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 مقدمه

 سمر عالیترین انبهعنوو  میکنند لوقب گسالیربزدر  ادفرا که حقوقیو  عاطفی تعهد لیناو انبهعنوازدواج 

)زارع گاریزی،  ستا دهبو توجه ردمو ارههمو اد،فرا یمنیو ا عاطفی یهازنیا به ستیابید ایبر جتماعیا

 ساسیتریناز ا یکیازدواج را  انمیتو (؛ از این رو،7933ابراهیمی مقدم و ابوالمعالی الحسینی، 

زوج  بین مسائل حساسیتریناز ا نیزرا  عهد ینا به نماند متعهدو  ندگیدر ز دفر هر یهایتصمیمگیر

 ،سکیارونزگو؛ 7931 درزی،گوو  یعسگر؛ 7935 ،فرخی و یمعتمد ،بیاسهر ری،سکندا دی،ها) نستدا

 بطهازدواج و را لنبادبه دیفر بین بطروا یکتریندنزاز  یکی ایرز (؛2373 م،نباو روز سکیوستراو ن،نیسا

زاده و  موسی ،مشهدلو بخشی؛ 7939 ،لو تقیو  میگونی محمد ربالییک ب،فتا)آ دمیگیر شکل ،ناشوئیز

 منحصر دفردو  انبهعنو بالغ دمرزن و  یک بین شکیبایی بر مبتنی بطهرا ازدواج ،قع(. در وا7931 ،نریمانی

 هاآن ندگیز هشیو بردارد و  یکلید نقش هاآن ندگیز مختلف دبعادو در ا ینا بین بطروا الذ ؛ستا دفر به

افزون بر (. 7931 ،مجتباییآزاد و  نیاطهر) دمیگیر ارقر جینزو ناشوییز ضایتر یمبناو  ستا ارگذتأثیر

در تعهد به ازدواج نوع نگرش و طرز تعامل زوجین  الزمه تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن وآن، 

نیازهای روانی و جسمانی  در واقع یک ازدواج موفق قادر است بسیاری از (.2379 ن،)آنسا، نجما و نوریاست 

(. باور بر این است که در واحدهای زناشویی قوی 7937،قزلسفلوفرد را در یک محیط امن برآورده سازد )

شهرستانی، حل تعارض و معنویت ) هایمهارتعناصر زیر موجود است: صمیمت، تعهد، ارتباط عاطفی، 

( معتقد است که هر ازدواج موفق حاوی سه 2372) تانگ و کوران(. 7937 ،دوستکام، رهباردار و مشهدی

، ده کیفیتبینی کننو پایدارترین عامل پیش ترینقویرکن اساسی تعهد، جاذبه و تفاهم است. تعهد زناشویی، 

شود تعهد زناشویی، مسئولیت، وفاداری و وظیفه را شامل میو ثبات رابطه زناشویی است.  رضایت، صمیمیت

کنند تا از رابطه خود محافظت کنند )کردی، اصالنی و امان چقدر تالش می و به این معنی است که افراد

 (.7937الهی، 

، 9ییزناشو تی، رضا2عنصر مانند تعهد نیچند یبه معنا 7ازدواج سالم (2373هو، جیانگ و وانگ )به اعتقاد 

در ( 2379)همچنین از تامبلینگ و گلیبوا  اسررت. انتیمانند خشررونت و خ یو عدم وجود عناصررر 1ارتباط

حل تعارض و  یهامهارت ،یتعهد، ارتباط عاطف ت،یمیموجود است: صم ریعناصر ز یقو ییزناشو یواحدها

ن دیو و جکسواما  ،شودکلی در نظر گرفته می یاسازهتعهد یا قصد برای ادامه رابطه، اغلب  اگرچه ؛تیمعنو

تعهد یا  الف( تعهد نسرربت به همسررر که شررامل: اندکرده یبندمیتقسررآن را به سرره نوع متمایز  (2371)

ستنلی، رودز و ویتون ) .1ج( تعهد اجباریو  7؛ ب( تعهد اخالقی5شخصی پیشنهاد کردند که تعهد  (2373ا

، لسونندر نظر گرفته شود.  هازوجمتغیر در بررسی فرآیندهای ارتباطی  ترینمهمعنوان به تواندمیزناشویی 

                                                           
1. healty marige 

2. commitment 

3. marital satisfaction 

4. communication 

5 . personal commitment 

6. moral commitment 

7. constrain commitment 
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سرس ) کیرک، آن  هاآنبر واکنش  هازوجمبنی بر اینکه چگونه تعهد بین  اندکردهئه شواهدی ارا (2377و 

سبت به خطاها سبت به ن شتباه ن شته  و باورهای ا موجب تعامالتی  تواندمیکه  طوریبهیکدیگر تأثیر گذا

سازی؛ سازنده یا مخرب بین آن دو گردد شتری دارند، از هم سبت به هم تعهد بی  و و اینکه زوجینی که ن

کارآمدتر، رضررایت بیشررتر نسرربت به زندگی  گشرراییمشررکلو  مؤثرتر یارتباطالگوهای شررتر، بی صررمیمیت

ستحکام روابط زوج .برخوردارند سیار مهم در ثبات و ا شمار میالگوهای ارتباطی یک مقوله ب  رود و درها به 

با سرررازگاری و طور مثبتی کند و بهازدواج با ارزش اسرررت؛ زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می

ست )تریوه، کریمی، اکبری و مرادی،  شویی همراه ا ضایت زنا شویی و الگوهای 7933ر (. در واقع تعهد زنا

ای مشررترک تالش ارتباطی بخش حیاتی یک ازدواج موفق هسررتند؛ بدین معنا که زوجین برای خلق آینده

با این  (.7935حیدرنیا و عباسررری،  مانند )محمدی،وقت بحران و تعارض در کنار هم باقی میکنند و بهمی

کند این اسررت که باورها، بارترین عاملی که زندگی زناشررویی و پایداری آن را تهدید میوجود یکی از زیان

شررروند؛ بر پایه شرررواهد موجود این باورهای غیرواقعی های غیرمنطقی و عاشرررقانه وارد ازدواج میدیدگاه

در واقع  (.2372ناگاراجا، راجاما و ردی، وط به ازدواج مشررراهده کرد )توان در ادبیات مربکننده را میویران

های نامطلوب و مشررکالت، ناشرری از باورها و تفکرات غیرمنطقی، در الگوهای ناکارآمد بسرریاری از واکنش

ست و تا زمانی که این شکالت مربوط ارتباطی و عدم تمایزیافتگی خود ا گونه افکار  و الگوها تداوم یابند، م

؛ به نقل از نامنی، عباسررری و 2339ه ارتباط، پذیرش و همراهی با دیگران نیز ادامه خواهند یافت )الیس، ب

 (.7935زارعی، 

ستا پژوهش شان دادهدر این را ضایت ها ن سطح پایین ر سطح باالی الگوهای ارتباطی غیرواقعی با  اند که 

رد که باورهای ارتباطی افراد نسرربت به ازدواج طور کلی، این احتمال وجود دازناشررویی در ارتباط اسررت. به

(. همچنین به 2375اند )پاروت و پاروت، ای در افزایش میزان طالق داشررتهمختل کننده و نقش برجسررته

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

ینی مناسبی برای ازدواج و زندگی زناشویی موفق باشند )رجبی، عباسی، باست که این باورها چه بسا پیش

 تیفیکی یکدیگر منجر به بهبود فیک یایدرک دنتوجه به نیازها و از این رو،  (.7935سررودانی و اصررالنی، 

و رابطه  گریکدینسررربت به خود،  یندتریو خوشرررا ترمثبتها ادراک زوجشرررود و از طرفی باعث میرابطه 

شویی سون،  ووبولدینگ ،یابر) کنند دایپ شانزنا ضایت (.2371و کارل بین زوجین از طریق بخشروابط ر

عالقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل سررنجش اسررت و می تواند بر سررالمت خانواده و از 

ررری اعيای عررراطفی و اخالقشناختی،رشد جسمانی،شخصیت،تکررروینشکوفایی استعدادها،ورشدطرفی بر

دار، به هم هرررای مشکلافرررزایش تعرررداد زوجبا توجه (. 2371و کانگر،  کی)ماسار خانواده تأثیر گزار باشد

زنان  ،ها، مختل شدن روابط زوجین و آمرررار بررراالی طرررالق در این واحد اجتماعیخوردن تعادل خانواده

هرر ورود و اسرت جامعره نهراد ترینمهم دهخانوا بنابراینقرار دارند. بیش از سایر اعيا در معرض آسریب 

  ،، مائوریس، تروتسنبورگ و گروتنهویس)مارشال گذاردمی تررراثیر آن کارکردهرررایزایررری بررررعامرررل تنش

2371.) 
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 که ستا 7311، 2ونبو ریمو ادهخانو یهامنظا نظریه مفاهیم ساسیتریناز ا« 7دخو تمایزیافتگی» ممفهو

 ،تفکر هنحو بر دییاز تأثیر جتماعیا یهاوهگر یگرو د هاادهخانو. رودمی ربهکا ادهخانو دملکرع تبیین ربهمنظو

 تمایزیافتگی سطح ادهخانوو  محیط (؛ از این رو،7933)زارع گاریزی و همکاران،  نددار ادفرا رفتاو ر سحساا

و  جتماعیا ندگیو ز حیطم بر دفر دخو تمایزیافتگی سطح متقابالًو  میکنند تعیین کیدکو دررا  دفر دخو

 7311، ونبو(. 7931 ی،عزیزو  قربانی ،یوسفی) ستا ارتأثیرگذوی  ناشوییز بطدر روا جملهو از  دفر هیندآ

 تعریف ابضطرا با جههامودر  هیژوبه دنکر عمل عاقالنهو  دنبو پذیر فنعطادر ا ادفرا ناییاتورا  تمایزیافتگی

 9هیجانی یکنشپذیر. واستا هشد حمطر مؤلفه رچها تمایزیافتگی ایبر(. 2377 ،یویسو د نیکولز) ستا دهکر

 یمعنا به که 5هیجانی گریز، 1من هجایگادارد؛  غلبه تصمیمهایشو   منطق ،عقل بر دفر تحساسادر آن ا که

 شامل ندامیتوو  ستا ادهخانو هنشد حل هیجانی یپیوندها بنداز  ارفر ایبر مختلفی یهادهبراز را دهستفاا

