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Abstract
Introduction: The most important element of society is the family. Accordingly, the study of
factors that play a role in marital commitment is also of fundamental importance.
Aim: The aim of this study was to develop a causal model of marital commitment based on
forgiveness and differentiation mediated by marital intimacy and the effectiveness of this model
on the quality of marital relationships.
Method: In terms of quantitative nature, practical purpose and data collection method, this study
was a correlation of structural equation analysis. The statistical population of the study included
all married employees of education in districts 1 and 2 of Sanandaj city in the academic year
2018-2019. Using cluster sampling method, 30 people were selected and replaced in
experimental and control groups. In order to collect data, Marital Commitment Questionnaire,
Marital Intimacy Scale, Self-Differentiation Questionnaire, Family Forgiveness Scale and
Marital Relationship Quality Questionnaire were used. Analysis of covariance using SPSS-21
was used for statistical analysis of data.
Results: 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, β=0.12) has an indirect effect on marital
commitment and forgiveness (0.08) and differentiation (0.02) through intimacy on marital
commitment.
Conclusion: The results showed that forgiveness, differentiation and intimacy affect marital
commitment and effectiveness on the quality of marital relationships and it is suggested that the
outlines of the program in the implementation of workshops and information about education
and expression of importance Variables related to marital commitment should be the basis.
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تدوین مدل علی تعهد زناشویی براساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی
و اثربخشی این مدل بر کیفیت روابط زناشویی
4
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تاریخ دریافت مقاله1044/11/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/42/14 :

چکیده
مقدمه :مهمترین رکن جامعه خانواده است بر همین اساس بررسی عواملی که در تعهد زناشویی نقش دارند نیز اهمیت اساسی پیدا میکند.
هدف :هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علی تعهد زناشویی براساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی و اثربخشی
این مدل بر کیفیت روابط زناشویی بود.
روش :این پژوهش از لحاظ ماهیت کمی ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها همبستگی از نوع تحلیل معادالت ساختاری
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان متأهل آموزشوپرورش ناحیه  1و  2شهرستان سنندج در سال تحصیلی  1311- 1312مشغول به
تحصیل بود .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای  34نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .جهت جمعآوری دادهها از
پرسشنامه تعهد زناشویی ،مقیاس صمیمیت زناشویی ،پرسشنامه تمایزیافتگی خود ،مقیاس سنجش بخشش در خانواده و پرسشنامه کیفیت روابط
زناشویی استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریانس به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.
یافتهها :یافتههای حاصل از تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که بخشش ( ،)P≤4/41 ،β=4/01تمایزیافتگی ( )P≤4/45 ،β=4/13و صمیمیت
( )P≤4/45 ،β=4/12بر تعهد زناشویی و بخشش ( )4/42و تمایزیافتگی ( )4/42با واسطه صمیمیت بر تعهد زناشویی ،اثر غیرمستقیم دارد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بخشش ،تمایز یافتگی و صمیمیت بر تعهد زناشویی و اثربخشی بر کیفیت روابط زناشویی تأثیرگذار است و
پیشنهاد میشود که رئوس برنامه در اجرای کارگاههای آموزشی و اطالعرسانی در مورد آموزش و بیان اهمیت متغیرهای مرتبط با تعهد
زناشویی مبنا قرار گیرد.
کلیدواژهها :تمایز یافتگی ،بخشودگی ،روابط زناشویی ،صمیمیت زناشویی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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بخشش 14به عنوان یک ساختار چند بعدی حاوی عاطفه،

