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ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه  

 

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مانع استمقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بال

  

      خانوادهگرایش       مشاورهي   رشته  کارشناسی ارشدمقطع  يآموختهدانش   الگار غفارياینجانب   

کـه در   9311604109   ي دانشجوییشمارهدانشگاه محقق اردبیلی به    علوم تربیتی و روانشناسیي دانشکده

رابطه بین تمایز یافتگی و هوش هیجـانی  « :ت عنواني تحصیلی خود تحنامهاز پایان  12/07/1395  تاریخ

  »با تحریف هاي شناختی و کیفیت زندگی زوجین

 
  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهها و مؤسسات آموزشی و پژوهدانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا      ام، مطابقدر مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایممه را داشته باشم، از حوزهناپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(ویسندگان مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام ن

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

 دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و  پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  الگار غفاري: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ
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  تربیتی و روانشناسیعلوم ي دانشکده

  گروه آموزشی علوم تربیتی

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  خانوادهگرایش  مشاورهي در رشته

  

  :عنوان

کیفیت زندگی رابطه بین تمایز یافتگی و هوش هیجانی با تحریف هاي شناختی و 

  زوجین

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر حسین قمري کیوي

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر علی رضایی شریف

  

 :پژوهشگر

 الگار غفاري

 

 

  1395تابستان 
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  تربیتی و روانشناسیي علوم دانشکده

  علوم تربیتیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  یش خانوادهي مشاوره گرادر رشته

  

  :عنوان

رابطه بین تمایز یافتگی و هوش هیجانی با تحریف هاي شناختی و کیفیت زندگی 

  زوجین

  

 :پژوهشگر

  الگار غفاري

  

  ............................ يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  استاد  ین قمري کیويدکتر حس

    استاد مشاور  استادیار  دکتر علی رضایی شریف

    داور  دانشیار  بابالن دکتر عادل زاهد

  

  1395تابستان 
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  :تقدیم به

پدر و مادر و همسـر بزرگـوارم کـه در تمـامی        

  .مراحل زندگی حامی و مشوق من بوده اند
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  :ريسپاسگزا
و سپاس از اساتید فرهیخته و  با تشکر

  پر مایه ام که

از محضر پر فیض تدریسشان،بهره ها  

  .برده ام

با امتنان  بیکران از مساعدت های تمام 

  کسانی

  .در این راه یار و همراه من بوده اندکه 
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  الگار: نام                                             غفاري:         دانشجو خانوادگی نام

  رابطه بین تمایز یافتگی و هوش هیجانی با تحریف هاي شناختی و کیفیت زندگی زوجین :نامهپایان عنوان

  

  دکتر حسین قمري کیوي: راهنما استاد 

  علی رضایی شریفدکتر : رمشاو استاد 

                    مشاوره:  رشته                                                                  کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                                       خانواده: گرایش

  110 :اتصفح تعداد            12/07/1395   :دفاع تاریخ            تربیتی و روانشناسیعلوم :   دانشکده 

  :چکیده

زوجـین   زنـدگی  کیفیـت  و شـناختی  هايتحریف با هیجانی هوش و تمایزیافتگی بین هدف این پژوهش بررسی رابطه

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زوجین شـهراردبیل در سـال   . روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. بود

ي ربـراي گـردآو  . انتخاب شد) نفر 200( زوج 100اي تعداد اي چند مرحلهخوشه گیري روش نمونهبا بودند که  1394

، تمایزیـافتگی و مقیـاس   ان-بـار  یجـان یهـوش ه ، کیفیت زندگی سازمان بهداشـت جهـانی  هاي پرسشنامهاطالعات از 

 رسـون و پی همبسـتگی  آزمـون  بـا اسـتفاده از   اطالعـات تجزیه و تحلیل . هاي شناختی بین فردي استفاده شدتحریف

هاي درون فردي، برون فـردي،  مهارتهاي  و مؤلفههوش هیجانی میان نتایج نشان داد . شد انجام گانه چند رگرسیون

و هوش هیجانی  میان .وجود دارد زوجین رابطه منفی معناداري شناختی هايکنترل استرس و خلق عمومی با تحریف

ی زوجین رابطه مثبت معنـاداري و جـود   زندگ تیفیک سترس باهاي درون فردي، سازگاري، کنترل ا هاي مهارتمؤلفه

- فیـ تحر بارابطه مثبت و میان جایگاه من  هاي واکنش پذیري عاطفی و گریز عاطفیمؤلفه ی وافتگی زیتما میان .دارد

یـز  هاي واکنش پذیري عاطفی، گرو مؤلفه یافتگی زیتما میان .وجود دارد معناداري  منفیی زوجین رابطه شناخت يها

معنـاداري  ی زوجـین رابطـه مثبـت    زنـدگ  تیـ فیک و میان جایگاه من با عاطفی و هم آمیختگی با دیگران رابطه منفی

بینـی  درصـد توانـایی پـیش    23ی جـان یو هوش ه یافتگی زیتماون چندگانه نشان داد ینتایج تحلیل رگرس. وجود دارد

تـوان  با توجه بـه ایـن نتـایج مـی    . را دارند نیزوج شناختی هايدرصد توانایی پیش بینی تحریف 30و  یزندگ تیفیک

 زنـدگی  کیفیـت  و شـناختی  هـاي ی توانایی پیش بینـی تحریـف  جانیو هوش ه یافتگی زیتمابیان نمود که متغیرهاي 

  .دارندزوجین را 

  

  .زندگی زوجین شناختی، کیفیت هايتحریف هیجانی، تمایزیافتگی، هوش: هاکلید واژه
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  مقدمه- 1- 1

 چهـره  جامعـه  هـر  در و زمـان  هـر  در. نیسـت  مکان و زمان بستر از وفارغ مطلق اي پدیده ازدواج

