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تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده  سازیمدلهدف پژوهش حاضر : هدف

ر پژوهش حاضروش پژوهش:  .گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده است

 رد الت ساختاری است.از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی و مدل یابی معاد

در  گیرینمونهاز روش  ؛ واین پژوهش جامعه شامل کلیه زوجین ساکن شهر تهران است

زوج  ۵۹۲تعداد  هاآننفر به پرسشنامه پاسخ دادند و از بین  ۰۰۱۱استفاده شد. تعداد  دسترس

ه نسخ پژوهش انتخاب شدند. برای اجرای پرسشنامه، ینمونهزن و شوهر( به عنوان  ۲۹۱)

 هادادهبرای افرادی که برای همکاری اعالم آمادگی کردند ارسال شد ابزار گردآوری  آنالین

اسکورون سازی (، پرسشنامه خودمتمایز۰7۱۲) براتی و ثنایی شامل: پرسشنامه تعارض زناشویی

، پرسشنامه (۵۱۱7) کانتریراس و استیدل پرسشنامه خانواده گرایی (۰۹۹1و فریدلندر )

بود. در ( ۰۹۱1سینگ و بهارگاوا )و پرسشنامه بلوغ عاطفی ( ۰۹17و تامپسون ) واکرصمیمیت 

و آزمون فرضیه از تحلیل مسیر و مدل معادالت  هاداده لیوتحلهیتجزبخش آمار استنباطی برای 

 هادادهتجزیه و تحلیل  ها:یافته. استفاده شد smart-plsو  spssساختاری و از نرم افزار 

و تعارض زناشویی؛  یزسازیمتمال از برازش مناسب برخوردار است و بین خود این مد نشان داد

 و بلوغ عاطفی؛ بین خانواده گرایی و بلوغ عاطفی؛ بین خانواده گرایی و یزسازیمتمابین خود 

تعارض زناشویی؛ بین صمیمیت و تعارض زناشویی؛ و بین بلوغ عاطفی و تعارض زناشویی رابطه 

بلوغ عاطفی در مدل معنادار بود  نشان داد نقش میانجی چنین نتایجمعنادار وجود دارد. هم

ر د توان نتیجه گرفت کهمی گیری:نتیجه. ولی نقش میانجی صمیمیت در مدل معنادار نبود

 را در نظر گرفت. رهایمتغاین  در حل تعارض زناشویی یامشاورهمراکز درمانی و 

، خانواده گرایی، صمیمیت، بلوغ عاطفی و تعارض زناشویی، خودمتمایزسازی :هاواژهکلید
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 مقدمه

کلوث، فیر) استمختلف یک پدیده طبیعی و ذاتی  هایدیدگاهتعارض در روابط زناشویی به دلیل عالیق و 

اعضای  یهمهدر خانواده و با آثار ضمنی رفتاری در  زااسترس( و یک عامل ۵۱۰1دالتوره و واگنر،  ؛۵۱۰۵

به عنوان  توانمیاز نظر مفهومی، تعارض را  (.۵۱۰۹مخرب باشد )هیبل و مرکادو،  تواندمیخانواده است که 

مان، )واگنر و مس کندمیایجاد  ایرابطهکه عدم توافق و مشکالت  یک تضاد آشکار بین همسران تعریف کرد

 تربیت هایشیوهشامل  شودمیاختالف نظر  باعث مکرراًمضامینی که  (.۵۱۰1و واگنر،  نقل از دالتوره ؛۵۱۰7

(؛ ۰7۹۵لوالآور،  ، صادقی وهاجمشیدیجنسیتی ) هاینقش (؛۵۱۰۹، دیویس و کامینگز، دو )گائو، فرزندان

خویشاوندان و شخصیت  (؛۰7۹۱کاهش صمیمیت )رسولی،  (؛۰7۹1امانی، قدرت )ساختار توزیع رابطه با 

بال مایلز، ) یارتباط هایمهارت( و عدم ۵۱۰1، و واگنر ؛ نقل از دالتوره۵۱۰1همسر )واگنر و گرزیبوفسکی، 

مشکالت رفتاری و فراوانی وقوع تعارض زناشویی به  که دهدمینشان  هاپژوهش. همچنین است( ۵۱۰1

  ۰اختالل بازی اینترنتی هایویژگیافزایش در  ؛(۵۱۵۱؛ نقل از گراندی، ۰۹1۵امری، ) یکودکعاطفی دوران 

(؛ ۵۱۰۹زو و بوهلر، )(؛ مشکالت سازگاری نوجوانان ۵۱۵۱دن رفتار آنالین )گراندی، ش و اعتیادآورکودکان  در

 .شودمی( منجر ۰7۹۲؛ نقل از بیات، ۵۱۰1و به خطر افتادن ایمنی کل نظام خانواده )میشل، 

 ۵زیمتمایزسادر کاهش تعارضات زناشویی نقش فعالی را بازی کند مفهوم خود تواندمیاز عواملی که  یکی 

بلیاد،  هاییافته(. ۰7۹۱؛ نقل از یوسفی و عزیزی، ۵۱۱۹کلور، است )مفهوم نظریه بوون  تریناساسیو  تاس

رابطه منفی و  متمایزسازیبین تعارضات زناشویی و خود ( نشان داد۰7۹7) یادگاریناهیدپور، آزادی و 

 بوون، ازنظر خواهد بود. باالتر متمایزسازیتعارض زناشویی کم باشد خود هرقدرمعنادار وجود دارد و 

افراد مهم است تا فرد افکار خود و عقایدش را بدون توجه  به عاطفی واکنش کاهش توانایی متمایزسازیخود

(. تمایزیافتگی سطحی است که در ۰7۹۱نقل از یوسفی و عزیزی،  ؛۵۱۱۱، یویا)به فشار اجتماعی بیان کند 

به  توانمیا بررسی تعارض زناشویی ب (.۵۱۰۹بووز، باشد ) آن فرد احساسات، عواطف و عقل خود را پذیرفته

گذر بر تعارضات زناشویی،  تأثیریکی دیگر از عوامل  .(۰7۹۱جاهدی، برد )میزان تمایز یافتگی یک ازدواج پی 

که به روابط بین است  خانواده حوزهدر  هاارزش ترینمهم ز جملهخانواده گرایی، ا است. 7خانواده گرایی

وفادارى،  هاینگرشو بر  حمایت عاطفى از اعضاى خانواده ارتباط با سایر خویشاوندان، نواده،اعضاى خا

براى انجام  ایجامعههر  (.۰7۹۵)رجبى و عباس پور،  د.اعتماد و همکارى در بین اعضاى خانواده تأکید دار

یى قائل است که هاارزش اعمال و رفتار خود، حفظ مذهب و دین، حقوق سایرین، احترام به والدین و بزرگان

و عمیق هستند و جزء نظام فرهنگى  دارریشه، هاارزشاین  معموالًطور وسیع در جامعه رواج داشته که  به

که این ارزش  دهدمیاست. ولى مطالعات نشان  هاارزشگرایى یکى از این  و خانواده شوندمیمحسوب 

نقل از اشتین، کاوانائوگ،  ؛۵۱۰1ن و همکاران، اشتیمختلف در حال تغییر است ) هایفرهنگفرهنگى در 

است.  1بر تعارضات زناشویی صمیمت گذارتأثیریکی دیگر از عوامل  (.۵۱۰۹چیلو، مژیا و پالنکت، -کاسترو

( نشان دادند که ۰7۹۱اسدزاده )بین صمیمیت و تعارض زناشویی زوجین، مرادی، افرازی زاده و  یرابطهدر 

                                                           
1. internet gaming disorder (IGD) 

2. differentiation of self 

3. Familism 

4. intimacy 
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ر رابطه منفی معنادا هاآنرا بر تعارضات میان زوجین دارد و بین  تأثیررین بیشت شناختیروانصمیمیت 

 کندمینیاز بقا برای دلبستگی رشد  در چارچوباست که  در انسان یاساس ازینوجود دارد. صمیمیت یک 

صمیمیت مستلزم شناخت و درک عمیق از دیگری و ابراز  ؛(۰71۲باگاروزی، ترجمه آشتی پور و اعتمادی، )

و احساسات به دیگری، تجربه خود ابرازگری، درک، اعتماد و نزدیکی عمیق در این رابطه و الزمه یک افکار 

ی، احمدنقل از قاسمی، اعتمادی و  ؛۵۱۱۱دامز، است )در زندگی زناشویی  بخشرضایتزندگی شاد، با معنا و 

 هارزشا، اشتراک گذاشتن (. صمیمیت، توانایی برقراری ارتباط با حفظ فردیت، سطح نزدیکی به همسر۰7۹1

مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.  هایفعالیت، هاایدهو 

زناشویی و فقدان آن یکی از دالیل طالق است  صمیمیت عامل کلیدی در رضایت، ثبات، کیفیت و عملکرد

 احتماالًکه صمیمیت باالتری دارند،  هاییزوج(. ۵۱۵۱ تز،الهیار، استوار، شافق بین، آلهبشی و گریف )کمالی،

