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Abstract 
Introduction: Intimacy is a key index in marital relationships, which is 
an important feature of a successful marriage. This feature refers to the 
existence of interactions in couples. Loss or lack of intimacy is an index 
of chaos in marital relationships. The present study was aimed to ex-
amine the relationship between couples' intimacy and positive thinking 
with cognitive flexibility in married mothers of students of Tehran. 
Methods: The statistical population of the present study consisted of 
all mothers of students of Tehran state schools, who were married at the 
time of the research and were between twenty-five to sixty-five years 
old in 2017. From whom a sample of five-hundred-four individuals was 
selected using a cluster multi-stage random sampling method; and ques-
tionnaires were applied. Data collection was done based on Bagarozzi 
couples' intimacy questionnaire, Ingram and Winski's positive thinking 
questionnaire, and Cognitive Flexibility Inventory (CFI). After imple-
menting the questionnaires, the analysis of the data was done through 
Excel2013 and SPSS25 statistical software in two sections: descriptive 
and inferential by Pearson correlation test. 
Results: Research results showed that there was a positive significant 
relationship between all components of couples' intimacy except for 
bodily and cognitive intimacy with positive thinking P<0.05; and that 
there was a positive significant relationship between cognitive flexibili-
ty and the total score of positive thinking with components such as daily 
positive performance and positive self-assessment.
Conclusions: By using positive thinking training for young couples or 
troubled ones, and increasing their marital satisfaction, intimacy, adap-
tiveness, and flexibility of couples could be increased. 
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چکیده

بارز  ویژگی های  از  و  زناشویی  روابط  مهم  و  کلیدی  مقدمه: صمیمیت یک مشخصه 
بین همسران اشاره می کند و  تعامل  به وجود  این ویژگی  به شمار می آید.  ازدواج موفق  یک 
با  این پژوهش  از شاخص های آشفتگی در روابط زناشویی است.  یا کمبود آن یکی  نبود 
هدف بررسی صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان 

متاهل) مادران متاهل دانش آموزان شهر تهران( انجام شد. 
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران دانش آموزان مدارس دولتی شهر تهران 
درسال1396 که در زمان اجرای پژوهش متاهل بودند و سی و پنج تا شصت و پنج سال سن 
داشتند، تشکیل  داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 
از پرسشنامه صمیمیت  این پژوهش  انتخاب شد. در  نفر  پانصد و چهار  اندازه  به  نمونه ای 
پرسشــنامه  و  وینیسکی1988  و  اینگرام  مثبت اندیشی  پرسشنامه  باگاروزی2001،  زوجین 
انعطــاف پــذ یر ی شــناختی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی 

پیرسون و نرم افزارهای آماریExcel2013،SPSS25 انجام شد. 
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد بین تمام مولفه های صمیمیت زوجین به جز صمیمیت بدنی 
و روان شناختی با مثبت اندیشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین انعطاف پذیری شناختی 
ارز یابی  با مولفه های کارکرد مثبت روزانه، خودارز یابی مثبت،  با نمره کل مثبت اندیشی و 
د یگران از خو یش، انتظارات مثبت آ ینده، خوداعتمادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یا زوج های  به زوج های جوان  مثبت اندیشی  آموزش  با  بحثونتیجهگیری: می توان 
مشکل دار با افزایش رضایت زناشویی؛ صمیمیت، سازگاری و انعطاف پذیری آنان را افزایش 

داد. 

رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری 
شناختی در زنان متاهل شهر تهران

فاطمهمهنازمشایخ:کارشناس ارشد سنجش واندازه گیری، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. 
mashayekh.640@gmail.com

 askarian.mahnaz@gmail.com .مهنازعسگریان*:استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان، آشتیان، مرکزی، ایران

نحوهاستنادبهمقاله:
فاطمه مهناز مشایخ و مهناز عسگریان. رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی 

در زنان متاهل شهر تهران. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1398؛ 8 )2(: 56-64
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فصلنامه مددکاری اجتماعی58

رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل شهر تهران

مقدمه

خانــواده از نهادهــای اصلی هر جامعه و یکی از گروه هایی اســت که می تواند نیازهای عاطفی، مادی و معنوی انســان را 
برطرف ســازد. امروزه دالیل اصلی ازدواج و انتظارات همســران از یکدیگر به طور چشــمگیری تغییر یافته و نیاز به عشق و 
صمیمیت، روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی از جمله دالیل اصلی زوجین برای ازدواج است. صمیمیت در 
ازدواج با ارزش اســت زیرا موجب تعهد زوجین به ثبات رابطه و رضایت زناشــویی می شود.)1( صمیمیت به عنوان فرایندی 
پویا عبارت است از نزدیکی، تشابه و روابط شخصی عاشقانه همراه با احساس ها و هیجان های مثبت نسبت به شخص دیگر 
که مستلزم شناخت، درک عمیق از فرد دیگر، بیان افکار و احساسات با یکدیگر است.)1( از د یدگاه باگاروز ی، صمیمیت 
واقعی فرا یند ی پو یا و تعاملی اســت که بر اعتماد و احترام متقابل اســتوار است که شامل مولفه ها ییست که به  یکد یگر ارتباط 
دارند. صمیمیت نیاز ی اساســی برا ی انســان است. صمیمیت چیز ی نیست که شخص احتیاج داشته و آرزو کند  یا بخواهد 
که داشــته باشد. در واقع  یك نیاز واقعیست که ر یشه ها ی درونی داشته و از نیاز بسیار اساسی برا ی دلبستگی نشات می گیرد. 
باگاروز ی صمیمیت را شــامل ُنه بعد: صمیمیت عاطفی، روان شناختی عقالنی، جنسی، جسمانی، معنو ی، ز یبا یی شناختی، 
اجتماعی-تفر یحــی و زمانــی می داند.)22( تحقیقات نشــان می دهند، صمیمیت با کیفیت زندگی زناشــویی رابطه دارد و 

به عنوان یک ساختار روان شناختی چندوجهی است که کیفیت روابط زن و شوهر را توصیف می کند.)2(
از جمله مساله هایی که مشاوران ازدواج با آن روبه رو هستند مشکالت مربوط به صمیمیت در روابط زوجین است و کمک 
به بهبود و افزایش صیمیت آنان اســت. صمیمیت یک مشــخصه کلیدی و مهم روابط زناشــویی و از ویژگی های بارز یک 
ازدواج موفق به شــمار می آید. این ویژگی به وجود تعامل بین همســران اشاره می کند. نبود یا کمبود آن یکی از شاخص های 
آشفتگی در روابط زناشویی است. صمیمیت یکی از نیازهای زندگی زن و شوهری است و در عین حال از ویژگی های بارز 
یک زوج موفق به شــمار می آید.)3( وجود روابط صمیمی بین زوجین از اهمیت بســیاری برخوردار است. چنین روابطی بر 
بهز یستی فیز یکی، روان شناختی و توانا یی افراد در جهت عملکرد موثر در زمینه های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی موثر 
است. در چند سال اخیر دال یل ازدواج و انتظارات همسران از  یکدیگر به طور چشمگیر ی تغییر  یافته و نیاز به عشق و صمیمیت 
با همســر و ارضا ی نیازها ی عاطفی ـ روانی از جمله دال یل اصلی زوج ها ی امروز ی برا ی ازدواج اســت و اکثر افراد به منظور 
صمیمیت ازدواج می کند.)4( از ا ین رو عدم ارضا ی آن می تواند موجب افزا یش تعارضات، کاهش رضا یت زناشــو یی و بروز 
مشــکالت عاطفــی و روانی گردد.)5( در این خصوص مهدی پور بازکیایی و صداقتی فــرد1394، در پژوهش خود با عنوان 
بررســی رابطه  بین رضایت زناشــویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه دریافتند که بین صمیمیت زوجین و سازگاری 
در خانه رابطه معنادار وجود دارد. ضمنا بین شــاخص های صمیمیت عاطفی، جنســی، معنوی، زیباشناختی، روان شناختی، 
عقالنی و اجتماعی تفریحی با ســازگاری در خانه رابطه معنادار وجود دارد.)6( نتایج پژوهش افشاری حاکی از این بود که 
بین میزان صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین دارای پایگاه شغلی همسان و زوجین دارای پایگاه شغلی غیرهمسان تفاوت 
معنادار وجود دارد و همسرانی که دارای پایگاه شغلی همسانند از بیشترین میزان سازگاری و صمیمیت برخوردارند. همچنین 
در این تحقیق تفاوت معناداری بین میزان صمیمیت و ســازگاری زناشویی زوجین دارای سطح تحصیالت همسان و زوجین 
دارای سطح تحصیالت غیرهمسان و نیز میزان صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین دارای درآمد همسان و زوجین دارای 