 هـاي شـاخص  مهمتـرین  از همسر گزینش و ازدواج واقع در شودمی دگرگون نیز جامعه با و دارد خاص

 انسـانی  روابـط  تـرین پیچیـده  زمره در رابطه این). 1390 ایرانپرور،( است جامعه هر در اجتماعی تحرك

 چنـین  داراي انسانی روابط از یک هیچ: گفت توانمی بنابراین و گیردمی بر در را گوناگونی ابعاد و است

. گـذارد افـراد مـی   1کیفیـت زنـدگی  ثیر بسزایی بر بنابراین تأ. )1375براتی،( باشدنمی متعدد و وسیع ابعاد

هـاي  در تعریف کیفیت زندگی نظریه). 2011، 2باروفسکی(زندگی به معنی چگونگی زندگی است کیفیت

ی وجود دارد، ولی بطور کلی اغلب صاحب نظران در این زمینه توافق دارند که کیفیـت زنـدگی   گوناگون

ـ آ. گیرددگی را در کنار یکدیگر در نظر میحقایق مثبت و منفی زن  3ینها کیفیت زندگی را یک مفهوم ذهن

یت زندگی ابعـاد  کیف. و از طرفی به اتفاق معتقدند که مفهومی چند بعدي است. نمایندقلمداد می  4و پویا

متفاوت سالمت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص 

  ).1387نجات، (کندغییر میو درك او از زندگی است که با گذشت زمان ت

در ایـن  . قـرار دارد ... ثیر عوامل فردي، اجتماعی، شخصیتی و وجود کیفیت زندگی زوجین تحت تأ

. هستند، اهمیت بسزایی دارند شناختی تحریفات که در حیطه فرد یک مهم اعتقادات یا هان وجود طرحبی

 مثبـت  زوایاي از شدن آگاه و حقیقت یافتن براي مهمی عامل واقعیت با مطابق و درست درواقع شناخت

 افتد می اتفاق شپیرامون آنچه تحلیل در را انسان ناصواب، و نادرست آگاهی و ناآگاهی. است زندگی یک

 و دارد فراوانـی  تـأثیر  جامعـه  در افـراد  ناسـازگاري  و سازگاري در امر این. کند می اشتباه و لغزش دچار

  ).1387حسین زاده، (دهد قرار الشعاع تحت را زندگی همه تواند می

                                                             
1 - life quality 
2 - Borfski 
3 - subjective 
4 - dynamic 
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 تحریفـات ارتبـاط آن بـا کیفیـت زنـدگی و      در این پژوهش اولین متغیري است که 1هوش هیجانی

عنوان توانایی ظرفیـت و مهـارت ادراك، ارزیـابی و    هوش هیجانی به. گیردمورد بررسی قرار می شناختی

در ). 1384ابوالقاسـمی و نریمـانی،   (تمدیریت هیجان فرد، دیگران و یا گروهی از افراد توصیف شده اس

، 2سـالوي (توه سازگارانه از لحاظ هیجانی اسواقع هوش هیجانی توانایی شخصی براي ارائه پاسخ به شی

2000 .(  

ـ  متغیر دیگري که در این پژوهش به ارتباط آن با کیفیت زندگی و تحریفات -مـی  هشناختی پرداخت

 و عـاطفی  هـاي موقعیـت  در بتواند فرد که عاطفی استقالل از حدي به رسیدن.  است 3تمایزیافتگیشود، 

کند  گیريتصمیم عقالنی و خودمختار صورت به ها،موقعیت آن عاطفی جو در شدن غرق بدون هیجانی،

 کـه  دهـد می رخ زمانی آمیختگی، هم یا نایافتگی تمایز فردي، درون سطح در .شودتمایز خود تعریف می

 در. شـوند می غرق احساسات در آن جاي به و کنندنمی تفکیک تفکرشان از را خود احساسات اشخاص

 بـا  و شـود  دیگران احساسات جذب املک طور به یا دارد تمایل نایافته، تمایز شخص شخصی، بین سطح

کـه   )2001 ،4فریتـز  جلسو و(دهد نشان واکنش دیگران علیه برعکس، یا و کند حرکت محیط عاطفی جو

لـذا ایـن   . تواند کیفیت زنـدگی آنـان را مختـل نمایـد    هاي شناختی افراد، میبر تحریف ثیراین عامل با تأ

 زنـدگی  کیفیـت  و شـناختی  هـاي تحریـف  بـا  جـانی هی هوش و یافتگیتمایز بین پژوهش با هدف رابطه

  .صورت گرفت زوجین

  لهبیان مسئ- 2- 1

ترین رسم اجتماعی براي دستیابی به نیازهاي عاطفی افراد همواره ازدواج به عنوان مهمترین و عالی

دالیل اصلی ازدواج عمدتاً عشق و محبـت، داشـتن شـریک و همـراه در زنـدگی،      . مورد تأیید بوده است

این رابطه در زمـره  ). 1390ایرانپرور، (خشنودي است روانی و افزایش شادي و -یازهاي عاطفیارضاي ن

طبع آن کل زندگی و به  )1375براتی،(گیردترین روابط انسانی است و ابعاد گوناگونی را در بر میپیچیده

زنـدگی  یک توافق کلـی وجـود دارد کـه کیفیـت     . دهدو کیفیت زندگی طرفین را تحت پوشش قرار می

توسـط   دیـ معنا است که حتماً با نیبه ا یزندگ تیفیک یمفهوم ذهن. متشکل از عوامل عینی و ذهنی است

                                                             
1 - emotional intelligence  
2 - Salovey 
3 - differentiation 
4 - Gelso & Fretz   
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مفهوم کیفیت زندگی بسیار گسترده بوده و . گردد نییتع نیگزیخود شخص، براساس نظر او و نه فرد جا