ویی و در نهایت رضایت زناش خود را دارند یرابطهتوانایی بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به 

ند دار تریطوالنیهستند و زندگی  ترسالم(؛ بهزیستی جنسی دارند و ۵۱۰7)یو،  کنندمیبیشتری را تجربه 

ی باقری، کیمیایاست )کننده تمایز یافتگی  ینیبشیپو ( ۵۱۵۱وفر، جورین، گراهام جانسن و ترین، استوله)

 (.۰7۹۹و کارشکی، 

وغ عاطفی به باشد. بل تأثیرگذار تواندمیهمچنین در رابطه تعارض زناشویی و تمایز یافتگی، بلوغ عاطفی نیز 

عاطفی دیگران در روابط بین فردی است  هایحالت معنی توانایی افراد برای مدیریت عواطف خود و ارزیابی

بین بلوغ عاطفی  یرابطه(. در ۵۱۰۱رافیدالی،کند )تا فرد بتواند به موقع تصمیمات و اقدامات مناسب اتخاذ 

( نشان دادند بلوغ عاطفی باال منجر به افزایش رضایت زناشویی ۵۱۵۰و تعارض زناشویی، شمسی و اسد )

 هایمالکاز (. ۵۱۰۲بونکر و منا، است )ی ما تعیین کننده توانایی ما برای مقابله . سطح بلوغ عاطفشودمی

به کنترل عواطف و احساسات، پذیرش مسئولیت اعمال خود، رهایی از رفتار تکانشی،  توانیمبلوغ عاطفی 

(. ۰7۹1نقل از شجری و حجازی،  ؛۵۱۰۵شارما، کرد )صبوری، انتقادپذیری و توانایی کنترل خشم اشاره 

(؛ افزایش رفتارهای رهبری در ۰7۹۱شریفی ریگی و بساک نژاد، ) انیدانشجوبلوغ عاطفی باال به سازگاری 

 در موردی زیادی هاپژوهش دهدمی. پیشینه پژوهش نشان شودمی( منجر ۵۱۰۱دبیرستان )رافیدالی، 

اشویی اکنون نقش تعارض زن، ولی تبررسی قرار گرفته است با تعارض زناشویی مورد ی مختلفارتباط متغیرها

صمیمیت و بلوغ عاطفی مورد بررسی  یگریانجیمو خانواده گرایی با  متمایزسازیخود یرهایمتغبر اساس 

ی عالوه بر شناسای تواندمیاین پژوهش  هاییافتهپژوهشی در این زمینه وجود دارد.  خألقرار نگرفته است و 

 و متخصصان مراکز مشاوره هاخانوادهبه پژوهشگران،  پژوهش، پیشایندهای تعارض زناشویی یعنی متغیرهای

کمک کند. در این راستا هدف پژوهش  هاخانوادهبرای کاهش تعارض زناشویی و در نتیجه کاهش مشکالت 

تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و  سازیمدلحاضر 

 است. بلوغ عاطفی در خانواده
 

 روش پژوهش

ی هاپژوهش یزمرهدر  کاربردی است و از نظر نوع روش یهاپژوهشنظر هدف از نوع  حاضر ازپژوهش 

و از آنجا که به بررسی روابط بین متغیرها در جامعه مورد نظر خواهد پرداخت،  آیدمیتوصیفی به شمار 
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این پژوهش جامعه شامل کلیه  در ست.( ا۵)تحلیل مسیر ۰و از نوع مدل یابی معادالت ساختاریهمبستگی 

در دسترس بود تعداد نمونه بر اساس  گیرینمونه روش تهران است. یحومهزوجین ساکن شهر تهران و 

تعداد  هاآننفر به پرسشنامه پاسخ دادند و از بین  ۰۰۱۱آمد. تعداد  به دستزوج  711فرمول کوکران تعداد 

 هاآن یپرسشنامهحاصل از  یهاو دادهپژوهش انتخاب شدند  ینمونهزن و شوهر( به عنوان  ۲۹۱زوج ) ۵۹۲

برای افرادی که برای همکاری اعالم  نسخه آنالین برای اجرای پرسشنامه، .برای تجزیه و تحلیل استفاده شد

آمادگی کردند ارسال شد و توضیحات الزم در این زمینه، از نظر نحوه اجرا و شرایط ورود به پژوهش، داده 

 شد.

 های پژوهشابزار

سؤال است که بر مبنای تجربیات  1۵دارای  زناشوییتعارض  پرسشنامهزناشویي. پرسشنامه تعارض . 1

 یهاطهیح پایایی و روایی، یریگاندازهمنظور به ( ۰7۱۲)ترابی و ثنایی توسط  دکتر باقر ثنایی بالینی توسط

کاهش - ۵کاهش همکاری، - ۰از:  ستا عبارت زناشوییتعارض  یهاطهیحابعاد  زناشویی تهیه شد.تعارض 

، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر - 1هیجانی،  یهاواکنشافزایش -7رابطه جنسی، 

افزایش جلب همکاری فرزند - ۱امور مالی از همدیگر و  جدا کردن- ۱افزایش رابطه فردی با اقوام خود،  -۲

برابر  (۰7۹۱) یزیعزیوسفی و  در مطالعه ،آلفای کرونباخروش  هب پایایی کلی این ابزار. (۰7۹۱)حسینی، 

واکنش هیجانی  شیافزا ،۱۱/۱ یجنسکاهش رابطه  ،۱۰/۱و برای ابعاد آن به ترتیب، کاهش همکاری  ۹7/۱

کاهش رابطه با ، 1۱/۱خود  و بستگانرابطه با دوستان  زایشاف ،۱۱/۱افزایش جلب حمایت فرزند ، ۱7/۱

 و در(. ۰7۹۱محاسبه شد )یوسفی و عزیزی،  ۲۱/۱امور مالی  جدا کردنو  ۱۱/۱ دوستان و اقوام همسر

و برای ابعاد آن به ترتیب، کاهش  1۱/۱ روش آلفای کرونباخ برابره نیز پایایی این ابزار ب پژوهش حاضر

افزایش جلب حمایت فرزند ، 1۱/۱واکنش هیجانی  شیافزا ،1۱/۱ کاهش رابطه جنسی ،17/۱همکاری 

جدا و  ۱۰/۱ رکاهش رابطه با دوستان و اقوام همس، 1۵/۱خود  و بستگانرابطه با دوستان  ایشزاف ،۱۰/۱

در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی آمد.  به دست ۱1/۱امور مالی  کردن

همیشه ( تا ۰)هرگز  ازلیکرت  یانهیگز ۲با استفاده از مقیاس  هایگذارنمره. رابطه بهتر و تعارض کمتر است

 است. ۵۰۱و حداکثر نمره  1۵شده است و حداقل نمره  ( انجام۲)

توسط  متمایزسازیفرم اولیه پرسشنامه خود 7پرسشنامه خودمتمایزسازی سازی.. پرسشنامه خودمتمایز2

 تجدیدنظرتوسط اسکورون و اسمیت  ۵۱۱7سال  و درساخته شد  سؤال 17( با ۰۹۹1) اسکورون و فریدلندر

، آمیختگی (EC) ۲، گسلش عاطفی(ER) 1عاطفی پذیریواکنشخرده آزمون  1شد. این پرسشنامه دارای 

 هاهپرسشنام(، همبستگی درونی ۰۹۹1است. اسکورون و فریدلندر ) (IP) ۱و موقعیت من (FO) ۱با دیگران

، واکنش 11/۱نامه آن به ترتیب کل پرسش هایآزمونرا با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه و خرده 
                                                           
1. Structural Equation Modeling 

2. path analysis 

3. Differentiation Of Self Inventory 

4. Emotional Reaction 

5. Emotional Cutoff 

6. Fusion With Others 

7. I position 
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گزارش کردند. در  1۱/۱و موقعیت من  1۵/۱ گرانید، آمیختگی با 1۱/۱عاطفی  گسلش ،17/۱عاطفی 

(. پایایی پرسشنامه و ۵۱۰۱گتی، آمد ) به دست ۹۵/۱ضریب پایایی کل آزمون  پژوهش اسکورون و اسمیت

، گسلش ۱۵۱کنش عاطفی ، وا۱۵/۱در پژوهش حاضر به ترتیب برای کل پرسشنامه  آن هایآزمونخرده 

با استفاده از مقیاس  گذارینمرهآمد.  به دست ۱1/۱ و موقعیت من ۱۰/۱، آمیختگی با دیگران ۱7/۱عاطفی 

 -17. نمرات افراد بین شودمی( انجام «موافقم کامالً»برای  ۱تا   «مخالفم کامالً» ۰از )لیکرت  ایگزینهشش 

 افتگی باال و نمره پایین به معنای تمایز نایافتگی است.نمره باال به معنای تمایز ی گیردمیقرار  ۵۲1

 بعد چهار اساس بر( ۵۱۱7) کانتریراس و استیدل خانواده گرایی توسط مقیاس. خانواده گرایيمقیاس  .3

