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 مقدمه

و مهد پرورش فكر و  ترین روابط میان افرادهور عواطف انسانی و كانون صمیمانهواحد خانواده مبدأ بروز و ظ

مهم هر  هايمؤلفهیكی از  (.2016من، پاندیشههه و اخ و و تعالی روا انسههانی به حسههاب آورد )فارمر،  ا

سیستمی  ساس نظریه  ست، بر ا س 1مینو ینخانواده روابط خانوادگی ا ت از انواع روابط در خانواده عبارت ا

مكمل بودن، قرینه بودن و دوجانبه بودن. مكمل بودن یعنی در این حالت رابطه زوجین دو قطب دارد یكی 

ي زوجین پذیر. در حالت قرینه رابطهدنده اسهههت و دیگري منعطف و سهههلطهجو و یکاز زوجین سهههلطه

شبه صبانیت ن ست فرد دیگر نیز ع صبانی ا ست.  نانچه یكی ع بی در دهد خوان میصورت مقابله به مثل ا

صهههورت مخالف عمل ي مكمل رابطه بهكه در رابطه حالی مقابل خوبی و بدي در مقابل بدي اسهههت. در

دهد. نوع دیگر رابطه با همسر دوجانبه بودن شود. در مقابل عصبانیت و بدي طرف خونسردي نشان میمی

لت  نانچه یک عضو نیاز به كمک داشت این حا، نشانگر روابط سالم سیستم است. در این نوع رابطهاست. 

ضا به كمک او می شود در این نوع رابطه همدلی و همراهی شتابد و ت ش میدیگر اع شكل او حل  كنند م

رسههد خردمندي زنان شههاخم مهمی در به نظر می. (1393، خاكپور، نظري و زهراكارشههود )مشههاهده می

 است. مؤثرآنان از روابط نیز  شان باشد همچنین بر درکبرقراري روابط خانوادگی

شههناختی اسههت كه براي بهزیسههتی فردي و اجتماعی، هاي روانها و ویژگیخردمندي، تركیبی از گرایش 

هاي عاطفی، شناختی شود، خرد از طریق تفكر و تجربه و در قالب شاخماي آرمانی در نظر گرفته مینقطه

شاخم عاطفی خردمندينگري پرورش میو ژرف شامل همدلی و  یابد.  سات مثبت ) سا داللت بر وجود اح

ها نتایج بررسی (.2018شفقت( و نداشتن عواطف و رفتارهاي منفی نسبت به دیگران است )بوریا و آردلت، 

شان می شیوهن سترنبرگهاي كنترل فكر در این زمینه نقش مهمی ایفا میدهد،   (.2018و گ ک،  كنند )ا

ستراتژي شان  یشناخت نظامهاي هایی هستند كه افراد براي كنترل فعالیتهاي كنترل فكر پاسخا از خود ن

هاي شههناختی را قوت ببخشههند یا سههركوب كنند و یا ها ممكن اسههت اسههتراتژيدهند این اسههتراتژيمی

سركوب كنند یا به  ست افكار خود را براي جلوگیري از فاجعه  فرایندهاي نظارتی را باال ببرند. افراد ممكن ا

هایی كه (. در كل كنترل فكر عبارت اسههت از اسههتراتژي2019اي گوناگون فكر كنند )نوردال و ولز، شههیوه

 پرتی، كنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابیحواسشامل: ؛ كه گیرندافراد براي كنترل افكار مزاحم خود به كار می

اد داراي اخت ل رفتاري در نتایج نمایانگر این اسهههت كه افر .اسهههت (1994، ولز و دیویس) و نگرانی مجدد

، ولی افراد كنندمقایسه با افراد عادي، بیشتر از تنبیه، نگرانی، ارزیابی مجدد و كنترل اجتماعی استفاده می

دهد كه اكثر هاي فراشهههناختی نشهههان میگیرند. نظریهغیر بیمار بیشهههتر از پرت كردن حواس بهره می

شناختی دارند و  شكلاین  نین رفتارهایی میاخت الت رفتاري ماهیت فرا ست در تبیین  گیري اخت ل بای

ها حاكی از این اسههت كه فرونشههانی و بازداري افكار مورد توجه ویژه قرار گیرند. براي مثال، نتایج بررسههی

شهههود كه افكار بازداري شهههده افزایش و بازگردند، بنابراین، در طوالنی مدت راهبرد ناخوشهههایند باعث می

ساي سازنده سون، ) تنی سد گر ه كنترل فكر و خردمندي (. به نظر می2017سلرز، ایمسلی، ولز و موری ر

آیند از جمله نوع رابطه با همسر اما در محیط دو سازه مهم شناختی در مدیریت امور روزمره به حساب می

                                                           
1. Minuchin 
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 وجین را تحتي زهایی وجود داشته باشند كه رابطهخانواده و در تاریخچه زندگی فرد نیز ممكن است سازه

اي همچون رابطه با خانواده خود، رابطه با خانواده همسهههر و دهد از جمله متغیرهاي ارتباطیقرار می تأثیر

اند كه رابطه فرد با هاست كه متخصصان خانواده و رشد كودكی نشان دادهدر همین راستا سال سازي.مثلث

ي روابط بعدي دارد. در واقع  روابط فعلی فرد با گیري الگوي برقرارمراقبین اولیه نقش به سهزایی در شهكل

سب و امن را با خانواده شته فرد دارد  نانچه فرد تجربه روابط منا شه در گذ سرش ری اش و با خانواده هم

ضر  شد در حال حا شته با سرش برقرار می زینمراقبین خود دا سبی با خانواده خود و هم كند اما روابط منا

د تا در حل شهههوآورند موجب میبه خانواده می باط خانوادگی گذشهههته خودمشهههك تی كه زوجین از ارت

)دیمریا، تویسههت و ویكس،  بزنند 1سههازيمشههك ت فعلی خود ناكارآمد باشههند و در نتیجه دسههت به مثلث

2017 .) 

سی خانواده مثلثدر متون روان  شك ت در شنا ست كه این م شك ت خانوادگی ا سازي نوع روش حل م

سازي، یكی از راهبردهاي بیمارگونه حل مشك ت جین اضطراب ایجاد كرده است. در واقع مثلثیكی یا زو

، فردي كه از برسهههند توافق نتوانند بهزوج در مورد  گونگی توزیع قدرت  زمانی كه هر. اسهههت خانوادهدر 

ست، براي  ضعیت خود به  بهتر كردنقدرت الزم برخوردار نی سل می هايروشو یكی از  شود.دیگري متو

ست، ورود فرد  آوردنها روشاین  سومی به رابطه ا ضطراب یكی یا هر دو  سومفرد  به رابطه براي كاهش ا

شكل می سازي در خانوادهمثلثطرف رابطه  ضع رییپخش و تغ ییتوانا (.2002جنكینز،دهد )را  دادن  تیو

است.  ییادوت ستمیتر از ساتتر و باثبآن است كه مثلث منعطفي به معنا آن شتریبحفظ  نیمچنتنش و ه

شروع  بازگرداند، ییتادو ستمیفرد مضطرب/ د ار تنش، نتواند، تعادل را به س یسازي، وقتمثلث ندیدر فرا

