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Abstract 

To understand the quality and stability of marital relationships, paying attention to marital 

commitment is as important as marital satisfaction. The purpose of this study was to 

develop a causal relationship model of marital commitment based on forgiveness and 

differentiation by mediating marital intimacy. The research method is quantitative in terms 

of purpose and in terms of collecting data, correlation is a structural equation analysis. A 

sample of 442 people from all married workers in districts 1 and 2 of Sanandaj was selected 

as an available sampling. Inventory of marital commitment (Adams and Jones, 1997), marital 

intimacy (Walker and Thompson, 1983), (Skowron and Smith, 2003), and forgiveness 

(Pollard and Anderson, 1988) was completed by the subjects. The results of structural 

equation analysis showed that forgiveness (P ≤ 0/01, β- 0/47), differentiation (P ≤ 0/05, β-

0/13), and intimacy (P ≤ 0/05, - β0/12) had a direct effect on marital commitment. Also, 

forgiveness and differentiation by mediating intimacy. Have an indirect effect on marital 

commitment. The findings of this study show that the conceptual model of marital 

commitment based on differentiation and forgiveness by mediating marital intimacy fitted 

with the experimental model. Overall, the findings of this study show the impact of 

forgiveness, differentiation, and intimacy on marital commitment, and as a result, despite 

the marital commitment, couples, despite experiencing painful events, continue together 

and bound by actions and frameworks. Specific ones are bound to a great purpose. 
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Introduction 

Marital commitment is defined as a cognitive process that reflects the decisions people make 

about their partner (Gobbi, 2018). Marital commitment is the strongest and most sustainable 

factor predicting the quality and stability of a martial relationship (Mosko, 2009). One of the 

personality traits that has a potential link to commitment is forgiveness, which has contributed 

greatly to the development of positive psychology over the past few years, especially in the 

field of couple therapy. Forgiveness is defined as a fundamental change in a person's behavioral 

and emotional levels that occurs in relation to another person who has harmed him or her. 

Another reason that seems to be related to martial commitment is self-differentiation (Hill, 

Hasty, Moore, 2011). The concept of differentiation refers to the ability to experience intimacy 

with others and stay in the emotional space while at the same time being independent of others. 

Methodology 
The present study is in terms of quantitative nature, in terms of practical purpose and in terms of 

data collection method, correlation is the type of structural equation analysis have given. Based 

on the Cochran's sample size determination formula with a calculation of 5% error level, a 

sample with a volume of 442 people from the statistical population was selected as a multi stage 

cluster. The participants 'Word criteria were: the ability to speak in Persian, the couple living 

together during the visit, and the participants' readiness to take part in the research. The criteria 

for leaving were: having personality disorders and participating in other research at the same 

time. 

Results and discussion 

 In order to conduct the present study, first, they referred to the district and two education 

districts of Sanandaj city, and according to the criteria of leaving and leaving 442 subjects, they 

were selected from among the available employees. After selecting the research sample, the 

questionnaires were implemented and completed by the participants. After completing the 

research, the data collected were analyzed using statistical correlation methods and structural 

equation analysis. 

  

Conclusion 

The present study was conducted with the aim of adjusting the structural model of marital 

commitment based on desire and differentiation with the mediation of intimacy. Using the 

research method, the structural arguments of the punishment of the district prosecutor, the 

distinction of ability and research on marital commitment are left behind. From the part and the 

distinction of virtue through intimacy over marital commitment, among other things. It gives 

you and limits you. In order to provide you with an important structure and important function 

in married life, you can choose sustainability and health from among the visitors and the lack of 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=Gobbi%2C+Paula+E.%282018%29.+%22Childcare+and+commitment+within+households%2C%22+Journal+of+Economic+Theory.+176%285%29%2C+503-551&btnG=
https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI3403140/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1375/anft.32.1.43
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1375/anft.32.1.43
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These other solutions. Have a shake too. You can use it this way. Using the services of 

consultants (Sternberg & Barnes, 1988). Explaining the Relationship between Marital 

Commitment and Section with (Karremans & Van Lange, 2004(, Explanations and 

Interpretations )Brannan, Davis & Biswas – Diener, 2016), In this field, by using capable 

specialists, having the ability to use these viewers and using them, you can use it to be able 

to use it. Performance (Sternberg & Barnes, 1988). By using the current situation, you can 

adjust in terms of Hezekiah and marital guidance and ability and poor marital satisfaction. It 

has the potential to be able to read itself, to challenge itself, to challenge you, to challenge 

you, to control you, to enable you to strengthen yourself, and to serve you. Do it. 

Communicating with marriage guidance and commitment can make it worse for you as a 

family member and mother. 
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 چکیده

ۀ رضایت زناشویی اهمیت دارد. پژوهش حاضر با اندازبهکیفیت و ثبات روابط زناشویی، توجه به تعهد زناشویی برای درک 

هدف تدوین مدل علی تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی، انجام گرفت. روش 

همبستگی از نوع تحلیل معادالت  هادادهشیوه گردآوری  ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظرماهیت کمی،  ازلحاظپژوهش 

در  صورتبهسنندج  2 و 1ناحیه  وپرورشآموزش متأهلنفر از میان تمامی کارکنان  442ی به حجم انمونه. استساختاری 

 & Walker) ییزناشوصمیمیت  ،(Adams & Jones, 1997) ی تعهد زناشوییهاپرسشنامهدسترس انتخاب شدند. 

Thompson, 1983)، یافتگیزیتما خود (Skowron & Schmitt, 2003)  و بخشش(Pollard & Anderson, 1988)   توسط

 یافتگیزیتما(، β، P≤01/0=47/0) بخششنشان داد که  تکمیل شد. نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری هایآزمودن

(13/0=β،P ≤ 05/0و صمیمیت ) (12/0=β ،P ≤ 05/0( بر تعهد زناشویی اثر مستقیم دارند. همچنین بخشش )و 08/0 )

ی پژوهش بیانگر برازش مدل مفهومی هاافتهدارد. ی میرمستقیغ( با واسطه صمیمیت بر تعهد زناشویی، اثر 02/0) یافتگیزیتما

این  یهاافتهی درمجموع .استی صمیمیت زناشویی با مدل تجربی گرواسطها تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و بخشش ب

زوج تعهد زناشویی  باوجود جهیدرنتو  استی و صمیمیت بر تعهد زناشویی افتگیزیتمابخشش،  ریتأث دهندهنشانپژوهش 

