوهر است(گاتمن.)2002،1
رضایت مندی زناشویی یک تجربه شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه زناشویی قابل ارزیابی
است (کاپالن و مادوکس 2002 ،2به نقل از زارع و جعفرآباد .)1394 ،این نوع رضایتمندی مهمترین و اساسی ترین عامل جهت پایداری و
دوام زندگی مشترک است و زمانی وجود خواهد داشت که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد(شاه سیاه
Gattman
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و همکاران .)1389 ،رضایت زناشویی ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زناشویی و میزان برآورده شدن نیازها ،خواسته ها و آرزوهای شخصی
و زوجی است(الزاروس وهمکاران به نقل از مطیعی ،برجعلی و تقوی )1393 ،و به صورت فرایندی است که در طول زندگی زوج ها به
وجود می آید و کاهش یا فقدان آن یکی از مهم ترین علل مراجعه زوج ها به مشاوران و درمانگران خانواده می باشد(ستکین و همکاران،
 .)2013یونگ 1و همکاران ( ،) 2003از یک سو عوامل درون فردی(ویژگی های شخصیتی ،نگرش ها ،باورها ،ارزش ها و انتظارات) و از سوی
دیگر عوامل بین فردی( عشق ،تعهد ،عواطف و )...را بر میزان رضایت زناشویی موثر می دانند .برگنر ،)2000( ،2نیز یکی از مهم ترین عوامل
بین فردی و تعیین کننده رضایتمندی از رابطه زناشویی ،را عشق و کیفیت آن عنوان کرد.
عشق مفهومی انتزاعی است و به عنوان پایه ای محکم برای شروع و ادامه روابط زناشویی حائز اهمیت است .عشق  ،نیرویی است که ما
را به عنوان افرادی واحد ،و نوع بشر را در برابر مقاومت طبیعی رکود شخصی به رشد و حرکت وا می دارد( .ادهمی 1381 ،به نقل از پک،
 .) 31936عشق بین زوجین چیزی است که عالوه بر آرامش دو طرف بر دیگر افراد خانواده هم تاثیرات مثبتی دارد(ابراهیمی شام اسبی،
 ،)1391مازلو ,عشق را با میل جنسی که یک نیاز فیزیولوزیکی است برابر نمی دانست اما قبول داشت که میل جنسی یک راه برای بیان
نیاز عشق است(شولتز و شولتز ،1988 ،ترجمه سید محمدی .)1385 ،عشق یک احساس شدید عاطفی است که معموال نسبت به جنس
مخالف صورت می گیرد و به صورا پنهان و آشکار ابراز می ود .این احساس به مرور زمان با کمک تصویرسلزی ذهنی شدت بیشتری می
یابد ،به گونه ای که کارکرد روانی فرد دست خوش ناهماهنگی می شود و عملکرد روزان را مختل می کند(دغاغله ،عسگری و حیدری،
 ..)1391در زمینه هیجان عشق چندین نظریه وجود دارد که یکی از آنها نظریه مثلثی عشق استرنبرگ( )1986است .او اظهار داشت که
عشق یک حالت روان شناختی است که دارای سه بعد صمیمیت(4بعد عاطفی و هیجانی عشق و اینکه ما نسبت به دیگران احساسات نزدیک
و مشترک داشته باشیم) ،شور و شوق ( 5موتور محرکه عشق غیر از احساسات جنسی که کامال در کلمه هوس مستتر است) وتعهد و
تصمیم( 6نیت فرد برای تداوم رابطه واینکه ما تا آخر عمر بخواهیم معشوقمان را حفظ کنیم و برای پایداری تالش کنیم) است(فرحبخش
و شفیع آبادی1385 ،؛ دافی و راسبولت1985 ،7؛ اسپرچر .) 1999 ،8از نظر او کسی عاشق است که هر سه مولفه عشق را به اندازه کافی
در وجودش پرورش دهد.
در زمینه عشق و رابطه آن با رضایت زناشویی تحقیقاتی صورت گرفته؛
لمیو و هیل ) 2000(9سه جزء صمیمیت ،شور و اشتیاق و تعهد تئوری استرنبرگ را به عنوان پیش بینی کننده رضایتمندی در زوجین
متاهل بیان کرده و جز صمیمیت را دارای بیش ترین قدرت پیش بینی رضایتمندی زوجی عنوان می کنند.
نتایج پژوهش کرافورد 10و همکاران ( ) 2003نشان دادکه عشق و برابری بهترین پیش بینی کننده های تناوب رابطه هستند و باعث
افزایش تعهد در رابطه عاشقانه می شوند.
وایت 11و همکاران( ) 2004در یک پژوهش ویژگی های شخصیتی و سازه های( عشق ،رضایت از رابطه و صمیمیت) را بر روی 196
دانشجوی دختر و پسر رشته روانشناسی دانشگاه آمریکا با ملیت های مختلف برررسی کردند .آنها دریافتندکه بین برونگرایی ،توافق پذیری
با صمیمیت رابطه مثبت و بین باز بودن نسبت به تجربه و سازه های رابطه(عشق ،رضایت از رابطه و صمیمیت) رابطه منفی وجود دارد.
نتایج حاصل از پژوهشی حاکی از آن است که بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه ،رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و هرچه
قدر عشق و عالقه بین زوجین بیشتر باشد ،آنان از تعهد و رضایت مندی زناشویی بیشتری برخوردار خواهند بود(آوربیک 12و همکاران،
.)2007
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ایکرت )2009(1در مطالعات خود که به بررسی رابطه میان صمیمیت ،انرژی روانی ،نشانه های افسردگی و رضایت زناشویی در دوران پس