مقدمه
1

تعهد زناشویی به عنوان یک فرایند شناختی تعریف شده

رفتار و شناخت مفهوم سازی شده است و در مطالعه آن

است که نشانگر تصمیماتی است که افراد در ارتباط با

اهداف گوناگون مانند شخصی ،دیگران ،خدا؛ و

شریک زندگی و روابط خود اتخاذ میکنند (گابی،2

شیوههای بخشش مانند ابراز احساس را باید در نظر

 .)2412تعهد زناشویی ،قویترین و پایدارترین عامل

گرفت .توانایی بخشش همسر میتواند به عامل پابرجایی

پیشبینی کنندهی کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است

رابطه و افزایش رضایت زناشویی منجر گردد؛ همچنین

(موسکو .)2411 ،3تعهد زناشویی را میتوان به عنوان

افرادی که قادر به بخشش همسر خود هستند اعتقاد بر

احساس تداومی که در جاذبه و محدودیتها پیدا

تقدس رابطه زناشویی خود دارند و این توانایی بخشش

میشود ،تعریف کرد (نلسون ،کرک ،آنه ،پی و سرس،0

همسر به استحکام بیشتر رابطه زناشویی و افزایش رضایت

 .)2411تعهد ماهیت وابستگی فرد در رابطه را نشان

زناشویی میانجامد .نتایج مطالعات نشان دادهاند که

میدهد ،اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت میکند

بخشش نقش مهمی در حفظ روابط عاشقانه دارد

و تا چه حد احساس میکند که رابطه در درازمدت

(کارمانس و وان النگ .)2410 ،11بخشش با تعهد

ارزشمند است .تعهد زناشویی شامل سه بعد تعهد نسبت به

زناشویی و از خودگذشتگی نسبت به شریک زندگی

همسر ،5تعهد نسبت به ازدواج 1و محدودیت اجتماعی

1

رابطه دارد و خشم ،اضطراب و افسردگی را کاهش

است (یاماگوچی ،اسمیت و اوتسوبو .)2411 ،2برای

میدهد و در نهایت به حل تعارضهای زناشویی کمک

درک کیفیت و ثبات روابط زناشویی ،توجه به تعهد

میکند و کیفیت روابط زناشویی را افزایش میدهد (تولد

زناشویی به همان اندازه رضایت زناشویی اهمیت دارد

ویت ،میچل ،سلبی و فینچام.)2411 ،12

(یاماگوچی ،اسمیت و اوتسوبو .)2411 ،به همین دلیل در

یکی دیگر از عواملی که به نظر میرسد با تعهد زناشویی

پژوهشهای اخیر همبستههای تعهد زناشویی مورد بررسی

مرتبط است متمایزسازی خود 13است .مفهوم تمایزیافتگی

قرار گرفتهاند و نتایج نشان دادهاند که عوامل مختلفی بر

به توانایی تجربه صمیمیت با دیگران و ماندن در فضای

تعهد زوجین اثر میگذارند (گودفرند و اگینو.)2412 ،1

عاطفی و درعینحال استقالل از دیگران اشاره دارد.

عواملی مانند رضایت زناشویی ،برخورداری از

بهگونهای که افراد با تمایزیافتگی باال واکنشهای خود را

مهارتهای حل مسئله و ویژگیهای شخصیتی و روانی

به صورت منطقی کنترل میکنند و در مقابل ،افراد با

اجتماعی را از مهمترین پیشبینی کنندههای تعهد

تمایزیافتگی پایین گرایش دارند تا این کنترل را با

زناشویی دانستهاند (محمدی و عباسی.)1315 ،

واکنشهای هیجانی و عاطفی اعمال میکنند.
تمایزیافتگی بنیانهای صمیمیت و پذیرش دوسویه را در
1

- Marital commitment
- Gobbi
- Mosko
4
- Nelson, Kirk, Ane & Serres
5
- Covenant to spouse
6
- Commitment to marriage
7
- Social constraints
8
- Yamaguchi, Smith & Ohtsubo
9
- Goodfriend & Agnew
2
3

ازدواج بررسی میکند .انتظار میرود زن و مردی که
10

- Forgiveness
- Karremans & Van Lange
12
- Brith Witt, Mitchell, Selby & Finchham
13
- Differentiation of self
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 101تدوین مدل علی تعهد زناشویی براساس بخشودگی و تمایزیافتگی با ...

سطح تمایزیافتگی پایینی دارند ،در زمان ازدواج ،بلوغ

دیگری ایجاد شود و همدلی هم نه تنها گام اول در

هیجانی کمتر و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی

بخشش بلکه عنصر اساسی در تمایزیافتگی و تعهد

شدن داشته باشند .در مقابل ،در نظامهای زناشویی

زناشویی است .تعهد در ازدواج و روابط زناشویی باعث

تمایزیافته ،همسران به یکدیگر اجازه میدهند که نقشی

افزایش رضایت از زندگی و رضایت زناشویی میشود

انعطافپذیرتر و رابطهای صمیمانهتر داشته باشند و تفاوت

(کوهان و کالین باوم )2412 ،0و دومین عامل حفظ

عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را

کننده ازدواج است .بدون تعهد ،رابطه سطحی ،ظاهری و

تجربه کنند (کر و دوون1122 ،1؛ به نقل از زاگرن،

بدون سمت و جهت خواهد بود .زوج هایی که در مورد

روسو ،دی فابیو ،دانیونی و بارنی.)2424 ،2

تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری الزم

تمایزیافتگی با تعارضهای زناشویی رابطه معکوس و با

نرسیده و وفاداری دوسوگرایانه را در پیش میگیرند ،در

رضایت زناشویی رابطه مستقیم دارد همچنین نتایج

ازدواج و کار با دیگران دچار مشکل خواهند شد و این

پژوهشهای دیگر نیز نشان دادهاند که تمایزیافتگی با

روابط غالباً به شکست رابطه ازدواج میانجامد (مؤمنی،

تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنیدار دارد (مؤمنی،

کاووسی و امانی .)1311 ،براساس نتایج پژوهشهای

کاووسی و امانی .)1311 ،یکی از عواملی که در زندگی

دیگر ،فقدان تعهد مهمترین عامل مؤثر بر بروز طالق

و روابط خانوادگی و اجتماعی زمینه بروز یا سرکوب

است (کوهان و کالین باوم .)2412 ،بر این اساس

3

مطالعاتی از این دست ،ضرورت مییابند که در یک بافتار

است .در رابطه با بخشش و تمایزیافتگی به عنوان

کلی و چند وجهی شالودههای بقا و شکوفایی رابطه

متغیرهای مرتبط با تعهد زناشویی به نظر میرسد که

زناشویی و یا سقوط و شکست آن را بررسی کنند.

