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 مقدمه

ترین رو مهمترین نهاد اجتماعی است که در تمامی جوامع حضور دارد و ازاینخانواده مؤثرترین و عمومی

ت ها را ت ورسوم و ارزشغیرمستقیم فرهنگ، عقاید، آداب طوراجتماعی است که به گاه و م ور زندگیت یه

(. مفهوم خانواده و ارزش این نهاد اجتماعی 1912زاده و اسدزاده، دهد )مرادی، افرازیتأثیر خود قرار می

واده را کانون های خود ابتدا خانای متناسب باارزششود و هر جامعهای اساس کار تلقی میبرای هر جامعه

(. سالمت 0217دهد تا از درون آن، شهروندان آینده خویش را بپروراند )زای، شای و ما، توجه خود قرار می

و رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده  استدر خانواده در گروه تداوم و سالمت رابطه بین زن و شوهر 

 رو وجودشود. ازایندی برای بقای خانواده م سوب میمنزله تهدیدی جدهد و اختالل در آن بهرا تش یل می

دهد )جورج، پاشیدگی قرار میهای بسیاری را در معرض خطر نابسامانی و ازهماختالف در زندگی، خانواده

ها، ها، جداشدهدهند که افراد متأهل در مقایسه با مطلقهها نشان می(. پژوهش0212لو، وب، پاگ و هم اران، 

ر کنند و ماندگاری دبیشتر و فشار روانی کمتری را تجربه می شناختیروانها سالمت ن ردهزدواجها و ابیوه

 هاآنیی که مدت زیادی از هاازدواج دهدیم(. نتایج نشان 0217ازدواج دارند )آگاروال، کاتاریا و پراسد، 

ل اظ کیفی متفاوت است و علت  نگذشته است از هاآنزیادی از  مدتیی که هاازدواجدر مقایسه با  گذردیم

ی ونگچگموفقیت یا عدم موفقیت زوجین در حفظ رابطه زناشویی و ماندگاری ازدواج به تعامالت زناشویی و 

دربرگیرنده  تواندیم( که 1911مدیریت تعارضات زناشویی در زوجین بستگی دارد )نادری و آزادمنش، 

جانات دیگری، راحت بودن، اطمینان و دلگرمی دادن، عوامل گوناگونی مانند درک هیجانات خود، درک هی

(. بنا به گزارش 0217ی اجتماعی، تقسیم وظایف و ... باشد )زای و هم اران، هاشب هیی، گرامثبت

های اخیر احساس امنیت، آرامش و روابط صمیمانه میان زنان و مردان به سستی گراییده روانشناسان در سال

ه اند و مش الت بین شخصی آنان بیشتر شدای فزاینده با نیروهای ویرانگر روبرو شدهگونهها بهاست و خانواده

 (.0211تری دارند )هو، جیانگ و وانگ، و تعهد زناشویی پایین

ساز، اختالل در ارتباط یا به عبارتی اختالل ترین عوامل مش لاند که ی ی از مهمت قیقات مختلف نشان داده

هم است. به عنوان مثال در گزارشی که توسط یک آژانس مشاوره خانواده در سال در فرایند تفهیم و تفا

ها ترس کننده در پژوهش نشان دادند که مش ل اصلی آنهای شرکتدرصد زوج 17تهیه شده است  1172

(. توانایی پروراندن صمیمیت عاملی بین 1910؛ به نقل از میعادی، 1112از صمیمیت است )ج وبسون، 

اش با رضایت اش در رشد روابط نزدیک و رابطهکه اهمیت آن اغلب به خاطر نقش اساسی شخصی است

رو صمیمیت، هم منجر به رضایت فردی و (. ازاین0211عزیز، حسن و بهاری، شود )زناشویی برجسته می

ی یشود و عاملی اصلی سالمت، سازگاری، شادکامی و احساس معنا در زندگی زناشوهم رضایت ارتباطی می

گاری شود و سازرسد صمیمیت، منجر به بهبود تعهد در روابط میها، به نظر میآید. افزون بر اینبه حساب می

توان چنین فرض کرد که روابط بین فردی نزدیک، (. می1913دهد )پناهی و هم اران، ارتباطی را افزایش می

وردتوجه بودن، ارزشمند تلقی شدن و دوست دهد که نیازهای خود را به پذیرفته شدن، مبه افراد اجازه می

ها و رفتارهایی را متقابالً انجام دهند دهد که چنین نگرشها فرصت میداشته شدن را برآورده کنند و به آن

ین تردهند که ش ست در برقراری ارتباط، ی ی از رایجهای بسیاری نشان می(. پژوهش0211اوه و هوآنگ، )
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(. 0212و کاستا،  ت سیراکنند )سوبرال، ها خیانت شده، تجربه میکه به آنمش التی است که همسرانی 

نار کند با مش الت ارتباطی کافزون بر این، توانایی برقراری و حفظ صمیمیت با دیگران به افراد کمک می

 (؛ در حالی که اجتناب از صمیمیت، مشخصه افرادی0211بویر، بخش داشته باشند )آیند و روابطی رضایت

(. سوبرال و 0212کا ناوارو، سیلوا و موریرا، کنند )بخش توصیف میتر رضایتاست که روابطشان را کم

سازی روابط صمیمانه، مفهوم ترس از صمیمیت را مطرح و عنوان ( به منظور درک و مفهوم0212) هم اران

شخصی با دیگران، بازداری  که در نتیجه اضطراب، قابلیت افراد برای تبادل اف ار و احساسات مهم کردند

 ترسند، درشود. افرادی که ترس از صمیمیت دارند؛ خواهان ارتباط بین شخصی هستند ولی از طرد میمی

 کنند. صمیمیت، اغلب منجر به بروزنتیجه طی ارتباط کالمی و غیرکالمی با دیگران، اضطراب را تجربه می

آورد. نیروهای های ارتباطی جدیدی را به وجود میشود و چالشنشده دوران کودکی میهای حلتعارض

توانند کند که بها را به ابزارهایی تجهیز میاند، همیشه زوجکه در صمیمیت نهفته ایجادکننده عالقه و پیوند

رو، (. از این0211مجد و کاکاوند، هایی را که همواره مم ن است بروز کند، حل کنند )ها و تعارضاختالف

ده خود های اساسی پیونددهنهای جدید برقراری ارتباط با ی دیگر را فراگیرند تا بتوانند فرضیهد راهها بایزوج

خورند، صمیمیت و تعهد متقابل ها در انجام این امر ش ست میو همسرشان را تغییر دهند. زمانی که  زوج

 (.0219شود )پرایسوتی و باراکا، گسسته و باعث ناگویی هیجانی می

بسیار واض ی وجود دارد که زوجین در جامعه معاصر ما مش الت شدید و فراگیری را هنگام برقراری شواهد 

ی هابیسآ، ی ی از این مش الت کنترل گری است. کنترل گری از کنندیمروابط عاشقانه و صمیمی تجربه 

ی تگخیگسازهمو  و سبب عدم اطمینان ردیگیمدر م یط بسته خانه ش ل  معموالً اجتماعی پنهان است که 

. قربانیان اصلی این پدیده در م یط خانواده در مرحله اول زنان و پس از آن کودکان شودیمکانون خانواده 

(. کنترل گری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان 1910و سرانجام مردان هستند )ضیایی، 

ی ارابطهگری این است که چنانچه ما از  قرار گرفته است. فرض اصلی کنترل موردتوجهدیگری در جوامع 

بل ه دیگران و عوامل خارج از کنترل  میدانینمخود را مسئول چنین احساسی  میکنیماحساس ناخرسندی 

 شناختیروانناآگانه و ناخودآگاه علت ایجاد مش ل به دیگران، از ل اظ  1فراف نی واقع در. میدانیمرا مقصر 

. 1 از: اندعبارتخصلت کنترل گری  گربیتخر. هفت عادت ندیبیمآسیب  برای فرد بهتر بوده و کمتر

. دادن حق حساب 7، 7. تنبیه3، 3. تهدید2، 2. نق و غر0، 0. ش وه و گالیه9، 9. سرزنش0، 0یی یا انتقادجوبیع

اشد خود ببر رفتار ما کنترل داشته  تواندیمرفتار دیگران. تنها کسی که  درآوردنبرای ت ت کنترل  1یا باج

هیم که انجام د میتوانیمی کارچهی تغییر دیگران باید ببینیم جابهما هستیم اگر ارتباط ناموفقی داریم 

 همسرمان نیز میداریبرمدست از کنترل گری  کهیهنگامدر تمامی موارد  باًیتقرارتباط ما بهبود بخشد 

                                                           
1. Projection 

2. Criticism 

3. Reproach 

4. Complaint 

5. Nagging 

6. Threat 

7. Punishment 

8. Tax or imposition 
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. گوش 1را جایگزین رفتارهایمان سازیم:  عادت مهرورزی 3رسیدن به این هدف باید  ی. براکندیمتغییر 

؛ به نقل از عباسی 1102. پذیرش )گالسر و گالسر، 3. اعتماد و 2. احترام، 0. تشویق، 9. حمایت، 0سپردن، 

دیده  هاآنیی که رفتار کنترل گرایانه در هاخانواده( نشان داد 1919(. نتایج پژوهش امیدیان )1919اصیل، 

( 1912. همچنین نتایج پژوهش حسنی )دهندیمو نابهنجار پرورش  نفستمادبهاعفرزندان بدون  شودیم

سالمت خانواده را به خطر انداخته و زمینه را  تواندیمنشان داد رفتارهای کنترل گرایانه از عواملی است که 

 برای گرایش به خیانت ایجاد کند.