واعظی و همکاران( )1387در تحقیقی عنوان کردند که بین عشق ورزی و رضایتمندی زندگی زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از پژوهش دغاغله ،عسگری و حیدری( )1391که به بررسی رابطه بخشودگی ،عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی در میان
کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی شهر اهواز به انجام رسانده بودند ،حاکی از وجود رابطه چندگانه میان بخشودگی ،عشق و صمیمیت با رضایت
زناشویی بود.
در پژوهشی که توسط آذرپور( )1393به منظور بررسی رابطه سبک مولفه های عشق استرنبرگ با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
صورت گرفت نتایج حاصل نشان داد که بین مولفه های عشق با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
بهره مند و همکارن( ) 1393به این نتیجه رسیدند که بین مولفه های عشق(صمیمیت ،هوس و تعهد) با رضایتمندی زناشویی رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .و مولفه صمیمیت بیشترین رابطه را با رضایتمندی زناشویی دارد.
با توجه به پیشینه ،در زمینه ارتباط عشق و مولفه های آن( صمیمیت ،شور و اشتیاق و تعهد) با رضایتمندی زناشویی پژوهش های
زیادی انجام گرفته ولی از آنجا که یافته های حاصل از این مطالعات در برخی پژوهش ها در جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت بودند،
پژوهش حاضر با توجه به ضرورت امر ،بار دیگر به بررسی ارتباط بین مولفه های عشق استرنبرگ با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان
متاهل پرداخت.
فرضیه های پژوهش:
 .1بین عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اندیمشک رابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین صمیمیتِ عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اندیمشک رابطه معناداری
وجود دارد.
 .3بین هوسِ(شور و شوق) عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اندیمشک رابطه
معناداری وجود دارد.
1
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از زایمان در زوج ها پرداخت ،نشان داد که صمیمیت رابطه مثبت معنی داری با میزان رضایت زناشویی دارد.
پژوهش هابر 2و همکاران( )2010نشان داد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زوجین دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی
به رضایتمندی زناشویی می باشد.
مدونا نیمفا 3و همکاران( ) 2015در مطالعات خود این گونه نتیجه گیری می کنند که رابطه معنی دار بسیار قوی و مثبت بین
صمیمیت و رضایت زناشویی در هر دو گروه پاسخ دهندگان زن و مرد و همینطور بین سطح شور و تعهد و سطح رضایت زناشویی نیز رابطه
معنی دار مثبت وجود دارد.
جعفر زاده فدکی و امانی( ) 2015در بخشی از پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی معناداری بین مولفه های عشق و
رضایت زناشویی وجود دارد.
نتایج مطالعات( موسوی شیرزاد و بایرامی )2015 ،نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های هوس و صمیمیتِ عشق با
صمیمیت بین زوجین وجود دارد .هم چنین صمیمیتِ زوجین هوس و صمیمیتِ عشق را پیش بینی می کند.
در پژوهشی که به بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی صورت گرفت نتایج حاصل حاکی از آن است که بین اجزاء عشق و
رضایمندی زوجین رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و جزء صمیمیت هم در زنان و هم در مردان باالترین همبستگی را نشان می دهد