صمیمیت نقش میانجیگری را ایفا میکند .صمیمیت به

در سوی دیگر نیز تعهد زناشویی محکمترین و

عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف

پایدارترین دلیل پیشبینی کنندهی کیفیت روابط زناشویی

میشود؛ به عبارت دیگر ،صمیمیت ،توانایی شناخت خود

و ثبات ارتباط زناشویی است .پژوهشگران دریافتند که

در حضور دیگران است (مؤمنی و همکاران.)1311 ،

کیفیت روابط زناشویی یکی از پیامدهای پیشبینی

صمیمیت یک نزدیکی ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا

کنندهی کیفیت روابط زناشویی و ثبات ارتباط زناشویی

هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک

است .پژوهشگران دریافتند که کیفیت روابط زناشویی

عمیق از فرد دیگر و همینطور بیان افکار و احساساتی

یکی از پیامدهای ارزیابی سالمت است (ساالری.)1311 ،

است که نشانه تشابه با یکدیگر است (محمدی و عباسی،

بر همین اساس و با وجود اینکه پژوهشهای قبلی نشان

.)1315

دادهاند که تعهد زناشویی با بخشش (کویل و انرایت،5

بر همین اساس نزدیکی و شناخت عمیق از فرد دیگر

 ،)1111تمایزیافتگی (کویل و انرایت ،)1111 ،1صمیمیت

کمک میکند که همدلی در عین حفظ استقالل با

صمیمیت (محمدی و عباسی )1315 ،و کیفیت روابط

1

4

2

5

ویژگیهای فردی را فراهم میکند احساس صمیمیت

- Kerr & Bowen
- Zagren, Rousseau, Di Fabio, Daniuni & Barney
3
- Intimacy
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- Coil & Enright
6
- Coil & Enright
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زناشویی( 1هاپی فول )2441 ،2ارتباط دارد؛ اما چون نقش

مرحله دوم از میان شرکتکنندگانی که در پرسشنامه

صمیمیت در تعدیل و تسهیل ارتباط متغیرهای بخشش و

کیفیت زناشویی نمره پایینی کسب کرده بودند  34نفر

تمایزیافتگی با تعهد و رضایت زناشویی مغفول مانده

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و

است .در پژوهش حاضر نه تنها به بررسی تأثیرات مستقیم

کنترل گماشته شدند .معیارهای ورود شرکتکنندگان

و جداگانه متغیرها بر همدیگر پرداخته شده است بلکه

عبارت است از :توانایی صحبت به زبان فارسی ،با هم

تأثیرات تعاملی و غیر مستقیم آنها در قالب مدل بررسی

زندگی کردن زوج ها در زمان مطالعه و همچنین

شده است .نتایج این مطالعه همه این سؤال را در ذهن

معیارهای خروج نیز عبارتاند از :ابتال به اختالالت

ایجاد کرد که آیا مدل علی تعهد زناشویی براساس

شخصیت مانند نقص در عملکرد اجتماعی و شغلی و

بخشودگی و تمایزیافتگی به واسطه صمیمیت و کیفیت

شرکت همزمان در پژوهشهای دیگر بود .در ابتدا برای

روابط زناشویی با داده های تجربی برازش دارد؟ از طرفی

اجرای پرسشنامههای پژوهش از آموزشوپرورش مجوز

دیگر آیا مدل مفهومی تعهد زناشویی براساس

دریافت شد .سپس به صورت خوشهای چندمرحلهای

تمایزیافتگی و بخشش با واسطهگری صمیمیت زناشویی و

نمونههای پژوهش در مرحله اول انتخاب شدند .پس از

کیفیت روابط زناشویی با مدل تجربی برازش دارد؟ و

تحلیل دادههای پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش آزمون و

همچنین سؤاالت دیگری نیز در این پژوهش قابل طرح

براساس مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنیدار برنامه

است که پژوهش حاضر سعی بر یافتن پاسخی مناسبی

مداخله تدوین شد .سپس با اطالعرسانی به افراد

برای این سؤاالت است.

شرکتکننده در خصوص انجام یک پژوهش دانشگاهی
و اطمینان به محرمانه بودن اطالعات درج شده

روش

پرسشنامهها در میان آنها توزیع و جمعآوری گردید.

