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 مقدمه

 از شوهر و زن آن طی که است خانواده عملکرد استحکام و تعیین هایشاخص ترینمهم از یکی عنوانبه 1زناشویی رضایت
شفتی،  و نوری پورمیدانی، ؛2020 و بردبوری، )کرنی کنندمی رضایت و شادمانی احساس بودن باهم و با یکدیگر ازدواج

 نهاد سالم عملکرد هایکنندهتعیین ترینمهم از یکی و زوجین نظام کارایی و استحکام نشانگر رضایتمندی زناشویی (؛1393
(. 1399رود )میرزا و قزلسفلو، می شمار به زناشویی زوجین زندگی دوام بینیپیش در مهم بسیار متغیری هستند و خانواده

 که است آن مؤید نیز آمریکا متحدهایاالت و سوئد جنوبی، آفریقای هلند، آلمان، کانادا، در شدهانجام هایپژوهش نتایج

 تا (؛2015 جاستینو، و )سامر دارد پی در نیز متعددی مثبت پیامدهای و است مرتبط پایدار ازدواج با زناشویی رضایت

 بعدی هایپژوهش در دارد؛ فردی بهزیستی و سالمت بر مثبتی تأثیر ازدواج، صرف که بود این بر تصور بیستم قرن اوایل

 در حیاتی نقشی که است رضایتمند زناشویی رابطه بلکه ؛شودنمی زندگی از رضایت احساس باعث ازدواج که شد مشخص

 است رضایتی زناشویی نظام مهم بسیار جوانب از یکی گفت توانمی بنابراین کند؛می بازی بهزیستی و زندگی از رضایت

 (.1397کنند )کالنتری، باقری و صادقی، می تجربه ازدواج در همسران که

 از ترکیبی یا و شادی از میزان انعکاسی تواندمی و است فرد زناشویی رابطه وضعیت از کلی ارزیابی نوعی زناشویی رضایت

 مستلزم بلکه آید؛نمی پدید خودخودبه که است شناختیروانموقعیتی  و باشد زناشویی روابط در عواملی به دلیل خشنودی

 پور،نبی )احمدی، است پذیرترآسیب زناشویی زندگی هاسال این در زیرا است؛ ازدواج های اولسال در ویژهبه طرفین تالش

 در اجتماعی، متأسفانه و فردی سالمت و رشد در خانواده نظام اهمیت رغمبه دیگر، سوی (؛ از2010افضلی،  کیمیایی و

 افزایش به توجه با (. لذا1394)خازنی،  ایمبوده کشورمان در هاخانواده فروپاشی رشد به رو روند شاهد اخیر هایسال

 جامعه کل آن تبعبه و افراد متوجه آن به دنبال ای کهگسترده و عمیق هایآسیب و زناشویی زندگی در شکست میزان

 مندعالقه موفق ازدواج ایجاد در مؤثر سازوکارهای مطالعه به اخیر هایدر دهه روانشناسی حوزه متخصصان شود؛می

میان  این در که است مشترک زندگی دوام و زناشویی رضایت با مرتبط عوامل شناسایی هاآناصلی  انگیزه اند؛شده

 (.1397)کالنتری و همکاران،  است شدهمطرح مطلوب ازدواجی ایجاد جهت در قدم اولین عنوانبه هازوج و تعهد 2صمیمیت

( 2008) آماتو است. شده زیادی زناشویی توجه زندگی تداوم و حفظ در مهم متغیری عنوانبه 3تعهد زناشویی به اخیراً  ،روازاین

 برای چقدر و اندقائل خود ارزش زناشویی روابط برای حد چه تا زوجین که است معنی این زناشویی به تعهد که است معتقد
 یا خودساخته است ممکن که باورهاست و هاارزش از چارچوب ارجاعی یک دارند. تعهد انگیزه ازدواجشان تداوم و حفظ

 تعهد، اساسی رکن سه حاوی موفق ازدواج (؛ هر1398باشد )صدقی، غفاری، کاظمی و نریمانی،  دیگران جانب از تجویزشده
 است زناشویی رابطه ثبات و کیفیت کننده بینیپیش عامل پایدارترین و ترینقوی زناشویی، تعهد تفاهم است؛ و جاذبه

 مسئله حل هایمهارت باالتر، زناشویی ثبات و سازگاری بیشتر، عشق ابراز با زناشویی باالی تعهد سطوح (.2009)موسکو، 
 (.2008 دارد )مسترز، رابطه زناشویی رضایت و ترمناسب

 احساس مبنای بر تعهد و ناخوشی و خوشی شادی، و غم آن هنگام اعضای و خانواده به ماندن وفادار معنای به زناشویی تعهد 
 بر را تعهد زناشویی( 1398، نقل از صدقی و همکاران، 1997جونز ) و آدام هستند؛ نیت و قصد یپایه بر هم و و عاطفه

 ازدواج، به دادن پایان ناگوار پیامدهای از وحشت و رابطه به دادن جهت ادامه وظیفه احساس زناشویی، رضایت اصل سه مبنای
بر واکنش  هازوجمبنی بر اینکه چگونه تعهد بین  اندکردهشواهدی ارائه  (2020اند. کالید، هاوکینز و ویلوگابی )دانسته

ه یا موجب تعامالتی سازند تواندمی کهطوریبهیکدیگر تأثیر گذاشته  و باورهای اشتباه نسبت به نسبت به خطاها هاآن

رود و در ازدواج ها به شمار میصمیمیت یک مقوله بسیار مهم در ثبات و استحکام روابط زوجشود. مخرب بین آن دو 

طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است کند و بهبه ثبات رابطه را محکم می هازوجزیرا تعهد  ؛است باارزش

                                                           
1. Marital satisfaction 
2. Intimacy 

3. Marital commitment 
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عواملی است که  ازجملهنیز  1عالوه بر صمیمیت، باورهای ارتباطی(. 1391)شهرستانی، دوستکام، رهباردار و مشهدی، 

(. باورهای ارتباطی 2020ن، استنلی و روهادس، دهد )جانسون، الونر، بارتورا تحت تأثیر قرار می هاو رضایتمندی زوج رابطه

یت ، تعهد، صمیمباثباتاست که  هاشناختی اجتماعی و فرایندهای ارتباطی بین زوج لیوتحلهیتجزیک زمینه کالن در 

هر یک  ابرازشدههیجان رسد نظر می عالوه بر آن، به (.2013رضایت و سازگاری زناشویی در ارتباط است )تانگ و کوران، 

های (؛ این هیجان2011دهد )نیلز، رای و لیدل، عنوان یک عامل مهم استرس، محیط خانه را تحت تأثیر قرار میبه هااز زوج

نسبت به همسر خود  هاآمیز و درگیری هیجانی مفرط است که یکی از زوجخصومت های انتقادیشامل نگرش ابرازشده

های مشابه نشان داد که بین تعهد زناشویی و صمیمیت و رضایت تایج پژوهش(. ن1394دهد )بحری و محمدی، نشان می

الهی، ناشویی است )کردی، اصالنی و امانتعهد ز بینیپیشزناشویی رابطه معناداری وجود دارد و صمیمیت عامل مهمی در 

؛ 2020سون و همکاران، ؛ جان1394؛ مؤمنی، کاووسی و امانی، 1394؛ احمدی، 1395؛ محمدی، حیدرنیا و عباسی، 1396

(؛ همچنین بین باورها و الگوهای ارتباطی با تعهد زناشویی و همچنین باورهای ارتباطی با 2019هو، جیانگ و وانگ، 

؛ جابری، اعتمادی و 1395است )نامنی، عباسی و زارعی،  شدهگزارشصمیمیت و رضایت زناشویی نیز رابطه معناداری 

مبانی نظری و  مروربه(. با توجه 2018وایت، و برایت هاچ، داودل، آرسون؛ 1391ران، ؛ شهرستانی و همکا1394احمدی، 

ت و لزوم توجه به اهمی و تغییر سبک روابط زناشویی در جامعه ایران نظام خانواده گونیردگپژوهشی و با در نظر گرفتن 

 از با توجه به در گذار بودن جامعه ما ثبات و دوام ازدواج برای پیشبرد اهداف جامعه و افزایش سطح سالمت روانی آن،

های پایداری و دوام مؤلفه نیتریاصلطی تحقیقات مختلف یکی از  حالت سنتی به مدرنیته توجه به تعهد زناشویی که

ی یهازوج برایتواند می بینی کننده تعهد زناشوییپیشبررسی عوامل مؤثر ، روازاین؛ رسدیمر است ضروری به نظ ازدواج

 شودیمی عاطفی ایجاد هایریدرگی در باورهای ارتباطی زناشویی، صمیمیت و تعارضات ناشی از انتقاد و که مشکالت

تعهد لگوی ا تدوینلذا مسئله پژوهش در این تحقیق  بازسازی نظام زندگی زناشویی است؛ کنندهلیتسهراهگشا و  عنوانبه

اثربخشی  و گری صمیمیت زناشوییواسطهبا  انتقاد و درگیری عاطفی خانوادهو  ییزناشو یارتباط یبر اساس باورها ییزناشو

 اختاریسبر اساس الگوی  مناسب الگوی درمانیتدوین هدف و  برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین بود

 .شدزیر آزمون  هایفرضیهانجام و 
گری تعهد زناشوووویی بر اسووواس باورهای ارتباطی زناشوووویی و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با میانجی .1

 بینی است.صمیمیت زناشویی قابل پیش

 آزمون مؤثر است.الگوی تدوین شده مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین در مرحله پس .2
 تدوین شده مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین در مرحله پیگیری پایدار است.الگوی  .3

 

 پژوهش روش
 الگوی ایکتابخانه و اسنادی مطالعه طریق از منابع تعهد زناشویی درک منظوربه ابتدا گرفت. انجام مرحله دو در پژوهش

 معادالت از ایمجموعه مرحله این در شد. استفادههمبستگی  روش از الگو تدوین اول مرحله برای نظری تدوین گردید.
تعهد  تبیین منظوربه گرفتند. قرار مورد ارزیابی زمانهم گونه به ساختاری معادالت یابی مدل در چند متغیری رگرسیون