س يسوبهبه رفتن  ست، می یك سكه خارج از مثلث ا ست،  ون يخود ریكه خارج از مثلث )غ یكند. ك ( ا

ست،   دیآیمبر( ی)ائت ف/ تبان يریسربازگ درصددواقع فعاالنه كند. دردعوت را اجابت می نیا فوراًمشتاو ا

 .)1988ن، ئ)كر و بو

سازهتاكنون پژوهش و  سالینگراند از جمله هاي مرتبط با آن پرداختههایی به مطالعه روابط خانوادگی و یا 

به نوجوان دوقطبی بیش از خانواده( نشهههان دادند كه خانواده2018همكاران ) به هاي مهاي مبت   بت  

( طی پژوهشههی 2015رئا و همكاران )كنند. برداري میمسههتعد سههایكوز از روابط حل مسههرله بهرهنوجوان 

كیفی نشههان دادند كه ارتباطات مجازي بین زوجینی كه مردان از زنان دور هسههتند به بهبود كیفیت رابطه 

همدلی، هماهنگی و ( طی پژوهشهههی نشهههان داد كه الگوي 1389غضهههنفري )نماید. بین آنان كمک می

جویانه مرد در روابط همكاري در روابط خانوادگی با خشههونت علیه زن رابطه معكوس دارد و نگرش سههلطه

( نشهان داد روابط خانوادگی مثبت با 1389پورافقی ) .خانوادگی رابطه مسهتقیم با خشهونت علیه زنان دارد

شماعی شویی رابطه مثبت و معنادار دارد.  ضایت زنا سفی )زاده و ر ش( طی 1397یو شان دادند با  یپژوه ن

روابط خانوادگی بهبود  وجدانگرایی و در كودكی و افزایش برون يآزاركودکرنجوري، تجربه كاهش روان

بینی رابطه با پیشع وبه موضهه اي اپ شههده د پژوهششههوكه مشههاهده می گونههمان حال هریابد. به می

سر  ساس برهم سر و مثلثنقش تعدیلخردمندي و كنترل فكر با  ا  سازيگري رابطه با خانواده خود و هم

                                                           
1. triangulation 
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به نظر میدر  نپرداخته اسهههت. ندهكل  یک متغیر مهم در آی به عنوان  نان  ندي ز نگري و رسهههد خردم

شی زنان در مدیریت ارتباطات با عاقبت شاناندی سران همچنین راهبردهایی كه آنان براي كنترل افكار  ،هم

در كنار هم  دارنداز جمله زندگی زناشهههویی ابعاد مختلف زندگی خصهههو  در  كنندهو ناراحتناخواسهههته 

مرتبط باشند در عین حال در این میان متغیرهاي رابطه با خانواده  همسرانشانممكن است با روابط زنان با 

سازي ممكن است بتوانند این روابط را تعدیل كنند، بررسی  نین روابطی مسیرهاي مثلث خود و همسر و

 پاسخ سؤالن تر سازد از این رو پژوهش حاضر بر آن بود تا به ایبود روابط زوجین و یا درمان آن را آسانبه

 دهد:

 زيساگري رابطه با خانواده خود و همسر و مثلثبا نقش تعدیل فكر كنترل راهبردهاي آیا خردمندي و .1

 بینی نمایند؟توانند رابطه با همسر را پیشمی

 

 روش

بینی رابطه با همسر بر اساس نقش تعیین قدرت خردمندي و كنترل فكر در پیشهدف  پژوهش حاضر با

از این رو با توجه به روش گردآوري ، انجام شد سازيگري رابطه با خانواده خود و خانواده همسر و مثلثتعدیل

ن در كاشا هرش متأهلزنان این پژوهش، جامعه آماري  درها پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. داده

 سترسگیري در دنمونهبه روش  متأهلزن  210بر اي مشتمل نمونهگیري، به منظور نمونهبود كه  98سال 

پژوهش به ازاي  ماهیتبا توجه به  ند.انتخاب شدبه فرهنگسراها  كنندهمراجعه متأهلناحیه زنان  4 از میان

به متغیرهاي  با توجه و (2017 اتون و نیووارت،)پ در نظر گرفته شد كنندهشركتنفر  15 مؤلفههر متغیر و 

  انتخاب شدند. برآورد و متأهلزن  210در مجموع  در این پژوهش هاآن هايمؤلفه پژوهش و

 شابزار پژوه

و  هیگو 34ساخته شده است كه از  (2003)آردلت توسط  منديپرسشنامه خرد. پرسشنامه خردمندی. 1

شده است كه به  لی( تشكسؤال 13) ی( و عاطفسؤال 12) یانعكاس(، سؤال 14) یشناخت اسیخرده مق 3

 يكه برا است يانقطه 5 كرتیل فیط صورتبهپرسشنامه  گذارينمره. رودمیمنظور سنجش خرد بكار 

، 5 ازاتیامت بیبه ترت« كام ً موافقم»و « موافقم»، «ندارم ينظر»، «مخالفم»، «مخالفم م ًكا» هايگزینه

 5 كرتیل فیط صورتبه گذارينمرهها هیاز گو يتعداد يبرا نیشود. همچنر نظر گرفته مید 1و  2، 3، 4

، «است حیمن صح ددر مور يتا حدود»، «است حیكام ً در مورد من صح» هايگزینه يكه برا است يانقطه

 بیبه ترت «ستین حیاص ً در مورد من صح»و  «ستین حیدر مورد من صح يتا حدود»، «ندارم ينظر»

 ییایپرسشنامه را مطلوب گزارش كرده و پا نیا ییروا آردلت .شوددر نظر گرفته می 5و  4، 3، 2، 1 ازاتیامت

محاسبه شد. پدرام  88/0پژوهش همسانی درونی  نیدر ا است. هكرونباخ مطلوب ذكر كرد يآن را طبق آلفا

همسانی درونی آن پژوهش حاضر نیز اند. در گزارش كرده 81/0( همسانی درونی آن را 1397نیا و یوسفی )

 به دست آمد. 85/0نباخ به كمک آلفاي كرو

 ياماده 30ابزار  کی( 1994 س،یویپرسشنامه كنترل فكر )ولز و د های کنترل فکر.. پرسشنامه راهبرد2

 يهاگروهسازگارانه و ناسازگارانه كنترل افكار مزاحم در  يراهبردها يافتهیسازمان  یاست كه با هدف بررس



  130  |                                                                                           1شماره      | 2دوره     |1400   بهار   |        يفصلنامه خانواده درمانی كاربرد

 

گذاري نمره 4=شهیهمتا  1=هرگز ايدرجه 4 كرتیل اسیمق کیپرسشنامه از  نیاشده است.  نیگوناگون تدو

هر  ي. دامنه نمرات برادیآیم ه دستبمربوط به آن عامل  يهانمره هر عامل از راه مجموع ماده شود كهمی

 ينمره باالتر به معنا هاآزمونباشد و در همه خرده  جدهیصفر و ه نیها ممكن است باز خرده آزمون کی

 هايیافتهشوند. می گذارينمرهمعكوس  صورتبه 12و  8، 5 سؤاالت. است ریبودن سطح آن متغ شتریب

 هاعامل نیكرد. ا ییرا شناسا عامل 6 ان،یپرسشنامه در مورد دانشجو ياولیه ينسخه یعامل لیمربوط به تحل