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کمی ،از نظر هدف

در نهایت جهت تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار

کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها همبستگی از

 SPSSنسخه  21و از شاخصهای آمار توصیفی شامل

نوع تحلیل معادالت ساختاری و در مرحله دوم نیمه

میانگین و انحراف استاندارد و بعد از بررسی

آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل

پیشفرضهای آمار پارامتریک شامل توزیع طبیعی و

است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان

خطی بودن رابطه متغیرهای پژوهش از آزمون های

متأهل آموزشوپرورش ناحیه یک و دو سنندج در سال

استنباطی شامل همبستگی و تحلیل معادالت ساختاری و

تحصیلی  1311-1312بودند .در مرحله اول براساس

آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با محاسبه سطح خطای
 5درصد ،نمونهای به حجم  002نفر از میان جامعه آماری

ابزار

به صورت نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شدند و در
- Marital quality
- Hopeful

1
2
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پرسشنامه تعهد زناشویی :1این پرسشنامه توسط آدامز و

بیشتر است .روایی پرسشنامه  4/22و ضریب آلفای

جونز 2در سال  ،1111با هدف سنجش تعهد زوجین نسبت

کرونباخ و دونیمه کردن برای این آزمون  4/11گزارش

به همسر و ازدواج طراحی شده است .پرسشنامه  00گویه

شده است (محمدی و عباسی .)1315 ،در پژوهش اوه و

دارد و دارای سه مؤلفه تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و

وانگ در سال  2412پایایی مقیاس صمیمت زناشویی

تعهد ساختاری است .نمرهگذاری پرسشنامه براساس

 4/25بدست آمده است.

طیف لیکرت پنج درجهای و از کامالً موافقم تا کامالً

پرسشنامه تمایزیافتگی خود  :این پرسشنامه توسط

مخالفم است .سؤاالت ،11 ،15 ،10 ،14 ،1 ،1 ،1 ،0 ،2

اسکورون و اسمیت 1در سال  2413برای سنجش

 22 ،24 ،11به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

تمایزیافتگی افراد ساخته شده است .تمرکز این ابزار بر

حداقل امتیاز ممکن  00و حداکثر  224است .نمره بین 00

ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده

تا  22بیانگر تعهد زناشویی پایین ،نمره بین  22تا 132

اصلی است .پرسشنامه  01گویه و  0خرده مقیاس

بیانگر تعهد زناشویی متوسط و نمره باالتر از  132نیز تعهد

واکنشپذیری عاطفی (-34-21-21-12-10-14-1-1

زناشویی باال را نشان میدهد .در پژوهش آدامز و جونز

 ،)04-32-30جایگاه من (-21-23-11-15-11-1-0

پایایی سؤاالت پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای

 ،)03-01-35-31گریز عاطفی (-24-11-12-2-3-2

کل پرسشنامه  4/21گزارش شده است .در ایران محمدی

 )02-31-31-32-22-20و هم آمیختگی با دیگران (-5

( )1315روایی محتوایی مطلوب و آلفای کرونباخ 4/25

 )01-05-00-31-33-21-25-22-11-13-1را در بر

را گزارش کردهاند و همچنین در پژوهش هو ،جیانگ و

میگیرد .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت 1

وانگ )2411( 3پایایی بدست آمده  4/14گزارش شده

گزینهای (ابداً در مورد من صحیح نیست =  1تا کامالً در

است.

مورد من صحیح است =  )1است .سؤالهای (،1 ،5 ،3 ،2

مقیاس صمیمیت زناشویی :4این پرسشنامه توسط والکر و

،20 ،22 ،21 ،24 ،12 ،11 ،11 ،10 ،13 ،12 ،14 ،1 ،2

تامپسون 5در سال  1123برای سنجش مهر و صمیمیت بین

،04 ،31 ،32 ،31 ،35 ،30 ،33 ،32 ،34 ،21 ،22 ،21 ،25

زوجین تدوین شده است .پرسشنامه  11گویه دارد و در

 )01 ،05 ،00 ،02نمرهگذاری معکوس دارند .حداکثر

قالب یک مؤلفه کلی (نزدیکی عاطفی) آورده شده است.

نمره پرسشنامه  211و نمره کمتر در این پرسشنامه نشان

نمرهگذاری مقیاس مذکور بر روی یک مقیاس لیکرت 1

دهنده سطوح پایینتر تمایز یافتگی است .ضریب آلفای

درجهای ،از ( 1هرگز) تا ( 1همیشه) صورت میگیرد.