 شد تدوین (1، هم پیوندی خانوادگی7، افتخار و شرافت خانوادگی۵، مطیع خانواده بودن۰)حمایت خانوادگی

 را عامل چهار اکتشافی عامل تحلیل از استفاده با( ۵۱۱7) کانتریراس و استیدل است. دهما ۰1 شامل که

، هم ۱۵/۱حمایت خانوادگی  عامل چهار برای و 17/۱را  مقیاس کل کرونباخ آلفای ضرایب هاآن نشان دادند

آوردند ست به د ۲۱/۱بودن  مطیع خانواده و ۱1/۱خانوادگی،  شرافت و ، افتخار۱۹/۱خانوادگی،  پیوندی

( در پژوهشی روایی و پایایی مقیاس خانواده گرایی ۰7۹۵پور )(. رجبی و عباس ۰7۹۱امامی و همکاران، )

 ۱7/۱ مقیاس کل کرونباخ در پژوهش حاضر برای آلفای به سه عامل دست یافتند. ضرایب را بررسی کردند

 به دست ۲۲/۱بودن  مطیع خانواده و 1۵/۱خانوادگی،  شرافت و ، افتخار1۲/۱حمایت خانوادگی  عامل برای و

 این یهانمره. است شده مرتب( موافقم کامالً  تا مخالفم کامالً از) ایرتبه ۱ لیکرت طیف مقیاس در این .آمد

 .دهدیم نشان را افراد خانواده گرایی باالی میزان باال، نمره و است متغیر ۹۱تا  ۰۱ بین مقیاس

 ( برای سنجش صمیمیت زوجین۰۹17) واکر وتامپسونتوسط  مقیاس صمیمیت . مقیاس صمیمیت:4

از همسانی  ۹۱/۱ تا ۹۰/۱مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای . گویه اسـت ۰۱این ابزار دارای  و سـاخته شد

آلفـای  ( ضریب۵۱۰۲بالندون و مارشال ) (. لیفکر، وایت،۵۱۰۱)نصوحی،  برخوردار است خوبیدرونی بسیار 

استفاده از مقیاس با  گذارینمرهآمد.  به دست ۹۱/۱کردند و در پژوهش حاضر نیز  گزارش ۹۰/۱ کرونباخ

ها به با مجموع نمره گویه صمیمیت. نمره شودمی انجام( ۰( تا هرگز )۱) همیشهاز لیکرت  ایدرجه هفت

 .استبیشتر با همسر  صمیمیتاست و نمره باالتر به معنای  ۰۱-۰۰۹، لذا دامنه نمرات بین آیدمیدست 

 11تدوین شده و شامل ( ۰۹۱1توسط سینک و بهارگاوا ) ۲مقیاس بلوغ عاطفی مقیاس بلوغ عاطفي.. 5

( 7؛ )۱( بازگشت عاطفی۵؛ )۱عاطفیثبات  ( عدم۰دارای پنج خرده مقیاس است: ) عاطفی بلوغ .گویه است

(. پایایی ۵۱۰۱نگ، )راوات و سی ۰۱( فقدان استقالل۲؛ )۹( فروپاشی شخصیت1؛ )1ناسازگاری اجتماعی

                                                           
1. familial support 

2. subjugation of self for family 

3. familial honor 

4. familial interconnectedness 

5. Emotional Maturation Scale 

6. emotional instability 

7. emotional cameback 

8. social in compatibility 

9. charcter breakdown 

10. lack of independence 
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و خرده مقیاس عدم  ۹۱/۱مقیاس بلوغ عاطفی به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل مقیاس 

و فقدان  ۱۱/۱، فروپاشی شخصیت 1۱/۱، ناسازگاری اجتماعی ۱۹/۱، بازگشت عاطفی ۱۱/۱ثبات عاطفی 

( ۲خیلی زیاد=)( تا ۰هرگز= ) یادرجهمقیاس لیکرت پنج  بر اساس گذارینمرهآمد.  به دست ۱1/۱استقالل 

تا  ۲۱و بلوغ عاطفی بیشتر است. در این مقیاس نمره  ترمطلوب. نمره پایین بیانگر وضعیت انجام شده است

بلوغ عاطفی ، ۰۱۱تا  1۹نمره  ، بلوغ عاطفی نسبتاً با ثبات؛11تا  1۰ ؛هنمر بلوغ عاطفی بسیار با ثبات 1۱

 .شودمیمنظور  ثباتیبطفی بسیار بلوغ عا ۵1۱تا  ۰۱۱و نمره  ثباتیب

در بخش آمار توصیفی شد  استفاده ساختاری معادالت سازیمدل از نیز مدل اعتبارسنجی جهت روش اجرا.

در بخش آمار . شودمیمیانگین و انحراف معیار استفاده  جمعیت شناختی، هایژگیو و درصد فراوانی

م و از نر ت ساختاریالاز تحلیل مسیر و مدل معاد رضیهو آزمون ف هادادهاستنباطی برای تجزیه و تحلیل 

 شد. استفاده smart-plsو  spssافزار 
 

 هایافته

معادل نفر ) ۵۹۲درصد( زن و تعداد  ۲۱معادل نفر ) ۵۹۲در گروه نمونه پژوهش تعداد  کنندهشرکتاز افراد 

درصد  ۰/۵۱سال،  ۵۲درصد زیر  ۰در گروه نمونه پژوهش  کنندهشرکت. سن افراد باشندیمدرصد( مرد  ۲۱

 ۲۱-۱۲درصد بین  ۱/۰۹سال،  ۲۲-1۱بین  درصد ۱/۵7سال،  1۲-7۱ نیبدرصد  ۰/۵۲سال،  7۲-۵۲ بین

در گروه نمونه پژوهش  کنندهشرکت. مدت زمان ازدواج افراد باشندیمسال  ۱۲باالتر از  درصد 1/7سال و 

 ۱/۵۵سال،  ۵۱الی  ۰۰ با مدت زمان ازدواج رصدد 7/۰۱سال،  ۰۱الی  ۰ با مدت زمان ازدواج درصد ۱/7۹

 .باشندیمسال  7۱از  باالتر با مدت زمان ازدواج درصد 7/۵۱سال و  7۱الی  ۵۰ درصد با مدت زمان ازدواج

درصد  ۰/۱دیپلم،  درصد 7/۰۱درصد زیر دیپلم،  ۵/۵در گروه نمونه پژوهش  کنندهشرکتتحصیالت افراد 

. وضعیت اشتغال باشندیمدکترا  درصد 7/۱و  سانسیلفوق درصد ۱/۵1نس، لیسا درصد 1/1۵، پلمیدفوق

بازنشسته،  درصد 1/۰۱، دارخانهدرصد  ۰/۵7درصد دانشجو،  ۵/۵در گروه نمونه پژوهش  کنندهشرکتافراد 

خانواده در  ۰۱1. در گروه نمونه پژوهش باشندیمدرصد سرباز  ۵/۱درصد بیکار و  ۲/۰درصد شاغل،  ۰/۲۱

خانواده در  ۱7درصد(،  ۰1/۰۱خانواده در جنوب تهران )معادل  7۱درصد(،  ۵۲/7۲معادل تهران ) شمال

خانواده در مرکز تهران  7۱(، ۱7/۰۱معادل )خانواده در غرب تهران  ۲۵درصد(،  7۲/۵۰شرق تهران )معادل 

 .باشندیمدرصد(  ۱۲/7خانواده در حومه تهران )معادل  ۹درصد( و  ۲1/۰۵معادل )

 

 آن ابعاد متغیرهای پژوهش و توصیفي های. یافته1 جدول
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 ۱۹/۱ -۱1/۱ ۹۹/۰۱ 7۱/۱1 تعارض زناشویی

 -۱۱/۱ ۱1/۱ ۱۰/۵ 71/۰۰ یکاهش همکار

 ۲۲/۱ -1۱/۱ ۰1/7 ۱1/۰۱ یکاهش رابطه جنس

 -۲۱/۱ ۰1/۱ ۹1/7 ۵7/۰7 پذیریتحریک

 -۲۱/۱ -۱۰/۱ ۲1/۵ ۱1/۱ فرزندان تیحما

 ۰۰/۱ -۱۹/۱ ۱۱/7 ۱۱/۹ خود شاوندانیرابطه با خو
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 ۹۰/۰ -1۱/۱ ۱7/7 ۱۱/۰۰ همسر خویشاوندانرابطه با 

