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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 
 

 رابطه صميميت و استقالل در خانواده اصلي با صميميت زناشويي

 
 ∗سعيده يگانه

 **فهيمه حكيما

 ***اميد اماني

 ****دكتر سيد حسين سجادي بافقي

 
به طوري كه طرح واره هاي اوليه هر فرد        .  محل شكل گيري روابط صميمانه است     خانواده اولين   :  مقدمه و هدف  

نياز به عشق و صميميت و ايجاد رابطه صميمانه با همسر            .  درباره زندگي زناشويي در خانواده اصلي شكل مي گيرد       
ادراك شده هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه صميميت و استقالل         .  از جمله داليل اصلي زوجين براي ازدواج است       

 .در خانواده اصلي با ميزان صميميت در روابط زناشويي است

جامعه آماري، زوجين عادي شهرستان قزوين بود كه سن آنها بين            .   پژوهش حاضر از نوع همبستگي است       :روش
  نفر زن و مرد بود كه به روش         140)   زوج 70(نمونه شامل   .   سال بود  75/5 و ميانگين مدت ازدواج آنها       40 تا   25

 17با  )  1983واكر و تامپسون،    (شركت كنندگان پرسشنامه هاي صميميت    .  نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند     
روش هاي مورد استفاده براي تجزيه و      .   گويه را تكميل كردند    40با  )  1985هاوستار،  (گويه و عملكرد خانواده اصلي    

و شاخص هاي آمار استنباطي، رگرسيون چند      تحليل داده ها، شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون         
نتايج نشان داد بين صميميت و استقالل در خانواده اصلي و صميميت در خانواده فعلي رابطه                      .  متغيري است 

همچنين تحليل رگرسيون نشان داد از بين متغيرهاي پيش بين،           .  وجود دارد  )>r =  ،0005/0p  62/0(معناداري
ر مالك دارد و صميميت در خانواده اصلي در مقايسه با استقالل پيش بيني كننده              صميميت رابطه قوي تري با متغي    
 .بين زنان و مردان در اين رابطه تفاوت معناداري مشاهده نشد. قوي تر صميميت زناشويي است

 نتايج اين پژوهش بر تاثير قوي و معنادار استقالل و صميميت در خانواده اصلي بر صميميت زوجين تاكيد                     :بحث
 توان شدت روابط صميمانه بين زوج در زندگي        با بررسي الگوي تعاملي و پايدار بين اعضاي خانواده اصلي مي            .  دارد

 .بيني كرد زناشويي را پيش
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