گزارش شده برای این پرسشنامه  4/22است (کویل و

نمره آزمودنی در این پرسشنامه از طریق جمع نمرات

انرایت .)1111 ،2در پژوهش مؤمنی و همکاران ضریب

سؤاالت و تقسیم آن بر عدد  11حاصل میشود .دامنه

آلفای  4/25گزارش شده است (مؤمنی ،کاووسی و

نمرات بین  1تا  1است که نمره باالتر نشانه صمیمیت

امانی .)1311 ،در پژوهش آدامز و پیرس 1در سال 2421

1

)- Marital Commitment Questionnaire (QMC
- Adams & Jones
3
- Hou, Jiang & Wang
4
)- Marital Intimacy Scale (MIS
5
- Walker & Thompson
2

6

)- Differentiation of Self Inventory (DSI
7
- Skowron Schmitt
8
- Coil & Enright
9
- Adams & Pierce
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پایایی بدست آمده برای تمایزیافتگی خود  4/22بوده

برخوردار هستند .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد

است.

که مقیاس بخشش خانواده دارای اعتبار سازه قابل قبولی

مقیاس سنجش بخشش در خانواده :1این مقیاس توسط

است (محمدی و عباسی .)1315 ،در پژوهشی دیگر نیز

پالر و اندرسون 2در سال  1122به منظور سنجش

زاگریان ،روسو ،فابیو ،دانیونی و بارانی )2424( 5پایایی

بخشودگی در خانواده تدوین شد .این پرسشنامه شامل 04

مقیاس سنجش بخشش در خانواده را  4/12بدست

سؤال و دو بخش ،روابط خانواده اصلی ( 24سؤال اول) و

آوردند.

روابط زناشویی فعلی ( 24سؤال دوم) میشود .این مقیاس

پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی :این پرسشنامه توسط

مشتمل بر پنج مقیاس یا بعد فرعی است که هر یک از

باسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن 1در سال 1115

آنها دارای  2ماده است خرده مقیاسها عبارتاند از:

طراحی شده است .این پرسشنامه از  10گویه و  3خرده

واقعبینی ،تصدیق ،جبران عمل ،دلجویی کردن و احساس

مقیاس توافق ( 1سؤال) ،رضایت ( 5سؤال) و انسجام (3

بهبودی یا سبکبالی .پاسخ آزمودنی به هر یک از عبارات

سؤال) تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت

در یک طیف لیکرت  0درجهای از  1تا  0نمرهگذاری

روابط زناشویی را نشان میدهند و نمرات باال نشان دهنده

میشود .در سؤاالتی که به صورت مستقیم نمرهگذاری

کیفیت روابط زناشویی باالتر است .فرم اصلی این مقیاس

میشوند به گزینه الف نمره  1و به گزینه د نمره  0تعلق

 32سؤال دارد که توسط اسپینر و براساس نظریه لیوایز و

میگیرد (،23 ،11 ،11 ،11 ،15 ،13 ،12 ،11 ،14 ،1 ،0 ،3

اسپینر در مورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده است

 .)31 ، 31 ،35 ،33 ،32 ،34 ،21 ،21 ،20مابقی سؤاالت

(به نقل از هولیست ،کودی و میلر .)2445 ،نمرهگذاری

به صورت معکوس یعنی به گزینه الف نمره  0و به گزینه

پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  1درجهای است .در

د نمره  1تعلق میگیرد .دامنه نمرات در کل مقیاس بین

پژوهش یوسفی ( ،)1314ضرایب آلفای کرونباخ و

 04تا  114قرار دارد .نمرات پایین نشاندهنده فقدان

تنصیف پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی در کل نمونه

بخشش و نمرات باال حاکی از وجود بخشش باال در

برای  10ماده و عاملهای چهارگانه استخراج شده ،به

خانواده است .پالر و اندرسون ( )1122در پژوهشی بر

تفکیک جنس رضایت بخش و باال بوده (باالی  )14که

روی  221زن و  113مرد ،ضریب آلفای پرسشنامه را

حاکی از همگونی و همسانی مادههای پرسشنامه هستند.

 4/13گزارش کردهاند .همچنین آنها به منظور بررسی

در مطالعه کانگر ،جی و لوپز )2424( 1پایایی کیفیت

روایی این پرسشنامه ،با استفاده از یک نمونه  302نفری،

روابط زناشویی را  4/12بدست آوردند.

آن را با مقیاس خودمختاری ورتینگتون 3و مقیاس اخالق
رابطهای 0همبسته کردند .نتایج تحلیل نشان داد که خرده
مقیاسهای این پرسشنامه از روایی همگرای مطلوبی

یافتهها
اطالعات دموگرافیک نشان داد که تعداد کل
آزمودنیهای خانم  312نفر ( )%4/13بود که  131نفر

2

)- Family Forgiveness scale (FFS
- Pollard & Anderson
4
- Worthington Autonomy Scale
5
- Relational Ethics Scale
2

5

- Zagrean, Russo, Di Fabio, Danioni & Barni
6
- Busby, Crane, Larson & Christensen
7
- Conger, Ge & Lorenz
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( )%4/02آنها تحصیالت کارشناسی داشتهاند .همچنین

فراوانی تعداد فرزندان مربوط به  2فرزند است .در جدول

بیشترین فراوانی مربوط به تعداد فرزندان  2فرزند است.

