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   چکیده

نارضایت فرد از زندگی موجب می شود و می  صمیمیت زمینه بنیادی را در جهت رضایت و    

بررسی رابطه بین اخالق رابطه  حاضر  هدف از پژوهش    تواند تعهد و سازگاری زوجین را افزایش دهد. 

بود.  ای با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی در زنان متاهل شاغل 

توصیفی از نوع همبستگی به روش معادالت ساختاری   پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش  

جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان جوانرود به تعداد  بود.

 250ای، نفر بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله  450

ی مهارت حل مسئله  اخالق رابطه ای، پرسشنامه یپرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به 

  lisrelو    spssی صمیمیت زناشویی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  اجتماعی و پرسشنامه

مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر نتایج نشان داد اخالق رابطه ای و  استفاده شد.  

اخالق رابطه ای بر مهارت حل مسئله اجتماعی اثر مستقیم دارد و اخالق  ن  مستقیم دارند، همچنی

رابطه ای از طریق مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر غیر مستقیم دارد و مدل  

توان گفت که اخالق رابطه ای و مهارت حل  بنابراین میفرضی پژوهش نیز برازش مناسبی نشان داد.  

 متغیرهای مهم و مرتبط با صمیمیت زناشویی هستند.مسئله اجتماعی از 
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 مقدمه 

زنان رکن اصلی خانواده را تشکیل می دهند و سالمت جسم و روان آن ها بر سالمت خانواده و  

اثر مستقیمی دارد که خود   باشد  تربیت فرزندانشان  آنها می  زناشویی  از میزان صمیمیت  تابعی   

(. بررسی ها نشان می دهد که صمیمیت یک عامل بین شخصی است که بر  1396)قربانی، گلچین،  

(. در واقع صمیمیت زمینه  Adl, Shafieabadi, Pirani, 2016رضایت زناشویی زوجین اثر مثبتی دارد )

زندگی موجب می شود، زیرا که می تواند تعهد زوجین بنیادی را در جهت رضایت و نارضایت فرد از 

زناشویی همراه است ) با سعادت و سازگاری  استحکام و به طور مثبتی   ,Papageorgio, Wellsرا 

(. صمیمیت را می توان به صورت ترکیبی از دوست داشتن و عاطفه، آشکار سازی و ابراز کردن،  2004

ارتباط جنسی، حل کر یکپارچگی،  )سازگاری،  تعریف کرد  و همانندی  تعارضات   &Stulhoferدن 

Ferreira& Landripet, 2014  الگوی رفتاری بسیار مهمی پذیرش،    است(. صمیمیت  اساس  بر  که 

رضایت خاطر و عشق شکل می گیرد. صمیمیت زناشویی انگیزه اصلی برای تشکیل رابطه زناشویی  

است و دربرگیرنده میزانی از احساس نزدیکی و مراقبتی است که هر یک از زوج ها نسبت به هم  

( کنند  می  ابراز  و  (. Khodadadi sangdeh , Rezaiee Ahvanuiee, Abdollahi, 2018احساس 

مطالعات و تجربیات بالینی نشان داده اند که روابط صمیمی یکی از نیازهای اساسی انسان است و  

ارضا نشدن آن موجب افزایش تعارضات و کاهش صمیمیت در روابط زناشویی و بروز مشکالت عاطفی  

ازدواج پایدار    برخورداری از صمیمیت در بین زوجهای متاهل، از عوامل مهم ایجاد .و روانی می گردد

( و  Crawford& Rhoda, 2014است  زناشویی  ارتباطات  داشتن  برای  ای  کننده  تعیین  عامل  و   )

 ,Rezaei Far, Doosti, Mirzaeianخانوادگی بسیار محکم بوده و کیفیت زناشویی را باال می برد ) 

 ود.  (. لذا بررسی عوامل موثر بر این پدیده از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد ب2018

