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با  الگوهای ارتباطی در زنان  اساس بر ییتعهد زناشو ختاریهدف پژوهش تعیین الگوی سا :هدف

زنان  هیکلجامعه آماری  و یهمبستگروش پژوهش  :روشبود. ی جانیهوش ه ای نقش واسطه

که در انتخاب  صورت نیبه ابود.  1397تهران در سال  مراکز مشاورهکننده به   متأهل مراجعه

منظور ابتدا شهر  نیبد. قرعه استفاده شد دیق ساده به یتصادف گیری نمونهمراکز مشاوره از 

 مرکز سپس از هر منطقه سه ؛شد میتهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقس

زن انتخاب  300افزار سمپل پاور  و بر اساس نرم قرعه انتخاب  دیو به ق یمشاوره به شکل تصادف

الگوهای ارتباطی  (، پرسشنامه1997) آدامز و جونز ییزناشو تعهدپرسشنامه شدند. سپس 

 تکمیل و (2002آن )-بار (، و پرسشنامه هوش هیجانی1984) زوجین کریستنسن و سوالوای

که  نشان داد : نتایجهایافته .شد تحلیل اسمارت پالسی معادالت ساختاراستفاده از  باها  داده

با ( β ،01/0=P=41/0) باطیالگوهای ارتبر اساس را  ییزناشو تواند تعهدمی یساختار الگوی

 میمستق ری. مسی کند و از برازش مطلوبی برخوردار استنیب شیپهوش هیجانی  یگر یانجیم

 ییزناشو تعهدبر ( β ،05/0=P=28/0) هوش هیجانی ( وβ ،01/0=P=57/0) الگوهای ارتباطی

با میانجیگری ( β ،01/0=P=51/0)که الگوهای ارتباطی دنشان دا میرمستقیغو مسیر  معنادار

ریگجهینت .داشته است یشدت اثر مطلوب ییزناشو تعهدبر  هوش هیجانی انسجام و برای ی:

ها، نوع سبک با تقویت هوش هیجانی هریک از زوجتوانزناشویی مطلوب، میلق رابطه خَ
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مقدمه

گیرد  شکل می جنس دو بین ازدواج اساس بر که است اجتماعی های نظام ترین مهم زمره در خانواده نظام

 دیگران با نزدیک روابط و پیوند حفظ و برقراری به نیاز این رو، از (؛1398)نوروزی، رضاخانی و وکیلی، 

فر، کاظمی، سعادتی و نوابی  زاده، میرصیفی اله شود )فتح می قلمداد بشر بنیادی اساسی و انگیزه نوانع به

نوع نگرش و طرز تعامل  الزمه تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و. افزون بر آن، (1396نژاد، 

واج موفق قادر است بسیاری در واقع یک ازد (.2013 ن،)آنسا، نجما و نوریدر تعهد به ازدواج است زوجین 

(. باور بر این است که 1396،قزلسفلواز نیازهای روانی و جسمانی فرد را در یک محیط امن برآورده سازد )

حل تعارض  های مهارتدر واحدهای زناشویی قوی عناصر زیر موجود است: صمیمت، تعهد، ارتباط عاطفی، 

( معتقد است که هر 2012) تانگ و کوران(. 1391 ،شهرستانی، دوستکام، رهباردار و مشهدیو معنویت )

و پایدارترین  ترین قویازدواج موفق حاوی سه رکن اساسی تعهد، جاذبه و تفاهم است. تعهد زناشویی، 

تعهد زناشویی، مسئولیت، و ثبات رابطه زناشویی است.  ، رضایت، صمیمیتبینی کننده کیفیت عامل پیش

کنند تا از رابطه خود  و به این معنی است که افراد چقدر تالش می شود وفاداری و وظیفه را شامل می

 (.1396محافظت کنند )کردی، اصالنی و امان الهی، 

 تی، رضگا 2عنصگر ماننگد تعهگد    نیچنگد  یبگه معنگا   1ازدواج سگالم  (2019هو، جیانگ و وانگگ ) به اعتقاد 

مچنگین از تامبلینگگ و گلیبگوا    ه اسگت.  انگت یمانند خشونت و خ یو عدم وجود عناصر 4، ارتباط3ییزناشو

 یهگا  مهگارت  ،یتعهد، ارتباط عاطف ت،یمیموجود است: صم ریعناصر ز یقو ییزناشو یدر واحدها( 2013)

امگا   ،شود کلی در نظر گرفته می یا سازهتعهد یا قصد برای ادامه رابطه، اغلب  اگرچه ؛تیحل تعارض و معنو

 که شامل: الف( تعهد نسبت به همسر اند کرده یبند میقستآن را به سه نوع متمایز  (2018دیو و جکسون )

پیشگنهاد کردنگد    (2010استنلی، رودز و ویتون ) .7ج( تعهد اجباریو  6؛ ب( تعهد اخالقی5تعهد شخصییا 

در نظگر گرفتگه    هگا  زوجمتغیر در بررسی فرآیندهای ارتبگاطی   ترین مهمعنوان  به تواند میکه تعهد زناشویی 

بگر   ها زوجمبنی بر اینکه چگونه تعهد بین  اند کردهشواهدی ارائه  (2011و سرس ) آن ، کیرک،نلسونشود. 

 توانگد  مگی کگه   طگوری  بگه گذاشگته   تگأثیر یکدیگر  و باورهای اشتباه نسبت به نسبت به خطاها ها آنواکنش 

ارنگد،  و اینکه زوجینی که نسبت به هم تعهد بیشتری د؛ موجب تعامالتی سازنده یا مخرب بین آن دو گردد

کارآمدتر، رضایت بیشتر نسبت بگه   گشایی مشکلو  مؤثرتر یارتباطالگوهای بیشتر،  و صمیمیت از همسازی

هگا بگه شگمار     الگوهای ارتباطی یک مقوله بسیار مهم در ثبگات و اسگتحکام روابگط زوج    .زندگی برخوردارند

طگور مببتگی بگا     کنگد و بگه   محکم میرود و در ازدواج با ارزش است؛ زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را  می

(. در واقع تعهد زناشگویی و  1399سازگاری و رضایت زناشویی همراه است )تریوه، کریمی، اکبری و مرادی، 

                                                           
1. healty marige  

2. commitment 

3. marital satisfaction 

4. communication 

5. personal commitment 

6. moral commitment 

7. constrain commitment 
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ای مشترک  الگوهای ارتباطی بخش حیاتی یک ازدواج موفق هستند؛ بدین معنا که زوجین برای خلق آینده

با  (.1395مانند )محمدی، حیدرنیا و عباسی،  ار هم باقی میوقت بحران و تعارض در کن کنند و به تالش می

کنگد ایگن اسگت کگه      بارترین عاملی که زندگی زناشویی و پایداری آن را تهدیگد مگی   این وجود یکی از زیان

شوند؛ بر پایه شواهد موجود این باورهای غیرواقعگی   های غیرمنطقی و عاشقانه وارد ازدواج می باورها، دیدگاه

در واقگع   (.2012ناگاراجا، راجامگا و ردی،  توان در ادبیات مربوط به ازدواج مشاهده کرد ) ده را میکنن ویران

های نامطلوب و مشکالت، ناشی از باورهگا و تفکگرات غیرمنطقگی، در الگوهگای ناکارآمگد       بسیاری از واکنش

بگوط بگه ارتبگاط، پگذیرش و     گونه افکار  و الگوها تداوم یابنگد، مشگکالت مر   ارتباطی است و تا زمانی که این

 (.1395؛ به نقل از نامنی، عباسی و زارعی، 2003همراهی با دیگران نیز ادامه خواهند یافت )الیس، 

اند که سطح باالی الگوهای ارتباطی غیرواقعی با سطح پگایین رضگایت     ها نشان داده در این راستا پژوهش 

جود دارد که باورهای ارتباطی افگراد نسگبت بگه ازدواج    طور کلی، این احتمال و زناشویی در ارتباط است. به

(. همچنگین بگه   2015اند )پاروت و پگاروت،   ای در افزایش میزان طالق داشته مختل کننده و نقش برجسته