ادی، م افظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش، . عشق، امنیت اقتصکنندیمبه دالیل مختلفی ازدواج  هاانسان

ن، )ساسی شوندیمفرار از تنهایی و تمایالت جنسی تعدادی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج 

و نادیده انگاشتن آن اشتباه است، چرا که مانند  بینانهواقع(. توجه به تمایالت جنسی انسان امری 0212

ین، )فل شودیماز تولد کودک وجود دارد و متناسب با رشد او مت ول و ش وفا سایر امیال غریزی انسان از آغ

(. نارضایتی از رابطه جنسی مم ن است به مش الت 0213لین، برونر، کیرانوس ی، هاهن، جفری و هم اران، 

 ،ی، احساس ت قیرریگانتقامو ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس  هازوجعمیق در روابط 

 هاآنب یا در قال شدهتیتقوو اختالفات  هاتنشمنجر شود. این مسائل با  هاآنو نظایر  نفساعتمادبهنداشتن 

. تعارضات و مش الت جنسی، همواره جزء سازدیم ترقیعمو ش اف بین همسران را  ابدییمتجلی و بروز 

آمارهای متعدی درباره علل  الههرسچند علت اول طالق و تعارضات زناشویی هستند. در کشور ما نیز 

نقش مش الت و عوامل جنسی بسیار بارز است  نیبنیدراکه  شودیممش الت زناشویی و طالق مطرح 

(. در پژوهش بوالهری، رمضان زاده، عابدی نیا، تقی زاده، پهلوانی و صابری 1913)معصومی و هم اران، 

ه بودند، ی ی از علل درخواست طالق خود را درصد نمونه پژوهشی که درخواست طالق داد 11(، 1911)

که رابطه بسیار قوی بین رضایت جنسی و رضایت  کندیم دیتائی زیادی هاپژوهشمسائل جنسی برشمردند. 

 (.0212زناشویی وجود دارد )کالپیلوا، برودی، کریج کوا، هوساورا و بینتر، 

فسیر شخصیت زوجین است و آن را به ی مربوط به تهاپژوهشبهزیستی ذهنی نیز یک ساختار مهم در 

(. 0211)نگ و داینر،  کنندیمعنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عاطفه مثبت و منفی تعریف 

 دشویمی ملی تهیه هاشاخصاهمیت توجه به این مسئله تا حدی است که امروزه در مورد بهزیستی ذهنی 

 هخودساختشور یک شاخص ملی بهزیستی ذهنی برای جامعه است که هر ک توجهقابلاین مسئله  قدرآنو 

( بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی 0217(. از نظر کرینگلباچ و بریدیج )0212است )دینر، اویشی و لوکاس، 

ی هاپاسخیی است که هادهیپد. سالمت ذهن مقوله وسیعی از ردیگیبرمفرد با دیگر واحدهای اجتماعی را در 

ی . دینر، این وک و اویششودیمندگی را شامل ی کلی رضایت از زهایابیارزو  هاتیرضاو و هیجانی افراد، قلمر

ی برای مفهوم نظری بهزیستی ذهنی پیشنهاد کردند. الف( رضایت، ب( امؤلفه( مدلی سه 1113در سال )

نشان  (0213عاطفه خویشاوند و ج( سطوح پایین عاطفه ناخوشایند. نتایج پژوهش سو، سوآنسون و چن )

 ی هیجاناتی مثل غمگینیگاهگاهخوشی را تجربه کنند و فقط  غالباًداد که اگر زوجین رضایت از زندگی و 

و خشم را تجربه نمایند، دارای سالمت ذهن باالیی خواهند بود و برع س، اگر از زندگی خود ناراضی باشند 

مثل خشم و اضطراب را احساس کنند، و خوشی و عالقه اندکی را تجربه نمایند و هیجانات پیوسته منفی 

 دارای سالمت ذهن پایینی هستند.
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که در صورت ت قق کامل آن به جامعه  استی از رشد عقلی و ذهنی افراد جامعه امرحلهبلوغ اجتماعی 

 و ؛نددست یاب توانندیماز آن به داشتن زندگی روانی سالم و آسوده افراد جامعه  ترمهمپیشرفته و همچنین 

تخاب و ادامه دادن زندگی مشترک یعنی ازدواج و همچنین پرورش فرزندان بهتر و ایده آل تر گام در ان

اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی آن برای  راتیتأثاز  نظرصرفبردارند. لذا رسیدن به بلوغ اجتماعی 

یک جامعه )خود و دیگران در . ابتدا باید قبول کرد که افراد استآن روی زندگی فرد  ریتأث نیترمهمجامعه 

شرایط خاص( همیشه ام ان اشتباه شخصی را دارند ولی قبول اشتباه یا قبول این که نباید حتی برای بار 

ی هاقضاوتاول هر نوع اشتباهی انجام شود و جبران عدم ت رار آن و حتی دادن فرصت به دیگران بدون 

(. در همین رابطه نتایج 1917د بود )جهانگیری زاده، مرحله از بلوغ اجتماعی خواه نیترمهمسختگیرانه 

نشان داد که بین بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و رضایت از (، 1919پژوهش فالح چای، امان الهی و قیصری )

ه بلوغ ک یاگسترده راتیتأثبا توجه به  رسدیمرابطه با رضایت جنسی رابطه مثبت وجود داشت. به نظر 

 آن بر روابط بعدی است  ام تبعبهبر رضایت جنسی و رضایت زناشویی زوجین و  عاطفی و بلوغ اجتماعی

در جهت بهبود بنیان خانواده  هاآناز مطالعات مشابه و استفاده کاربردی از نتایج  یریگبهرهخانواده دارد با 

ت و سالمت جامعه اس درگروسالمت خانواده  شدهمطرحی هاپژوهشبا توجه به  .گام بلندی برداشت

رابطه  و نیز ی شخصیت افراد خانوادهریگش لبا در نظر گرفتن نقش اساسی زوجین در انسجام و  طورنیهم

رضایت جنسی، صمیمیت، بهزیستی ذهنی و رفتارهای کنترل گرایانه با بلوغ اجتماعی زوجین نیاز به انجام 

 ترکاملنقش خود را  توانندیممانی در حوزه بهبود عمل رد خانواده وجود دارد. زوجین ز ترعیوسمطالعات 

بنابراین مهم است که با در نظر گرفتن  ؛انجام دهند که رضایتمندی زناشویی و سالمت روان بیشتری دارند

و رابطه صمیمیت، بهزیستی ذهنی، رفتارهای کنترل گرایانه با بلوغ  هازوجاهمیت رابطه جنسی در زندگی 

این طریق بتوان گامی مهم در راستای بهبود رضایت زناشویی زنان و تا از  اجتماعی در زوجین توجه شود

ستی رضایت جنسی، بهزی ریتأثتعیین بررسی  باهدفبهبود عمل رد خانواده برداشت. این پژوهش  جهیدرنت

ذهنی و رفتارهای کنترل گرایانه بر بلوغ اجتماعی در زوجین با در نظر گرفتن نقش میانجی صمیمیت 

. در این پژوهش توسعه دانش مربوط به حوزه زوجین و خانواده فراهم کند منظوربهی را انهیزمطراحی شد تا 

 م قق به دنبال پاسخ به این مسئله است: 

رضایت جنسی، بهزیستی ذهنی و رفتارهای کنترل گرایانه بر بلوغ اجتماعی در زوجین با  .1

 ی دارد؟ریتأثمیانجیگری صمیمیت چه 

 

 پژوهش روش

ر، طرح همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری است که یک روش همبستگی طرح پژوهش حاض

تش یل دادند.  1911. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجین شهر تهران در سال استچند متغیری 

شهر  گانه 00 مناطقی، از بین امرحلهی اخوشهی ریگنمونهبرای انتخاب نمونه و اجرای پژوهش، طبق روش 

، هاپارک) مناطقی کلیدی این هام ان( و از هر منطقه با مراجعه به 11، 19، 12، 7، 0منطقه ) 2ن تهرا

ی عمومی که ام ان حضور زوجین در آنجا بودند( از زوجین در دسترسی که هام انو سایر  سراهافرهنگ
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دهند. معیارهای  ی پژوهش پاسخهاپرسشنامهتمایل به شرکت در مطالعه داشتند، جلب رضایت شد تا به 

 02ماه، ساکن شهر تهران بودن، دامنه سنی بین  1از: طور مدت ازدواج حداقل  اندعبارتورود به پژوهش 

کتبی( برای شرکت در پژوهش. معیار خروج نیز شامل ابتال به  صورتبهسال و رضایت آگاهانه ) 22تا 

ن ی معادالت ساختاری تعییابیمدل در بود. )بیماری قلبی، دیابت و کلیوی(  شدهشناختهی مزمن هایماریب

؛ 5q<=n<=15q شود: گیری شده تعیینمشاهده به ازای هر متغیر اندازه 12تا  2تواند بین حجم نمونه می

حجم نمونه است )هومن،   nها )سؤاالت( پرسشنامه ویا تعداد گویه شدهمشاهدهتعداد متغیرهای  qکه در آن 

ولی  نفر در نظر گرفته شد. 920طورکلی آزمودنی و به 2ونه برای هر سؤال (. در این پژوهش حجم نم1910