 یاز زنـدگ  یکلـ  ترضـای  موجب که را ايعمده میمفاه یزندگ تیفیک. با متغیرهاي بسیاري ارتباط دارد

 یو خـانوادگ  یشخصـ  تیـ مسکن مناسب، اشتغال، امن ،یشامل سالمت میمفاه نیا. ردیگیشود در بر میم

   ).2008، 1پترمن(باشدیم

هاي شناختی باشد، یکی از این عوامل تحریفمیکیفیت زندگی زوجین با عوامل بسیاري در ارتباط 

نشـان داد کـه هـم     یزندگ تیفیو کی عوامل شناخت يساختارمدل  کی نییتب در ینتایج پژوهش. باشدمی

 بر کیفیت رابطـه زناشـویی و   یمتوال رابطه علّی و کی هانگرش و یبراي مردان و هم زنان عوامل شناخت

ـ اعتقادات مهم  ایها طرح). 2006، 2فریش(پایداري ازدواج داشت  یشـناخت  فـات یفـرد موضـوع تحر   کی

 یبانیپشت ها طرح نیفکر که از ا يندهایشوند، فرایشروع م یها از کودککه اغلب طرح نیا لیبدل. هستند

شـود کـه   یظـاهر مـ   یزمـان  یشناخت فاتیتحر. ندیرا منعکس نما یاشتباهات دوران کودک دیکنند، شایم

 افـراد گاهی تجزیه و تحلیل اطالعات در ذهن  به عبارتی دیگر .ثر استؤم ریغ ایپردازش اطالعات غلط 

شـوند، بـه اشـکال     هـاي شـناختی نامیـده مـی     ها که خطاها و تحریـف  این نوع تحریف. دشو تحریف می

 ایها یتوانند منجر به ناراحتیو به دفعات رخ دهند، م اگر متناوباً فاتیتحر نیا. دگردن گوناگونی ظاهر می

  ). 2009و همکاران،  3گولدین(دنشو یاختالالت روان شناخت

. بسیار گسترده بوده و با متغیرهاي بسیاري ارتباط داردشناختی  هايکیفیت زندگی و تحریفمفهوم 

 شـخص  هر ايحرفه و شخصی زندگی در موفقیتدر واقع . باشداز جمله این متغیرها هوش هیجانی می

ـ  و عاطفی بار داراي هیجانی، مسایل تجارب مورد در استدالل براي وي توانایی به  شـیوه  بـه  پاسـخ  هارائ

 وابسـته  آینـده  و حـال  گذشـته،  دربـاره  اسـتدالل  از مبتنـی  نتـایج  بـه  نسبت هیجانی لحاظ از سازگارانه

 بـه  توسـل  صرف امروزه که دارد کیدتأ موضوع این بر متعدد تحقیقات ).2000سالوي و همکاران، (است

 نـوع  چنـدین  بـه  موفقیـت،  بـه  دسـتیابی  براي و نبوده کافی موفقیت تبیین براي تنهایی به عمومی هوش

هوش هیجانی  ).2000سالوي و همکاران، (باشدمی نیاز هیجانات کنترل و )له هوش هیجانیاز جم(هوش

هاي روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی  بستانو بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده 

زنده یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه . مناسب و چه عملی نامناسب است
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نگه دارد، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، بـراي بـه دسـت آوردن پـاداش بزرگتـر،      

هاي کوچک را نادیده انگارد، نگذارد نگرانی قدرت تفکر و استدالل او را مختـل نمایـد، در برابـر     پاداش

نتـایج بررسـی    .)1381،  دخسرو جاوی(نماید مشکالت پایداري نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ

 بین زوجین نشان داد که در زناشویی رضایت هیجانی و بین هوش در خصوص رابطه) 1391(علی اکبري

 عـالوه،  بـه . دارد وجـود  معنـادار  مثبت رابطه و همسرانشان زناشویی آنان رضایت زنان با هیجانی هوش

 از درصـد  6زنان پـژوهش و   وییزناش رضایت از واریانس درصد 35و همسرانشان  زنان هوش هیجانی

با در تحقیقی ) 2015( و همکاران 1نگوکچهمچنین . کندرا تبیین می همسران زناشویی رضایت واریانس

 هـاي رد و مؤلفـه  شـناختی  نشان داد بین تحریـف  شناختی با هوش هیجانی تحریف رابطه عنوان بررسی

هوش هیجانی رابطه منفـی و معنـاداري وجـود    فردي با  اشتباه واقعی و برداشت غیر رابطه فردي، انتظار

تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با کیفیت  )2011( و همکاران 2نتایج بررسی الواکاربعالوه . دارد

معنـادار بـین هـوش هیجـانی بـا کیفیـت زنـدگی و         حاکی از رابطۀزندگی و رضایت زناشویی زوجین، 

بررسـی رابطـه بـین     با عنـوان  نیز در پژوهشی) 2015(و همکاران 3کایسار .رضایت زناشویی زوجین بود

ـ  يداریارتبـاط معنـ  نشان دادند ی زوجین، زندگ تیفیکبا  یجانیهوش ه  تیـ فیو ک یجـان یهـوش ه  نیب

ی در هـوش هیجـانی دریافـت کـرده     یکه نمـرات بـاال   یبه شرحی که زوجین. ی زوجین وجود داردزندگ

  .، کیفیت زندگی باالتري گزارش نمودندندبود

ـ   تیـ فیکو  نیزوجـ  یتیشخصـ  هايیژگیدرمانگران و از روانشناسان و خانواده اريیبس  نیروابـط ب

نظریـه   ها،دیدگاه این نفوذترین با .دانندرضایت و کیفیت زناشویی میعامل در  نیرا مهمتر یاعضاي اصل