 از بخش این در گرفت. قرار موردبررسی ،موردمطالعه در مدل ساختاری معادالت هاییابی، مفروضهمدل پایه بر زناشویی
 و روایی و متغیرها تدوین این با مرتبط هایپرسشنامه تعهد زناشویی، منابع با متغیرهای مرتبط استخراج از پس پژوهش

مراکز مشاوره  بود که به متأهلیافراد  همه دربرگیرندهپژوهش  ی مرحله اولجامعه آمار گرفتند. قرار تأیید مورد هاآن پایایی

 روش .بود نفر 746 بربالغ هاآنتعداد  مراجعه کرده بودند که 1397شهر تهران در سال در  آناهیتا و مهرپاد طلیعه، بهراز،

 بین هاپرسشنامه و انتخابنفر  350پاور افزار آماری سمپلنرماساس  حجم نمونه بر ودر دسترس صورت گیری بهنمونه
، آزمونپیشنیمه آزمایشی با طرح  پژوهش یک که الگو بر مبتنی آموزش تأثیر برای اجرای دوم مرحله در شدند. توزیع هاآن

                                                           
1. Communication beliefs 
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 نمونه معتقدند حجم که (1387 فراهانی، و سامانی عریضی )چراغی، توصیه محققین بر بنا بود، ماههسهو پیگیری  آزمونپس
های زوج بین از است مدنظر گروهی آموزش چون کند،کفایت می نفر 10 گروه هر برای پژوهش نیمه آزمایشی در

 زناشویی انریچ رضایت در پایینی نمره که هاییزوج از زوج 10 آناهیتا و مهرپاد طلیعه، بهراز، مراکز مشاوره به کنندهمراجعه

تصادفی  صورتبه نفر( 10زوج= 5کنترل ) و نفر( 10زوج= 5آزمایش ) گروه دو به و انتخاب بودند کرده ( کسب1989)

 شرکت کردند. زناشویی تعهدآموزشی  برنامه جلسات در ایدقیقه 120 جلسه 10 مدت به آزمایش گروه .شدند کاربندی

معیارهای ورود به پژوهش شامل: حداقل دو  هر دو گروه در سه مرحله به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند.

آموزشی و کسب نمره پایین زمان هر دو زوج در جلسات سال از زندگی مشترک، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، حضور هم

های جسمانی و روانی مشهود و حاد، سوءمصرف مواد و در رضایت زناشویی انریچ و معیارهای خروج شامل: داشتن بیماری

 .غیبت بیش از دو جلسه بود

 ابزار پژوهش

 سه و است شدهتهیهپژوهشی  مقاصد ؛ برای1997جونز،  و آدامز توسط پرسشنامه ینا: 1یيپرسشنامه تعهد زناشو .1

 23 هایسؤال ساختاری را با تعهد و 22 الی 11 هایرا با سؤال اخالقی تعهد ،10 الی 1 هایشخصی را با سؤال تعهد بعد

 172تا  1 نینمرات افراد ب یدامنه کل کند.می گیریاندازه 5موافقم= کامالً  تا 1مخالفم= کامالً  از لیکرتی طیف در 44 الی

جونز،  و آدامز .(1394)مؤمنی و همکاران،  دهدرا نشان می هاآزمون، باال بودن تعهد زوج نینمره است و نمره باال در ا

 متأهل، نفر 417 مورد در را آن پرسشنامه، ینا و روایی پایایی آوردن به دست منظوربه گوناگون پژوهش 6 ؛ در1997

 طورکلیبه و معنادار و باال را پرسشنامه کل نمره با پرسش هر همبستگی کردند و اجرا مطلقه نفر 46 مجرد، نفر 347

کرونباخ  یآلفا زین( 1396قزلسفلو )در پژوهش  .گزارش کردند این پرسشنامه نظری را برای ابعاد و تجربی حمایت بیشترین

به  87/0کل پرسشنامه  یو برا 82/0 ی، تعهد ساختار80/0 ی، تعهد اخالق79/0 یتعهد شخص یهااسیخرده مق یبرا

و تعهد  88/0، تعهد اخالقی 83/0و برای تعهد شخصی  89/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای نمره کل  .مددست آ

 به دست آمد. 85/0ساختاری 

گیری اندازهمنظور به 1982، نیو اپشت دلسونیاسؤالی توسط  40پرسشنامه  نیا .2يارتباط یپرسشنامه باورها. 2

 مخالفت یکنندگبیپنج خرده مقیاس باور به تخر رندهیدربرگ وشد  نیتدو ییزناشو یغیرمنطقی و ناکارآمد زندگ یباورها

توقع  38 و 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3های سؤال باور به تغییرناپذیری همسر 36و  31، 26، 21، 16، 11، 6، 1های سؤال

، 29، 24، 19، 14، 9، 4های سؤال یجنس گراییکمال 37و  32، 27، 22، 17، 12، 7، 2های سؤال خوانیو انتظار ذهن

از کاماًل  یکرتیصورت لکه به است 40 و 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5های سؤال یجنس یو باور درباره ناهمسان 39 و 34

 40 صفرتااز  اسیو در هر خرده مق 200 صفرتااز  دامنه کلی نمراتشود. گذاری مینمره 0تا کامالً مخالفم =  5موافقم = 

)رجبی،  ناکارآمد است یباورها یباال زانیدهنده مها نشانپرسشنامه و در خرده مقیاس نی. نمره باال در اتدر نوسان اس

، 66/0کنندگی مخالفت تخریب یهاخرده مقیاس ییایپا بی( ضر2005. ادماندسون )(1395عباسی، سودانی و اصالنی، 

 یجنس یناهمسان ارهو باور درب 59/0 یگرایی جنس، کمال59/0خوانی ، توقع و انتظار ذهن71/0باور به تغییرناپذیری همسر 

 یهاخرده مقیاس یابزار برا نیکرونباخ ا یآلفا ییایپا بی(، ضر1395) همکارانو  یگزارش کرد. در پژوهش رجب 60/0

 یگرایی جنس، کمال55/0خوانی ذهن انتظار، توقع و 52/0، باور به تغییرناپذیری همسر 60/0خالفت کنندگی متخریب

 نیزمان اهم ییروا بیضر گزارش شد؛ همچنین 84/0مقیاس  رفتههمیروو  57/0 یتیجنس یو باور درباره ناهمسان 44/0

خرده  یراب( 1390رجبی، فردوسی و شهبازی، ) محدودکننده انتخاب همسر یباورها یاماده 20 اسیبا مق اسیمق

گرایی ، کمال37/0خوانی ، توقع و انتظار ذهن45/0، باور به تغییرناپذیری همسر 34/0کنندگی مخالفت تخریب یهامقیاس

. در پژوهش حاضر ضریب به دست آمد 49/0 اسیمق رفتههمیروو  37/0 یجنس یو باور درباره ناهمسان 41/0 یجنس

                                                           
1. Marital Commitment Questionnaire 

2. Communication Beliefs Questionnaire 
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ی خوانذهن، توقع و انتظار 89/0ی همسر ریرپذییتغ، باور به 88/0ی مخالفت کنندگبیتخرنباخ برای خرده مقیاس آلفای کرو

 به دست آمد. 82/0و باور درباره ناهمسانی جنسی  90/0یی جنسی گراکمال، 84/0

مک  وس، فرانکس، هارپ، کمپل توسط شیلدسؤالی  14مقیاس . 1مقیاس درگیری عاطفي و انتقاد در خانواده. 3

خرده مقیاس  14و  12، 10، 8، 6، 4، 2های پرسشنامه شامل پرسشین اسؤال زوج  7که  است شدهیطراح ؛1994دانیل، 

 موردسنجشمقیاس درگیری عاطفی را  خردهنیز  13و  11، 9، 7، 5، 3، 1 هایآن پرسش سؤال فرد 7و  شدهادراکانتقاد 

میزان  دهندهنشانمقیاس  هر خردهنمرات باالتر در  ؛شودگذاری مینمره جداگانه طوربهدو زیر مقیاس ین ادهد. قرار می

 شدهادراکمقیاس انتقاد  خردهنشان داد که ؛ 1994، است. نتایج تحقیق شیلدس و همکاران« ابرازشدههیجان »باالی 

( و در مقابل درگیری عاطفی با افسردگی و r= 39/0و  42/0معناداری با افسردگی و اضطراب رابطه دارد )به ترتیب  طوربه

( جهت تعیین روایی 1394. در پژوهش بحری و محمدی )(1394رد )بحری و محمدی، اضطراب رابطه معناداری ندا

شده  دنظریتجدزمان از رابطه نمرات مؤلفه انتقاد و درگیری عاطفی خانواده با نمرات حاصل از پرسشنامه فهرست هم

و  -31/0که ضرایب به ترتیب برابر  شدهاستفاده 902-عالئم ستیلچک ؛1983دروگاتیس،  های مرضی )فرم کوتاه(نشانه

به  77/0و درگیری عاطفی  81/0 شدهادراک؛ در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ خرده مقیاس انتقاد به دست آمد -37/0

 دست آمد.