 ۱۰/۱ -71/۱ 1۱/7 ۵1/۰7 یمال امور

 71/۵ -۹7/۱ ۱7/۵۲ ۲1/۰۲۱ خود متمایزسازی

 1۲/۱ -۲۱/۱ 1۱/۱ ۱۲/7۲ یعاطف پذیریواکنش

 -۲۱/۱ -۲۱/۱ ۱۱/۱ ۱۲/1۲ من تیموقع

 -۱۱/۱ -۵7/۱ 1۱/1 ۱7/1۲ یعاطف زیگر

 -7۵/۱ -1۱/۱ ۲1/۱ ۱۰/7۱ گرانیبا د یختگیهم آم

 -۱7/۱ -۵۲/۱ 77/۰۵ 7۵/۱۱ خانواده گرایی

 -۱۰/۱ -77/۱ ۱۹/۲ ۵۲/7۵ حمایت خانوادگی

 ۱۹/۱ -۲۲/۱ ۰۱/۵ ۱۱/۰1 یافتخار خانوادگ

 11/۱ ۱7/۱ ۵۵/۲ 1۱/۵۲ مطیع خانواده بودن

 1۲/۱ -۹۱/۱ 1۹/۵۱ ۱1/۹۱ صمیمیت

 11/۱ -۱۹/۱ ۲۰/7۱ ۲۱/۹۰ بلوغ عاطفی

 ۱۱/۱ 1۹/۱ ۱1/۱ ۱۱/۵۵ یعدم ثبات عاطف

 1۱/۱ ۱۵/۱ 11/۱ ۱۱/۰۹ یبازگشت عاطف

 ۱۰/۱ 1۹/۱ ۱۱/1 ۱1/۰۹ تیشخص یفروپاش

 ۱1/۱ ۲۹/۱ ۰۹/۲ ۱۵/۰۱ یاجتماع یناسازگار

 11/۱ ۱۱/۱ ۵1/۲ ۲۹/۰1 فقدان استقالل
 

متغیرهای پژوهشی گزارش شده است؛ د که میانگین و انحراف استاندارد نمره دهنشان می ۰نتایج جدول 

های قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± ۵دهد که چولگی و کشیدگی بین همچنین جدول فوق نشان می

 متغیرهای پژوهش طبیعی است.
 

 ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش .2جدول 
 ۲ 1 7 ۵ ۰ متغیرها

     ۰ بلوغ عاطفی

    ۰ ۵7/۱* تعارض زناشویی

   ۰ 7۱/۱** -۵۱/۱* خانواده گرایی

  ۰ ۵۰/۱* -۵7/۱* -۲۱/۱** خود متمایزسازی

 ۰ ۵1/۱** 7۱/۱** -7۱/۱** 7۹/۱** صمیمیت

 

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود  ۵نتایج جدول 

 دارد.

 نمونه پژوهش GOF نیکویي برازش ي اعتباربررس . شاخص3جدول 
 هامؤلفه R2 تجمعی نیکویی برازش نتیجه

 بلوغ عاطفی 7۹/۱ ۹۱/۱ ۱1/۱
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مطلوب 

 است

 تعارض زناشویی 1۱/۱ 11/۱

 خانواده گرایی برونزا ۹1/۱

 متمایزسازیخود  ۱۰/۱ ۹۵/۱

 صمیمیت ۱۱۵/۱ ۹۲/۱

 میانگین 1۲/۱ ۹۰/۱

 

، برازش کلی مدل را مطلوب نشان است ۱1/۱که دارای مقدار  (GOFنیکویی برازش )مثبت بودن شاخص 

که از مقدار مطلوبی برخوردار است.  شودمیاست، بنابراین نتیجه  7۲/۱ دهد. چون این مقدار بیشتر ازمی

 گردد.می تائیددر نتیجه برازش کلی مدل 

 با استفاده از روابط ساختاریافته خطيمدل  تائید

و همچنین اطمینان یافتن از پژوهش به منظور ارزیابی مدل مفهومی  گیریاندازههای از تعیین مدلپس 

ی مشاهده شده با مدل هادادهو بررسی تناسب  پژوهشوجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای 

اساس سطح آزمون شدند. بر  پژوهش هایفرضیه، با استفاده از مدل معادالت ساختاری پژوهشمفهومی 

پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده  ، مقدارباشد ۹۱/۰بحرانی باید بیشتر از  مقدار ۱۲/۱معناداری 

حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای  Pمقدار  یبرا ۱۲/۱از  ترکوچکمقادیر  نینچهم، شودمین

 PLSل مفهومی با استفاده از نرم افزار است. خروجی مد ۹۲/۱ های رگرسیونی با مقدار صفر در سطحوزن

 نشان داده شده است. ذیل ینمودارهادر 
 

 مدل نمونه پژوهش میرمستقیغسیرهای مستقیم و . م4جدول 

 نتیجه ضریب مسیر سطح معناداری مستقیم مدل یرهایمس ردیف

 مسیر تائید -۵7/۱ ۱۱/1 تعارض زناشویی                متمایزسازیخود  ۰

 مسیر رد ۱1/۱ ۱۱/۱ صمیمیت                  متمایزسازیخود  ۵

 مسیر تائید -۲۱/۱ ۹۱/۰1 اطفیبلوغ ع                  متمایزسازیخود  7

 مسیر رد ۰۱/۱ 7۵/۰ متمایزسازیخود                     خانواده گرایی 1

 مسیر رد ۱7/۱ 11/۱ صمیمیت                  خانواده گرایی ۲

 مسیر تائید -۵۱/۱ 1۱/1 بلوغ عاطفی                 خانواده گرایی ۱

 مسیر تائید 7۱/۱ ۲۱/۲ تعارض زناشویی                 خانواده گرایی ۱

 مسیر تائید -7۱/۱ ۹۱/۲ تعارض زناشویی                    صمیمیت 1

 مسیر تائید ۵7/۱ 1۱/7 تعارض زناشویی                بلوغ عاطفی ۹

دو معناداری  میرمستقیغمسیرهای  

 ریمس

 ضریب کل

 دو مسیر

نتیجه  کل

 نهایی

      صمیمیت               متمایزسازیخود  ۰

 تعارض زناشویی

 تائید -۱۰/۱ ۱1/۱ ۰۱ ۱۱/۱

 مسیر
۹۱/۲ 7۱/۱- 

۵ ۹۱/۰1 ۲7/1 ۲۱/۱- ۰7/۱- 
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مدل تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی نشان داد  1نتایج جدول 

 با تعارض زناشویی و متمایزسازیخود  نیبنتایج نشان داد  ؛دارد برازش هاخانوادهعاطفی صمیمیت و بلوغ 

 معنادار یرابطه خانواده گرایی با تعارض زناشویی و بلوغ عاطفی نیب ،وجود دارد دارمعنا یرابطه بلوغ عاطفی

شان ن صمیمیت و بلوغ عاطفی هردو بر تعارض زناشویی اثر معنادار دارند. همچنین نتایج آزمون ارد ووجود د

عارض زناشویی و خانواده گرایی بر ت متمایزسازیخود  تأثیردر  بلوغ عاطفی، در مدل، داد نقش میانجی

ولی نقش میانجی صمیمیت در مدل معنادار نبود. همچنین علیرغم اینکه رابطه بین  استمعنادار 

 ازیمتمایزسبین خود یرابطهو صمیمیت معنادار نیست، ولی نقش میانجی صمیمیت در  متمایزسازیخود

 و تعارض زناشویی معنادار بود.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل کلي در حالت استاندارد گیریاندازه 1نمودار 

            بلوغ عاطفی             متمایزسازیخود 

 تعارض زناشویی

 تائید ۵7/۱ 1۱/7

 مسیر

           صمیمیت              خانواده گرایی  7

 تعارض زناشویی

 مسیر رد -۱۰/۱ ۱7/۱ 7۲/۱ 11/۱

۹۱/۲ 7۱/۱- 

         بلوغ عاطفی              خانواده گرایی  1

 تعارض زناشویی

 تائید -۱1/۱ -۵۱/۱ ۱1/1 1۱/1

 مسیر
1۱/7  ۵7/۱  
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پژوهش را نشان  یرهایمتغنمودار پایین سطح معناداری گویه  )عدد معناداری(: T-Value بیضرا

 .استقابل قبول  -۹۱/۰کمتر از  و ۹۱/۰از . الزم به ذکر است سطح معناداری بیشتر دهدمی

 

 
 یدارامدل کلي در حالت معن گیریاندازه 2 رنمودا

 

زیرا  ؛از سطح معناداری خوبی برخوردار هستند سؤاالتبار عاملی  شودمیه در نمودار مالحظه ک طورهمان

 گردد.ها تائید میسازه و ساختار گویه ییروا مییگویم. در این حالت است ۹۱/۰از همگی بیشتر 

 

 گیرینتیجهو  بحث

و خانواده گرایی با نقش میانجی  متمایزسازیبر اساس خود مدل تعارض زناشویی نییتبپژوهش حاضر  هدف

مدل تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی صمیمیت و بلوغ عاطفی بود. نتیجه کلی پژوهش نشان داد 

خود  نیبنتایج نشان داد  .دارد برازش هاخانوادهعاطفی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ 

خانواده گرایی با تعارض  نیب ،وجود دارد معنادار یرابطه فیبا تعارض زناشویی و بلوغ عاط متمایزسازی

صمیمیت و بلوغ عاطفی هردو بر تعارض زناشویی اثر  ارد ووجود د معنادار یرابطه زناشویی و بلوغ عاطفی