 ؛باشد ادهخانو یعيااز ا یکی با دننکر صحبت مانند نیروا نعامو دیجاا یا ادهخانواز  جسمی تنگرف فاصله

 هویتاز  یافته تمایز ادفر. استا نفیااطرا حمایتو  تأیید به زنیا ههندندنشا که انیگرد با میختگیآ هم

را  دخو عقایدو  رفتار ان،یگرد ضایتر کسب بهخاطرو  ندرداربرخو یمندونیر من هجایگا یا یقو شخصی

 (.   7933 ،همکارانو  زارع گاریزی) هنددنمی تغییر

 بطروا کیفیت هکنند تعیین ندامیتو دخو تمایزیافتگی انمیز، 7311 ونبو ادهخانو یهامنظا هنگر پایه بر   

 یزیافتگیتما سطح تقاار با که نداداده ننشا هشهاوپژ ،ستارا ین(. در ا2372 ک،لیورتوو  رارومو) باشد ناشوییز

 انمیز ناشوییز بطروا در( و 7931 ،گیربز شتو د همائی) مییابد یشافزا ناشوییز ضایتر انمیز د،خو

  به  نسبت  هاآن  ناشوییز  تعهددر  لبستگید سبک عنوو  هااز زوج هریک هگنا سحساو ا تمایزیافتگی

 تمایزیافتگی بطهرا ،ینا بر ونفزا (.7937 ،لهیا  نماا  ،للهیاعبد  ،صالنی)ا  ستا  مؤثر  نشاکمشتر  ندگیز

 با صمیمیتو  ناشوییز یضایتمندر بطهرا(؛ 7939 ،حسینقلیو  عی)زار مثبت ناشوییز تعهد با دخو

 ستا مثبت من هجایگا باو  منفی عاطفی یپذیر کنشواو  عاطفی گسلش شامل دخو تمایزیافتگی یمؤلفهها

که به فرد در  یغیر شناخت یهاه است از جمله مؤلفهتحقیقات نشان داد(. 7931 ،مومنی، کاووسی و امانی)

افکار،  رشی، درک و پذ(7937 ،شفیعی و محمدی؛ 2337بار ر ان، ) یمحیط یتهایمحدود مقابله با فشارها و

 هوش کند،یکمک م ییزناشو یبیشتر در زندگ یتمندیآن، احساس رضا یعواطف همسر و در پ و احساسها

 دنر،یزموثر باشد )زوجین  ییزناشو رابطه بر کیفیت تواندیم یش هیجاناساس هو نیبر ا. است یهیجان

افکار و  احساسات، انتخاب آگاهانه یفرد برا ییبه توانا یهوش هیجان ف،یبنا بر تعر (.2379کلودا، متهوس، 

 یفرد یبر زندگ تواندیم که اشاره دارد گرانیمطلوب در ارتباط با خود و د جیبه نتا یرفتار بهمنظور دستیاب

 تاثیر هیجانی شهو که هایی جنبهاز  یکی قعدر وا (.2377اوتودون،  یاکوماتیم) تأثیرگذار باشد یو بین فرد

 ای مینهز چه نچنا گرا تیرعبا به ستا ناشوییز ندگیو ز ازدواجدر آن دارد،  موفقیت برای  دهلعاا قفو

 ضایتر سساو ا دبنیا ایرز ،ستزدواج اا مینهز آندارد،  همیتدر آن ا هیجانی شهو که باشد شتهدا دجوو

                                                           
1. self-determination 

2. Murry Bowen 

3. emotional reactivity 

4. i-position 

5. emotional cut off 
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 دشو می بمحسو ناشوییز ضایتر از مهمی ءجزدارد؛ و  بستگی تهیجانا لکنترو  فهم ناییاتو به بطاز روا

 ییتوانا؛ 7333، ریو ما یسالو دگاهیبر اساس د واضحتر طور به .(7939)دمیری، حیدریان، احمدی و برهانی، 

 یاساس هوش هیجان نیبر ا ؛دارد یاو بستگ عقالنیو  یهیجان یهایانمندتو به یبا زندگ یسازگار یفرد برا

)شفیعی و محمدی،  را بهبود بخشد یو عملکرد اجتماع یروانشناخت یستیبهز مسئله، تفکر، حل تواندیم

به افراد در درک احساسات،  تواندیاست که م یاحساس ییهایتوانا شامل ی. همچنین هوش هیجان(7937

مسائل  نیا یجملگ (،2371مهر و باغ ملک،  یمحمد)احساسات کمک کند  تیریمد اسات وبهکار بردن احس

 قلاحد یا هیجانی شهو ،فیتنس نظر به . بنابگذارد یبرجا ییزناشو یرا در زندگ یمثبت یبازتابها تواندیم

را دارد،  تثبا باو  بمطلو ریگازساو  ضایتر با أمتو ازدواج یک زیسا غنی ظرفیتآن  یها جنبهاز  برخی

، سازگاری ناشوییز یمند ضایتر ،پایین هیجانی شهو با ادفرا با مقایسهدر  باالتر هیجانی شهودارای  ادفرا و

 ،سمیتا هشوپژ نتایج(. 7931)آذرنیک و آقایی، کنند  می تجربه را و صمیمیت بیشتر و تعهد باالتری

 انمیزدر  یموثر عامل هیجانی شهو هاتن نه که هندد می ننشازوج  15 ردمودر ( 2331) نچی و هیوروسیا

 ثرا هیجانی شهو ،هازوج  ینا ساله یک یپیگیردر  بلکه ستا ناشوییز ، سازگاری و صمیمیتضایتر

 ست.ا شتهدا ناشوییز تعهد بر یمندونیر

سد نظر می به    شده هر یک از ر سترس، محیط خانه را تحت به هازوجهیجان ابراز  عنوان یک عامل مهم ا

یدل، قرار میتأثیر  مل نگرش(؛ این هیجان2377دهد )نیلز، رای و ل قادیهای ابراز شرررده شرررا  های انت

دهد )بحری نسبت به همسر خود نشان می هازوجآمیز و درگیری هیجانی مفرط است که یکی از خصومت

 یزناشوی های مشابه نشان داد که بین تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطینتایج پژوهش(. 7931و محمدی، 

شویی  های تمایزیافتگیو مولفه رابطه معناداری وجود دارد و این الگوها عامل مهمی در پیش بینی تعهد زنا

؛ 7935؛ محمدی و همکاران، 7937؛ کردی، اصررالنی و امان الهی، 7933اسررت )زارع گاریزی و همکاران، 

جانسرررون7931مومنی و همکاران،  تانلی؛  بارتون، اسررر (؛ 2371؛ هو و همکاران، 2323، و روادز ، الونر، 

همچنین بین باورها و الگوهای ارتباطی با تعهد زناشرررویی رابطه معناداری گزارش شرررده اسرررت )نامنی و 

؛ کالید، هاوکینز 2371، وایتو برایت هاچ، داودل، آرسون؛ 7937؛ شهرستانی و همکاران، 7935همکاران، 

نظام خانواده،  گونیردگی و پژوهشررری و با در نظر گرفتن (. با توجه به مرور مبانی نظر2323و ویلوقبی، 

شویی تمایزیافتگی بات توجه به اهمیت ثو لزوم  در جامعه ایران و الگوهای ارتباطی و تغییر سبک روابط زنا

و دوام ازدواج برای پیشربرد اهداف جامعه و افزایش سرطح سرالمت روانی زنان متاهل،  با توجه به در گذار 

از  حالت سرررنتی به مدرنیته توجه به تعهد زناشرررویی که  طی تحقیقات مختلف یکی از   بودن جامعه ما

صل ضروری به نظر  ازدواجهای پایداری و دوام مؤلفه نیتریا ست  سدیما سی عوامل مؤثر ؛ از این رو، ر برر

ارتباطی  یی در تمایزیافتگی خود و الگوهامشررکالت که زنان برایتواند می بینی کننده تعهد زناشرروییپیش

شی از انتقاد و  ضات نا شویی و تعار شا و  شودیمی عاطفی ایجاد هایریدرگزنا سهبه عنوان راهگ  ندهکنلیت

هد تع سرراختاریالگوی لذا مسررئله پژوهش در این تحقیق تعیین . بازسررازی نظام زندگی زناشررویی باشررد

سبا  ییزناشو یارتباط الگوهای تمایزیافتگی خود و بر اساس ییزناشو ارائه  هدفو  گری هوش هیجانیطهوا

 شد.زیر آزمون  هایفرضیهانجام و  آن مناسب الگوی ساختاری
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 بینی است.گری هوش هیجانی قابل پیش. تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی با میانجی7

 است. بینیگری هوش هیجانی قابل پیش. تعهد زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی زناشویی با میانجی2

 

 پژوهش روش

ها و بر  یاحتمال افت آزمودن درصرررد 23در نظر گرفتن  و با قیتحق تیبا توجه به ماه زین ینمونه آمار

از  یقیتلف یرینمونه گ روش؛ نفر در نظر گرفته شررد 933 (7931، )دالور ونیرگرسرر اسرراس منطق انجام

صادف یرینمونه گ صادف ریساده و غ یت سترس و داوطلبانه  یت که در انتخاب مراکز  صورت نیا . بهبوددر د

 ریغ یریگروش نمونه بهها، اما انتخاب نمونه؛ قرعه استفاده شد دیساده به ق یتصادف یریمشاوره از نمونه گ

منظور ابتدا شرهر تهران به پنج منطقه شرمال، جنوب،  نیبد. در دسرترس و داوطلبانه انجام شرد یتصرادف

ال مراکز مشاوره سبل السالم، شهید محالتی و مهرگان پژوه، شد. از منطقه شم میشرق، غرب و مرکز تقس

منطقه شرق مراکز فجر صادق، خانواده ایرانی و شکرانه، منطقه غرب مراکز مشاوره ندای درون، بیمارستان 

تریا و پویا، منطقه مرکز شهر از مراکز مشاوره رهگشا، راه خوشبختی و یکتا و از منطقه جنوب مرکز مشاوره 

شاوره آموزش و پرورش منطقه دریای آر صادف 3و منطقه  71ام، مرکز م شکل ت قرعه انتخاب  دیو به ق یبه 

معیارهای ورود به پژوهش  د.دنش زن متأهل انتخاب 933پاور آماری سمپل  افزار بر اساس نرم و در مجموع