درآمد غیرهمسان به دست نیامد.)7(
با توجه به اهمیت صمیمیت زوجین، یکی از عواملی که می تواند صمیمیت زوجین را افزایش دهد مثبت اندیشــی اســت. 
نگرش مثبت و مثبت اند یشی باعث می شود تا زوجین مهارت ها ی خود را به و یژه در محیط زندگی زناشو یی بهتر بروز دهند و 
با محیط پیرامون خود تعامل سازنده ا ی داشته باشند. مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نیز نپرداختن 
به جنبه های منفی. مثبت اندیشــی صرفا در داشــتن افکاری خاص خالصه نمی شود، بلکه نوعی رویکرد و جهتگیری کلی 
درباره زندگی اســت.)8( زوج هایی که خود را مثبت ارزیابی می کنند، برای یکدیگر احترام قائل می شــوند و بر رویدادهای 
مهم زندگی خود کنترل دارند؛ زیرا از کار خود انتظار بازده مثبت دارند و چون اعتقاد دارند که سرانجام موفق خواهند شد 
در برخورد با موانع، راه حل های مختلفی به کار می گیرند و زمانی که با یکدیگر اختالف نظر دارند، آن را به صورت نامشخص 
و انتقــادات کلی، یا به صورت اهانت به همســر نشــان نمی دهند، بلکه رفتارهای منفی طرف مقابــل را نادیده می گیرند و از 
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تابستان 1398، دوره 8، شماره 2، پیاپی 5928

فاطمه مهناز مشایخ و همکاران

دیدگاه مثبت به مســاله می پردازند.)9( نتایج 
پژوهش ایگلســون و همکاران نشــان داد که 
قدرت مثبت اندیشــی نگرانی هــای زوجی را 
کاهــش داده اســت.)10(  یافته های پژوهش 
مردانــی حمولــه و حیدری1389 نشــان داد 
کــه خوش بینی و ســبک ها ی دلبســتگی با 
رابطه معنی دار دارد.)11(  رضا یت زناشــو یی 
از طرفــی در پژوهشــی بــا عنوان اثربخشــی 
زناشویی  مثبت اندیشی در کاهش مشاجرات 
کــه  شــد  مشــخص  متاهــل  دانشــجویان 
مداخله های مبتنی بر برداشــت های مثبت بر 
ســازگاری خانوادگی افراد اثر گذار اســت.

)12( عیسی نژاد و همکاران1390 در پژوهشی 
نشان دادند که غنی ســازی روابط بر افزایش 
نمره شــادمانی زناشویی زوجین و خوش بینی 
موثــر اســت.)13( همان طــور که ذکر شــد 
مثبت اندیشــی می تواند در افزایش صمیمیت 
زناشــویی زوجین موثر واقع شــود. زوجینی 
کــه توانایی مثبت اندیشــی در روابــط دارند، 
روان شــناختی  از خصوصیــات  اســت  الزم 
دیگــری نیز برخوردار باشــند. یکــی از این 
اســت.)8( شــناختی  انعطاف پذیری   عوامل 

انعطاف پذیــری فــرد را قــادر می ســازد که 
در برابر فشــارها، چالش ها، و ســایر مســایل 
عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و کارآمد 
داشته باشــد. توانایی تغییر آمایه های شناختی 
به منظــور ســازگاری با محرک هــای در حال 
تغییــر محیطــی، عنصــر اصلــی در تعاریف 
انعطاف پذیری شــناختی اســت.)14( برخی 
از پژوهشــگران انعطاف پذیــری شــناختی را 
میزان ارزیابی فــرد در مورد قابل کنترل بودن 
شــرایط تعریف کرده اند که ایــن ارزیابی در 
موقعیت هــای مختلــف تغییر می کنــد.)15( 
وقتی فرد انعطاف پذیری شناختی نداشته باشد 
به طور غیرفعال با شرایط محیط مواجه می شود 

و معموال به خطا می رود و کارها را با تعلل انجام می دهد. با انعطاف پذیری 
شناختی می توان تغییرات اساسی در بازسازی فکری ایجاد کرد که زمینه 
 ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مثبت اندیشی را تبیین می کند.)16(

مطالعــــات مختلفــــی ارتبــــاط انعطــاف پــذ یر ی شــــناختی را در 
اختالالت مختلف از جمله افســردگی مورد بررســی قــرار داده اند. از 
جمله وتــاری و همــکاران2006، هینکلمان و همــکاران2009، میران 
و همــکاران2011، که وجــود ارتباط بیــن انعطاف پذیری شــناختی و 
افســـردگی را مورد تا یید قرار داده انــد.)18،17و19(. فیلیپس2011 نیز 
نشـــان داد افراد ی کــه توانا یی تفکر انعطاف پذ یر دارند، از توجیهـــات 
جـا یگز ین اسـتفاده می کننـد، بـه صـورت مثبـت چارچوب فکر ی خود 
را بازســـاز ی می کننـــد و موقعیت هـــا ی چالش برانگیز  یا رو یدادها ی 
استرســزا را می پذ یرند و نسبت بـــه افراد ی که انعطاف پذ یر نیستند، از 
نظر روان شناختی تـــاب آور ی بیشتر ی نشان می دهند.)20( در پژوهش 
دیگری به این نتایج دســت یافتند که تجربه هیجانات مثبت، افراد را بر 
می انگیزاند تا با محیط پیرامون خود درگیر شــوند. در این مطالعه نشــان 
داده شــد خلق های شاد در مقایسه با خلق های منفی و یا حتی خنثی، از 