خاص  ییهاچهارچوباعمال و و با مقید بودن به  کنندیمرغم تجربه رویدادهای دردناک همچنان باهم بودنشان را حفظ علی

 .باشندیمبه یک هدف عالی مقید 

 تعهد زناشویی، بخشودگی، تمایزیافتگی، صمیمیت زناشویی ها:کلیدواژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره
 1399و تابستان  بهار(. 29 یپایپ) اول شماره. دهم دوره
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 مقدمه

 است که نشانگر تصمیماتی است که افراد در شدهتعریفیک فرایند شناختی  عنوانبه 1تعهد زناشویی 

ترین و زناشویی، قوی تعهد .(Gobbi, 2018) کنندمیارتباط با شریک زندگی و روابط خود اتخاذ 

تعهد زناشویی را  .Mosko, 2009)) استکیفیت و ثبات رابطه زناشویی  بینی کنندۀپیشمل پایدارترین عا

 ,.Nelson, Kirk et al)، تعریف کرد شودمیپیدا  هامحدودیتاحساس تداومی را که در جاذبه و  توانمی

، اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت دهدمیتعهد ماهیت وابستگی فرد در رابطه را نشان . (2011

که رابطه در درازمدت  ارزشمند است. تعهد زناشویی را شامل سه بعد  کندمیو تا چه حد احساس  کندمی

عی )تعهد اجتما و محدودیتتعهد نسبت به همسر)تعهد شخصی(، تعهد نسبت به ازدواج )تعهد اخالقی( 

. تعهد نسبت به ازدواج، به است. تعهد نسبت به همسر شامل عشق، رضایت و فداکاری داندمیساختاری( 

، محدودیت اجتماعی نیز به شودمیزوجین برای حفظ ازدواج و احترام به آن گفته  پذیریمسئولیت

. برای (Ramirez Jr, 2008)پیامدهای عاطفی، مالی و اجتماعی خاتمه دادن به روابط زناشویی اشاره دارد

درک کیفیت و ثبات روابط زناشویی، توجه به تعهد زناشویی به همان اندازه رضایت زناشویی اهمیت دارد 

(Yamaguchi, Smith et al., 2017).  تعهد زناشویی  هایهمبستهاخیر  هایپژوهشبه همین دلیل در

 گذارندمیکه عوامل مختلفی بر تعهد زوجین اثر  انددادهو نتایج نشان  اندقرارگرفته موردبررسی

(Goodfriend & Agnew, 2008).  و  مسئلهحل  هایمهارتعواملی مانند رضایت زناشویی، برخورداری از

 انددانستهتعهد زناشویی  هایکننده بینیپیش ترینمهمشخصیتی و روانی اجتماعی را از  هایویژگی

(Mohammadi & Abbasi, 2016). 

است که در چند سال گذشته با  2های شخصیتی که پیوندی بالقوه با تعهد دارد، بخششیکی از ویژگی

در حوزۀ  خصوصبهسهم زیادی از مطالعات را به خود اختصاص داده است و  3گسترش روانشناسی مثبت

ی و یک تغییر بنیادی در سطوح رفتار عنوانبهاین گسترش چشمگیر بوده است. بخشش  درمانیزوج

 ؛افتدمیاست که نسبت به فرد دیگری که آسیبی به او رسانده است اتفاق  شدهتعریفهیجانی شخص 

است که شخص از افکار انتقام و اجتناب به واسطة  دوستانهنوع، بخشش یک تصمیم دیگرعبارتبه

 & Brannan, Davis) کندمی پوشیچشمخشم، ترس، خیانت و آسیب  جایبهمثبت  هایهیجانجایگزینی 

                                                                                                                     
1. marital commitment 

2. forgiveness 

3. positive psychology 

file:///C:/Users/Negaresh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Childcare%20and%20commitment%20within%20households,%22%20Journal%20of%20Economic%20Theory
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916310005
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Biswas – Diener, 2016).  سازیمفهومحاوی عاطفه، رفتار و شناخت  چندبعدییک ساختار  عنوانبهبخشش 

بخشش )مانند ابراز  هایشیوهاست و در مطالعة آن اهداف گوناگون )مثل شخصی، دیگران و خدا( و  شده

د به عامل پابرجایی رابطه و افزایش رضایت توانمیتوانایی بخشش همسر  .احساس( را باید در نظر گرفت

دس رابطه زناشویی زناشویی منجر گردد همچنین افرادی که قادر به بخشش همسر خود هستند اعتقاد بر تق

خود دارند و این توانایی بخشش همسر به استحکام بیشتر رابطه زناشویی و افزایش رضایت زناشویی می

که بخشش نقش مهمی در حفظ  انددادهنتایج مطالعات نشان  (.Parvin, Tayebi & Zohreh, 2011) انجامد

 نسبت به شریک زندگی رابطه دارد ازخودگذشتگیه دارد. بخشش با تعهد زناشویی و روابط عاشقان

(Karremans & Van Lange, 2004) و در نهایت به حل  دهدمیطراب و افسردگی را کاهش و خشم، اض

و کیفیت زناشویی را افزایش  (Braithwaite, Mitchell et al., 2016) کندمیزناشویی کمک  هایتعارض

 .(Fincham, Beach et al., 2007) دهدمی

 ,Hill) است 1با تعهد زناشویی مرتبط است متمایزسازی خود رسدمییکی دیگر از عواملی که به نظر 

Hasty et al., 2011)  . به توانایی تجربه صمیمیت با دیگران و ماندن در فضای عاطفی و مفهوم تمایزیافتگی

خود را  هایواکنشکه افراد با تمایزیافتگی باال  ایگونهبهاستقالل از دیگران اشاره دارد.  حالدرعین

این کنترل را با و در مقابل، افراد با تمایزیافتگی پایین گرایش دارند تا   کنندمیمنطقی کنترل  صورتبه

های صمیمیت و تمایزیافتگی بنیان .(Hill, Hasty et al., 2011) کنندمیهیجانی و عاطفی اعمال  هایواکنش

زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی  رودمی. انتظار کندمیپذیرش دوسویه را در ازدواج بررسی 

دارند، در زمان ازدواج، بلوغ هیجانی کمتر و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی شدن داشته باشند. در 

و  پذیرترانعطافکه نقشی  دهندمیران به یکدیگر اجازه زناشویی تمایزیافته، همس هاینظاممقابل، در 

 داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را تجربه کنند  ترصمیمانه ایرابطه

(Kerr & Bowen, 1988). 

