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Abstract 
Marriage is usually the most important ground for the manifestation of intimacy and developed social 

interactions. Moreover, marital commitment is the most important factor that can guarantee adherence to 

this marital contract. The present study aimed at predicting marital commitment based on attachment 

styles, self-compassion and distress tolerance. The study had a descriptive correlational research design. 

The statistical population of the study included the women who were suffering from marital issues and 

had already referred to Tehran’s neighborhoods located in Pounak, Sadeghiyeh, Marzdaran, and Ferdous 

districts during August and September of 1396. 120 women were selected as the sample through 

convenience sampling. The four instruments of Hazen and Shaver Attachment Tests, Distress Tolerance 

Scale (DTS) by Simons and Gahar, Marital Commitment Scale by Adams and Jones and Self-ability 

Questionnaire were administered to the participants to measure their attachment styles, distress tolerance, 

marital commitment and self-compassion. The gathered data were analyzed through running Pearson 

correlation and multiple linear regression on SPSS. The findings indicated a significant relationship 

between attachment style, distress tolerance and self-compassion on the one hand and marital 

commitment on the other hand (p<0.05). The results of multiple regression also indicated that the 

predictors could predict 82 percent of the variance in the dependent variable, namely, marital 

commitment. It can be concluded that the people with secure attachment style have a higher rate of 

commitment to their partner. In addition, their emotional flexibility can also lead to constructive reactions 

to domestic conflicts. Consequently, their relationships improve and result in a higher degree of 

commitment and intimacy. Moreover, the people with higher rates of distress tolerance better deal with 

life conflicts and enjoy more commitment to domestic life. 
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 کیدهچ
 نمودو اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن  کارکرداست که  یانهیزم نیترو مهم نیتریازدواج معموالً اصل

پژوهش حاضر با را تضمین کند.  ازدواجپایبندی به  تواندیی است که معامل ترینبرجستهتعهد زناشویی  و کندیپیدا م

روش این  انجام شد. و تحمل پریشانی خود شفقتی، بستگیدلی هاساس سبکبر ای تعهد زناشویی نیبشیپهدف 

 به سراهای محله کنندهمراجعهزنان دارای مشکالت زناشویی جامعه آماری  .پژوهش توصیفی از نوع همبسـتگی اسـت

در  صورتبه یریگنمونه .بود 6931سال ی مرداد و شهریور هاماهشهر تهران در  پونک، صادقیه، مرزداران و فردوس

برای نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهشهر تهران  هایمحلهبه سرای  کنندهمراجعهنفر از زنان  698تعداد و  بود دسترس

تحمل  اسیمقو همچنین برای سنجش تحمل پریشانی از  شیور و هازن بستگیدل از آزمون بستگیدلسنجش سبک 

از  خود شفقتیو برای سنجش  جونزآدامز و  ییرسشنامه تعهد زناشوپو تعهد زناشویی از گاهر  ی سیمونز و شانیپر

 خطی رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی از آزمون هاافتهاستفاده شد. برای تحلیل ینف شفقتی  خود پرسشنامه

سبک  نمیانشان داد  هاافتهی .شد گرفته کمک SPSS یآمار افزارنرم از پژوهش مراحل همه در و شد استفاده چندگانه

adjشاخص(. P < 80/8وجود دارد ) دارمعنی یهمبستگبا تعهد زناشویی  خود شفقتیو ، تحمل پریشانی بستگیدل
2R  

 تعهد زناشویی ینیبشیپ % 09 از توان پژوهش نیبشیپی هامؤلفهنشان داد که « شدهاصالحضریب تعیین چندگانه »

 تعهد دارای ایمن بستگیدل سبک دارای افراد نتیجه گرفت که توانیم آمدهدستبهی هاافتهیبا توجه به . دارندبرخور

 خود شفقتیاز  آمدهدستبهی هیجانی و آرامش ریپذانعطاف و باشند ازدواجشان و خود همسر به نسبت باالیی شخصی

 .استو صمیمیت  آن بهبود روابط زوجین، تعهد بازدهکه  شودمیی سازنده در مقابل تعارضات زندگی هاپاسخباعث ارائه 

سطح  درنتیجهو  آیندمیدارای تحمل پریشانی بیشتر با مشکالت و مسائل زندگی زناشویی کنار  کسانی کههمچنین 

 باالتر است. هاآنتعهد زناشویی در 

 خود شفقتی و بستگیدل تعهد، ،یشانیپر حملت واژگان کلیدی:

 

 ارجاع

 ینیبشیپ (.7931) .الهام ،زاده بلوچو   رزان به ،ینیحس ؛کیومرث ،بخشفرح ؛عبدالباسط ،پور محمود

 و مشاوره. یشانیپر تحمل و یشفقت خود ،یبستگدل یهاوهیش اساس بر زنان ییزناشو تعهد
 .56-48 ،7 ،وادهخان درمانیروان

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 7931 تابستان و بهار(. 26 یاپیپ) نخست شماره. تمشه دوره
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 مقدمه

خت و اهمیت شنا ستلزم تعهد زوجین به یکدیگر است.آن م یاستوارجامعه است که  یادبن ینترپرارجخانواده 

 باال بردنگامی مفید در راستای  تواندمی، گردندمیاین نهاد اجتماعی  یاستوارو  یداریپا یهمابررسی عواملی که 

 هاآن ازجملهکه  گذارندمی تأثیرخانواده  ییپابرجاو  یاستواربر  یگوناگونسطح فرهنگ جامعه باشد. عوامل 

در طی مشکالت  ترسازندها ارتباط بهتر، شادتر بودن و رفتار زوجین است. همچنین تعهد به دلیل آنکه ب میانتعهد 

محمدی، حیدرنیا و عباسی، شود )می به شمار آوردهدر ارتباط است، یک مفهوم بسیار مهم در روابط زناشویی 

کند. هدف از پیدا می یادیبنهمین دلیل بررسی عواملی که در تعهد زناشویی نقش دارند نیز اهمیت  به (.5931

و تحمل  خود شفقتی، بستگیدلهای بینی تعهد زناشویی  زنان شهر تهران  بر اساس سبکهش حاضر پیشپژو

 .استپریشانی 

 منظوربه ازدواج و دارند دیگران سوی از بودن داشتنیدوست و صمیمیت احساس به یفراوان یشگرا ،مردم

 ،5تعهد یادبن سه یرندهدربرگ یابکام زدواجا هر. (2010Chapman,) شودمی انجام صمیمیت و عشق به نیاز تأمین

 و کیفیت کننده بینیپیش عامل پایدارترین و یرومندترینن 9زناشویی تعهد بیندراین که است 2تفاهم و جاذبه

دو مؤلفه  یرندهدربرگ(. تعهد زناشویی John, Seme, Roro & Tsui, 2017)است  زناشویی پایداری

 & ,Allen, Rhoades, Stanleyاست )انی در ترك رابطه زناشویی ازخودگذشتگی نسبت به همسر و ناتو

Markman, 2011)به اعتقادی و اخالقی شخصی، دالیل یدربرگیرنده و دارد ایچندگانه ابعاد . تعهد 