انعطاف بیشتر ی برخوردارند.)21(
بــا توجــه به مطالــب بیان شــده، و در نظــر گرفتن ایــن موضوع که 
زوجین ایرانی در جامعه در شــرایط گذار از ســنتی به مدرن قرار دارند 
در این چنین شــرایطی، بی گمان روابط زوجیــن، کیفیت زندگی آن ها، 
صمیمیت، میــزان انعطاف پذیری و نگرش افراد به زندگی را تحت تاثیر 
قرار می دهد، بــا توجه به جایگاه ویژه نظام خانــواده به لحاظ فرهنگی 
و ارزشــی، موضوع خانواده و رضایت زناشــویی چندسالی است که به 
دغدغه عمده ای در کشــور تبدیل شده است و از نهادها و سازمان های 
ذی ربــط انتظار می رود که اقدامات الزم را در جهت انســجام خانواده 
و افزایش رضایت از زندگی زناشــویی انجام دهند. اکنون روانشناســان 
و کارشناســان نقش مهمی در برآورده کردن ایــن انتظارات دارند. این 
موفقیت حاصل نمی شــود مگــر آن که متخصصان این حوزه بینشــی 
روشن نسبت به نیازهای صمیمت زوجین و بهبود آن حاصل کنند. نیاز 
به بررسی و پژوهش بیشتر در این حوزه، از آنجا که پژوهشی منسجم در 
مورد بررســی رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اند یشی و انعطاف پذیری 
زنان متاهل انجام نشــده مشهود است. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف 
بررســی صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری 

شناختی زنان متاهل شهر تهران انجام شده است. 

روش

جامعه آماری این پژوهش توصیفی و از نوع همبســتگی راکلیه مادران سی و پنج تا شصت و پنج ساله دانش آموزان مدارس 
دولتی شــهر تهران که در زمان اجرای پژوهش متاهل بودند تشکیل داده است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی60

رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل شهر تهران

خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به اندازه پانصد و چهار نفر با استفاده 
از فرمــول G-Power و آلفــای نود و پنج صدم انتخاب شــدند. علت 
انتخاب مادران در این بازه ســنی، فراوانی بیشتر دانش آموزان دبیرستانی 
در بازه سنی پانزده تا هجده سال در بین مادران در این سنین بوده است. 
در ابتــدا پانصد و نوزده نفر انتخاب و در انتها پانزده پرسشــنامه به دلیل 

پاسخگویی ناقص، از مطالعه حذف گردیدند.
 ابتدا منطقه نه آموزش و پرورش تهران انتخاب شد، سپس با استفاده از 
روش نمونه گیری خوشــه ای چندمرحله ای، شش مدرسه و از هر مدرسه 
سه کالس به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند 
. ســپس به ســازمان آموزش  و پــرورش منطقه مراجعــه و مجوز اجرا و 
معرفی نامه برای مدارس دولتی مقطع متوسطه اخذ شد. پس از هماهنگی 
با مد یران دبیرستان ها پرسشنامه ها در اختیار مشاوران مدارس قرار گرفت 
تا با کمکشــان پرسشنامه توســط مادران تکمیل شود. در این پژوهش از 
پرسشنامه های صمیمیت زوجین باگاروزی2001، مثبت اندیشی اینگرام و 
وینیسکی1988 و انعطــاف پــذ یر ی شــناختیCFI استفاده شده است.

مالکهایورودوخروج 
مالکهایورود: سن مادران در محدوده سی و پنج تا شصت و پنج 
سال، دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان مدارس دولتی، 

متاهل بودن مادران طی پنج سال گذشته. 
مالکخروج: عدم تمایل به همکاری، عدم توانایی جسمی وروانی.