 ,Momeni)زناشویی رابطه معکوس و با رضایت زناشویی رابطه مستقیم دارد  هایتعارضتمایزیافتگی با 

KavoosiOmid & Amani, 2016)  که تمایزیافتگی با تعهد  انددادهدیگر هم نشان  هایپژوهشهمچنین نتایج

نگاهی به روابط بین فردی هر شخص نشان  .(Hill, Hasty et al., 2011)دارد  دارمعنیزناشویی رابطه مثبت و 

از عوامل مختلفی است. اینکه شخص  متأثرشخصیتی، رفتاری و هیجانی  هایویژگیکه میزان بروز  دهدمی

                                                                                                                     
1. self- differentiation 

https://www.researchgate.net/publication/301662629_The_Science_of_Forgiveness_Examining_the_Influence_of_Forgiveness_on_Mental_Health
https://scholar.google.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&ei=987mX-jvBaOS1fAPqZ-KaA&q=The+Relationship+between+Personality+Characteristics+and+Attachment+Styles+with+Forgiveness+in+Ahvaz+National+Oil+Company+Staff.New+Findings+in+Psychology&oq=The+Relationship+between+Personality+Characteristics+and+Attachment+Styles+with+Forgiveness+in+Ahvaz+National+Oil+Company+Staff.New+Findings+in+Psychology&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1AAWABggN0GaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEDoAECqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiox6fc-ertAhUjSRUIHamPAg0Q4dUDCA0&uact=5
https://www.researchgate.net/publication/293045687_Trait_forgiveness_and_enduring_vulnerabilities_Neuroticism_and_catastrophizing_influence_relationship_satisfaction_via_less_forgiveness
https://www.researchgate.net/publication/5967957_Longitudinal_Relations_Between_Forgiveness_and_Conflict_Resolution_in_Marriage
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://scholar.google.com/


 انیاحمد و ییدالشهدایس ،یمراد ،یمیمق                                                                                            76

 1399 تابستان و بهار(. 29 یاپیپ) اول شماره. دهم دوره، خانواده یدرمانروان و مشاوره

 

هیجان مثبت و توانایی بخشودگی باالیی دارد به این معنی نیست که در رابطه با همة اطرافیان درجة مشابهی 

ببندد. یکی از عواملی که در زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی زمینة  از آن را نشان دهد و یا به کار

است. در رابطه با بخشش و  1احساس صمیمیت کندمیفردی را فراهم  هایویژگیبروز یا سرکوب 

را ایفا  گریمیانجیکه صمیمیت این  رسدمیبه نظر  تعهد زناشوییمتغیرهای مرتبط با  عنوانبهتمایزیافتگی 

، دیگرعبارتبه. شودمیتوانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف  عنوانبهصمیمیت  .کندمی

صمیمیت، توانایی شناخت خود در حضور دیگران است. صمیمیت یک نزدیکی، تشابه و روابط شخصی 

بیان  طورهمینعاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر و 

بر همین اساس (. (Mohammadi & Abbasi, 2016افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است

که همدلی در عین حفظ استقالل با دیگری ایجاد شود  کندمینزدیکی و شناخت عمیق از فرد دیگر کمک 

شویی است. تعهد در گام اول در بخشش بلکه عنصر اساسی در تمایزیافتگی و تعهد زنا تنهانهو همدلی هم 

 & Cohan) شودمیازدواج و روابط زناشویی باعث افزایش رضایت از زندگی و رضایت زناشویی 

Kleinbaum, 2002)  و دومین عامل حفظ کنندۀ ازدواج است. بدون تعهد، رابطه سطحی، ظاهری و بدون

که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری الزم  هاییزوجسمت و جهت خواهد بود. 

د ، در ازدواج و کار با دیگران دچار مشکل خواهند شگیرندمینرسیده و وفاداری دوسوگرایانه را در پیش 

بر اساس  .(Momeni, KavoosiOmid & Amani, 2016) انجامدمیبه شکست رابطه ازدواج  غالبا  و این روابط 

 (Cohan & Kleinbaum, 2002)بر بروز طالق است  مؤثرعامل  ترینمهمدیگر، فقدان تعهد  هایپژوهشنتایج 

بقا و  هایشالوده چندوجهیکه در یک بافتار کلی و  یابندمی، ضرورت دستازاینبر این اساس مطالعاتی 

 شکوفایی رابطة زناشویی و یا سقوط و شکست آن را بررسی کنند.

 & Coyle)که تعهد زناشویی با بخشش  انددادهقبلی نشان  هایپژوهش باوجوداینکهبر همین اساس و 

Enright 1997) تمایزیافتگی ،(Hill, Hasty et al., 2011)  و صمیمیت(Mohammadi, Hyderinia & Abbasi, 

2016 (Momeni, KavoosiOmid & Amani, 2016))  ارتباط دارد، اما چون نقش صمیمیت در تعدیل و تسهیل

ارتباط متغیرهای بخشش و تمایزیافتگی با تعهد و رضایت زناشویی مغفول مانده است. همچنین تمایزیافتگی 

. در اندنگرفتهقرار  موردبررسییک فرایند در رابطه با تعهد زناشویی  هایمکانیسم عنوانبهو بخشش 

                                                                                                                     
1. intimacy 

https://psycnet.apa.org/record/2002-00645-014
https://psycnet.apa.org/record/2002-00645-014
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://scholar.google.com/
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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است بلکه  شدهپرداختهمستقیم و جداگانة متغیرها بر همدیگر  تأثیراتبه بررسی  تنهانهپژوهش حاضر 

در قالب مدل هم بررسی خواهد شد. بنابراین، مسالة اصلی پژوهش  هاآن غیرمستقیمتعاملی و  تأثیرات

حاضر این است که آیا مدل تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی به واسطة صمیمیت با 

 ؟تجربی برازش دارد ایهداده

 روش

همبستگی از  هادادهشیوه گردآوری  ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظرماهیت کمی،  ازلحاظپژوهش حاضر 

ک ناحیة وپرورشآموزش متأهلآماری این مطالعه را کارکنان  جامعه .استنوع تحلیل معادالت ساختاری 

ساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با محاسبه . بر اانددادهتشکیل  98 -97و دو سنندج در سال تحصیلی 

در دسترس،  گیرینمونه صورتبهنفر از میان جامعه آماری  442به حجم  اینمونهدرصد،  5سطح خطای 