 ازیمتمایزسخود  تأثیردر  بلوغ عاطفی، در مدل، نشان داد نقش میانجی معنادار دارند. همچنین نتایج آزمون

ولی نقش میانجی صمیمیت در مدل معنادار نبود. همچنین  استواده گرایی بر تعارض زناشویی معنادار و خان

 یابطهرو صمیمیت معنادار نیست، ولی نقش میانجی صمیمیت در  متمایزسازیعلیرغم اینکه رابطه بین خود

مورد بررسی و تبیین قرار  و تعارض زناشویی معنادار بود. در ادامه مسیرهای مدل یمتمایزسازبین خود

و تعارض زناشویی رابطه معنادار منفی وجود دارد. یوسفی و  متمایزسازینتایج نشان داد بین خود  .گیردمی
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یتی شخص یاهپیتتعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و  ینیبشیپتبیین مدلی برای ( در ۰7۹۱) یزیعز

( ۰7۹۱اران )همککاظمیان و . شوندمیکمتر دچار تعارض زناشویی  الافرادی با سطح تمایز یافتگی با دریافتند

در پژوهش خود نشان دادند رابطه بین تمایز یافتگی با تعارض زناشویی و رضایت زناشویی معنادار است 

که تمایز یافتگی باالیی دارند، رضایت زناشویی باال و تعارض زناشویی کمتری دارند.  یمتأهلدانشجویان زن 

 و مسائل اب برخورد در پایینی دارند یافتگی تمایز سطح که هاییزوج گفت توانمی بوون نظریه به توجه با

 به یوابستگ دلیل به هازوج این طرفی از دارند و کمتری عقالنی یریگمیتصم توانایی زندگی مشکالت

 هایریدرگ زایشاف باعث خود این که شوندمی مشکالتی دچار سیستم تداخل و شانیاصل خانواده سیستم

تمایز یافتگی با تعارض زناشویی را  یرابطهآن چه  درواقع .گرددیم تعارض زناشویی در نهایت و مشکالت و

ی تعارض یهاتیموقعتمایز نایافته پس از ایجاد  یشوهرهاعاطفی است که زن و  یهاییجدا کندمی نییتب

خوب برای تعارض زناشویی است، به  ینیبشیپگفت تمایز یافتگی  توانمی. در کل شوندمیدچار آن 

بیشتر باشد، سازگاری  هازوج (. هرچه تمایز یافتگی۵۱۰7که با تعارض رابطه معکوس دارد )لیکانی، ییهاگون

 .شودمیکمتر  هانآنیز بیشتر و در نتیجه تعارض  هاآنزناشویی 

نتایج این  ه معنادار وجود ندارد.و صمیمیت رابط متمایزسازیهمچنین نتایج پژوهش نشان داد بین خود 

نشان دادند تمایز یافتگی افراد در سطح متوسط  هاآن. همسوست( ۰7۹1قاسمی و فتحی )پژوهش با پژوهش 

. همسو نیست هاپژوهشدر حالی که نتیجه این پژوهش با سایر صمیمیت را ندارد.  ینیبشیپبود و توان 

طح خودمتمایزسازی در زن و شوهر با ازدواج مجدد باالتر نشان دادند که هرچه س (۵۱۰1پارک و بایون )

رضایت زناشویی بر صمیمیت عاطفی و صمیمیت جنسی به عنوان عوامل فرعی صمیمیت زناشویی،  باشد،

در  یاواسطه تواندیمکه خودمتمایزسازی  ( نشان داد۰7۹۱نصوحی دهنوئی ) خواهد داشت. ترمثبت ریتأث

 همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین؛ ط عامل حساسیت به طرد باشدیت توستغییرات صمیم ینیبشیپ

زت زادگان همسو است. ع هاپژوهشو بلوغ عاطفی رابطه معنادار وجود دارد و با سایر  متمایزسازیخود 

نوروزی شهرکی  .استباالتر  متمایزسازیدریافتند بلوغ عاطفی باالتر بیانگر خود (۰7۹1) و همکاران جهرمی

. درنشان داد بین بلوغ عاطفی و رضایتمندی زناشویی با سبک دلبستگی رابطه معناداری وجود دا (۰7۹1)

باید در برابر اضطراب در سطح درون روانی قادر باشد احساسات را از تفکر جدا کند و در  افتهیزیتماشخص 

رده و عمل ک خودمختارسطح بین فردی نیز باید بتواند ضمن حفظ صمیمیت با دیگران به عنوان یک فرد 

(. نظریه بوون بر ضرورت تمایز یافتگی در سطح رفتاری ۵۱۰۱گتی،) فتدیندر دام بلواهای هیجانی دیگران 

حکام اضطراب باعث است مؤثردارد. همسر تمایزیافته دارای بلوغ عاطفی با کنترل آگاهانه و  دیتأکو شناختی 

اعطای قدرت و تمیز عقل از احساس و کاهش اضطراب به  و بلوغ عاطفی از طریق شودمیزناشویی  یرابطه

در عین ارتباط با همسر خود، مستقل از اوست.  که یطوربه کندمیزوج، خویشتن مستحکمی به او اعطا 

همچنین نتیجه پژوهش نشان داد بین خانواده گرایی و بلوغ عاطفی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بونکر 

اوت معناداری بین نوجوانان دختر و پسر طبقه متفاوت در ابعاد اضطراب تعامل تف دهدمی( نشان ۵۱۰۲)

بلوغ عاطفی در  داریمعن( دلیل برجسته تفاوت ۵۱۰۱و سینگ، ) راوات اجتماعی و بلوغ عاطفی وجود دارد.

ی به گرای خانواده .دانندیمو عوامل مخدوش کننده  هاسنترا ترکیب خانواده، جو خانوادگی،  هاخانواده

در صورت نیاز از حمایت اجتماعی، ابزاری و عاطفی  رودیمارزش فرهنگی اشاره دارد که از خانواده انتظار 
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گرایی باعث ایجاد احساس تعهد در مراقبت از خانواده و در نظر گرفتن خانواده  خانواده الزم برخوردار شوند.

(. همچنین در خانواده ۵۱۰1دانکل اسکیتر،  . )کامپوس، اولمان، آگویلرا وشودمی یریگمیتصمدر هنگام 

نگران رفاه همسر بودن و ، بر عواطف دیتأکحمایت عاطفی به معنای درک و گوش دادن به همدیگر، گرایی 

 داشتن، تعلق ذهنی احساس معنی به همچنین و  حمایت ابزاری به معنای کمک به همسر در انجام کارها

به فرد کمک کند  تواندمیکه  حبت قرار گرفتن استم و عشق ردمو و شدنواقع ارزشمند شدن، پذیرفته

 و بتواند برای مشکالت عاطفی خود راه حل منطقی پیدا کند و قادر باشد احساسات خود را کنترل کند

و به صورت کلی منجر به  را بداند هاآناحساسات خود را به درستی بشناسد و نحوه ابراز صحیح و کنترل 

 گردد. افزایش بلوغ عاطفی

( ۵۱۰۱رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج پژوهش جئون ) متمایزسازیهمچنین بین خانواده گرایی و خود 

لیت مورد مسئو در ترمسننشان داد میانگین مسئولیت فرزندی، خانواده گرایی و حس صمیمیت در والدین 

 ینیبشیپو حس صمیمیت هر دو، خانواده گرایی  چنینهمبود. بیشتر از حد متوسط  یاکرهفرزندی زنان 

ویی تعارض زناش بین خانواده گرایی و همچنینبرای تبیین مسئولیت فرزندی بود؛  کننده معنادار و مهمی

این  . نتیجهابدییمو مثبت وجود دارد و با افزایش خانواده گرایی تعارض زناشویی نیز افزایش  رابطه معنادار

خانواده گرایی باالتر  دهندیم( نشان ۵۱۰۱کامپوز، پرز و گاردینو )همسو نیست.  هاپژوهش با سایر پژوهش

( نشان ۰7۹۲بیشتر زوجین و حمایت باالتر زوجین مرتبط است. زاهد، حسینی، کامرانی و دهقان ) با نزدیکی

 اندتومی ییگرا خانواده زوجین در حال طالق تعارض بیشتر و رضایت و خانواده گرایی کمتری دارند. دادند

فرد محسوب گردد که سالمت  یخانوادگ تیاعتماد و کسب هو نیو همچن تیدر ارتباط با احساس امن یملعا

خانواده گرایی به موضوع چگونگی کمک و حمایت متقابل ابزاری و . همچنین بخشدیمافراد را بهبود  یروان

ظ و حف هاتیحمابه منظور تداوم  که اعضا و خویشاوندان یمالقاتعاطفی بین اعضای خانواده اشاره دارد و به 

که این امر منجر به کاهش اختالف در عقیده، پرخاشگری  دارد دیتأک ،دهندیمرابطه خویشاوندی انجام 

شود و از این طریق منجر به کاهش  زناشویی یریگکنارهکالمی، دفاع، خصومت غیرکالمی، توهین شخصی، 

ردی ف گرایی باالیی دارنـد، روابط بین یی کـه خانوادههاخانوادهدر میان تعارضات زناشویی گردد. همچنین 