;Ehrenberg,  Tang & Curran, 2013کند )می پایبند زناشویی رابطه ادامه به را شخص که خصوصی است

, 2012Robertson & Pringle.) ازدواجشان روی بلندمدتی دیدگاه افراد آن در که است حدی زناشویی تعهد 

 با و دارندبرمی گام اتحادشان و همبستگی تقویت و حفظ برای کنند،می ازخودگذشتگی شانرابطه دارند، برای

all, 2013Olson, Goddard & Marsh ;)مانند می نیست، دهندهپاداش ازدواجشان کههنگامی حتی همسرشان

Hui, Lindsey, & Elliott, 2007.)  زناشویی  پایداریسطوح باالی تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر، سازگاری و

 پایداریهای حل مسئله تر و رضایت زناشویی رابطه دارد. پژوهشگران معتقدند که تعهد، مناسب باالتر، مهارت

پذیرترند و زوجین آرامش و امنیت های با تعهد باالتر، انعطافطهدهد. به اعتقاد آنان رابزناشویی را افزایش می

ها حاکی از تأثیرپذیری تعهد زناشویی از متغیرهای (. پژوهشMasters, 2008; Byrd, 2009روانی بیشتری دارند )

 & Goodfriend ؛5931، شاکرمی و محمدی،داور نیا، زهرا کارهای شخصیتی )حسینی، : ویژگیازجملهمختلف 

gnew, 2008A )کاوسی امید مؤمنیپذیری خانواده و صمیمیت زناشویی )تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق ،

(؛ 5931، بخشفرح)قنبری، حاتمی ورزنه، اسمعیلی و  بستگیدلهای فرزند پروری، (؛ سبک5931وامانی، 

 (.2593ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی و نگرش مذهبی )محمدی،  هایوارهطرح

                                                                                                                     
1. commitment 

2. attraction & agreement 

3. marital commitment 
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 مسائل با فرد برخورد ینحوه ساززمینه تواندمی 5بستگیدل سبک که اندداده نشان پیشین هایپژوهش

 ،بستگیدل سبک همچنین، سازد. مشخص مشکالت، و مسائل به نسبت را فرد نگرش یو شیوه باشد زندگی

 و اجتماعی مشکالت برابر رد فرد هایواکنش و هاکنش مشکالت، وفصلحل برای آمادگی فرد یکنندهتعیین

ساالن دارای ، بزرگبستگیدل(. در نظریه کالسیک 5911است )مهرابی زاده، فتحی و شهنی ییالق،  هاناکامی

ایمن افرادی هستند که یک حس مثبت نسبت به خود و درك مثبتی از دیگران دارند، ازلحاظ اجتماعی  بستگیدل

ساالن بزرگ(. Cann, Norman, Welbourne, & Calhoun, 2008)دارند تر هستند و اعتماد به خود بیشتری موفق

پذیری را انکار و ادعا کنند. این افراد آسیبنیاز از دیگران تلقی میاجتنابی خودشان را بی بستگیدلدارای سبک 

 ,Wearden, Peters)دهند کنند که نیازی به روابط نزدیک ندارند و تمایل به اجتناب از صمیمیت نشان میمی

Berry, Barrowclough & Liversidge, 2008.) اضطرابی/  بستگیدل سبک دارای ساالنبزرگ سوی دیگر، از

عنوان اغلب در مورد ارزش خود به هاآن .دوسوگرا کمتر به داشتن دیدگاهی مثبت در مورد خود گرایش دارند

 ,Bogaerts)کنند شان سرزنش مییک همسر شک دارند و خود را برای فقدان پاسخگویی از سوی همسر

Daalder, Van Der Knaap, Kunst & Buschman, 2008.) های ایمن دهند که زوجها نشان میپژوهش

دهند که در مواجهه با خطر و احساس امنیت مراقبت بیشتری را در تعامالت زوجی نسبت به همسرشان نشان می

نتایج پژوهش قنبری و همکاران   (.Banse, 2004; Shaver, Schachner, & Mikulincer, 2005)است مؤثر 

سبک  میانوجود ندارد اما  دارمعنیی و تعهد زناشویی رابطه بستگیدلسبک  میان( حاکی از این بود که 5931)

یافت گردید. همچنین نتایج پژوهش اصالنی،  دارمعنیی کلی رابطه صورتبهفرزند پروری و تعهد زناشویی 

ی زناشویی میزان تمایزیافتگی و احساس گناه هر یک از ( نشان داد در یک رابطه5931ن الهی )عبدالهی و اما

 .به زندگی مشترکشان مؤثر است هاآندر تعهد زناشویی  گرفتهشکلکه در افراد  بستگیدلزوجین و نوع سبک 

 در خود به سبتن دلسوزی و مراقبت شفقتی، است. خود 2های مراقبت از خود، خود شفقتییکی از راه

یک موضع مثبت نسبت به خود، زمانی  عنوانبهتوان شفقت به خود را می (.Neff, 2011) است دشوار هایزمان

کننده در برابر یک صفت و عاملی محافظت عنوانبهرود؛ تعریف کرد. شفقت به خود بد پیش می چیزهمهکه 

 :است جنبه سه دارای خود شفقت شود. متغیرت و ایجاد انعطاف ورزی عاطفی در افراد محسوب میالمشک

 در به هوشیاری و انزوا مقابل در انسانی مشترکات احساس خود، مورد در قضاوت مقابل در خود با مهربانی

خود شفقتی عالوه بر آنکه فرد را در مقابل حاالت روانی  (.Germer & Neff, 2013)فزاینده  همانندسازی مقابل

خود شفقتی با احساساتی  مثالعنوانبهر تقویت حاالت هیجانی مثبت نیز نقش دارد. کند، دمنفی محافظت می

 شفقت کسانی که( Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007) چون پیوند اجتماعی و رضایت از زندگی مرتبط است

 و ساساتشاناح تمایز میان ایجاد در کنند،می گزارش بیشتری هیجانی مقابله هایدارند، مهارت باالتری خود

                                                                                                                     
1. attachment styles 

2. self-compassion 
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پژوهشی  هاییافته .(Terry, Leary, & Mehta, 2013)توانمندترند  منفی هیجانی حاالت خلقی بازسازی

(Yarnell, & Neff, 2013،) فردی  میان تعارضات حل زمینه در باالتر، خود شفقت دارای افراد که نشان داد

 برای مناسبی بینی کنندهپیش ودخ شفقت .دارند کمتری عاطفی آشفتگی و هستند بیشتری سازش دارای

در  (Crocker & Canevello, 2008) همچنین. (Neff & Beretvas, 2013) است مثبت ارتباطی رفتارهای

خود و  میاند که افراد داری شفقت خود، تمایل به حمایت اجتماعی و تشویق اعتماد نپژوهش خود نشان دا

طور گسترده نیازهایشان را از طریق آرامش، مهربانی و توانند بهمی همسرانشان را دارند افراد دارای شفقت خود باال

 ,Marks)تعلق برآورده سازند و قادرند آزادی بیشتری در رابطه بدون کنترل اضافی به همسر خود بدهند. مارکس 

شناختی زوجین در پژوهش خود نشان داد شفقت خود نقش زیادی در سازگاری زناشویی و سالمت روان (2017