Khodayarifard, Zare Pour, Hejazi, 2018     در پژوهش خود به نقش مهارتهای حل مسئله

اند. مهارت حل مسئله اجتماعی به فرآیندی   افزایش صمیمیت زناشویی اشاره داشته  اجتماعی در 

اشاره دارد که در آن افراد سعی می کنند تا روش های مقابله ای موثری جهت رویارویی با مسائل  

 ,Bayrami, Hashemi)ترس زایی که در زندگی روزمره خود مواجه اند، کشف کرده و به کار بندند  اس

Mirnasab, Kolyaei, 2018.)    در واقع حل مسئله اجتماعی نوعی تعامل موثر با تکالیف پویای محیطی

است و فرد تنها در صورتی می تواند با محیط خود تنظیم شود که بتواند اطالعات حاصل از محیط  

 ,Meiner)  را در یک بازه ی زمانی مشخص به طور موفقیت آمیزی تحلیل نموده و یکپارچه سازد

Greiff, Gidon, Ricarda, 2018 و نوعی سازه شناختی رفتاری است که شامل جهت گیری مسئله )

اش جهت مواجه با موقعیت استرس  )ارزیابی ها، احساسات و باورهای عمومی فرد در مورد توانمندی

زا( و سبک های حل مسئله )کاربست مجموعه ای از فعالیت های شناختی رفتاری در طول فرآیند 
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 ,Sylvia, Kwok, Jerf, Andrew, Herman, Cherryحل موثر( است )حل مسئله با هدف یافتن راه  

پژوهشهای مختلف نشان می دهد که غنی سازی محیط اجتماعی از لحاظ مهارتهای حل  (.  2015

 ,Sheikholeslami, Solymaniمسئله اجتماعی می تواند سبب شکل گیری سازگاری اجتماعی شود )

Moharamzade, 2018ه مهارت حل مسئله اجتماعی قوی دارند به طور فعاالنه  (. در واقع افرادی ک

همچنین موجب (.  Yang, Moon, 2019برای مشکالت راه حل پیدا کرده و با آن سازگار می شوند ) 

می شود تا مشکالت را شناسایی و راه حل هایی طبق فرآیند شناختی، هیجانی و رفتاری برای مواجه  

زندگی در  که  زا  استرس  های  موقعیت  )  با  کنند  پیدا  شوند،  می  مواجه  آن  با   ,DZurillaروزمره 

Thomas, Arthur, Maydeu-Olivares, Alberto, 2011   فرآیندی اجتماعی  مسئله  حل  زیرا   .)

شناختی رفتاری است که به واسطه آن افراد تالش می کنند برای مسائل و مشکالت روزمره خود راه  

 (.Jefe, Dezila, 2009حل های موثر و انطباقی پیدا کنند )

 Afshary, 2014    در پژوهش خود به نقش اخالق رابطه ای در صمیمیت زناشویی زوجین اشاره

ای یکی از متغیرهای تعیین کننده رابطه است که به تعادل منصفانه بین  کرده است. اخالق رابطه

افراد اشاره می کند و به عنوان فرض زیربنایی خانواده درمانی بافت نگر در نظر گرفته می شود و  

( و بر اساس  Adkins, 2011ی همچون اعتماد، انصاف، وفاداری و استحقاق می باشد )دارای مولفه ها

اجتماعی و  روانی  زیستی،  چهارچوب  یک  در  انسان  رنج  و  درد  است    - مفهوم  شده  بنا  فرهنگی 

(Khojaste Mehr, Ghanbari, Taghi Pour, 2014 متغیر اخالق رابطه .) ای اخالق به مواردی همچون

 ,Ducommunیا تعادل در بده بستان اشاره دارد که باعث حفظ رابطه می شود )  اعتماد، انصاف و 

Nagy, 2011 ای افقی می  ای عمودی و اخالق رابطهای شامل دو مقیاس اخالق رابطه(. اخالق رابطه

ای افقی به افرادی اشاره دارد که در موقعیت برابر انتظارات (. اخالق رابطهAltamirano, 2003باشد ) 