 یهاتیفعال خانوادگی، اتحاد خانوادگی باال، حمایت اجتماعی، داشتن وابستگی متقابل در انجام مثبت

ی تعارضات زناشوی تواندمیکه این امر خود  خانوادگی و مجاورت زیاد با اعضای خانواده بسیار گسترده اسـت

 اهمیت توانندیمگرایی رابطه دارند نیز  خانواده و آداب و رسومی که بـا هاارزشرا کاهش دهد.  هاکشمکشو 

ا ر بر تعارضات بین زوجین درنتیجه اثر منفی نامساعد آن اقتصادی را تعدیل کننـد و -وضعیت اجتماعی

یست، همسو ن هاپژوهشایر بین خانواده گرایی و تعارض زناشویی با س یرابطهبا توجه به اینکه  د.کاهش دهن

 دیگر ضروری است. یهانمونهانجام پژوهش کیفی در این زمینه با 

از نتایج دیگر پژوهش آن بود بین صمیمیت و تعارض زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد که با سایر 

عملکرد خانواده را ( نشان دادند تعارض زناشویی ۵۱۰۲) یآبادعیشفهمسو است. رسولی، دالور و  هاپژوهش

 ینیبشیپتعارض زناشویی  چنینهم. کندمی ینیبشیپی بخشرضایت طوربهنقش میانجی صمیمیت  با

تعارض زناشویی و طالق عاطفی  یهامؤلفه( نشان داد بین ۵۱۵۰) کوگفتارینکننده صمیمت است. پژوهش 

ابطه معکوس و معنادار وجود دارد. صمیمیت و طالق عاطفی ر یهامؤلفهمستقیم و معنادار و بین  یرابطه
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 شناختیروان( در پژوهش خود دریافتند تعارضات زناشویی با صمیمیت ۰7۹۲مرادی، افرازی زاده و اسدزاده )

 صمیمیت یعنی. گرددیممنفی و معناداری دارد و افزایش صمیمیت موجب کاهش تعارض زناشویی  یرابطه

مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر  هایفعالیت، هاایده ،هاارزش یگذاراشتراکسطح نزدیکی همسر، 

تعارض کمتری را تجربه خواهند  رفتارهای عاطفی دیگر نظیر نوازش کردن. در نتیجه زوجین صمیمی و

کرد. در هر تعاملی کنش و واکنش وجود دارد و هر دو به یک میزان دارای اهمیت است. هنگام بروز تعارض 

متناسب با موقعیت  یالعملعکسمسئله و تعارض دارا باشند، عمل و  م را در حلالزچنانچه زوجین مهارت 

 زمان احساس امنیت مروربهموفقیت در حل تعارض  یهاتجربهو در جهت حل تعارض نشان خواهند داد. 

 دگاه زوجین را بهیحلی مفید را در فرد ایجاد و د همسر و امید به یافتن راه یهاواکنشخاطر نسبت به 

و تعامل سازنده، بستری از صمیمیت برای  عقالنی. این احساس امنیت، دیدگاه دینمایمنزدیک  یکدیگر

 .کندیم جادیرابطه ا

رابطه معنادار وجود دارد و با افزایش  همچنین نتیجه پژوهش نشان داد بین بلوغ عاطفی و تعارض زناشویی

 هاپژوهشبا سایر  میرمستقیغپژوهش به طور . نتیجه این ابدییمبلوغ عاطفی تعارض زناشویی کاهش 

رابطه عاطفی در خانواده و بین والدین و ( دریافتند ۰7۹1. جعفری هرندی و رجایی موسوی )همسوست

. فرزندان و میزان مذهبی بودن والدین از عوامل تأثیرگذار در میزان بلوغ عاطفی نوجوانان دختر است

ر بررسی اثر بلوغ عاطفی را بر نگرش مذهبی دختران ( د۵۱۰۱محمدیاری و خدابخشی کوالیی )

دارد.  مثبت و مستقیم تأثیرتهران به این نتیجه رسیدند بلوغ عاطفی بر نگرش مذهبی  یدانشگاهشیپ

ق والدین الو بدون تجربه ططالق  یباتجربهنشان داد که بین فرزندان ( ۰7۹۹پژوهش قره داغی و مبینی )

 توانایی رو به روبه بلوغ عاطفی . و بلوغ عاطفی، تفاوت معناداری وجود داردنقش جنسیتی  یهااسیمقدر 

جزئیات آن وقایع، توانایی تعبیر مثبت داشتن از رویدادها و  تجزیه و تحلیل شدن با واقعیات زندگی و

و  هاستشکو تجارب تلخ زندگی، توانایی پذیرش  هاشکست تجربیات ناگوار زندگی، توانایی یادگیری از

افرادی  گفت توانمیاز این رو  .گرددیمتوصیف  ، توانایی کنترل خشم و رهایی از رفتارهای تکانشیهایناکام

 هاآندارند. احساسات موجب تحریک  بر عهدهکه از لحاظ عاطفی بالغ هستند، کنترل عواطف خود را 

 اندافتهیدرهمچنین پژوهشگران  .کنندمیو عواطف خود را در زمان مناسب و به شکل مناسب ابراز  شودمین

، تمایل زیادی دارند که ادراک بدون کنندمیی خوشبخت که در حل تعارضات زندگی موفق عمل هازوجکه 

عیب و نقصی از همسرشان داشته باشند و اگر خطا و قصوری در آنان مشاهده کردند به راحتی آن را ببخشند 

صورتی سخاوتمند به یکدیگر صفات مطلوبی نسبت دهند و این به  کنندمیو آن را فراموش نمایند و سعی 

ه و عفو خطاهای یکدیگر ک یپوشچشماز رفتارهایشان به راحتی قابل مشاهده است. بدون شک این توانایی 

بلوغ عاطفی است، در برخی اوقات، موجب سازگاری مطلوب با مشکالت بالقوه زندگی مشترک  یهانشانهاز 

 .شودمی هاآنتعارضات بین  و حل مطلوب و منطقی

به سایر شهرها و  میتعمقابلاین پژوهش فقط در تهران و حومه تهران انجام شد، به همین دلیل نتایج آن 

در  نیآنالبه دلیل شرایط کرونا و محدودیت ناشی از قرنطینه اجرای پرسشنامه از طریق  ؛ ونیست هامکان

یکی از زوجین حاضر  معموالًکه تعارض شدید داشتند  هاییزوج بود. در بین ریپذامکانمورد افراد داوطلب 

با توجه به نقش صمیمیت، بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی، مربیان  گرددیم. پیشنهاد شدینمبه همکاری 
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 رسروکا، مشاوران مدارس، مدرسان آموزش خانواده و افرادی که به نحوی با والدین و دانش آموزان مهدکودک

و  رهایمتغدر تقویت این تفریحی، آموزشی و ورزشی  هایفعالیتنمایش فیلم و اجرای تئاتر، ریق از طدارند 

 ی خانواده گرایی بکوشند.هاارزشترویج 

 

 موازین اخالقي

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

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالل پرسشنامهتوجه به شرایط و زمان تکمی

 خروج از پژوهش مختار بودند.

 

 سپاسگزاری

از کلیه عزیزانی که در انجام این پژوهش با ما نویسـندگان پژوهـش حاضـر بـر خـود الزم دانسـتند کـه 

 همکاری کردند سپاسگزاریم.
 

 تعارض منافع

 سندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار نوی
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 آوری و هوش معنوی در پیش خودتابنقش بلوغ عاطفی، (. ۰7۹۱) و بساک نژاد، سودابه ،.شریفی ریگی، علی
در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه  پذیری شناختی بینی سازگاری با دانشگاه، با کنترل انعطاف

 .۱1-۱۹ :(۱)۰۵مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،  اهواز. شاپور جندی

، زوجین بادرآمد دوگانهبلوغ عاطفی، بخشش، رضایت زناشویی در(. ۵۱۵۰و اسد، سارا ) .فاطیما -شمسی، مهر

 .۰7-۰ :(۰) ۵۱مجله روانشناسی حرفه ای بحریا، 

و موسوی، سید محمد صادق  ،.هنرپروران، نازنین .،کالنتری، جالل .،رفاهی، ژاله .،عزت زادگان جهرمی، حسین

اه نشگرا در دانشجویان متمایل به ازدواج و ازدواج گریز دا متمایزسازیبلوغ عاطفی و خود مقایسه(. ۰7۹1)
 .۰۱۰-۰۱7. نخستین همایش روانشناسی و مشاوره، پیام نور جهرم

رابطه تعامالت منفی بین زوجین و خانواده (. ۰7۹1و احمدی، سید احمد ) ،.اعتمادی، عذرا .،قاسمی، سیمین 
و غنی سازی  مشاوره دو فصلنامه آسیب شناسی،همسربا صمیمیت زوجین و تعارضات زناشویی در زنان. 