ناقص جواب داده شوند، تصمیم بر این شد که  صورتبه هاپرسشنامهاحتمال داشت بسیاری از  ازآنجاکه

کامل بازگشت شد. پس  طوربهپرسشنامه  972 تیدرنهاوارد این پژوهش شوند و  کنندهشرکت 022حداقل 

 ی قرار گرفت. موردبررستورق شد و  هاآنتوسط زوجین، تمامی  هاپرسشنامهل از ت می

 ابزار پژوهش

بررسی  منظوربه 1112پرسشنامه بلوغ اجتماعی توسط گرین برگر در سال . پرسشنامه بلوغ اجتماعي .1

 صیات کلیاجتماعی تدوین شد. این چارچوب مرکب از خصو-ی افراد از رشد ی پارچه ساختار روانیمندبهره

یی که هافرهنگی خاص هامقوله، حالنیدرعانواع تقاضاها را که جامعه از افراد دارد و  نیترمتداولاست و 

، این تعداد است سؤال 12شامل  آزمون. این سازدیمرا مطرح  دینمایمافراد را قادر به برآوردن این نیازها 

ی هاسؤالاست. در  شدهانیبمنفی  صورتبه سؤال 37مثبت و  صورتبه سؤال 09پرسشنامه فرم نهایی،  سؤال

ی منفی به ترتیب ع س هاسؤالو در  1مخالف  کامالًو  0، مخالف 9، موافق 0موافق   کامالًمثبت برای 

(. این پرسشنامه دارای 0211) شودیمداده  0مخالف  کامالًو  9، مخالف 0، موافق 1موافق  کامالًیعنی برای 

رهبری و توانایی ت مل فشار روانی(، کفایت میان -ی شغلی، خودریگجهتصی )شامل کفایت شخ مؤلفهسه 

و هم اری( و کفایت اجتماعی )شامل تعهد اجتماعی، ت مل  بخشنجاتفردی )شامل ارتباط، اعتماد 

از صف ه  توانیمی فرعی اسهیمقاهر یک از  نمرهاجتماعی و آمادگی برای تغییر( است. برای م اسبه 

. شودیمی گذارنمرهبه ترتیب در سطرهای صف ه  هاسؤالی هر یک از هاوزننمود،  استفادهی ا ذارگنمره

ی بدون درجاها( و 1، 0، 9، 0مستقیم ) صورتبه هاپاسخیی که عالمت مثبت وجود دارد وزن هاخانهدر 

ی هااسیمقرات نم هاستون. از جمع هر یک از گرددیم( م اسبه 0، 9، 0، 1مع وس ) صورتبهعالمت 

نمره کفایت میان فردی و   1و  2، 0ی هاستوننمره کفایت شخصی و  7و  0، 1ی هاستونفرعی و از جمع 

و نمره کل بلوغ اجتماعی آزمودنی با جمع  شودیمنمره کفایت اجتماعی حاصل  1و  3، 9ی هاستوناز جمع 

( ضریب آلفای کل 0223. میشل )دیآیمنمودن نمرات کفایت شخصی، میان فردی و اجتماعی به دست 

( اعتبار این 1912گزارش نموده است. ش وهی و نادری به نقل از پاکدامن و هم اران ) 11/2پرسشنامه را 

در سطح  32/2پرسشنامه را از طریق همبسته نمودن آن با پرسشنامه بلوغ عاطفی م اسبه و ضریب 

 ی یک درصد را به دست آوردند.داریمعن

توسط هادسون،  1111پرسشنامه رضایت جنسی هادسون، در سال  .رضایت جنسيپرسشنامه  .2

و از نوع  سؤال 02هریسون و کروس اپ برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد. این مقیاس، دارای 
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ی بین ادرجه 7. پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون، در سطح یک مقیاس شودیمدهی م سوب  خود گزارش

در نوسان است. نمره باال  122تا  2بین  آزموندر کل  هایآزمودن، نمره درمجموعو  شودیم مشخص 3تا  2

( به اجرای طرح 0212در این مقیاس منع س کننده رضایت جنسی است. این پرسشنامه، توسط پوراکبر )

 13/2ی تگآزمون همبستگی مورد ت لیل واقع شد. نتایج این آزمون نشانگر میزان همبس لهیوسبهمجدد آن 

 کردن مهیدوناز روش  آمدهدستبهاعتبار  ترقیدقشده است. همچنین برای بررسی  21/2در سطح معناداری 

است. برای تعیین پایایی پرسشنامه رضایت  %12نیز  شدهم اسبهشده است. ضریب گاتمن  11/2آزمون 

بود )طالیی زاده و  19/2ر با جنسی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه براب

در این پژوهش برای تعیین روایی مقیاس از روایی م توایی )نظر متخصصان( و برای  (.1912بختیارپور، 

تعیین اعتبار مقیاس از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد. اعتبار آزمون به روش همسانی 

 بود. 11/2درونی برای نمره کل 

( برای سنجش 0229مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کییز و ماگیارمو ). هزیستي ذهنيپرسشنامه ب .3

اول  سؤال 10است.  شدهلیتش  سؤال 02که از  رودیمو اجتماعی به کار  شناختیروانبهزیستی هیجانی، 

بعدی به  سؤال 12 تیدرنهاو  شناختیروانبعدی به بهزیستی  سؤال 11به بهزیستی هیجانی مربوط است. 

تایی است. اعتبار درونی  2طیف لی رت  صورتبهی این مقیاس گذارنمرههزیستی اجتماعی مربوط است. ب

بود. زیرمقیاس های  71/2و بخش هیجان منفی  11/2ی هیجانی در بخش هیجان مثبت ستیبهززیرمقیاس 

جموع هر دو این و اعتبار م 7/2تا  0/2و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از  شناختیروانبهزیستی 

(. پایایی مقیاس بهزیستی ذهنی و زیرمقیاس های 0229و بیشتر بود )کییز و ماگیارمو،  1/2 هااسیمق

است.  73/2و  30/2، 73/2، 72/2و بهزیستی اجتماعی به ترتیب  شناختیروانبهزیستی هیجانی، بهزیستی 

م اسبه شده که حاکی از  30/2و  12/2 ،13/2، 12/2آلفای کرونباخ برای هر یک از این موارد به ترتیب 

( ضریب 1913(. در پژوهش ارزانی و هم اران )1913همسانی درونی مطلوب مقیاس است )گلستانی بخت، 

 به دست آمد که نشانه پایایی مناسب آزمون است. 77/2آلفای کرونباخ 

 0222شوهر در سال مقیاس رفتارهای کنترل گرایانه زن و . رفتارهاى کنترل گرایانهپرسشنامه  .4

کوان و آرچر به منظور ارزیابی رفتارهای کنترل گرایانه ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس -توسط گراهام

رای . بدهدیمعبارتی است که رفتارهای کنترل گرایانه زوجین را در زندگی زناشویی مورد بررسی قرار  00

است. مقیاس رفتارهای کنترل گرایانه  شدهاضافهمقیاس عبارت دیگر به  2یی که دارای فرزند هستند هازوج

 و نتایج آن نشان داده اجراشدهی علیه خشونت که در انگلیس امداخلهبر اساس اطالعاتی که از یک برنامه 

است، ساخته شد. این مقیاس فقط به  هاخانوادهبود، رفتارهای کنترل گرایانه رفتاری کلیدی در این گونه 

ر ( را دقراردادجداگانه مورد ارزیابی  صورتبهآن را  توانیمو پرخاشگری بدنی )که  پردازدیممقوله رفتاری 

هم رفتارهای  تواندیمکه در آن فرد  شدهیطراح. پرسشنامه رفتاری کنترل گرایانه طوری ردیگیبرنم

رت یک مقیاس لی  همسرش را گزارش کند. آزمودنی باید در کنندهکنترلخود و هم رفتارهای   کنندهکنترل

را  موردنظرکه خودش و همسرش به چه میزان هر یک از رفتارهای  ( مشخص کند0تا  2ی )از ادرجه 2

زیرمقیاس(،  3زیر مقیاس )با در نظر گرفتن عبارات مربوط به کودکان،  2. این پرسشنامه دارای دهندیمانجام 
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 1(، کنترل از طریق ترساندن )عبارات 1تا  2رات (، کنترل تهدیدآمیز )عبا0تا  1کنترل اقتصادی )عبارات 

( است. 00تا  11و کنترل از طریق منزوی کردن )عبارات  (11تا  10(، کنترل هیجانی )عبارات 19تا 

ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در ایران همسانی درونی خوبی دارد و  رفتارهای کنترل گرایانهپرسشنامه 

، برای 71/2کنترل اقتصادی، برای خرده مقیاس 10/2 ت مربوط به کودکانعبارا، برای خرده مقیاس 12/2

، برای کنترل 31/2، برای خرده مقیاس کنترل از طریق ترساندن 11/2 کنترل تهدیدآمیزخرده مقیاس 

 .(1912)شهامت دار،  است 12/2خرده مقیاس کنترل از طریق منزوی کردن  یو برا 10/2هیجانی 

گویه دارد که با  17اند. این ابزار ین پرسشنامه را وال ر و تامپسون تنظیم کردها .پرسشنامه صمیمیت .5

شود؛ لذا دامنه نمرات بین گذاری می= همیشه( نمره7تا  زگر= ه1لی رت ) یادرجهاستفاده از مقیاس هفت

لیل ا روش ت است و نمره باالتر به معنای صمیمیت زناشویی بیشتر است. آنان روایی ابزار را ب 111تا  17

گزارش کردند  17/2تا  11/2های متفاوت با روش آلفای کرون باخ و پایایی آن را در پژوهش دیعاملی تائ

( ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای 1119(. واکر و تامپسون )0221)میشل و هم اران، 

روایی آزمون از روش م توا  و روایی صوری اند. همچنین برای بررسی گزارش کرده 17/2تا  11/2کرونباخ 

که چند نفر از استادان رشته مشاوره و روانشناسی پرسشنامه فوق را بررسی  صورتنیشده است. بداستفاده

(، ضرایب پایایی 1911) آزادمنش. در ت قیق نادری و سنجدیو اظهار کردند که صمیمیت زوجین را م

 19/2و   12/2روش آلفای کرونباخ و تنصیف م اسبه شد که به ترتیب پرسشنامه صمیمیت نیز با استفاده از 

( پایایی 0211است. همچنین کاواند ) ادشدهیاست که به طور کلی بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه 

 گزارش کرد. 13/2و برای زنان  17/2این ابزار را با روش آلفای کرونباخ برای مردان 

آوری گردیده است. در مرحله اول: با اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمعدر پژوهش حاضر  روش اجرا.

ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب مربوط به ادبیات پژوهش ای شامل کتابمراجعه به منابع کتابخانه

 سشنامهآوری شده است.  در مرحله دوم: در این پژوهش اطالعات به شیوه میدانی با استفاده از ابزار پرجمع

ای تهیه شد که در آن به صورت نامهاخالقی پژوهش، رضایت مسائلبه منظور رعایت آوری شده است. جمع

نامه را مطالعه نموده و در صورت کلی هدف پژوهش توضیح داده شده بود. افراد شرکت کننده ابتدا رضایت

ها یح داده شد این بود که به آنکنندگان توضتمایل در پژوهش شرکت نمودند ی ی از مواردی که به شرکت

-گونه سوءاستفاده شخصی در این پژوهش وجود ندارد و همچنین بعضی از شرکتاطمینان داده شد که هیچ

های امهننامه بدانند و گزارش تفسیر پرسشدهی خود را به پرسشکنندگان تمایل داشتند که نتیجه پاسخ

به  هاها و نتایج آنچنین درباره م رمانه بودن پرسشنامهگرفت؛ همها قرار افراد به زبانی ساده در اختیار آن

به خاطر م دودیت و ب ران پاندمی  هاپرسشنامهالزم به ذکر است که ها توضی ات الزم داده شد. آزمودنی

کرونا از طریق نرم افزار پرس الین توزیع شد به این ترتیب که طی رایزنی که با مسئولین سرای م الت 

به صورت اینترنتی برای شرکت کنندگان ارسال  هاپرسشنامهفرهنگسراهای شهر تهران انجام شد این شهر، 

وت لیل اطالعات تجزیهرا پاسخ دادند.  هاپرسشنامهشد و مشارکت کنندگان به صورت داوطلبانه این 

م شد. همچنین انجا Lisrel-V8.8و  Spss-V24افزار ها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستبه

 ی معادالت ساختاری استفاده شد.سازمدلی پژوهش از هاهیفرضآزمون  منظوربه
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 هایافته

صد از آزمودنی 29در این پژوهش  صد مرد بودند.  07ها زن و در صد از آزمودنی 90در  92تا  02ها بین در

ها درصد از آزمودنی 01سال سن داشتند.  22تا  01درصد بین  99سال و  02تا  91درصد بین  92سال، 

 .ی بودنددکتردرصد  9و  سانسیلفوقدرصد  00، سانسیلدرصد  90، پلمیدو فوق پلمیددارای ت صیالت 
 

 های آماری متغیرهای پژوهش. مشخصه1جدول 

 کشیدگی چولگی ان راف استاندارد میانگین  

 02/2 01/2 19/2 03/9 رضایت جنسی

 -19/2 -10/2 13/2 00/9 بهزیستی ذهنی

 13/2 29/2 70/2 03/0 گرایانهرفتارهای کنترل

 -91/2 11/2 12/2 01/9 صمیمیت

 -09/2 -29/2 30/2 17/0 یبلوغ اجتماع

 

شود، مقادیر میانگین، ان راف استاندارد، چولگی و کشیدگی برای متغیرهای مالحظه می 0چنان ه در جدول 

 استفاده تائیدی ساختاری معادالت مدل از ای پژوهشهپاسخ به فرضیهمنظور به پژوهش آورده شده است. 

 درستنمایی، ماکسیمم روش انتخاب و مدل قیود نمودن اضافه ساختار، رسم از پس منظور، دین. بشودمی

های زیر نمودار مسیر برازش شده به  ل. شآمد دست به زیر هایش ل برازش مسیر نمودار واجراشده  مدل

 دهد.ها را نشان میداده

 هاآن. ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و وضعیت 2دول ج

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

17/2 بلوغ اجتماعی ← رضایت جنسی  30/3 شد دیتائ   

22/2 ← بهزیستی ذهنی  20/0 شد دییتأ   

گرایانهرفتارهای کنترل  ← 20/2-  92/0- شد دییتأ   

32/2 صمیمیت ← رضایت جنسی  13/0 شد دییتأ   

ذهنی بهزیستی  ← 20/2  23/0 شد دییتأ   

انهیگراکنترل یرفتارها  ← 19/2-  11/2- شد دییتأ   

تیمیصم 21/2 بلوغ اجتماعی ←   21/0 شد دییتأ   

 

برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم 

 است مشاهدهقابله شود که این اثرات در جداول زیر زای مدل ارائبرای متغیر درون میرمستقیغو 

. 
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 پژوهش یهاهیفرضدر مدل  میرمستقیغ. تفکیک اثرات، مستقیم، 3جدول 

 اثر متغیر وابسته متغیر مستقل

میرمستقیغ مستقیم  کل 

32/2 صمیمیت رضایت جنسی  ---- 32/2  

تیمیصم 21/2 بلوغ اجتماعی   ----- 21/2  

تماعیبلوغ اج رضایت جنسی  17/2  99/2 =21/2  *32/2  02/1  

تیمیصم بهزیستی ذهنی  20/2  ---- 20/2  

تیمیصم 21/2 بلوغ اجتماعی   ----- 21/2  

22/2 بلوغ اجتماعی بهزیستی ذهنی  03/2 =21/2  *20/2  11/2  

رفتارهای 

گرایانهکنترل  

تیمیصم  19/2-  ---- 19/2-  

تیمیصم 21/2 بلوغ اجتماعی   ----- 21/2  

 رفتارهای

گرایانهکنترل  

-20/2 بلوغ اجتماعی  00/2-  =21/2 *19/2-  10/2-  

 

کند. ها ارائه میی را به دادهترمناسبدهند، مدل برازش نشان می RMSEAدو و -های خیشاخص

 است. قرارگرفتهی موردبررسهای الگو در جدول زیر خروجی

 

 های برازش تحلیل مسیر مدل. شاخص4جدول 

 نام شاخص 
 برازش هایشاخص

 حد مجاز مقدار 

Chi-square/df 01/0  9کمتر از 

RMSEA )1/2کمتر از  220/2 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI 1/2از  تربزرگ 11/2 یافته()برازندگی تعدیل 

NFI )1/2از  تربزرگ 17/2 )برازندگی نرم شده 

GFI )1/2از  تربزرگ 10/2 )نی ویی برازش 

AGFI 1/2از  تربزرگ 10/2 شده(ش تعدیل)نی ویی براز 

 

، 0است. در جدول  قرارگرفتههای برازش الگو در وضعیت مطلوبی شاخص شودیمکه مشاهده  گونههمان

شود، همه مسیرها که مالحظه می طورهمانضرایب مسیر به همراه مقادیر معناداری آورده شده است. 

 .شده است قرارگرفته رشیموردپذ
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 پس منظور، دین. بشودمی استفاده تائیدی ساختاری معادالت مدل از های پژوهشبه فرضیهپاسخ منظور به

 رمسی نمودار واجراشده  مدل درستنمایی، ماکسیمم روش انتخاب و مدل قیود نمودن اضافه ساختار، رسم از

 دهد.می ها را نشانهای زیر نمودار مسیر برازش شده به داده ل. شآمد دست به زیر هایش ل برازش

 

 . مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد1شکل 
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 . مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب2شکل 

 

ی مقادیر پارمترهای مربوط به مدل به همراه است، کلیه شدهدادههای باال نشان طور که در ش لهمان

رایب استاندارد و ضرایب معناداری بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشان داده شده است. با توجه به مقادیر ض

 توان چنین استنباط کرد که بین عوامل( می0521های باال )مقادیر تی باالتر از تی به دست آمده در ش ل

 .روابط مستقیم وجود دارد

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری بلوغ اجتماعی در زوجین بر اساس رضایت جنسی، بهزیستی 

ن رضایت که بیذهنی و رفتارهای کنترل گرایانه با نقش میانجی صمیمیت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 

ی )هو و اهیافتهنتایج پژوهش با  جنسی با بلوغ اجتماعی با نقش میانجی صمیمیت رابطه مثبت وجود دارد.
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؛ 1912؛ حسنی، 0212هم اران، ؛ سوبرال و 0213؛ سو و هم اران، 0213؛ فلین و هم اران، 0211هم اران، 