هدهای برابری نسبت به یکدیگر دارند و مستحق تبادل احترام، توجه، عشق، صمیمیت، رشد و  و تع

ای عمودی (. اخالق رابطهHargrave, Pfitzer, 2003شکوفایی، مسئولیت مالی و وفاداری می باشد ) 

ن است به رابطه بین نسل ها مانند پدر و مادر و فرزندان اشاره دارد که حقوق و تکالیف آنها نامتقار

(Hargrave, Pfitzer, 2003در واقع اخالق رابطه .)  ای بعدی از روابط است که تالش افراد را برای قابل

( نشان می دهد  روابط صمیمی  انصاف در  و  بودن  -Shevri, 2004.)   Gangamma, Bartleاعتماد 

Haring, Glebova, 2012   حساس محق بودن پذیری و اای را اعتماد، وفاداری، مسئولیتاخالق رابطه

دو بعد برای اخالق    Metcalf, 2011که انصاف را در روابط تحت تاثیر قرار می دهد، تعریف کرده اند. 

ای تعریف کرده است که یک بعد آن به روابط فرد در خانواده اصلی و با والدین و بعد دیگر آن  رابطه 

ابطه ای، چگونگی پاسخگویی فرد  به روابط جاری فرد و در رابطه با همسر مربوط می شود. اخالق ر

را در ارتباط با اقدامات افراد در رابطه می سنجد و زمانی که این پاسخگویی درست نباشد و تعادل  
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از قبیل افسردگی، بی اشتهایی،   از مشکالت  از بین برود مجموعه ای  در دادن و گرفتن در روابط 

 ,Grames, Millerرا به دنبال داشته باشد )  اختالل عملکرد جنسی، روابط راکد و بیماریهای روان تنی

Robinson, Higgins, Hinton, 2008.) 

در    Afshary, 2014پژوهش های معدودی روابط بین این متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند.  

پژوهش خود با عنوان مولفه های اخالق رابطه ای به عنوان پیش بین صمیمیت و تعهد زناشویی در  

د دانشگاه شهید چمران اهواز به این نتیجه رسیدن که اخالق رابطه ای و مولفه های آن  منرزنان کا

در   Khojaste Mehr, Ghanbari, Taghi Pour, 2014قدرت پیش بینی صمیمیت زناشوی را دارند.  

اختالل  و  افسردگی  بر  ای  رابطه  اخالق  غیر مستقیم  و  اثر مستقیم  بررسی  عنوان  با  پزوهش خود 

نتیجه رسیدند که بین  عملکرد جنس این  به  ارتباطات  زناشویی و سطح  با میانجی گری رضایت  ی 

در پزوهش    (2009Kirsch ,)   د.اخالق رابطه ای با رضایت زناشویی رابطه ی معنی داری وجود دار

خود با عنوان اخالق به عنوان مدلی برای تصمیم گیری و حل مسئله به نقش اخالق در مهارت حل  

ی باورهای ارتباطی  رابطه در پژوهش خود با عنوان    Azadi fard, amani, 2016مسئله اشاره داشته اند.  

به این نتیجه رسیدند که بین باورهای ارتباطی و رضایت   های حل تعارض با رضایت زناشوییو سبک

بررسی  پژوهش خود با عنوان  Mohtashamy, kabodvand, 2014زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.  

که   رسیدند  نتیجه  این  به  دانشجو  زنان  بین  در  جنسی  رضایت  و  زوجین  ارتباطی  باورهای  رابطه 

در   Jabery, Eetemadi, Ahmadi, 2016باورهای ارتباطی زوجین بر رضایت جنسی آنها تاثیر دارد.  

جه رسیدند  پزوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی به این نتی

 ,Khodadadi sangdehکه بین مهارتهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد.  

Rezaiee, Abdollahi, 2018   اساس بر  زناشویی  صمیمیت  بینی  پیش  عنوان  با  خود  پژوهش  در 

ه باروهای مذهبی و مهارت حل مسئله به نقش مهارت حل مسئله در صمیمیت زناشویی اشاره کرد

در پژوهش خود با عنوان رابطه بین مسائل ارتباطی با رضایت   Lavner, Karney, Thomas, 2017اند.  