رسد باورها و الگوهای ارتباطی در ازدواج پرسمان با ارزشی برای پژوهش باشند چون مشخص شده  نظر می

بینی مناسبی برای ازدواج و زندگی زناشویی موفق باشند )رجبی، عباسگی،   پیش است که این باورها چه بسا

 تیگ فیکی یکدیگر منجر بگه بهبگود   فیک یایدرک دنتوجه به نیازها و از این رو،  (.1395سودانی و اصالنی، 

و رابطگه   گریکگد ینسگبت بگه خگود،     یندتریو خوشگا  تگر  مببتها ادراک  زوجشود  و از طرفی باعث میرابطه 

زوجگین از طریگق    نیبگ  بخش تیرضاروابط  (.2017و کارلسون،  ووبولدینگ ،یابر) کنند دایپ شان اشوییزن

بگر سگالمت خگانواده و از     توانگد  یمگ عالقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل سنجش اسگت و  

اطفی و اخالقگی اعضای عگ شناختی، رشد جسمانی، ،تیشخص نیتکو شکوفایی استعدادها، و رشد طرفی بر

دار، بگه هگم    هگگای مشگکل   افگزایش تعگداد زوجبا توجه (. 2017و کانگر،  کی)ماسار گزار باشد تأثیرخانواده 

زنگان   ،ها، مختل شدن روابط زوجین و آمگار بگاالی طگگالق در ایگن واحگد اجتمگاعی     خوردن تعادل خانواده

هگر   ورود اسگت و  جامعگگه  نهگاد ترین مهم خانواده نیبرابناقرار دارند. بیش از سایر اعضا در معرض آسگیب 

 ،، مگائوریس، تروتسگنبورو و گروتنهگویس   )مارشگال  گگذارد  مگی  ریتأث آن کارکردهگای زایگی بگر تنش عامل

2017.) 

 های محدودیت که به فرد در مقابله با فشارها و یغیر شناخت یها تحقیقات نشان داده است از جمله مؤلفه

عواطف همسر و  و ها احساسافکار،  رشی، درک و پذ(1396 ،شفیعی و محمدی؛ 2001بار گ ان، ) یمحیط

 نیبر ا. است یهیجان هوش کند، یکمک م ییزناشو یبیشتر در زندگ یتمندیآن، احساس رضا یدر پ

ر بنا ب (.2013کلودا، متهوس،  دنر،یز)زوجین  ییزناشو رابطه بر کیفیت تواند یم یاساس هوش هیجان

به  یدستیاب منظور بهافکار و رفتار  احساسات، انتخاب آگاهانه یفرد برا ییبه توانا یهوش هیجان ف،یتعر

تأثیرگذار  یو بین فرد یفرد یبر زندگ تواند یم که اشاره دارد گرانیمطلوب در ارتباط با خود و د جینتا

 بر یا العاده فوق تأثیر هیجانی شهو که ییها جنبهاز  یکی قعدر وا (.2016اوتودون،  یاکوماتیم) باشد

 که باشد شتهدا دجوو یا نهیزم چه نچنا گرا تیرعبا به ستا ناشوییز ندگیو ز ازدواجدر آن دارد،  موفقیت

 ناییاتو به بطاز روا ضایتر سساو ا دبنیا ایرز ،ستازدواج ا مینهز آندارد،  همیتدر آن ا هیجانی شهو
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)دمیری، حیدریان،  شود یم بمحسو ناشوییز ضایتر از مهمی ءجزدارد؛ و  بستگی تهیجانا لکنترو  فهم

 یفرد برا ییتوانا؛ 1990، ریو ما یسالو دگاهیبر اساس د تر واضح طور به .(1393احمدی و برهانی، 

 یاساس هوش هیجان نیبر ا ؛دارد یاو بستگ عقالنیو  یهیجان یها یتوانمند به یبا زندگ یسازگار

)شفیعی و محمدی،  را بهبود بخشد یو عملکرد اجتماع یشناخت روان یستیبهز ،مسئله تفکر، حل تواند یم

به افراد در درک احساسات،  تواند یماست که  یاحساس یها ییتوانا شامل ی. همچنین هوش هیجان(1396

 نیا یجملگ (،2017، ملک باغمهر و  یمحمد)احساسات کمک کند  تیریمد بردن احساسات و به کار

 هیجانی شهو ،فیتنس نظر به . بنابگذارد یبرجا ییزناشو یرا در زندگ یمببت یها بازتاب دتوان یممسائل 

 تثبا باو  بمطلو ریگازساو  ضایتر با أمتو ازدواج یک یساز یغن ظرفیتآن  یها جنبهاز  برخی قلاحد یا

 یمند تیرضا ،پایین هیجانی شهو با ادفرا با مقایسهدر  باالتر هیجانی شهودارای  ادفرا ورا دارد، 

 نتایج(. 1394)آذرنیک و آقایی،  کنند یم تجربه را ، سازگاری ئ صمیمیت بیشتر و تعهد باالتریناشوییز

 هیجانی شهو تنها نه که دهند یم ننشازوج  45 ردمودر ( 2008) نهیو سیاروچی و ،سمیتا هشوپژ

 ،ها زوج ینا ساله یک یگیرپیدر  بلکه ستا ناشوییز ، سازگاری و صمیمیتضایتر انمیزدر  یمؤثر عامل

 ست.ا شتهدا ناشوییز تعهد بر یمندونیر ثرا هیجانی شهو

عنوان یک عامل مهم استرس، محیط خانه را تحت  به ها زوجهیجان ابراز شده هر یک از رسد  نظر می به   

 ادیهگای انتقگ   هگای ابگراز شگده شگامل نگگرش      (؛ ایگن هیجگان  2011دهد )نیلز، رای و لیدل،  قرار می تأثیر

دهد )بحگری   نسبت به همسر خود نشان می ها زوجآمیز و درگیری هیجانی مفرط است که یکی از  خصومت

های مشابه نشان داد که بین تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطی زناشگویی   نتایج پژوهش(. 1394و محمدی، 

ی اسگت )کگردی، اصگالنی و    تعهد زناشوی ینیب شیپرابطه معناداری وجود دارد و این الگوها عامل مهمی در 

؛ هگو و  2020و روادز،  ، الونگر، بگارتون، اسگتانلی   ؛ جانسگون 1395؛ محمدی و همکگاران،  1396امان الهی، 

(؛ همچنین بین باورها و الگوهای ارتباطی با تعهد زناشویی رابطه معناداری گگزارش شگده   2018همکاران، 

؛ 2018، وایگت  و برایگت  هاچ، داودل، آرسون؛ 1391؛ شهرستانی و همکاران، 1395است )نامنی و همکاران، 

 گگونی ردگ(. با توجه به مرور مبانی نظری و پژوهشی و با در نظگر گگرفتن   2020کالید، هاوکینز و ویلوقبی، 

توجه به اهمیت ثبات و لزوم  در جامعه ایران و الگوهای ارتباطی و تغییر سبک روابط زناشویی نظام خانواده

،  با توجگه بگه در گگذار    متأهلشبرد اهداف جامعه و افزایش سطح سالمت روانی زنان و دوام ازدواج برای پی

بودن جامعه ما  از  حالت سنتی به مدرنیته توجه به تعهد زناشگویی کگه  طگی تحقیقگات مختلگف یکگی از       

ر بررسگی عوامگل مگؤث   ؛ از این رو، رسد یماست ضروری به نظر  ازدواجهای پایداری و دوام  مؤلفه نیتر یاصل

ی در الگوهای ارتباطی زناشویی، صمیمیت و مشکالت که زنان برایتواند  می بینی کننده تعهد زناشویی پیش

بازسگازی نظگام    تسگهیل و  راهگشگا به عنگوان   شود یمی عاطفی ایجاد ها یریدرگاز انتقاد و  ناشی تعارضات

 اسگاس بگر   زناشگویی تعهد  یساختارالگوی پژوهش در این تحقیق تعیین  مسئلهلذا . باشد زناشوییزندگی 