 اسـت،  انوادهخـ  هايسیستم نظریه مفاهیم مهمترین از یکیکه  یافتگی تمایزدر واقع . تمایز یافتگی است

تعریـف   یافتـه  تمـایز  افـراد . دهـد مـی  نشان را احساسی و عقلی فرایندهاي تفکیک در فرد توانایی میزان

-در موقعیت و نمایند انتخاب زندگی در را خویش جهت توانندمی دارند، عقایدشان و خود از مشخصی

 نافرجام تصمیمات گرفتن و اديار غیر رفتارهاي بروز به منجر افراد از بسیاري در که عاطفی شدید هاي

 افراد مقابل، در. کنند گیريتصمیم منطق و عقل نظرگرفتن در با و ندهند دست از را خود کنترل شود،می

 مـوج  بـا  همـراه  موجـود،  شخصی بین مسائل و هاتنش در ندارند، ايشده تعریف هویت که تمایزنایافته

                                                             
1 - Gökçen 
2 - Lavalekar 
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 مشـکالت  مسـتعد  و کـرده  تجربـه  را بـاالیی  مزمن اباضطر نتیجه در و کنندمی حرکت خانواده عاطفی

) 2009( 2ژنتایج بررسی پیال ).2003،و همکاران 1هیپونیومی(هستند بیماري هاينشانه بروز و روانشناختی

 وجود مثبت رابطه زندگی مراحل مختلف در زوجین زناشویی رضایت و باال تمایزیافتگی بین نشان داد که

ـ  زیتمـا پژوهشی با عنوان بررسی صمیمیت زناشویی و در ) 1392(سید موسويهمچنین . دارد بـا   یافتگی

ـ فیبـا ک  یافتگیـ زیتمانشان داد بین صمیمیت زناشویی و ی در زوجین جوان، زندگ تیفیک ی در زنـدگ  تی

مثبـت  رابطـه   یزنـدگ  تیفیبا ک به شرحی که صمیمیت زناشویی. زوجین جوان رابطه معنادار وجود دارد

ـ  گـران یبـا د  یختگیآممن و هم گاهیجا اسیمقهاي تمایز خود بین لفهبین مؤو از  معنادار دارد ـ فیک اب  تی

ـ فیبـا ک  یگسـلش عـاطف   و یجانیواکنش هو بین معنادار  رابطه مثبت و یزندگ   یرابطـه منفـ   یزنـدگ  تی

اي رابطه تمـایز خـود و رضـایت از    به بررسی مقایسه) 2014(3در تحقیقی آییا و آورا. معنادار وجود دارد

 براساس نتایج زنان عرب به سطوح باالتري از. پرداختند) دیدگاه فرهنگی(زندگی در میان زنان اسرائیلی 

همچنین بین تمـایز از خـود و رضـایت از زنـدگی     . واکنش عاطفی نسبت به زنان یهودي گزارش کردند

 .رابطه معناداري در هر دو گروه مشاهده شد

ال کوششـی در صـدد پاسـخگویی بـه ایـن سـؤ       ین پژوهشدر نهایت با توجه به مطالب بیان شده ا

 نیزوجـ  یزنـدگ  تیـ فیو ک یشـناخت  يهافیبا تحر یجانیو هوش ه یافتگیزیتما نیباساسی بود که آیا 

  معناداري وجود دارد؟ رابطه

  اهمیت و ضرورت پژوهش- 3- 1

بشـمار   ظاهر کوچک اجتماعی از ارکان عمده و از نهادهاي اصلی هـر جامعـه  ه خانواده یک واحد ب

روح  و ترین روابط میان افراد و مهد پـرورش فکـر و اندیشـه و اخـالق    کانون صمیمانهخانواده رود، می

ساخت خانواده و نظام اجتماعی در مقیاس وسیع بر روي سـاخت کـل جامعـه    .آیدانسانی به حساب می

ن، التیـام و آرامـش   ارتباط سالم در خانواده اساساً موجبات کمک، تسـکی ). 1375براتی، (شودمنعکس می

باشد و نیازهاي جسمی افراد خانواده است و باعث تخفیف فشارهاي روانی وارد شده بر اعضاي خود می

صد البته در ایجاد و تقویت ارتباطات انسانی هر کـدام از  ). 1370ثنایی، (کند و روانی آنها را برآورده می

تـوان خمیـر مایـه هیجانـات و     وانی خانواده را میبه دیگر سخن محیط ر. افراد خانواده مؤثر خواهند بود

لـذا بـا   . گیرنـد ثیر آن قرار میانواده در آن سهمی داشته و تحت تأارتباطاتی دانست که هر یک از افراد خ
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2 - Pelage 
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و شـوهر بـه مسـائل    پردازان مسائل خانواده و روابـط بـین زن   نظران و نظریهتوجه به اهمیتی که صاحب

-باط انسانی در خانواده را موجب سالمت و بهداشت روانی اعضـاي آن مـی  شوند و ارتارتباطی قائل می

کنـد  بررسی و تحقیق بر روي عواملی که ارتباطات و کیفیت زندگی زوجین و خانواده را تهدید می ،دانند

چـرا کـه   . باشـد رسد و نیز انگیزه محقق براي انجام چنین پژوهشـی مـی  کامال الزم و ضروري به نظر می

مروزه مشکالت زیادي در مقایسه با گذشته گریبانگیر روابط بین زوجین بوده و تـدوام زنـدگی   متاسفانه ا

زناشـویی جـزء    مشـکالت در ایـران نیـز،   براساس نتایج مطالعات را به چالش کشیده است به طوري که 

الت مشـک بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشـد آمـار   . رود شمار می مسائل حاد جامعه به

نفـر در   10000در  4/9به  75نفر در سال  10000در  3/6طالق در کشور است بطوري که از زناشویی و 