( حفاظی طرقبه ،فیروزآبادی و حق شناس.)1385 ،
مظاهری و سپاه منصور( ) 1385در پژوهشی بیان کردند که افزایش صمیمیت و لذت در تعامالت زوجین می تواند موجب رضایت
بیشتر از روابط زناشویی گردد و تعهد به تنهایی موجب رضایت زناشویی نمی گردد.
ولی بیگی و همکاران( )1387با توجه به یافته های خود اظهار کردند که از میان عناصر عشق ،تنها بین صمیمیت و رضایت از زندگی
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
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 .4بین تعهدِ عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اندیمشک رابطه معناداری وجود
دارد.
 .5بین عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اندیمشک تفاوت معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اندیمشک می باشند که در سال تحصیلی 94-95در این واحد مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری این تحقیق مشتمل
بر  100نفر بود(  50نفر زن و  50نفر مرد) که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .در نهایت پس از توضیح اهداف مطالعه و ضمن
اطمینان خاطر در مورد محرمانه بودن اطالعات و هم چنین آزاد بودن افراد مورد بررسی به انصراف از تکمیل پرسشنامه ها ،در صورت
تمایل به همکاری در مطالعه ،پرسشنامه ها در اختیار افراد قرار گرفت .ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و
مثلث عشق استرنبرگ بود.
ابزار پژوهش
الف -پرسشنامه رضایت زناشویی :پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط اولسِن( )1989تدوین شده است و دارای  47سوال و 9
زیر مقیاس شامل موضوعات شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیت های اوقات فراغت ،روابط جنسی ،ازدواج و
فرزندان ،اقوام و دوستان و جهت گیری مذبی می باشد .سواالت بر اساس طیف  5درجه ای لیکرت از کامال مخالفم( )1تا کامال موافقم()5
و تعدادی از سواالت به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .اولسِن و الرِنسِن )1989(1پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/92گزارش کرده اند .پایایی این پرسشنامه در مطالعه نورباال و همکاران( )2008با استفاده از آلفای کرونباخ  0/92به دست آمد .در
مطالعه حاضر پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/94و  0/92محاسبه شد.
ب -پرسشنامه ی مثلث عشق استرنبرگ  :این پرسشنامه با هدف بررسی و ارزیابی ساختار عشق بر اساس مولفه های صمیمیت،
هوس و تعهد ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  45سوال و  3مولفه ی صمیمیت ،هوس و تعهد می باشد که هر مولفه شامل 15
سوال است .نمره گذاری واالت بر اساس مقیاس  9درجه ای لیکرت از اصال( )1تا به طور کلی( )9صورت می گیرد .کمترین و بیشترین
نمره آزمودنی در هر یک از خرده مقیاس ها بین  15تا  145خواهد بود .نمرات باالتر به معنای صمیمیت ،شور و اشتیاق و یا تعهد بیشتر
می باشد .نتایج مطالعاتی که از این پرسشنامه استفاده کرده اند نشان می دهد این مقیاس به عنوان ابزاری روا و پایا در فرهنگ های
مختلف کاربرد دارد( لمی و هیل2002 ،؛ اینگل و کنِث .)2002 ،2پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه های
صمیمیت ،لذت و تعهد به ترتیب 0/88 ،0/92و  0/92گزارش شده است(مشاک .) 2010 ،در مطالعه حاضر ضریب پایایی با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/96و  0/89می باشد.