( نشان داد سالمت خانواده اصلی و خرده 5931دارد. نتایج پژوهش قزلسفلو، جزایری، بهرامی و محمدی )

های مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، احساسات مشترك انسانی و ذهن آگاهی، توانایی باالیی در مقیاس

( نشان داد شفقت با خود 5931وان )بینی تعهد زناشویی دارند. همچنین نتایج پژوهش نوری امامزاده و پهلپیش

آمده دستپذیری هیجانی و آرامش بهها باشد و انعطافزوج میانبینی کننده میزان تعهد و صمیمت تواند پیشمی

ی آن شود که نتیجههای سازنده در مقابل تعارضات و مسائل زناشویی میی پاسخاز شفقت با خود باعث ارائه

 .استارتباط و تعهد و صمیمت  شناختیارتقاء سالمت روان

 و تجربه ظرفیت عنوانبه پریشانی بود. تحمل 5یکی دیگر متغیرهای موردبررسی این پژوهش تحمل پریشانی

. (Williams, Thompson & Andrews, 2013شود )می تعریف منفی شناختیروان کردن حاالت تحمل

 تجربه حالت هیجانی صورتبه آن ،باوجوداین اشد،ب شناختی و فیزیکی فرآیندهای نتیجه است، ممکن پریشانی

 مشخص شود،می تجربه هیجانی از شدن رها باعث که عملی انجام به تمایل با موارد بیشتر در که گرددمی

 دارند، پایین آشفتگی تحمل که افرادی .(Zvolensky, Vujanovic, Bernstein, & Leyro, 2010)گردد می

 افراد این دوماً، .ندارند را شانپریشانی به رسیدگی توانایی و است تحملغیرقابل افراد نظر این در هیجان اوالً،

با  مقابله توانایی خود در کنند، چونمی آشفتگی و شرم احساس آن از و کنندمی انکار را وجود هیجان

 برای این افراد زیاد تالش پایین، پریشانی تحمل با افراد هیجانی تنظیم ویژگی سومین بینند.نمی را هیجانات

 ,Keough, Riccardiاست ) تجربه حال در منفی هیجانات سریع خاموشی و منفی هیجانات بروز از جلوگیری

Timpano, Mitchell, & Schmidt, 2010.) همچنین (Tavares & Aassve, 2013 )کنند که پایین گزارش می

های پژوهش ت در روابط عاطفی و زناشویی است.شناختی یکی از عوامل اصلی شکسهای روانبودن توانمندی

(Dunham, 2008( و )Mirgain, & Cordova, 2007)  نشان دادند که دشواری در تنظیم هیجان و سطح پایین

 زناشویی رابطه منفی دارد. یخشنودتحمل مشکالت هم در زنان و هم در مردان، با 

                                                                                                                     
1. distress tolerance 



 بلوچ زادهو حسینی ،فرح بخش، محمود پور                                                                              67

 

های زیادی نسبت ک ارزش بسیار عالی است و حساسیتدر دین و فرهنگ ما تعهد زناشویی یبا توجه به اینکه 

ضرورت  شودو کیفیت زناشویی شناخته می پایدارییکی از عوامل اساسی در  عنوانبهبه آن وجود دارد و 

شود اما برای دستیابی به این امر ابتدا باید عوامل اقداماتی برای افزایش میزان تعهد زناشویی زوجین مشخص می

 ها انجام داد.ن را شناسایی نمود تا بتوان اقدامات مناسبی را برای ایجاد، حفظ و افزایش آن در زوجتأثیرگذار بر آ

های در ادبیات پژوهشی داخل ایران کمتر به بررسی مؤلفه کهازآنجاییلذا با توجه به اهمیت تعهد زناشویی و 

بینی تعهد است، این پژوهش با هدف پیش شدهپرداختهتحمل پریشانی و خود شفقتی با تعهد  ازجملهتأثیرگذار 

هایی که پرسش ؛ بنابراین، شفقت به خود و تحمل پریشانی انجام گرفتبستگیدلهای زناشویی بر اساس سبک

 اند از:هاست عبارتاین پژوهش در پی پاسخگویی به آن

 و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد؟ بستگیدلهای سبک میان آیا .5

 د شفقتی و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد؟خو میان. آیا 2

 تحمل پریشانی و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد؟ میان. آیا 9

 روش پژوهش

کننده به سراهای محله )پونک، روش این پژوهش توصیفی از نوع همبسـتگی اسـت. جامعه آماری زنان مراجعه

های که در پژوهشبود. ازآنجایی 5931شهریور سال های مرداد و ( شهر تهران در ماهفردوس صادقیه، مرزداران،

(، سعی بر این 5935نفر برای بیان چگونگی رابطه، ضرورت دارد )دالور، 11از نوع همبستگی، حداقل حجم نمونه 

صورت در دسترس بود که گیری بهنفر در پژوهش شرکت داده شوند. نمونه 521شد جهت افزایش قدرت تعمیم 

تهران  1مراجع کننده به سراهای محله منطقه  539 میانپخش شد و از  هاآن میاند زناشویی در ابتدا پرسشنامه تعه

در تعهد زناشویی کسب کرده بودند انتخاب و   (15از  ترپاییننمره تری )نفر از زنانی که نمره پایین 529

پژوهش، زندگی با همسر ، خود شفقتی و تحمل پریشانی پخش شد. شرط ورود به بستگیدلهای سبک پرسشنامه

شناختی، داشتن سواد های روانسال قبل و زندگی باهم در حال حاضر، عدم ابتال به بیماری 9با حداقل شروع از 

های خروج شامل عدم تمایل مراجع به ادامه همکاری و ناقص بودن خواندن و نوشتن بود همچنین مالك

ی موضوع پژوهش ها، اطالعاتی دربارهپیش از اجرای پرسشنامهی پژوهش، ها بود. پس از انتخاب نمونهپرسشنامه

ها داده شد و پس از اطمینان از حضور داوطلبانه و کنندهتا آنجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد، به شرکت

 هاآوری پرسشنامهها را تکمیل کردند. پس از جمعکنندگان در پژوهش پرسشنامهپس از توجیهات الزم، شرکت

 های زیر بود:پرسشنامه ناقص بود که از نمونه پژوهش خارج شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه 9تعداد 
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گیری این پرسشنامه میزان پایبندی افراد به همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازه .5پرسشنامه تعهد زناشویی

شده و سه بعد تعهد زناشویی پژوهشی تهیه و تدوین ( برای مقاصد5331کند. این آزمون توسط آدامز و جونز )می

، 21، 25، 51، 51، 51، 55، 51، 1، 1، 5: سؤاالت) 2اند از: تعهد شخصیکند؛ این ابعاد عبارتگیری میرا اندازه

 91، 91، 91، 23، 21، 29، 22، 21، 59، 3، 1، 9: سؤاالت) 9(، تعهد اخالقی11و  91، 91، 91، 92، 95، 21، 21، 21

 1( در 5331(. آدامز وجونز )19و  12، 11، 93، 99، 53، 51، 51، 52، 1، 1، 2: سؤاالت) 1( و تعهد ساختاری15 و