   .)1391طباطبائی، ( افزایش یافته است 1380سال 

هاي شناختی می تواند یکی از عوامل اساسی اختالف در بـین زوجـین   عالوه بر این وجود تحریف

میـت و ضـرورت انجـام چنـین پژوهشـی بررسـی نقـش عوامـل         اه مـوارد  بنابراین یکی دیگر از. باشد

استدالل در مورد تجارب هیجانی، مسایل  چرا که باشد؛روانشناختی مانند تمایز خود و هوش هیجانی می

هـوش  (یجانی نسبت به مسائل استدالل شدهداراي بار عاطفی و ارایه پاسخ به شیوه سازگارانه از لحاظ ه

در صورت وجـود چنـین   و  اي شناختی نقش داشته باشد؛هپیدایش تحریفتواند در زوجین می )هیجانی

تـا عـالوه   اندیشید ر زوجین د یتوان تدابیري براي تصحیح و آموزش چنین متغیرهایاي، میثیر و رابطهتأ

  . هاي شناختی، موجب افزایش کیفیت زندگی نیز شودبر تأثیرگذاري بر کاهش تحریف

نگرفتـه اسـت، نتـایج ایـن      زیادي در این راستا صورت کنون پژوهشت با توجه به اینکه تادر نهای

هاي آتـی در ایـن زمینـه بـوده و همچنـین مـورد اسـتفاده مشـاوران،         تواند راهگشاي پژوهشبررسی می

از مشـکالت زناشـویی   هـاي مناسـب از بـروز بسـیاري     رار گیرد تا بتوانند با راهنمـایی ق.. .روانشناسان و

بنـابراین پـژوهش حاضـر در راسـتاي اهمیـت و      . انواده را اسـتحکام بخشـند  بنیـان خـ   جلوگیري کرده،

هـاي  هاي بیان شده، تحت عنوان بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و هـوش هیجـانی بـا تحریـف    ضرورت

  .صورت گرفت شناختی و کیفیت زندگی زوجین
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  اهداف پژوهش- 4- 1

    ف کلی پژوهشاهدا- 1- 4- 1

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحر یجانیو هوش ه یافتگیزیتما نیرابطه بتعیین  .1

  نیزوج یزندگ تیفیبا ک یجانیو هوش ه یافتگیزیتما نیرابطه بتعیین  .2

  جزئی پژوهش اهداف- 2- 4- 1

 نیزوج یشناخت يهافیبا تحرهاي درون فردي  مهارتمیان بررسی رابطه  .1

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرهاي برون فردي  مهارتمیان بررسی رابطه  .2

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرسازگاري میان رابطه  بررسی .3

 نیزوج یشناخت يهافیبا تحرکنترل استرس میان بررسی رابطه  .4

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرخلق عمومی میان بررسی رابطه  .5

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرواکنش پذیري عاطفی میان بررسی رابطه  .6

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرجایگاه من میان بررسی رابطه  .7

  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرگریز عاطفی میان بررسی رابطه  .8

 نیزوج یشناخت يهافیبا تحرهم آمیختگی با دیگران میان بررسی رابطه  .9

 نیزوج یزندگ تیفیبا کهاي درون فردي  بررسی رابطه میان مهارت .10

  نیزوج یزندگ تیفیبا کهاي برون فردي  بررسی رابطه میان مهارت .11

  نیزوج یزندگ تیفیبا کطه میان سازگاري بررسی راب .12

 نیزوج یزندگ تیفیبا کبررسی رابطه میان کنترل استرس  .13

  نیزوج یزندگ تیفیبا کبررسی رابطه میان خلق عمومی  .14

  نیزوج یزندگ تیفیبا کبررسی رابطه میان واکنش پذیري عاطفی  .15

  نیزوج یزندگ تیفیبا کبررسی رابطه میان جایگاه من  .16

  نیزوج یزندگ تیفیبا کگریز عاطفی بررسی رابطه میان  .17

  نیزوج یزندگ تیفیبا کبررسی رابطه میان هم آمیختگی با دیگران  .18
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 هاي پژوهش فرضیه- 5- 1

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرهوش هیجانی  میان .1

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرهاي درون فردي  مهارت میان -1-1

 .داردرابطه وجود  نیزوج یشناخت يهافیبا تحرن فردي هاي برو مهارت میان -1-2

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرسازگاري  میان -1-3

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرکنترل استرس  میان -1-4

  .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرخلق عمومی  میان -1-5

  .رابطه وجود دارد نیزوج یناختش يهافیبا تحر یافتگیزیتما میان -2

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرپذیري عاطفی واکنش میان -2-1

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرجایگاه من  میان -2-2

 .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرگریز عاطفی  میان -2-3

  .رابطه وجود دارد نیزوج یشناخت يهافیبا تحرآمیختگی با دیگران هم میان -2-4

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کمیان هوش هیجانی  -3

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کهاي درون فردي  مهارت میان -3-1

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کهاي برون فردي  مهارت میان -3-2

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کسازگاري  میان -3-3

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا ککنترل استرس  میان -3-4

  .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کخلق عمومی  میان -3-5

  .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا ک یافتگیزیتما میان -4

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیک با پذیري عاطفی واکنش میان -4-1

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کجایگاه من  میان -4-2

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کگریز عاطفی  میان -4-3

 .رابطه وجود دارد نیزوج یزندگ تیفیبا کآمیختگی با دیگران هم میان -4-4
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  االت پژوهشسؤ- 6- 1

چقدر  نیزوج یزندگ تیفیک بینیدر پیش یجانیو هوش ه یافتگیزیتما سهم هریک از متغیرهاي .1

  باشد؟می

 نیزوج یشناخت يهافیتحر بینیدر پیش یجانیو هوش ه یافتگیزیتما ک از متغیرهايسهم هری .2