 .۰7-۰ :(۰)۰ خانواده،

های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت نقش تمایز خود و سبک(. ۰7۹1) و فتحی، الهام ،.قاسمی، یوسف
 .۰۱۹-۱۱ :(1۱)۰۵. مجله زن و مطالعات خانواده، یزناشوی

فرزندان با و  یدر بلوغ عاطف یتیسه خودپنداره، نقش جنسیمقا(. ۰7۹۹و مبینی کشه، فریبا ) ،.قره داغی، علی
 .۵۱۱-۵7۰ :(1۵) ۰۰. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ینق والدالتجربه طبدون 



 خانواده درمانی کاربردی |   ان                    میرزایی کندری و همکار |             ... و یزسازیبر اساس خودمتما ییتعارض زناشو یسازمدل  1۱۹

 

 

رابطه علّی (. ۰7۹۱سیمین ) و حسینیان،، .کیامنش، علیرضا .،زاده هنرمند، مهنازمهرابی .،کاظمیان مقدم، کبری
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 .بطه بین بلوغ عاطفی و رضایت مندی زناشویی با سبک دلبستگیبررسی را. (۰7۹1نوروزی شهرکی، محمد )
 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی  تبیین(. ۰7۹۱و عزیزی، ارمان ) ،.یوسفی، ناصر
 .۱1-۲۱ :(7۲)۹فرهنگ مشاوره وروان درمانی،  های شخصیتی و تیپ
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 سشنامه تعارض زناشویيپر

 همیشه اکثرا گاهی به ندرت هرگز عبارات ردیف

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .شودمیهنگام دعوا با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع  ۰

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .من و هسرم حساب های مالی جداگانه داریم ۵

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم 7

ام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی هنگ 1

 .شویم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .من و همسرم کتک کاری می کنیم ۲

https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201723839837367.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201723839837367.page


 خانواده درمانی کاربردی |   ان                    میرزایی کندری و همکار |             ... و یزسازیبر اساس خودمتما ییتعارض زناشو یسازمدل  1۰۰

 

 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .شودمیهنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع  ۱

ان( را یا آن) اویا فرزندانم( حاضرم انتظارات نامعقول ) فرزندبرای جلب  ۱

 .برآورده کنم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .بدون اطالع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم 1

را به کارهای دیگر مشغول می  خودم وقتی همسرم از من تقاضایی دارد، ۹

 .کنم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست ۰۱

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .اتاق یا خانه را برای مدتی ترک می کنموقتی با همسرم دعوا می کنم،  ۰۰

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم ۰۵

درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می  ۰7

 .کنم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .ن می خواهد تنبیه می کنمهمسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازم ۰1

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .کندمیهمسرم رابطه جنسی را به من تحمیل  ۰۲

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .همسرم را به رفتارهای غیر اخالقی متهم می کنم ۰۱

از اعضای خانواده پدری و مادری ام، برای حل اختالفات خود با همسرم،  ۰۱

 .کمک می گیرم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .زندانم(، اسرار همسرم را به من می گویندیا فر) فرزند ۰1

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .کنندمیخانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی  ۰۹

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .خرج خانواده، در هرصورت )آشتی یا دعوا( در اختیار من است ۵۱

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم ۵۰

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .ی با همسرم دعوا می کنم، فریاد می زنم و ناسزا می گویموقت ۵۵

در و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من پخانواده   ۵7

 .کنندمیدلسوزی 

۰ ۵ 7 1 ۲ 

فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من  ۵1

 .هستند

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .ستانم در جریان اختالف من و همسرم هستنددوست یا دو ۵۲

من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می  ۵۱

 .کنیم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود ۵۱

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است ۵1

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .هنگام نزاع، از همسرم درخواست طالق می کنم ۵۹

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .خانواده پدری و مادری من، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند 7۱

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .کنندمیهنگام دعوا بین من و همسرم، فرزند یا فرزندانم از من حمایت   7۰

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .ز دیگران پول قرض کنمحاضر نیستم برای بدهی های همسرم ا 7۵

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .شودمیهنگام دعوا، رابطه جنسی من و همسرم قطع  77

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .با وجود داشتن همسر، از تنهایی رنج می برم  71

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .کندمیتحقیر مرا همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم،  7۲

و نیاز به  شودمیفرزندانم زیاد مریض  هنگام دعوای من و همسرم، یکی از 7۱

 .مراقبت دارد

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم 7۱

می  بدون اطالع همسرم، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول  71

 .گیرم

۰ ۵ 7 1 ۲ 
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 ۲ 1 7 ۵ ۰ .کندمیدم بی عالقه خو هایفعالیتدعوا با همسرم، مرا نسبت به   7۹

با آن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد،  1۱

 .مخالفت می کنم

۰ ۵ 7 1 ۲ 

 ۲ 1 7 ۵ ۰ .هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم 1۰

در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع  1۵

 .شودمی

۰ ۵ 7 1 ۲ 

*** 

 پرسشنامه خودمتمایزسازی

 کامالً عبارات ردیف

 موافقم

تاحدی  موافقم

 موافقم

تاحدی 

 مخالفم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم ۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است ۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .کنم ام خودداری می غالباً از بروز احساساتم به خانواده 7

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .مانم ، آرام میزااسترسمن حتی در شرایط  1

برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از  معموالً ۲

 .جانب دیگران نیاز دارم

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

خودش ناامید کند، مدتی از اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از  ۱

 .او کناره میگیرم

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 "چه کسی هستم "اینکه  ام بیفتد، معنای هر اتفاقی که در زندگی ۱

 را از دست نمی دهم.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ فاصله می گیرم. زمانی که افراد به من خیلی نزدیک شوند، از آنها 1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .رفتار کنملدینم از من دارند که وا خواهم مطابق انتظاراتیمی  ۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ )احساساتی( نبودم. کاش این قدر عاطفی ۰۱

آسانی تغییر می  برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به معموالً ۰۰

 دهم.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

دوستانم تحمل اینکه در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را  ۰۵

 .رندبرایشان بیان کنم ندا

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

رنجیده خاطر  وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد میکند، چند روز ۰7

 می شوم.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

می زند و تفکراتم دچار مشکل  گاهی احساساتم وضع مرا به هم ۰1

 .شودمی

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

هنگام بحث با هر شخصی میتوانم افکارم را درباره موضوع مورد   ۰۲

 .تم نسبت به آن شخص جدا کنماز احساسا ،بحث

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

احساس ناراحتی  ،شوندمیغالباً وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک  ۰۱

 .کنم می

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .ام نیازمندم تمام اشخاص زندگی تائیداحساس میکنم حقیقتاً به  ۰۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ تنم احساساتم دائم در نوسان اسگاهی می بی ۰1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ م آنها را تغییر دهم، آشفته می شوم.توانمیبه خاطر چیزهایی که ن ۰۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ دست بدهم.. ل خود را در روابط صمیمانه ازالنگرانم که مبادا استق ۵۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .بیش از حد به انتقاد حساسم ۵۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ سعی میکنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم ۵۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .من نسبتاً خودم را قبول دارم ۵7

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .غالباً احساس میکنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند ۵1
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 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .کنم غلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آنها موافقت میا ۵۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .کنم اگر با دوستم بحثی داشته باشم، تمام روز به آن فکر می ۵۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .بگویم "نه"م به آنها توانمیفشار دیگران باشم،  حتی اگر تحت ۵۱

اید کنم ب ، احساس میشودمیوقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید  ۵1

 .از آن بگریزم

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

به من احساس بدی )هایم( هنوز جر و بحث با والدین و خواهر برادر  ۵۹

 .دهدمی

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

اگر کسی از دست من آزرده شود، نمیتوانم به آسانی از کنار آن  7۱

 .بگذرم

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

کنم درست است، کمتر  دهم که فکر می وقتی کاری انجام می 7۰

 .دیگران هستم تائیدنگران 

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

ام  برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده 7۵

 .کنم را نمی

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

گیری در کنارم نباشند،  غالباً وقتی دیگران برای کمک در تصمیم 77

 .کنم احساس ناامنی می

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم 71

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد اعتمادبه 7۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .کنم وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می 7۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم هنگام تصمیم 7۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .ام غالباً مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته 71

صحبت درباره آن وضع را بدتر  معموالًوقتی کاری خراب میشود  7۹

 میکند

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ د.گذار می همه چیز روی من بیش از دیگران اثر 1۱

کنم  کنم که فکر می صرفنظر از حرف دیگران کاری را می معموالً 1۰

 .درست است

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

اگر دوستانم فضایی را که نیاز دارم به من بدهند، روابط ما بهتر  1۵

 .خواهد شد

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ .کنم غالباً در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می 17

*** 

 پرسشنامه خانواده گرایي
 کامالً عبارات ردیف

 موافقم

تاحدی  موافقم

 موافقم

تاحدی 

 مخالفم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

از خود به پدر  ترکوچکفرزندان باید با حمایت از برادران و خواهران  ۰

و مادرشان کمک کنند، مثال در انجام تکالیف یا مراقبت از آنها و .... 