انجگام و   آنمناسگب الگوی سگاختاری ارائه هدف و  هوش هیجانی گری واسطهبا  زناشویی یارتباط الگوهای

 شد.زیر آزمون  های فرضیه

 بینی است. گری هوش هیجانی قابل پیش . تعهد زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی زناشویی با میانجی1
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روش

-یاز نوع اکتشاف یهمبستگ یها پژوهشو از نظر روش جزء  یادیبن یپژوهش پژوهش حاضر از لحاظ هدف

تهران در سال  مراکز مشاورهکننده به   زنان متأهل مراجعه هیکلو جامعه آماری  شده تیو هدا یمتوال

احتمال افت  درصد 20در نظر گرفتن  و با قیتحق تیبا توجه به ماه زین یآمار بود. نمونه 1397

 گیری نمونه روش؛ نفر در نظر گرفته شد 300 (1397، )دالور ونیرگرس بر اساس منطق انجامو  ها یآزمودن

که در  صورت نی. به ابوددر دسترس و داوطلبانه  یتصادف ریساده و غ یتصادف گیری نمونهاز  یقیتلف

روش  بهها،  هاما انتخاب نمون؛ قرعه استفاده شد دیساده به ق یتصادف گیری نمونهانتخاب مراکز مشاوره از 

منظور ابتدا شهر تهران به پنج منطقه  نیبد. در دسترس و داوطلبانه انجام شد یتصادف ریغ یریگ نمونه

 دیو به ق یبه شکل تصادفو مراکز مشاوره بر اساس هر منطقه  میشمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقس

معیارهای  د.دنش زن متأهل انتخاب 300پاور آماری سمپل  افزار  بر اساس نرم و در مجموعقرعه انتخاب 

سال، مدرک تحصیلی  50تا  20زندگی مشترک، محدوده سنی  سال ورود به پژوهش شامل حداقل دو

های جسمانی و روانی  ها و مشکالت زناشویی، معیارهای خروج داشتن بیماری داشتن تعارض حداقل دیپلم،

 بود. یدرمان یا دارومواد و  سوءمصرف مشهود و حاد،

زارپژوهشاب

 پژوهشگی تهیگه   مقاصد ؛ برای1997جونز،  و آدامز توسط پرسشنامه ینا.1ییپرسشنامهتعهدزناشو.1

 و 22 الگی  11 هگای  را با سگؤال  اخالقی تعهد ،10 الی 1 های شخصی را با سؤال تعهد بعد سه و است شده

 5مگوافقم=  کگامالا  تگا  1فم=مخگال  کگامالا  از لیکرتگی  طیگف  در 44 الگی  23 هگای  سگؤال  ساختاری را با تعهد

آزمگون، بگاال بگودن     نینمره است و نمره باال در ا 172تا  1 نینمرات افراد ب یدامنه کل کند. می گیری اندازه

 پگژوهش  6 ؛ در1997جگونز،   و آدامگز  .(1394)مگؤمنی، کاووسگی و امگانی،     دهگد  را نشان می ها تعهد زوج

 نفر 347 متأهل، نفر 417 مورد در را آن پرسشنامه، ینا یو روای پایایی آوردن به دست منظور به گوناگون

 و معنگادار  و بگاال  را پرسشگنامه  کگل  نمگره  بگا  پرسگش  هگر  همبسگتگی  کردند و اجرا مطلقه نفر 46 مجرد،

قزلسفلو در پژوهش .گزارش کردند این پرسشنامه نظری را برای ابعاد و تجربی حمایت بیشترین طورکلی به

، تعهگد  80/0 ی، تعهگد اخالقگ  79/0 یتعهگد شخصگ   یهگا  اسیگ خگرده مق  یباخ بگرا کرون یآلفا زین( 1396)

( آلفگای  1399در پگژوهش تریگوه و همکگاران )    .مدبه دست آ 87/0کل پرسشنامه  یو برا 82/0 یساختار

 85/0و تعهگد سگاختاری    88/0، تعهگد اخالقگی   83/0و برای تعهگد شخصگی    89/0کرونباخ برای نمره کل 

، 87/0و بگرای تعهگد شخصگی     84/0اضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمگره کگل   گزارش شد؛ در پژوهش ح

 به دست آمد. 82/0و تعهد ساختاری  79/0تعهد اخالقی 

ارتباطی2 الگوهای پرسشنامه توسط  1984در سال سؤالی 35 پرسشنامه الگوهای ارتباطی .2.

این . ( هنجاریابی شد1392ی )و توسط صمدزاده، شعیری، مهدویان و جاویدکریستنسن و ساالوی ساخته 

زمانی که  -1کند. این سه مرحله  رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میپرسشنامه 

                                                           
1. Marital Commitment Questionnaire 

2. Communication Patterns Questionnaire 
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بعد از بحث در  -3، و کنند یمدرباره مشکل ارتباطی بحث  -2شود،  در روابط زوجین مشکل ایجاد می

این مراحل از سؤاالتی تشکیل شده است که در مجموع . هر کدام از ردیگ یبرممورد مشکل ارتباطی، را در 

ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع  ، این سه الگویگیرد سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می

در  مرد( و ارتباط اجتنابی متقابل یریگ کنارهزن و توقع زن /  یریگ کناره)شامل توقع مرد /  یریگ کناره/ 

 زاده در پژوهش صمد شود. گذاری می نمره 9ممکن= کامالاتا  1ناممکن= کامالاای از  گزینه 9طیف لیکرتی 

با  1989  فورز و السون چیانر ییزناشو یتیپرسشنامه نارضا نیب یهمبستگ ییروا (1392)و همکاران 

متقابل  اجتناب  زن و یریگ درخواست مرد/کناره ،یریگ درخواست/کناره یسازنده متقابل، الگوها یالگو

 دهنده  نشانشده  ادی در پژوهش مؤلفان ها داده لیبرآورد شد و تحل 34/0و  34/0، 33/0، -64/0 بیترت به

نوروزی، رضاخانی و  پژوهش بود. در 76/0کرونباخ = ی و آلفا یارتباط یاعتبار مناسب پرسشنامه الگوها

=  یریگ-درخواست/کناره ،64/0=  سازنده متقابل یالگو یکرونباخ آن برا یآلفا بیضر (1398وکیلی )

سازنده  یالگو یکرونباخ برا یآلفا بیضردر پژوهش حاضر  .به دست آمد 64/0و اجتناب متقابل =  62/0

 .به دست آمد 69/0و اجتناب متقابل =  71/0=  یریگ-درخواست/کناره ،70/0متقابل = 

 3831 نمیا در ان -ربا کهدارد  نموآز دهخر 15و  السؤ 117 نموآز ینا.1هوشهیجانیپرسشنامه.3

 2/51و  دمر هاآن صددر 8/48 که( داکاناو  جنوبی یفریقاآ ،نیجریه ،هند ن،لماآ ،نتین)آرژا رکشو 6از  نفر

 رعتبااز ا مناسبی حداز  نموآز کهداد  ننشا یابیرهنجااز  حاصل نتایج. دکر اجرا نددبوزن  هاآن صددر

 تلیکر ایجهدر 5 سمقیا بر اساس نموآز یپاسخها(. 2000ان،  -ربا) ستا رداربرخو یی( و رواپایایی)

و  90 نموآز کلدر  دفر هر ایبر هنمر قلاحد؛ ستا هشد تنظیم 1مخالفم= کامالا تا 5فقم=امو کامالا

 به دست 30و  6 ترتیب به نیز اسیخرده مقهر در  دفر هر ةنمر کبراحد و قلاحد ،ستا 450 هنمر کبراحد

 به نصفها( در ا1381 ی،هشیراز د نقل؛ 1380) سموعی. (1389پور،  د و صدق)اکبری، پوراعتمامد آ

 تقلیل 90 به 117از  هاالسؤ ادتعد نموآز یابیرهنجااز  پس که ختندداپر نموآز ینا یابیرهنجاو  ترجمه

 ایجرا طریقاز  نموآز یی. رواستا هشد ارشگز 93/0 خنباوکر یلفاآ محاسبة طریقاز  نموآز یافت. پایایی