 1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده

تعداد آزمودنیهای مرد  120نفر ( )%4/31که بیشتر آنها

است.

ارشد و کارشناسی بودند .در میان مردان هم بیشترین
جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعهد زناشویی

130/12

24/54

صمیمیت

14/15

22/11

واکنشپذیری

31/51

2/24

جایگاه من

32/11

1/54

گسلش عاطفی

00/12

2/12

آمیختگی

32/20

1/15

واقع بینی

22/01

3/43

تصدیق

23/11

3/01

جبران

23/21

3/54

دلجویی

22/21

3/35

سبکبالی

20/24

3/12

در جدول  1بیشترین میزان انحراف معیار متغیر صمیمت

جدول  2ضرایب همبستگی پیرسون مربوط به متغیرهای

 22/11و کمترین آن مربوط به واقعبینی  3/43بود .در

پژوهش آمده است.

جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

1

.1تعهد زناشویی

1

 .2صمیمیت

2

*4/31

.3واکنشپذیری

**

 .4جایگاه من

**

4/15

3

1

-4/40

4/11

4/441

.5گسلش عاطفی

-4/43

-4/41

*

 .آمیختگی

4/45

4/41

*

 .7واقعبینی
 .8تصدیق

*

 .9جبران

*

 .11دلجویی

*

 .11سبکبالی

*

4/10

4/31
4/21
4/31
4/22

4

7

9

1
*

**

5

8

11

11

**

4/00

*

4/51

*

4/04

*

4/01

*

4/00

4/11
4/53

1
-4/42

4/03

*

-4/11

4/42
**

-4/14

1
*

4/12

*

-4/10

-4/45

-4/45

**

*

*

*

-4/10

*

-4/13

*

-4/15

-4/10

*

-4/11

*

-4/12

1
**

-4/11

-4/11

-4/11

*

-4/15

*

-4/24

4/41
*

-4/11

*

-4/10

*

-4/20

1
*

4/51

*

4/01

*

1
*

4/51

-4/05

*

*

*

4/01

4/15
4/51
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* P<4/45 ** P < 4/41

با توجه به نتایج جدول  2بین مؤلفههای تعهد زناشویی،

 4/41وجود دارد .مدل تائید شده تعهد زناشویی براساس

صمیمت ،جایگاه من ،آمیختگی ،تصدیق ،جبران،

بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت در

دلجویی و سبکبالی رابطه مثبت و معنیداری در سطح

شکل  1آمده است.

شکل 1مدل تائید شده تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت

الگوی پیشنهادی در این پژوهش در مجموع  10متغیر را

در جدول  3شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی

در خود جای داده است.

پژوهش ارائه شده است.
جدول  3شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی پژوهش
شاخصهای برازندگی

اندازه شاخص

مالک

تفسیر

مجذور کای x2

212/418

کمتر از 3

برازش مطلوب

شاخص هنجار شده مجذور کای x2/df

4/94

بیشتر از 1/15

برازش مطلوب

شاخص برازندگی هنجار شده NFI

1/89

بیشتر از 1/15

برازش مطلوب

شاخص برازش تطبیقی CFI

1/91

بیشتر از 1/91

برازش مطلوب

جذر میانگین مجذورات خطای تقریب RMSEA

1/19

کمتر از 1/15

برازش مطلوب

نتایج جدول  3نشان میدهد مقدار مجدور کای  x2برابر

با توجه به اینکه بیشتر از  4/45است ،قابل قبول بوده و

با  242/042که این عدد کمتر از  3بوده و همچنین

مدل تأیید میشود .شاخص برازندگی هنجار شده NFI

شاخص هنجار شده مجذور کای  x2/dfبرابر با  0/10که

برابر با  4/21بود که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان
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برای برازش مطلوب مدل است .شاخص برازش تطبیقی

عنوان شناختهشدهترین شاخص در ارزیابی مدل معرفی

 CFIبرابر با  4/11است که این عدد بزرگتر از  4/1بوده

شده است در الگوی پژوهش  4/41است که نشان دهنده

که نشان از برازش مطلوب و تائید مدل پژوهش را دارد.

برازش متوسط است .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 0

شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب که به

آمده است.