 ،ینگران ،یپرت كردن حواس، كنترل اجتماع یشناخت يپرت كردن حواس، راهبردها يرفتار يراهبردها

پرت  یو شناخت يرفتار يپرسشنامه، راهبردها یینها ينسخه؛ اما در ندشدمیدوباره شامل  یابیو ارز هیتنب

  دادند. لیرا تشك لعام کیشدند و  بیترك گریكدیكردن حواس با 

خانوادگی اولسون و بارنز  براي سنجش روابط خانوادگی از پرسشنامه .وادگيپرسشنامه روابط خان. 3

به  سؤال 10آن رابطه با همسر،  سؤال 10است كه  سؤال 30( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 1982)

اي درجه 5روي طیف كه  نهایی به رابطه با خانواده خود اختصا  دارد سؤال 10رابطه با خانواده همسر و 

 2465رونی آن را روي اولسون و بارنز همسانی د .شودگذاري مینمره 1ناراضی= كام ً تا  5راضی= كام ً از 

ژوهش مجدداً همسانی درونی در این پ ؛( گزارش كردندr=86/0و  >01/0p) و روایی بازآزمایی آن 95/0نفر 

، رابطه 91/0ها و نمره كل محاسبه شد كه عبارت بودند از رابطه با خانواده خود ک از خرده مقیاسی ربراي ه

زاده یوسفی و شماعیبه دست آمد.  95/0 كل براي نمره و 89/0رابطه با خانواده همسر و  96/0 با همسر

به  90/0اند و در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی آن گزارش كرده 95/0( همسانی درونی آن را 1397)

 دست آمد.

 16مثلث سازي یک مقیاس  رسشنامهپ (:1394، هراميو ب یوسفيسازی )ارزیابي مثلث . پرسشنامه4

اي درجه 5 یفطكه روي  ساخته شده است (1974)ساختاري مینو ین كه بر اساس نظریه  اي استماده

 یقاز طربا مشك ت ارتباطی و میل به مقابله  شودگذاري مینمره 5=وافقممتا كام ً  1=مخالفمنمره از كام ً 

 سؤاالتسازي منفی مثلث اسیشامل سه خرده مق اسیمق نی. ا. كندرا ارزیابی میكردن شخم ثالث دخیل 

سازي مثلثو خرده مقیاس  6و  5 ،3 ،2 ،1 سؤاالتپشتیبان یاس خرده مق ،16و  15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،4

همسانی شده است و  دیتائمتخصم ن توسط آصوري روایی گیرد. را در برمی 13و  12 سؤاالتبا فرزند 

محاسبه  55/0و  83/0 ،82/0یب ها به ترتو خرده مقیاس  87/0نباخ از طریق آلفاي كرو نمره كل درونی

 (1394 ،دهقانی و یوسفی)ه است گزارش شد( r= 80/0) اجرا س از دو هفتهپشده است. پایایی بازآزمایی آن 

 همچنین ؛شده است دیتائروایی سازه و همگرا و واگراي آن به كمک بررسی رابطه آن با ابعاد شخصیت  و

 .(1398 ،دهقانی و یوسفی) اندكرده دیتائآن را بررسی و  يدییتأآنان روایی سازه و 

پژوهش و هدف  در موردبا زنان . مناطق شهرداري و فرهنگسراهاي آن بودشامل واحد پژوهشی  شیوه اجرا.

 براي انجام پژوهش وها را تكمیل كنند. از آن صحبت شد و از آنان خواسته شد ضمن همكاري پرسشنامه

شهرداري كاشان مراجعه شد و پس از دریافت مجوز  لیه و فراهم آوردن مقدمات طرا، بهاقدامات اوانجام 

 اقدام شد. سراها فرهنگ دربه پخش پرسشنامه  اجراي پژوهش
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 هایافته

 43درصد زنان تحصی ت دیپلم،  45بود.  4/5سالگی با انحراف استاندارد  38 كنندگانشركتمیانگین سن 

سی و باال شنا صد كار شتند.  12تر و در شخم دا صی ت نام صد تح صد 35در دار شاغل و مابقی خانه در

 بودند.

 
 ش. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوه1جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد

ضریب  چولگي کشیدگي

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

  35/2 65/0 28/0 34/0 21/13 49/39 رابطه با همسر

  44/3 35/0 21/0 35/0 31/23 14/122 ردمنديخ

  37/1 78/0 35/0 45/0 54/10 90/63 كنترل فكر

 3/2 48/2 98/0 36/0 23/0 19/16 72/36 سازيمثلث

ارتباط خانوادگی 

 ي خودبا خانواده
33/42 48/8 

39/0 43/0 66/0 56/4  

ارتباط خانوادگی 

 با خانواده همسر
81/35 43/13 

41/0 39/0 56/0 39/3  

 
ها قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ±2 ولگی و كشیدگی بین  شودمشاهده می 1كه در جدول  گونههمان

وجود  مفروضه عدم وقرار دارد؛  3تا  5/1مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز  براي متغیرها نرمال است.

و زیر  1رم واریانس نیز به ترتیب كمتر از شود و مقادیر ضریب تحمل و تومی تائیدهمبستگی بین خطاها 

 دهد بین متغیرها همپوش وجود ندارد.ده است كه نشان می

 

 متغیرهای پژوهش. ماتریس همبستگي 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

 766/0" 593/0" 262/0" 200/0" 151/0` 1 رابطه با همسر. 1

 165/0" 243/0" 015/0 170/0" 1  يخردمند. 2

 117/0` 336/0" 129/0` 1   ل فكركنتر. 3

 241/0" 085/0 1    سازيمثلث. 4

ارتباط خانوادگی . 5

 ي خودبا خانواده
    1 "492/0 

ارتباط خانوادگی . 6

 با خانواده همسر
     1 

01/0>P**          05/0>P* 
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ارتباط سازي، ، مثلثكنترل فكر، يخردمندبا  رابطه با همسرشود مشاهده می 2كه در جدول  گونههمان

 به منظور بررسی رابطه مثبت و معنادار دارد.  ي خود و ارتباط خانوادگی با خانواده همسرخانوادگی با خانواده

ر بین د ي خود و ارتباط خانوادگی با خانواده همسرسازي، ارتباط خانوادگی با خانوادهمثلثگري نقش تعدیل

 سلسله مراتبی استفاده شد.  بین و م ک از رگرسیونمتغیرهاي پیش

 
 یادهخانو، ارتباط خانوادگي با سازیمثلثگری . تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي در خصوص نقش تعدیل3جدول 

 رابطه با همسربا خردمندی و کنترل فکر  در ارتباط بین خود و ارتباط خانوادگي با خانواده همسر

 R 2R 2ΔR ΔF 1df 2df متغیر مدل
 معناداری
ΔF 

مدل 

(1) 
 002/0 217 2 213/6 057/0 057/0 233/0 خردمندي و كنترل فكر

مدل 

(2) 

سازي، ارتباط خردمندي، كنترل فكر، مثلث

ي خود و ارتباط خانوادگی خانوادگی با خانواده

 با خانواده همسر

947/0 897/0 843/0 724/586 3 214 000/0 

 