و است  شدهتنظیم( تهیه و 2001) یباگاروزتوسط سؤالی  41این پرسشنامه  .3پرسشنامه صمیمیت زناشویي. 4

چنین نیازی وجود ندارد تا  وجهچیهه= ب 1ی شده، از بندرتبهبه شکلی  هایآزمودنو  کندیمنیازهای صمیمیت را ارزیابی 

. نمره بیشتر نشانگر صمیمیت باالتر و نمره کمتر به معنی دهندیم= نیاز بسیار زیادی وجود دارد؛ به هر نیاز پاسخ  10

و روایی  94/0(، پایایی کل این پرسشنامه را 1384) ، نوابی نژاد، احمدی و فرزادیاعتمادصمیمیت کمتر است. در ایران 

، ضریب آزمون باز( پایایی پرسشنامه با روش 1387در مطالعه خمسه و حسینیان ) محاسبه کرده است. 58/0محتوایی را 

 محاسبه شد. 71/0گزارش شد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ صمیمیت  82/0آلفای کرونباخ نمره کل صمیمیت 

و  ساخته شد 1987 درانکمن ر،یفورن توسط اولسون، سؤالی 47 پرسشنامه این .4زناشویي انریچرضایت  . پرسشنامه5

 تعارض حل 41و  32، 23، 13، 6های یی را با سؤالزناشو ارتباط 40و  22، 12، 4، 2های ی را با سؤالتیشخص هایموضوع

، 9های با سؤال را فراغت اوقات 36و  25، 16، 15، 8های ی را با سؤالمال تیریمد 42و  33، 24، 14، 7های را با سؤال

و  37، 28، 19، 11های را با سؤال پروری فرزند 44و  36، 27، 18، 10های ی را با سؤالرابطه جنس 43و  35، 26، 17

 47و  39، 30، 21، 5های ی را با سؤالمذهب یریگجهتو  46و  38، 31، 29، 20های دوستان را با سؤال خانواده و 45

 ،2 =مخالف ،3 =مخالف نه و نه موافق ،4 =موافق ،5 =موافق کامالً  لیکرت نوع از و ایگزینه پنج آزمون به پاسخ .سنجدیم
 رضایت بگیرند قرار هانمره این بین در که است. افرادی 41-60نمره  بین آزمون این در برش نقطه و 1مخالف=  کامالً 

خادمی، دارند ) زیاد زناشویی رضایت 60 نمره از باالتر و کم زناشویی رضایت 41 نمره از ترپایین مطلوب و و متوسط زناشویی

آلفای کرونباخ  ضریب با روش پرسشنامه سؤالی این 115اصلی  نسخه (. اعتبار1393خراسانی و نیشابوری،  زاده مرادپور، ولی

 115 تعداد و کردند هنجاریابی آن را اصلی نسخه ،1373نژاد در سال  نوابی و سلیمانیان در ایران است. شدهگزارش 92/0

 گزارش 95/0 را کوتاه شده نسخه آلفای کرونباخ میزان اعتبار ضریب از استفاده دادند و با سؤال کاهش 47به  آن را سؤال
( میزان ضریب آلفای کرونباخ نسخه کوتاه 1393(. در پژوهش خادمی و همکاران )1398نجارزادگان و فرهادی،  (کردند

 گزارش شد. 83/0( نیز 1397آبادی )فرد و شفیعایو در پژوهش عباسی، دوکانه 95/0

                                                           
1. Family Emotional Involvements and Criticism Scale 

2. Symptom Checklist-90 (SCL-90) 

3. Marital Intimacy Questionnaire 

4. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 
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بهبود  شیجلسات آموز بر مبتنی تلفیقی نگاه یک با و محقق توسط آموزشی جلسات بر الگو. . جلسه آموزشي مبتني6

 شامل هانآ از یک هرکدام که جلسه آموزشی ده خالصه طوربه. شد گرفته زناشویی تعهد الگوی از برگرفته رضایت زناشویی

 .است شده گزارش آموزشیجلسات که ادامه  شد دیده تدارک آموزشی بسته برای بودند دقیقه 120

 یاعضا با برنامه و معارفه ییبا پژوهشگر/ آشنا ییو آشنا گریکدیگروه با  یاعضا ییدر جلسه نخست ضمن آشنا جلسه اول.

وابط و ر یارتباط یبا مهارتها نیزوج ییپرداخته شد. در ادامه آشنا مانهیشرکت در کارگاه/ ارتباط روابط صم نیگروه/ قوان

ز ا کیهر  ییزناشو تیرضا زانیسنجش م ن،یزوج تیمیصم زانیسنجش م ن،ینحوه ارتباط زوج ییو شناسا مانهیصم

 پرداخته شد. نیزوج

 مفهوم تعهد یپرداخته شد؛ سپس به بررس ییتعهد زناشو میبا مفاه نیزوج ییجلسه به ادامه آشنا نیدر ا جلسه دوم.

در  یفرد یهایستگیشا ی/ بررسییعوامل مؤثر بر تعهد زناشو حی/تشرییتعهد زناشو یهابا ابعاد و مؤلفه یی/ آشناییزناشو

ابعاد تعهد  یی( و شناسایتجارب خانواده اصل ،یو مذهب یمعنو یهاازدواج )نگرش مثبت به ازدواج/ اعتقادات و ارزش

 پرداخته شد. نیاز زوج کیهر  ییزناشو

نقش  و یارتباط یباورها فیپرداخته شد؛ سپس تعر یتعامل یبا الگوها نیزوج ییجلسه به ادامه آشنا نیدر ا جلسه سوم.

 یسشنابا عملکرد و سبب نیبحث شد؛ در ادامه زوج نیآشفته زوج یتعامل یالگوها یو بررس ییزناشو تیمیآن در صم

 رداخته شد.زن و مرد پ نیب یادراک شناخت یهابا تفاوت یی( آشنا شدند و سپس آشنای)مثبت و منف دیافکار و عقا

 دیبا نظر و عقا ییو آشنا جیرا یرمنطقیغ یباورها یبررس ن،یچرخه تعامل زوج ییجلسه به شناسا نیدر ا جلسه چهارم.

چرخه تعامل خود با همسر آشنا شد  ییشناسا نیاز زوج کیپرداخته شد؛ سپس هر  نیزوج نیآن در ب رشیهمسر و پذ

 پرداخته شد. نیزوج یتعامل وبیمع یهاچرخه ییو شناسا نیروابط زوج یرمنطقیمخرب و غ یو در آخر باورها

 نیفن گفتن، درک کردن طرف مقابل( زوج دن،یارتباط سالم )فن شن یجلسه به آموزش اصول اساس نیا جلسه پنجم.

نقاط ضعف و  یآموزش داده شد و پس از آم کار بر رو نیاز زوج کیهر  یپرداخته شد. سپس نقاط قوت و ضعف ارتباط

پرداخته شد و آنها  نیزوج نیب نودوشگفت نیدر طول جلسه به تمر نطوریقوت در دستور کار جلسه قرار گرفت. هم

 گفت و شنود کنند. گریکدیآموختند که چگونه با 

الم س یعاطف یریدرگ شیافزا یراهبردها یعاطفه در خانواده/ بررس گاهیتعارض و جا یجلسه به بررس نیدر ا جلسه ششم.

مختلف ارتباط و  یراهبردها یو معرف فیباز تعر یعاطف یریگروه درگ یاعضا یدر خانواده پرداخته شد؛ در ادامه برا

 گرید یکیدر خانواده  زابیآس یریاز درگ یریو جلوگ یامذاکره یراهبردها یخانواده آموخته شد. معرف یعاطف یریدرگ

 یفعاط گاهیشدند و سپس جا ییمقابله با تعارض آشنا یبا راهبردها نیزوج نیبود که آموزش داده شد؛ همچن یاز مباحث

 یلعم یهانیتمر یعاطف یهایریدرگ ییقرار گرفت و در آخر جهت شناسا یمورد بررس یدر خانواده اصل نیاز زوج کیهر 

 در نظر گرفته شد.

مباحث  نیبا انواع انتقاد در خانواده از مهمتر ییو آشنا یانتقاد و فرافکن نیبا مفهوم انتقاد/ افتراق ب ییآشنا جلسه هفتم.

شد و در ادامه مهارت گفتگو بر اساس انتقاد سالم  ییشناسا نیزوج نیسالم و ناسالم ب یانتقادها نیجلسه بود؛ همچن نیا

 دایپ یآگاه یعمل یهانینسبت به خود و همسر را با تمر هایانتقادگرنسبت به  نیاز زوج کیآموزش داده شد. سپس هر 

 .جلسه بود نیآخر ا نیتمر یزوج یمهارت گفتگو میشد و تحک ییشناسا نیزوج نیب دهیعق انیکرد و در آخر نحوه ب

 نیتمر ،یمیروابط صم یبرقرار ی)چگونگ نیزوج نیدر ب مانهیروابط صم جادیجلسه آموزش نحوه ا نیدر ا جلسه هشتم.

نا آش مانهیروابط صم جادیبا نحوه ا نیها( در دستور کار قرار گرفت؛ سپس زوجحلراه ی، بازخورد اجرا تیمیصم یهاوهیش

 ود.جلسه ب نیحسن ختام ا یحل در مواقع بحرانارائه راه نیرو تم یمیروابط صم یبرقرار یهاوهیش نیشدند و در انتها تمر

جلسه  نیها در ازوج تیمیدر صم یتیو شخص یتیجنس یهاتفاوت حیو توض یبررس قیاز طر یعاطف تیمیصم جلسه نهم.

 میجهت تحک نیبه زوج مانهیروابط صم شیمراقبت و عشق در افزا یمثبت و روزها تیتقو یآموزش داده شد؛ سپس الگو

رار ق ییمورد شناسا یمثبت ارتباط یهاالگو تیها و تقوبه زوج یتیجنس یهاآموزش داده شد؛ سپس تفاوت تیمیصم

 گرفت.
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شکل که  نیآزمون در جلسه آخر در دستور کار قرار گرفت؛ به اپس یو اجرا یریگجهیمرور و نت ،یبندجمع جلسه دهم.