 ,Sadeghifard,  Samaviزناشویی به رابطه بین مهارهای ارتباطی و رضایت زناشویی اشاره کرده اند.  

Mohebbi, 2016  ه رابطه بین  در پژوهش خود با عنوان اثر مهارت حل مسئله بر صمیمیت زناشویی ب

( در پژوهش خود با عنوان Fisher, 2009مهارت حل مسئله و صمیمیت زناشویی اشاره کرده است. ) 

رابطه بین حل مسئله اجتماعی و کیفیت زندگی با سازگاری زناشویی به رابطه بین مهارت حل مسئله  

 اجتماعی و سازگاری زناشویی اشاره کرده است.

ارتباطات زناشویی و خانوادگی  امروزه صمیمت زناشویی عامل تعی ین کننده ای برای داشتن 

است و این اعتقاد وجود دارد که صمیمیت یک نیاز پایه و اساسی به برقراری ارتباط دارند و برای 

 ,Rezaei Farزوج هایی که با رابطه عاطفی بلندمدت کنار هم زندگی می کنند، مالک مهمی است ) 
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Doosti, Mirzaeian, 2018  .)  بنابراین توجه به عوامل موثر بر این متغیر از اهمیت خاصی برخوردار

است. از طرف دیگر بررسی پژوهشهای موجود در این حوزه نشان می دهد که صمیمیت زناشویی و  

مدل مفهومی مرتبط با آن مورد غفلت قرار گرفته است. از آنجا که مدل خاصی در این حوزه کار  

ف بررسی رابطه بین اخالق رابطه ای با صمیمیت زناشویی با نقش  نشده است، این پژوهش با هد

میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی در زنان متاهل طراحی شد و فرضیه های زیر مورد بررسی و  

 آزمون قرار گرفت.

 ای بر صمیمیت زناشویی معلمان متاهل اثر مستقیم دارد.اخالق رابطه  •

 شویی معلمان متاهل  اثر مستقیم دارد.مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زنا •

رابطه • مسئله اخالق  حل  مهارت  میانجی  نقش  با  متاهل  زنان  زناشویی  صمیمیت  بر  ای 

 اجتماعی اثر غیر مستقیم دارد. 

 ی آماری پژوهشروش، جامعه و نمونه

( خواهد بود. SEMروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و به روش معادالت ساختاری )

  450آماری پژوهش شامل تمام زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان جوانرود به تعداد  جامعه  

نفر بود که جهت   210نفر بود. با توجه به جدول مورگان نمونه مطلوب برای این پژوهش برابر با  

به   امکان ریزش و عدم دسترسی  نتایج و همچنین در نظر گرفتن  پژوهش و تعمیم  افزایش دقت 

نفر به    280رسشنامه ها، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد تعدادی از پ 

پرسشنامه سالم گردآوری و تحلیل شد. برای جمع آوری داده ها    250عنوان نمونه انتخاب و تعداد  

ر  و روشهای آما 22نسخه    spssاز پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد( و روشهای آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، 

 کولموگروف اسمیرنوف، کایمو و بارتلت( و نرم افزار لیزرل برای بررسی برازش مدل استفاده شد.  

 ابزارها 

 پرسشنامه صمیمیت زناشویی 

 8سوال و    41( جهت سنجش صمیمیت زناشویی در  2001)  باگاروزیاین پرسشنامه توسط  

اجتماعی طراحی    –بعد عاطفی، روانشناختی، عقالنی، جنسی، فیزیکی، معنوی، زیباشناختی، تفریحی  

شده است. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت بوده و روایی محتوایی آن 

گزارش شده    89/0  (2005اعتمادی  )پایایی آن توسط    مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و

 به دست آمد.  78/0است. پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ 
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 پرسشنامه مهارت حل مسئله اجتماعی

اجتماعی مسئله  حل  شده  تجدیدنظر  پرسشنامه  کوتاه  همکاران، SPSI-R) فرم  و  دزوریال  ؛ 

سوال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت   25(، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای 2002

شما در حل مسئله اجتماعی می باشد و در پنج بعد جهت گیری مثبت به مسئله، جهت گیری منفی  

اجتنابی می   احتیاط وسبک  نمره گذاری  به مسئله، حل مسئله منطقی، سبک تکانشی/ بی  باشد. 