موجودی اجتماعی است و جنبه اجتماعی رشد فرد پایه و اساس  اصالتاً( همسو است. انسان 1919امیدیان، 

بعد شخصیت افراد بعد اجتماعی آن  نیترمهم. بدون تردید، دهدیمروابط اجتماعی او را در زندگی تش یل 

(. اجتماعی شدن فرایندی است 1917)جهانگیری زاده،  ردیگیماست که طی فرایند اجتماعی شدن ش ل 

که توسط دیگر اعضای  کنندیمو رفتارهایی را کسب  هازهیانگ، هامهارتکه طی آن افراد باورها، هنجارها، 

را کسب کنند که این پدیده  توسعهدرحالاست. تا توانایی مواجهه با م یط اجتماعی  شدهفیتعرجامعه 

 شاطبانی امن، سالم و اجامعهی هایژگیوی ی از  بیترتنیابهمل بلوغ اجتماعی است. رشد و ت ا سازنهیزم

وجود رفتارهای اجتماعی رشد یافته در سطح آن جامعه است. بدون تردید وجود ناهنجاری در رفتارها و 

ی رشد سوبهت و پویایی، نشاط و حرک اندازدیمی را به خطر اجامعهروابط اجتماع، امنیت روانی هر  ژهیوبه

که رضایت، در گروه مبادله عواطف  ابدییدرم. انسان در وادی زندگی کندیمجامعه مختل  آنو تعالی را در 

و احساس خوشبختی و مفید بودن به میزان بلوغ اجتماعی فرد بستگی  شودیمو احترام با دیگران حاصل 

)فالح چای و  ابدییمماعی در حال گسترش دارد؛ بلوغ اجتماعی بر توانایی فرد در مواجهه با م یط اجت

 (.1919هم اران، 

موردتوجه  مختلف، کاربردهای و نقش اهمیت، ل اظ به که اجتماعی مهم نهادهای از از سوی دیگر ی ی

 اداست، نهقرارگرفته  یشناسروان و یشناسجامعه تربیت، و تعلیمنظران صاحبو  اخالقی مذهبی، علمای

 است  ام و قوام سبب که عواملی برسی و شناخت اهمیت لذا .(1912اده و بختیارپور، طالیی ز) است خانواده

 از ی ی. باشد جامعه فرهنگ سطح ارتقای راستای در مفید گامی تواندیم ،گردندیم اجتماعی نهاد این

 اهمتف و اریسازگ بر مبتنی و سالم روابط ،گذاردیم اثر خانواده رشد و دوام و بقاء بر که عواملی نیترمهم

 .ستا خانواده عمل رد بر اثرگذار عوامل نیترمهماز  ی ی جنسی رضایت. است شوهر و زن ژهیوبه اعضاء بین

 .باشند داشته رضایت احساس و ببرند لذت خود زناشویی زندگی از که هستند آن دنبال بهها زوج همه

 شوهر و زن توسطشده تجربه ذتل و رضایت خشنودی، از عینی احساسات از است عبارت جنسی رضایت

 (.1913معصومی و هم اران، ) رندیگیم نظر در ازدواجشان را یهاجنبه همه که موقعی

. ی ی از دهندیمقرار  ریتأثکه عوامل زیادی رضایت جنسی را ت ت  اندآنشواهد پژوهشی فراوان، گویای 

 اًغالببه این موضوع اشاره کرد که  وانتیم هاافتهدر تبیین این ی این عوامل صمیمیت در زوجین است.

 ی رایج ازپردازمفهومهستند.  هازوجتوسط  شدهتجربهمیزان صمیمیت  رندهیدربرگی زناشویی هایتئور

ی مشترک، روابط هاتیفعال، هادهیاو  هاارزشی گذاراشتراکصمیمیت عبارت از سطح نزدی ی همسر، 

ی صمیمی از رضایت هازوج جهیدرنتنظیر نوازش کردن،  و رفتارهای عاطفی گری دیجنسی، شناخت از 

ی از رشد فردی دست یابد که بتواند با دیگران ادرجهجنسی باالتری برخوردارند. در حقیقت، فرد باید به 

(. صمیمیت با شناخت خود همراه است. این 1911رابطه صمیمانه برقرار کند )رضاپور فریدیان و هم اران، 

و  ندکیمی در روابط عرضه ترمطلوبفردی که صمیمیت باالتری دارد خود را به شیوه بدان معنی است که 

ان یی که میزهازوجدر  تواندیم. رضایت جنسی کندیمی به همسر خود ابراز مؤثرترنیازهای خود را به ش ل 

یشتری ب یی که صمیمیت باالتری دارند مم ن است قابلیتهازوجصمیمیت بیشتری دارند، بیشتر باشد یا 
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رضایت جنسی باالتری را  جهیدرنتدر مواجهه با مش الت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند، 

 (.0213تجربه کنند )نپی و هم اران، 

همچنین نتایج نشان داد که بین بهزیستی ذهنی با بلوغ اجتماعی با نقش میانجی صمیمیت رابطه مثبت 

چنین بیان کرد که بلوغ اجتماعی طی فرایندی میسر  توانیمآمده  به دستوجود دارد. در تبیین نتایج 

 تا در ابندییماجازه  هاآنکه با توسل به  کنندیمیی را کسب هانگرشکه در آن افراد رفتارها و  شودیم

ی عمل کنند که مزایای متقابلی برای خودشان و دیگران همراه داشته اگونهبهدرون م یط اجتماعی خود 

و هنجارهای  کنندیم. زوجین از طریق بلوغ اجتماعی رابطه بین فردی و هویت جنسی را کسب باشد

. همچنین بلوغ اجتماعی فرد در میزان موفقیت شغلی و ابدییمپرورش  هاآناجتماعی و وجدان در 

تارهای رف ملهازجی گوناگونی است هاجنبهو  هامهارتدارد. بلوغ اجتماعی شامل  ریتأثنیز  ندهیآی هاشرفتیپ

انات و ، خودتنظیمی، مقابله با هیجگری دمسئوالنه اجتماعی، صمیمیت، بهزیستی ذهنی، کیفیت رابطه با ی

؛ کمتر است هاآنی. افرادی که دارای بلوغ اجتماعی هستند، درصد مش الت و مسائل اجتماعی ریگمیتصم

باط با ، در برقراری ارتکنندیمماعی تجربه ی اجتهاتیمسئولمثال کمتر احساس ناتوانی در پذیرفتن  طوربه

وری وینسنت پون) دهندیم، خود را با اراده نشان هایریگمیتصمافراد جامعه شایستگی بیشتری دارند و در 

بهزیستی ذهنی و  مسئلهبلوغ اجتماعی در زوجین است  ریتأث(. از عواملی که ت ت 0211، و پردایس

( همخوانی دارد. نتایج پژوهش دهشیری 1912ی دهشیری )هاهافتصمیمیت است. نتایج پژوهش با ی

ت و ی صمیمیاواسطهبا نقش  متأهل( در ارتباط با بررسی رابطه کنج اوی یا بهزیستی ذهنی زنان 1912)

 ستقیمم اثر زندگی از رضایت و مثبت عاطفه ، زناشویی رضایت بر رضایت زناشویی نشان داد که کنج اوی

 رضایت ،زناشویی رضایت بر داریمعنی و میرمستقیغ اثر صمیمیت بر ریتأث طریق از یکنج او همچنین. دارد

 رضایت بر نآ میرمستقیغ ریتأث و زناشویی رضایت بر متیصم مستقیم ری. تأثدارد مثبت عاطفه و زندگی از

 ایطهواس نقش اهمیت بیانگر پژوهش هاییافته یطورکل. بهبود دارمعنی نیز مثبت عاطفه و زندگی از

 دهندهشانناین امر  .است زنان ذهنی بهزیستی و کنج اوی بین رابطه فرایند در زناشویی رضایت و صمیمیت

این است که در زندگی اگر صمیمیت و بهزیستی ذهنی در یک زوج باال باشد، زوج دیگری نیز دارای 

زن و شوهر هر دو آزادانه  ی شاد و خرسند کههایزندگدر  اصوالًصمیمیت و بهزیستی ذهنی باالیی است. 

ص یح بیان کنند از رضایت و کیفیت باالیی برخوردار  طوربهاحساسات مثبت و منفی خود را  توانندیم

مثبت  طوربه( نشان داد که صمیمیت 0211) هریس و استرک-پرلیهستند. در همین رابطه نتایج مطالعات 

 بنابراین تقویت بهزیستی؛ در زوجین رابطه دارد )همان اظهار ص یح عاطفه مثبت است( با بهزیستی ذهنی

ی مناسب هاروشی ی از  عنوانبهدر مورد افزایش ابعاد صمیمیت و عاطفه مثبت  خصوصاًذهنی زوجین 

 برای بهبود و ارتقای رضایت زناشویی و کیفیت زناشویی و افزایش شادی زوجین است.