نفر مجرد و  911، متأهلنفر  151منظور به دست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه، آن را روی پژوهش مختلف به

 طورکلیبهبود و  دارمعنیبا نمره کل آزمون باال و در این مطالعات همبستگی هر سؤال  .نفر مطلقه اجرا کردند 11

( میزان پایایی هر یک از 5331) و جونزابعاد این پرسشنامه از بیشترین حمایت تجربی و نظری برخوردار بود. آدامز 

؛ تعهد 35/1های این آزمون را بر روی نمونه مذکور به این شرح زیردست آوردند: تعهد شخصی، مقیاس

ای مقدماتی توسط عباسی (. در مطالعه5931آبادی و همکاران، )قنبری هاشم 13/1؛ تعهد اخالقی، 11/1ساختاری، 

 کامالً : ایدرجه 1هر سؤال آزمون دارای یک مقیاس  .( روایی محتوایی این آزمون مورد تأیید قرار گرفت5911)

به  .گیردتعلق می 1تا  5 میانای نه نمرهموافقم است که به هر گزی کامالًمخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و 

. اکثر سؤاالت پرسشنامه به شکل مستقیم شودداده می 5مخالفم نمره  کامالًو به گزینه  1موافقم نمره  کامالًگزینه 

طور معکوس به 91و  91، 91، 91، 92، 91، 23، 21، 29، 51، 52، 55شود و تنها سؤاالت گذاری مینمره

نمره است و نمره باالتر در این آزمون، باال بودن تعهد  512تا  5 میاندامنه کلی نمرات افراد  دند.گرگذاری مینمره

 (.5932دهد )محمدی، کلی زوجین را نشان می

این مقیاس، یک شاخص خود سنجی تحمل پریشانی هیجانی است که توسط   .1مقیاس تحمل پریشانی

خرده  1که  استگزینه  51است. این مقیاس دارای  شدههساخت (Simons & Gaher, 2005) گاهرز و سیمون

است که تحمل پریشانی را بر اساس توانمندی فرد برای   3و تنظیم 1، ارزیابی1، جذب1مقیاس آن به عناوین تحمل

 هایتحمل پریشانی هیجانی، ارزیابی ذهنی پریشانی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع و اقدام

دهند. تحمل )تحمل پریشانی هیجانی(: با سؤاالت می قرار موردسنجش پریشانی حالت تسکین برای کنندهتنظیم

گیری اندازه 51و  1، 2هیجانات منفی(: با سؤاالت  وسیلهبهشود. جذب )جذب شدن گیری میاندازه 1و  9، 5

شود. تنظیم )تنظیم گیری میاندازه 52و  55، 51، 3، 1، 1  سؤاالت  شود. ارزیابی )برآورد ذهنی پریشانی(: بامی

                                                                                                                     
1. marital commitment questionnaire 

2. personal commitment 

3. moral commitment 

4. structural commitment 

5. distress tolerance scale (DTS) 

6. tolerance 

7. absorption 

8. appraisal 

9. regulation 
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اساس  بر مقیاس این هایشود. گزینهگیری میاندازه  51و  59، 1ها برای تسکین پریشانی(: با سؤاالت تالش

 معنای بله 1 نمره و موردنظر گزینه با کامل معنای توافق بله یک نمره شوند،می گزاری نمره لیکرت مقیاس

، 11/1، 12/1، 12/1ها به ترتیب . ضرایب آلفا برای این خرده مقیاساست دنظرمور گزینه با کامل عدم توافق

بود.  15/1ای پس از گذشت شش ماه، آمده است. همبستگی درون طبقهدستبه 12/1و برای کل مقیاس  11/1

به دست آمد. عزیزی، میرزایی و شمس  11/1( آلفای کرونباخ کل مقیاس 5932در پژوهش اندامی خشک )

گزارش  13/1و اعتبار باز آزمایی این پرسشنامه را نیز  11/1نامه را ( نیز، میزان آلفای کرونباخ این پرسش5913)

 کردند.

سؤالی است و سه  51این مقیاس یک آزمون  .2زن و شیورها نساالبزرگ 7بستگیدلپرسشنامه سبک 

=خیلی زیاد( 1=خیلی کم تا  5لیکرت )ای درجه 1را در مقیاس  1و دوسوگرا 1، اجتنابی9ایمن بستگیدلسبک 

 بستگیدلسبک  51تا  1 سؤاالتاجتنابی،  بستگیدلسبک  1تا  5 سؤال. استسؤال  1سنجد. هر مقیاس دارای می

های یک نمونه نمره میانسنجد. ضرایب همبستگی دو سو گرا را می بستگیدلسبک  51تا  55ایمن و سؤاالت 

نوبت با فاصله چهار هفته برای سنجش باز آزمایی محاسبه شد. این ضرایب در ها در دو نفری از آزمودنی 911

محاسبه شد  11/1،19/1،11/1ها به ترتیب ایمن، اجتنابی و دوسوگرا برای کل آزمودنی بستگیدلهای مورد سبک

 گیبستدل(. روایی محتوایی مقیاس 5911بخش مقیاس است )بشارت، که نشانه اعتبار باز آزمایی رضایت

های پانزده نفر از متخصصان روانشناسی موردبررسی قرار نمره میانهای همبستگی سال با سنجش ضریببزرگ

به  11/1و  11/1،15/1ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  بستگیدلهای گرفت. ضرایب توافق کندال برای سبک

نامه را با مصاحبه ساختاریافته ماین ین پرسشزمان ا( روایی هم5911همچنین وفائیان ) (.5935دست آمد )بشارت،

/.( گزارش 11/.( و ناایمن دوسوگرا )11/.(، ناایمن اجتنابی )13ساالن به ترتیب، ایمن )بزرگ بستگیدلبرای 

 کرده است.

لیکرت  صورتبهگویه است و  21( ساخته شد. شامل 2119این پرسشنامه توسط نف ) .شفقتی پرسشنامه خود

شفقتی داری سه مؤلفه دوقطبی مهربانی با  پرسشنامه خود .شودگذاری می)تقریباً همیشه( نمره 1رگز( تا )تقریباً ه 5

در مقابل  51، ذهن آگاهی3در مقابل انزوا 1، انسانیت مشترك1در برابر قضاوت در مورد خود 1خود

                                                                                                                     
1. attachment style questionnaire (AAI) 

2. Hazan & Shaver  

3. secure 

4. avoidant 

5. ambivalent 

6. self-kindness 

7. self-judgment 

8. common humanity 

9. isolation 

10. mindfulness 
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خود شفقتی کل به و یک نمره  شودمؤلفه با هم جمع می 1، است. میانگین نمرات 5همانندسازی افراطی

نشان  21و  52،53،29، 1آید. مؤلفه اول: مهربانی در برابر قضاوت درباره خود شامل سؤاالت دست می

دهنده قضاوت درباره خود است. مؤلفه دوم انسانیت نشان 25و  51، 55، 1، 5مهربانی با خود و سؤاالت 

 21و  51، 59، 1انسانیت مشترك و سؤاالت دهنده نشان 51و  51، 1، 9مشترك در برابر انزوا که سؤاالت 