 233/0 ونیرگرسبا ضریب  كنترل فكر و خردمندياول شود، در مدل م حظه می 3طور كه در جدول همان

در مدل دوم است. رابطه با همسر  از واریانس %7/5 ینیبوارد معادله رگرسیون شده و قادر به پیش

ر گبه عنوان متغیر تعدیل ي خود و ارتباط خانوادگی با خانواده همسرسازي، ارتباط خانوادگی با خانوادهمثلث

 كه مشاهده گونههمانرابطه با همسر شده است. بینی پیش و كنترل فكر وارد مدل در تعامل با خردمندي

ي خود و ارتباط خانوادگی با خانواده سازي، ارتباط خانوادگی با خانوادهكنندگی مثلثشود نقش تعدیلمی

ریانس انتایج تحلیل و كنترل فكر و خردمندي معنادار است. اساس بربینی رابطه با همسر در پیش همسر

 معنادار است.  رابطه با همسربینی در مدل پیش كنترل فكر و خردمندينشان داد در مدل اول حضور 
 

 پژوهش. ضرایب رگرسیون سلسله مراتبي 4جدول 

 متغیر مدل
ضریب 

 (Bخام )

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 بتا
T معناداری 

 مدل اول

 011/0 568/2 - 527/6 763/16 عدد ثابت

 008/0 683/2 180/0 084/0 225/0 كنترل فكر

 074/0 796/1 120/0 038/0 068/0 خردمندي

 مدل دوم

 003/0 -025/3 - 260/2 -836/6 عدد ثابت

 022/0 -299/2 -054/0 029/0 -067/0 كنترل فكر

 076/0 -782/1 -040/0 013/0 -023/0 خردمندي

 000/0 -149/8 -425/0 051/0 418/0 ي خودارتباط خانوادگی با خانواده

 000/0 744/24 320/1 023/0 568/0 ارتباط خانوادگی با خانواده همسر

 019/0 358/2 054/0 018/0 044/0 سازيمثلث
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شود در مدل اول ضریب بتا تنها براي كنترل فكر معنادار است و نقش مشاهده می 4كه در جدول  گونههمان

ی سازي، ارتباط خانوادگمثلثاست. با ورود متغیر  معنادار ریغرابطه با همسر بینی خردمندي در فرمول پیش

بینی در مدل، حضور كنترل فكر در فرمول پیش ،ي خود و ارتباط خانوادگی با خانواده همسربا خانواده

د. با توجه به ع مت منفی ضریب شومی معنادار ریغبینی شود و حضور خردمندي در مدل پیشمعنادار می

اط ي خود و ارتبسازي، ارتباط خانوادگی با خانوادهمثلثكنترل فكر، این متغیر اثر مثبت  بتا در متغیر

بینی به . به این ترتیب فرمول پیشكندیمرا در افزایش رابطه با همسر خنثی  خانوادگی با خانواده همسر

 :استشرا زیر 

باط خانوادگی با خانواده ارت+)418/0(ي خودارتباط خانوادگی با خانواده)*-0/ 067)كنترل فكر(

 = رابطه با همسر-836/6+ 044/0(سازيمثلث+)568/0(همسر

 

 گیریبحث و نتیجه

شد.  سلسله مراتبی استفاده ونیرگرسمنظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل به

رهاي د همچنین بین متغیبین و وابسته رابطه مثبت و معنادار دارننتایج نشان داد كه بین متغیرهاي پیش

گر رابطه با خانواده خود، خانواده متغیرهاي تعدیل ؛ وبین رابطه مثبت و معنادار وجود داردگر و پیشتعدیل

گري رابطه بین كنترل فكر با رابطه با همسر را دارد. در توضیح همسویی سازي قدرت تعدیلهمسر و مثلث

با همسر  ي روابطهایی در زمینهها باید گفت تاكنون پژوهشر پژوهشهاي سایاین نتایج با یافته ییسوناهمیا 

 همكاران و سالینگر جمله از هایی انجام شده استانجام نشده است اما در زمینه روابط خانوادگی پژوهش

 دمستع نوجوان به مبت  هايخانواده از بیش دوقطبی نوجوان به مبت  هايخانواده كه دادند نشان( 2018)

( طی پژوهشی كیفی نشان دادند كه 2015همكاران ) و رئا. كنندمی برداريبهره مسرله حل روابط از یكوزسا

. مایدنارتباطات مجازي بین زوجینی كه مردان از زنان دور هستند به بهبود كیفیت رابطه بین آنان كمک می

با  یدر روابط خانوادگ يو همكار یهماهنگ ،یهمدل ينشان داد كه الگو یپژوهش ی( ط1389) غضنفري

ا ب میرابطه مستق یمرد در روابط خانوادگ انهجوی¬و نگرش سلطه اردزن رابطه معكوس د هیخشونت عل

رابطه مثبت  ییزناشو تیمثبت با رضا ی( نشان داد روابط خانوادگ1389) یزنان دارد. پورافق هیخشونت عل

تجربه  ،رنجورينشان دادند با كاهش روان یپژوهش ی( ط1397) یوسفیو  زادهیو معنادار دارد. شماع

همچنان كه مشاهده  .ابدییبهبود م یروابط خانوادگ وجدانو  گراییبرون شیو افزا یكودك در يآزاركودک

اي در زمینه رابطه با همسر به  اپ رسیده اما با تركیب روابط  ندگانه بین كنترل شود مطالعات پراكندهمی

سازي انجام نشده است كه بتوان گري رابطه با خانواده خود و همسر و مثلثیلفكر و خردمندي با نقش تعد

 ها بررسی كرد.آن را با سایر پژوهش ییسوناهمهمسویی یا 

تبیین این نتایج در  ند مرحله انجام خواهد گرفت. ابتدا به تبیین ارتباط متغیرها طبق تحلیل  

سون نشان داد كنترل فكر با رابطه با همسر رابطه همبستگی پرداخته خواهد شد. نتایج همبستگی پیر

در تبیین رابطه خ ف انتظار كنترل فكر با رابطه با همسر باید معنادار دارد و این رابطه از نوع مثبت است. 

اي شناختی افراد در برابر افكار ناخواسته اشاره دارد و از انواع مختلفی گفت كنترل فكر به فنون مقابله
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هاي (. نظریه2000شوند )ولز، ت و به طرو متفاوتی با پردازش اط عات و خودتنظیمی مربوط میبرخوردار اس

فی است، من خودكاراي كه همان افكار اند كه افكار را به عنوان ساختار یكپار هشناختی بالینی تمایل داشته

اي ابلهرود، بلكه راهبردهاي مقمی به كاربراي ارزیابی رویدادها  تنهانهي فكر كردن ببینند، ولی سبک و شیوه

كند. مثً  ممكن است بعضی از افراد از نگرانی براي مقابله با تهدید استفاده كنند )ولز و را نیز مشخم می

ی هاي نظام شناختهایی هستند كه افراد براي كنترل فعالیت(. راهبردهاي كنترل فكر پاسخ1996متیوس، 

كن است راهبردهاي شناختی را شدت ببخشند یا سركوب كنند و یا دهند. این راهبردها ممنشان می

فرایندهاي نظارتی را افزایش دهند. افراد ممكن است براي جلوگیري از فاجعه افكار خود را سركوب كنند یا 