 متیمصگرایانه با بلوغ اجتماعی با نقش میانجی  نتایج بعدی پژوهش نشان داد که بین رفتارهای کنترل

ر دو ه بردیمو در تعارض زناشویی به سر  شودیمبنابراین همسری که مدام کنترل ؛ رابطه منفی وجود دارد

 و همسران احساس شودیمی برآورده خوببهنیاز اساسی او مخدوش است. در رابطه سالم زناشویی این دو نیاز 

که همسرشان را دوست دارند و او نیز به ش ل  ابندییدرمو  کنندیم نفسعزت صمیمیت، ارزشمندی و

متقابل چنین احساسی دارد، دوست داشتن دیگری و ارزش دادن به او مستلزم نظارت همدالنه است نه 
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پر از شرط و شروط بیانگر به رسمیت نشناختن  دادوستد عنوانبهکنترل مستبدانه. همچنین دوست داشتن 

عور دیگری و مانعی برای رشد شخصیت اوست، تالش همسران برای کنترل ی دیگر عامل اصلی فهم ش

اختالف است، شاه ار کنترل نابودی عشق در زندگی همسران است، شما مالک زن، شوهر، یا فرزندان 

 ودباید از خ گرکنترلنیستید، او مالک اف ار و احساسات خود است. نخستین پرسشی که هر زن و شوهر 

ر، بر خود مسلط شود )گالس تواندیمکنترل کنند، هر فرد فقط  توانندیمبپرسد این است که چه کسی را 

بنابراین کنترل گری به عنوان یک عامل مخرب در رابطه ؛ (1913و برازنده،  تینخوش؛ ترجمه 0222

کافی در این زمینه . از سوی دیگر زوجینی که هنوز به بلوغ اجتماعی شودیمصمیمانه در زوجین م سوب 

تا با  کندیمکنترل نمودن همدیگر هستند. لذا زمانی که ی ی از زوجین سعی  درصددبیشتر  انددهینرس

یی و تهدید کردن، رفتار طرف جوبیعیی، جوبهانهکردن، انتقاد کردن،  نقنقرفتارهایی از قبیل غر زدن، 

ود عمل کند، اولین گام را در جهت کاهش صمیمیت، تا مطابق میل و خواسته خ درآوردهمقابل خود را کنترل 

 (.1910تخریب رابطه و سرد کردن آن برداشته است )سوری، 

که با موجودات انسانی مواجهه هستیم،  نیبنابرای وابسته به علوم انسانی هاپژوهشدر  ژهیوبهدر هر پژوهشی 

 ازجملهیز از این امر مبرا نبوده است. ی زیادی بر سر راه انجام پژوهش داریم. پژوهش حاضر نهاتیم دود

، اندشدهیآورجمعی پژوهش فقط از زوجین شهر تهران هاداده کهییازآنجا: ی این پژوهشهاتیم دود

 به سایر شهرها و هاافتهیمیتعم توانینمی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هاتفاوتبنابراین با توجه به 

متفاوت از نمونه تعمیم داد. از طرفی استفاده صرف از پرسشنامه برای  ی دیگر با خصوصیات بسیارهاجامعه

و  هاپرسشنامه مورداستفادهی هاواژهو عدم آشنایی با این  هاواژهگردآوری اطالعات، چند مفهومی بودن 

 راتیتأثبا توجه به  رسدیمم دودیت ذکر کرد. به نظر  عنوانبهرا نیز  هاآنهمچنین نداشتن درک مناسب از 

ی که بلوغ اجتماعی بر رضایت جنسی، بهزیستی ذهنی، رفتارهای کنترل گرایانه و صمیمیت زوجین اگسترده

ی از مطالعات مشابه و استفاده کاربردی از نتایج ریگبهرهآن بر روابط بعدی است  ام خانواده دارد، با  تبعبهو 

 .در جهت بهبود بنیان خانواده گام بلندی برداشت هاآن
 

 قيالازین اخمو

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ در مورد کنندگان شرکتها، ید به ت میل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان ت میل پرسشنامه

مینان داده شد که اطالعات م رمانه ها اطاز پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می
 

 تشکر و قدرداني

را در اتمام پژوهش حاضر  و از تمامی کسانی که ماشرکت کننده در این مطالعه  زوجینهمه از  لهیوسنیبد

 .میینمایمیاری رساندند، کمال تقدیر و تش ر را 
 

 .منافعی بین نویسندگان وجود ندارد تضاد گونهچیه منافع: تضاد 
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 27 ،فصلنامه خانواده پژوهیی و رضایتمندی جنسی زوجین. بستگدلابعاد مراقبت گری در رابطه بین ابعاد 

(11): 37-02. 

مقایسه میزان ت مل پریشانی و رفتارهای کنترل گرایانه زوجین در کارکنان طرح اقماری (. 1910سوری، عاطفه. )
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامهانیپا با کارکنان ساکن شرکت مجتمع گاز پارس جنوب.

 مرودشت.

شهر شیراز  شاغل ریغل جویانه زن و مرد در زنان شاغل و مقایسه رفتارهای کنتر(. 1912شهامت دار، فاطمه. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. نامهانیپا. کنترل شاخص ت صیالت بامالحظه

 نامهانیپا. ی مقیاس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهرسنجروانی هایژگیوتبیین (. 1910ضیایی، مریم. )

 شگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.کارشناسی ارشد، دان

(. رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سالمت روان زوجین. 1912و بختیارپور، سعید. ) .،طالیی زاده، فخری

 .11-0 :(02) 12، فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

رضایت جنسی با سالمت روان زوجین.  (. رابطه رضایت زناشویی و1912طالیی زاده، فخری.، و بختیارپور، سعید. )

 .1-11 :(02) 12، اندیشه و رفتار

مقایسه رفتارهای کنترل گرایانه و عمل رد جنسی در زوجین با ازدواج سنتی و (. 1919عباسی اصیل، صفیه. )
کارشناسی ارشد،  نامهانیپا. به مراکز خدمات بهداشتی درمانی شهر زاهدان کنندهمراجعهمدرن در زوجین 

 انشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.د
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(. رابطه بین بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و 1919و قیصری، سهیال. ) .،امان الهی، عباس .،رضا دیسفالح چای، 

لوم ایش ملی عمنخستین هی بندرعباس. هادانشگاه متأهلرضایت از رابطه با رضایت جنسی دانشجویان مرد 
 ی، مرودشت.شناسروانتربیتی و 

نی و و هدی برازنده.  تینخوش. ترجمه سمیه ازدواج بدون ش ست(. 0222و گالسر، کارلین. ) .،ر، ویلیامگالس

 .زشیفرا انگ(. مشهد: انتشارات 1913)

. رساله دکتری ارائه الگوی بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران(. 1913گلستانی بخت، طاهره. )

 .، دانشگاه الزهرا، تهرانمنتشرنشده

و  شناختیروان(. بررسی رابطه صمیمیت 1912، حسن. )اسد زادهو  .،اهللضیف دیسافرازی زاده،  .،مرادی، میالد

طالعه مبه مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج.  کنندهمراجعهخودتنظیمی هیجانی با تعارضات زناشویی زوجین 
 .13-121 :(0)0 روانشناسی و علوم تربیتی،

ی رضایت جنسی بر اساس الگوهای نیبشیپ(. 1913و حسینیان، سیمین. ) .،ییان، حمیدرضا .،معصومی، سمیرا

 .71-121 :(1) 2، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زن و خانوادهارتباطی زوجین. 

. متأهلمدار بر باورهای ارتباطی زناشویی زنان  حلراهاثربخشی آموزش مبتنی بر درمان (. 1910میعادی، ه. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی. امهنانیپا

ی زناشویی، عمل رد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و زدگدل(. مقایسه 1911و آزادمنش، پونه. ) .،نادری، فرح

 .110-17 :(00) 7، ی نو در روانشناسیهاافتهیمرد. 
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*** 

 بلوغ اجتماعيپرسشنامه 
کامال  سواالت ردیف

 موافق

کامال  مخالف موافق

 مخالف

 1 0 9 0 چسبیدن به کاری که وقت زیادی می گیرد مش ل است. 1

 1 0 9 0 می کنم به حرف دیگران گوش دهم.بیشتر اوقات فراموش  2

اگر کمک به دیگری باعث از دست دادن لذت شخصی شود هرگز انجام نمی  3

 دهم.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 آینده آنقدر نا مطمئن است که نمی توان هیچ نقشه ای کشید. 4

 1 0 9 0 هیچ راهی برای ایجاد اعتماد قطعی به دیگران وجود ندارد. 5

 1 0 9 0 انم با کسانی که رویه خالف می روند مهربان باشیم.نمی تو 6

 1 0 9 0 وقتی انتقاد نسبت به خود می شنوم خیلی ناراحت می شوم. 7
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 1 0 9 0 اگر گروه آنچه را من می گویم انجام ندهند تا آخرین حد با آن می جنگم. 8

 1 0 9 0 زنان نباید به مقامات باالی دولتی دست یابند. 9

 1 0 9 0 بسیاری اوقات کاری را که باید انجام دهم فراموش می کنم. 11

 1 0 9 0 بیان روشن اف ار برای من مش ل است. 11

من مشتاق هستم که پول زیادی صرف ت قیقات پزش ی در مورد سرطان کنم  12

 در صورتی که در طول حیات من این ت قیقات به نتیجه برسد.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 ستانم مخالفت کنم ناراحت می شوم.اگر با اف ار دو 13

به نظر من بیشتر مردم دروغ را ترجیح می دهند اگر بتوانند از عواقب آن  14

 پرهیز کنند.