مالحظــاتاخالقی:کســب رضایــت از افــراد مــورد مطالعه، 
توضیحات مشــروح در مورد روند کار پژوهشــی و جلب اطمینان آنان 
نســبت به پژوهش و کاربرد آن و این که اطالعات به دست آمده محرمانه 
می ماند و مشــخصات شــرکت کنندگان در پرسشنامه درج نمی گردد. در 

گاهانه از شرکت کنندکان در پژوهش کسب گردید.  نهایت رضایت آ
ابزارپژوهش

پرسشــنامهصمیمیتزوجیــن: این پرسشنامه توسط باگاروزی2001 
ساخته شده است که نیازهای صمیمیت هر یک از افراد را در هر بعد از 
صمیمیت می سنجد. پرسشنامه صمیمیت زوجین چهل و یک سوال دارد 
و شامل هشت خرده مقیاس است که عبارت اند از: صمیمیت عاطفی، 
صمیمیــت عقالنی، صمیمیــت بدنی، صمیمیــت اجتماعی تفر یحی، 
صمیمیت ارتباطی، صمیمیت معنو ی، صمیمیت روان شناختی، صمیمیت 
جنسی و صمیمیت کلی. گویه های این پرسشنامه به صورت یک طیف 
چهار درجه ای لیکرت، از نیاز بســیار زیاد-نمره ده تا نیاز نداشتن-نمره 
یک نمره گذاری شــده اســت. حداکثر نمره در هر بعد پنجاه و در بعد 
صمیمیت معنویشــصت اســت و حداقل نمره در هر بعد پنج و در بعد 
صمیمیت معنوی شش است. نمره باال تر نشانگر نیاز بیشتر پاسخ دهنده 
بــه آن نوع صمیمیــت و نمره پایینتر به معنی نیاز کمتر پاســخ دهنده به 
آن نوع از صمیمیت اســت. برای تعیین روایی محتوا از نظر متخصصان 

از جمله اســتاد راهنما و مشاور استفاده شده 
اســت. پس از تایید نظر استاد راهنما و مشاور 
پرسشنامه چهل و یک ســوالی به همراه سایر 
ابزارهــا، بــر روی نمونه مــورد پژوهش اجرا 
گردید. ســپس ویژگی تک تــک گویه ها در 
تمام پرسشــنامه بر اســاس ضریب دشواری، 
ضریب تشخیص، محاســبه  ضریب پایایی و 
تحلیــل عاملی تاییدی صــورت پذیرفت و بر 
اســاس این عوامل مناسب بودن گویه ها تایید 
شد. نتایج تحقیق اعتمادی2005 نشان داد که 
روایی همزمان این پرسشــنامه پنجاه و هشت 
صــدم و پایایی آن با اســتفاده از روش آلفای 
 کرونباخ نــود و چهار صدم می باشــد.)23(

پرسشــنامهمثبتاندیشــی:این پرسشــنامه 
توســط اینگرام و وینیسکی1988 ساخته شده 
اســت که ابزاری مناســب برا ی بررسی تفکر 
مثبت است و از روا یی و پا یا یی الزم برخوردار 
می باشد. پرسشــنامه مثبت اندشی شامل سی 
ســوال پنج گز ینه ا ی اســت که از پنج مولفه 
تشکیل شده است: مولفه اول-کارکرد مثبت 
روزانه شامل ده گو یه، مولفه دوم -خودارز یابی 
مثبت شــامل شش گو یه، مولفه سوم-ارز یابی 
د یگران از خو یش شــامل چهار گو یه، مولفه 
چهارم-انتظارات مثبت آ ینده شامل دو گو یه 
و مولفه پنجم-خوداعتماد ی شــامل هشــت 
گو یه است. شیوه  نمره گذاری این پرسشنامه، 
به  این  ترتیب اســت که هر گویه شــامل پنج 
گزینه اســت که به ترتیب از پنج-همیشــه تا 
یک-هرگز نمره گذاری شــده اســت. پا یا یی 
اولیه ا ین آزمون براساس آلفا ی کرونباخ نود و 
چهار صدم و براساس روش دونیمه کردن نود 

و پنج صدم محاسبه شده است.)24(
در ایــن پژوهش به منظور ســنجش روایی از 
روایی ســازه استفاده شــد، همچنین به منظور 
ســنجش پایایی پرسشــنامه از ضریب آلفای 
کرونباخ اســتفاده شــد که مقدار این ضریب 
بــاالی هفت دهم به دســت آمد. پرسشــنامه 
مذکور در میان گروهی از زنان متاهل شــهر 
تهران توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه  
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تابستان 1398، دوره 8، شماره 2، پیاپی 6128

فاطمه مهناز مشایخ و همکاران

با توجه به آمار توصیفی و اســتنباطی، آزمون 
تحلیل عامل تاییــدی تجزیه و تحلیل صورت 
گرفت. همچنیــن به منظور تجزیــه  و تحلیل 
ابــزار اندازه گیری و ســواالت آن طبق نظریه 
اندازه گیری، ضریب دشــواری،  کالســیک 
ضریب تشــخیص، ضریب پایایــی و تحلیل 
عاملی تاییدی به منظور ارزیابی ساختار عاملی 