( می باشد. روایی  5( تا کامال موافقم )1پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از کامال مخالفم )

(  2010)محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن توسط مخبری، درتاج و دره کردی  

به دست    81/0فای کرونباخ  گزارش شده است. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با محاسبه آل  78/0

 آمد. 

 پرسشنامه اخالق رابطه ای 

سئوال و دو بعد افقی و عمودی طراحی    12( در  1991این پرسشنامه توسط هراگراو و همکاران )

شده است. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است. روایی  

(  2014)و پایایی آن توسط خجسته مهر، قنبری، تقی پور    محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته

به دست    89/0گزارش شده است. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ    89/0

 آمد.  

 یافته ها 

نفر از معلمان زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان جوانرود مشارکت    250در این پژوهش  

سال    33سال و و میانگین سنی آنها    10وهش  ژمشارکت کنندگان در پ داشتند. میانگین سابقه کار  

، میانگین مهارت حل مسئله 21/5و    12/43بود. میانگین و انحراف استاندارد اخالق رابطه ای برابر با  

زناشویی    61/9و    52/85اجتماعی   صمیمت  میانگین  ضریب    36/15و    25/149و  آزمون  بود. 

برای   پیرسون  صمیمت همبستگی  با  ای  رابطه  اخالق  بین  که  داد  نشان  متغیرها  بین  همبستگی 

( )r  ،01/0≤p=50/0زناشویی  زناشویی  صمیمت  با  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  بین   ،)44/0=r  ،

01/0≤p( و بین اخالق رابطه ای با مهارت حل مسئله اجتماعی )47/0=r  ،01/0≤pی مثبت  ( رابطه

ن داده ها با ارزیابی چولگی و کشیدکی مورد بررسی قرار گرفت.  داری وجود دارد. نرمال بودو معنی

 ( بود که حاکی از نرمال بودن داده ها بود.  -2+ و 2ی )چولگی و کشیدگی متغیرها بین بازه
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 و بارتلت  KMO. مقدار آماره آزمون 1جدول 

 KMO 86/0 آزمون  پرسشنامه اخالق رابطه ای 

 χ2 16/136 آزمون بارتلت 

 20 درجة آزادی 

Sig 000/0 

 KMO 89/0آزمون  پرسشنامه مهارت حل مسئله اجتماعی

 χ2 16/182 آزمون بارتلت 

 23 درجة آزادی 

Sig 000/0 

 KMO 81/0آزمون  پرسشنامه صمیمت زناشویی

 χ2 636/589 آزمون بارتلت 

 31 درجة آزادی 

Sig 000/0 

 KMO شاخص  از هابررسی اعتبار و کفایت داده مشاهده می شودبرای  2همانگونه که در جدول  

ی اخالق  پژوهش به ترتیب برای پرسشنامه این هایداده برای شاخص شده است که مقدار این استفاده

ی صمیمت ، پرسشنامه89/0ی مهارت حل مسئله اجتماعی برابر با  ، پرسشنامه86/0رابطه ای برابر با  

 چه هر  و دارد، قرار  یک تا صفر  ی دامنه در به دست آمده است. این شاخص  812/0زناشویی برابر با  

 مناسب عاملی تحلیل  نمونه برای  اندازه نظر  مورد های داده باشد تر نزدیک  یک به  این شاخص مقدار

هستند. از آزمون بارتلت نیز برای بررسی چگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد. آزمون بارتلت   تر