 22و  51،51، 3. مؤلفه سوم به هشیاری در مقابل همانندسازی افراطی سؤاالت استدهنده انزوا نشان

. ضریب پایایی باز استدهنده همانندسازی افراطی نشان 21و  21، 1، 2دهنده به هشیاری و سؤاالت نشان

( که با استفاده از ضریب Neff, 2003پرسشنامه نیز توسط نف ) به دست آمد. پایایی این 39/1آزمایی 

ضریب ( 5932)پور و نریمانی  است. در تحقیق ابوالقاسمی، تقی شدهگزارش 39/1آلفای کرونباخ انجام شد 

( پایایی 5931بود. همچنین در پژوهش امان الهی، تردست و اصالنی ) 15/1 آمدهدستبهآلفای کرونباخ 

ازحد و آگاهی و شناخت بیش -د مهربانی، خود قضاوتی، انسانیت مشترك، انزوا، ذهنخرده مقیاس خو

و  11/1، 19/1، 11/1، 19/1، 12/1، 11/1همچنین کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ضرایب 

 به دست آمد. 12/1

 روند اجرای پژوهش

ابتدا با توضیح هدف پژوهش و کسب های الزم با سراهای محله جهت اجرای پژوهش پس از هماهنگی 

ها حضور فعال داشت که در صورت ها را توزیع و در طول پاسخ آزمودنینامهرضایت، پژوهشگر پرسش

کنندگان در فرایند پژوهش جهت محرمانه ها پاسخ دهد. همچنین به شرکتهای آزمودنیلزوم به پرسش

توصیفی ها از آمار آوری اطالعات جهت تحلیل دادهمعها اطمینان داده شد. پس از جماندن نتایج پرسشنامه

آماری  هایآزمونو با استفاده از  SPSS افزارها توسط نرماستفاده شد. داده( محاسبه میانگین، انحراف معیار)

برای تعیین تأثیر هریک از متغیرهای  .تحلیل شدند گامبهگامضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

، خود بستگیدلهای ، خود شفقتی، تحمل پریشانی بـر واریـانس تعهد زناشـویی؛ سبکبستگیدلهای سبک

عنوان متغیـر مالك وارد معادله بین و تعهد زناشویی بهعنوان متغیرهای پیششفقتی و تحمل پریشانی به

 .رگرسیون شدند

 اخالق پژوهش

مختلف پژوهش و هدف  از آن  هایجنبهکامل از  صورتبه کنندگانشرکتپژوهشـگران ابتدا به 

گرفته شد همچنین به  هاآنبرای شرکت در پژوهش از  هاآزمودنیتوضیحاتی ارائه دادند. رضایت 

 محرمانه خواهد بود. صورتبه هاآناز  شدهگرفتهاین اطمینان داده شد که اطالعات  هاآزمودنی

                                                                                                                     
1. over-identified 
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 های پژوهشیافته

تا  95درصد  2/11سال، 91تا  21از جامعه پژوهش در گروه سنی درصد  1/21خصوصیات جمعیت شناختی  ازنظر

 51/23سال،  1زیر  هاآزمودنیدرصد از  19/11ازدواج  زمانمدت اند.سال بوده 11تا  15درصد  5/23سال و  11

 19/11 هاآزمودنی میاناز . گذشتمی ازدواجشانبود که  سال 55درصد باالی  51سال و  55تا  1 میاندرصد در 

 درصد شاغل بودند. 51/93و  دارانهخ

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته7جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مقیاس

80/61 698 سبک ایمن  00/9  

39/61 698 منینااسبک   09/9  

08/69 698 سبک دوسوگرا  19/9  

08/0 698 هیجانی پریشانی تحمل  19/6  

96/3 698 شدن جذب  11/6  

81/68 698 پریشانی ذهنی برآورد  30/6  

90/3 698 هاتالش تنظیم  39/6  

81/61 698 خود با مهربانی  80/9  

91/61 698 مورد خود در قضاوت  89/9  

11/61 698 انسانیت مشترک  33/6  

61/60 698 انزوا  83/9  

06/69 698 بهشیاری  60/9  

89/60 698 همانندسازی افراطی  63/9  

11/13 698 تعهد زناشویی  00/1  

ی خود شفقت، تحمل پریشانی و بستگیدلی هاسبکی هامؤلفهاز  کیکدامکه  سؤالبررسی این  منظوربه

 پس استفاده گردید. چندگانهی تعهد زناشویی ایفا کند از روش رگرسیون خطی نیبشیپی در مؤثرنقش  تواندیم

 میانی هم خطودن، عدم وجود نرمال ب) یریچندمتغی اصلی تحلیل رگرسیون هامفروضهبرقراری  بررسیاز 

 مورد آزمون قرار گرفت. مدل و استقالل خطاها(، نیبشیپمتغیرهای 

ی تحمل هاشاخص. استمتغیرهای مستقل  میانیکی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی 

 به .استصفر و یک  میان. مقدار شاخص تلورانس کنندیمواریانس و تورم واریانس این فرضیات را چک 

شاخص به یک نزدیک باشد  نیمقدار اازای هر متغیر مستقل یک مقدار برای این شاخص وجود دارد، اگر 

ی متغیرهای مستقل اثر هم خطی ندارد و اگر به صفر نزدیک باشد هیبقنشان از این است که این متغیر با 

عدم وجود اثر هم  دیائتنیز در صورتی نشان از  VIFشاخص  نیچنهم. دهدیمعکس این حالت را نشان 

 اختیار کند. 2که مقداری کمتر از  دهدیممتغیرهای مستقل را نشان  میانخطی 
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 تحمل واریانس و عامل تورم واریانس . شاخص7جدول 

 ی چندگانههم خطهای شاخص

 VIF تلورانس نیبشیپمتغیرهای 

 99/6 08/8 بستگیدلی هاسبک

 91/6 10/8 تحمل پریشانی

 81/6 31/8 یخود شفقت

متغیرهای  میانتمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم خطی شدید  شودیمکه مشاهده  طورهمان

 .است نیبشیپ

 که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود. استاز دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها 

این فرض الزم است  دیتائد. برای از آماره دوربین واتسون استفاده کر توانیمبرای چک کردن این فرض 

شده است که  32/5با این پژوهش این آماره برابر  در قرار داشته باشد. 1/2تا  1/5که مقدار این اماره در بازه 

 .است فرضشیپحاکی از صادق بودن این 

 (.p>0.05) استی متغیرها نرمال همههمچنین نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد توزیع 

 اینمونه. آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک 7جدول 

 داریمعنیسطح  z Sig مقیاس

09/8 سبک ایمن  06/8  80/8  

99/6 منینااسبک   83/8  80/8  

30/8 سبک دوسوگرا  99/8  80/8  

31/8 تحمل پریشانی هیجانی  93/8  80/8  

66/6 جذب شدن  69/8  80/8  

91/6 برآورد ذهنی پریشانی  83/8  80/8  

81/6 هاشتال تنظیم  63/8  80/8  

96/6 با خودمهربانی   66/8  80/8  

90/6 مورد خودقضاوت در   83/8  80/8  

03/8 انسانیت مشترک  18/8  80/8  

91/6 انزوا  83/8  80/8  

80/6 بهشیاری  63/8  80/8  

98/6 همانندسازی افراطی  66/8  80/8  

91/6 تعهد زناشویی  83/8  80/8  

 سیون مورد آزمون قرار گرفت.مدل رگر هافرضپیش تائیدپس از 



 بلوچ زادهو حسینی ،فرح بخش، محمود پور                                                                              66