و   دیفر ییژگیهاو و طفاعو ،هانهیجا عتنوو  انمیز رةبادر یافته نمازسا ایمصاحبه که ازی،مو مرف

 ماییزآباروش  طریقاز  نموآز پایایی همچنین. ستا هشد ارشگز دارمعنی 001/0 سطحدر  د،بو حساسیا

ریب آلفای در پژوهش حاضر ض. ستا هشد ارشگز 78/0 دنکر نیمهدو  طریقو از  68/0  هفته سهاز  پس

 به دست آمد. 87/0کرونباخ برای نمره کل 

مراکز مشاوره انتخاب  بهآزاد اسالمی واحد رودهن از دانشگاه  نامه یپس از اخذ برگه معرف .شیوهاجرا

از منطقه شمال  داده شد. حیتوضجهت اجرای پژوهش برای مدیران مراکز  هیمراجعه و اطالعات اولشده 

مراکز فجر صادق،  تهران و مهرگان پژوه، منطقه شرق یمحالت دیلسالم، شهمراکز مشاوره سبل اتهران 

منطقه  ا،یو پو ایتر مارستانیدرون، ب یمراکز مشاوره نداتهران و شکرانه، منطقه غرب  یرانیخانواده ا

 رهمرکز مشاو شهر تهران و از منطقه جنوب کتایو  یمراکز مشاوره رهگشا، راه خوشبخت تهران شهر یمرکز

در  کنندگان  به شرکت. ندانتخاب شد 9و منطقه  17آرام، مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه  یایدر

                                                           
1. Emotional Intelligence Questionnaire 
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و محرمانه ماندن  یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شرا پژوهش

با و لیکمتن در همان مراکز کنندگا توسط شرکت ها سپس پرسشنامه شد.داده  حیتوض یاطالعات شخص

دو بخش  در 1الگوسازی معادالت ساختاری محورِ انسیوار یها پژوهش از روش الگوی یدگیچیتوجه به پ

-و چون نقاط پرت و پرسشنامه مخدوش وجود نداشت؛ دادهساختاری استفاده  الگویو  یریگ اندازه الگوی

 ریمطابق با نظر ه ؛است یرمحور که نسل دوم معادالت ساختا انسی. در روش وارنفر تحلیل شد 300های 

 در موردآزمون  هیبق و بر اساس آن، ریمتغ کی هایابتدا آزمون همگن بودن سؤال، 2009 و هنسلر 2001

 .شداجرا  ساختاری الگوی
 

 اهیافته

 45سال  و  40تا  30بین  درصد 90/33سال،  30تا  20درصد از زنان متأهل بین  10/21دامنه سنی 

درصد  55/33و  مدت تأهل  دار خانهدرصد  5/72درصد شاغل و  5/27 قرار داشت. سال به باال 40درصد 

سال و میزان تحصیالت  10بیش از  درصد 27/12سال و  10تا  5درصد بین  4/32سال،  5تا  1بین 

 درصد 6/3و  سانسیل فوقدرصد  3/24درصد لیسانس،  4/44، پلمید فوقدرصد  5/10درصد دیپلم،  1/17

 دکترا بود. 



.میانگینوانحرافمعیار،چولگیوکشیدگی،ضریبتحمل،تورمودوربینواتسونمتغیرهای1جدول

 نفر(300پژوهش)تعداد=

 

هگای متغیرهگای    قرار دارنگد؛ بنگابراین توزیگع داده    ± 2دهد که چولگی و کشیدگی بین  نشان می 1جدول 

تگر از   و کوچگک  1/0تر از  بین بزرو پژوهش طبیعی و مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیش

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه هم خطی  5/2تا  5/1اتسون در فاصله مجاز است؛ همچنین مقدار دوربین و 10

 بین برقرار است. بودن نیز در بین متغیرهای پیش
                                                           
1. Structural Equation Modeling )SEM( 

 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

ضگگریب   کشیدگی چولگی

 تحمل

تگگگگگگورم 

 واریانس

دوربگگگین 

 واتسون

92/25 سازنده متقابل  57/9  39/0- 72/0- 74/0 24/1  

 

79/1 

21/25 یریگ هکنارتوقع/  56/8  24/0- 40/0- 81/0 26/1 

29/12 ریگ کنارهمرد متوقع/زن   28/6  30/0 73/0- 80/0 30/1 

91/12 ریگ کنارهزن متوقع/ مرد   81/5 27/0 53/0- 83/0 27/1 

08/12 اجتناب متقابل  13/5 14/0 58/0- 84/0 34/1 

73/326 هوش هیجانی  13/35 18/0 11/0- 79/0 74/1 42/1 

96/158 تعهد زناشویی  13/29 45/0- 25/0- - - - 
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.نتایجآزمونهمبستگیبینمتغیرهایپژوهش2جدول  

سازنده  متغیر

 متقابل

مرد  ریگ کنارهتوقع/

متوقع/زن 

 ریگ کناره

زن 

متوقع/مرد 

 ریگ کناره

اجتناب 

 متقابل

هوش 

 هیجانی

تعهد 

 زناشویی

       1 . سازنده متقابل1

230/0** یریگ کناره. توقع/2  1      

. مرد متوقع/زن 3

 ریگ کناره

**215/0  **733/0  1     

. زن متوقع/ مرد 4

 ریگ کناره

105/0-  **678/0  002/0-  1    

330/0** . اجتناب متقابل5  **382/0  **334/0  **200/0  1   

387/0** . هوش هیجانی6  **241/0-  **300/0-  **212/0-  **199/0-  1  

 . تعهد زناشویی7
**418/0  *121/0-  *136/0-  031/0  **236/0-  **339/0  1 

*
P 05/0>

**
P 01/0>  

 

 تعهد زناشویی با سازنده متقابل و هوش هیجانیکه بین  نشان داد 2نتایج ضرایب همبستگی جدول 

و اجتناب متقابل رابطه  ریگ کناره، مرد متوقع/زن یریگ هکناررابطه مببت و با الگوهای ارتباطی توقع/

همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با الگوهای  .(P=01)منفی معناداری وجود دارد 

و اجتناب متوقع رابطه  ریگ کناره، زن متوقع/مرد ریگ کناره، مرد متوقع/زن یریگ کنارهارتباطی توقع/

 (.P=01)ارتباطی سازنده متقابل رابطه مستقیم و مببتی دارد منفی و در عین حال با الگوی 

 

.معناداریضرایبغیراستانداردمستقیمبینمتغیرهایموجوددرمدل3جدول

 خطا bمقدار  سازه به از سازه

(S.E) 

 نسبت بحرانی

(C.R) 

 سطح معناداری
p 

117/0 هوش هیجانی     سازنده متقابل  076/0  535/1  125/0  

016/0 هوش هیجانی     . توقعیرگ کناره  091/0  171/0  864/0  

-225/0 هوش هیجانی     اجتنابی  157/0  439/1-  150/0  

226/0 تعهد زناشویی     سازنده متقابل  033/0  745/6  001/0  

013/0 تعهد زناشویی     . توقعگیر کناره  039/0  332/0  740/0  

-120/0 تعهد زناشویی     اجتنابی  068/0  760/1-  078/0  

166/0 تعهد زناشویی         هوش هیجانی        030/0  588/5  001/0  

 
*
P 05/0>

**
P 01/0>  
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موجود در  های سازهسه ضریب مسیر اصلی بین  شود جدول فوق مشاهده می های دادهاز  که گونه همان

لحاظ آماری معنادار و متغیرها از  ها سازهبقیه ضرایب مسیر بین  ؛معنادار هستند 05/0مدل در سطح 

 نیست.