یافته ها
د ر این پژوهش از دو روش آمار توصیفی( فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل)
بهره گرفته ایم و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spss21استفاده شده است.
جدول  1میانگین و انحراف معیار بعالوه بیشترین و کم ترین نمره رضایت زناشویی و عشق( صمیمیت ،هوس و تعهد) در دانشجویان
متاهل را به صورت کلی و با تفکیک جنسیت نشان می دهد.

- Olson & Larenson
- Engle & kenneth

1
2
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جدول . 1میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها در متغیرهای تحقیق مربوط به کل نمونه و تفکیک جنسی
شاخص

میانگین

آماری

انحراف

تعداد

میانگین

معیار

انحراف

تعداد

میانگین

معیار

انحراف

تعداد

کمینه

بیشینه

معیار

صمیمیت

106/79

22/4

100

110/74

23/2

50

102/84

21/1

50

58

135

هوس

101/68

23/2

100

109/76

22/8

50

93/60

20/8

50

48

137

تعهد

109/77

18/1

100

109/08

21/2

50

110/46

14/6

50

51

126

رضایت
زناشویی

173/02

28/8

100

173/84

25/40

50

172/20

32/07

50

110

233

یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های این پژوهش شامل آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل می باشد که برای کلیه
متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول  2و  3با سطح خطای  0/05ارائه شده است.
جدول .2ضرایب همبستگی ساده بین عشق و مولفه های آن با رضایت زناشویی دانشجویان
متغییر

گروه

ضریب همبستگی
r

سطح معناداری
p

تعداد نمونه
n

عشق

زن
مرد
کل

0/795
0/656
0/695

0/001
0/001
0/001

50

صمیمیت

زن
مرد
کل

0/813
0/786
0/780

0/001
0/001
0/001

هوس(شوریدگی)

زن
مرد
کل

0/700
0/473
0/545

0/001
0/001
0/001

تعهد(تصمیم)

زن
مرد
کل

0/764
0/358
0/548

0/001
0/001
0/001

50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100

به کمک ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین عشق و سه مولفه صمیمیت ،هوس و تعهد و تصمیم با نمرات رضایتمندی زناشویی به
تفکیک برای دانشجویان زن و مرد و کل نمونه انجام گرفت ،که مشخص گردید هم در گروه دانشجویان زن و هم در گروه دانشجویان مرد
نمرات عشق و سه مولفه صمیمیت ،هوس و تعهد همبستگی مثبت و معنی داری با نمره رضایت زناشویی نشان می دهد .صمیمیت باالترین
همبستگی را در دانشجویان زن با رضایتمندی دارد( )r=0/813 ،p=0/001و عشق در گروه زنان نیز همبستگی معنی داری با رضایت
زناشویی نشان می دهد( )r=0/795 ،p=0/001و در آخر مولفه های هوس و تعهد نیز در این گروه با رضایتمندی همبستگی معنی داری
دارد( r=0/700 ،p=0/001و  . )r=0/764 ،p=0/1(00در گروه مردان نیز مولفه صمیمیت با رضایت زناشویی باالترین همبستگی را
دارد( )r=0/786 ،p=0/001و ضرایب همبستگی عشق ،هوس و تعهد در( )p=0/001نیز به ترتیب عبارت بودند از( r=0/473 ،r=0/656و
 )r=0/358که نشان دهنده همبستگی معنی دار آنها با رضایتمندی زناشویی است (جدول .)2
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عشق

318/24

57/6

100

329/58

64/2

50

306/90

48/2

50

170

395

26
رابطه مؤلفه های عشق( صمیمیت ،شور و شوق ،تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل
satisfaction among married students of love and marital A Study on the Relationship between components of

جدول .3نتایج آزمون  tگروه های مستقل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین نمرات عشق( صمیمیت ،هوس ،تعهد)
و رضایت زناشویی در دانشجویان زن ومرد.
معیار

میانگین

آزادی

t

معناداری

خطا

ها
عشق

زن
مرد

50
50

329/58
306/90

64/2
48/2

22/68

98

1/99

0/7

0/05

صمیمیت

زن
مرد

50
50

110/74
102/84

23/2
21/1

7/90

98

1/77

0/04

0/05

هوس(شوریدگی)