  باشد؟چقدر می

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها- 7- 1

  :یزندگ تیفیک

از  یخـود در زنـدگ   تیدرك افراد از موقع یزندگ تیفیک :یسازمان بهداشت جهان فیتعر براساس

ـ کنند، اهداف، انتظارات، اسـتانداردها و اولو یم یکه در آن زندگ یارزش ستمینظر فرهنگ، س  شـان یهاتی

 يهـا افراد از جنبـه  ركو بر د ستیقابل مشاهده ن گرانیبوده و توسط د یکامالً ذهن یپس موضوع. است

پژوهش  نیدر ا یزندگ تیفیمنظور از ک ).2000، 1و بوشنل کیپاتر ،یبونوم(استوار است یمختلف زندگ

کسـب  ) 1387نجات، (در پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ها یاست که آزمودن يانمره

  .است يافاصله متغیر نیگیري ااندازه اسیمق. کردند

  :تحریف شناختی

هـا از  بدلیل این که اغلب طرح. ها یا اعتقادات مهم یک فرد موضوع تحریفات شناختی هستندطرح

کنند، شاید اشـتباهات دوران کـودکی   طرح پشتیبانی میشوند، فرایندهاي فکر که از این کودکی شروع می

به . ثر استکه پردازش اطالعات غلط یا غیر مؤ شودتحریفات شناختی زمانی ظاهر می. را منعکس نمایند

هـا کـه    ایـن نـوع تحریـف   . شود عبارت دیگر، گاهی تجزیه و تحلیل اطالعات در ذهن افراد تحریف می

ایـن تحریفـات اگـر    . گردند شوند، به اشکال گوناگونی ظاهر می ه میهاي شناختی نامید خطاها و تحریف

هاي نابهنجار و رفتار شناختیها یا اختالالت روانتوانند منجر به ناراحتیمتناوباً و به دفعات رخ دهند، می

  منظور از تحریف شناختی در این پژوهش، میزان  ).2009و همکاران،  2گولدین(د نمانند مصرف مواد شو

  

                                                             
1 - Bonomi, Patrice, & Bushnell 
 

2 - Goldin 
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اوزتـورك،   بویـوك  و سی حمام(فردي بین شناختی هايتحریف اي است که هر آزمودنی در مقیاسرهنم

  .اي استگیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازه. کندکسب می )2004

  :هوش هیجانی

 هاي هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلـی مـا را در  ها و تواناییاي از دانشعبارت است از مجموعه

همچنین هـوش هیجـانی یـک مهـارت     . دهدثري تحت تاثیر قرار میهاي محیطی به طور مؤپاسخ به نیاز

هاي خویش در رابطه بـا  اجتماعی است که به معناي سهولت برقرار کردن ارتباط با مردم و کنترل هیجان

از هوش هیجانی در ایـن پـژوهش   منظور  ).1،2000ان -بار(دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است

گیـري  مقیـاس انـدازه  . آورد بدست می) 1994(ان -دنی از آزمون هوش هیجانی بارکه آزمو است ايرهنم

  .اي استاین متغیر فاصله

  :یافتگیتمایز

 تمـایز  افراد. دهدمی نشان را احساسی و عقلی فرایندهاي تفکیک در فرد توانایی میزان یافتگیتمایز

 و نماینـد  انتخاب زندگی در را خویش جهت توانندمی ،دارند عقایدشان و خود از مشخصی تعریف یافته

 گـرفتن  و غیـرارادي  رفتارهـاي  بـروز  بـه  منجـر  افـراد  از بسـیاري  در که عاطفی شدید هايموقعیت در

 گیـري تصـمیم  منطق و عقل نظرگرفتن در با و ندهند دست از را خود کنترل شود،می نافرجام تصمیمات

زمـودنی در  اي اسـت کـه هـر آ   خود در این پژوهش، میزان نمـره  مایزمنظور از ت ).2003هیپونیومی،(کنند

  گیـري ایـن متغیـر    مقیـاس انـدازه  . کنـد کسـب مـی  ) 1998فریدلندر،  و اسکورون(یافتگیپرسشنامه تمایز

  .اي استفاصله

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Bar-On 
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  :فصل دوم

  و پیشینه پژوهش ادبیات
  

  

 



13  

  

  

  

  

  

  مقدمه- 1- 2

در . گـردد اشاره کوتاهی به خانواده و زوجین مـی بخش اول  در. باشد این فصل شامل سه بخش می

-پرداخته میزندگی  کیفیت شناختی و هايهیجانی، تحریف هوش یافتگی، تمایزبه متغیرهاي بخش دوم 

  . شود هاي صورت گرفته مرتبط با موضوع اشاره میو در قسمت سوم به پژوهششود 

 خانواده- 2- 2

 معنـا  زنـدگی  هـدف  داشـتن  بدون است، جهت و هدف تنداش مستلزم چیزي هر و کس هر حیات

 عـاملی  و اجتمـاعی  ارکان از یکی خانواده و است ازدواج زندگی هدفمند مراحل از یکی داشت، نخواهد

 و موتـدا  گـروي  در خـانواده  سـالمت . باشـد مـی  آینده نسل و جامعه روانی بهداشت ساززمینه که است

 رضـایت  پـس . است خانواده نظام مرکزي يهسته زناشویی هرابط و است شوهر و زن بین رابطه سالمت

 بـراي  کـه  است اجتماعی موجودي انسان .است خانواده از وي منزلۀ رضایت به زناشویی يرابطه از فرد

 نیازهـاي  تواندمی که هاستگروه ترینطبیعی از یکی خانواده و دهدمی گروه تشکیل خود نیازهاي مینأت

 هندگی،دشـفا  و التیـام  تکامل، و رشد کانون اجتماعی -عاطفی واحد عنوان به دهخانوا. کند مرتفع را وي

 میـان  روابـط  فروپاشی هم و شکوفایی بستر هم که است عوارضی و) هابیماري(هاآسیب تحول، و تغییر