. ضرایب شود مییابی معادالت ساختاری، سه نوع ضریب مسیر مستقیم، غیرمستقیم و کل محاسبه در مدل

یک سازه را  تأثیر. ضرایب غیرمستقیم میزان دهد مییک سازه بر سازه دیگر را نشان  تأثیرمستقیم میزان 

ضرایب کل نیز از جمع ضرایب مستقیم و  و دهد میبر سازه دیگر از طریق یک سازه سوم نشان 

کلی یک سازه بر سازه دیگر در مدل هستند. ضرایب  تأثیرو بیانگر ضریب  شوند میغیرمستقیم تشکیل 

. در جدول زیر ضرایب ( ارائه شده است1)شکل پژوهش در مدل  ها پیکانمستقیم  بر روی عالمت 

همچنین میزان واریانس تبیین شده  ؛رائه شده استا ها سازهاستاندارد مستقیم،  غیرمستقیم و کل بین 

 :اند شدهمتغیرهای وابسته در مدل نیز ارائه 

 

 اصلیپژوهشمتغیرهای.اثراتاستانداردمستقیموغیرمستقیموکلی4جدول

اثراثرمستقیمبهسازهازسازه

غیرمستقیم

واریانساثرکل

تبیینشده

  سازنده متقابل
 هوش هیجانی

  117/0 داردن 117/0

 016/0 ندارد 016/0 . توقعگیر کناره 18/0

 -225/0 ندارد -225/0 اجتنابی

  سازنده متقابل
 تعهد زناشویی

**226/0 019/0 **245/0  
31/0 

 
 016/0 030/0 013/0 . توقعگیر کناره

 -157/0* -037/0 -120/0 اجتنابی

 38/0 166/0** ندارد 166/0** تعهد زناشویی هوش هیجانی

  *P 05/0>
**

P 01/0>  

 

به   <-سازنده متقابل  الگوی ارتباطی  سازهجدول فوق  ضرایب مستقیم  و کل بین  های دادهبر اساس 

و در نهایت مسیر بین هوش  به تعهد زناشویی  <-، بین سازه الگوی اجتنابیتعهد زناشویی هوش هیجانی و

 به تعهد زناشویی معنادار است.   <-هیجانی
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تعهدزناشوییبابارهایعاملیباالگوهایارتباطییهوشهیجانیدرگریانجیمنقشنهاییمدل.1شكل

 

برازندگیالگویساختاریاولیهواصالحشدههایشاخص.5جدول
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 91/0 84/0 89/0 083/0 10/3 الگوی ساختاری اولیه

 95/0 88/0 92/0 066/0 33/2 الگوی اصالح شده

 >P 08/0> 95/0< 90/0< 95/0>05/0 نقاط برش قابل قبول


                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjausted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 
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است؛ به  ها دادهالگو با ی برازندگی در مرحله اول بیانگر عدم برازش قابل قبول ها شاخص 5در جدول 

نشانگرهای الگوهای ارتباطی، اصالح و در نهایت  همین دلیل الگو در مرحله دوم با ایجاد کوواریانس

 دارد قابل قبول های گردآوری شده برازش گیری با داده و الگوی اندازه حاصل شد برازندگی های خصشا

(001/0=P.) ن است که در آی تعهد زناشویی بیانگر های چندگانه برا مجذور همبستگی 1شکل  طبق

درصد از واریانس تعهد زناشویی را  28و  51مجموع الگوهای ارتباطی به همراه هوش هیجانی به ترتیب 

  توانند تبیین کنند. می



 گیریبحثونتیجه

را توانند تعهد زناشویی  ارتباطی در خانواده می الگوهایهای پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  یافته

تواند رابطه بین الگوهای ارتباطی و تعهد زناشویی در خانواده را  بینی کنند و هوش هیجانی نیز می پیش

بین الگوهای ارتباطی با تعهد زناشویی و آمده از پژوهش حاضر نشان داد  دست گری کنند. نتایج به میانجی

نین بین هوش هیجانی با تعهد بین هوش هیجانی با تعهد زناشویی رابطه مستقیم معناداری دارد. همچ

با نتایج  ها افتهنیز رابطه غیرمستقیم معناداری دارد. این ی زناشویی و الگوهای ارتباطی با تعهد زناشویی

(، هو و همکاران 1395(، نامنی و همکاران )1396(، شفیعی و محمدی )1399پژوهش تریوه و همکاران )

 ( همسو است.2018سون )( و دیو و جک2020(، کالید و همکاران )2019)

 عواملی از یکیدر تبیین یافته پژوهش حاضر در مورد وجود رابطه بین الگوهای ارتباطی به عنوان    
 غلط، به باورهای ها شده و زوج پیام درک درست عدم موجب و کرده تضعیف را ارتباط که اثربخشی

(. از 1391نمود )شهرستانی و همکاران، اشاره  شود، ها می منفی ارتباطی زوج های نگرش ها و داوری پیش

 از بسیاری ( الگوهای ناکارآمد، علت اصلی1396؛ نقل از قزلسفلو، 2003این رو، به عقیده الیس )
 زندگی ناکارآمد، و غیرمنطقی افکار نفوذ و بروز ی عرصه ترین عمده از یکی و است اجتماعی های اختالف
 در آن نقش و ناکارآمد ارتباطی الگوهای ماهیت به توان می های پژوهش یافته تبیین در است. زناشویی
 باور به مخالفت کنندگی تخریب به باور ریشه کرد؛ و کاهش صمیمیت اشاره زناشویی نارضایتی افزایش

 تحمل را آن خواهم نمی و است وحشتناک نیاورم، دست خواهم به می که چیزی را اگر که الیس غیرمنطقی
 بی موقعیت در شرایطی در چنین ها زوجبنابراین،  .(1391انی و همکاران، گردد )شهرست برمی کنم،

بگذرد )گاتمن و گاتمن،  تر سریع چه هر موقعیت این که امیدوارند و برند می سر به بالتکلیفی تصمیمی و

 چه هک این به بسته و درازمدت در اما مؤثر افتد؛ نظر به است ممکن فرآیند این مدت کوتاه در چه گر (.2015
 سمت به را باور این با درگیر فرد و باشد همراه رضایت عدم با تواند می دارد، سروکار مسئله با بیشتر کسی

  .(1399دهد )تریوه و همکاران،  طالق سوق برای گیری تصمیم

( بیان 2018( و دیو و جکسون )2019پژوهشگرانی هو و همکاران ) که طور همانها  در تبیین این یافته

 بد و غیرمنطقی، که باور ارتباط حالی در کند؛ می ایجاد عمیقی صمیمیت باور ارتباطی خوب،چون  کردند؛
رابطه  و کنند می برقرار مؤثر ارتباط عاطفی که هایی برد؛ زوج بین می از را رابطه مببت نکات و تعهد

 همسر به نیازهای دافعیغیرت های پاسخ و دادن گوش تصدیق یکدیگر، برای الزم توانایی از دارند، صمیمانه
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 از منفی برخوردارند؛ بسیاری احساسات و ها سوءتفاهم بروز در هنگام موجود مسائل بر تمرکز و خود
 ارتباط اغلب کنند، می مراجعه به مشاور روابطشان در صمیمیت مشکالت وجود خاطر به که هایی زوج

 نییدر تب (.1395ی و همکاران، )محمد نمایند می ذکر مشکالتشان اصلی دلیل عنوان به را ضعیف

 ها قرن، 2004در سال  یو سالو ریما انیگفت به ب توان یم ییبا تعهد زناشو یجانیرابطه هوش ه ینیب شیپ

  هوش را منحصراا شامل و کردند یم میتقس زهیو انگ جانیروانشناسان ذهن را به سه بخش شناخت، ه

)شفیعی و  دانستند یم یضاوت کردن و تفکر انتزاع، قاستداللمجزا،  میکردن مفاه بیترک یها مهارت

ی نیب شیپ ،یسنت بهر هوشنسبت به  یجانیها نشان دادند که هوش ه پژوهشاز این رو، . (1396محمدی، 

 ینیب شیدرصد از پ 20تنها  بهر هوش طیشرا نیدر بهترو است  یاجتماع تیموفق یبرا یتر یقو ی کننده

است فرد  یاجتماع یجانیبر عهده هوش ه گریدرصد د 80دارد و افراد را به عهده  یزندگ تیموفق