  لم،سررال، مدرک تحصرریلی حداقل دیپ 53تا  23زندگی مشررترک، محدوده سررنی  سررال شررامل حداقل دو

 های جسمانی و روانی مشهود و حاد،ها و مشکالت زناشویی، معیارهای خروج داشتن بیماریداشتن تعارض

 بود. یدرمان یا دارومواد و  مصرف سوء

  ابزار پژوهش

 پژوهشی تهیه مقاصد ؛ برای7331جونز،  و آدامز توسط پرسشنامه ینا .1یيپرسشنامه تعهد زناشو .1

سؤالش تعهد بعد سه و است شده سؤال اخالقی تعهد ،73 الی 7 هایخصی را با   و 22 الی 77 هایرا با 

 5موافقم= کامالً تا 7مخالفم= کامالً از لیکرتی طیف در 44 الی 29 هایسرررؤال سررراختاری را با تعهد

ن آزمون، باال بود نینمره اسرررت و نمره باال در ا 712تا  7 نینمرات افراد ب یدامنه کل کند.می گیریاندازه

 پژوهش 7 ؛ در7331جونز،  و آدامز .(7931)مؤمنی، کاووسررری و امانی،  دهدرا نشررران می هاتعهد زوج

 نفر 911 متأهل، نفر 171 مورد در را آن پرسشنامه، ینا و روایی پایایی آوردن به دست منظوربه گوناگون

 و معنادار و باال ار پرسررشررنامه کل نمره با پرسررش هر همبسررتگی کردند و اجرا مطلقه نفر 17 مجرد،

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

فا زین( 7937) باخ برا یآل ، تعهد 13/3 ی، تعهد اخالق13/3 یتعهد شرررخصررر یهااسیخرده مق یکرون

( آلفای 7933ریوه و همکاران )در پژوهش ت .مدبه دسررت آ 11/3کل پرسررشررنامه  یو برا 12/3 یسرراختار

 15/3و تعهد سرراختاری  11/3، تعهد اخالقی 19/3و برای تعهد شررخصرری  13/3کرونباخ برای نمره کل 

، تعهد 11/3و برای تعهد شخصی  11/3گزارش شد؛ در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل 

 به دست آمد. 12/3و تعهد ساختاری  13/3اخالقی 

                                                           
1. Marital Commitment Questionnaire 
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ه بوده و توسط اسکورون در سال ماد 15تمایزیافتگی خوددارای  سیاهه. 1تمایزیافتگي خود سیاهه. 2

پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و زیرمقیاس واکنش 1ساخته شده است که شامل  7331

ای از یک=اصال در مورد من گزینه 7با مقیاس لیکرت در یک طیف  سیاههاین آمیختگی با دیگران  است. هم

است. نمره  217حداکثر نمره صحیح نیست تا شش=کامال در مورد من صحیح است درجه بندی شده است. 

( 2339در پژوهش اسکورن و اسمیت ) تر تمایزیافتگی است.نشان دهنده سطوح پایین سیاههکمتر در این 

ی، جایگاه من، گریز پذیری هیجانهای واکنشو اعتبار مؤلفه 32/3اعتبار کل آزمون با روش آلفای کرونباخ 

و  سیاهه رواییبرآورد شد.  11/3و  17/3، 17/3، 13/3هیجانی هم آمیختگی هیجانی با دیگران، به ترتیب 

، جدایی 17/3 یجانی، واکنش ه12/3 سیاههلویی به ترتیب برای کل آن در پژوهش نجف یهازیرمقیاس

در  (.7915لویی، )نجف ارش شده استگز 73/3و موقعیت من  13/3، آمیختگی با دیگران 17/3هیجانی 

و برای واکنش هیجانی  11/3ضریب آلفای کرونباخ برای کل سیاهه  (7933زارع گاریزی و همکاران )پژوهش 

 گزارش شد. 77/3و برای موقعیت من  79/3، برای آمیختگی با دیگران 17/3، برای جدایی هیجانی 73/3

توسط  7311در سال  سؤالی 95 لگوهای ارتباطیپرسشنامه ا .2. پرسشنامه الگوهای ارتباطي3

این . ( هنجاریابی شد7932و توسط صمدزاده، شعیری، مهدویان و جاویدی )کریستنسن و ساالوی ساخته 

زمانی که  -7کند. این سه مرحله رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میپرسشنامه 

بعد از بحث در مورد  -9، و کنندیمدرباره مشکل ارتباطی بحث  -2 شود،در روابط زوجین مشکل ایجاد می

. هر کدام از این مراحل از سؤاالتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع ردیگیبرممشکل ارتباطی، را در 

ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع /  ، این سه الگویگیردرابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می

ر د مرد( و ارتباط اجتنابی متقابل یریگکنارهزن و توقع زن /  یریگکناره)شامل توقع مرد /  یریگکناره

و  زاده در پژوهش صمد شود.گذاری مینمره 3ممکن= کامالً تا  7ناممکن= کامالًای از گزینه 3طیف لیکرتی 

 یبا الگو 7313  ز و السونفور چیانر ییزناشو یتیپرسشنامه نارضا نیب یهمبستگ ییروا (7932)همکاران 

 بیترتمتقابل به اجتناب  زن و یریگدرخواست مرد/کناره ،یریگدرخواست/کناره یسازنده متقابل، الگوها

اعتبار  دهنده نشانشده  ادی در پژوهش مؤلفان هاداده لیبرآورد شد و تحل 91/3و  91/3، 99/3، -71/3

نوروزی، رضاخانی و وکیلی  پژوهش بود. در 17/3نباخ = کروی و آلفا یارتباط یمناسب پرسشنامه الگوها

و  72/3=  یریگ-درخواست/کناره ،71/3سازنده متقابل =  یالگو یکرونباخ آن برا یآلفا بیضر (7931)

سازنده متقابل =  یالگو یکرونباخ برا یآلفا بیضردر پژوهش حاضر  .به دست آمد 71/3اجتناب متقابل = 

 .به دست آمد 73/3و اجتناب متقابل =  17/3=  یریگ-درخواست/کناره ،13/3

 9197 نمیا در ان -ربا کهدارد  نموآز دهخر 75و  السؤ 771 نموآز ینا. 3هوش هیجانيپرسشنامه . 4

 2/57و  دمر هاآن صددر 1/11 که( داکاناو  جنوبی یفریقاآ ،نیجریه ،هند ن،لماآ ،نتین)آرژا رکشو 7از  نفر

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

                                                           
1. Differentiation of Self Inventory (DSI) 

2. Communication Patterns Questionnaire 

3. Emotional Intelligence Questionnaire 
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 کامالً تلیکر ایجهدر 5 سمقیا بر اساس نموآز یپاسخها(. 2333ان،  -ربا) ستا رداربرخو یی( و رواپایایی)

 هرنم کثراحدو  33 نموآز کلدر  دفر هر ایبر هنمر قلاحد؛ ستا هشد تنظیم 7مخالفم= کامالً تا 5فقم=امو

)اکبری، مد آ به دست 93و  7 ترتیب به نیز اسیخرده مقهر در  دفر هر ةنمر کثراحد و قلاحد ،ستا 153

 یابیرهنجاو  ترجمه به نصفها( در ا7917 ی،هشیراز د نقل؛ 7913) سموعی. (7913پور، پوراعتماد و صدق

از  نموآز یافت. پایایی تقلیل 33 به 771از  هاالسؤ ادتعد نموآز یابیرهنجااز  پس که ختندداپر نموآز ینا

 که ازی،مو مفر ایجرا طریقاز  نموآز یی. رواستا هشد ارشگز 39/3 خنباوکر یلفاآ محاسبة طریق

در  د،بو حساسیو ا  دیفر ییژگیهاو و طفاعو ،هانهیجا عتنوو  انمیز رةبادر یافته نمازسا ایمصاحبه

  هفته سهاز  پس ماییزآباروش  طریقاز  نموآز پایایی همچنین. ستا هشد ارشگز دارمعنی 337/3 سطح

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمره . ستا هشد ارشگز 11/3 دنکر نیمهدو  طریقو از  71/3

 به دست آمد. 11/3کل 

مراکز مشاوره انتخاب شده  بهآزاد اسالمی واحد رودهن از دانشگاه  نامهیپس از اخذ برگه معرف .شیوه اجرا

که شهر تهران  ییاز آنجا داده شد. حیتوضجهت اجرای پژوهش برای مدیران مراکز  هیو اطالعات اولمراجعه 

 مناطق نیاز ب ؛است یمختلف شهردار یمناطق و نواح یدارا یونیلیم چند تیشهر با جمع عنوان کالنبه

 1 ،یشهردار 7منطقه شمال تهران و سپس از منطقه  یکش، بر اساس قرعهآنشمال، جنوب، شرق، غرب 

ر د کنندگان به شرکت. سالمت انتخاب شد خانه کی هیو از هر ناحازگل، اراج، نیاوران و باغ فردوس  هیناح

و محرمانه ماندن  یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شرا پژوهش

با  و لیتکمن در همان مراکز نندگاکتوسط شرکت هاسپس پرسشنامه شد.داده  حیتوض یاطالعات شخص

دو بخش  در 7الگوسازی معادالت ساختاری محورِ انسیوار یهاپژوهش از روش الگوی یدگیچیتوجه به پ

ای هو چون نقاط پرت و پرسشنامه مخدوش وجود نداشت؛ دادهساختاری استفاده  الگویو  یریگاندازه الگوی

 2337 ریمطابق با نظر ه ؛است ینسل دوم معادالت ساختار محور که انسی. در روش وارنفر تحلیل شد 933

 الگوی در موردآزمون  هیبق و بر اساس آن، ریمتغ کی هایابتدا آزمون همگن بودن سؤال، 2333 و هنسلر

 .شداجرا  ساختاری
 

 اهیافته

درصد  15سال  و  13تا  93بین  درصد 33/99سال،  93تا  23درصد از زنان متأهل بین  73/27دامنه سنی 

تا  7درصد بین  55/99و  مدت تأهل  دارخانهدرصد  5/12درصد شاغل و  5/21سال به باال قرار داشت.  13

درصد  7/71سال و میزان تحصیالت  73بیش از  درصد 21/72سال و  73تا  5درصد بین  1/92سال،  5

دکترا بود.  درصد 7/9 درصد فوق لیسانس و 9/21درصد لیسانس،  1/11درصد فوق دیپلم،  5/73دیپلم، 