عبارت بودند از: توانایی صحبت به زبان فارسی، با هم  کنندگانشرکتد وانتخاب شدند. معیارهای ور

برای شرکت در پژوهش. معیارهای  کنندگانشرکتآمادگی  در زمان مراجعه، هازوجزندگی کردن 

 دیگر. هایپژوهشدر  زمانهمخروج عبارت بودند از: ابتال به اختالالت شخصیت و شرکت 

 ابزار

با هدف سنجش تعهد زوجین  ،)7Adams & Jones, 199(این پرسشنامه توسط : 1پرسشنامة تعهد زناشویی

-4-1تعهد شخصی ) مؤلفهو دارای سه  گویه دارد 44است. پرسشنامه  شدهطراحینسبت به همسر و ازدواج 

-21-22-20-13-9-6-3(، تعهد اخالقی )8-44-38-36-32-31-28-27-25-24-18-16-14-11-10

. است( 43-42-40-39-33-19-17-15-12-7-5-2( و تعهد ساختاری )23-26-29-30-34-35-37-41

 سؤاالت .استو از کامال  موافقم تا کامال  مخالفم  ایدرجهپنجطیف لیکرت  بر اساسپرسشنامه  گذارینمره

. حداقل امتیاز ممکن شوندمی گذارینمرهمعکوس  صورتبه 22، 20، 19، 16، 15، 14، 10، 9، 7، 6، 2،4

بیانگر  132تا  88بیانگر تعهد زناشویی پایین، نمره بین  88تا  44خواهد بود. نمره بین  220و حداکثر  44

. در پژوهش آدامز و جونز دهدمینیز تعهد زناشویی باال را نشان  132تعهد زناشویی متوسط و نمره باالتر از 

 است. در ایران شدهگزارش 89/0پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه  سؤاالتپایایی 

                                                                                                                     
1. marital commitment questionnaire (MCQ) 

https://psycnet.apa.org/record/1997-04066-016
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 ,Momeni, KavoosiOmid & Amani) اندکردهرا گزارش  85/0ی مطلوب و آلفای کرانباخ روایی محتوای

2016.) 

برای سنجش مهر و  (Walker & Thompson, 1983) این پرسشنامه توسط: 1مقیاس صمیمیت زناشویی 

کلی )نزدیکی  مؤلفهگویه دارد و در قالب یک  17است. پرسشنامه  شدهتدوینصمیمیت بین زوجین 

)هرگز(  1از  ،ایدرجه 7مقیاس مذکور بر روی یک مقیاس لیکرت  گذارینمرهعاطفی( آورده شده است. 

و تقسیم آن  سؤاالت. نمره آزمودنی در این پرسشنامه از طریق جمع نمرات گیردمی)همیشه( صورت  7تا 

است که نمره باالتر نشانه صمیمیت بیشتر است. روایی  7تا  1. دامنه نمرات بین شودمیحاصل  17بر عدد 

 است شدهگزارش 96/0ن آزمون و ضریب آلفای کرانباخ و دونیمه کردن برای ای 82/0پرسشنامه 

(Mohammadi & Abbasi, 2016). 

برای سنجش تمایزیافتگی  (& Schmitt, 2003 Skowron) این پرسشنامه توسط: 2پرسشنامة تمایزیافتگی خود

مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی  هایارتباطاست. تمرکز این ابزار بر  شدهساختهافراد 

-34-30-26-21-18-14-10-6-1عاطفی ) پذیریواکنشخرده مقیاس،  4گویه و  46است. پرسشنامه 

-20-16-12-8-3-2عاطفی ) (، گریز43-41-35-31-27-23-19-15-11-7-4(، جایگاه من )38-40

( را 46-45-44-37-33-29-25-22-17-13-9-5( و هم آمیختگی با دیگران )24-28-32-36-39-42

)ابدا  در مورد من صحیح نیست =  ایگزینه 6طیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه  گذارینمره. گیردبرمیدر 

، 6، 5، 3، 2) هایسؤالاست.  276امه حداکثر نمره پرسشن. است( 6تا کامال  در مورد من صحیح است =  1

8 ،9 ،10 ،12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،30 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،

 ترپایینسطوح  دهندهنشاننمره کمتر در این پرسشنامه  معکوس دارند. گذارینمره( 46، 45، 44، 42، 40

 85/0ضریب آلفای  است. در ایران 88/0برای این پرسشنامه  شدهگزارشضریب آلفای است.  تمایزیافتگی

 (.Momeni, KavoosiOmid & Amani, 2016) را گزارش کرده است

سنجش  منظوربه  (1998Pollard & Anderson ,) این مقیاس توسط: 3مقیاس سنجش بخشش در خانواده

 20و دو بخش، روابط خانواده اصلی ) سؤال 40بخشودگی در خانواده تدوین شد. این پرسشنامه شامل 

                                                                                                                     
1. marital intimacy scale )MIS( 

2. differentiation of self inventory ) DSI( 

1. family forgiveness scale FFS 

https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Intimacy+and+intergenerational+aid+and+contact+among+mothers+and+daughters&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AFDxNF0dXTR0J%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://www.researchgate.net/publication/10776045_Assessing_Interpersonal_Fusion_Reliability_and_Validity_of_a_New_DSI_Fusion_with_Others_Subscale
https://scholar.google.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.00070
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پنج مقیاس یا بعد فرعی  این مقیاس مشتمل بر. شودمیدوم(،  سؤال 20اول( و روابط زناشویی فعلی ) سؤال

. جبران 3. تصدیق 2 بینیواقع. 1از:  اندعبارت هامقیاسخرده ماده است.  8دارای  هاآنت که هریک از اس

. پاسخ آزمودنی به هر یک از عبارات، در یک بالیسبک. احساس بهبودی یا 5. دلجویی کردن 4عمل 

 گذارینمرهستقیم م صورتبهکه  سوا التی. در شودمی گذارینمره 4تا  1از  ایدرجه 4طیف لیکرت 

، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 6، 4، 3) گیردمیتعلق  4و به گزینه د نمره  1به گزینه الف نمره  شوندمی

معکوس یعنی به گزینه الف  صورتبه سؤاالت(. مابقی 39و  36، 35، 33، 32، 30، 27، 26، 24، 23، 19

قرار دارد. نمرات پایین  160تا  40رات در کل مقیاس بین . دامنه نمگیردمیتعلق  1و به گزینه د نمره  4نمره 

 & Pollard) نشان دهندۀ فقدان بخشش و نمرات باال حاکی از وجود بخشش باال در خانواده است. 