و روایی سازه صورت گرفت.
پرسشــنامهانعطــافپــذیریشــناختی: 
و  دنیــس  توســط  کــه  پرسشــنامه  ایــن 
وندروال2010 ســـاخته شـده است،  یك ابزار 
خودگزارشی کوتـاه اسـت کـه شـامل بیسـت 
سوال می باشـــد و بـرا ی ســـنجش نـوعی از 
انعطـاف پـذ یر ی شناختی که در موفقیت فرد 
برا ی چـالش و جـــا یگز ینی افکـار ناکارآمد 
با افکار کارآمدتر الزم اســت، به کار می رود. 
شیوه نمره گذار ی آن بر اســـاس  یک مقیاس  
هفــت درجـــه ا ی لیکرت می باشــد و تالش 
دارد تا ســه جنبه از انعطاف پذیری شناختی را 
بسنجد: میل به درک موقعیت هـــا ی سـخت 
بـه عنـــوان موقعیت ها ی قابل کنترل-ادراک 
کنترل پـــذ یر ی، توانـا یی درک چند ین توجیه 
جا یگز ین بــرا ی رو یدادها ی زندگــی و رفتار 

انسان ها-ادراک توجیه رفتار، توانا یی ا یجاد چند ین راه حل جـــا یگز ین 
بـرا ی موقعیت هـا ی سـخت-ادراک گز ینـه هـا ی مختلف. ا ین پرسشنامه 
در کار بـالینی و غیربـالینی و بـرا ی ارز یابی میزان پیشرفت فرد در ا یجـاد 
تفکـــر انعطـاف پـــذ یر در درمان شــناختی رفتار ی، افســردگی و سا یر 
بیمار ی هــا ی روانی به کار می رود. دنیس و وندر وال2010 در پژوهشــی 
نشـــان دادند که پرسشــنامه حاضر از ســاختار عاملی، روا یی همگرا و 
روا یی همزمان مناســب  برخوردار می باشد. روا یی همزمان ا ین پرسشنامه با 
پرسشنامه افسردگی بکBDI-II،برابـــر بـــا منفی سی و نه صدم و روا یی 
همگرا ی آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مــــارتین و رابین هفتاد و 
پنج صدم بــــود. ا ین پژوهشــگران پا یا یی پرسشنامه حاضـر را بـه روش 
آلفـا ی کرونبـــاخ بـرا ی کـــل مقیاس، ادراک کنترل پذ یر ی و ادراک 
گز ینه های مختلـــف بـــه ترتیب نود و یک صدم، هشتاد و چهار صدم 
و نود و یک صدم و بـــا روش بازآزمـا یی بـه ترتیب هشتاد و یک صدم، 
هفتاد و هفت صدم و هفتاد و پنج صدم بــه دســــت آوردنــد.)14( در 
ا یران شــاره و همکاران، ضر یب پا یا یی بازآزما یی کـل مقیاس را هفتاد و 
یک صدم و خرده مقیاس ها ی ادراک کنترل پذ یر ی، ادراک گز ینه های 
مختلــف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب پنجــاه و پنج صدم، هفتاد و 
دو صــدم و پنجاه و هفت صدم گزارش کرده انـــد. ا ین پژوهشـــگران 
ضـرا یب آلفـا ی کرونباخ کل مقیاس را نود صدم و برا ی خرده مقیاس ها 
به ترتیب هشــتاد و هفت صدم، هشــتاد و نه صــدم و پنجاه و پنج صدم 
گزارش نموده اند. همچنین ا ین ابـزار از روا یی عاملی، همگرا و همزمان 

مطلـوبی در ا یران برخـوردار است.)25( 

یافته ها

میانگیــن ســنی افراد 
مــورد مطالعــه چهل و 
هشــتاد و هشت صدم 
مــدت  میانگیــن  و 
ازدواجشــان هجــده و 
ســی صدم سال است. 
این کــه  بــه  توجــه  بــا 
اندازه گیــری  مقیــاس 

همه متغیرها در ســطح فاصله ای و ســوال  پژوهشی نیز از 
نوع رابطه  همزمانیســت؛ از آزمون پیرسون استفاده شد. 
همان طور که در جدول شماره سه نشان داده شده است، 

ضریب همبســتگی بین مثبت اندیشــی با نمره کلی پرسشــنامه صمیمیت زوجین-صمیمیت 
زناشــویی و با مولفه های صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقالنی، صمیمیت جنسی، صمیمیت 

معنوی، صمیمیت زیباشــناختی، صمیمیت اجتماعی و تفریحی و رضایت از همسر، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد. 