درصد مشارکت و کمترین پاسخ دهندگان از منطقه نوزده  9/7بیشترین درصد افراد نمونه از منطقه هشت با 

 درصد مشارکت بود. 2تهران به میزان 
 

                                                           
1. Structural Equation Modeling )SEM( 
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 . میانگین و انحراف معیار، چولگي و کشیدگي، ضریب تحمل، تورم و دوربین واتسون متغیرهای پژوهش 1جدول

 

های متغیرهای قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2دهد که چولگی و کشررریدگی بین نشررران می 7جدول 

تر از و کوچک 7/3تر از ن بزرگبیپژوهش طبیعی و مقادیر ضرررریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیش

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه هم خطی  5/2تا  5/7است؛ همچنین مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز  73

 بین برقرار است.بودن نیز در بین متغیرهای پیش

 

. نتایج آزمون همبستگي بین متغیرهای پژوهش2جدول   

 متغیر تعهد زناشویي

 همبستگيضریب    سطح معناداری

 سازنده متقابل 171/3** 337/3

 توقع/کناره گیری -727/3* 397/3

 مرد متوقع/زن کناره گیر -797/3* 329/3

 زن متوقع/ مرد کناره گیر -397/3 19/3

 اجتناب متقابل -297/3** 331/3

 واکنش پذیری 371/3 79/3

 جایگاه من -337/3 13/3

 گریز عاطفی -715/3** 337/3

 هم آمیختگی -311/3 11/3

 هوش هیجانی 993/3** 337/3

*P>3/35**P>3/37 
 

انحراف  ینمیانگ متغیر

 معیار

ضررریب  کشیدگي چولگي

 تحمل

تررررورم 

 واریانس

ین  ب دور

 واتسون

32/25 سازنده متقابل  51/3  93/3- 12/3- 11/3 21/7  

 

13/7 

27/25 توقع/کناره گیری  57/1  21/3- 13/3- 17/3 27/7 

23/72 مرد متوقع/زن کناره گیر  21/7  93/3 19/3- 13/3 93/7 

37/72 زن متوقع/ مرد کناره گیر  17/5 21/3 59/3- 19/3 21/7 

31/72 اجتناب متقابل  79/5 71/3 51/3- 11/3 91/7 

33/91 واکنش پذیری  92/1 37/3- 71/3 13/3 99/7  

 

17/7 
75/99 جایگاه من  31/7 25/3 92/3 13/3 13/7 

31/99 گریز عاطفی  95/1 23/3 23/3 11/3 17/7 

27/99 هم آمیختگی  77/7 93/3- 11/3 19/3 73/7 

19/927 هوش هیجانی  79/95 71/3 77/3- 13/3 11/7 12/7 

37/751 تعهد زناشویی  79/23 15/3- 25/3- - - - 
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 تعهد زناشویی با سازنده متقابل و هوش هیجانیکه بین  نشان داد 2نتایج ضرایب همبستگی جدول 

رابطه مثبت و با الگوهای ارتباطی توقع/کناره گیری، مرد متوقع/زن کناره گیر و اجتناب متقابل رابطه 

همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با الگوهای  .(P=37)ود دارد منفی معناداری وج

ارتباطی توقع/کناره گیری، مرد متوقع/زن کناره گیر، زن متوقع/مرد کناره گیر و اجتناب متوقع رابطه 

 (.P=37)منفی و در عین حال با الگوی ارتباطی سازنده متقابل رابطه مستقیم و مثبتی دارد 

 

 داری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معنا3جدول 

 خطا bمقدار  سازه به از سازه

(S.E) 

 نسبت بحراني

(C.R) 

سطح 

 معناداری

 337/3 -131/5 751/3 -177/3 هوش هیجانی     تمایزیافتگي   

 951/3 321/3 371/3 379/3 تعهد زناشویی     تمایزیافتگي

*332/3 هوش هیجانی     الگوهای ارتباطي       191/3  375/2-  393/3  

-971/7 تعهد زناشویی     الگوهای ارتباطي       977/3  735/9-  337/3  

713/3 تعهد زناشویی         هوش هیجاني        392/3  771/1  337/3  

*P>3/35**P>3/37 
 

بین سازه های موجود در  مشاهده می شود؛ چهار ضریب مسیر اصلی 9همانگونه که از داده های جدول 

معنادار هستند؛ تنها ضریب مسیر بین تمایز یافتگی با تعهد زناشویی از لحاظ آماری  35/3مدل در سطح 

پارامتر استاندارد شده یا ضریب بتای اثر مستقیم  9با توجه به نتایج جدول (. 519/3معنادار نیست)

است چون این مقدار 321/3 ظر با این تاثیر نیز برابر. آماره متنااست 391/3تمایزیافتگی بر تعهد زناشویی 

لذا با توجه به این نتیجه، اثر مستقیم  ؛است 37/7کمتر از مقدار بحرانی جدول در سطح پنج صدم یعنی 

مشاهده می شود ضریب غیرمستقیم  1معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. اما همانگونه که در جدول 

پارامتر همچنین (. P ،723/3=β<35/3تغیر از طریق سازه هوش هیجانی وجود دارد )معناداری بین این دو م

است. آماره متناظر  -57/3استاندارد شده یا ضریب بتای اثر مستقیم الگوهای ارتباطی بر تعهد زناشویی برابر 

ذا با توجه به این فراتر رفته است ل  ± 37/7بوده و چون این مقدار از دامنه  -73/9با این تاثیر نیز برابر 

ضرایب مستقیم  بر روی عالمت پیکان ها در نتیجه، اثر مستقیم معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. 

ضرایب استاندارد مستقیم،  غیرمستقیم و کل بین سازه  1( ارائه شده اند. در جدول 7مدل پژوهش )شکل 

 یرهای وابسته در مدل نیز ارائه شده اند:ها ارائه شده است. همچنین میزان واریانس تبیین شده متغ

 

 . اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیر های اصلي پژوهش4جدول

واریانس  اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم به سازه از سازه

 تبیین شده

 71/3 -931/3** ندارد -931/3** هوش هیجانی تمایز یافتگی
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 -771/3* ندارد -771/3* الگوهای ارتباطی

 17/3 -319/3 -723/3** 391/3 تعهد زناشویی تمایز یافتگی

 

 

 -571/3** -357/3* -577/3** الگوهای ارتباطی

 932/3** ندارد 932/3** تعهد زناشویی هوش هیجانی
    *P>3/35**P>3/37 

 

بجز مسیر تمایز یافتگی بر اساس داده های جدول فوق همه ضرایب مستقیم بین سازه های موجود در مدل 

به تعهد زناشویی با سازه های وابسته میانی )هوش هیجانی( و وابسته اصلی )تعهد زناشویی(  معنادار هستند. 

همچنین ضرایب غیر مستقیم دو سازه مستقل اصلی به تعهد زناشویی از طریق سازه میانجی هوش هیجانی 

 معنادار هستند.  37/3و  35/3در سطح 

 

 برازندگي الگوی ساختاری اولیه و اصالح شدههای اخصش .5جدول 

 

 

 های برازندگيشاخص
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 37/3 11/3 13/3 319/3 73/9 الگوی ساختاری اولیه

 35/3 11/3 32/3 377/3 99/2 الگوی اصالح شده

 >P 31/3> 35/3< 33/3< 35/3>35/3 نقاط برش قابل قبول

 

 است؛ به همین هادادهی برازندگی در مرحله اول بیانگر عدم برازش قابل قبول الگو با هاشاخص 5در جدول 

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

 (.P=337/3) دارد قابل قبول های گردآوری شده برازشگیری با دادهو الگوی اندازه حاصل شد برازندگی

میزان واریانس تبیین شده متغیرهای درون زای مدل براساس متغیرهای برون زا گزارش  7شکل  طبق

دو  ز طریقشده است. میزان واریانس تبیین شده متغیر درون زای اصلی مدل  یعنی تعهد زناشویی ا

است یعنی  17/3سازه مستقل الگوهای ارتباطی و تمایز یافتگی و سازه میانجی هوش هیجانی برابر 

درصد   53درصد  از واریانس متغیر وابسته اصلی توسط متغیرهای مدل تبیین می شود و  17حدود 

نس سازه هوش درصد از واریا71از واریانس آن به متغیرهای خارج از مدل مربوط می شود. همچنین 

 هیجانی از طریق دو سازه تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی تبیین می شود.

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjausted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 
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تعهد با  تمایزیافتگي و الگوهای ارتباطي ی هوش هیجاني در رابطهگريانجیم نقشنهایي  مدل .1شکل  

 زناشویي با بارهای عاملي

 

 گیریبحث و نتیجه

توانند تعهد ارتباطی در خانواده می الگوهاییزیافتگی های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تمایافته

تواند رابطه بین تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی و تعهد بینی کنند و هوش هیجانی نیز میزناشویی را پیش

فتگی بین تمایزیاآمده از پژوهش حاضر نشان داد دستگری کنند. نتایج بهزناشویی در زنان متاهل را میانجی



 خانواده درمانی کاربردی |           فرداد و همکاران           |          ..   .با  یارتباط یو الگوها یافتگیزیتما براساس ییهد زناشوتع ینیبشیپ  |719

 
 

ی ارتباطی با تعهد زناشویی و بین هوش هیجانی با تعهد زناشویی رابطه مستقیم معناداری دارد. و الگوها

یز رابطه ن همچنین بین هوش هیجانی با تعهد زناشویی و تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با تعهد زناشویی

(، زارع گاریزی و همکاران 7933با نتایج پژوهش تریوه و همکاران ) هاافتهغیرمستقیم معناداری دارد. این ی

(، هو و همکاران 7931(، مومنی و همکاران )7935(، نامنی و همکاران )7937(، شفیعی و محمدی )7933)

 ( همسو است.2371( و دیو و جکسون )2323(، کالید و همکاران )2373)

 انمیتو ؛نددکر انعنو( 2375) نیاو را سید که گونهنهما  حاضر هشوپژاز  حاصل ییافتهها تبییندر   

 ضایت. رندرداربرخو دنبو بطهو در را ریمختادخو ،شایستگی یندبنیا شناختیروان زنیا سهاز  ادفرا که گفت

 نیو درو نهرامختادخو شنگیزا یحالتهاو  بمطلو نگیزشیا ییههارو ءتقاار باعث ساسیا یهازنیا یناز ا