بازخورد گرفته شد و سپس به  یها در خصوص جلسات آموزشعمل به آن زانیم یاعضا و بررس یهاپس از مرور آموخته

 یاجرا یزمان برا میآزمون و تنظپس یاجرا وجلسه  یبنداز اعضا پرداخته شد و در آخر جمع کیرفع سئواالت هر 

 جلسه بود. نیحسشن ختام ا یریگیپ

 

 هایافته

 وابسته و مستقل متغیرهای شد. استفاده هاداده برای تحلیل ساختاری معادالت الگوسازی تکنیک از پژوهش این در

در  ساختاری معادالت هایمفروضه مدل شدند. وارد اول مرتبه هایمدل قالب در و مکنون متغیرهای صورتبه پژوهش

 تبیین را وابسته متغیر که واریانس مستقلی متغیرهای همپوشانی خصوصبه گرفت؛ قرار موردبررسی ،موردمطالعه مدل

 آورده 1 جدول که در بوده مدل در موجود متغیرهای بین همبستگی شده مورداستفادهاین  در که شاخصی یک .کنندمی

 تکنیک خودگردان از همچنین است. پایین خطی هم که دهدمی متغیرها نشان بین متوسط و پایین همبستگی است. شده

و  کل ،غیرمستقیم مستقیم، اثرات اطمینان فاصله و معناداری برای تعیین ندارد توزیعی هایفرض پیشبه نیاز که سازی

 شد. استفاده میانجی

 پژوهش یرهایمتغ نیب يآزمون همبستگ جی. نتا1جدول 

انتقادهای  درگیری عاطفي متغیر

 دریافتي

باورهای 

 ارتباطي

صمیمیت 

 زناشویي

 تعهد زناشویي

     1 عاطفي یریدرگ .1

    1 **0/260 دریافتي یانتقادها .2

   1 **0/290 **0/277 ارتباطي یباورها .3

  1 **0/356- **0/420- **0/173- زناشویي تیمیصم .4

 1 **0/217 **0/536- **0/274- **0/211- . تعهد زناشویي5

48/25 میانگین  79/24  32/85  21/51  38/85  

92/2 انحراف استاندارد  32/2  37/7  05/4 34/6  
*P>0/05**P>0/01 

 

نشان داد که بین باورهای ارتباطی با انتقادهای دریافتی و درگیری عاطفی رابطه مثبت  1نتایج ضرایب همبستگی جدول 

و با صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که بین صمیمیت 

بین تعهد زناشویی با صمیمیت  لحادرعینزناشویی با متغیرهای درگیری عاطفی و انتقادهای دریافتی رابطه منفی و 

 استفاده ساختاری سازی معادلهمدل رویکرد از پژوهش هایفرضیه بررسی منظوربهزناشویی رابطه مستقیم و مثبتی دارد. 

 شدند. وارد مدل دوم و اول مرتبه عاملی هایمدل قالب در و مکنون متغیرهای صورتبه پژوهش متغیرهای گردید؛

 .آمده است 1 شکل در اصلی پارامترهای به مربوط برآوردهای
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 صمیمیت یگريانجیم با دریافتي انتقادهای و عاطفي درگیری و ارتباطي باورهای اساس بر زناشویي تعهد ساختاری مدل. 1 شكل

 زناشویي

 

که مدل از برازش خوبی  دهندمینشان  هاشاخصبرازش مدل آورده شده است. این  هایشاخص 2 در ادامه در جدول

 برخوردار است.

 

 یورهاو با يافتیانتقاد در ،يعاطف یریدرگ یبر مبنا يیتعهد زناشو یبرازش الگو يینیكو یهاشاخص .2جدول 

 یيزناشو تیمیصم یگربا میانجي يارتباط

  قبولقابلدامنه  مقدار             اختصار                نام شاخص                                         نوع شاخص            

 

 برازش مطلق

 9/0تر از دامنه بزرگ GFI 99/0 شاخص نیکویی برازش                               

شاخص نیکویی برازش 

              شدهتعدیل

AGFI 96/0 9/0تر از دامنه بزرگ 

 

 برازش تطبیقي   

شاخص برازش 

 هنجارشده                         

NFI 94/0 9/0تر از دامنه بزرگ 

 9/0تر از دامنه بزرگ CFI 98/0 شاخص برازش تطبیقی                             

 9/0تر از دامنه بزرگ RFI 97/0 شاخص برازش نسبی                              

 9/0تر از دامنه بزرگ IFI 98/0 شاخص برازش افزایشی                              

 

 

 برازش مقتصد   

 5/0باالتر از  PNFI 74/0 شاخص برازش افزایشی                              

میانگین مربعات خطای 

 برآورد               

RMSEA 066/0  9/0کمتر از دامنه 

کای اسکوئر هنجار شده 

 به درجه آزادی   

CMIN/DF 94/1  5/0کمتر از 

 

 با هافرضیه مدل برازش چگونگی ارزیابی تحلیل، مهم یک مؤلفه شود،می استفاده ساختاری معادالت الگوی از که زمانی
 ها،شاخص این مطلوب دامنه دادن قرار مدنظر با 2جدول  در مدل کلیت ارزیابی هایشاخص است؛ شدهمشاهده هایداده



 خانواده درمانی کاربردی |                 تریوه و همکاران |                نیزوج ییزناشو تیبر الگو بر رضا یمبتن یبرنامه آموزش یو اثربخش ییتعهد زناشو یالگو  |75

  

 مدل به هاداده برازش دیگرعبارتبهو  کنندحمایت می را شدهتدوین مدل پژوهش، هایداده است که این بیانگر درمجموع
 آیا اثربخشی" پژوهش دوم سؤال به پاسخ دارند. برای الگو مطلوبیت بر داللت و مطلوب دامنه در هاهمه شاخص است و برقرار

برای  در این مرحله "دارد؟ وجود زنان در دو گروه تفاوت زناشوییبر بهبود رضایت  تعهد زناشویی الگوی بر مبتنیآموزش 

 بهراز، به مراکز مشاوره کنندهمراجعههای زوج بین از نیمه آزمایشی بود، پژوهش یک که الگو بر مبتنی آموزش تأثیر اجرای

 انتخاب بودند کرده ( کسب1989) زناشویی انریچ رضایت در پایینی نمره که هاییزوج از زوج 10 آناهیتا و مهرپاد طلیعه،

 مدت به آزمایش شدند. گروه تصادفی کاربندی صورتبه نفر( 10زوج= 5کنترل ) و نفر( 10زوج= 5آزمایش ) گروه دو به و

گروه در سه مرحله به پرسشنامه  هر دو شرکت کردند. زناشویی تعهدآموزشی  برنامه جلسات در ایدقیقه 120 جلسه 10

 رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند.
 

 و کنترل شیگروه آزما یبرا یریگاندازه یپژوهش در سه مرحله یرهایمتغ نیانگیم .3جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش جنسیت گروه متغیر

انحراف  میانگین   

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

رضایت 

 زناشویي

 47/5 00/115 02/5 10/116 80/2 10/91 زن آزمایش

 05/4 70/114 05/3 30/116 13/3 50/91 مرد

 69/4 85/114 04/4 20/116 90/2 30/91 کل

 54/3 10/89 90/2 70/89 83/2 60/90 زن کنترل

 32/4 50/88 57/4 50/87 91/3 70/89 مرد

 86/3 80/88 89/3 60/88 52/3 15/90 کل

 
در مقایسه با  آزمون،کنید میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش در مرحله پسمالحظه می 3که در جدول  طورهمان

آزمون افزایش داشته است. همچنین نتایج میانگین و انحراف استاندارد جدول فوق نشان داد که آموزش بسته آموزشی پیش

مستخرج از مدل در مقایسه با گروه کنترل باعث پایداری رضایت زناشویی در مرحله پیگیری زوجین  زناشویی تعهدالگوی 

 .است شدهآزمایشگروه 
 

 و کنترل شیدر دو گروه آزما یيزناشو تیرضا تهیفرمال یهاها و مفروضهشاخص .4جدول 

 ام.باکس لوین کولموگراف اسمیرنف 

 Z sig F sig F sig گروه 

 96/0 34/0 55/0 36/0 15/0 22/0 آزمایش زناشوییرضایت 

 20/0 13/0 گواه

 

آزمون در جدول در پیش یموردبررسهای رضایت زناشویی توزیع داده نرمال بودنهای ها و مفروضهنتایج مربوط به شاخص

سطح  کند. همچنین چونمیها را تأیید توزیع داده نرمال بودناست که نتایج کولموگراف اسمیرنف  شدهگزارشفوق 

شود؛ میها( تأیید است پس فرض صفر )شرط برابری واریانس 05/0از  تربزرگزناشویی  یترضاداری آزمون لوین در معنی

 (.p>0.05کوواریانس نیز مورد تأیید است )-همچنین فرض برابری ماتریس واریانس
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 سریگ هاوسنیگر اریبا مع یيزناشو تینمرات رضا انسیوار لیوتحلهیآزمون تجز .5جدول 

اندازه  SS Df MS F sig منابع تغییر 

 اثر

توان 

 آزمون

 

 يگروهدرون

تکرار آزمون )

 گیری(اندازه

61/3464 71/1 97/2014 27/313 000/0 43/0 99/0 

 00/1 52/0 000/0 46/398 88/2562 71/1 71/4406 تعامل آزمون* گروه

 08/0 03/0 76/0 27/0 75/1 71/1 01/3 تعامل آزمون* جنسیت

تعامل آزمون* گروه 

 *جنسیت

51/5 71/1 20/3 49/0 60/0 01/0 13/0 

 

 

 بین گروهي

 00/1 49/0 001/0 48/35 01/3 1 50/3967 گروه )متغیر آزمایشی(

 06/0 00/0 77/0 086/0 51/5 1 63/9 جنسیت

 05/0 00/0 73/0 119/0 01/3 1 33/13 تعامل گروه* جنسیت

 

تکرار آزمون و تعامل تکرار آزمون و متغیر آزمایشی )رضایت زناشویی(  یگروهدروننتایج جدول فوق نشان داد که تغییرات 

(؛ ولی تعامل تکرار آزمون و متغیر جنیست P<0/01است ) دارگیری معنیهای آزمایش و کنترل در سه مرحله اندازهدر گروه

(. P>0/05دار نیست )گیری معنیدر تفاوت میانگین متغیر رضایت زناشویی زوجین )مردان و زنان( در سه مرحله اندازه

دار همچنین نتایج تغییرات بین گروهی نشان داد که تفاوت میانگین متغیر رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل معنی

(؛ در حقیقت P>0/05دار نیست )یت زناشویی در مردان و زنان معنی(؛ ولی تفاوت میانگین متغیر رضاP<0/01است )

در اثربخشی و میزان  یریتأثها بوده و جنسیت بین زوج زانیمکینتایج گویای این بود که تغییرات در رضایت زناشویی به 

 .تغییرات نداشته است
 

یریگدر سه مرحله اندازه یيزناشو تینمرات رضا یهانیانگیم سهیمقا یبرا يبنفرون يبیآزمون تعق جینتا .6جدول   

 داریسطح معنی هاتفاوت میانگین های مورد مقایسهگروه متغیر

 رضایت زناشویی

 001/0 25/6 آزمونپس -آزمون پیش

 001/0 37/6 پیگیری –آزمون پیش

 00/1 12/0 پیگیری –آزمون پس

 

پیگیری در سطح  -آزمون آزمون و پسپس -آزمون شود، تفاوت بین مراحل پیشمالحظه می 6که در جدول  گونههمان

 آزمون است.ی پیگیری در مقایسه با مرحله پسکه بیانگر افزایش اثر آموزش در مرحله استدار معنی 01/0
 

 گیریبحث و نتیجه

 تدوین پژوهش نظری مدل موضوع، ادبیات و پیشینه بررسی اساس بر بود، زناشویی تعهد الگوی تدوین حاضر پژوهش هدف

بخش  زناشویی صمیمیت به همراه خانواده در انتقاد و عاطفی درگیری و ارتباطی باورهایدهد می نشان مدل برازش و

اثرات مستقیم و  تأثیرتحت  زناشویی تعهدرا در زوجین تبیین کنند. در این مدل  زناشویی تعهدمهمی از واریانس 

 پژوهش زا آمدهدستبه نتایج غیرمستقیم باورهای ارتباطی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده و صمیمیت زناشویی است.