جدول  4ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مسیرهای مستقیم مدل با سطح معنیداری
ضرایب

ضرایب

مقدار

سطح

مؤلفهها

غیر استاندارد

استاندارد

بحرانی

معنیداری

تمایز به واکنشپذیری

1

4/51

-

-

تمایز به موقعیت

4/41

4/40

4/11

P ≥4/45

تمایز به گسلش

1/11

4/22

11/01

P ≤4/41

تمایز به آمیختگی

1/53

4/11

11/55

P ≤4/41

بخشش به واقعبینی

4/13

4/15

12/23

P ≤4/41

بخشش به تصدیق

1/40

4/22

15/11

P ≤4/41

بخشش به جبران

4/15

4/13

10/12

P ≤4/41

بخشش به دلجویی

4/11

4/24

15/11

P ≤4/41

بخشش به سبکبالی

1

4/13

-

-

تمایز یافتگی بر صمیمیت

4/11

4/11

3/13

P ≤4/41

تمایزیافتگی بر تعهد

4/51

4/13

1/11

P ≤4/41

بخشش بر صمیمیت

5/11

4/11

12/52

P ≤4/41

بخشش بر تعهد

3/51

4/01

5/01

P ≤4/41

صمیمیت بر تعهد

4/11

4/12

2/14

P ≤4/45

کیفیت روابط زناشویی

4/11

4/21

3/41

P ≤4/45

با توجه به جدول فوق مؤلفههای بخشش (،β=4/01

معنی داری تأثیر دارد .اثرهای کلی و غیرمستقیم متغیرهای

 ،)P≤4/45تمایزیافتگی ( ،)P≤4/45 ،β=4/13صمیمیت

بخشش و تمایزیافتگی بر تعهد زناشویی با نقش واسطهای

( )P≤4/45 ،β=4/12و کیفیت روابط زناشویی

صمیمیت در جدول  5آمده است.

( )P≤4/45 ،β=4/21بر تعهد زناشویی به صورت مثبت و
جدول  5تأثیرهای کلی و غیر مستقیم متغیرهای مدل
تأثیر

مستقیم

بخشش بر صمیمیت

4/11

بخشش بر تعهد

4/31

تمایزیافتگی بر صمیمیت

4/11

تمایزیافتگی بر تعهد

4/14

غیرمستقیم

4/42
4/42

کلی

4/05
4/12
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4/12

کیفیت روابط زناشویی

4/21
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جدول  5نشان میدهد که ضریب استاندارد تأثیر بخشش

همکاران ( )1311و هیل 1و همکاران ( )2412همسو

بر تعهد به واسطه صمیمیت  4/42است؛ به این معنی که

است .در تبیین این یافته میتوان گفت که تمایزیافتگی

به ازای هر انحراف استاندارد افزایش در بخشش 4/42

خود به عنوان یکی از مشخصههای فردی با تعهد زناشویی

انحراف استاندارد افزایش در نمره تعهد به واسطه

ارتباط دارد .افراد بیشتر تمایز یافته تمایل دارند تا

صمیمیت اتفاق میافتد .مجموع تأثیر کلی بخشش بر

خودمختاری در روابطشان داشته باشند و مایلند صمیمیت

تعهد زناشویی  4/05است .همچنین ضریب استاندارد تأثیر

بیشتری در روابطشان بدون غرق شدن در احساساتشان

تمایزیافتگی بر تعهد به واسطه صمیمیت  4/42است و در

داشته باشند .ویژگیهای افراد نامتمایز شامل بیاعتمادی،

نهایت ضریب استاندارد تأثیر تمایز یافتگی بر کیفیت

شک ،عدم ابتکار عمل ،احساس حقارت ،سردرگمی،

روابط زناشویی  4/21است .به این معنی که به ازای هر

ناامیدی و نارضایتی زناشویی است؛ و در نهایت به تشکیل

انحراف استاندارد افزایش در تمایزیافتگی 4/42 ،انحراف

مثلثهای متعدد منجر میگردد که این نتیجهای جز

استاندارد افزایش در نمره تعهد بهواسطه صمیمیت اتفاق

شکستن تعهدات موجود در رابطه ندارد.

میافتد .مجموع تأثیر کلی تمایزیافتگی بر تعهد زناشویی

یافته دیگر پژوهش که بیانگر اثر مستقیم صمیمیت

 4/12است.

زناشویی و تعهد زناشویی است با یافتههای کوهان و
2

همکاران ()2412؛ مؤمنی و همکاران ( )1311و محمدی
بحث

و عباسی ( )1315همسو است که براساس رویکرد تعاملی

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعهد

صمیمیت یک فرایند تعاملی و نیاز واقعی انسان است و در

زناشویی براساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری

یک چارچوب نیاز بقا برای دلبستگی رشد میکند .از

صمیمیت و اثربخشی کیفیت روابط زناشویی انجام شد.