1 
 

 
اطالعات توصیفی مربوط به  (1)جدول

 سن و مدت زمان ازدواج

انحراف  میانگین تعداد متغیر
 استاندارد

88/40 500 سن  80/7  

30/18 503 مدت زمان ازدواج  72/8  
  

 
فراوانی برحسب فراوانی و درصد (2)جدول

و تعداد فرزند میزان تحصیالت  
 درصد فراوانی وضعیت زوجین

 تحصیالت

5/31 159 دیپلم  

5/43 219 کارشناسی  

6/21 109 کارشناسی ارشد  

4/3 17 دکتری  

 100 504 جمع

تعداد 
 فرزند

3-1  492 976 
9-4  12 4/2  

 100 504 جمع
 
 

 با اندیشیهمبستگی رابطه بین مثبت( 3)جدول
 های صمیمیت زوجینمولفه

ضریب  متغیرها
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 008/0 245/0 عاطفیصمیمیت 
 268/0 104/0 صمیمیت روانشناختی

 001/0 289/0 صمیمیت عقالنی
 001/0 301/0 صمیمیت جنسی
 055/0 179/0 صمیمیت بدنی

 029/0 203/0 صمیمیت معنوی
 001/0 296/0 صمیمیت زیبا شناختی

تفریحی-صمیمیت اجتماعی  396/0 0001/0 
 0001/0 461/0 رضایت از همسر

 001/0 295/0 صمیمیت زناشویی
 

های مولفه بین همبستگی (4)جدول
پذیری شناختیاندیشی و انعطافمثبت  

ضریب  اندیشیهای مثبتمولفه
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 0001/0 **0/651 کارکرد مثبت روزانه
 0001/0 **0/626 خودارزیابی مثبت

 0001/0 **0/683 ارزیابی دیگران از خویش
 0001/0 **0/640 انتظارات مثبت آینده

 0001/0 **0/574 خوداعتمادی
 0001/0 **0/739 مثبت اندیشی
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فصلنامه مددکاری اجتماعی62

رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل شهر تهران

بحث و نتیجه گیری

یافته ها نشــان داد بین مثبت اندیشــی با صمیمیت روان شــناختی و صمیمیت بدنی رابطه معناداری وجود ندارد اما با ســایر 
مولفه های صمیمیت زوجین رابطه معنادار و مثبت دارد. باالترین میزان همبستگی بین رضایت زناشویی و مثبت اندیشی است. 
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه  بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه که توسط مهدی پور بازکیایی 
 و صداقتی فرد1394 انجام شد، همه ابعاد صمیمیت زوجین به جز صمیمیت بدنی با سازگاری رابطه معنادار نشان دادند.)6( 
 نتایج پژوهشــی در کره جنوبی نشــان داد، درآمد و ســطح تحصیالت خانواده بر مثبت اندیشــی زوج موثر بوده اســت.)9(

 نتایج پژوهش دیگری نشان داد، مثبت اندیشی نگرانی های زوجی را کاهش می دهد.)10( همان طور که در بخش مقدمه ذکر 
شــد،  یافته های پژوهش مردانی حموله و حیدری1389 نشــان داد که خوش بینی و سبک ها ی دلبستگی با رضا یت زناشو یی 
رابطه معنی دار دارد.)11( آنان در پژوهشی با عنوان اثربخشی مثبت اندیشی در کاهش مشاجرات زناشویی دانشجویان متاهل 
دریافتند که مداخله های مبتنی بر برداشت های مثبت بر سازگاری خانوادگی اثر گذار است.)12( عیسی نژاد و همکاران 1390 
 در پژوهشــی نشان دادند که غنی ســازی روابط بر افزایش نمره شادمانی زناشــویی زوجین و خوش بینیشان موثر است.)13(