 ک کنند.به پدر و مادر کم

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

هر فردی باید اوقاتی را که با بستگان و خویشاوندانش می گذراند،  ۵

 ارزشمند بداند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

هر فردی باید در نزدیکی خانه والدینش زندگی کند و به طور مرتب  7

 اوقاتی را با آنها سپری کند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

ی، خاله و عمه به کمک اگر اعضای خانواده گسترده، مثال عمو، دای 1

نیاز دارند هر فردی باید همیشه از آنها حمایت کند، حتی اگر الزم 

 باشد فداکاری بزرگی انجام دهد.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ هر فردی باید زمانی که به کمک نیاز دارد به حانواده اش تکیه کند. ۲
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 اید احساساگر فردی کاری کند که باعث بی آبرویی خانواده شود، ب ۱

 شرمندگی کند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

فرزندان باید بدون داشتن چشمداشت از والدین، به اهل خانواده  ۱

 کمک کنند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

حتی اگر والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ نظرات متفاوتی داشته  1

 باشند، باید با احترام زیادی با آنها رفتار شود.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

غذا  ی مثلهایفعالیتاوقات با خانواده و بستگانش  هر فرد باید گاهی ۹

 خوردن، بازی کردن و با هم جایی رفتن را انجام دهد.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

والدین سالخورده و مسن باید با فرزندان و بستگان خود زندگی  ۰۱

 کنند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

از هر فردی انتظار می رودکه همیشه از آبرو وشرافت خانوادگی خود  ۰۰

 ع کند، بدون توجه به اینکه چه عواقبی به دنبال دارد.دفا

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

سال همیشه باید به حرف والدین خود گوش  ۰1فرزندان کمتر از  ۰۵

 دهند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ فرزندان باید تا وقتی ازدواج نکرده اند با والدین خود زندگی کنند. ۰7

، باید کنندمیوالدینشان اشتباه حتی اگر فرزندان معتقد باشند که  ۰1

 بدون هیچ سوالی از والدین خود اطاعت کنند.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ هر فرد باید بخاطر خانواده اش آدم خوبی باشد. ۰۲

حتی اگر خواهران و برادران بزرگتر نظرات متفاوتی با ما داشته  ۰۱

 باشند باید با احترام زیادی با آنها رفتار شود.

۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

*** 

 پرسشنامه صمیمیت
تقریبا  همیشه عبارات ردیف

 همیشه

به  گاهی اغلب اکثرا

 ندرت

 هرگز

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم. ۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ که مرا دوست دارد. دهدمیاو نشان  ۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما با یکدیگر روراست و صادق هستیم 7

یم انتقادات یکدیگر را از اشتباهات توانمیما  1

 وخطاهای خودم بپذیریم.

۱ ۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما از یکدیگر خوشمان می آید. ۲

ما به یکدیگر عزت نفس می دهیم و احترام می  ۱

 گذاریم.

۱ ۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ زندگی ما بخاطر با هم بودن خوب است. ۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ خودمان لذت می بریم. یرابطهاز  1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ .دهدمیاو به احساس های من اهمیت  ۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما احساس می کنیم که با هم یکی هستیم. ۰۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما بسیار کم است. یرابطهمیزان خود خواهی در  ۰۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است. ۰۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ بودن او در زندگی ام از خوشبختی های من است. ۰7

همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست  ۰1

 .دهدمی

۱ ۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ او برای من مهم است. ۰۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ۱ ۱ ما یکدیگر را دوست داریم. ۰۱



 خانواده درمانی کاربردی |   ان                    میرزایی کندری و همکار |             ... و یزسازیبر اساس خودمتما ییتعارض زناشو یسازمدل  1۰۲

 

 

 من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب ۰۱

 می کنم.

۱ ۱ ۲ 1 7 ۵ ۰ 

 پرسشنامه بلوغ عاطفي
خیلی   ردیف

 زیاد

 هرگز احتماالً  نامشخص زیاد

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا دچار ناراحتی روانی هستید؟ ۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از پیشامدهای آینده می ترسید؟ ۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا هیچگاه قبل از رسیدن به هدف از کار دست می کشید؟ 7

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ل کار شخصی تان از دیگران کمک می گیرید؟آیا برای تکمی 1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا بین امیال و اهدافتان تفاوتی وجود دارد؟ ۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا احساس می کنید کم حوصله هستید؟ ۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا فکر می کنید لجوج هستید؟ ۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا نسبت به دیگران حسادت می کنید؟ 1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ م کنترل خود را از دست می دهید؟آیا در اثر خش ۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ت و رویای روز غرق می شوید؟الآیا در تخی ۰۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا اگر به هدفتان نرسید احساس حقارت می کنید؟ ۰۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از لحاظ جسمی و ذهنی احساس ناراحتی می کنید؟ ۰۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا دوست دارید دیگران را اذیت کنید؟ ۰7

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا در لغزش های خود دیگران را سرزنش می کنید؟ ۰1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ وقتی با دیگران موافق نیستید با آنها دعوا می کنید؟آیا  ۰۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا احساس خستگی بیش از حد می کنید؟ ۰۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از دیگران خود را پرخاشجوتر می دانید؟ ۰۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ یال غرق می شوید؟یا در عالم خآ ۰1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا احساس می کنید خودمحور هستید؟ ۰۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از خودتان احساس نارضایی می کنید؟ ۵۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا در ارتباط با دوستان و آشنایان احساس فشار می کنید؟ ۵۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از دیگران متنفرید؟ ۵۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ کنید؟ آیا خودتان را تحسین می ۵7

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از شرکت در اجتماعات امتناع می کنید؟ ۵1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا وقت زیادی صرف خودتان می کنید؟ ۵۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ یا دروغ می گوئید؟آ ۵۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ف می زنید؟الآیا  ۵۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا تنهایی را خیلی دوست دارید؟ ۵1

 ۰ ۵ 7 1 ۲ یا اساساً مغرور هستید؟آ ۵۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از کار، گریزان هستید؟ 7۱

ع از کار مورد نظر، وانمود می کنید که آن را نمی الآیا با وجود اط 7۰

 دانید؟

۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا با وجود ندانستن کاری خاص، وانمود به دانستن آن می نمائید؟ 7۵

کوشید حق را به می ، به جای پذیرش آن، آیا با وجود مقصر بودن 77

 جانب خود بدانید؟

۲ 1 7 ۵ ۰ 

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا از نوعی ترس رنج می برید؟ 71

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا گاهی تعادل روانی خود را از دست می دهید؟ 7۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا هیچوقت دست به سرقت چیزی می زنید؟ 7۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ قی دست به عمل می زنید؟الآیا بدون توجه به قواعد و قوانین اخ 7۱
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 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا نسبت به زندگی بدبین هستید؟ 71

 ۰ ۵ 7 1 ۲ یا اراده شما ضعیف است؟آ 7۹

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا تحمل نظرات دیگران را ندارید؟ 1۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا دیگران شما را قابل اعتماد می دانند؟ 1۰

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ؟کنندمیآیا دیگران با نظرات شما مخالفت  1۵

 ۰ ۵ 7 1 ۲ دوست دارید دنباله رو دیگران باشید؟ آیا 17

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا با نظرات گروهتان مخالفت می کنید؟ 11

 ۰ ۵ 7 1 ۲ آیا دیگران شما را فردی غیر مسئول می دانند؟ 1۲

 ۰ ۵ 7 1 ۲ قه نمی کنید؟الآیا به کار دیگران ابراز ع 1۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ ؟کنندمیآیا دیگران در کمک گرفتن از شما تردید  1۱

 ۰ ۵ 7 1 ۲ یا به کار خود بیش از کار دیگران اهمیت می دهید؟آ 11

*** 
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Abstract 

  

Aim: The aim of this study was to model marital conflict based on self-

differentiation and familism orientation with the mediating role of intimacy and 

emotional maturity in the family. Methods: The present study is an applied 

research in terms of purpose and in terms of method is correlational research and 

structural equation modeling. In this study, the population includes all couples 

living in Tehran. And available Sampling method was used. 1107 people answered 

the questionnaire and 295 couples (590 couples) were selected as the research 

sample. An online version was sent to the people who announced their readiness 

to cooperate and the necessary explanations in this regard were provided. Data 

collection tools included: Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Self-

Differentiation Questionnaire (DSI), Familism scale, Emotional Maturity Scale. In 

the inferential statistics section, path analysis and structural equation modeling 

were used to analyze the data and test the hypothesis, and SPSS and smart-pls 

software were used. Results: Data analysis showed this model has a good fit and 

between self-differentiation and marital conflict; Between self-differentiation and 

emotional maturity; Between familyism and emotional maturity; Between 

familyism and marital conflict; Between intimacy and marital conflict there is a 

significant relationship between emotional maturity and marital conflict.The 

results also showed that the mediating role of emotional maturity in the model was 

significant but the mediating role of intimacy in the model was not significant. 

Conclusion: As a result, these variables can be considered in medical and 

counseling centers in resolving marital conflict. 

Keywords: Marital conflict, self-differentiation, familism, intimacy, emotional 

maturity and family 
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