Anderson, 1998)   گزارش  93/0ا مرد، ضریب آلفای پرسشنامه ر 113زن و  229در پژوهشی بر روی

نفری، آن را با  342روایی این پرسشنامه، با استفاده از یک نمونه  منظور بررسیبه هاآن. همچنین اندکرده

همبسته کردند. نتایج تحلیل نشان داد که خرده  2ایرابطهو مقیاس اخالق  1مقیاس خودمختاری ورتینگتون

نشان داد  هاآنوردار هستند. همچنین نتایج پژوهش ی این پرسشنامه از روایی همگرای مطلوبی برخهامقیاس

 .(Mohammadi & Abbasi 2016) ی است قبولقابلکه مقیاس بخشش خانواده دارای اعتبار سازه 

 شیوه اجرای پژوهش

شهرستان سنندج مراجعه و با توجه به  وپرورشآموزشو دو  ناحیةجهت انجام پژوهش حاضر، ابتدا به 

در دسترس از میان کارمندان انتخاب شدند. پس از  صورتبهآزمودنی  442و خروج  ورود هایمالک

شد. پس از پایان اجرای اجرا و تکمیل  کنندگانشرکتتوسط  هاپرسشنامهی پژوهش انتخاب نمونه

آماری همبستگی و تحلیل معادالت ساختاری انجام  هایروشبا  شدهگردآوری هایدادهپژوهش، تحلیل 

 شد.

 اخالق پژوهش

کنندگان در مورد اهداف پژوهش و شرکت داوطلبانه در رعایت مالحظات اخالقی به همه شرکت منظوربه

 هاآناز  اخذشدهگان اطمینان داده شد که اطالعات فردی کنندمطالعه توضیح داده شد و به همه شرکت

                                                                                                                     
2. worthington autonomy scale 

3. relational ethics scale 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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نشگاه از دا IR.MUK.REC.1397/5047محرمانه باقی خواهد ماند. این پژوهش دارای کد اخالق به شماره 

 .استعلوم پزشکی کردستان 

 هایافته

بودند  2و  1شهر سنندج در ناحیه  وپرورشآموزش متأهلاین پژوهش شامل کلیه کارکنان  هایآزمودنی

سال بود. این میانگی  13 هاآنو مدت ازدواج  40که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. میانگین سن مردان 

نفرد  318خانم  هایآزمودنیسال بود. تعداد کل  16 هاآنزدواج سال و برای مدت ا 43برای سن زنان 

که بیشتر  باشندمینفر  124مرد  هایآزمودنی. تعداد اندداشتهتحصیالت کارشناسی  هاآن 139بودند که 

نفر یک فرزند،  82فرزند،  2پژوهش،  هایآزمودنینفر از  236 درمجموع. اندبودهارشد و کارشناسی  هاآن

. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در اندداشتهفرزند  3آزمودنی هم  64فرزند و  1 نفر 70

 آمده است. 1جدول شماره 

 .1 جدول

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
 M S ابعاد متغیر

 50/20 72/134 کل تعهد

 67/22 75/90 کل صمیمیت

 

 تمایزیافتگی

 20/8 56/39 پذیریواکنش

 50/7 77/32 جایگاه من

 92/8 68/44 عاطفیگسلش 

 65/9 24/38 آمیختگی

 

 بخشش

 03/3 49/22 بینیواقع

 41/3 76/23 تصدیق

 50/3 29/23 جبران

 35/3 87/22 دلجویی

 72/3 20/24 بالیسبک

ویی و زناش و تعهدمیانگین و انحراف معیار متغیرهای تمایزیافتگی، بخشش، صمیمیت  1در جدول 

 آورده شده است. هاآن هایمؤلفه

http://research.muk.ac.ir/_JRS/User/Default.aspx?SecurityKey=973923656D454A5A161064EE18A5C906A526971F
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 1شکل 

 تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیتمدل پیشنهادی  

است. جهت تعیین برازندگی  دادهجایمتغیر را در خود  14 درمجموعالگوی پیشنهادی در این پژوهش 

 -1قرار گرفت:  مورداستفادهبرازندگی به شرح زیر  هایشاخص، ترکیبی از هادادهالگوی پیشنهادی با 

شاخص  -4شاخص برازندگی هنجار شده،  -3شاخص هنجار شده مجذور کای،  -2مقدار مجذور کای، 

، دهدمینشان  2که نتایج جدول  طورهمانجذر میانگین مجذورات خطای تقریب.  -5و  برازش تطبیقی

 زندگی خوب برخوردار است.فوق از برا هایشاخصمدل پیشنهادی بر اساس 

 2جدول 

 برازندگی الگوی پیشنهادی پژوهش هایشاخص 

 اندازه شاخص                   برازندگی                                              هایشاخص

 2x 408/202 مجذور کای

 df2x 94/4/ شاخص هنجار شده مجذور کای

 NFI 89/0شاخص برازندگی هنجار شده 

 CFI 91/0شاخص برازش تطبیقی 

 RMSEA 09/0جذر میانگین مجذورات خطای تقریب 
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را  شدهمشاهدهمورد انتظار و  هایاندازهو هنجارشدۀ آمارۀ مجذور کای رابطة میان  شدهمحاسبهاندازه 

 هایهداد) شدهمشاهده اندازهبه. در صورت نزدیک بودن اندازۀ مورد انتظار )مدل پیشنهادی( سنجدمی

بنابراین، مجذور کای در پژوهش حاضر مدل ؛ ی وجود نخواهد داشتدارمعنی(، تفاوت شدهآوریجمع

باشد و  1و  0ند بین توانمیبرازندگی هنجار شده و برازش تطبیقی  هایشاخص. کندمی تائیدپیشنهادی را 

در مدل پیشنهادی  هاشاخصن این . چوشوندمیتلقی  قبولقابل هایارزش عنوانبهو باالتر  90/0 هایارزش

. شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب که کنندمی تائیدبود، بنابراین مدل را  90/0و مدل نهایی 

است که  09/0است در الگوی پژوهش  شدهمعرفیشاخص در ارزیابی مدل  ترینشدهشناخته عنوانبه

متغیرهای مستقل )تمایزیافتگی و  تأثیر ستانداردغیرابرازش خوب است. ضرایب استاندارد و  دهندهنشان