0 9 0 1 

با آدم های عقب مانده ومفلوج دوستی نزدیک برقرار نمی کنم اما دوست ندارم  15

 آن را مطرح کنم.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 ت با کسانی که نمی شناسند ناراحت شود.طبیعی است که هرکس ازص ب 16

 1 0 9 0 من دعوا واختالف میان دوستانم را حل وفصل می کنم. 17

 1 0 9 0 یک مرد نباید برای زن وبچه هایش غذا بپزد مگر این ه زنش مریض باشد. 18

 1 0 9 0 یک مرد نباید برای زن وبچه هایش غذا بپزد مگر این ه زنش مریض باشد. 19

 1 0 9 0 دریک ب ث درک آنچه دیگران می گویند برایم سخت است. 21

بیشتر وقت ها راجع به چیزهائی ف ر می کنم که آیندگان بهتر می توانند به  21

 آن ف ر کنند.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 بیشتر وقت ها کس دیگری باید بگوید که چه کنم. 22

 1 0 9 0 در این دنیا آدم های خوب بیشترند. 23

 1 0 9 0 با حضور جوامع دیگر دراطراف ما چیزهای زیادی از آن ها می آموزیم. 24

 1 0 9 0 وقتی با دوستانم مخالفت می کنم ناراحت می شوم. 25

 1 0 9 0 با معلمان وشاگردان خوب کنار می آیم. 26

ه بزنان بسیار زیادی باید تربیت شوند تا مشاغلی را بیابند که معموال مردان  27

 آن مشغولند.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 بیشتر وقت ها کاری را که شروع کرده ام تمام نمی کنم.     28

 1 0 9 0 حتی اگر روش انجام کار را بدانم باز هم تدریس به دیگران برایم مش ل است. 29

 1 0 9 0 پیروان یک دین نباید برای امور مذهبی خود از دیگران کمک مالی بگیرند. 31

 1 0 9 0 نظر من دیگران کمتر از من کنترل زندگی شان را در دست دارند.ب 31

 1 0 9 0 کمک خواستن از بهترین دوست هم مش ل است. 32

نباید به افراد طبقات دیگر غذا تعارف کرد، چون که رد کردن آن موجب  33

 شرمندگی است.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 من فقط با همجنسان خود راحت هستم. 34

وشن است که اگر کسی همه نقشه هایش را بخاطر دیگری تغییر دهد ر 35

 ناراحت می شود.

0 9 0 1 

اگر زنان را به کار تشویق ن نیم به پیشرفت امور در کشور به شدت صدمه می  36

 زنیم.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 میل دارم از کاری به کار دیگر بپردازم قبل از این ه اولی تمام شود. 37

 1 0 9 0 م تازه ای را می بینیم مش ل است چیزی برای گفتن بیابیم.وقتی آد 38

 1 0 9 0 دوست دارم وقت بیشتری را سر کار باشم تا به جامعه خود خدمت کنم. 39

 1 0 9 0 من اف ار خود را درکالس نمی گویم مگر این که کامال از آن مطمئن باشم. 41

 1 0 9 0 آنها هم با من صادق خواهند بود. مطمئن هستم که اگر با دیگران صادق باشم 41
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 1 0 9 0 اگر همسایه مان فقیر فقیر باشد از زندگی درهمسایگی اوناراحت نمی شوم. 42

 1 0 9 0 اگر عقاید دیگران با من متفاوت باشد خیلی ناراحت می شوم. 43

 1 0 9 0 دلیلی ندارد برای کمک به دیگران خودمان را ناراحت کنیم. 44

 1 0 9 0 ناراحت می شوم از این زیادی دکتر، مهندس وحقوقدان می شوند. 45

 1 0 9 0 اگر چیز تازه ای را فورا یادنگیرم ناراحت می شوم. 46

 1 0 9 0 دوستان من به سختی حرف مرا می فهمند. 47

چرا باید برای چیزی کارکرد که دیگران لذت ببرند اما خودت قادر به لذت از  48

 آن نباشی.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 در گروه ترجیح می دهم که دیگران تصمیم بگیرند. 49

هرچند باور آن مش ل است امارادیو وروزنامه راجع به وقایع مهم حقیقت را  51

 می گویند.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 من ف ر نمی کنم با کسی که به زبان متفاوتی ص بت می کند بازی کنم. 51

 1 0 9 0 د بخندد وبسادگی شوخی ها را ت مل کند.آدم باید بتواند به خو 52

اگر به عنوان رهبر انتخاب نشده باشی نباید بگوئی کارها چطور باید انجام  53

 شود.

0 9 0 1 

باید مردان بیشتری برای مشاغل معلم مهدکودک وتلفن چی آماده شوندکه  54

 معموال کارزنان است.

0 9 0 1 

م را درست انجام نمی دهم چون به کارهای دیگر بیشتر وقت ها مهم ترین کار 55

 پرداخته ام.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 در یک ب ث وگفتگو دیگران حرف مرا خوب می فهمند. 56

من مشتاق انجام کار با یک نقشه خوب برای بهبود وضع فقیران هستم حتی  57

 اگر برایم خرج دارد.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 معموال رهبری دیگران را می پذیرم. 58

اگر به کسی از یک جهت اطمینان داشته باشید در موارد دیگر هم می توانید  59

 اطمینان کنید.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 ترجیح می دهم برای دوستانی کارکنم که با من در یک طیقه هستند. 61

 1 0 9 0 طبیعی است که اگر در ب ثی ش ست خوردیم عصبانی شویم. 61

 1 0 9 0 یتی را قبول نمی کنم که به آن عالقه ندارم.من در کالس مسئوول 62

اگر قرار است همه برابر باشند برخی از مردمان مزایائی کمتر از آن خواهند  63

 داشت که االن دارند.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 اگر کاری که انجام می دهم موفق نباشد همه چیز را رها می کنم. 64

 1 0 9 0 وب بیان کنم.در نوشتن نمی توانم مطالب را خ 65

 1 0 9 0 کمک فوری به همسایگان در حل مش الت همیشه مم ن است. 66

 1 0 9 0 آنچه در زندگی یافته ام به دلیل شانس بوده است. 68

 1 0 9 0 اگر به کسی اعتماد ن ینم البته راحت تریم. 68

 1 0 9 0 می دهد.لزومی نمی بینم عقایدم را درباره خدا بگویم وقتی کسی اهمیت ن 69

اگر ناراحت شوم نمی توانم خودم را کنترل کنم چه کالس باشد وچه یک  71

 جلسه رسمی باشد.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا گروهی که به آن تعلق دارم. 71

 1 0 9 0 آموزش عالی برای زنان هدر دادن منابع ملی است. 72

 1 0 9 0 مطلوب نیست.کار سخت هیچ وقت  73

 1 0 9 0 توانائی این را دارم که فقط با گفتگو افراد را ت ت تاثیر قرار دهم. 74
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 1 0 9 0 نباید از کسی که پولی نمی گیرد انتظار کاری برای جامعه را داشت. 75

وقتی کارهایم خراب شده است معموال به این دلیل بوده که بیش از آن کاری  76

 نمی آمده است.از دست من بر 

0 9 0 1 

کسی که کامال اعتماد می کند تجربیات بهتری از کسی بدست می آورد که  77

 چنین نمی کند.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 با دوستی که زیاد با من مخالفت کند قطع رابطه می کنم. 78

من کاری راکه دوست ندارم انجام نمی دهم حتی اگر از من توقع داشته  79

 باشند. 

0 9 0 1 

 1 0 9 0 وقتی ب ث می کنم کامال  مطالب را روشن می گویم. 81

من به صرفه جوئی در آب وبرق به نفع دولت اهمیت نمی دهم در حالی که  81

 عده زیادی به اسراف می پردازد.

0 9 0 1 

من نخواهم دانست که آیا لباس تازه ای را دوست دارم یا نه مگر این که بدانم  82

 مورد چه ف ر می کنند. رفقایم در این

0 9 0 1 

 1 0 9 0 می توان به غریبه ها همان قدراعتماد کرد که به آشنایان. 83

 1 0 9 0 برای من مش ل است با کسی که دوست ندارم خوب رفتار کنم. 84

 1 0 9 0 مهم این است که حقوق شغل زیاد باشد نه این که مورد عالقه باشد. 85

 1 0 9 0 خواهد به من بگوید می فهمم.                    آنچه را که معلم می 86

من کاغذهای اضافی روی میزم را مرتب می کنم حتی اگر خودم نگذاشته  87

 باشم.

0 9 0 1 

 1 0 9 0 انجام مرتب ت الیف آنقدرها هم مهم نیست. 88

 1 0 9 0 برایم مش ل است که جلو هم السی ها ص بت کنم. 89

ول برای ساختمان مدرسه یا بیمارستان ناراحت نمی شوم حتی از پرداخت پ 91

 اگر این ساختمان در شهر ما نباشد.