دیدگاه باگاروزی صمیمیت زناشویی را میتوان با نظریه

نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که بخشش،

دلبستگی در مورد تعهد زناشویی مرتبط دانست

تمایز یافتگی ،صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی بر تعهد

(دانستسکورون و اسمیت .)2413 ،3مطابق با این نظریه،

زناشویی اثر مستقیم دارند؛ و در سوی دیگر نیز بخشش و

روابط زناشویی زمانی تداوم مییابد که تجارب یکی از

تمایزیافتگی با واسطه صمیمیت بر تعهد زناشویی ،اثر غیر

زوجین ،مالکها و معیارهای قابل قبول هر دو زوج را

مستقیم دارد و تمایز یافتگی با واسطه کیفیت روابط

دارا باشد.

زناشویی اثر غیر مستقیم بر تعهد زناشویی دارد.

دیگر نتیجهی پژوهش اثر غیر مستقیم بخشودگی با واسطه

یافته مطالعه حاضر بیانگر ارتباط تمایز یافتگی با تعهد

صمیمیت زناشویی بر تعهد زناشویی را نشان میدهد .در

زناشویی است که با نتایج امانی ()1315؛ مؤمنی و
1

- Hill & Hasty
- Cohan & Kleinbaum
3
- Skowron & Schmitt
2
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تبیین این یافته که در ادبیات نمیتوان شواهد همسو یا

شده است که مؤلفههای برنامه به صورت تکمیلی و

ناهمسو برای آن آورد؛ میتوان اینگونه استدالل کرد

انحصاری این متغیرها را آماج قرار می دهند .به این

که از مؤلفههای صمیمیت ایثار و رضایت است که خود

صورت که تمایزیافتگی و آموزش آن در فرایند برنامه

متأثر از بخشش است (گودفرند و همکاران .)2412 ،1به

موجب می شود که زوج به صورت مشخص ،انسجام در

همین دلیل افرادی که توانایی بخشش باالیی دارند از

فرایندهای درون فردی در مرحله اول و تعمیم آن به

خودگذشتگی بیشتری در روابط نشان میدهند و به پیرو

تعاملهای بین فردی در مرحله دوم را تجربه کنند.

آن رضایت بیشتری هم تجربه میکنند که این رضایت

همچنین صمیمیت یکی از مؤلفههای بنیادی رضایت و

پشتوانهای برای تعهد قرار میگیرد .همچنین بخشودگی بر

توافق در روابط بین فردی است که در این برنامه مبتنی بر

عشق مؤثر است .طبق نظر (استنبرگ و بارنس)1122 ،2

مدل آموزش داده شده است .در نهایت بخشش سنگ

عشق مرکب از سه جزء محبت ،صمیمیت و تعهد است.

بنای مؤلفههای توافق ،رضایت و انسجام است که شخص

در نهایت یافتههای این پژوهش اثر غیر مستقیم

با تجربه آن تجربه رشد و تعالی را هم تجربه میکند .از

تمایزیافتگی با واسطه صمیمیت زناشویی بر تعهد زناشویی

محدودیتهای موجود در این پژوهش نیز میتوان به

را نشان داد .در تبیین نتایج این یافته میتوان گفت که

موارد زیر اشاره نمود :در مدل مذکور برخی متغیرهای

تمایزیافتگی ،بنیانهای صمیمیت و پذیرش دو سویه را در

مداخلهگر مانند وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و نوع

ازدواج بررسی میکند .در نظامهای زناشویی تمایز یافته،

فرهنگ در کنترل پژوهشگر نبود ،نمونه این پژوهش

همسران به یکدیگر اجازه میدهند که نقشی نرمش

کارکنان آموزش و پرورش در ناحیه  1و  2سنندج بود؛

پذیرتر و رابطهای صمیمانهتر داشته باشند و تفاوت عقاید

لذا تعمیمپذیری به سایر گروهها باید با احتیاط صورت

یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را تحمل

گیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی نقش

کنند .در مجموع یافتههای این پژوهش نشاندهنده تأثیر

متغیرهای دیگر که به نظر میرسد بر تعهد زناشویی مؤثر

بخشش ،تمایزیافتگی ،صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی

است ،مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تعمیمپذیری

بر تعهد زناشویی است و در نتیجه با وجود تعهد زناشویی

بیشتر نمونههای پژوهش از سایر گروههای شاغل و غیر

زوج علیرغم تجربه رویدادهای دردناک همچنان باهم

شاغل انتخاب شوند .به منظور افزایش تعهد زناشویی و

بودنشان را حفظ میکنند و با مقید بودن به اعمال و

کاهش مشکالت مربوط به تعارضات زناشویی و طالق

چهارچوبهایی خاص به یک هدف عالی مقید میباشند.

نتایج این پژوهش و پژوهشهای مشابه میتواند در قالب
کارگاهها و پکیجهای آموزشی در اختیار زوجین و

نتیجهگیری

متخصصان قرار گیرد.

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که کیفیت
زناشویی از سه مؤلفه توافق ،رضایت و انسجام تشکیل
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