بوده و   05/0مشاهده می شود کوچکتر از مقدار    3برای هر چهار پرسشنامه همانگونه که در جدول  

 شود.  )واحد( بودن ماتریس همبستگی رد می فرض یکه

برای بررسی فرضیه های تحقیق نمودارهای خروجی نرم افزار لیزرل در حالت ضرایب استاندارد  

 ایید و رد فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت. ارائه شده و سپس به ت tو ضرایب معنی داری 
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 . ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش 1شکل 

 
 داری مدل ساختاری پژوهش : اعداد معنی2شکل شماره  

 



 ( 147-162)صص  1398زمستان  چهارم/ روش ها و مدل های روان شناختی/ سال دهم/ شماره   155
 

 داری برای مسیرهای مدل . جدول ضرایب استاندارد و سطح معنی2جدول 

T اثر مستقیم اثر غیر مستقیم 
 مسیر

 متغیر از  به متغیر 

 اخالق رابطه ای  صمیمت زناشویی  79/0 51/0 77/3

 مهارت حل مسئله اجتماعی  صمیمت زناشویی  67/0 - 73/3

 اخالق رابطه ای  مهارت حل مسئله اجتماعی  77/0 - 83/5

با بتای    صمیمت زناشوییبر    اخالق رابطه ایاثر مستقیم  توان گفت که  می  2بر اساس جدول  

( و  67/0با بتای )  صمیمت زناشوییبر    مهارت حل مسئله اجتماعی(، اثر مستقیم  t=77/3( و )79/0)

(73/3=t  و اثر مستقیم )مهارت حل مسئله اجتماعی بر    اخالق رابطه ای  ( 83/5( و )77/0با بتای=t  )

با نقش میانجی    ییصمیمت زناشوبر    اخالق رابطه ایدار است. برای بررسی تاثیر غیر مستقیم  معنی

 اخالق رابطه ایباید ضریب اثر غیر مستقیم )حاصل ضرب اثر مستقیم    مهارت حل مسئله اجتماعی

( را  صمیمت زناشوییبر    مهارت حل مسئله اجتماعیدر اثر مستقیم    مهارت حل مسئله اجتماعیبر  

باشد که نشان  می  51/0صمیمت زناشویی  بر    اخالق رابطه ایمحاسبه کرد. ضریب اثر غیر مستقیم  

واسطهمی نقش  اجتماعی  یدهد  مسئله  رابطه  مهارت حل  بین  در  ایی  رابطه  صمیمت و    اخالق 

 دار است.  معنی زناشویی

 . برازش مدل پژوهش بر اساس شاخص های برازندگی 3جدول 

 وضعیت  مقادیر ایده آل  مقدار  Model fit شاخص های برازش 

 مطلوب  > X2 42/188 50/0 خی دو

 - - df 101 درجه آزادی 

 مطلوب  < X2/df 86/1 3 خی دو/درجه آزادی 

خطای   دوم  توان  میانگین  ریشه 

 تقریب 

RMSEA 07/0 08/0 >  مطلوب 

 مطلوب  > GFI 94/0 90/0 نیکویی برازش 

 مطلوب  > AGFI 92/0 90/0 نیکویی برازش تعدیل شده 

 مطلوب  > CFI 96/0 90/0 برازش مقایسه ای 

 مطلوب  > IFI 91/0 90/0 افزایشی برازش 

بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش نشان داد که شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای  

، شاخص نیکویی  96/0( برابر با  CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی ) 07/0( برابر با )RMSEAتقریب )

( با  GFIبرازش  برابر   )94/0 ( یافته  تعدیل  برازش  نیکویی  با  AGFI، شاخص  برابر  ، شاخص  92/0( 
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( X2/dfو شاخص خی دو بر روی درجه آزادی )  93/0( برابر با  NFIشاخص برازندگی هنجار شده )

 ، داللت بر برازش مناسب و مطلوب مدل دارد. 86/1برابر با 

 بحث و نتیجه گیری 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین اخالق رابطه ای با صمیمیت زناشویی 