 آمده است. 3در جدول )صمیمیت( بر متغیر وابسته )تعهد زناشویی(  ایواسطهبخشش( و متغیر 

 3جدول 

 یدارمعنیمسیرهای مستقیم مدل با سطح  غیراستانداردضرایب استاندارد و 

 یدارعنیم مقدار بحرانی ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  مسیر

   59/0 1 پذیریواکنشتمایز به 

P ≥ 05/0 71/0 04/0 06/0 تمایز به موقعیت  

P ≤ 01/0 46/11 88/0 61/1 تمایز به گسلش  

P ≤ 01/0 55/11 77/0 53/1 تمایز به آمیختگی  

P ≤ 01/0 83/12 65/0 73/0 بینیواقعبخشش به   

P ≤ 01/0 97/15 82/0 04/1 بخشش به تصدیق  

P ≤ 01/0 62/14 73/0 95/0 جبران بخشش به  

P ≤ 01/0 91/15 80/0 99/0 بخشش به دلجویی  

   73/0 1 بالیسبکبخشش به 

P ≤ 01/0 63/3 17/0 79/0 بر صمیمیت تمایزیافتگی  

P ≤ 01/0 97/1 13/0 56/0 تمایزیافتگی بر تعهد  

P ≤ 01/0 58/12 67/0 61/5 بخشش بر صمیمیت  

P ≤ 01/0 47/5 47/0 57/3 بخشش بر تعهد  

P ≤ 05/0 10/2 12/0 11/0 صمیمیت بر تعهد  

 ،(≥ β،0/01 P=47/0)بخشش  هایمؤلفه، دهدمیبا توجه به جدول که نتایج مسیرهای مستقیم را نشان 

مثبت و  صورتبه( بر تعهد زناشویی ≥ β،0/05 P=12/0)صمیمیت و  (≥ β،0/05 P=13/0)تمایزیافتگی 

 .دارد تأثیری دارمعنی
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 4جدول 

 متغیرهای مدل غیرمستقیمکلی و  تأثیرهای 

 کلی غیرمستقیم مستقیم تأثیر

   66/0 بخشش بر صممیت

 45/0 08/0 37/0 بخشش بر تعهد

   16/0 تمایزیافتگی بر صمیمیت

 12/0 02/0 10/0 تمایزیافتگی بر تعهد

   12/0 صمیمیت بر تعهد

 واسطهبهبخشش بر تعهد  تأثیرضریب استاندارد که  دهدمیرا نشان  غیرمستقیمجدول باال مسیرهای 

انحراف  08/0است. به این معنی که به ازای هر انحراف استاندارد افزایش در بخشش  08/0صمیمیت 

کلی بخشش بر تعهد  تأثیر. مجموع افتدمیصمیمیت اتفاق  واسطهبهاستاندارد افزایش در نمره تعهد 

است. به  02/0صمیمیت  واسطهبهتمایزیافتگی بر تعهد  تأثیرتاندارد ضریب اس همچنیناست.  45/0زناشویی 

انحراف استاندارد افزایش در نمره  02/0افزایش در تمایزیافتگی،  انحراف استاندارداین معنی که به ازای هر 

 است. 12/0کلی تمایزیافتگی بر تعهد زناشویی  تأثیر. مجموع افتدمیصمیمیت اتفاق  واسطهبهتعهد 

 گیرینتیجهو  بحث

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با 

و  تمایزیافتگیاست. نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که بخشش،  شدهانجاممیانجیگری صمیمیت 

ا واسطه صمیمیت بر تعهد صمیمیت بر تعهد زناشویی اثر مستقیم دارند. همچنین بخشش و تمایزیافتگی ب

دارد. امروزه جایگاه تعهد در روابط زناشویی به دلیل افزایش روزافزون آمار  غیرمستقیمزناشویی، اثر 

تعهد  ازآنجاکهاست.  شدهدادهتشخیص  یتبااهمو طالق، در مطالعات خانواده و ازدواج بسیار  هاخیانت

رکرد مهمی در حفظ، پایداری و سالمت ازدواج و کا شودمیمهم در زندگی زناشویی محسوب  ایسازه

و در نهایت پدیده  گرددمیدارد و فقدان آن سبب گسستی پیمان ازدواج و متزلزل شدن بنیان خانواده 

مهم و  یسازه، شناخت صحیح این هازوجطالق را به دنبال خواهد داشت، لذا جهت افزایش میزان تعهد 

در ارتباط بین تعهد زناشویی  .(Sternberg & Barnes, 1988)دارد  تضروربر حفظ و تداوم آن  مؤثر عوامل

 ،(Braithwaite, Mitchell, Selby & Fincham, 2016)هایپژوهش و بخشش نتایج این پژوهش با نتایج

)Karremans & Van Lange, 2004(، )Mohammadi & Abbasi, 2016( و )Coyle & Enright 1997(  استهمسو ،

https://www.researchgate.net/publication/5967957_Longitudinal_Relations_Between_Forgiveness_and_Conflict_Resolution_in_Marriage
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&ei=987mX-jvBaOS1fAPqZ-KaA&q=The+Relationship+between+Personality+Characteristics+and+Attachment+Styles+with+Forgiveness+in+Ahvaz+National+Oil+Company+Staff.New+Findings+in+Psychology&oq=The+Relationship+between+Personality+Characteristics+and+Attachment+Styles+with+Forgiveness+in+Ahvaz+National+Oil+Company+Staff.New+Findings+in+Psychology&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1AAWABggN0GaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEDoAECqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiox6fc-ertAhUjSRUIHamPAg0Q4dUDCA0&uact=5
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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؛ در این شودمیویی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر گفت که در روابط زناش توانمی

 ازجمله. بخشودگی شودمیعوامل مؤثر در رضایت زناشویی محسوب  ترینمهممیان بخشودگی یکی از 

عاملی در تحلیل بهتر  عنوانبهداشته باشد و  مؤثرید در حفظ خانواده نقش توانمیاست که  هاییتوانمندی

فرد قادر به  کههنگامی .یی و نهایتا  دستیابی به رضایتمندی و سازگاری زناشویی عمل کندتعارضات زناشو

بخشش باشد، رابطه میان هتک حرمت و کیفیت رابطه زناشویی و رضایت زناشویی ضعیف، تعدیل 

. افرادی که قادر به بخشش همسر خود هستند اعتقاد به تقدس رابطه زناشویی خود دارند و این شودمی