 

 پژوهش نیبشیپی هااسیمق قیاز طرتعهد زناشویی  ینیبشیپ. تحلیل رگرسیون 7 جدول

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 

 

R2
adj 

 

sig 

10/91110 رگرسیون  69 63/9109  81/91  38/8  09/8  13/8  886/8  

30/1130 باقیمانده  681 01/19       

11/19991 کل  663       

بودن  دارمعنیشده است و نشان از  11/1کمتر از  داریمعنیشود سطح مشاهده می 1که در جدول  گونههمان

adjشاخص .استدرصد اطمینان  31مدل رگرسیون در سطح 
2R  « دهدیمنشان « شدهاصالحضریب تعیین چندگانه 

درصد باقیمانده مربوط به  51دارند و  را تعهد زناشویی ینیبشیپ یدرصد توانای 12 پژوهش نیبشیپی هامؤلفهکه 

 .است ینیبشیخطای پ

 adjشاخص 
2R( توانایی شدهتصحیحضریب تعیین )در جامعه  بینپیش متغیرهایمتغیر وابسته را توسط  بینیپیش

 13/1مقدار این ضریب در این پژوهش   .دهدمیجامعه بسط  همهبا کمی تعدیل، نمونه را به  درواقع کندمیبررسی 

 گری را دارند. خود تعیین بینیپیشدرصد توانایی  13 بینپیششده است، یه عبارت دیگر متغیرهای 

از دارند مدلدر  دارمعنی تأثیرمتغیر یا متغیرها  بررسی اینکه کدام منظوربهبودن کل مدل  دارمعنیبا توجه به 

 .شودیماستفاده  tآزمون 

وندر معادله رگرسی واردشدهضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای  .7ول جد  

نیبشیپ متغیر  

 ضرایب رگرسیون

t آماره   sig 
سطح 

داریمعنی  
استاندارد 
 نشده

استانداردش
 ده

11/90 مقدار ثابت   9/69  886/8  80/8  

93/9 سبک ایمن  18/8 1/0  886/8  80/8  

-89/6 منینااسبک   91/8- 09/9-  880/8  80/8  

-18/6 سبک دوسوگرا  81/8- 66/6-  91/8  80/8  

61/9 هیجانی پریشانی تحمل  96/8 13/9  886/8  80/8  

00/8 شدن جذب  81/8 66/6  91/8  80/8  

19/6 پریشانی ذهنی برآورد  63/8 31/9  886/8  80/8  

16/6 هاتالش تنظیم  60/8 30/9  886/8  80/8  

16/9 با خود مهربانی  96/8 11/0  886/8  80/8  

80/8 مورد خود در قضاوت  86/8 83/8  886/8  80/8  

69/9 انسانیت مشترک  99/8 01/1  886/8  80/8  

83/9 انزوا  96/8 89/1  886/8  80/8  

98/9 بهشیاری  99/8 01/9  886/8  80/8  

80/8 همانندسازی افراطی  86/8 81/8  31/8  80/8  
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 ابعاد ،منینااایمن، سبک  سبک ،tاز آزمون  آمدهدستبهقادیر دهد با توجه به منشان می 1نتایج جدول 

قضاوت در مورد خود و  جزبه) یخود شفقتمنفی( و ابعاد  صورتبهجذب شدن  جزبه) یشانیپرتحمل 

 (p<0.05دارند ) دارمعنی رابطهدرصد  1در سطح  تعهد زناشویی همانندسازی افراطی( با

 و پریشانی تحمل ایمن، سبک میزان افزایش با که است این دهندهنشان درواقع ضرایب بتا بودن مثبت

 .یابدمی افزایش نیز تعهد زناشویی میزان ی،خود شفقت

 یریگجهینتبحث و 

تحمل  وشفقت به خود  ،بستگیدل یهابر اساس سبک ییتعهد زناشو ینیبشیپحاضر  از پژوهش هدف

وجود دارد.  دارمعنیو تعهد زناشویی رابطه  بستگیدل یهاسبک میاننشان داد که  هاافتهی بود. یشانیپر

 ,Weardenی هاافتهو تعهد زناشویی همسو با ی بستگیدل هایسبکی این پژوهش مبنی بر ارتباط هاافتهی

Peters, Berry, Barrowclough & Liversidge, 2008;  Banse, 2004; Shaver, Schachner & Mikulincer, 

( بود. نتایج پژوهش اصالنی، 5931همکاران )و  نبری( و ق5931) یالهلهی و امان ، عبدااصالنی ;200

زناشویی میزان تمایزیافتگی و احساس گناه هر یک  یدر یک رابطه( نشان داد 5931) یالهعبدالهی و امان 

ن مؤثر به زندگی مشترکشا هاآندر تعهد زناشویی  گرفتهشکلکه در افراد  بستگیدلاز زوجین و نوع سبک 

را  شترییب مراقبت منیا یهاکه زوج ددانشان  (Lopez, Riggs, Pollard & Hook, 2011) پژوهش .است

مؤثر است  تیکه در مواجهه با خطر و احساس امن دهندیم نسبت به همسرشان نشان یدر تعامالت زوج

مثبت در مورد  یدگاهیکمتر به داشتن د اضطرابی/ دوسوگرا بستگیدل سبک دارای ساالنبزرگ نیچنهم

خود را برای فقدان  و همسر شک دارند کیعنوان اغلب در مورد ارزش خود به هاآن .دارند شیخود گرا

 دارای فردگفت که  توانیم گونهنیا هاافتهدر تبیین این ی .کنندیم از سوی همسرشان سرزنش ییپاسخگو

 دارا را دیگری سوی از توجه و شدن راقبتم و ارزش بوده ارزشمند که کندیم احساس ایمن بستگیدل

 مورد و شاد صورتبه را رمانتیکشان روابط تا دارند تمایل ایمن بستگیدل سبک با ساالنبزرگ هست.