و  ستین. آمیکند تسهیلرا  ونبیر نجها با مؤثر تعاملو  تأمینرا  هاآن شناختیروان سالمتو  دمیشو

 بین/نیاروافرو  نیدرون روا سطحدو  در دلتعا دیجاا ناییاتورا  دخو تمایزیافتگی هنگر ؛2377، نسولومو

 عاطفی ییندهاافر زیسااجد ناییاتو ،نیروا درون دکررکا به توجه با تمایز هاآن وربا به. میکنند تعریف دیفر

 لستقالا با اههمر صمیمیت دنکر ربهرتج ناییاتو دی،فر بین دکررکا به توجه باو  را دارد عقالنی ییندهاافراز 

 تمایزیافتگی، «من» رتقد با مشابه تقریباً. هددمی ننشارا  هاآن نمیا مناسب دلتعاو  دیفر بین بطدر روا

ندهد  سخپا نیوبیر یا نیدرو هیجانی یهارفشا به رکادخو ربهطو دفر که ستا سنعکاا و تفکر ظرفیت د،خو

 طرفیناز  یک هردر ازدواج  که یافتند( در2323) گوئزو واز بونیال اس،یو. ر(7933زارع گاریزی و همکاران، )

 یشاگر هاننساا ایرز ؛میکنند ناشوییز ندگیوارد ز نیزرا  نلدینشاو وا دخو هنشد حل یهارضتعاو  مسائل

 ارتکر مهم بطروا سایرو  همسرگزینیا در ر خویش أمبد یهاادهخانودر  تباطیار یسبکها که نددار ینا به

  پناغی ی،حمدا نچو نیاهشگروپژ تبیین با انهمخو. هندد لنتقاا نشاانندزفر بهرا  مشابهی یلگوهاا و کنند

 ییندهاافر و  فکنیافراز    ناشی  گیادخانوو    نیروا  یسیبهاآ  که  گفت  انمیتو(  7931)  قیدصاو  

 دخو یافتگی یتدفر معد و ناپختگیاز  بخشی هازوج که هددمیرخ  مانیز کنیفافرو  ستا نسلی چند لنتقاا

 یگیردر نیانوجوو  کیدکودوران  در که کسانی ینابنابر. هنددمی لنتقاا انندزفرو  ناشوییز ندگیز بهرا 

  یتدفرو    عاطفی  تمایزیافتگیاز    ندکیا سطح ؛باشند دهکر تجربه دخو ادهخانورا در  دییاز هیجانی

 گونهنهما. باشند شتهدا هاآن با مشابهی تمایزیافتگی که  میکنند  بنتخاا  نیاهمسر  غالباًو    نددار  یافتگی

 نهما به که شوند کسی همسر ،نامتمایز ادفرا که شتدا رنتظاا انمیتو ؛میکند انعنو( 2375) تیتلمن که

  لحتماا  ؛باشد  بیشتر  میختگیآ  ینا  هرچه.  نددار  عاطفی  میختگیآ نشادخو أمبد ادهخانو با ازهندا

 اع،نزو  جنگ طریقاز  حلراه  یافتن ایبر ادهخانو تمایلو  دبو هداورخ بیشتر  بیثباتیو    ابضطرا

 بیندر  نچهآ ؛میشوند ارتکر ادهخانو یلگوهاا لمعمو ربهطو. شد هداخو بیشتر مختل دکررکاو  یفاصلهگیر

 هنشد حل عاطفی مسائل رهبادو ،نسل هردر  ایرز د؛فتاا هداخو قفاتا نیز یبعد نسلدر  ؛هددمیرخ  نسل یک

 میشوند. لفعا مشابهی

 عواملی از یکیدر تبیینی دیگر از یافته پژوهش حاضر در مورد وجود رابطه بین الگوهای ارتباطی به عنوان  
 غلط، ایبه باوره ها شده وزوج پیام درک درست عدم موجب و کرده تيعیف را ارتباط که اثربخشی

(. از این 7937اشاره نمود )شهرستانی و همکاران،  شود،ها میمنفی ارتباطی زوج هاینگرش ها وداوریپیش
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 هایاختالف از بسیاری ( الگوهای ناکارآمد، علت اصلی7937؛ نقل از قزلسفلو، 2339رو، به عقیده الیس )
 در است. زناشویی زندگی ناکارآمد، و غیرمنطقی افکار نفوذ و بروز یعرصه ترینعمده از یکی و است اجتماعی

 زناشویی نارضایتی افزایش در آن نقش و ناکارآمد ارتباطی الگوهای ماهیت به توانمی های پژوهشیافته تبیین
چیزی  اگر که الیس غیرمنطقی باور به مخالفت کنندگیتخریب به باور ریشه کرد؛ و کاهش صمیمیت اشاره

گردد )شهرستانی و برمی کنم، تحمل را آن خواهمنمی و است وحشتناک نیاورم، تدس خواهم بهمی که را

 و برندمی سر به بالتکلیفی تصمیمی و بی موقعیت در شرایطی در چنین هازوجبنابراین،  .(7937همکاران، 

 فرآیند نای مدتکوتاه در چه گر (.2375بگذرد )گاتمن و گاتمن،  ترسریع چه هر موقعیت این که امیدوارند
 تواندمی دارد، سروکار مسئله با بیشتر کسی چه کهاین به بسته و درازمدت در اما مؤثر افتد؛ نظر به است ممکن

دهد )تریوه و  طالق سوق برای گیریتصمیم سمت به را باور این با درگیر فرد و باشد همراه رضایت عدم با

  .(7933همکاران، 

( بیان 2371( و دیو و جکسون )2373پژوهشگرانی هو و همکاران ) که طورهمانها در تبیین این یافته

 بد و غیرمنطقی، که باور ارتباط حالی در کند؛می ایجاد عمیقی صمیمیت باور ارتباطی خوب،کردند؛ چون 
 رابطه صمیمانه و کنندمی برقرار مؤثر ارتباط عاطفی که هاییبرد؛ زوجبین می از را رابطه مثبت نکات و تعهد

 و خود همسر به نیازهای غیرتدافعی هایپاسخ و دادن گوش تصدیق یکدیگر، برای الزم توانایی از دارند،
 که هاییزوج از منفی برخوردارند؛ بسیاری احساسات و هاسوءتفاهم بروز در هنگام موجود مسائل بر تمرکز

 عنوانبه را ضعیف ارتباط لباغ کنند،می مراجعه به مشاور روابطشان در صمیمیت مشکالت وجود خاطر به
رابطه هوش  ینیبشیپ نییدر تب (.7935)محمدی و همکاران،  نمایندمی ذکر مشکالتشان اصلی دلیل

روانشناسان ذهن را به  هاقرن، 2331در سال  یو سالو ریما انیگفت به ب توانیم ییبا تعهد زناشو یجانیه

کردن  بیترک یهامهارت وش را منحصراً شاملو هکردندیم میتقس زهیو انگ جانیسه بخش شناخت، ه

از این رو، . (7937)شفیعی و محمدی،  دانستندیم ی، قياوت کردن و تفکر انتزاعاستداللمجزا،  میمفاه

 تیموفق یبرا یتریقو یکنندهی نیبشیپ ،ینسبت به هوشبهر سنت یجانیها نشان دادند که هوش هپژوهش

افراد را به عهده  یزندگ تیموفق ینیبشیدرصد از پ 23شبهر تنها هو طیشرا نیدر بهترو است  یاجتماع

(. بنابراین با 2377است )اوکوماتیمی اوتیدون، فرد  یاجتماع یجانیبر عهده هوش ه گریدرصد د 13دارد و 

برای انسجام رابطه زناشویی، الزم است که شود؛ ها و مطالبی که بیان شد؛ پیشنهاد میبندی یافتهجمع

و تقابل عناصر درون  درگیری عاطفیها، نوع ها و شوهرها، الگوهای ارتباطی آنای هریک از زنههیجان

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

الگوهای  عهد زناشویی بر اساسبینی تپیشهای پژوهش در مورد بنابراین با توجه به یافته یابد. تداومزناشویی 

 ی ودرمانزوجهایی در زمینه شود که آموزشپیشنهاد میگری هوش هیجانی ارتباطی زناشویی با میانجی

الگوهای های آموزشی برای افزایش آگاهی همسران در مورد نقش ی از طریق برگزاری کارگاهدرمانخانواده

ها توسط متخصصان حوزه زناشویی و بهبود روابط زوج و هوش هیجانی در میزان تعهدارتباطی زناشویی 

 ای ارائه شود.ی در مراکز بالینی و مشاورهدرمانخانواده



 خانواده درمانی کاربردی |           فرداد و همکاران           |          ..   .با  یارتباط یو الگوها یافتگیزیتما براساس ییهد زناشوتع ینیبشیپ  |715

 
 

 هایاز جمله محدودیت است؛ ارزشمند هایافته از دقیق استنباط در نیز پژوهش هایمحدودیت به توجه   
کننده به مراکز مشاوره مراجعهزنان متاهل  تنها شامل که است پژوهش جامعه و بودن مقطعی پژوهش این

 با توجه به استفاده از .سازدمواجه می احتیاط و محدودیت با را نتایج تعمیم مسئله دو این بود؛ شهر تهران

را با توجه به عوامل  هاپاسخ در سوگیری امکان دهی که مبتنی بر بافت غربی استگزارش خود هایمقیاس

شود که بنابراین پیشنهاد میایجاد کند،  محدودیت تواندمی اجتماعی ایران و بافت فرهنگی، مذهبی و

هایی بر اساس جمعیت و بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ایران تدوین و هنجاریابی شود. پرسشنامه

 به بررسی صرفاً مستقلی متغیر گونههیچ اعمال بدون که مطالعه پژوهش حاضر نوع به توجه با همچنین
 آموزش مانند مستقل متغیرهای ارائه با و آزمایشی هایطرح انجام با گرددمی پیشنهاد پردازد،یم روابط
 و صمیمیت افزایش بر هاآن تأثیر پیشگیری و بهبود رابطه، و صمیمانه روابط آموزش روابط، سازیغنی

 با و بهتر را آمده دست به نتیجه بتوان تا گردد زناشویی بررسی تعهد بر هاآن تبعبه و باورهای ارتباطی
 .نمود ارزیابی بیشتری اطمینان

 

 موازین اخالقي

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

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

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه ر هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آناز پژوهش د

 رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می
 

 سپاسگزاری

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

مارستان تریا و پویا، رهگشا، راه خوشبختی و یکتا، دریای آرام و مراکز مشاوره آموزش شکرانه، ندای درون، بی

 شود.می یقدردان و کنندگان در پژوهش تشکرشرکت یتمامهمچنین و  3و منطقه  71و پرورش منطقه 

 

 مشارکت نویسندگان

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

همه . در تدوین این مقاله و به هزینه شخصی انجام شده است آزاد اسالمی واحد رودهن به تصویب رسیده

و نهایی سازی  هاداده یآمارتحلیل  ها،، گردآوری دادهیشناسروش، یسازمفهومدر طراحی، نویسندگان 

 نقش داشتند.