. ارتباط انجامدمیوانایی بخشش همسر به استحکام بیشتر رابطه زناشویی و افزایش رضایت زناشویی ت

باشد که افرادی که ازدواج و خانواده را نهادی باارزش و  صورتبدیند توانمیبخشودگی و تعهد زناشویی 

این بخشودگی  و کنندمی، برای حفظ آن در زندگی زناشویی از بخشودگی استفاده دانندمیمقدس 

 د به ادامه رابطه زوج کمک نماید.توانمی

 ,Momeni(ی هایافتهبا تعهد زناشویی است با نتایج  تمایزیافتگییافته دیگر پژوهش که بیانگر ارتباط 

KavoosiOmid & Amani, 2016)،  )Hill, Hasty et al., 2011(  گفت که  توانمیهمسو است. در تبیین این یافته

 تمایزیافته تربیشفردی با تعهد زناشویی ارتباط دارد. افراد  هایمشخصهیکی از  عنوانبهخود  تمایزیافتگی

صمیمیت بیشتری در روابطشان بدون غرق  اندمایلتمایل دارند تا خودمختاری در روابطشان داشته باشند و 

.  شودمیموجب افزایش تعهد زناشویی  تمایزیافتهافراد  هایویژگین داشته باشند. این شدن در احساساتشا

و مشکالت زناشویی  زااسترس،دارای تفکر مستقل، مقابله بهتر با حوادث پذیرترانعطاف تمایزیافتهافراد 

 مین دلیل دربه ه. بوده است هاآنعامل در ازدواج  ترینمهم. انتخاب فردی کنندمیخود را بهتر حل 

از صمیمت احساسی موجود در رابطه خود لذت  ایگستردهو از طیف  ترندموفقزندگی زناشویی خود 

، شک، عدم اعتمادیبیافراد نامتمایز شامل  هایویژگیبدون اینکه خود را در این رابطه فدا کنند.  برندمی

ی است. و در نهایت به تشکیل ابتکار عمل، احساس حقارت، سردرگمی، ناامیدی و نارضایتی زناشوی

 جز شکستن تعهدات موجود در رابطه ندارد. اینتیجهاین  گردد کهمیمتعدد منجر  هایمثلث

 & Cohan)ی هایافته یافته دیگر پژوهش که بیانگر اثر مستقیم صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی است با

Kleinbaum, 2002(، )Momeni, KavoosiOmid & Amani, 2016( و )Mohammadi & Abbasi, 2016(  همسو

ی انسان است و در یک چارچوب رویکرد تعاملی صمیمیت یک فرایند تعاملی و نیاز واقع بر اساس. است

 بستگیدلبا نظریه  توانمی. از دیدگاه باگاروزی صمیمیت زناشویی را کندمیرشد  بستگیدلنیاز بقا برای 

ای پیامده بستگیدلنظریه  بر اساس .)Skowron & Schmitt, 2003(در مورد تعهد زناشویی مرتبط دانست 

https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://scholar.google.com/
https://psycnet.apa.org/record/2002-00645-014
https://psycnet.apa.org/record/2002-00645-014
https://www.google.com/search?q=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&rlz=1C1GCEA_enIR918IR918&oq=Prognosis+of+marital+commitment+based+on+their+differentiation%2C+family+solidarity%2C+and+marital+intimacy.+Two+Quarterly+Pathology%2C+Advice+and+Family+Enrichment&aqs=chrome..69i57.869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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که وی باید متحمل شود،  هاییهزینهیا  کندمیکه فرد دریافت  ییهاپاداش بر اساستعامالت اجتماعی 

تجارب مثبتی هستند که احساس لذت و شادمانی  هاپاداشباشد.  بخشرضایتیا غیر  بخشرضایتد توانمی

تجارب  هاهزینهاز طرف دیگر . اندهمراهکه با سالمتی هیجانی و عاطفی و احترام به خود  کنندمیایجاد 

. مطابق با این نظریه، روابط شودمیجسمانی و روانی منجر  هایناراحتیو  هاگرفتاریمنفی هستند که به 

هر دو زوج را دارا  قبولقابلو معیارهای  هامالککه تجارب یکی از زوجین،  یابدمیزناشویی زمانی تداوم 

ب فعلی، سطح مقایسه جذابیت و رضایتمندی است. در این ارزیابی، باشد. اولین معیار برای ارزیابی تجار

ی هاهزینهبیشتر از میزان  آمدهدستبه هاپاداش. اگر میزان شودمیتواما  با هم مقایسه  هاهزینهو  هاپاداش

که خود باعث  استخواهد بود و دارای جذابیت برای زوجین  بخشرضایتباشد، رابطه  رفتهازدست

بنابراین زوج برای حفظ رابطه کوشش خواهند نمود. از سوی دیگر اگر ؛ شودمیعهد شخصی افزایش ت

خواهد بود و فاقد  بخشرضایتبرآورد شود، رابطه غیر  هاپاداشو مشکالت بیشتر از میزان  هاهزینهمیزان 

 .(Tang & Curran, 2013) گرددمیجذابیت تلقی 

ن بخشودگی با واسطة صمیمیت زناشویی بر تعهد زناشویی را نشا غیرمستقیمپژوهش اثر  ینتیجهدیگر 

 گونهاین توانمیبرای آن آورد  سوناهمشواهد همسو یا  توانمی. در تبیین این یافته که در ادبیات ندهدمی

 & Goodfriend(از بخشش است  متأثرصمیمیت ایثار و رضایت است که خود  هایمؤلفهاستدالل کرد که از 

Agnew, 2008( بیشتری در روابط  ازخودگذشتگی، به همین دلیل افرادی که توانایی بخشش باالیی دارند

برای تعهد قرار  ایپشتوانهکه این رضایت  کنندمیو به پیرو آن رضایت بیشتری هم تجربه  دهندمینشان 

، عشق مرکب از سه )Sternberg & Barnes, 1988(بخشودگی بر عشق مؤثر است. طبق نظر . همچنین گیردمی

و شکیبایی توأم با بخشودگی از  سازدمی انعطافقابل. شکیبایی عشق را استجزء محبت، صمیمیت و تعهد 

 .بخشدمیوارده را بهبود  و آسیب کندمیآسیب رساندن به اجزاء عشق جلوگیری 

تمایزیافتگی با واسطة صمیمیت زناشویی بر تعهد  غیرمستقیماثر  ی این پژوهشهایافتهدر نهایت 

صمیمیت و پذیرش  هاییانبنتمایزیافتگی، گفت که  توانمیتبیین نتایج این یافته  در زناشویی را نشان داد.