 به آسان نسبتاً  که قادرند هاآن .(Cann, Norman, Welbourne, & Calhoun, 2008) کنند توصیف اعتماد

 یهاکیشر باشند. راحت شانیزندگ از شریک حمایت تعامل در که دارند تمایل و شوند نزدیک دیگران

 به راجع و باشد داشته نشیب و فراز رابطه یک جریان در کیرمانتاحساسات  که دارند انتظار ایمن زندگی

 تا دارند گرایش ایمن زندگی شریکان (.5931قنبری و همکاران، ) نیستند نگران ازحدبیش شدن ترك

 نظر به طبیعی شدهداده توضیحات با توجه با .کنند توصیف مثبت صورتبه بیشتر را شانرابطه تجارب

 و خود همسر به نسبت باالیی شخصی تعهد دارای ایمن بستگیدل سبک دارای که افراد رسدیم

اجتنابی دارند اهمیت روابط صمیمی و نیاز به  بستگیدلافرادی که سطوح باالتری از  .باشند ازدواجشان

و در روابطشان به دنبال  شودیدر این افراد غیرفعال م بستگیدل. درنتیجه، سیستم کنندیا انکار منزدیکی ر

 کندمی ترآسان، تحمل آن را زابیآسی و دادن معنا بـه موقعیت سازشفافتوانایی  حمایت از همسر نیستند
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ی مثبت تفسیر اگونهبهشـکالت را ایمن م بستگیدلافراد با سبک  رسدیمو این در حالی اسـت کـه بـه نظـر 

ایمن از طریق ایجـاد رابطـه  بستگیدل، معنایی برای آن بیابند. سـبک سرعتبهو سعی دارند تا  کنندیم

و همچنین انجام تعامالت حمایتی حـین تـنش، سرسختی باالتر خانواده را  هاخانوادهدر  تیفیباکمنطقـی و 

بـر همسرانشان  زاتنش یهاتیموقعدر  منیبا افراد ا سهیدر مقا یابافراد اجتن موجب خواهد شد همچنین

 مقابله استفاده عنوانبه ینیگز یو از دور دارندتکیهپـرتنش کمتر  یهاتیموقعمطمـئن در  یمنـابع عنوانبه

 .کنندیم

با  هاافتهین یدارد. ا دارمعنیی با تعهد زناشویی رابطه خود شفقتنتایج این پژوهش همچنین نشان داد که 

 ،جزایری، قزلسفلو، Marks, 2017 و Neff & Beretvas, 2013 ،Crocker & Canevello, 2008 یهاافتهی

در  Crocker & Canevello, 2008 ( همسو بود.5931پهلوان )(، نوری امامزاده و 5931) یمحمد و بهرامی

خود و  میاناجتماعی و تشویق اعتماد پژوهش خود نشان داد که افراد داری شفقت خود، تمایل به حمایت 

گسترده نیازهایشان را از طریق آرامش،  طوربه توانندیمهمسرانشان را دارند افراد دارای شفقت خود باال 

مهربانی و تعلق برآورده سازند و قادرند آزادی بیشتری در رابطه بدون کنترل اضافی به همسر خود بدهند. 

کننده  بینیپیش تواندمیشفقت با خود ( نشان داد 5931پهلوان )زاده و نتایج پژوهش نوری امامهمچنین 

آمده از شفقت با خود دستهیجانی و آرامش به پذیریانعطاف و ها باشدزوج میانن تعهد و صمیمت زامی

آن ارتقاء سالمت  یجهیکه نت شودیسازنده در مقابل تعارضات و مسائل زناشویی م هایپاسخ یارائهباعث 

خود تبیین کرد که  توانیم گونهنیانتایج این پژوهش را . استارتباط و تعهد و صمیمت  یشناختوانر

دشوار را  یهاتیمقابله با موقع ییتوانا گرید یسو و از دهدیرا کاهش م ینشخوار فکر سوکیاز  یشفقت

ی هاتیموقع که یزمان فرد شودیم باعثی مربوط به خود شفقت یصهیدو خص نیو هم بردیم باال در فرد

نشود.  یعاطف یهایشانیپردچار  و واکنش نشان دهد تیبه موقع یریپذبا انعطاف کندیرا تجربه م دشوار

نه آن احساسات را سرکوب کند  یعنیتوجه کند،  اشیمنف به احساسات یطور متعادلفرد بتواند به کهی زمان

 بکشاند و اشیزندگرا با خودش به سراسر  احساسات که آن یاگونهغرق شود به هاآنطور کامل در به نه و

تر و قضاوت انداز بزرگچشم شتر،یب وضوح را داشته باشد که احساساتش را با نیا ییتوانا نیهمچن

 رشیپذ نیو هم ردیبپذ یدر زندگ یاتجربه عنوانبهرا  ی زندگیهایتوانست که سخت خواهد ندیتر ببمنصفانه

گفت که  توانیمشفقت به خود و سطح تعهد زناشویی  تأثیردر ارتباط با  .شوداو  لغزش درمانع بروز 

ی سازنده در مقابل هاپاسخاز شفقت به خود باعث ارائه  آمدهدستبهی هیجانی و آرامش ریپذانعطاف

شفقت به  کسانی کهو  استکه نتیجه آن بهبود روابط زوجین، تعهد و صمیمیت  شودمیتعارضات زندگی 

نیاز خود به تداوم ارتباط و حفظ خودمختاری و اعطای  توانندیم یمؤثرترد باالتری دارند به شکل خو

تعهد  درنتیجهآن میزان صمیمیت و رضایت زناشویی و  درنتیجهآزادی به شریک خود را تنظیم نمایند که 

 (.Marks, 2017) ابدییمزناشویی افزایش 
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با سختگیری کمتر، خودشان را مـورد قضاوت قرار  جاکهازآنیی دارند الشفقت خود با کسانی که 

و بیشتر بر  ترقیدق شانیهاواکنشو  هایابیترمی پذیرند و خودارز ، وقـایع منفی در زنـدگی را راحتدهندیم

 زیآمقضاوت خود در این افراد نه به سـمت یـک خود انتقادی اغراق چراکهاست،  شانیواقععملکرد  یهیپا

 توانندیماگرچه شفقت به خود متغیری شخصی است اما و نه بـه سـمت یک تورم خود دفاعی.  کندیممیل 

میزان باالیی از شفقت به  کسانی کهتعهد و صمیمیت ایفا کند و  رینظفردی  میانارتباط نیرومندی با روابط 

 (.Neff,2013)اشند بیمخود برخوردارند بیشتر پذیرا و صمیمی با شریک خود و متعهد به رابطه زناشویی 

رابطه تحمل پریشانی با تعهد زناشویی بود. بدین معنی که هرچه افراد  داریمعنیاز دیگر نتایج پژوهش 

ی داشتند تعهد ترنییپاسطح تحمل پریشانی باالتری داشتند تعهد زناشویی باالتر و هرچه تحمل پریشانی 

 ,Dunham, 2008، Mirgain& Cordova) یهاافتهیبا ی این پژوهش همسو هاافتهزناشویی کمتری داشتند. ی

2007 ، Tavares & Aassve, 2013) .بود Tavares & Aassve (2013)  که پایین بودن  کنندیمگزارش

ی یکی از عوامل اصلی شکست در روابط عاطفی و زناشویی است. در تبیین شناختروانی هایتوانمند

 با توانندیم بهتر باالست هاآن پریشانی تحمل که افرادی فت کهگ توانیم گونهنیای این پژوهش هاافتهی

 روروبه برای مثبت هیجانات زیاد از احتمالبه ،نیچنهم بیایند. کنار شدهادراك استرس از ناشی اضطراب

 صورتبه را زندگی و زناشویی فشارهای توانندینم که زنانی کنندیم استفاده سخت تجارب با شدن

 یهاوهیش از بهتر حلراه یافتن برای مشکالت بر تمرکز و مسائل پذیرش یجابه کنند و تمدیری منطقی

 زندگی یهااسترس و فشارها گرفتن شدت با ادیزاحتمالبه ،کنندیم استفاده زااسترسکمتر  و اجتنابی