 سالمت که است جوامع اجتماعی ساختار در اساسی يشالوده و نهاد خانواده همچنین. باشدمی اعضایش

؛ بـه نقـل از   1996 ،1گلـدنبرگ  و گلـدنبرگ (دارد پـی  در را جامعـه  فروپاشی یا قوام آن، سالمت عدم یا

  ).1391ایرانپرور، 

  

                                                             
1. Goldenberg & Goldenberg 
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 شـخص  خـانواده  در. اسـت  جامعه اصلی يهسته و اجتماعی تعادل شرط همبستگی، عامل خانواده

 انتقـال  براي اسبمن بستري و وارث خانواده آموزد؛می را همکاري و همیاري و اجتماعی معاشرت آداب

 بـه  متعلـق  را خـود  فـرد  خـانواده  در. باشـد مـی  خـود  اعضاي به دادن شخصیت و آینده هاينسل به آن

 راه از را خـود  هویـت  افـراد «) 1388ثنـایی، (مینـوچین  يگفته به. داندمی اوست، مختص که ايمجموعه

 کودك که ايگونه به است زیاد بسیار خود اعضاي ریزيبرنامه در خانواده تأثیر» .کنندمی احراز خـانـواده

 بـا  لـذا  ،)1388 ثنـایی، (شـود می ریزيبرنامه ساعت 25000 حدود خانواده در زندگی نخست سال پنج تا

 اجتمـاع  بـا  دیگـر  سوي از و خود اعضاي با سو یک از خانواده اعضاي که مستمري هايتعامل به توجه

  . باشد خود اعضاي) بیماري(ژيپاتولو یا سالمت اصلی کانون رسدمی بنظر دارند،

 آن تبـع  به نیز جامعه باشد ترمحکم و تردوام با چه هر که است جامعه نهادهاي مهمترین از خانواده

 دنیاي در کردن زندگی درست دشواري به که وجود اصالت دیدگاه اساس بر. شودمی پایدارتر و استوارتر

 بـه  پیشرفته تکنولوژي که مادي آسایش آوردن دست به جهت خود تالش در انسانها کند،می تأکید امروز

 الزامـات  برابر در بنابراین دهند، می دست از مذهب و خانواده با را خود پیوندهاي است کرده عرضه آنها

 تبعیـت  و پیـروي  بلکـه  کننـد نمی انتخاب دیگر و شوندمی کننده حفظ ارزشهاي فاقد اجتماعی همنوایی

 مــعنایی  بـی  احساس و شده معنوي مرگ نوعی دچار و کرده انکار را خود یواقع خود نتیجه درو  کرده

 و رسـوم  سـنت،  اصـلی  کـانون  و جامعه بناي زیر سنگ باید را خانواده هر واقع در. کنندمی زندگـی در

 مبـداء  خویشـاوندي،  روابـط  و اجتماعی پایدار مناسبات مستحکم شالودة و احترام مورد و واال ارزشهاي

 اخالق اندیشه، فکر، پرورش مهد و افراد میان روابط ترینصمیمانه کانون و انسانی عواطف رظهو و بروز

 تکـاملی  مادي، عاطفی، نیازهاي مینتأ محل تنها نه خانواده واقع در. آورد حساب به انسانی روح تعالی و

 بین تعامالت و روابط ترینصمیمانه کانون و انسانی عواطف بروز مبداء بلکه است خود اعضاي معنوي و

 یـک  هـیچ  است، خانواده سالمت و رشد گرو در جامعه بالندگی و سالمت که آنجا از و هست نیز فردي

 خـانواده  کـه  آنجـا  از). 1385منصـوري،  (است نیامده پدید خانواده تأثیر از فارغ اجتمالعی هايآسیب از

 سوي از افراد حیات و هستی. است ادهخانو بقاء مستلزم جامعه بقاء بنابراین باشدمی جامعه اساسی واحد

 محیط وجود طرفی از. دارد بستگی افراد تشکل به نیز جامعه قوام و هستی و است خانواده در و خانواده

 مطمئنی گاه تکیه و کندمی بیشتر را خانواده افراد از یک هر خاطر امنیت خانواده بالقوه و افزا روح و گرم

 نیازهـاي  بـه  توجهیبی و خانواده در امنیت کاهش یا عدم. بود خواهد افراد آرامش و سکون ایجاد براي
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 بـی  احسـاس  و نفـس به اعتماد عدم سرخوردگی، افسردگی، اضطراب، ساز زمینه تواندمی عضاءا عاطفی

 ايهسـته  خـانوادة . شـود  خودکشی و اعتیاد سرانجام و اخالقی انحرافات جنایت، و جرم افزایش کفایتی

ــا یــک و هرشــو و زن از متشــکل ــد ی ــد چن ــط کــه اســت فرزن  نظــام چــارچوب در آن اعضــاي رواب

 شـکل  چنـان  خواهري و برادر نظام و کودك و والدین متقابل ارتباط نظام ،)زناشویی روابط(همسرگزینی

 اجتماعی نقشهاي که است واحدي خانواده بنابراین. آورند بر را یکدیگر نیازهاي بتوانند افراد که گیردمی

-می شکل جامعه فرهنگی نیازهاي و بنیادها مبناي بر آن اعضاي متقابل ارتباط و دارد عهده بر را متعددي

 و یابدمی پرورش و شودمی متولد آن در که ايخانواده یکی – خانواده دو به زندگی دوران در فرد. گیرد

 و تعهـدات  آنهـا  لقبـا  در و دارد تعلـق  – آیـد می بوجود) ازدواج(گزینی همسر با که ايخانواده دیگري

-اساسـی  و تـرین عمیق بیشترین، برگیرنده در اجتماعی گروه یک عنوان به خانواده. دارد عهده بر وظایفی