نتایج   انجام شد.  زنان متاهل شاغل شهر جوانرود  اجتماعی در  میانجی مهارت حل مسئله  با نقش 

ای به طور مثبت و  رابطه  اول  نشان داد که اخالق  برای بررسی فرضیه  بررسی و تحلیل داده ها 

پژوهشهای   مستقی نتایج  با  نتیجه  این  دارد.  تاثیر  زناشویی  صمیمت  بر  و afshary, 2014)م   )

(Khojaste Mehr, Ghanbari, Taghi Pour, 2014  و ای  رابطه  اخالق  بین  ی  رابطه  بر  مبنی   )

 صمیمیت زناشویی همسو می باشد.   

عتماد، انصاف و یا تعادل  اخالق رابطه ای به ارزش های اخالقی اشاره ندارد، بلکه مواردی مانند ا

در بده بستان اشاره دارد که باعث حفظ روان می شود که در دو بعد عمودی و افقی مفهوم سازی  

شده است و چگونگی پاسخدهی فرد در ارتباط با اقدامات همه افراد در رابطه می سنجد. این مفهوم  

یمیت آنها می باشد. در واقع  از عوامل موثر بر صمیمیت زناشویی زوجین بوده و تضمین کننده صم

انتظارات و تعهدات  روابط بین فردی خود،  با تنظیم سطح  ای، قادرند  رابطه  زوجین دارای اخالق 

متقابل از همدیگر را برآورده کرده و روابط صمیمانه ای با هم داشته باشند. داشتن رابطه در اخالق  

بط عمل کرده و به عنوان عاملی مهم در  در بین زوجین به عنوان عنصری مهم در افزایش میزان روا

گسترش ارتباطات بین آنها عمل می کند. از طرف دیگر صمیمیت زناشویی انگیزه اصلی برای تشکیل 

رابطه زناشویی بوده و دربرگیرنده میزانی از احساس نزدیکی و مراقبتی است که زوجین نسبت به هم  

رابطه بوده و مبتنی بر مهارتهای ارتباطی زوجین  تجربه می کنند. از آنجا که این مفهوم خود نوعی  

است، اگر زوجین اخالق رابطه ای سطح باالیی داشته باشند، می توانند صمیمیت زناشویی بیشتری 

از   قبل  تا زوجین  ازدواج، تالش کنند  فعال در زمینه  ارگانهای  پیشنهاد می شود  لذا  تجربه کنند. 

د آن آشنا شوند تا بتوانند از آن به عنوان عاملی مهم در زندگی  ازدواج با مفهوم اخالق رابطه ای و ابعا

 زناشویی مورد استفاده قرار دهند. 

نتایج تحلیل داده ها برای بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که مهارت حل مسئله اجتماعی  

 Khodadadiبه طور مثبت و مستقیم بر صمیمیت زناشویی تاثیر دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشهای  

sangdeh, Rezaiee, Abdollahi, 2018  ،Ahmadi, nabipour Ashrafi, 2010   ( (  fisher, 2009و 

 مبنی بر رابطه بین مهارتهای حل مسئله اجتماعی و صمیمیت زناشویی همسو می باشد.  

مهارت واقع حل مسئله اجتماعی نوعی تعامل پویای فرد و محیط اطراف او می باشد که به فرد  

کمک می کند تا اطالعات دریافتی از محیط را در یک زمان مشخص تحلیل نموده و بتواند با آن 
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سازگار شود. این مهارت به زوجین کمک می کند تا بتوانند اختالفها، چالشها و مشکالت پیش آمده  

عوامل موثر بر آن را که می تواند زمینه ساز کاهش میزان صمیمیت زناشویی آنها باشد را تحلیل و    و

اقدام نمایند. در واقع زوجین با مهارت حل مسئله اجتماعی، قدرت   در جهت سازگاری و حل آن 

ن  تحلیل مسائل و مشکالت حوزه زناشویی خود را به صورت یکپارچه تحلیل کرده و می توانن با آ

سازگار شده و نسبت به حل آن اقدام نمایند. جدا از اینکه حل این مسائل می تواند زمینه ساز افزایش 

رضایت زناشویی آنها باشد، می تواند این باور را در آنها ایجاد کند که که در صورت بروز مشکالت، 

افز از  همواره یک حامی و پشتیبان دارند که خود میزان صمیمیت زناشویی آنها را  ایش می دهد. 