زن
مرد

50
50

109/76
93/60

22/8
20/8

16/16

تعهد(تصمیم)

زن
مرد

50
50

109/08
110/46

21/2
14/4

1/38

رضایت زناشویی

زن
مرد

50
50

173/84
172/20

25/4
32/07

1/64

98

3/69

0/07

0/05

98

0/380

0/001

0/05

98

0/283

0/7

0/05

نتایج جدول  3نشان می دهد ،بین میانگین نمرات دو گروه زن و مرد دانشجو در رضایت زناشویی ،صمیمیت و تعهد تفاوت معناداری
وجود ندارد .ولی بین میانگین نمرات دو گروه زن و مرد دانشجو در عشق و شوریدگی تفاوت معناداری یافت شد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مولفه های عشق و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهرستان
اندیمشک انجام شد .که بر اساس یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش بین عشق(و مولفه های آن) با رضایت زناشویی دانشجویان زن
و مرد رابطه مثبت معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات؛ لمیو و هیل( ،)2000وایت و همکاران( ،)2004کمپ
واینگلز( ،)2007ایکرت( ،)2009مدونا نیمفا و همکاران( ،)2015حفاظی طرقبه ،فیروزآبادی و حق شناس( ،)1385ولی بیگی و
همکاران( ،)1387دغاغله ،عسگری و حیدری( ،)1391بهره مند و همکارن( )1393مبنی بر ارتباط معنی دار مؤلفه های عشق شامل
صمیمیت ،تعهد و اشتیاق با رضایتمندی زناشویی ،همخوانی ،و با نتایج پژوهش هایی که توسط آذرپور( ،)1393جعفر زادهِ فدکی و
امانی( )2015در این زمینه انجام شد ،ناهمخوانی دارد.
فرضیه اول پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عشق و رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد ،با استفاده از تحلیل
همبستگی پیرسون ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج رابطه مثبت معنی داری بین عشق و رضایت زناشویی نشان داد .نتایج حاصل از این
فرضیه با پژوهش های کرافورد ،فینگ ،فیشر و دیانا( ،)2003آوربیک ،کمپ و اینگلس( ،)2007پژوهش هابر و همکاران( ،)2010واعظی و
همکاران( ،)1387ردزوران( )2010همخوانی دارد .در تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت ،یکی از جنبه های مهم ازدواج ،بررسی مسائل
عاطفی است ،چیزی که تحت عنوان عشق از آن یاد می شود و یکی از مولفه های الزم برای ازدواج است(اینگل و کنث.)2002 ،
شکرکن( )1382به نقل از ارونسون( ،) 1999عشق را برای توصیف روابط متنوعی از قبیل رابطه عشاق ،زوج های مزدوج ،والدین و فرزندان
و دوستان نزدیک بکار می برد .عشق یکی از عوامل بسیار موثر بر میزان رضایت زوجین است و به پابرجایی و استحکام بیشتر بنیاد خانواده
کمک می کند .بسیاری از افراد عشق را به عنوان پایه روابط زناشویی در نظر می گیرند(اسودو و آرون.)2009 ،
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متغییر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف

اختالف

درجه

آزمون

سطح

سطح
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مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی شهر.
ارونسون ،الیوت .)1999( .روانشناسی اجتماعی .ترجمه حسین شکرکن .)1382( .تهران :انتشارات رشد.
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فرض دوم ،نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی ،رابطه مثبت معنی داری را بین متغیر صمیمیت و رضایت زناشویی نشان می دهد .لذا
این یافته وجود رابطه معنی دار میان صمیمیت و رضایت زناشویی را تایید می کند .نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های ایکرت()2009
مظاهری و سپاه منصور( ،)1385ولی بیگی و همکاران( )1387همخوانی دارد .در تبین این فرضیه می توان گفت ،صمیمیت یک نیاز اساسی
انسانی است و به عنوان یک فرایند مهم در توسعه روابط دوستانه شناخته شده است .صمیمیت به عنوان نزدیکی ،تشابه و رابطه شخصی
دوست داشتنی با شخص دیگر است و مستلزم آگاهی ،درک عمیق ،پذیرش و بیان افکار و احساسات است(باگاروزی .)2001 ،پاترک و
همکاران( ) 2007معتقدند ،زوج هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به
رابطه خود داشته باشد و در نتیجه رضایت زناشویی باالتری را تجربه کنند.
در تایید فرضیه سوم و چهارم می توان اظهار کرد ،بین هوس(شوریدگی) و تعهد(تصمیم) با رضایتمندی در دانشجویان زن و مرد متاهل
رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد .به طوری که شور و شوق(هوس) و تعهد باالتر در زندگی زوجین ،رضایت زناشویی باالتری نیز به همراه
خواهد داشت .در تبیین این مولفه ها می توان گفت ،استرنبرگ( )1986معتقد بود ،جزء شور و اشتیاق جنبه انگیزشی دارد و مبتنی بر
انگیزشهای شهوانی و جذابیتهای جسمانی و شامل اشتغاالت ذهنی مثبت نسبت به معشوق استو تعهد شامل تصمیم های خود آگاهانه
و غیرآگاهانه است که فرد برای دوست داشتن دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند .این بعد جنبه شناختی دارد و در بردارنده
تصمیم کوتاه مدت و بلندمدت برای دوست داشتن و مراقبت از معشوق است .ادهمی( )1381به نقل از پک( ،)1936تعهد را جزء جدایی
ناپذیر هر رابطه دوستدار معرفی می کند .نتایج حاصل از این فرضیه ها با یافته های آکر و دیویس( )1992و کرافورد و همکاران( )2003و
گونزاگا و همکاران( )2001موسوی شیرزاد و بایرامی( ،)2015مطابقت دارد.
فرضیه پنجم ،نتایج بدست آمده از آزمون  tگروه های مستقل ،تفاوت معناداری در رضایت زناشویی ،صمیمیت و تعهد -تصمیمِ عشق
بین دو گروه زن و مرد دانشجو را نشان نمی دهد ،بنابراین می توان چنین اظهار نمود که زنان و مردان دانشجوی پژوهش حاضر از رضایت
زناشویی ،صمیمیت و تهعد تقریبا یکسانی در زندگی برخوردار می باشند .و این که مقدار آزمون  tبدست آمده برای عشق و شوریدگیِ
عشق بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری را نشان داد .به طوری که می توان با اطمینان  %95گفت بین میانگین نمرات عشق و
شوریدگیِ عشق در دو گروه زن و مرد دانشجو تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به نفع دانشجویان زن در باال بودن میزان عشق و
شوریدگیِ عشق می باشد .بدین معنی که دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اندیمشک از عشق و شوریدگیِ عشق باالتری نسبت به
دانشجویان مرد برخوردار می باشند(جدول.)3
به طور کلی می توان گفت در بررسی رابطه عشق و مؤلفه های آن با رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد
شهرستان اندیمشک رابطه مثبت معناداری وجود دارد و از میان مؤلفه های عشق ،صمیمیتِ عشق باالترین همبستگی را با رضایت زناشویی
دارد .و بعد از آن به ترتیب تعهد و شور و اشتیاق با رضایت زناشویی همبستگی باالیی نشان می دهند .در تایید بیشتر این یافته مطالعات
بومستیر( ) 1993نیز بیان می کند که دو جزء شوریدگی(شور و اشتیاق) و تعهد در گذر زمان از جزء صمیمیت نشات می گیرند.
محدود بودن جامعه پژوهش به دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان اندیمشک از محدودیت های این پژوهش بود ،لذا در تعمیم نتایج آن
باید این نکته را لحاظ کرد و همچنین نقش متغیرهای جمعیت شناختی از جمله سطح اقتصادی و فرهنگی خانواده قابل توجه است .با
توجه به وجود رابطه بین رضایت زناشویی و عشق(و مؤلفه های آن) در دانشجویان زن و مرد متاهل در نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد می
شود آموزش مهارتهای زندگی زناشویی به زوجین در دستور کار مراکز مربوطه قرار گیرد تا با ارتقا سطح رضایت زناشویی در خانواده ها،
سالمت زناشویی نیز بهبود یابد.
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