 این نتایج با نتایج این پژوهش نیز همســو اســت. نتایج نشــان داد بین انعطاف پذیری  شناختی با نمره کلی مثبت اندیشی و با 
مولفه هــای کارکرد مثبت روزانه،خودارز یابی مثبت، ارز یابی د یگران از خو یــش، انتظارات مثبت آ ینده، خوداعتمادی رابطه 
مثبت ومعنی دار وجود دارد. پژوهشــی که به طور مســتقیم رابطه بین مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی را مورد بررسی 
قرار داده باشد، یافت نشد. در تبیین این یافته می توان گفت عاطفه مثبت، شیوه رفتار و تداوم فعالیت را تسهیل می کند.)21( 
در این پژوهش نشــان داده شــد، تجربه هیجانات مثبت، افراد را بر می انگیزد تا با محیط پیرامون خود درگیر شوند. خلق های 
شــاد در مقایســه با خلق های منفی و یا حتی خنثی، از انعطاف بیشــتر ی برخوردارند. تفکر واگرا در آن ها بیشتر نمود دارد، 
اطالعات را به طور گســترده تر ی طبقه بند ی و تداعی های خالق تر ی دارند. پژوهش ها نشــان دادند که افراد با ُخلق شاد، در 
حل مشــکالت و مساله ها خود شــیوه های جدیدی اتخاذ می کنند، این در حالی است که افراد با خلق منفی و ناشاد در حل 
مشــکل های خود به اطالعات و راه ها ی قبلی بســنده می کنند و به شیوه های دیگر حل مشکل نمی اندیشند.  در تبیین نتایج 
فوق می توان گفت، بنا به نظریه باگاروزی، شدت نیاز به صمیمیت و ابعاد ُنه گانه آن، برا ی هر فرد متفاوت از د یگران است. 
زوجین ممکن اســت در میزان، نوع، عمق و فراوانی تجارب مشــترک صمیمانه ا ی که با هم دارند، هنوز احساس نارضا یتی 
نما یند. ا ین اغلب وقتی اتفاق می افتد که طرفین دارا ی تفاوت ها ی گســترده ا ی در شــدت نیازها ی همان مولفه از نیازها یشان 
هســتند. عمق صمیمیتی که دو نفر در روابطشــان ا یجاد می کنند به مقدار ز یاد ی به توانا یی آنان در بیان افکار،  احساســات، 
نیازها، خواســته ها و آرزوها یشــان به صورت روشن و دقیق، بســتگی دارد. بنابرا ین  یادگیر ی چگونگی برقرار ی ارتباط، اولین 
گام در فرا یند ا یجاد  یا افزا یش صمیمیت در هر رابطه اســت.  یکی از وظا یف اولیه درمانگران، کمک به زوجین برا ی درک 
و پذ یرش تفاوت در شــدت نیاز به صمیمیت اســت.)22( افراد ی که عاطفه مثبت را تجربه می کنند الگوهایی از تفکر نشان 
می دهند که به طور غیر قابل مالحظه ا ی غیر معمول، منعطف و نوآورانه است که نشان می دهند، عاطفه مثبت، تمایل به تنوع 
طلبی فرد را افزایش می دهد و گزینه های متعدد رفتار ی را برا ی او ایجاد می کنند. عاطفه مثبت، موجب ســازمان شــناختی 
منعطف و گســترده می شود و توانایی یکپارچه کردن موضوعات گســترده را برا ی فرد فراهم می کند. زمانی که مردم آرام و 

شاد هستند تفکرشان وسعت یافته، خالقیت و قوه تخیلشان نیز گسترش می یابد.)21(
محدودیتها: جامعه پژوهش مادران متاهل، انتخاب نمونه از منطقه خاصی از شــهر تهران ، تحصیالت دیپلم و باالتر 
نمونــه مــورد مطالعه از جمله محدودیت های این پژوهش اســت که تعمیم یافته ها را به مردان، زنان شــهرها ومناطق دیگر و 

اما بین مثبت اندیشــی و صمیمیت روان شــناختی و بین مثبت اندیشی و 
صمیمیت بدنی رابطه معنادار نیست. الزم به ذکر است که بیشترین میزان 
همبستگیr =0/461 بین مثبت اندیشی و رضایت از همسر بوده است. 
همان طور که در جدول شــماره چهار نشــان داده شــده است ضریب 
همبســتگی بین انعطاف پذیری  شــناختی با نمره کلی مثبت اندیشی و با 

مولفه های کارکرد مثبــت روزانه،خودارز یابی 
مثبت، ارز یابی د یگــران از خو یش، انتظارات 
مثبت آ ینــده و خوداعتمادی؛ مثبت اســت. 
بنابرایــن بیــن انعطاف پذیری شــناختی و این 

متغیرها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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تابستان 1398، دوره 8، شماره 2، پیاپی 6328

فاطمه مهناز مشایخ و همکاران

زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم با محدودیت 
مواجه می کند. 

پیشنهادها: پیشنهاد می شود مثبت اندیشی 
به زوج های در حال ازدواج، زوج های مشکل دار 
و زوج هــای جوان با هدف افزایش صمیمیت 
و انعطاف پذیری آموزش داده شود. همچنین 

پیشنهاد می شود  این پژوهش در سایر شهرها با نمونه های متفاوت انجام 
شود.

تعارضمنافعبیننویســندگان: تعارض منافع بین نویسندگان 
وجود ندارد. 
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