 میتصمی با ارتباطی باورهای بین و زناشویی صمیمیت با دریافتی انتقادهای و عاطفی درگیری بین داد نشان حاضر

 اورهایب و زناشویی تعهد با دریافتی انتقادهای و عاطفی درگیری بین همچنین. دارد معناداری مستقیم رابطه زناشویی

 رابطه نیز یزناشوی تعهد و زناشویی صمیمیت بین نهایتاً و دارد معناداری وجود مستقیم رابطه نیز زناشویی تعهد با ارتباطی

(، 1395(، نامنی و همکاران )1395با نتایج پژوهش محمدی و همکاران ) هاافتهاین ی. دارد وجود معناداری و مستقیم
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(، هو و همکاران 1391(، شهرستانی و همکاران )1394(، جابری و همکاران )1394ی و همکاران )مؤمن(، 1394احمدی )

 ( همسو است.2018( و دیو و جکسون )2020(، کالید و همکاران )2019)

 عواملی از یکی عنوانبهر مورد وجود رابطه بین باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی، در تبیین یافته پژوهش حاضر د 

 ها وداوریپیش غلط، به باورهای ها شده وزوج پیام درک درست عدم موجب و کرده تضعیف را ارتباط که اثربخشی

؛ 2003، به عقیده الیس )روازاین(. 1391شود، اشاره نمود )شهرستانی و همکاران، ها میمنفی ارتباطی زوج هاینگرش

 یعرصه ترینعمده از یکی و است اجتماعی هایاختالف از بسیاری ( باورهای ناکارآمد، علت اصلی1396نقل از قزلسفلو، 

 باورهای ماهیت به توانمی های پژوهشیافته تبیین در است. زناشویی زندگی ناکارآمد، و غیرمنطقی افکار نفوذ و بروز

 کنندگیتخریب به باور ریشه کرد؛ و کاهش صمیمیت اشاره زناشویی نارضایتی افزایش در آن نقش و ناکارآمد ارتباطی

 را آن خواهمنمی و است وحشتناک نیاورم، دست خواهم بهمی که چیزی را اگر که الیس غیرمنطقی باور به مخالفت

 تصمیمی و بی موقعیت در شرایطی در چنین هازوجبنابراین،  ؛(1391گردد )شهرستانی و همکاران، برمی ،کنمتحمل

 در چه گر (.1398 بگذرد )نجارزادگان و فرهادی، ترسریع چه هر موقعیت این که امیدوارند و برندمی سر به بالتکلیفی

 سروکار مسئله با بیشتر کسی چه کهاین به بسته و درازمدت در اما مؤثر افتد؛ نظر به است ممکن فرآیند این مدتکوتاه

دهد )احمدی،  طالق سوق برای گیریتصمیم سمت به را باور این با درگیر فرد و باشد همراه رضایت عدم با تواندمی دارد،

1394.) 

درصد واریانس تعهد زناشویی را  48توانند های پژوهش حاضر نشان داد که صمیمیت زناشویی و درگیری مییافته 

هشگرانی هو و پژو که طورهمانها است. در تبیین این یافته کاملکنند؛ بنابراین پرداختن به این دو متغیر قابل  بینیپیش

 کند؛می ایجاد عمیقی صمیمیت ( بیان کردند؛ چون باور ارتباطی خوب،2018( و دیو و جکسون )2019همکاران )

 برقرار مؤثر ارتباط عاطفی که هاییبرد؛ زوجبین می از را رابطه مثبت نکات و تعهد بد و غیرمنطقی، باور ارتباط کهدرحالی

 همسر به نیازهای غیرتدافعی هایپاسخ و دادن گوش تصدیق یکدیگر، برای الزم توانایی از دارند، رابطه صمیمانه و کنندمی

 خاطر به که هاییزوج از بسیاریمنفی برخوردارند؛  احساسات و هاسوءتفاهم بروز در هنگام موجود مسائل بر تمرکز و خود

 مشکالتشان اصلی دلیل عنوانبه را ضعیف ارتباط اغلب کنند،می مراجعه به مشاور روابطشان در صمیمیت مشکالت وجود

از مدل مستخرج از مطالعه اولیه  زناشویی تعهد آمدهدستبهبا توجه به الگوی  (.1395)محمدی و همکاران،  نمایندمی ذکر

 ناشوییز رضایت میانگین کهدر افزایش رضایت زناشویی زوجین، نتایج نشان داد  زناشویی تعهدآموزشی  و تدوین برنامه

 هایندازها واریانس تحلیل نتایجن اساس بر. است داشته افزایش آزمونپیش با مقایسه در آزمون،پس مرحله در آزمایش گروه

 بر مؤثر عوامل بر مبتنی زوجی مشاوره از ما کهآنجایی از ؛بود 46/0 آزمایش گروه در شدهتدوین بسته آموزش تأثیر مکرر

 مبتنی جیزو مشاوره بسته از و باشد تحقیق این نتایج با همسو که نتایجی کردیم، استفاده پژوهش این در زناشویی تعهد

، (1393) همکاران و ، حیدرنیا(1392) همکاران و نژاد ساسان پژوهش نتایج اما نداشت؛ وجود باشد، کرده استفاده عوامل بر

تواند در نشان دادند آموزش به زوجین می خود مطالعه که در( 2014) همکاران و وکارسون (1395امینی و حیدری )

د؛ که با شو زوجین بین در پذیرش و صمیمت استقالل، زناشویی، مندیرضایت افزایش زناشویی، باعث تمامی ابعاد روابط

 های این پژوهش همسو است.یافته

 زندگی در تعهد و رضایت سطح ارتقاء که دارد وجود متنوعی و متعدد آموزشی و درمانی هایروش و هامداخله امروزه 

 قرار هدف ار زناشویی زندگی در تعارضات از کاستن یا صمیمیت سازگاری، افزایش نظیر آن با همبسته مفاهیم یا زناشویی

 دانرفته نشانه را مخاطبان باورهای و هاشناخت ایگونهبه برخی مختلف، نظری هایگیریجهت با هاآن از هرکدام و اندداده

 بینش و خودآگاهی سطح ارتقاء دیگر برخی و( 2017 همکاران، و ریسو) دارند زوجین باورهای تغییر یا تعدیل در سعی و

 مستقیم آموزش دیگر ایدسته و( 2017 فریدلندر، و هترینگتون) هاستآن رویکرد مهم اجزای از زوجین به دهی

 اب و دانندمی خود مقصود به رسیدن برای ابزاری را رابطه یک داشتننگه طراوت با و تداوم برای ضروری و مهم هایمهارت

 ودخ برنامه تحت اعضای در هاآن سازینهادینه قصد هاییتمرین نمودن فراهم کمک به و اساسی هایمهارت این شناسایی

 ار موقعیتی و است سوم نوع از گیریجهت دارای بیشتر عوامل بر مبتنی زوجی مشاوره بسته(. 1396 قزلسفلو،) رادارند
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 و اناطمین تعارض، حل هم به نسبت بودن پذیرا و باز همدیگر، درک ماهرانه، گفتگوی درنتیجه زوجین که کندمی فراهم

 وامد افزایش موجب مثبت تعامالت و هیجانات افزایش با و داده کاهش را خود منفی هیجانات بتوانند هم به دادن دلگرمی

 هایتوانایی و هامهارت و اطمینان حس انتقال و همدلی و گویی پردهبی صداقت، چراکه. شوند زناشویی رضایت و ازدواج

 گیریجهت دیگر طرفی از ،(2008 همکاران، و میشل) هستند زناشویی تعهد هایمؤلفه ازجمله هاتعارض و مسائل حل

 نمودن آگاه با کهطوریبه است، زوجین به دهی بینش و خودآگاهی سطح ارتقاء عوامل، بر مبتنی زوجی مشاوره بسته

 زندگی در آن نقش و اصلی خانواده سالمت بررسی همچنین و هاآن با برخورد شیوه و شخصیتی هایویژگی از زوجین

 خانواده زا که هاییآسیب به نسبت شانآگاهی ازنظر چه و پذیرینقش و الگوپذیری جهت از چه که تأثیری و شانزناشویی

 دوام هب بالطبع و زناشویی رضایتمندی افزایش و تعارضات کاهش به تا دارد سعی اند،آورده شانزناشویی زندگی به اصلی

 بینیپیش عوامل بر مبتنی آموزشی بسته برنامه در زوجین شرکت (.1399 میرزا و قزلسفلو،) نماید کمک ها،آن ازدواج

 که دوشمی باالتر ذهنی رضایت و ارتباطی رضایت ارتقاء مؤثر، ارتباطی هایمهارت یادگیری باعث زناشویی، تعهد کننده

 و نز حضور. است شانزناشویی رابطه و همدیگر به نسبت خاطر اطمینان و صمیمیت احساس و بهتر ارتباط آن، نتیجه

 ارتباطی کالتمش و کنند گفتگو یکدیگر با بتوانند اعضا تا سازدمی فراهم را فرصت این جلساتی چنین در همدیگر با شوهر

 مفیدی هایبرنامه و نمایند وفصلحل آموزندمی که تعارض حل هایمهارت به توجه با جلساتی چنین طی را خود رفتار و