 

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

 با مبدأ خانواده صمیمیت و خودمختاری رابطه(. 7931. )السادات منصوره صادقی، و.، لیلی پناغی،، .لیال احمدی،

 57-93(: 7)71، فصلنامه خانواده پژوهی شخصیتی. عوامل نقش زناشویی: سازگاری

آموزشی جرات -(. تاثیر برنامه مداخله ای7913پور، بهرام. )، و صالح صدقاکبری، مهرداد.، پوراعتماد، حمیدرضا.

 71-52(: 79پیاپی 7)1، فصلنامه روانشناسی کاربردیورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی. 

های هوش هیجانی بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه(. پیش7931آذرنیک، مینا؛ آقایی، اصغر )

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

 .دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. دانشگاه تربت حیدریهاصفهان. 

تنظیم هیجانی  یهادرهبرا(. نقش میانجیگر 7939دق. )صا، تقی لو، و حمد.، اکربالیی محمد میگونی، یا.ب، رؤفتاآ

 .1-21(: 92پیاپی  1)1، دیبررشناسی کاروانفصلنامه ناشویی. زخشونت زی و بطه بین شخصیت مردر را

(. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. 7931بحری، سیده لیال؛ محمدی، نوراله. )

 . 737-11(؛ 17)77، خانواده پژوهی

حل  رتمهازش موآثربخشی اسی ر(. بر7931محمد. )، نریمانی، و توکل.زاده، موسی ، محمد.، بخشی مشهدلو

، نیاناتوت مطالعا مجلهر. گازجین ناسادر زوناشویی زضایت ی و رپذیرق نطباان ایش میزافزاجتماعی بر امساله 

1 :31-33. 

ساختاری تعهد زناشویی بر اساس الگوی (. 7933تریوه، بهزاد.، کریمی، کیومرث.، اکبری، مریم.، و مرادی، امید. )

لنامه فصای صمیمیت زناشویی. باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش واسطه
 751-793(: 59پیاپی 7)71، روانشناسی کاربردی

 هیجانی بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ابعاد هوشپیش(. 7937شفیعی، زهرا.، و محمدی، رحمت اهلل. )

 737-37(: 17)72، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانوادهدر زنان و مردان متأهل و همسرانشان. 

رضایتمندی  (.7937شهرستانی، ملیحه.، دوستکام، محسن.، رهباردار، حمید و مشهدی، علی بینی پیش. )

 ی طالق و عادی شهر مشهد.زنان متقاض زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در

  17-73(: 71)1 ،زن و فرهنگ

(. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به 7935رجبی، غالمرضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور.، و اصالنی، خالد. )

درمانی مجله مشاوره و روانشیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. 
 .13-31(: 7)7، خانواده

ه( و گناو  م)شره گادآطف خواناشویی بر پایه عوز(. پیشبینی تعهد 7939فاطمه. )، حسینقلین.، و عی سلمازار

 779-739  (:2)7، ادهمانی خانورندوره و روافصلنامه مشامتأهل. ن نشجویاد در داتمایزیافتگی خو

(. پیش بینی 7933ی الحسینی، خدیجه. )زارع گاریزی، معصومه.، ابراهیمی مقدم، حسین.، و ابوالمعال

امه گری تمایزیافتگی خود. فصلنتعهدزناشویی بر اساس نیازهای بنیادی روانشناختی و صمیمیت با واسطه

 17-55(: 59پیاپی7)71روانشناسی کاربردی، 

هوش  (. رابطه سبک های شخصی و7939دمیری، حجت.، حیدریان، معصومه.، احمدی، وحید.، و برهانی، لیال. )

 11-95( :5) 22. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم .هیجانی با رضایت مندی زناشویی
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، شناسیروانشد ارشناسی رنامة کان پایا ان، -ریابی پرسشنامة بهر هیجانی بارهنجا(. 7917غالمرضا. )ی، هشیرد

 شناسیو روانتربیتی م علوة نشکد، داعالمه طباطباییه نشگادا

الگوهای   (. پرسشنامه7932یری، محمدرضا.، مهدویان، علیرضا.، و جاویدی، نصیرالدین. )صمدزاده، منا.، شع

 729-777(: 7پیاپی  7)1، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانوادهارتباطی: اعتبار و روایی. 

نقش س ساا بررض حل تعاو ناشویی زضایت ربین ری بط ساختا(. روا7931مینا. )، مجتبایی، و لیال.آزاد، نی اطهر

 115-137(: 57 پیاپی 9)79، دیبررشناسی کاروانفصلنامه ها. زوجشناختی ی روانمیانجیگر سرمایهها

در جین زو ناشوییزگی دلزدمانی هیجانی بر اره درثربخشی طرحو(. ا7931روش. )کودرزی، گو، و مین.ی، اعسگر

 .55-71: 1، نیاناتوت مجله مطالعاق. ستانه طالآ

(. اثربخشی 7937، میرصیفی فر، لیال.، کاظمی، مرضیه.، سعادتی، نادره. و نوابی نژاد، شکوه. )فتح اله زاده، نوشین.

وانشناسی رسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجین. غنی
  912-959(: 19)9، کاربردی

شویی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زنا(. 7937قزلسفلو، مهدی. )
. رساله دکتری مشاوره خانواده، دانشکده بر تعهد و رضایت زناشویی واقعیت درمانیبا مشاوره زوجی بر اساس 

 علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

عنوان سی و اعتماد به(. صمیمیت جن7937کردی، معصومه.، اصالنی، خالد.، و امان الهی، عباس. )

-957(: 19پیاپی9)77، روانشناسی کاربردیهای رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی. کنندهتعدیل

999  

بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی (. پیش7935محمدی، بهناز؛ حیدرنیا، احمد؛ عباسی، هادی. )

  53 -97(؛ 77)9؛ رویش روانشناسیو بخشودگی. 

بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، (. پیش7931ؤمنی، خدامراد.، کاووسی، سکینه.، و امانی، رزیتا. )م

 (:2)7، سازی خانوادهشناسی، مشاوره و غنیآسیب پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی.همبستگی و انطباق

17-51  

ورزی و بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشقیش(. پ7935نامنی، ابراهیم؛ عباسی، فاطمه؛ زارعی، احمد. )

  731-11(؛ 73)77؛ رفاه اجتماعیباورهای ارتباطی. 

 .91-21(. 9و1،)2، اندیشه های نوین تربیتی(. نقش تمایز خود در روابط زناشویی، 7915لویی، فاطمه. )نجف

ی بین چشم انداز زمان و بی ثباتی (. رابطه عل7931ّنوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، و وکیلی، پریوش. )

 157-199(: 57پیاپی 9)79، فصلنامه روانشناسی کاربردیازدواج با نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی. 

ی و پذیر بینی با مسئولیتش خود و (. همبستگی تمایزیافتگی خو7931ا. )هر، زگیرشت بزان.، و دضو، رهمائی

 51-75(: 2)1، سالمتی تقاارصلنامه مدیریت فری. پرستان نشجویادر داناشویی زضایت ر

ری ساختا  ل(. مد7935علی. )رنو، فرخی، و هلل.اعبدی، معتمدز.، مرافر، بیاسهر، حسین.ری، سکنده.، اسعیددی، ها

ی هاارهطرحوو  کنترلیدمیانجی خوی متغیرهاو لبستگی ی دسبکهاس سااناشویی بر زپیشبینی تعهد 

-73(: 1)1، مانیرندو روا ورهفصلنامه فرهنگ مشاناشویی عاطفی(. ازبط فروااد دارای رفر)در الیه ر اوگازناسا

99 
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ی هادهبرزی، رامتمایزساد خوای بری نظرل (. تبیین مد7931ن. )مای، آرعزیز، آزاد.، و قربانی، ناصر.، یوسفی

 .137-913(: 92پیاپی  77)1، شناسیروانیش روجین. زوناشویی زتعهد ای و مقابله
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 5 1 9 2 7 .میکنیاحساسمان را برای یکدیگر بیان م یراحتمن و همسرم به 7

 5 1 9 2 7 رسیم.سختی به توافق میبه میکنیمن و همسرم روی یک موضوع بحث م کهیهنگام 2

 5 1 9 2 7 من نسبت به همسرم خیلی متعهد هستم. 9

 5 1 9 2 7 کند.من توجه نمیهمسرم به احساسات  1

 5 1 9 2 7 همسرم را فردی وفادار میدانم. 5

 5 1 9 2 7 برم.من از گفتگو با همسرم لذت نمی 7

 5 1 9 2 7 کرد.کنم که همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز میآرزو می 1

 5 1 9 2 7 داند.همسرم من را یک فرد ارزشمند می 1

 5 1 9 2 7 ت که به همسرم بگویم دوستش دارم.برایم سخت اس 3

 5 1 9 2 7 ها به همسرم دروغ میگویم.گاهی وقت 73
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 7 5 1 9 2 7 است که بیش از حد عاطفی هستم . این من درباره مردم نظر     (7

 7 5 1 9 2 7  . است دشوار دارند اهمیت برایم که افرادی به احساسات ابراز     (2

 7 5 1 9 2 7    . کنم می ریخوددا ام خانواده به احساساتم بروز از غالبا     (9

 5 1 9 2 7 ازدواج باعث شده است که بیشتر از قبل خود را ارزشمند بدانم. 77

 5 1 9 2 7 قادرم این احساسم را به او بگویم. شومیاز دست همسرم دلخور م کهیهنگام 72

 5 1 9 2 7 ر باشد دوباره از اول شروع کنم با همین فرد ازدواج خواهم کرد.اگر قرا 79

 5 1 9 2 7 ها من افکار و عقایدی دارم که دوست ندارم به همسرم بگویم.گاهی وقت 71

 5 1 9 2 7 از داشتن رابطه جنسی با همسرم رضایت ندارم. 75

 5 1 9 2 7 کند.همسرم مرا درک نمی 77

 5 1 9 2 7 و بدون مشکل است. بخشتیما رضا رابطه جنسی 71

 5 1 9 2 7 کند.همسرم در مورد عقاید و افکارش با من صحبت نمی 71

 5 1 9 2 7 .میبریمن و همسرم از بودن در کنار هم لذت نم 73

 5 1 9 2 7 همه چیزهایی که دوست دارم را به همسرم بگویم. توانمیمن نم 23

 5 1 9 2 7 ترسیم کرده بودم برسم. امیده است تا به اهدافی که در زندگازدواج به من کمک کر 27