طرف دیگر از ویژگی های صمیمیت زناشویی آن است که افراد بدون کنترل و پنهان کردن بعضی از 

مسائل و مشکالت پیش آمده با هم به گفتگو می پردازند و تالش می کنند تا نسبت به حل آن اقدام  

پیشنهاد می شود تا در زمان  نمایند. لذا در اثر این امر از ارتباطی قوی و لذت بخش برخوردارند. لذا  

عقد و آموزشهای پیش از ازدواج و حتی در طول زندگی برای زنان شاغل کارگاههای آموزشی مهارت  

 حل مسئله برگزار و زوجین به این مهارت مهم تجهیز گردند.  

بر مهارت حل  ای  رابطه  برای بررسی فرضیه سوم نشان داد که اخالق  نتایج تحلیل داده ها 

مبنی    (2009Kirsch ,)مسئله اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشهای   

 بطه ای و مهارت حل مسئله اجتماعی همسو می باشد.  بر رابطه بین اخالق را

اخالق رابطه ای بیانگر منصفانه یا غیرمنصفانه بودن روابط صمیمی است و  از عوامل تاثیرگذار 

بر حیطه ارتقا بخشی به کیفیت زندگی زناشویی زوجین است.  این مفهوم، تالش افراد  برای قابل  

ان می دهد. اعتماد به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای اخالق  اعتماد بودن  و انصاف در روابط را نش

رابطه ای، عاملی مهم در حل مسائل و مشکالت زناشویی و خانوادگی است.  لذا می توان گفت که  

اخالق رابطه ای می تواند زمینه حل مسائل را برای زوجین فراهم کند. حل مسائل مختلف در بازه  

زوجین  که  بلندمدتی  زمانی  مهارت حل مسئله    های  به    تواند منجر  می کنند می  زندگی  با هم 

اجتماعی آنها شود. از طرف دیگر، افراد با مهارت مهارت حل مسئله اجتماعی قوی تمایل دارند به  

طور فعاالنه برای مشکالت راه حل پیدا کرده و با آن سازگار شوند و می توانند مشکالت را شناسایی  

ند شناختی، هیجانی و رفتاری برای مواجه با موقعیت های استرس زا که و راه حل هایی طبق فرآی

در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند، پیدا کنند. و مهمترین فاکتور در این حوزه اعتمادی است  

که زوجین در حل مسائل نسبت به هم و نسبت به  توانایی خود در حل مشکالت  دارند و این مفهوم 

 اخالق رابطه ای در زوجین ایجاد شود. می تواند در اثر 

نتایج تحلیل داده برای بررسی فرضیه چهارم نشان داد که اخالق رابطه ای از طریق مهارت حل 

مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی تاثیر دارد که این نتیجه با توجه به روابط مستقیم بین اخالق  
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بط مستقیم بین مهارت حل مسئله اجتماعی  حرفه ای با مهارت حل مسئله اجتماعی و همچنین روا

با صمیمیت زناشویی قابل تبیین می باشد. همچنین الزم به ذکر است که این پزوهش در بین زنان  

شاغل معلم و متاهل انجام گرفته است، لذا در تعمیم آن باید به سایر زوجین شاغل،  باید جانب  

 احتیاط را رعایت کرد.  

هش نشان داد که اخالق رابطه ای بر صمیمیت زناشویی و مهارت به طور کلی نتایج این پزو 

حل مسئله اجتماعی تاثیر مستقیم و از طریق مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی به 

طور غیر مستقیم تاثیر دارد. همچنین مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر مستقیم  

 دارد. 
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