(. در كل هدف استفاده از راهبردهاي كنترل فكر آن است كه افراد با 2000اي دیگر فكر كنند )ولز، گونهبه

كه موجب تنظیم هیجان شود  ون به رو نشوند. بنابراین بیش از آنروبه كنندهناراحتب شناختی تجار

شوند بنابراین رابطه مثبت د موجب افزایش اضطراب و نگرانی میشواجتناب از تجارب شناختی منجر می

رل فكر شاید كنت توان گفتاین متغیر با رابطه مناسب با همسر خ ف انتظار است در تبیین این نكته می

راي ب شیازپشیبشود و افزایش اضطراب ممكن است باعث این شود كه این زنان موجب افزایش اضطراب می

سته گردند و در نتیجه واب همسرانشاننزدیک گردند و یا حتی به  همسرانشانكاهش اضطراب بخواهند به 

بكوشند در همسرداري و جلب رضایت همسر به عنوان یک عامل كاهنده اضطراب نهایت ت ش خود را داشته 

 باشند. در نتیجه كنترل فكر با رابطه با همسر رابطه مثبت و معنادار دارد.

ي با سازمثلث رفتسازي با رابطه با همسر باید گفت گر ه انتظار میدر خصو  ارتباط مثبت مثلث

 زمان رد كه است آنسازي مثلث از . منظوررابطه با همسر رابطه منفی داشته باشد اما نتایج خ ف انتظار بود

 كیلتش نفري سه تعاملی تا شود ماجرا وارد( او دعوت پی در یا داوطلبانه) ثالثی شخم نفر، دو بین تنش

 سازي به معنايهمچنین مثلث .باشد تنش با توأم راندیگ با فرد روابط كه شودمی انجام مواردي در د وشو

 ندانفرز گرفتن كمک و سیرئ نواقم يدرباره همكارانه گوي و گفت دوست، نزدِ یک همسر از كردن گ یه

بنابراین به علت اینكه زنان قادر به حل مسائل ؛ استسازي مثلث ازهایی نمونه شیران، هم با مشكل حل براي

دوش رود رابطه با همسر مخپس انتظار می كنندند پاي شخم ثالث را به رابطه باز میزناشویی خویش نیست

 ارائه را حالت  هارسازي مثلث محتمل نتایج مورد در( 1988) بوئن و كر از سوي دیگر در همین راستاباشد 

 دارد كانام( 2 د؛شو تعادل عدم د ار ثابت نظام است ممكن ثالث شخم شدن اضافه اثر بر( 1: دهندمی

 به ثباتبی يدونفره نظام( 3 شود؛ نااستواري د ار ثالث شخم حذف اثر بر باثبات ينفره دو نظام یک

 ثبات به ثالث شخم حذف اثر بر ثباتبی يدونفره نظام( 4 برسد؛ ثبات به ثالث شخم شدن اضافه واسطه

ي اسازي در خانواده پدیدهكه مثلثدهد دو نتیجه محتمل اول خطرناک است و نشان می بیهر ترتبه . برسد

دهد زوجین در روابط زوجی خود د ار  نان اضطرابی هستند كه براي خطرناک است در واقع نشان می

شود براي به ثبات سازي راهی میشوند. در واقع مثلثسازي میكاهش استرس حاصل از آن ناگزیر از مثلث

هایی كه سطح اضطراب پایین است و شرایط در دوره سازي(.رسیدن كاذب یا واقعی )نتیجه سوم مثلث

ا برد اما وقتی یكی از طرفین یبیرونی آرام است نظام دوتایی یا دونفره در تبادل راحت احساسات به سر می

فتد اگردند ثبات این وضعیت به خطر میهاي بیرونی یا درونی ناراحت یا مضطرب میهردو به علت استرس
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تواند سازي میكنند اما در عین حال دو نتیجه دیگر مثلثپذیر را درگیر میسوم آسیبو یكی یا هر دو نفر 

به  بنابراین؛ تر شودكند تا رابطه دو نفره آرامسازي كمک می( معتقد است كه مثلث1978بوئن )مثبت باشد 

و  آن استكاشان بیش از این كه خطرناک باشد از نوع مثبت  متأهلسازي در زنان رسد مثلثنظر می

یابد در واقع شاید مثلث سازي در فرهنگ اي است كه روابط آنان بهبود میسازي در بین آنان به گونهمثلث

 كاشان با این مسرله عجین است كه زنان بهتر با همسران خویش ارتباط بگیرند.

ه معناي فكر بجا كه كنترل در تبیین ارتباط مثبت كنترل فكر با رابطه با همسر هم باید گفت از آن 

استفاده از راهبردهاي شناختی براي كنترل افكار مزاحم است و فرآیندهایی همچون تنبیه، نگرانی، ارزیابی 

 فترشوند، بنابراین انتظار میكه باعث تشدید افكار مزاحم می ردیگیبرممجدد و كنترل اجتماعی را در 

تري باشند. از سوي دیگر، رابطه با همسر نی بیشزنانی كه كنترل فكر باالتري دارند د ار اضطراب و نگرا

ي مثبت اي مثبت و معنادار با كنترل فكر دارد. با در نظر گرفتن این نكته كه رابطه با همسر سازهنیز رابطه

كنند، به خوبی با یكدیگر رابطه دارند و ها را درک میآن همسرانشانكنند است كه در آن زنان احساس می

كنترل فكر را كاهش دهد اما نتایج خ ف رابطه با همسر، رفت شوند، انتظار میمیده میتوسط همدیگر فه

ا هي مناسبی با همسر خود دارند، براي نشانهتوان گفت، ممكن است زنانی كه رابطهبنابراین، می؛ انتظار بود

باط با همسر به تشدید گونه، ارتكنند و اینشان پاداش دریافت میو ع ئم اضطراب و نگرانی، از همسران

ر در گگري متغیرهاي تعدیلي سوم نتایج مربوط به تحلیل قدرت تعدیلدسته شود.كنترل فكر منجر می

اد متغیرهاي انگیز بود و نشان دتبیین ارتباط بین خردمندي و كنترل فكر با رابطه با همسر بود نتایج شگفت

ترتیب  اند به اینفكر را با رابطه با همسر معكوس كرده رابطه خردمندي و كنترل گریكدیگر در كنار تعدیل

 طهقادر به افزایش راب متأهلشناختی در زنان دهد با حضور متغیرهاي ارتباطی دو متغیر رواننتایج نشان می

 د. شومتغیر رابطه با همسر آشفته میبا همسر نیستند و با افزایش این دو 

با خانواده خود رابطه معكوس بین متغیرهاي كنترل فكر و كننده رابطه در بین متغیرهاي تعدیل

نواده رسد رابطه با خادهد. در تبیین این یافته باید گفت به نظر میمی همسر كاهشبا  با رابطهخردمندي را 

شود اثر منفی كنترل فكر بر رابطه با همسر ها و آرامشی را براي زن در پی دارد كه موجب میخود حمایت

كننده كاهش یابد. همچنین اثر منفی خردمندي را بر آشفته شدن رابطه با همسر تغیرهاي تعدیلدر حضور م

ک رسد داشتن رابطه مناسب با خانواده خود در بین زنان حاكی از سبدهد. در كل به نظر میكاهش می

طه با ند تا رابهاي دیگر باعث شود حتی اگر متغیرهاي در تعامل با سازهشودلبستگی ایمن است و باعث می

همسر مخدوش شود این اختشاش ارتباطی در بین آنان به علت رابطه خوبی كه با خانواده خودشان دارند 

سازي و رابطه با خانواده همسر باید گفت در متون خانواده درمانی در تبیین اثر افزایشی مثلث كاهش یابد.