0 9 0 1 

*** 

 رضایت جنسيپرسشنامه 
خیلی  هرگز گویه ها ردیف

به 

 ندرت

اوقات 

 بسیار

 کمی

گاهی 

 اوقات

اکثر  غالبا

 اوقات

 همیشه

مان لذت کنم که همسرم از زندگی جنسیمن احساس می 1

 دبرمی

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 ارتباط جنسی در زندگی ما خیلی پررنگ است 0

 3 2 0 9 0 1 2 ارتباط جنسی برای من و همسرم مهیج و مفرح است 9

ارتباط جنسی با همسرم برای من یک امر عادی و روزمره  0

 است

2 1 0 9 0 2 3 

کنم که ارتباط جنسی ما زشت و تنفر زا من احساس می 2

 ستا

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 زندگی جنسی ما ی نواخت و ت راری است 3

 3 2 0 9 0 1 2 ارتباط جنسی ما بسیارسریع و با عجله است 7

کنم که زندگی جنسی ما فاقد کیفیت من احساس می 1

 است

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 همسر من به ل اظ جنسی تهییج شده است 1
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های جنسی که همسرم دوست ها و ت نیکمن از روش 12

 برمبرد، لذت میدارد یا ب ار می

2 1 0 9 0 2 3 

کنم که همسرم تقاضای رابطه جنسی من احساس می 11

 بیش از حد از من دارد

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 العاده استکنم رفتار جنسی ما فوقمن ف ر می 10

جنسی بسیار زیاد  دل مشغولی همسرم در مورد روابط 19

 است

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 کنم از برخورد جنسی با همسرم اجتناب کنممن سعی می 10

 رحمهمسر من به هنگام روابط جنسی بسیار خشن و بی 12

 است

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 العاده استهمسر من یک شریک جنسی فوق 13

ا، رفتار جنسی یک عمل رد کنم که در روابط ممن ف ر می 17

 طبیعی است

2 1 0 9 0 2 3 

هنگامی که من نیاز به ارضای جنسی دارم، همسرم تمایلی  11

 دهد.نشان نمی

2 1 0 9 0 2 3 

ما، روابط ما را واقعا  کنم که زندگی جنسیمن احساس می 11

 کندتقویت می

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 کند.اب میظاهرا همسرم از مواجهه جنسی با من اجتن 02

برای من آسان است که بوسیله همسرم به ت ریک جنسی  01

 برسم.

2 1 0 9 0 2 3 

کنم که همسرم را به ل اظ جنسی خشنود من احساس می 00

 کنمو راضی می

2 1 0 9 0 2 3 

همسر من به نیازها و تمایالت جنسی من بسیار حساس  09

 است.

2 1 0 9 0 2 3 

 3 2 0 9 0 1 2 کند.مرا از نظر جنسی ارضا نمی همسر من 00

 3 2 0 9 0 1 2 کنم که زندگی جنسی من خسته کننده است.احساس می 02

*** 

 پرسشنامه بهزیستي ذهني
 کرده اید؟تجربهرازیراحساس هایحدچهتاگذشته،ماهیکطی

 مقیاس بهزیستي هیجاني )عاطفه مثبت(

 مقیاس بهزیستي هیجاني )عاطفه منفي(

 تمام  

 مدت

 اصالً کمی بعضی اوقات بیشتراوقات

 اصالً کمی اوقاتبعضی  بیشتراوقات مدت تمام  

10902نشاطباوبشاش 1

10902خوبروحیه 2

10902بسیارشادمانی 3

10902آرامش 4

10902رضایت 5

10902حیاتوانرژیازسرشار 6



  901  |                                                                                       1شماره      | 2دوره     |0411   بهار   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

چیزی باعثکهبودهغم انگیزآنقدرچیزهمه 1

.استنشدهنشاطم

10902

10902عصبی 2

10902بیقراریوناآرامی 3

10902ناامیدی 4

10902کردتالشبایدکاریهربرای 5

10902بی ارزشی 6

*** 

 پرسشنامه رفتارهای کنترل گرایانه
به  هرگز گویه ها ردیف

 ندرت

ضی بع

 اوقات

 همیشه اغلب

 0 9 0 1 2 سخت کردن شرایط کار کردن یا درس خواندن 1

 0 9 0 1 2 کنترل کردن پول دیگری 0

 0 9 0 1 2 مخفی نگه داشتن مسائل مالی 9

 0 9 0 1 2 امتناع از پرداخت سهم مالی/پرداخت سهم منصفانه 0

 0 9 0 1 2 تهدید به آسیب رساندن به دیگری 2

 0 9 0 1 2 ترک رابطه تهدید به 3

 0 9 0 1 2 تهدید به آسیب رساندن به خود 7

 0 9 0 1 2 تهدید به فاش کردن اطالعات زیانبار یا خجالت آور 1

 0 9 0 1 2 تالش برای مجبور کردن دیگری به انجام کاری که وی نمی خواهد 1

 ناستفاده از نگاه و اطوار زننده برای این که طرف مقابل احساس بد 12

 بودن یا حماقت کند

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 ش ستن لوازم دیگری هنگام دلخوری/عصبانیت 11

 0 9 0 1 2 با دوستان یا اقوام طرف مقابل رفتار زننده و بی ادبانه داشتن 10

 0 9 0 1 2 خالی کردن خشم بر روی حیوانات خانگی 19

ته )جوگیر سعی در سر جا نشاندن دیگری هنگامی که هوا ورش داش 10

 شده(

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 لو دادن دیگری پیش همه 12

 0 9 0 1 2 گفتن این که شما عصبانی شده بودید به طرف مقابل 13

گفتن این که شما دروغ گفته بودید یا اشتباه کرده بودید به طرف  17

 مقابل

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 صدا کردن دیگری با اسامی ناخوشایند 11

ش برای م دود کردن زمانی که دیگری با خانواده یا دوستانش می تال 11

 گذراند

2 1 0 9 0 

تمایل به دانستن این که دیگری کجا می رود و با چه کسانی ص بت  02

 می کند، در زمانی که با هم نیستید.

2 1 0 9 0 

سعی در م دود کردن فعالیت های خارج از رابطه که طرف مقابل در  01

 اردآنها شرکت د

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 مش وکانه و حاسدانه در مورد دیگری رفتار کردن 00

 0 9 0 1 2 بررسی کردن حرکات دیگری 09
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سعی در برانگیختن حسادت طرف مقابل برای پاسخ دهنده گانی که  00

 دارای فرزند هستند

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 برانگیختن احساس بد طرف مقابل در مورد بچه ها 02

استفاده از کودکان برای رساندن پیام، زمانی که نمی خواهید با ی دیگر  03

 ص بت کنید

2 1 0 9 0 

 0 9 0 1 2 تهدید به گرفتن بچه ها از دیگری 07

 0 9 0 1 2 ب ث در مقابل بچه ها 01

 0 9 0 1 2 زدن، هل دادن یا لگد زدن به دیگری در مقابل بچه ها 01

*** 

 پرسشنامه صمیمیت
تقریبا  اکثرا اغلب گاهي بندرت هرگز گویه ها فردی

 همیشه

 همیشه

 7 3 2 0 9 0 1 ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم. 1

 7 3 2 0 9 0 1 او نشان می دهد مرا دوست دارد. 2

 7 3 2 0 9 0 1 ما با ی دیگر رو راست و صادق هستیم. 3

تباهات و ما می توانیم انتقاد دیگری را از اش 4

 خطاهای خود بپذیریم.

1 0 9 0 2 3 7 

 7 3 2 0 9 0 1 ما از ی دیگر خوشمان می آید. 5

 7 3 2 0 9 0 1 ما به ی دیگر عزت و احترام می گذاریم. 6

 7 3 2 0 9 0 1 زندگی ما بخاطر با هم بودن خوب است. 7

 7 3 2 0 9 0 1 از رابطه خودمان لذت می بریم. 8

 7 3 2 0 9 0 1 ای من اهمیت می دهد.او به احساس ه 9

 7 3 2 0 9 0 1 ما احساس می کنیم که با هم ی ی هستیم. 11

 7 3 2 0 9 0 1 میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است. 11

 7 3 2 0 9 0 1 او همیشه به ف ر منافع و مصل ت من است. 12

 7 3 2 0 9 0 1 بودن او در زندگی ام از خوشبختی های من است. 13

همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست  14

 می دهد.

1 0 9 0 2 3 7 

 7 3 2 0 9 0 1 او برای من مهم است. 15

 7 3 2 0 9 0 1 ما ی دیگر را دوست داریم. 16

من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب  17

 می کنم.

1 0 9 0 2 3 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  922  |                                                                                       1شماره      | 2دوره     |0411   بهار   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 

The modeling of social maturity among couples based 

on sexual satisfaction, psychological well-being, 

controlling behaviors with the mediation of intimacy 
 

 

 

Hajar. Askari Novin 1, Hamidreza. Vatankhah* 2 & Javad. Khalatbari 3 

 

 

 
Abstract  

Aim: This study aimed to present the modeling of social maturity among 

couples based on sexual satisfaction, psychological well-being, and controlling 

behaviors with the mediation of intimacy. Methods: This study is cross-

sectional and the type of correlational. The statistical population included 

couples in Tehran in 2019, from which 370 participants were selected by multi-

stage cluster sampling. The research tools included Rao's Social Maturity Scale 

(1990), Hudson Sexual Satisfaction Index (1981), Keys & Magyarmo (2003) 

Psychological Well-being Questionnaire, Graham-Cowan & Archer (2005) 

Controlling Behaviors, and Walker-Thompson (1983) Intimacy Behavior 

Scale. The data collected were analyzed using structural equation modeling 

analysis and SPSS-23 and Lisrel-V8.8 software. Results: The results indicated 

that there is a positive relationship between sexual satisfaction and social 

maturity with the mediating role of intimacy (P = 0.05). Also, there is a positive 

relationship between psychological well-being and social maturity with the 

mediating role of intimacy. Furthermore, there is a negative relationship 

between controlling behaviors and social maturity with the mediating role of 

intimacy (P = 0.05). Conclusion: Accordingly, it is helpful for the researchers 

and therapists to consider the noted variables in designing more suitable 

therapies. 
Keywords: Social Maturity, Sexual Satisfaction, Psychological Well-Being, 

Controlling Behaviors, Intimacy 
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