 5 1 9 2 7 مرا محدود کرده است. کامالًازدواج  22

 5 1 9 2 7 .دیکنیمن و همسرم سعی در حل آن م دیآیمشکلی برایمان باوجود م کهیهنگام 29

 5 1 9 2 7 را حل کنیم. دیآیم که بین ما پیش ییهامشاجره میتوانیمن مطمئن هستم که م 21

 5 1 9 2 7 کنم.و نوازش می بوسمیمرتب همسرم را م 25

 5 1 9 2 7 کند.ام باشم مخالفت نمیها در کنار دوستان یا خانوادههمسرم از اینکه گاهی وقت 27

 5 1 9 2 7 و سکسی است. کنمیهمسرم از لحاظ جنسی من را جلب م 21

 5 1 9 2 7 ام.وجدل نداشتهبحثمن هرگز با همسرم  21

 5 1 9 2 7 همسرم بهترین دوست من است. 23

 5 1 9 2 7 کند.جز من به شخص دیگری فکر نمیهمسرم به 93

 5 1 9 2 7 .دیگذاریهمسرم به اهداف شخصی من احترام م 97

 5 1 9 2 7 داند.همسرم من را سکسی و جذاب می 92

 5 1 9 2 7 .میکدیگر ارزش قائلمن و همسرم برای استقالل ی 99

 5 1 9 2 7 بکنم. یحاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم هر کار 91

 5 1 9 2 7 کافی است. دیکنیکه با اقوام و دوستانمان صرف م یزمانمدت 95

 5 1 9 2 7 در زندگی ما شوهر رهبر خانواده است. 97

 5 1 9 2 7 باید مسئول اداره خانه باشد.حتی اگر زن خارج از خانه کار کند باز هم  91

 5 1 9 2 7 دیکنیاحساس نزدیکی بیشتری م مانیمن و همسرم به خاطر عقاید مذهب 91

 5 1 9 2 7 عشق به خدا را درک کنم. توانمیکنم با دوست داشتن همسرم بهتر ماحساس می 93

 5 1 9 2 7 عبادت کردن همراه همسرم برای من مهم است. 13

 5 1 9 2 7 .کنمیمذهبی به رابطه ما کمک م یهادر میان گذاشتن ارزش 17

 5 1 9 2 7 همسرم همیشه شنونده خوبی است. 12

 5 1 9 2 7 با همسرم دارم. یخوب اریرابطه بس 19

 5 1 9 2 7 ها را قبول دارد.و آن شناسدیم کامالًمرا  یوخوهمسرم خلق 11
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 7 5 1 9 2 7 . مانم می آرام ، زا استرس شرایط تحت حتی من     (1

برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب  برای معموال     (5

 دیگران نیاز دارم .

7 2 9 1 5 7 

 او از مدتی ، کند ناامید خودش از مرا ، است نزدیک من به که کسی اگر     (7

 . گیرم می کناره

7 2 9 1 5 7 

 از را "هستم کسی چه" که این معنای ، بیفتد زندگیم در که اتفاقی هر     (1

 م .ده نمی دست

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 .کنم رفتار دارند، من از والدینم که انتظاراتی مطابق خواهم می     (1

 7 5 1 9 2 7 . ودمنب( احساساتی)عاطفی قدر این کاش     (3

 7 5 1 9 2 7 (معموال برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.73

(دوستانم تحمل این که در مورد بعيی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان 77

 بیان کنم ، ندارند .

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 نجیده خاطر می شوم.(وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز ر72

 7 5 1 9 2 7 (گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود .79

(هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از 71

 احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم .

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.(غالبا وقتی اشخاص به من خیلی 75

 7 5 1 9 2 7 (احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .77

 7 5 1 9 2 7 (گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است .71

 7 5 1 9 2 7 (به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .71

 7 5 1 9 2 7 (نگرانم که مبادا استقالل خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم .73

 7 5 1 9 2 7 (بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .23

 7 5 1 9 2 7 (سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .27

 7 5 1 9 2 7 (من نسبتا خودم را قبول دارم .22

 7 5 1 9 2 7 س می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند .(غالبا احسا29

 7 5 1 9 2 7 (اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم .21

 7 5 1 9 2 7 (اگر با دوستم بحثی داشته باشم ، تمام طول روز به آن فکر می کنم.25

 7 5 1 9 2 7 بگویم . "نه"ن ها (حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آ27

(وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن 21

 بگریزم .

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 (هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادر)هایم( به من احساس بدی می دهد.21

 7 5 1 9 2 7 ی از کنارآن بگذرم.(اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسان23

(وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید 93

 دیگران هستم.

7 2 9 1 5 7 

(برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعيای خانواده ام را نمی 97

 کنم.

7 2 9 1 5 7 

در کنارم نباشند، احساس نا (غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری 92

 امنی می کنم 

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 (خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم .99

 7 5 1 9 2 7 (اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد .91

 7 5 1 9 2 7 (وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم .95

 7 5 1 9 2 7 نگران نظر دیگران هستم . (هنگام تصمیم گیری، کمتر97

 7 5 1 9 2 7 (غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .91
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 7 5 1 9 2 7 (وقتی کاری خراب می شود، معموال صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند .91

 7 5 1 9 2 7 (همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد .93

رف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست (معموال ص13

 است.

7 2 9 1 5 7 

 7 5 1 9 2 7 (اگر دوستانم فيایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد .17

 7 5 1 9 2 7 (غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .12

 7 5 1 9 2 7 ی خواهم استفراغ کنم .(گاهی بعد از بحث با دوستانم م19

*** 

 Bar- On)ان ) -پرسشنامه هوش هیجاني بار
 کامالً سئواالت ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 7 2 9 1 5 .رفت پیش گام به گام باید مشکالت به غلبه برای من نظر به 7

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم زندگی از بردن لذت 2

 7 2 9 1 5 .باشم گیرنده تصمیم من ، االمکان حتی که میدهم ترجیح را شغلی 9

 7 2 9 1 5 .کنم مقابله مشکالت با ، زیاد تنش بدون میتوانم 1

 7 2 9 1 5 .کنم تالش امکان حد تا زندگی به دادن معنی برای میتوانم 5

 7 2 9 1 5 .دارم آگاهی هایم هیجان به نسبت 7

 7 2 9 1 5 .بگیرم نظر در را امور واقعیت ، پردازی خیال بدون میکنم سعی 1

 7 2 9 1 5 .شوم می دوست دیگران با راحتی به 1

 7 2 9 1 5 .دارم را دشوار  برشرایط تسلط توانایی معتقدم 3

 7 2 9 1 5 .دارم اطمینان خودم به مواقع بیشتر 73

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم خشم کنترل 77

 7 2 9 1 5 .است سخت برایم دوباره عشرو 72

 7 2 9 1 5 .دارم دوست را دیگران به کردن کمک 79

 7 2 9 1 5 .کنم بحث مورد این در آنها با نمیتوانم ، میشوم خشمگین دیگران از که هنگامی 75

 آن مورد در ممکن حد تا دارم دوست دشوار، موقعیت یک با رویارویی هنگام 77

 .کنم جمع اطالعات

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .است سخت برایم خندیدن 71

 7 2 9 1 5 .خودم تا هستم آنها افکار پیرو بیشتر ، دیگران با کردن کار هنگام 71

 7 2 9 1 5 .کنم تحمل را ها فشار خوبی به نمیتوانم 73

 7 2 9 1 5 .رساندم نتیجه به را کاری کمتر گذشته سال چند در 23

 7 2 9 1 5 .بگذارم میان در دیگران با را عمیقم احساسات میتوانم سختی به 27

 7 2 9 1 5 .دارم فکری چه من که فهمند نمی دیگران 22

 7 2 9 1 5 .میکنم همراهی دیگران با خوبی به 29

 7 2 9 1 5 .هستم بین خوش میدهم، انجام که هایی کار اغلب به 21

 7 2 9 1 5 .هستم قائل احترام خودم برای 25

 7 2 9 1 5 .میکند ایجاد مشکل بودنم عصبی 27

 7 2 9 1 5 .دهم تغییر مسائل مورد در را فکرم میتوانم سختی به 21

 7 2 9 1 5 .مباش داشته را آن شایستگی اگر خصوص به نمیکند، کسل مرا دیگران به کمک 21

 7 2 9 1 5 .بگذارند میان در من با را خودشان خصوصی مسائل میتوانند دوستانم 23

 7 2 9 1 5 .نمایم ابراز دیگران با را مخالفتم میتوانم 93
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 رفک و داشتن نگه دست میدهم انجام که کاری اولین ، مشکل یک با مواجهه هنگام 97

 .است کردن

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .هستم نشاطی با فرد 92

 7 2 9 1 5 .بگیرند تصمیم برایم دیگران میدهم ترجیح 99

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم اضطراب کنترل نممیک احساس 91

 7 2 9 1 5 .نیستم راضی ، میدهم انجام که هایی کار از 95

 7 2 9 1 5 .دارم احساسی چه میفهمم سختی به 97

 7 2 9 1 5 .میروم طفره آنها با برخورد از و نشوم رو به رو میگذرد اطرافم در آنچه با دارم تمایل 91

 7 2 9 1 5 .دارد اهمیت برایمان طرف دو هر برای دوستانم با صمیمی روابط 91

 7 2 9 1 5 .دارم انگیزه کار ی ادامه برای معموال ، دشوار های موقعیت در حتی 93

 7 2 9 1 5 .بپذیرم هستم که اینطور را خودم نمیتوانم 13

 7 2 9 1 5 .کنم صحبت تر آرام ، بحث هنگام میگویند من به دیگران 17

 7 2 9 1 5 .میشوم سازگار جدید شرایط با آسانی به 12

 داشته کار دیگری جای موقع همان اگر حتی ، میکنم کمک شده گم کودک به 19

 .باشم

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .دارم توجه ، میوفتد دیگران برای که اتفاقی به 11