 با زوجین ؛خودنمایند روابط داشتننگه سرزنده و سازی بانشاط برای هاییبرنامه ریزیطرح و روزمرگی از رفتبرون برای

 اختیار در ضمن خود، اصلی هایخانواده از شانتأثیرپذیری و شخصیتی هایجنبه از بخشی آگاهی و هامهارت یادگیری

 به بتوانند و نشوند مقابل طرف مشروع نیازهای ارضای از مانع خود، حقبه نیازهای ارضای و خود زندگی عنان گرفتن

 (.2015 گاتمن، و گاتمن) بپردازند خود نزدیک روابط تقویت

 دارد؛ وجود هاییمحدودیت پردازند،می مختلف هایدرمان مقایسه به که هاییبررسی در که است معتقد( 2013) ماچر

 تندربه نتایج این هست، که هم وقتی و شودمی پیدا داریمعنی تفاوت مهم و جدی درمان دو بین ندرتبه کهاین یکی

 زیادی یاحتمال دالیل. ندارد وجود هم تفاوت که گرفت نتیجه تواننمی هاتفاوت نشدن پیدا علت به درست اما ؛تکرارپذیرند

 نمونه حجم بودن کم گاهی و آزمایشی طرح نبودن قدرتمند به توانمی جمله آن از که باشد دخیل امر این در تواندمی

 راث وسعت نه امر این اما آورد؛ دست به آماری دارمعنی نتایج توانمی نمونه هایاندازه افزایش با موارد برخی در. کرد اشاره

 ندرما یک در افراد درصد ده نتیجه، هاسنجش بعضی پایه بر که واقعیت این. دهدمی افزایش را آن بالینی اهمیت نه و

 نیبالی تفاوت بیانگر است ممکن اما باشد؛ مهم آماری ازلحاظ است ممکن دارند، بهتری عملکرد دیگر درمان به نسبت

 از بسیاری کهاین یکی هستند؛ مانع دو تنگنای در نیز نتیجه ایمقایسه هایبررسی(. 1396 قزلسفلو،) نباشد ارزشمندی

 نیف پوشیهم بالینی کار در کهاین دیگر هاست؛آن هایویژگی به مربوط درمان به هاآزمودنی برخی پاسخ میان هاتفاوت

 املعو بر مبتنی زوجی مشاوره شدهتدوین بسته اینکه به توجه با همچنین دارد؛ وجود درمان هایمدل بین زیادی خیلی

 و پردازندمی زناشویی زندگی مختلف هایحوزه در زوجین به بخشی آگاهی و اساسی هایمهارت آموزش بر زناشویی تعهد

 بسته یرتأث تبیین مورد در .هستند قائل زناشویی زندگی در هاآن از استفاده توانایی و اساسی هایمهارت به را زیادی نقش

 مسئله این به توانمی زناشویی رضایت برافزایش زناشویی، تعهد کننده بینیپیش عوامل بر مبتنی زوجی مشاوره شدهتدوین

. است زناشویی روابط در کنترل شناسیروان یک حاصل ازدواج تخریب ،(2008) گالسر دیدگاه با مطابق که کرد اشاره

 تپیشرف و بهبودی شانس که چیزی بهترین شد، حاکم ازدواج یک بر یا مرد و زن روابط بر شناسیروان نوع این وقتی

 نتخابا نظریه اساس بر نیازها ارضای درونی، کنترل شناسیروان کارگیریبه کند،می فراهم هاآن برای را زناشویی زندگی

 تالش در درمانی واقعیت که کندمی بیان (2014دوناتو )(. 1396نقل از قزلسفلو، ) است ازدواج در مسئولیت پذیرش و

 در. رگزینندب را درونی کنترل شناسیروان یا انتخاب نظریه بیرونی، کنترل شناسیروان جایبه کند کمک افراد به که است

 او اجازه بدون کسهیچ و دهد انجام خودش برای کاری تواندمی فرد خود تنها که است این بر اعتقاد انتخاب، نظریه

 زادی،آ قدرت، تفریح، به نیل برای مناسب و مؤثر هایراه کردن انتخاب با توانندمی هاانسان کند؛ کاری چنین تواند،نمی

 (.2014 دوناتو،) کنند خلق بهتری موقعیت تعلق، و عشق
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 ستدر درباره اخالقی قضاوت اساسی، نیازهای شناخت مسئولیت، قبول واقعیت، با شدنمواجه درمان شیوه این در واقع در

 با. است یدتأک مورد توفیق هویت به نیل درنتیجه و درونی کنترل اکنون، و اینجا بر تمرکز رفتار، بودن نادرست یا و بودن

 خود وسیلهبه او درون از هرکسی رفتار که شود داده آموزش زوجین به شده سعی پژوهش این در ذکرشده موارد به توجه

 تا برای آموزدمی زوجین به این الگوی آموزشی. است خودش دارد کنترل او رفتار بر که کسی تنها و شودمی انتخاب او

 بهبود ار ارتباطشان تا دهند انجام توانندمی چه ببینند کنند، دقت باید شاد زناشویی وزندگی موفق ازدواج یک داشتن

 مامت تقریباً و غیرمستقیم شکل به را خود افکار و اعمال تمام انسان گالسر، نظر به. سازند غنی را ازدواجشان و بخشند

 ستا درونی کنترل نظام یک درمانی واقعیت درواقع. دارد خودکنترل زندگی بر درواقع و کندمی انتخاب را خود احساسات

 کارسون و همکاران،) کندمی تشریح را کنندمی تعیین را ما زندگی جهت که هاییگزینه انتخاب چگونگی و چرایی و

 مشکالت امتم علت که کنندمی تصور بیرونی کنترل شناسیروان اساس بر زوجین تئوری انتخاب دیدگاه با مطابق(. 2014

 مشکالت بردن بین از برای که کنندمی فکر هاآن بنابراین دارد؛ هاآن وجود از خارج امور در ریشه هاآن زناشویی زندگی

 دبردارن خود همسر رفتار روی از را تمرکز که آموختند زوجین حاضر، پژوهش در بنابراین ندارند؛ دیگران کنترل جز راهی

 از باشند؛ خود رابطه ارتقای درصدد و یافته را آن موانع خود، ارتباطی هایمهارت ضعف نقاط کنند، تمرکز خود رفتار بر و

 یمانپ مقابل در افراد پایبندی میزان به و است پذیریمسئولیت متعهد، زوجین اصلی هایویژگی از یکی دیگر، سوی

 پذیرش رب گالسر که تأکیدی. رودمی شمار به درمانی واقعیت نظریه اساسی مفاهیم از ویژگی این که دارد اشاره شدهبسته

 داده ارقر موردبررسی را خود رفتار همسر، رفتار به پرداختن جایبه تا کندمی کمک زوجین به دارد فرد هر رفتار مسئولیت

 هایتوانایی هدربار مناسب قضاوت مسئولیت، افزایش با درمانی واقعیت بپردازند؛ زناشویی مشکالت در خود نقش بررسی به و

 همچنین،(. 1398صدقی و همکاران، ) شودمی تعهد افزایش به منجر هاآن فعلی زندگی بر تأکید و واقعیت پذیرش و خود

 دافیاه کنند، ریزیبرنامه شانآینده زندگی برای تا سازدمی قادر را افراد و کندمی کمک ناکارآمدی بااحساس مقابله به

 دست از را خود تسلط و کنترل زندگی فشارهای و هاچالش برابر در و برگزینند خود برای مناسبی اعتقادی نظام و منطقی

 ایهگیریتصمیم پرداختند،می نظرتبادل به مشکالتشان و خود درباره گروه پژوهش، این در آزمایشی گروه در. ندهند

 ار خود نیازهای که توانستند و داشتند مؤثرتری ارتباطات و کرده درک را خود هایتوانایی و دادندمی انجام ایشایسته

ام شود؛ برای انسجها و مطالبی که بیان شد؛ پیشنهاد میبندی یافتهبنابراین با جمع ؛(2017 ریسو و همکاران،) کنند ارضا

عاطفی ها، نوع درگیری ها و شوهرها، باورهای ارتباطی آنهای هریک از زنرابطه صمیمانه زناشویی، الزم است که هیجان

ها بهبود و تعهد و ها روابط زوجها ارزیابی و شناخته شود تا از طریق اصالح آنو تقابل عناصر درون روانی هر یک از زوج

شود های پژوهش در مورد تدوین الگوی تعهد زناشویی پیشنهاد میبنابراین با توجه به یافته ؛یابد تداومرضایت زناشویی 

های آموزشی برای افزایش آگاهی همسران ی از طریق برگزاری کارگاهدرمانخانوادهی و رماندزوج درزمینههایی که آموزش

ها توسط متخصصان حوزه در مورد نقش باورهای ارتباطی زناشویی و صمیمیت در میزان تعهد زناشویی و بهبود روابط زوج

 هایافته از دقیق استنباط در نیز پژوهش هایتمحدودی به ای ارائه شود. توجهی در مراکز بالینی و مشاورهدرمانخانواده

 است پژوهش جامعه و بودن مقطعی زناشویی تعهدپژوهش در تدوین الگوی  این هایمحدودیت ازجمله است؛ ارزشمند

را در بخش  نتایج تعمیم مسئله دو این بود؛ کننده به مراکز مشاوره شهر تهرانمراجعه متأهلزنان و مردان  تنها شامل که

 دهی گزارش خود هایمقیاس با توجه به استفاده از .سازدمواجه می احتیاط و محدودیت با زناشویی تعهدتدوین الگوی 

 را با توجه به عوامل و بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ایران هاپاسخ در سوگیری امکان که مبتنی بر بافت غربی است

هایی بر اساس جمعیت و بافت فرهنگی، مذهبی و شود که پرسشنامهبنابراین پیشنهاد میایجاد کند،  محدودیت تواندمی

 اجتماعی ایران تدوین و هنجاریابی شود.
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 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. همچنین زمان 

خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه  در مورد کنندگانشرکتها، ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن تکمیل پرسشنامه

  رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میاطالعات فردی مختار بودند. به آن
 

 سپاسگزاری

کنندگان در پژوهش شرکت یو تمام در شهر تهران و طلیعه و مهرپادمشاوره ماد، بهراز، آناهیتا از همکاری مسئوالن مراکز 

 .شودیم یقدردان و تشکر
 

 مشارکت نویسندگان

توسط معاونت پژوهشی  9719به شماره نامه  02/10/97 اول بود که در تاریخ نویسنده رساله دکتری از برگرفته این مقاله

 .داشتندو همه نویسندگان نقش یکسانی در این پژوهش  است دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به تصویب رسیده
 

 تعارض منافع

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

 

 

 منابع
همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ . هاو صمیمت زوج یدارنیدبینی تعهد زناشویی بر اساس پیش(. 1394احمدی، زهرا. )

 ICPCL01_342 :مقاله COI کد، زندگی

درمانی شناختی رفتاری (. تعیین اثربخشی زوج1384و فرزاد، ولی اله. ) .،احمد سیداحمدی،  .،نوابی نژاد، شکوه .،اعتمادی، عذرا

 69-87(: 1)2، شناختیمطالعات روانبر صمیمیت زوجین. 

روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی  سازیغنی(. بررسی اثربخشی آموزش 1395حیدری، حسن. ) .، وامینی، مهسا

 23-31(، 2)3، مجله آموزش و سالمت جامعهزوجین. 

ه خانواد(. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. فصلنامه 1394. )نوراهللمحمدی،  .، وبحری، سیده لیال
 .101-87 (:41)11، پژوهی

 خانواده فصلنامه زناشویی. رضایت با زندگی سبک رابطه (.1393) عباس. سید شفتی، و .،ابوالقاسم نوری، .،سمیه پورمیدانی،
 344-331(، 39)10 ،پژوهی

ت صمیم برافزایشاثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (. 1393. )اکبریعلسلیمانیان،  .، ومحمدیعلنظری،  .،حیدرنیا، احمد

 78-61 (:15)4، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینیها. و رضایت زناشویی زوج

های شخصیتی با رضایت (. رابطه ویژگی1393و نیشابوری، سیمین. ) .،خراسانی، الله نادر زاده .،ولی پور، مریم .،خادمی، علی

 .95-109(: 34پیاپی  4)8، روانشناسی کاربردی فصلنامهها. های آن در زوجزناشویی و مؤلفه

 .ارتباطی باورهای و زناشویی سازگاری بر گاتمن مدل اساس بر زناشویی هایمهارت آموزش اثربخشی (.1394) .صبا خازنی،

 بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده خانواده. مشاوره رشته ارشد. کارشناسی نامهپایان

های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. (. بررسی تفاوت1387و حسینیان، سیمین. ) .،خمسه، اکرم

 209-220 (:1)101،مطالعات زنان

های ارتباطی با صمیمیت زناشویی. (. بررسی رابطه مهارت1394. )احمددیساحمدی،  .، واعتمادی، عذرا .،جابری، سمیه

 152-143(: 2)5، رفتاریهای علوم شناختی و پژوهش

https://www.civilica.com/Papers-ICPCL01=همایش-بین-المللی-روانشناسی-و-فرهنگ-زندگی.html
https://www.civilica.com/Papers-ICPCL01=همایش-بین-المللی-روانشناسی-و-فرهنگ-زندگی.html
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 هنجاریابی و عوامل تحلیل روایی، اعتبار، بررسی(. 1387. )اهللحجت فرهانی، و حمیدرضا.، سید سامانی، عریضی .،مونا چراغی،

 413-396 (:4)12، مجله روانشناسی ماهولیک. و گرامباف زندگی در هدف پرسشنامه

های ارتباطی زوجین بر رضایت زناشویی، آموزش مهارت اثربخشی(. 1392روشن، رسول. ) .، وسلگی، محمد .،، رکسانساسان نژاد
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ. پایانرضایت جنسی و صمیمت زوجین

متغیرهای رضایتمندی زناشویی از روی  (.1391مشهدی، علی. ) .،رهباردار، حمید .،دوستکام، محسن .،شهرستانی، ملیحه

 41-19(: 14)4 ،زن و فرهنگ مجله. زنان متقاضی طالق و عادی شهر مشهد باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در

(. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه 1395و اصالنی، خالد. ) .،سودانی، منصور .،عباسی، قدرت .،رضارجبی، غالم

 79-97(: 1)6، درمانی خانوادهمشاوره و روانای ارتباطی دانشجویان مجرد. آگاهی و انتخاب میان فردی بر باوره

سنجی مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب (. بررسی کفایت روان1390و شهبازی، مسعود. ) .،فردوسی، سیما .،رضارجبی، غالم

 35-54(:1)1، مشاوره کاربردی دو فصلنامههمسر، 

(. مقایسۀ اثربخشی درمان هیجان محور و درمان شناختی 1397. )عبداهللعباسی، سمیه؛ دوکانه ای فرد، فریده؛ شفیع آبادی، 

-823 (:71) 17 ،مجله علوم روانشناختی .آبادخرمرفتاری بر انسجام خانوادگی و رضایت زناشویی همسران جانباز شهرستان 

829 

بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل با مشاوره (. 1396قزلسفلو، مهدی. )
. رساله دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بر تعهد و رضایت زناشویی واقعیت درمانیزوجی بر اساس 

 دانشگاه اصفهان.

مبتنی بر تئوری انتخاب،  درمانیزوج(. مقایسه اثربخشی 1398نریمانی، محمد. ) .، وکاظمی، رضا .،غفاری، عذرا .،صدقی، مریم

-1069 (:81)18، مجله علوم روانشناختی تلفیقی در ارتقاء تعهد زوجین. درمانیزوجدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و 

1080 

های رابطه سبک کنندهعنوان تعدیل(. صمیمیت جنسی و اعتماد به1396امان الهی، عباس. ) .، واصالنی، خالد .،کردی، معصومه

 333-351(: 43 پیاپی 3)11، فصلنامه روانشناسی کاربردیدلبستگی ایمن و تعهد زناشویی. 

(. اثربخشی برنامه آموزشی افزایش صمیمیت بر مبنای 1397و صادقی، منصوره السادات. ) .،باقری، فریبرز .،کالنتری، میترا

 7-24(، 45پیاپی  1)12، فصلنامه روانشناسی کاربردیها. فرهنگ بومی ایران بر رضایت زناشویی زوج

بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. (. پیش1395عباسی، هادی. ) .،حیدرنیا، احمد .،محمدی، بهناز

 50 -31(: 16)3، رویش روانشناسی

بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و (. پیش1394و امانی، رزیتا. ) .،کاووسی، سکینه .،مؤمنی، خدامراد

 58-46(: 2)1، سازی خانوادهمشاوره و غنیشناسی، آسیب ویی.پذیری خانواده و صمیمیت زناشانطباق

(. اثربخشی و پایداری بازآموزی اسنادی در حل تعارض زناشویی و افزایش رضایت 1399قزلسفلو مهدی. ) .، ومیرزا، مژگان

 482-475 (:88) 19. مجله علوم روانشناختی زناشویی متقاضیان طالق.

ورزی و باورهای بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشق(. پیش1395زارعی، احمد. ) .، وعباسی، فاطمه .،نامنی، ابراهیم

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

های ارتباطی، اعتیاد به فضای (. اثربخشی کیفیت زندگی درمانگری بر مهارت1398فرهادی هادی. ) .، ونجارزادگان، فاطمه

 .256-247 (:74)18. مجله علوم روانشناختی .در زوجین مجازی، رضایت زناشویی و خودنظم جویی هیجانی
References 
Ahmadi, K. Nabipoor, S. M. Kimiaee, S. A. & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem-solving 

on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8): 682-687 
Amoto, P. R. (2008). Continuity and change in marital quality between 1980 and 2006. J Marriage 

Fam, 1-23. 
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing Intimacy in marriage: A clinicans handbook. Brunner_Routledge. 
CarsonJW, CarsonKM, GilKM, BaucomDH. (2014). Mindfulness-basedrelationshipenhancement. 

BehavTher. 35(3):471-94. 



  82 |                                                                                                            2شماره   |     2 دوره       |1400  تابستان |      فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

Clyde, T. L. Hawkins, A. J. & Willoughby B. J. (2020). Revising premarital relationship interventions 

for the next generation. Journal of Marital and Family Therapy. 46(1): 149-164  
Dew J., &   Jackson M. (2018). Commitment and Relationship Maintenance Behaviors as Marital 

Protective Factors during Economic Pressure. Journal of Family and Economic Issues, 39(2): 191-

204 
Edmundson, M. L. (2005). Marriage Myths and Dysfunctional Relationship beliefs among 

Undergraduates. Master of Science Degree. University of Tennessee. 
Hatch, S. G., Dowdle, K. K., Aaron, S. C., & Braithwaite, S. R. (2018). Marital text: A feasibility study. 

The Family Journal, 2:, 351–357  

Heatherington, L., & Friedlander, M. L. (2017). Manifestations and Facilitation of Insight in Couple 

and Family Therapy.In l. G. Castonguay & C. E. Hill (Eds.), Insight in psychotherapy,.81-100. 

American Psychological Association, Washington DC. 

Hou Y., Jiang F., & Wang X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An 

analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology, 

54(3): 369-376  

Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton 

Series on Interpersonal Neurobiology).  New York: Norton. 

Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on Marital Satisfaction and Stability in the 2010s: 
Challenging Conventional Wisdom. Journal of Marriage and Family, 82(1), 100-116. 

Johnson, M. D., Lavner, J. A., Barton, A. W., Stanley, S. M., & Rhoades, G. K. (2020). Trajectories of 

relationship confidence in intimate partnerships. Journal of Family Psychology, 34(1): 24–34  
Macher, S. (2013). Social interdependence in close relationships: The actor Partnerinter dependence 

investment model (API-IM. European Journal of Social Psychology, 43, 84-96 

Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. 