 (.2016)اوکوماتیمی اوتیدون، 

برای انسجام رابطه زناشویی، الزم شود؛ ها و مطالبی که بیان شد؛ پیشنهاد میبندی یافتهبنابراین با جمع

و تقابل عناصر  عاطفی درگیریها، نوع ها و شوهرها، الگوهای ارتباطی آنهای هریک از زناست که هیجان

ها بهبود و  ها ارزیابی و شناخته شود تا از طریق اصالح الگوی روابط بین زوج درون روانی هر یک از زوج

بینی تعهد زناشویی بر اساس  پیشهای پژوهش در مورد  بنابراین با توجه به یافته یابد. تداومتعهد زناشویی 

هایی در زمینه  شود که آموزش پیشنهاد میش هیجانی گری هو الگوهای ارتباطی زناشویی با میانجی

های آموزشی برای افزایش آگاهی همسران در مورد  ی از طریق برگزاری کارگاهدرمان خانوادهی و درمان زوج

ها توسط  و هوش هیجانی در میزان تعهد زناشویی و بهبود روابط زوجالگوهای ارتباطی زناشویی نقش 

 نیز پژوهش های محدودیت به توجه ای ارائه شود. ی در مراکز بالینی و مشاورهندرما خانوادهمتخصصان حوزه 
 جامعه و بودن مقطعی پژوهش این های از جمله محدودیت است؛ ارزشمند ها یافته از دقیق استنباط در

 مسئله دو این بود؛ کننده به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه متأهلزنان  تنها شامل که است پژوهش
 یگزارش ده خود های مقیاس با توجه به استفاده از .سازد مواجه می احتیاط و محدودیت با را نتایج یمتعم

را با توجه به عوامل و بافت فرهنگی، مذهبی و  ها پاسخ در سوگیری امکان که مبتنی بر بافت غربی است

هایی بر اساس پرسشنامهشود که بنابراین پیشنهاد میایجاد کند،  محدودیت تواند می اجتماعی ایران

 نوع به توجه با همچنینجمعیت و بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ایران تدوین و هنجاریابی شود. 
 پیشنهاد پردازد، می روابط به بررسی صرفاا مستقلی متغیر گونه هیچ اعمال بدون که مطالعه پژوهش حاضر

 آموزش روابط، سازی غنی آموزش مانند مستقل متغیرهای ارائه با و آزمایشی های طرح انجام با گردد می
 تبع به و باورهای ارتباطی و صمیمیت افزایش بر ها آن تأثیر پیشگیری و بهبود رابطه، و صمیمانه روابط

 ارزیابی بیشتری اطمینان با و بهتر را آمده دست به نتیجه بتوان تا گردد زناشویی بررسی تعهد بر ها آن
 د.نمو
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موازیناخالقی

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

خروج  در مورد کنندگان  شرکتها،  ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن  همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

که اطالعات محرمانه  ها اطمینان داده شد از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

رعایت شد. کامالاماند و این امر نیز  می
 

سپاسگزاری

مراکز مشاوره سبل السالم، شهید محالتی و مهرگان پژوه، فجر صادق، خانواده ایرانی از همکاری مسئوالن 

شاوره و شکرانه، ندای درون، بیمارستان تریا و پویا، رهگشا، راه خوشبختی و یکتا، دریای آرام و مراکز م

 یقدردان و کنندگان در پژوهش تشکر شرکت یتمامهمچنین و  9و منطقه  17آموزش و پرورش منطقه 

 شود. می

 

مشارکتنویسندگان

نویسنده اول در رشته مشاوره بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه  رساله دکتری از برگرفته این مقاله

همه . در تدوین این مقاله ینه شخصی انجام شده استو به هز آزاد اسالمی واحد رودهن به تصویب رسیده

و نهایی سازی  ها داده یآمارتحلیل  ها، ، گردآوری دادهیشناس روش، یساز مفهومدر طراحی، نویسندگان 

 نقش داشتند.
 

تعارضمنافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر



 عمناب

های هوش هیجانی  مؤلفه بر اساسبینی کیفیت روابط زناشویی  (. پیش1394ایی، اصغر .)آذرنیک، مینا.، و آق

های اجتماعی و کاربرد هیجانات( در زوجین شهر  بینی/ تنظیم هیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت )خوش

 .هیدریح تربت. دانشگاه دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگیاصفهان. 

آموزشی جرات -برنامه مداخله ای ریتأث(. 1389پور، بهرام. ) اکبری، مهرداد.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و صالح صدق

 64-52(: 13پیاپی 1)4، فصلنامه روانشناسی کاربردیو حرمت خود بر هوش هیجانی.  مسئلهورزی، حل 

مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده.  (. تحلیل عاملی تأییدی1394بحری، سیده لیال.، و محمدی، نوراله. )

 . 101-87(: 41)11، خانواده پژوهی

الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر (. 1399تریوه، بهزاد.، کریمی، کیومرث.، اکبری، مریم.، و مرادی، امید. )

شویی. ای صمیمیت زنااساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش واسطه

 158-139(: 53پیاپی 1)14، فصلنامه روانشناسی کاربردی
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بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ابعاد هوش هیجانی  پیش(. 1396. )اهلل رحمتشفیعی، زهرا.، و محمدی، 

 106-91(: 41)12، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانوادهدر زنان و مردان متأهل و همسرانشان. 

رضایتمندی  (.1391، دوستکام، محسن.، رهباردار، حمید و مشهدی، علی بینی پیش. )شهرستانی، ملیحه.

زنان متقاضی طالق و عادی شهر  زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در

  41-19(: 14)4 ،زن و فرهنگ مشهد.

(. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج 1395)رجبی، غالمرضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور.، و اصالنی، خالد. 

مجله مشاوره و به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. 
 .79-97(: 1)6، درمانی خانواده روان

شخصی و هوش  یها سبک(. رابطه 1393دمیری، حجت.، حیدریان، معصومه.، احمدی، وحید.، و برهانی، لیال. )

 44-35(: 5) 22، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم زناشویی. یمند تیرضاانی با هیج

، شناسیروانشد ارشناسی رکا ةنام انیپا. ان -ریابی پرسشنامة بهر هیجانی بارهنجا(. 1381غالمرضا. )ی، هشیرد

 شناسیو روانتربیتی م علو دانشکده، عالمه طباطباییه نشگادا

الگوهای   (. پرسشنامه1392درضا.، مهدویان، علیرضا.، و جاویدی، نصیرالدین. )صمدزاده، منا.، شعیری، محم

 123-116(: 1پیاپی  1)4، خانواده یدرمان روانفصلنامه مشاوره و ارتباطی: اعتبار و روایی. 

(. 1396فتح اله زاده، نوشین.، میرصیفی فر، لیال.، کاظمی، مرضیه.، سعادتی، نادره. و نوابی نژاد، شکوه. )

سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجین.  اثربخشی غنی

  372-353(: 43)3، روانشناسی کاربردی

مشاوره زوجی مبتنی بر این  تأثیربررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی و مقایسه (. 1396قزلسفلو، مهدی. )
. رساله دکتری مشاوره خانواده، بر تعهد و رضایت زناشویی ت درمانیواقعیعوامل با مشاوره زوجی بر اساس 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

عنوان  (. صمیمیت جنسی و اعتماد به1396کردی، معصومه.، اصالنی، خالد.، و امان الهی، عباس. )

-351(: 43پیاپی3)11، نشناسی کاربردیرواهای رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی.  کننده تعدیل
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ورزی و  بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشق (. پیش1395زارعی، احمد. ).، و عباسی، فاطمه .،نامنی، ابراهیم

  107-87 (:60)16 ،رفاه اجتماعیباورهای ارتباطی. 

 یثبات یبزمان و  انداز چشمبین  (. رابطه علّی1398نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، و وکیلی، پریوش. )

 451-433(: 51پیاپی 3)13، فصلنامه روانشناسی کاربردیالگوهای ارتباطی.  یگریانجیمازدواج با نقش 

بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت  (. پیش1395محمدی، بهناز.، حیدرنیا، احمد.، و عباسی، هادی. )

  50 -31(: 16)3، رویش روانشناسیزناشویی و بخشودگی. 

بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی  (. پیش1394مؤمنی، خدامراد.، کاووسی، سکینه.، و امانی، رزیتا. )

، سازی خانواده شناسی، مشاوره و غنی آسیب پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. خود، همبستگی و انطباق

1(2:) 46-58  
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 5 4 3 2 1 .میکن یاحساسمان را برای یکدیگر بیان م یراحت من و همسرم به 1

 5 4 3 2 1 رسیم. سختی به توافق می به میکن یمن و همسرم روی یک موضوع بحث م که یهنگام 2

 5 4 3 2 1 من نسبت به همسرم خیلی متعهد هستم. 3

 5 4 3 2 1 کند. م به احساسات من توجه نمیهمسر 4

 5 4 3 2 1 همسرم را فردی وفادار میدانم. 5

 5 4 3 2 1 برم. من از گفتگو با همسرم لذت نمی 6

 5 4 3 2 1 کرد. کنم که همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز می آرزو می 7

 5 4 3 2 1 داند. همسرم من را یک فرد ارزشمند می 8

 5 4 3 2 1 برایم سخت است که به همسرم بگویم دوستش دارم. 9

 5 4 3 2 1 ها به همسرم دروغ میگویم. گاهی وقت 10

 5 4 3 2 1 ازدواج باعث شده است که بیشتر از قبل خود را ارزشمند بدانم. 11

 5 4 3 2 1 قادرم این احساسم را به او بگویم. شوم یاز دست همسرم دلخور م که یهنگام 12

 5 4 3 2 1 اگر قرار باشد دوباره از اول شروع کنم با همین فرد ازدواج خواهم کرد. 13

 5 4 3 2 1 ها من افکار و عقایدی دارم که دوست ندارم به همسرم بگویم. گاهی وقت 14

 5 4 3 2 1 از داشتن رابطه جنسی با همسرم رضایت ندارم. 15

 5 4 3 2 1 کند. همسرم مرا درک نمی 16

 5 4 3 2 1 و بدون مشکل است. بخش تیرابطه جنسی ما رضا 17

 5 4 3 2 1 کند. همسرم در مورد عقاید و افکارش با من صحبت نمی 18

 5 4 3 2 1 .میبر یمن و همسرم از بودن در کنار هم لذت نم 19

 5 4 3 2 1 همه چیزهایی که دوست دارم را به همسرم بگویم. توانم یمن نم 20

 5 4 3 2 1 ترسیم کرده بودم برسم. ام یبه من کمک کرده است تا به اهدافی که در زندگ ازدواج 21

 5 4 3 2 1 مرا محدود کرده است. کامالاازدواج  22
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 1 2 3 4 5 .رفت پیش گام به گام باید مشکالت به غلبه برای من نظر به 1

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم زندگی از بردن لذت 2

 1 2 3 4 5 .باشم یرندهگ تصمیم من ، االمکان حتی که میدهم ترجیح را شغلی 3

 1 2 3 4 5 .کنم مقابله مشکالت با ، زیاد تنش بدون میتوانم 4

 1 2 3 4 5 .کنم تالش امکان حد تا زندگی به دادن معنی برای میتوانم 5

 1 2 3 4 5 .دارم آگاهی هایم هیجان به نسبت 6

 1 2 3 4 5 .بگیرم نظر در را امور واقعیت ، پردازی خیال بدون میکنم سعی 7

 1 2 3 4 5 .شوم می دوست دیگران با راحتی به 8

 1 2 3 4 5 .دارم را دشوار  برشرایط تسلط توانایی معتقدم 9

 1 2 3 4 5 .دارم اطمینان خودم به مواقع بیشتر 10

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم خشم کنترل 11

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم دوباره شروع 12

 1 2 3 4 5 .دارم دوست را گراندی به کردن کمک 13

 1 2 3 4 5 .کنم بحث مورد این در آنها با نمیتوانم ، میشوم خشمگین دیگران از که هنگامی 15

 1 2 3 4 5 .کنم جمع اطالعات آن مورد در ممکن حد تا دارم دوست دشوار، موقعیت یک با رویارویی هنگام 16

 1 2 3 4 5 .است سخت برایم خندیدن 17

 5 4 3 2 1 .دیکن یمن و همسرم سعی در حل آن م دیآ یمشکلی برایمان باوجود م که یهنگام 23

 5 4 3 2 1 را حل کنیم. دیآ یکه بین ما پیش م ییها مشاجره میتوان یمن مطمئن هستم که م 24

 5 4 3 2 1 کنم. و نوازش می بوسم یمرتب همسرم را م 25

 5 4 3 2 1 کند. ام باشم مخالفت نمی ها در کنار دوستان یا خانواده همسرم از اینکه گاهی وقت 26

 5 4 3 2 1 و سکسی است. کنم یهمسرم از لحاظ جنسی من را جلب م 27

 5 4 3 2 1 ام. وجدل نداشته رگز با همسرم بحثمن ه 28

 5 4 3 2 1 همسرم بهترین دوست من است. 29

 5 4 3 2 1 کند. جز من به شخص دیگری فکر نمی همسرم به 30

 5 4 3 2 1 .دیگذار یهمسرم به اهداف شخصی من احترام م 31

 5 4 3 2 1 داند. همسرم من را سکسی و جذاب می 32

 5 4 3 2 1 .میرای استقالل یکدیگر ارزش قائلمن و همسرم ب 33

 5 4 3 2 1 بکنم. یحاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم هر کار 34

 5 4 3 2 1 کافی است. دیکن یکه با اقوام و دوستانمان صرف م یزمان مدت 35

 5 4 3 2 1 در زندگی ما شوهر رهبر خانواده است. 36

 5 4 3 2 1 ر کند باز هم باید مسئول اداره خانه باشد.حتی اگر زن خارج از خانه کا 37

 5 4 3 2 1 دیکن یاحساس نزدیکی بیشتری م مان یمن و همسرم به خاطر عقاید مذهب 38

 5 4 3 2 1 عشق به خدا را درک کنم. توانم یکنم با دوست داشتن همسرم بهتر م احساس می 39

 5 4 3 2 1 عبادت کردن همراه همسرم برای من مهم است. 40

 5 4 3 2 1 .کنم یمذهبی به رابطه ما کمک م یها در میان گذاشتن ارزش 41

 5 4 3 2 1 همسرم همیشه شنونده خوبی است. 42

 5 4 3 2 1 با همسرم دارم. یخوب اریرابطه بس 43

 5 4 3 2 1 ها را قبول دارد. و آن شناسد یم کامالامرا  یوخو همسرم خلق 44
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 1 2 3 4 5 .خودم تا هستم آنها افکار پیرو بیشتر ، دیگران با کردن کار گامهن 18

 1 2 3 4 5 .کنم تحمل را ها فشار خوبی به نمیتوانم 19

 1 2 3 4 5 .رساندم نتیجه به را کاری کمتر گذشته سال چند در 20
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 1 2 3 4 5 .دارم فکری چه من که فهمند نمی دیگران 22

 1 2 3 4 5 .میکنم همراهی دیگران با خوبی به 23
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 1 2 3 4 5 .دهم تغییر مسائل مورد در را فکرم میتوانم سختی به 27
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 1 2 3 4 5 .بگذارند میان در من با را خودشان خصوصی مسائل میتوانند دوستانم 29

 1 2 3 4 5 .نمایم ابراز دیگران با را مخالفتم میتوانم 30

 1 2 3 4 5 .است کردن فکر و داشتن نگه دست میدهم انجام که کاری اولین ، مشکل یک با مواجهه هنگام 31

 1 2 3 4 5 .هستم نشاطی با فرد 32
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 1 2 3 4 5 .دارد اهمیت برایمان طرف دو هر برای دوستانم با صمیمی روابط 38