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم " گفتن نه " 15

 سپس ، آورم می نظر در را ممکن های حل ،راه مشکل یک حل برای تالش هنگام 17

 .میکنم انتخاب را بهترین

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .راضیم ام زندگی از 11

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم گیری تصمیم 11

 7 2 9 1 5 .کنم حفظ را آرامشم چگونه دشوار شرایط در میدانم 13

 7 2 9 1 5 .نمیکند ایجاد عالقه من در چیز هیچ 53

 7 2 9 1 5 .آگاهم دارم که احساسی از 57

 7 2 9 1 5 .میشوم غرق هایم پردازی خیال و تصورات در 52

 7 2 9 1 5 .دارم خوبی ی رابطه دیگران با 59

 7 2 9 1 5 .نمیشود چنین گاهی چند هر ، شود ختم خوبی به مشکالت دارم انتظار معموال 51

 7 2 9 1 5 .هستم راضی خود ظاهر و اندام از 55

 7 2 9 1 5 .هستم صبر کم 57

 7 2 9 1 5 .دهم تغییر را ام قبلی عادات میتوانم 51

 7 2 9 1 5 .یدهمم انجام را کار این کنم، فرار موقعیتی از قانون گذاشتن پا زیر با باشد الزم اگر 51

 7 2 9 1 5 .هستم حساس دیگران احساسات به نسبت 53

 7 2 9 1 5 .بگویم دیگران به را افکارم یراحت به میتوانم 53

 یمتصم حل راه بهترین انتخاب مورد در میتوانم سختی به ، مسائل کردن حل هنگام 77

 .کنم گیری

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .هستم شوخی اهل 72

 7 2 9 1 5 .ام وابسته دیگران به مختلف امور و کارها دادن انجام در 79

 7 2 9 1 5 .است مشکل برایم خوشایند نا مسائل با رویی یا رو 71

 7 2 9 1 5 .است بخش لذت برایم که میگیرم عهده به را کارهایی االمکان حتی 75

 7 2 9 1 5 .آگاهم ، افتد می اتفاق من در که آنچه از آشفتگی هنگام حتی 77

 7 2 9 1 5 . دارم گویی مبالغه به تمایل 71

 7 2 9 1 5 .هستم ماعیاجت فردی من ، دیگران نظر به 71

 7 2 9 1 5 .دارم اطمینان مسائل ترین دشوار با مقابله برای ام توانایی به 73
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 7 2 9 1 5 .هستم راضی فکرم و نگرش ی شیوه از 13

 7 2 9 1 5 .میشوم خشمگین جوری بد 17

 7 2 9 1 5 .است سخت برایم ام روزانه زندگی در تغییر ایجاد معموال 12

 7 2 9 1 5 .کنم حفظ را دیگران به احترام تمهس قادر 19

 7 2 9 1 5 .است سخت برایم دیگران رنج دیدن 11

 7 2 9 1 5 .دهم بروز را افکارم و احساسات نمیتوانم ،من دیگران نظر به 15

 فکر ممکن های حل راه مورد در میکنم سعی دشوار شرایط با شدن رو به رو هنگام 17

 .کنم

5 1 9 2 7 

 7 2 9 1 5 .هستم ردهافس 11

 7 2 9 1 5 .من به دیگران تا دارم احتیاج بیشتر دیگران به من میکنم فکر 11

 7 2 9 1 5 .هستم ميطرب 13

 7 2 9 1 5 .ندارم خوبی و مشخص فکر ، دهم انجام زندگی در میخواهم آنچه مورد در 13

 7 2 9 1 5 .باشم داشته صحیحی برداشت امور از میتوانم سختی به 17

 7 2 9 1 5 .کنم بیان را احساساتم میتوانم سختی به 12

 7 2 9 1 5 .میکنم برقرار صمیمی رابطه دوستانم با 19

 7 2 9 1 5 .خورد خواهم شکست میکنم احساس معموال جدید های کار شروع از قبل 11

 7 2 9 1 5 .دارم خوبی احساس خودم مورد در هم باز قوتم و ضعف نقاط برسی هنگام 15

 7 2 9 1 5 .میروم در کوره از زود عصبانیت هنگام 17

 7 2 9 1 5 .بود خواهد دشوار برایم سازگاری ، باشم وطنم ترک به مجبور اگر 11

 7 2 9 1 5 .است مهم قانون به شهروند یک پایبندی من نظر به 11

 7 2 9 1 5 .میکنم خودداری دیگران احساسات کردن دار جریحه از 13

 7 2 9 1 5 .کنم دفاع خودم حق از میتوانم کلمش 33

*** 
 (CPQپرسشنامه الگوهای ارتباطي زوجین کریستین و سوالوای )

 ممکن کامالً                                              ناممکن کامالً .میشود ایجاد مشکل شما روابط در که زمانی الف

3         7       2      9       1       5      7      1      1     3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .میکنند دوری مشکل مورد در بحث از طرف دو هر 7

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

 .کنند گو و

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 سعی زن که حالی در کند شروع را بحث میکند سعی مرد 9

 .یزدبپره کردن بحث از میکند

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 سعی مرد که حالی در کند شروع را بحث میکند سعی زن 1

 .بپرهیزد کردن بحث از میکند

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3  ارتباطی مشکالت از بحث خالل در ب

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

 .میدهند

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .دمیکنن ابراز را یکدیگر به نسبت احساساتشان طرف دو هر 7

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

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

 هک حالی ،در(حد از بیش نتظارا) میکند توقع و میزند غر مرد 3

 امتناع ربیشت بحث از یا میکند اختیار سکوت یا یگیرکناره زن

 .کندمی

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 
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 هک حالی ،در(حد از بیش انتظار) میکند توقع و میزند غر زن 73

 امتناع ربیشت بحث از یا میکند اختیار سکوت یا یگیرکناره مرد

 .میکند

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .میکند دفاع خودش از زن که حالی در میکند انتقاد مرد 77

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .میکند دفاع خودش از مرد که حالی در میکند انتقاد زن 72

 و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را زن مرد 79

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

 .میکند مقاومت زن که

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را مرد زن 71

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

 .میکند مقاومت مرد که

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 و دلیل دنبال زن که حالی در میکند ابراز را احساساتش مرد 75

 .میگردد حل راه

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 و دلیل دنبال مرد که حالی در میکند ابراز را احساساتش زن 77

 .میگردد حل راه

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 اهکوت زن که حالی در ، میکند تهدید منفی های پیامد با مرد 71

 .آید می

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 اهکوت مرد که حالی در ، یکندم تهدید منفی های پیامد با زن 71

 .آید می

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .ندمیک توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش زن به مرد 73

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .ندمیک توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش مرد به زن 23

 قرار شتم و ضرب و فشار تحت را او و میگوید زور زن به مرد 27

 .میدهد

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

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

 .میدهد

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 ارتباطی مشکالت از بحث از بعد ج

 مختلف های موقعیت در را یکدیگر که میکنند احساس دو هر 29

 .میکنند درک

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 3 1 1 7 5 1 9 2 7 3 .میگیرند کناره یکدیگر از بحث از بعد دو هر 21

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

 عایدشان چیزی گو و گفت و بحث از بعد زوجین از کدام هیچ 27

 .نمیشود

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 یلیخ یکدیگر با میکنند سعی رفط دو هر جدل و بحث از بعد 21

 .شوندمیصمی

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 در. میکند گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به مرد 21

 .میکند آسیب و صدمه احساس زن که حالی

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 در. میکند گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به زن 23

 .میکند بآسی و صدمه احساس مرد که حالی

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 وفتادهنی اتفاقی هیچ که انگار کند آشتی که میکند سعی مرد 93

 .میگیرد فاصله زن که حالی در ، است

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 وفتادهنی اتفاقی هیچ که انگار کند آشتی که میکند سعی زن 97

 .میگیرد فاصله مرد که حالی در ، است

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 
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 به که بدهد قول یا ، میکند خواهی عذر به مجبور را زن مرد 92

 .میکند مقاومت زن که حالی در کند عمل بهتری نحو

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 به که بدهد قول یا ، میکند خواهی عذر به مجبور را مرد زن 99

 .میکند مقاومت مرد که حالی در کند عمل بهتری نحو

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت دمر 91

 .میکند جو و

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 

 جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت زن 95

 .میکند جو و

3 7 2 9 1 5 7 1 1 3 
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Structural model of marital commitment based on 

differentiation and communication patterns in women: 

The mediating role of emotional intelligence 
 

Farah. Fardad 1, Farideh. Dokaneifard *2 & Malek. Mirhashemi 3 

 

Abstract  
Aim: The aim of this study was to determine the structural pattern of marital 

commitment based on differentiation and communication patterns in women with a 

mediating role of emotional intelligence. Method: The research method was 

correlation and the statistical population was all married women who referred to 

counseling centers in Tehran in 1397. In this way, in the selection of counseling 

centers, simple random sampling was used by lot. For this purpose, the city of Tehran 

was first divided into five regions: north, south, east, west and center; Then, three 

counseling centers were randomly selected from each region by lottery and 300 

women were selected based on Sample Power software. Then Adams and Jones (1997) 

Marital Commitment Questionnaire, Scorron and Friedlander (1998) Differentiation 

Questionnaire, Christensen & Sulawesi (1984) Communication Patterns 

Questionnaire and Bar-Anne (2002) Emotional Intelligence Questionnaire were 

completed and the data were analyzed using Smart Pls structural equations. Results: 

The results at the level of 99% confidence showed that the structural model can predict 

marital commitment based on differentiation and communication patterns mediated 

by emotional intelligence (β = 0.120) and has a good fit. The direct path of 

differentiation (β = 0.39) and communication patterns (β = 0.57), and emotional 

intelligence (β = 0.28) on significant marital commitment and the indirect path showed 

that differentiation and Communication patterns mediated by emotional intelligence 

have had a positive effect on marital commitment intensity. Conclusion: For the 

cohesion and creation of a desirable marital relationship, it is possible to improve 

couples' relationships by strengthening the emotional intelligence of each couple, the 

differentiation and type of communication patterns and the confrontation of their 

psychological elements.  
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