Review of Economic Dynamics, 11, 614-628. 
Mosko, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. In partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Philosophy: Purdue University 
Mitchell AE, Castellani AM, Herrington R, Joseph JI, Doss B, Snyder DK (2008). Predictors of 

Couples' Response to Marital Therapy. Journal of Psychology; 22:21-29 
Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2011). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family 

Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: 

//online. sagepub. Com 
Riso, L. P., DuToit, P. L., Stein, D. J., Young, J. E.(2017). Cognitive Schemas and Core Beliefs in 

Psychological Problems, Published by American Psychological Association, Washington DC, 199-

220 

Sommer, F., & Justino, C. (2015). Impact of a cultural sensitive, competence-based marital education 
program on marital satisfaction, commitment and relationship competence in the Dutch Caribbean. 

Doctoral dissertation. USA: Brunner-Routledge 

Tang, C.-Y., & Curran, M. A. (2013). Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household 

Chores. Journal of Family Issues, 34(12): 1598–1622 
*** 

 پرسشنامه تعهد زناشویي             
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 5 4 3 2 1 .میکنیاحساسمان را برای یکدیگر بیان م یراحتبهمن و همسرم  1

 5 4 3 2 1 رسیم.سختی به توافق میبه میکنیمن و همسرم روی یک موضوع بحث م کهیهنگام 2

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

 5 4 3 2 1 کند.همسرم به احساسات من توجه نمی 4

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

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

https://link.springer.com/journal/10834
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hou%2C+Yubo
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 زناشویي انریچ رضایت پرسشنامه
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 1 2 3 4 5 کنیم.من و همسرم یکدیگر را کامالً درک می 1
 1 2 3 4 5 کند وبا آن سازگاری داردهمسرم خلق وخوی مرا درک می 2

 1 2 3 4 5 ام.برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده هرگز حتی 3
 5 4 3 2 1 های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی نیستم.از ویژگی 4
 1 2 3 4 5 کنیم، خوشحالیم.میمسؤلیت خود را خوب ایفامشترکزندگیدرکهاز این 5
 5 4 3 2 1 کند.درک نمیکنم مرا بخش نیست واحساس میبا همسرم رضایتروابط 6
 1 2 3 4 5 چگونگی حل وفصل اختالفات بسیار خشنودم.موردگیریهادرتصمیمازنحوه 7

 5 4 3 2 1 کرد.کنم که همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز میآرزو 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. شومیاز دست همسرم دلخور م کهیهنگام 12

 5 4 3 2 1 ازدواج خواهم کرد.اگر قرار باشد دوباره از اول شروع کنم با همین فرد  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. بخشتیرابطه 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 .میبریمن و همسرم از بودن در کنار هم لذت نم 19

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

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

 5 4 3 2 1 ازدواج کامالً مرا محدود کرده است. 22

 5 4 3 2 1 .دیکنیمن و همسرم سعی در حل آن م دیآیمشکلی برایمان باوجود م کهیهنگام 23

 5 4 3 2 1 را حل کنیم. دیآیکه بین ما پیش م ییهامشاجره میتوانیمن مطمئن هستم که م 24

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

 5 4 3 2 1 کند.ام باشم مخالفت نمیها در کنار دوستان یا خانوادههمسرم از اینکه گاهی وقت 26

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

 5 4 3 2 1 ام.وجدل نداشتهمن هرگز با همسرم بحث 28

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

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

 5 4 3 2 1 .دیگذاریهمسرم 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 .میمن و همسرم برای استقالل یکدیگر ارزش قائل 33

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

 5 4 3 2 1 کافی است. دیکنیکه با اقوام و دوستانمان صرف م یزمانمدت 35

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

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

 5 4 3 2 1 دیکنیاحساس نزدیکی بیشتری م مانیمن و همسرم به خاطر عقاید مذهب 38

 5 4 3 2 1 عشق به خدا را درک کنم. توانمیکنم با دوست داشتن همسرم بهتر ماحساس می 39

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

 5 4 3 2 1 .کنمیمذهبی به رابطه ما کمک م یهادر 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 شناسدیمرا کامالً م یوخوهمسرم خلق 44
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 5 4 3 2 1 از وضعیت اقتصادی ونیز شیوه تصمیم گیری مربوط به آن راضی نیستم. 8
 1 2 3 4 5 اوقات فراعت در کنار همسرم بسیار خشنود هستمریزی برایبرنامهازنحوه 9

 1 2 3 4 5 ورابطه جنسی باهمسرم بسیار خشنود هستماز نحوه ابراز عشق واحساس 10
 5 4 3 2 1 راضی نیستم.« والدین»از ایفای نقش و مسؤلیت خود وهمسرم به عنوان  11
 5 4 3 2 1 کند.اعتماد نیست و خط مشی خود را دنبال میقابلهمسرمگاهی اوقات 12
 5 4 3 2 1 شود.هایی می زند که باعث تحقیر میحرفهمسرم گاهی اوقات  13
 5 4 3 2 1 کند.کنم او مرا درک نمیهنگام بیان مشکالت با همسرم فکر می 14
 5 4 3 2 1 در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم. 15
 5 4 3 2 1 شود.توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم میچون نمی 16
 1 2 3 4 5 گذرد.زمانیکه همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمیتا  17
 5 4 3 2 1 شوم.قبول یاردکند؛ ناراحت می غیرمنصفانهنزدیکی را همسرم  از اینکه 18
 5 4 3 2 1 به تربیت فرزندانمان برایمان به صورت مشکلی در آمده.راجعاختالف نظر 19
 5 4 3 2 1 می آورند. بوجود مان زندگی درمشکالتی والدینمان میکنماحساسمن 20
 5 4 3 2 1 مان اختالف نظر داریم.من وهمسرم در جگونه اعتقادات مذهبی 21
 5 4 3 2 1 گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است. 22
 5 4 3 2 1 ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.گاهی اوقات می 23
 5 4 3 2 1 باره مسائل جزئی، حروبحث های جدی داریمگاهی اوقات در  24
 1 2 3 4 5 از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس انئازمان بسیار راضی هستم. 25
 1 2 3 4 5 ها وفعالیت های اجتماعی یکسانی عالقمند هستیم.مهمانیبهوهمسرممن 26
 1 2 3 4 5 همسرم راضی هستم.سویاز)پیش از نزدیکی(از میزان ابراز عشق ومحبت 27
 1 2 3 4 5 من وهمسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم. 28
 1 2 3 4 5 کنیم.ما به قدر کافی با اقوام ودوستانمان وقت صرف می 29
 5 4 3 2 1 مان دچار اختالف عقیدتی هستیم.من معتقدم که در زندگی زناشویی 30
 5 4 3 2 1 دهد.به منزل مرا آزار میدیرآمدن همسرم  31
 5 4 3 2 1 تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.ای کاش همسرم بیش 32
 1 2 3 4 5 زنم.برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می 33
 1 2 3 4 5 ومشکل جدی نداریم.اطالع داریموهمسرم هردو از بدیهایمانمن 34
 5 4 3 2 1 همراه من فرصت ندارد.همسرم برای گذراندن اوقات فراغتکنمنمیتصور 35
 1 2 3 4 5 مان هستیم.یافتن بهبود روابط جنسیما به دنبال 36
 5 4 3 2 1 ها علت اصلی ایجاد مشکالت در روابط هستند.رسد که بچهبه نظر می 37
 5 4 3 2 1 رم.بنمیاز این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت  38
 5 4 3 2 1 مان توافق نداریم.های مذهبیمن وهمسرم در باره بعضی از آموخته 39
 5 4 3 2 1 گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است. 40
 5 4 3 2 1 های همسرم برایم مشکل استگاهی اوقات باور کرده تمام حرف 41
 5 4 3 2 1 گیرد.دارد و پایان نمیهای بین من وهمسرم ادامه اوقات کشمکشگاهی 42
 1 2 3 4 5 همسرم عالیق شخصی کافی ندارد نگران هستم.کهاز این 43
 1 2 3 4 5 کنم.هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم حس راحتی می 44
 5 4 3 2 1 از زمانی که صاحب فرزند شدیم کمتر فرصت با هم بودن داریم. 45
 5 4 3 2 1 گذراند.وقتش را با دوستان واقوامش میهمسرم زیادی  46
 5 4 3 2 1 کنیم.مان احساس محدودیت میمن وهمسرم به خاطر اعتقادات مذهبی 47
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Developing a Model of Marital Commitment and the 

Effectiveness of a Model-Based Educational Program 

in Improving Marital Satisfaction in Couples 
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Abstract  
Aim: The present study aimed to develop an effective model of marital commitment and 

determine the effectiveness of a model-based educational program in improving marital 

satisfaction in couples. Methods: The study was in two sections, correlational and semi-

experimental, with a pretest-posttest design and a control group with a three-month follow-up. 

The statistical population of the correlational section consisted of 746 married people who 

visited counseling centers in Tehran in 2018 and we selected 350 individuals (196 females and 

154 males) based on the Sample Power software by the convenience sampling method. To 

evaluate the effectiveness of a model-based educational program, we selected 10 couples who 

scored lower in Enrich's Marital Satisfaction Scale (1989) and randomly assigned them into 

the experimental group (5 couples), and control group (5 couples). The research tools included 

the Marital Commitment Inventory by Adams and Jones (1997), Marital Communication 

Beliefs by Idelson (1982), Family Emotional Involvement and criticism Scale (FEICS) by 

Shields (1994), and Bagarozi Marital Intimacy Questionnaire (2001) for the correlation section. 

After drawing the model and developing the model-based package, the experimental group 

participated in ten 120-minute sessions of a training program based on the marital commitment 

model. Both groups responded to the Enrich Marital Satisfaction Scale at three stages. We 

analyzed data using the structural equation method for the correlation section, and the repeated 

measures analysis of variance for the quasi-experimental section. Results: The results of the 

correlation section indicated direct and significant relationships between marital intimacy with 

emotional conflict, received criticism, and communication beliefs, as well as marital 

commitment with emotional conflict, received criticism, and communication beliefs, and 

finally between marital intimacy and marital commitment. The results of the second part 

indicated a significant difference between the performance of the two groups in marital 

satisfaction (F=35.48, P= 0.001) in the post-test and after three months of follow-up. 

Conclusion: Given the effect of the commitment model on marital satisfaction, we suggest 

psychologists and counselors use the training method to improve interaction and teach couples 

the way of communication and increase their cohesion. 
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