 دهندیم خود نشان از هایشانیپر این تحمل برای کمتری قدرت و کنندیم درماندگی احساس زناشویی،

 برای زیادی منفی پیامدهای که شودیم افراد این در مسائل با برخورد اجتنابی یهاوهیش افزایش باعث که

 خودی منف جاناتیمقابله با ه یتالش غلط برا کیدر  نییپای شانیافراد با تحمل پر دارد. همراه به هاآن

 یراه ـافتنی یرا مجبور بـرا هاآنافراد  نیا نییپا تحمل رسدیبه نظر م شوندیم یرفتار ینظمیب ریدرگ

و مشکالت زناشویی و زندگی باعث گرایش فرد به روابط دیگر  کندیم جاناتیاز ه یخالصی برا یفور

 .است هاآنجهت فرار از مشکالت و اجتناب از 

 ها و پیشنهادهایتمحدود

اینکه پژوهش در شهر تهران  بهتوجه  یی روبرو بود و باهاتیمحدودبا  هاپژوهشپژوهش حاضر مانند سایر 

 تواندیمی در دسترس استفاده شد و بافت فرهنگی در این زمینه ریگنمونهاست و در آن از روش  اجراشده

مشاوران خانواده و سایر متخصصان باشد باید در تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد.  رگذاریتأث

ی در ارتباط زناشویی زوجین جهت تقویت تعهد شناختروانلف ی مخترهایمتغ راتیتأثالزم است  ربطیذ

بـه ارتقا  ی زوجینشناختروانی هایاز طریق بـاال بـردن سـطح توانمنددر نظر بگیرند و  هاآنزناشویی 
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مشاوره ای بر توانیم همچنین نتایج حاصل از این پژوهش را. کمک کنند هاآنکیفیت زندگی زناشویی 

 ابندییمجهت مشاوره پیش از ازدواج حضور  کسانی کهرا در  رهایمتغکاربست و سطوح  پیش از ازدواج به

 ارائه داد. هاآنیی به هاشنهادیپشناسایی کرد و در آن زمینه جلسات مشاوره یا 

 عدم تعارض منافعتصریح درباره 

گونه یچهیسندگان  دارای گونه تضاد منافعی ندارد. همچنین نویچهشوند که پژوهش حاضر یمنویسندگان متعهد 

باشند و نیز ینمیندهای آن رابطه داشته باشد، برآای که این جایگاه و شرایط با پژوهش و یژهوجایگاه یا شرایط 

باشند. افزون بر آن ینمیرگذار باشند، تأثگونه ارتباط با شخص یا مراکزی که بر اهداف پژوهش یچهدارای 

 تصادی برای نویسندگان نداشته است.گونه سود اقیچهیندهای پژوهش برآ

 سپاسگزاری

، صادقیه، مرزداران و فردوس و تمامی نکوپ یهامحلهپژوهشگران از همکاری مشاوران سرای  

 یاری کمال تشکر و قدردانی را دارند. را در اجرای این پژوهش یی که ماهایآزمودن

 منابع
، خود دلسوزی و حمایت D ارتباط تیپ شخصیتی (.5935)و نریمانی، محمد  ؛پور، مریم تقی ؛ابوالقاسمی، عباس

. متالس روانشناسی پژوهشی فصلنامه علمیاجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی. 

5(55 :)21-1. 

گری با تعهد زناشویی با میانجی بستگیدل . رابطه سبک(5931عباس ) ،امان الهی و نیره ،عبدالهی ؛خالد ،اصالنی

فصلنامه علمی پژوهشی شهر اهواز.  متأهلیزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن تما
 .221-535(: 15) 51 .مشاوره یهاپژوهش

در  خود شفقتی هایمؤلفه بر اساس یافسردگ یبینپیش (.5931خالد ) ،یعباس؛ تردست، کوثر؛ اصالن ،یامان اله

 .91شماره  .ینیبال یمجله روانشناس .اهواز هاینشگاهدا یشکست عاطف یتجربه یدختر دارا انیدانشجو

 .11تا  11

شناختی هیجان و تحمل پریشانی  مدر رابطه بین تنظی آوریتاب ایواسطهنقش  (.5932)اندامی خشک، علیرضا 
 .تهران .طباطبائی المه، دانشگاه عنشدهچاپکارشناسی ارشد.  نامهپایان. با رضایت از زندگی

فصلنامه علوم  .سبک فرزند پروری و پرخاشگری دانش آموزان یرابطه یبررس (.5911) محمدعلیبشارت، 
 (.1)9، اجتماعی دانشگاه تهران

و ناگویی  بستگیدل هایسبک میاندفاعی در رابطه  هایمکانیسم ایواسطهنقش  (.5935) محمدعلیبشارت،  

 .1-22(. 5)1.کاربردی شناسیروانفصلنامه هیجانی. 
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ی تعهد (. رابطه5931بهناز. )، محمدی ؛محمد، شاکرمی ؛رضا ،داور نیا؛ کیانوش ،زهرا کار؛ ینام، حسینی

 .111-131 .(1)22 ر.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوا .های شخصیتیزناشویی با ویژگی

هیجانی با میزان  تنظیمبررسی رابطه تحمل آشفتگی و  (.5913عزیزی، علیرضا؛ میرزایی، آزاده و شمس، جمال )

 .51-59، 55(5) ،مپژوهشی حکیوابستگی دانشجویان به سیگار. مجله 

رابطه سالمت خانواده  (.5931) اهلل.رحمت ،محمدی و فاطمه ،بهرامی ؛رضوان السادات ،جزایری ؛مهدی، قزلسفلو

 .511-591(: 593) 21 .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندراناصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی. 

(. 5931، کیومرث. )بخشفرحو  اسمعیلی، معصومه ؛حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ علی بهرام ی،آبادهاشم قنبری

دانشگاه عالمه  متأهلو تعهد زناشویی در زنان  بستگیدلهای فرزند پروری، سبک میانی رابطه

 .93-11(. 2) 1.پژوهشی زن و جامعه فصلنامه علمی .طباطبایی

ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی و  یهاوارهتعهد زناشویی بر اساس طرح ینیبشیپ(. 5932) محمدی، بهاره.
 .کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و فرهنگ نامهانی. پانگرش مذهبی در زوجین ساکن شهر تهران

تمایزیافتگی بینی تعهد زناشویی بر اساس پیش (.5931) تایرز ،امانی؛ سکینه ،کاووسی امید؛ مراد خدا ی،مؤمن

 یسازی، مشاوره و غنیشناسبیآسپذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. خود، همبستگی و انطباق
 .11-11(: 2) 5. خانواده

افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری،  (.5911منیجه ) ،شهنی ییالق ؛کیهان ،فتحی ؛مهنازهنرمند،  مهرابی زاده

وابستگی به مواد مخدر در  هایبینپیش عنوانبهی و وضعیت اقتصادی اجتماع بستگیدل هایسبک

 .519-511(.5)51. مجله علوم تربیتی و روانشناسی .نوجوانان پسر شهر اهواز

بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. محمدی بهناز، حیدرنیا احمد، عباسی هادی. پیش

 .11-95 (:9) 1 ;5931. شناسیروانرویش 
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