به نزدیكی و برقراري ارتباط از سوي دیگر دارد سو و میل هاي حل نشده از یکسازي ریشه در اضطرابمثلث

رود رابطه منفی كنترل آید بنابراین انتظار میسازي راهی غلط براي كاهش اضطراب به حساب میو مثلث

ازي سدر حضور متغیرهاي ارتباطی ایجاد شده است را تشدید كند یعنی اگر مثلث همسر كهفكر را با رابطه با 

كر شود تا اثر كنترل فسازي باعث میكه زن د ار مشكل كنترل فكر است این مثلثوارد ارتباط زوجی شود 

 بر كاهش رابطه با همسر افزایش یابد. 
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ي بین كنترل فكر و خردمندي با سازي و رابطه با خانواده همسر در رابطهدر تبیین اثر افزایشی مثلث

و  سوهاي حل نشده از یکزي ریشه در اضطرابسارابطه با همسر، باید گفت در متون خانواده درمانی مثلث

سازي راهی غلط براي كاهش اضطراب به حساب میل به نزدیكی و برقراري ارتباط از سوي دیگر دارد و مثلث

ی در حضور متغیرهاي ارتباط همسر كهرود رابطه منفی كنترل فكر را با رابطه با آید بنابراین انتظار میمی

سازي وارد ارتباط زوجی شود كه زن د ار مشكل كنترل فكر كند یعنی اگر مثلث ایجاد شده است را تشدید

شود تا اثر كنترل فكر بر كاهش رابطه با همسر افزایش یابد. این نتایج در سازي باعث میاست این مثلث

دهد در حضور متغیرهاي ارتباطی افزایش خردمندي موجب كاهش رابطه خصو  خردمندي نیز نشان می

ان ششود شاید بتوان در تبیین این نتیجه گفت زنانی كه رابطه خوبی با خانواده خود و همسرانسر میبا هم

زنند در زندگی روزمره بیش سازي میشان دست به مثلثهايسو و از سوي دیگر براي كاهش اضطراباز یک

ی هاي فامیلي خود براي اتحادنگرشان باشند از خرد و قدرت آیندهكه به دنبال حل مسرله با همسراناز این

این پژوهش نیز همچون سایر  خود هستند؛كنند و به دنبال جلب پشتیبانی در مقابل همسر استفاده می

بودن  محدودهایی دارد از جمله مقطعی بودن پژوهش، تک جنسیتی بودن موضوع، ها محدودیتپژوهش

ی ضرورت احتیاط در تعمیم نتایج را برجسته جامعه به زنان شهر كاشان و در دسترس بودن نمونه كه همگ

شود كه مشاوران خانواده این نكته را در نظر داشته باشند كه نماید. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد میمی

بهبود  هاينتیجه ماندن ت شتوجه به خردمندتر كردن زنان بدون در نظر گرفتن روابط خانوادگی  باعث بی

 هاي ارتباطی در خانواده نیز بهبود یابد.در كنار هرگونه مداخله باید مهارتشود پس بخش آنان می

 

 موازین اخالقي 

رعایت و احترام به حقوو شركت با توجه به اینكه منبع اط عات در این پژوهش پرسشنامه بود به منظور

ها و به آن كنندنها درج ها خواسته شد كه اسامی خود را در پرسشنامهكنندگان در این پژوهش از آن

 .خواهد شدی اع م نیو جا ماندها كامً  محرمانه خواهد هاي آناطمینان داده شد كه جواب

 

 سپاسگزاری

به  یرساندند تشكر و قدردان یاريپژوهش  ینكه ما را در انجام ا یكسان یهاز كل دانیمیالزم م بر خود

 .میآورعمل

 

 مشارکت نویسندگان

شناسی بالینی دانشكده علوم كارشناسی ارشد نویسنده اول در رشته روان نامهپایان مقاله حاضر برگرفته از

درصد  40بود. مشاركت نویسنده اول  دانشگاه آزاد اس می واحد اصفهان )خوراسگان( شناسیتربیتی و روان

 درصد بود. 60و مشاركت نویسنده دوم 
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 ندارد. منافع تعارض و مالی یحام مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر
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 خردمندیپرسشنامه 

 كام ً سؤاالت ردیف

 موافقم

نظري  موافقم

 مندار

 كام ً مخالفم

 مخالفم

 5 4 3 2 1 .است یخوشبخت ینوع یتفاوت یو ب یالیخ یب 1

 5 4 3 2 1 .ندانم يادیز زیداد،   رییتوان آن ها را تغ یكه نم ییاست نسبت به موضوع ها بهتر 2

 یمختلف آگاه يتوان نسبت به موضوع ها یكه م یتنها راه ،يامروز ي دهیچیپ يایدن در 3

 .توان به آن ها اعتماد كرد یاست كه م یبر رهبران و متخصصان هیداشت، تك

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .وجود دارد يانجام هر كار يراه درست برا کی فقط 4

 5 4 3 2 1 .داند ینم ایداند  یم ایسوال را  کیشخم جواب  کی 5

 5 4 3 2 1 .فرض كرد اكاریر ایتوان تمام افراد را راستگو و  یم 6

 5 4 3 2 1 .بد باشند ایتوانند خوب و  یم مردم 7

 5 4 3 2 1 .مواقع اساساً مشابه است شتریدر ب یزندگ 8

 5 4 3 2 1 .جذاب تر خواهد بود اریبس میندارد، برا یسوال جواب مشخص کیاگر بدانم  9

وضوع م کیدر مورد  قیكه منجر به تفكر عم ییها تیكنم از قرار گرفتن در موقع یم یسع 10

 .كنم يشود، خوددار یم

1 2 3 4 5 

علت انجام شدن كارها، اجازه دهم خود به  يفكر كردن درباره  يدهم به جا یم حیترج 11

 .خود انجام شوند

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .است یكاف میدانستن علت آن برا يبردن به جواب، به جا یپ 12

 5 4 3 2 1 .شود یمردد م مهم، نسبت به آن یمیگرفتن تصم ياز فكر كردن برا بعد 13
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 5 4 3 2 1 .شوم یوقت ها، متوجه رفتار افراد نم یلیخ 14

 5 4 3 2 1 .روند یم شیاز جانب من، كارها اشتباه پ یاغلب، بدون بروز اشتباه 15

 5 4 3 2 1 .خواهم داشت يكند، احساس بهتر رییام تغ یفعل طیشرا اگر 16

 5 4 3 2 1 .رمیدر نظر بگ یمیل از گرفتن تصمرا قب گرانیكنم، مخالفت د یم یسع 17

 5 4 3 2 1 .او بگذارم يجا یمدت يكنم خودم را برا یم یشوم، سع یناراحت م یاز كس یوقت 18