 دهندمی، همسران به یکدیگر اجازه تمایزیافتهزناشویی  هاینظام. در کندمیرا در ازدواج بررسی  دوسویه

داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش  ترصمیمانه ایرابطهکه نقشی نرمش پذیرتر و 

زناشویی در ارتباط با زوج،  هایتعارضپایین در  تمایزیافتگیهیجانی کمتری را تحمل کنند. افراد با 

بنابراین افراد تمایزیافته ؛ دهندمیهیجانی یا جدایی هیجانی نشان  هایواکنشو  دکننمیاضطراب را جذب 

https://www.researchgate.net/publication/248393540_Marital_Commitment_and_Perceptions_of_Fairness_in_Household_Chores
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167208323743
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167208323743
http://www.robertjsternberg.com/love
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و مشکالت زناشویی  ترموفقنسبت به افراد با تمایزیافتگی پایین از صمیمیت بیشتری برخوردارند، زندگی 

 هستند. متعهدترنیز باالتر است و  هاآنسطح تعهد شخصی  درنتیجهکمتری دارند و 

و صمیمیت بر تعهد زناشویی  تمایزیافتگیبخشش،  تأثیر دهندهنشانی این پژوهش هافتهیا درمجموع

رغم تجربه رویدادهای دردناک همچنان باهم بودنشان را زوج علیبا وجود تعهد زناشویی  درنتیجهو  است

 از .باشندمیخاص به یک هدف عالی مقید  هاییچهارچوبو با مقید بودن به اعمال و  کنندمیحفظ 

اقتصادی و نوع  -مانند وضعیت اجتماعی گرمداخلهبرخی متغیرهای  به توانمیی این پژوهش هامحدودیت

در  وپرورشآموزشپژوهش کارکنان  یننمونه افرهنگ که در کنترل پژوهشگر نبود، اشاره کرد. همچنین 

در  شودمیپیشنهاد  صورت گیرد.باید با احتیاط  هاگروهبه سایر  پذیریتعمیمسنندج بود، لذا  2و  1ناحیه 

قرار  موردبررسیاست،  مؤثربر تعهد زناشویی  رسدمیدیگر که به نظر  متغیرهایآتی نقش  هایپژوهش

ی شاغل و غیر شاغل انتخاب شوند. هاگروهپژوهش از سایر  هاینمونهبیشتر  پذیریتعمیم منظوربهگیرد و 

ت مربوط به تعارضات زناشویی و طالق نتایج این پژوهش افزایش تعهد زناشویی و کاهش مشکال منظوربه

آموزشی در اختیار زوجین و متخصصان قرار  هایپکیجو  هاکارگاهد در قالب توانمیمشابه  هایپژوهشو 

 گیرد.

 پژوهشی هامحدودیت

 هایتفاوتاقتصادی، نوع فرهنگ،  -مانند وضعیت اجتماعی گرمداخلهدر مدل مذکور برخی متغیرهای 

پژوهش کارکنان  یننمونه ادر کنترل پژوهشگر نبود، همچنین  کنندگانشرکتفردی و انگیزه 

 ها باید با احتیاط صورت گیرد.به سایر گروه پذیریتعمیمسنندج بود، لذا  2و  1ناحیه  وپرورشآموزش

 ی و کاربردیپژوهشی پیشنهادها

ی دیگر از افراد جامعه اجرا هاگروهغیر شاغل و های آتی این مدل بر روی زنان در پژوهش شودمیپیشنهاد 

های آموزشی در مورد آموزش و بیان اهمیت متغیرهای مرتبط با تعهد زناشویی در کارگاه شود، همچنین

 مراکز مشاوره خانواده و ازدواج برگزار شود.
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 اخالق پژوهش

ها و ضوابط اخالقی انجمن این مالکای است، بنابرهای مداخلهکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشبه دلیل این

شناسی و مشاوره ایران در نظر گرفته شد. های اخالقی سازمان نظام روانشناسی آمریکا و مالکروان

نامه آگاهانه کتبی با در نظر گرفتن نکات زیر تدوین گردید: اصل رازداری رعایت که یک رضایتطوریبه

اولویت قرار گیرد، اگر افراد تمایل به شرکت در روند درمان  کنندگان درشناختی شرکتشود، سالمت روان

گانه مصوب کمیته  26احترام گذاشته شود. همچنین بر اساس کدهای  هاآننداشته باشند به درخواست 

ها در جهت پیشرفت دانش )منافع حاصل از یافته 2و  13های علوم پزشکی کدهای کشوری اخالق در پژوهش

 نگی پژوهش با موازین دینی و فرهنگی( رعایت شد.)هماه 20بشری(، کد 

 مشارکت نویسندگان

نگارش مقاله را به عهده داشت و نویسنده دوم، در  ها وآوری دادهاجرای درمان، جمع ی اول،در این مطالعه نویسنده

 و نگارش و ویراش مقاله مشارکت داشت. هادادهتحلیل 

 منابع مالی

 محققان انجام شد.این مطالعه با هزینه شخصی  

 :هادادهدسترسی به مواد و 

و بخشش استفاده شد. این  یافتگیزیتما خودی تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی، هاپرسشنامهدر این پژوهش از 

 در دسترس محققان قرار دارد یآسانبهپرسشنامه 

 سپاسگزاری

تدوین مدل احد سنندج نویسنده اول با عنوان مقاله برگرفته از رساله دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی و این

علی تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی است. نویسندگان از 

 .نمایندیمدر پژوهش صمیمانه تشکر و قدردانی  کنندهشرکتمحترم  هایآزمودنیتمامی 

 :کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

اطمینان دادند که نتایج تحقیق  هاآنرضایت آگاهانه را پر کردند و محققان به  مدر پژوهش فر کنندگانشارکتم همه 

 محرمانه خواهد بود.

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند

 تصریح درباره تعارض منافع:

دانشگاه آزاد واحد  یعلمئتیه. نویسنده اول این پژوهش عضو این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد

 .استدوم دانشجوی مقطع دکتری مشاوره دانشگاه آزاد واحد سنندج  و نویسنده سنندج

 سپاسگزاری

 کنندگان در این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی را دارند.نویسندگان از همه شرکت
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