-موقعیت شود،می محسوب فرد اساسی نیازهاي اولیه منبع که آن بر عالوه و است انسانی مناسبات ترین

 کـه  آوردمی فراهم فرد یک اساسی هايباور تشکیل و نگرشها گیريشکل و یادگیري براي را متعدد هاي

 گـروه  یـک  خـانواده . است اهمیت حائز آن انتقال و فرهنگی ثمیرا از وريبهره و اجتماعی زندگی براي

 پیونـدهایی  بـر  مبتنـی  و اسـت  انسانی مناسبات از اولیه اجتماعی واحد یک بلکه نیست، قراردادي صرفاً

  ).1370؛ ترجمه اخوان، 1990ستون، استون، ا(دارند انسان فطرت و طبیعت در ریشه که است

 خانواده یک. است متعددي وظایف و هانقش داراي اجتماعی سازمان و واحد یک عنوان به خانواده

 و آموزشـی  نقـش . کند ایفاء اجتماع افراد از تعدادي و خود براي را خدماتی نیز و تولیدي نقش تواندمی

 و جسـمانی  نیازهـاي  رفـع  در خـانواده  ها،نقش این بر الوهع. است مسلم و مشخص نیز خانواده تربیتی

 نقـش  نیـز  جامعـه  ارزشی نظام با رابطه در خانواده. دارد عهده بر انکاري قابل غیر نقش اعضایش روانی

 خـانواده  محـیط  در. اسـت  فرد به هاارزش دهنده انتقال واحد مهمترین که چرا کند،می ایفا مؤثري بسیار

 داردمی وا معین رفتارهاي گزینش به را او شناخت این و آموزدمی را جامعه هايتخواس و نیازها کودك

 سـایر  بـه  ورود بـا  و شـود مـی  شـروع  خـانواده  از فرد شدن اجتمالعی. سازدمی غنی را وي شخصیت و

  .یابدمی تداوم اجتماعی گروههاي

 اولیـه  ورةد و ازدواج شـروع  ازدواج، پیمان عهدو برقراري دوره سه به را ازدواج مراحل 1پورتراپا

 دوم و اول هـاي دوره در زوجـی  و فـردي  هاينقش اجراي که دارد اعتقاد وي. کندمی بنديطبقه ازدواج

                                                             
1. Rapaport 
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 دوره از انتقال با مقابله براي پورتراپا. آیدمی شمار به آینده در خانواده جدید واحد اساس و پایه ازدواج

؛ ترجمه اخوان، 1990استون، استون،(گیردمی نظر در طرفین يبرا را زیر وظایف ازدواج، دوره به نامزدي

1370.(  

 نـامزدي  دوران در زوجین وظیفه دومین. است قبلی نقش با زناشویی نقش جایگزینی وظیفه، اولین

 صالحیت بررسی و جدید ارتباطات ثغور حدود تعیین باشند، متعهد آن به باید که ازدواج عقد از پیش و

 زنـدگی  روش و راه دوره، این نقشهاي اجراي در طرفین ناکامی صورت در که ستا طرفین شایستگی و

 نقشـهاي  اجـراي  انگیـزه  برقـراري  وظیفه، سومین. شد خواهد مواجه گوناگون تضادهاي با آتی زناشویی

 زندگی متقابل لذایذ از بوده، راضی یکدیگر از طرفین دارد ضرورت خصوص این در که است خانوادگی

  ).1370؛ ترجمه اخوان، 1990استون، استون، (شندبا برخوردار

1راسل
 کمتر زناشویی زندگی هايبحران باشد، ترمحکم ازدواج تعهدات و قیود قدر هر است معتقد 

 زندگی کمتر باشد، ازدواج از قبل زندگی دوره مشکالت قدر هر همچنین. است باالتر اخالقیات سطح و

 کنش داراي خانواده در فرد هر رفتار اینکه به توجه با .است داربرخور بیشتري ترتیب و نظم از زناشویی

 افـزایش  خانوادگی، روابط بهبود و تعادل ایجاد در تواندمی رفتارها این از یک هر و است پنهان و آشکار

 دو از رفتـار  ابعـاد  شناخت بنابراین باشد، مؤثر اجتماعی نظام یافتگی سامان نتیجه، در و اجتماعی تحمل

 زاویـه  از. اسـت  ضروري زوجین شخصیت شناخت تر،دقیق عبارت به یا عاطفی و شناختی بزرگ زاویه

 بـه  عکـس  بـه  یا خانواده تحکیم اساسی عوامل حکم در شوهر و زن شخصیتی هايویژگی روانشناختی،

  .شوندمی محسوب آن فروپاشی عوامل منزله

 مورد مختلف کارکردهاي و نقش همیت،ا لحاظ به که است اجتماعی مهم نهادهاي جمله از خانواده

 گرفتـه  قـرار  روانشناسـی  و شناسـی  جامعه تربیت، و تعلیم صاحبنظران و اجتماعی مذهبی، علماي توجه

-مـی  گردنـد می اجتماعی نهاد این استحکام و قوام سبب که عواملی بررسی و شناخت اهمیت لذا. است

 خانواده دوام و استحکام بر مختلفی عوامل. باشد جامعه فرهنگ سطح ارتقاي راستاي در مفید گامی تواند

 اجمـال  بـه  بخـواهیم  اگـر  ).1388کرمـانی،  (اسـت  زوجین بین رضایت آنها جمله از که گذارندمی تأثیر

 از جنبـه  نخسـتین : کنیم توجه آن به منظر دو از که است الزم دهیم، قرار بررسی مورد را خانواده اهمیت

   بـه  گـذارد مـی  جامعـه  کلـی  سـاخت  دیگر عبارت به یا بزرگتر اجتماع بر که است اثري خانواده اهمیت

                                                             
1. Russele 
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