 5 4 3 2 1 .مسرله توجه كنم کی يكنم به تمام جنبه ها یم یسع شهیهم 19

 یآن ها بودم  ه احساس يكنم تصور كنم اگر جا یم یسع گران،یاز انتقاد كردن از د قبل 20

 .داشتم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .به موضوع ها نگاه كنم گرانید دیسخت است كه از د میوقت ها، برا یگاه 21

مام و ت طیاست كه شرا نیكنم ا یكه م يكار نیذهنم را مشغول كند، اول يمسرله ا اگر 22

 .رمیاط عات مرتبط با مسرله را در نظر بگ

1 2 3 4 5 

 کیمختلف حل  يتوانم راه ها یاز اندازه، نم شیب یعاطف جانیه لیوقت ها، به دل یگاه 23

 .رمیمسأله را در نظر بگ

1 2 3 4 5 

 یم لیم یو ب یكنم، عصب یاتفاو افتاده فكر م میكه در گذشته برا ییبه اتفاو ها یوقت 24

 .شوم

1 2 3 4 5 

سوء  كنم مورد یكنم، احساس م یر مافتاده فك میكه در گذشته برا ییبه اتفاو ها یوقت 25

 .استفاده قرار گرفته ام

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 كنم. یم یافسردگ ای تیرود، احساس عصبان ینم شیكارها درست پ یوقت 26

 5 4 3 2 1 .دیآ یكنند، خوشم نم یم یخودشان احساس تأسف و ناراحت يكه برا یاز كسان 27

 5 4 3 2 1 .دهند یها احساسات نشان م وانیاز حد نسبت به ح شیب مردم 28

 5 4 3 2 1 .دیآ یوقت خوشم نم چیاز افراد ه یهستم كه از بعض مطمرن 29

 5 4 3 2 1 .راحت باشم یتوانم با هر نوع آدم یم 30

 5 4 3 2 1 .داشته باشند اجیگرفتار شوند و به كمک احت گرانیكه د ستیمشكل من ن نیا 31

 5 4 3 2 1 .كنم ینم يو هم درد یاحساس ناراحت گرانید يمشكل ها وقت ها به خاطر یگاه 32

 5 4 3 2 1 .كنم یم يوقت ها با همه احساس هم درد یگاه 33

 5 4 3 2 1 .دهم یكار را انجام نم نیدارند، ا يبه هم درد ازین گرانید یوقت اغلب، 34

 5 4 3 2 1 .گوش كنم گرانید يندارم به مشكل ها دوست 35

كه انجام داده اند  يكار يبرا یو وقت د،یآ یهستند كه از آن ها خوشم نم یبخصوص ادافر 36

 .شوم یشوند، قلباً خوشحال م ریدستگ ایو  هیتنب

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .كنم كه صحبتشان زودتر تمام شود یآرزو م یكنند، گاه یبا من صحبت م گرانید یوقت 37

 5 4 3 2 1 .شوم ی، آزرده خاطر مكنند یكه با من بحث م ياز افراد ،یراحت به 38

 5 4 3 2 1 .كنم به هر شكل ممكن كمک شان كنم یم یدارند، سع اجیمردم به كمک احت نمیبب اگر 39

*** 

 پرسشنامه کنترل فکر

تقریبا  سروال ردیف

 هرگز

گاهی 

 اوقات

تقریبا  اغلب

 همیشه

 4 3 2 1 كنم می فكر خوشایند افكار به آن جاي به 1

 4 3 2 1 .كنم یم فكر دیگري  یز به 2

 4 3 2 1 .كنم می مشغول كاري به را خودم آن جاي به 3

 4 3 2 1 .دهم می انجام برم می لذت آن از كه را كاري 4

 4 3 2 1 .آورم می ذهن به را مثبت تصویر آن جاي به 5

 4 3 2 1 .كنم می مشغول  یزي به را خودم 6
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 4 3 2 1 .كنم می فكر بیشتر دارم، كه كو كتري مشك ت مورد در 7

 4 3 2 1 .كنم می فكر ام گذشته هاي نگرانی به آن جاي به 8

 4 3 2 1 .پردازم می هایم نگرانی دیگر به 9

 4 3 2 1 .كنم می جایگزین را تري افتاده پا پیش منفی افكار فكر، این جاي به 10

 4 3 2 1 .كنم می تمركز متفاوتی منفی افكار روي 11

 4 3 2 1 .كنم می فكر كو كتر موضوعات به آن جاي به 12

 4 3 2 1 .كنم می صحبت فكرم مورد در دوستی با 13

 4 3 2 1 .دارند مشابهی افكار هم آنها آیا كه پرسم می دوستانم از 14

 1 2 3 4 .دارم می نگه خودم براي را فكرم 15

 1 2 3 4 .كنم نمی صحبت كسی با فكرم مورد در 16

 1 2 3 4 .كنم می اجتناب فكرم مورد در كردن بحث از 17

 4 3 2 1 .آیند می كنار افكاري  نین با  گونه دوستانم كه كنم می بررسی 18

 4 3 2 1 .شوم می عصبانی خودم از فكري  نین خاطر به 19

 4 3 2 1 .كنم می تنبیه افكار به كردن فكر خاطر به را خودم 20

 4 3 2 1 .افتاد خواهد بدي اتفاو م،كن فكر آن به اگر كه گویم می خودم به 21

 4 3 2 1 .نباشم احمق زیاد كه گویم می خودم به 22

 4 3 2 1 .كشم می داد خودم سر فكر این داشتن خاطر به 23

 4 3 2 1 .كنم تفسیر را افكارم دیگر بار یک كنم می سعی 24

 4 3 2 1 .كنم می تحلیل منطقی طور به را فكرم 25

 4 3 2 1 .كنم می زتمرك فكرم روي 26

 4 3 2 1 .دهم می قرار سوال مورد را فكري  نین داشتن دالیل 27

 4 3 2 1 .كنم فكر آن درباره دیگري جور كنم می سعی 28

 4 3 2 1 .برم می سوال زیر را فكرم درستی 29

*** 

روابط خانوادگيپرسشنامه   

ف
دی
ر

 

 

قم
واف
 ً م
كام

 

قم
واف
م

رم 
دا
ي ن
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ن

 

فم
خال
م

فم 
خال
 ً م
كام

 