 1 2 3 4 5 .دارم انگیزه کار ی ادامه برای معموال ، دشوار های موقعیت در حتی 39

 1 2 3 4 5 .بپذیرم هستم که اینطور را خودم نمیتوانم 40

 1 2 3 4 5 .کنم صحبت تر آرام ، بحث هنگام میگویند من به دیگران 41

 1 2 3 4 5 .میشوم سازگار جدید شرایط با آسانی به 42

 1 2 3 4 5 .باشم داشته کار دیگری جای موقع همان اگر حتی ، میکنم کمک شده گم کودک به 43

 1 2 3 4 5 .دارم توجه ، میوفتد دیگران برای که اتفاقی به 44

 1 2 3 4 5 .است مشکل برایم " گفتن نه " 45

 انتخاب را نبهتری سپس ، آورم می نظر در را ممکن های حل ،راه مشکل یک حل برای تالش هنگام 46

 .میکنم

5 4 3 2 1 
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 1 2 3 4 5 .کنم حفظ را آرامشم چگونه دشوار شرایط در میدانم 49
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 1 2 3 4 5 .کنم فکر ممکن های حل راه مورد در میکنم سعی دشوار شرایط با شدن رو به رو هنگام 76

 1 2 3 4 5 .هستم افسرده 77

 1 2 3 4 5 .من به دیگران تا دارم احتیاج بیشتر دیگران به من میکنم فکر 78

 1 2 3 4 5 .هستم مضطرب 79

 1 2 3 4 5 .ندارم خوبی و مشخص فکر ، دهم انجام زندگی در میخواهم آنچه مورد در 80

 1 2 3 4 5 .باشم داشته صحیحی برداشت امور از میتوانم سختی به 81

 1 2 3 4 5 .کنم بیان را احساساتم میتوانم سختی به 82

 1 2 3 4 5 .میکنم برقرار صمیمی رابطه دوستانم با 83

 1 2 3 4 5 .خورد خواهم شکست میکنم احساس معموال جدید های کار شروع از قبل 84

 1 2 3 4 5 .دارم خوبی احساس خودم مورد در هم باز قوتم و ضعف نقاط برسی هنگام 85

 1 2 3 4 5 .میروم در کوره از زود عصبانیت هنگام 86

 1 2 3 4 5 .بود خواهد دشوار برایم سازگاری ، باشم وطنم ترک به مجبور اگر 87

 1 2 3 4 5 .است مهم قانون به شهروند یک پایبندی من نظر به 88

 1 2 3 4 5 .میکنم خودداری دیگران احساسات کردن دار جریحه از 89

 1 2 3 4 5 .کنم دفاع خودم حق از میتوانم مشکل 90

*** 
(CPQامهالگوهایارتباطیزوجینکریستینوسوالوای)پرسشن

 کامالاناممکن                                                   کامالا .میشود ایجاد مشکل شما روابط در که زمانی الف

 ممکن

0         1       2      3       4       5      6      7      8     9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکنند دوری مشکل مورد در حثب از طرف دو هر 1

 و گفت و بحث خود مشکل مورد در میکنند سعی طرف دو هر 2

 .کنند گو

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 سعی زن که حالی در کند شروع را بحث میکند سعی مرد 3

 .بپرهیزد کردن بحث از میکند

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 سعی مرد که حالی در کند شروع را بحث میکند سعی زن 4
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 .بپرهیزد کردن بحث از میکند

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  ارتباطی مشکالت از بحث خالل در ب

 قرار انتقاد و اتهام ، سرزنش مورد را یکدیگر طرف دو هر 5

 .میدهند

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکنند ابراز را یکدیگر به نسبت احساساتشان طرف دو هر 6

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکنند تهدید منفی های پیامد با را یکدیگر طرف دو هر 7

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکنند( سازش)توافق و حل را پیشنهاد طرف دو هر 8

 زن که حالی ،در(حد از بیش انتظار) میکند توقع و میزند غر مرد 9

 امتناع بیشتر بحث از یا میکند تیاراخ سکوت یا یگیر کناره

 .کند می

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 مرد که حالی ،در(حد از بیش انتظار) میکند توقع و میزند غر زن 10

 امتناع بیشتر بحث از یا میکند اختیار سکوت یا یگیر کناره

 .میکند

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .یکندم دفاع خودش از زن که حالی در میکند انتقاد مرد 11

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکند دفاع خودش از مرد که حالی در میکند انتقاد زن 12

 چرا و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را زن مرد 13

 که حالی در ، کند متوقف چرا و چون بدون را کاری یا بپذیرد

 .میکند مقاومت زن

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 چرا و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را مرد زن 14

 که حالی در ، کند متوقف چرا و چون بدون را کاری یا بپذیرد

 .میکند مقاومت مرد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 راه و دلیل دنبال زن که حالی در میکند ابراز را احساساتش مرد 15

 .میگردد حل

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 راه و دلیل دنبال مرد که حالی در میکند ابراز را اساتشاحس زن 16

 .میگردد حل

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 کوتاه زن که حالی در ، میکند تهدید منفی های پیامد با مرد 17

 .آید می

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 کوتاه مرد که حالی در ، میکند تهدید منفی های پیامد با زن 18

 .آید می

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکند توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش زن به مرد 19

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .میکند توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش مرد به زن 20

 قرار شتم و ضرب و فشار تحت را او و میگوید زور زن به مرد 21

 .میدهد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 قرار شتم و ضرب و فشار تحت را او و میگوید زور مرد هب زن 22

 .میدهد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ارتباطی مشکالت از بحث از بعد ج

 مختلف های موقعیت در را یکدیگر که میکنند احساس دو هر 23

 .میکنند درک

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .یگیرندم کناره یکدیگر از بحث از بعد دو هر 24

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .است شده حل مشکل که میکنند احساس دو هر 25

 عایدشان چیزی گو و گفت و بحث از بعد زوجین از کدام هیچ 26

 .نمیشود

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 خیلی یکدیگر با میکنند سعی طرف دو هر جدل و بحث از بعد 27
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 .شوند میصمی

 در. میکند گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به مرد 28

 .میکند آسیب و صدمه احساس زن که حالی

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 حالی در. میکند گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به زن 29

 .میکند آسیب و صدمه احساس مرد که

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار کند تیآش که میکند سعی مرد 30

 .میگیرد فاصله زن که حالی در ، است

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار کند آشتی که میکند سعی زن 31

 .میگیرد فاصله مرد که حالی در ، است

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 نحو به که بدهد قول یا ، میکند خواهی عذر به مجبور را زن مرد 32

 .میکند مقاومت زن که حالی در کند عمل بهتری

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 نحو به که بدهد قول یا ، میکند خواهی عذر به مجبور را مرد زن 33

 .میکند مقاومت مرد که حالی در کند عمل بهتری

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 و جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت مرد 34

 .میکند جو

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 و جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت زن 35

 .میکند جو

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Abstract  

Aim: This study is aimed to determine the structural model of marital 

commitment based on communication patterns among women: The mediating 

role of emotional intelligence. Method: The research method was 

correlational, and the statistical population included all married women who 

were referred to counseling centers in Tehran in 2018. Accordingly, the 

simple random sampling method was chosen randomly to select the 

counseling centers. Therefore, the city of Tehran was first divided into five 

regions: north, south, east, west, and center. Afterward, three counseling 

centers were randomly selected from each region, and 300 women were 

selected based on Sample Power software. Then Adams & Jones (1997) 

Marital Commitment Questionnaire, Christensen & Sulawesi (1984) Couples 

Communication Patterns Questionnaire, and Bar-On (2002) Emotional 

Intelligence Questionnaire were completed, and the data were analyzed using 

Smart Pls structural equations. Results: The findings showed that the direct 

path of the reciprocal constructive pattern (P=0.01, β =0.22) and emotional 

intelligence (P=0.05, β =0.28) had a significant effect on marital commitment. 

The indirect path of reciprocal constructive pattern and avoidance pattern 

mediated by emotional intelligence has had a positive effect on marital 

commitment. Conclusion: For the cohesion and creation of a desirable marital 

relationship, it is possible to improve couples' relationships by strengthening the 

emotional intelligence of each couple, the type of communication patterns, and the 

interaction of their psychological elements. 
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