 1 2 3 4 5 من و همسرم از نحوه ارتباطی كه با یكدیگر داریم راضی هستیم. 1
 1 2 3 4 5 هستیم.هاي خوبی براي هم من و همسرم شنونده 2
 1 2 3 4 5 كنیم.من و همسرم احساسات و عواطف خود را براي یكدیگر بیان می 3
 1 2 3 4 5 توانیم به آرامی در مورد مشك ت تبادل نظر كنیم.من و همسرم می 4
 1 2 3 4 5 توانیم در انجام كارهایمان از یكدیگر كمک بخواهیم.من و همسرم می 5
 1 2 3 4 5 كنیم.با یكدیگر تبادل نظر میمن و همسرم درباره عقاید و نظرات  6
 1 2 3 4 5 كنیم احساسات یكدیگر را درک كنیم.من و همسرم سعی می 7
 1 2 3 4 5 دهیم.هاي صادقانه میمن و همسرم در پاسخ به سؤاالت یكدیگر پاسخ 8
 1 2 3 4 5 گوییم.من و همسرم هنگام عصبانیت به ندرت به یكدیگر بد و بیراه می 9
 1 2 3 4 5 كنیم.واقعیمان را نسبت به یكدیگر ابراز میمن و همسرم احساس  10
 1 2 3 4 5 از نحوه ارتباطی كه با یكدیگر داریم راضی هستیم.ام خانواده من و اعضاي 11
 1 2 3 4 5 هاي خوبی براي هم هستیم.شنوندهام خانواده من و اعضاي 12
 1 2 3 4 5 كنیم.میاحساسات و عواطف خود را براي یكدیگر بیان ام خانواده من و اعضاي 13
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 1 2 3 4 5 توانیم به آرامی در مورد مشك ت با یكدیگر تبادل نظر كنیم.میام خانواده من و اعضاي 14
 1 2 3 4 5 توانیم در انجام كارهایمان از یكدیگر كمک بخواهیم.میام خانواده من و اعضاي 15
 1 2 3 4 5 كنیم.نظر میدرباره عقاید و نظراتمان با یكدیگر تبادل ام خانواده من و اعضاي 16
 1 2 3 4 5 كنیم احساسات یكدیگر را درک كنیم.سعی میام خانواده من و اعضاي 17
 1 2 3 4 5 دهیم.هاي صادقانه میدر پاسخ به سؤاالت یكدیگر پاسخام خانواده من و اعضاي 18
 1 2 3 4 5 گوییم.هنگام عصبانیت به ندرت به یكدیگر بد و بیراه میام خانواده من و اعضاي 19
 1 2 3 4 5 كنیم.احساس واقعیمان را نسبت به یكدیگر ابراز میام خانواده من و اعضاي 20
 1 2 3 4 5 من و اعضاي خانواده همسرم از نحوه ارتباطی كه با یكدیگر داریم راضی هستیم. 21
 1 2 3 4 5 هاي خوبی براي هم هستیم.من و اعضاي خانواده همسرم شنونده 22
 1 2 3 4 5 كنیم.احساسات و عواطف خود را براي یكدیگر بیان میمن و اعضاي خانواده همسرم  23
 1 2 3 4 5 توانیم به آرامی در مورد مشك ت با یكدیگر تبادل نظر كنیم.همسرم میام خانواده من و اعضاي 24
 1 2 3 4 5 توانیم در انجام كارهایمان از یكدیگر كمک بخواهیم.من و اعضاي خانواده همسرم می 25
 1 2 3 4 5 كنیم.خانواده همسرم درباره عقاید و نظراتمان با یكدیگر تبادل نظر میمن و اعضاي  26
 1 2 3 4 5 كنیم احساسات یكدیگر را درک كنیم.من و اعضاي خانواده همسرم سعی می 27
 1 2 3 4 5 دهیم.هاي صادقانه میمن و اعضاي خانواده همسرم در پاسخ به سؤاالت یكدیگر پاسخ 28
 1 2 3 4 5 گوییم.همسرم هنگام عصبانیت به ندرت به یكدیگر بد و بیراه میمن و اعضاي خانواده  29
 1 2 3 4 5 كنیم.من و اعضاي خانواده همسرم احساس واقعیمان را نسبت به یكدیگر ابراز می 30

*** 

سازیمثلثپرسشنامه   

ف
دی
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 ً 
كام

قم
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قم
واف
م
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خال
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فم 
خال
 ً م
كام

 

 1 2 3 4 5 در زندگی من و همسرم كسی هست كه جانبدار من باشد. 1

 1 2 3 4 5 كند به من كمک كند.در زندگی من و همسرم كسی هست كه سعی می 2

 1 2 3 4 5 گیریم.در زندگی من و همسرم كسی هست كه از او راهنمائی می 3

 1 2 3 4 5 و همسرم اگر او نبود ما از هم تا حاال جدا شده بودیم. كنم در زندگی منفكر می 4

 1 2 3 4 5 توانیم با آنها دردودل كنیم.هر موقع با همسرم اخت ف پیدا كنیم كسی یا كسانی هستند كه می 5

 1 2 3 4 5 شود كسی هست كه از من طرفداري كند.هر موقع با همسرم دعوایم می 6

 1 2 3 4 5 شوند.اذیت كند كسی یا اشخاصی هستند كه مانع این كار می داند كه اگر بخواهد مراهمسرم می 7

 1 2 3 4 5 داند.در زندگی من و همسرم كسی هست كه اسرار من و همسرم را می 8

شد من واقعاً نمی 9 ست كه اگر نبا سی ه سرم ك شته در زندگی من و هم سرم  ه برخوردي دا دانم باید با هم

 باشم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 كشد.كسی هست كه برخی از مشك ت زندگی متأهلی ما را به دوش می در زندگی من و همسرم 10

 1 2 3 4 5 آورم.در زندگی من و همسرم كسی هست كه اگر نباشد من كم می 11

 1 2 3 4 5 هایم یا یكی از آنها طرفدار من است.ام یا بچهدر اخت فات بین من و همسرم بچه 12

 1 2 3 4 5 شویم.هایم از او دور میكار خودش را بكند من و بچهداند اگر بخواهد در زندگی همسرم می 13

 1 2 3 4 5 هایم اسراري وجود دارد كه همسرم از آنها مطلع نیست.بین من و بچه 14

 1 2 3 4 5 كند و همسرم اط عی ندارد.در زندگی من و شوهرم كسی هست كه مرا راهنمائی می 15

 1 2 3 4 5 گردم.ام برمیشود به خانوادههمسرم دعوایم میشوم و یا با هر وقت از زندگی متأهلی خسته می 16
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Prediction of the relationship with the spouse based on wisdom and 

thought control strategies and the moderating role of the dimensions 

of family relationships and triangulation in married women 
 

 

 

Hoda. Rejali 1, & Zahra. Yousefi *2  

 

Abstract  
Aim: This study was aimed to predict the relationship with the spouse based on wisdom 

and thought control strategies with the moderating role of the dimensions of family 

relationships (relationship with one's family, relationship with the spouse's family) and 

triangulation among married women in Kashan. Method: The research method was 

descriptive and correlational, and the statistical population included all married women in 

Kashan. A sample of 210 married women was selected by the convenience sampling 

method from different areas of Kashan city. The research tools included Ardelt Wisdom 

Scales (2013), Wells and Davies (1994), Thought Control Strategies, Barnes & Olson 

(2004) Family Relationships, and Peasant and Yousefi Triangulation (2019). The data 

were analyzed by the Pearson correlation method and hierarchical regression analysis. 

Results: The results of Pearson correlation showed that all predictor and moderator 

variables have a significant correlation with the factor of relationship with the spouse (P 

<0.05). Also, the results of hierarchical regression analysis showed that moderating 

variables of communication neutralize the role of wisdom in the prediction model and 

change the role of thought control in predicting the relationship with the spouse from 

positive to negative (from 0.18 = β to β = 0.054) and increase its predictive power. 

Conclusion: According to these results, it can be said that communication variables in 

couple relationships can change the nature of psychological variables. Therefore, the 

optimal use of wisdom and thought control management among women is not beneficial 

regardless of family relationships. 

Keywords: Wisdom, Thought Control Strategies, Family Relationships, Triangulation 
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