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ر د ،مهارتهای ارتباطی ،الگوهای ارتباطی ،سبکهای اداره تعارض بین
فردی ،آسیبوناسی تعاملی نوجین با خااواده هیسمر و فمرم اطالعمات
جیعی وناختی در اختیار آاان قرار گرف  .اتا ج با استفاده ان ضمر ب
هیبستگی ،رگرسیون چندگاا و امرمافمزار  SPSS-19تجز م و تللیمل
وداد .اتا ج هیبستگی اشمان داد و ژگمیهمای وخصمی  ،سمبکهمای
دلبستگی ،مهارتهمای ارتبماطی ،الگوهمای ارتبماطی ،سمبکهمای حمل
تعارض و آسیبوناسی ارتباط با خااواده هیسر و سن ناان با صیییی
نااوو ی هیبستگی معنادار داوتند .همچنین اتا ج رگرسمیون گمام بم
گام اشان داد ک عوامل مذکور جزء عوامل پیشبینیکننمده صمیییی
نااوو ی بوداد .در اها معادل پیشبینی صیییی نااوو ی براسماس
ضرا ب ب دس آمد .میتوان اتیج گرف و ژگیهای وخصی  ،سبک
دلبستگی ،مهارتهمای ارتبماطی ،الگوهمای ارتبماطی ،سمبکهمای حمل
تعارض ،آسیبوناسی ارتباط با خااواده هیسر و سن ناان جمزء عواممل
پیشبینیکننده صیییی نااوو ی میباوند.
واژگان کلیدی

صممیییی نااوممو ی؛ و ژگممیهممای وخصممی ؛ سممبکهممای دلبسممتگی؛
مهممارتهممای ارتبمماطی؛ الگوهممای ارتبمماطی؛ سممبکهممای حممل تعممارض؛
آسیبوناسی ارتباط با خااواده هیسر

مقدمه

خااواده اولین هست اجتیاع و اساسیتر ن بنیان جوامع اس ک افراد همر اجتیماعی در
بستر آن رود و ایو پیدا کرده و ان آن طر ق وارد جامع میوواد .خااواده را مؤسس ما
اهاد اجتیاعی معرفی کردهااد ک ااوی ان پیواد نااوو ی نن و مرد اس  .ان جیل مظاهر
نادگی اجتیاعی ااسان ،وجود تعامل ساناده میان ااسانها و برقرار بودن عشق ب هینوع
و ابران صیییی  1و هیدلی ب کد گر اس (عدالتی و ردنوان.)0212 ،0

1. Intimacy
2. Edalate & Redzuan
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صیییی ب طور وسیعی ب عنوان "تالش برای حرک بم سمی ارتبماط کاممل در
هی سطوح" ا "توااا ی فاش کردن بیشتر ن موارد در مورد خود" اس (فیلدمن ،گوئن
و فیشر .)1331 ،1همچنین صمیییی ومامل فرآ نمدی اسم کم در آن افمراد تمالش
میکنند ب کد گر ازد ک وواد و وباه هما و تفماوتها شمان در احساسمات ،افکمار و
رفتارها شان را کشف کنند (استهین0222 ،0؛ ب اقل ان اادری و آنادمنش.)1932 ،
صیییی نااوو ی هم مااند بسیاری ان پد دهها چند بعدی اسم  ،ان ا من رو عواممل
گوااگوای در ب وجود آمدن آن مؤثر اس  .در ادام ب عوامل مؤثر در صیییی نااوو ی
اواره میوود.
داوتن رابط صیییاا و دلبستگی عاطفی بما افمراد ازد مک نامدگی ماانمد والمد ن،
هیسر و فرنادان کی ان مهمتر ن ایانهای بشری اس  .اظر م دلبسمتگی بزرگسمال بما
گسترش اظر بالبی و ا نزورث( 9بالبی )1310 ،1393 ،برای تبیین تفاوتهمای فمردی
در وناخ ها ،احساسات و رفتارهای فردی ک در چارچوب روابط صیییی بزرگسمال رخ
میدهد ،تدو ن وده اس  .طبق ا ن اظر  ،تفماوتهمای فمردی در سمبک دلبسمتگی ان
تجرب های مربوط ب روابط صیییی گذوت  ،ک ان روابط دلبستگی اوناد -مادر (مراقمب)
آغان میوود ،اشأت میگیرد (جااسون 2و و فن 0223 ،5؛ ب اقل ان بطالای.)1913 ،
بنابرا ن ب للاظ ا نک وخص ب چ میزان رابط ازد کی با والمدش داومت باومد،
اامواع متفمماوتی ان صممیییی را تجربم مممیکنممد .در ا ممن راسممتا کممااتر و لهممر)1395( 9
صیییی را ب عنوان ک حال عاطفی متقابل و ازد کی ومد دی کم میمان هیسمران
برقرار اس  ،تعر ف میکنند (هاروی ،ترجی احیدی ،اخوی و رحییی .)1911 ،برثمرتن
و مانهلند )1333( 9هم در تلقیقی در افتند ک سبک دلبسمتگی ا یمن بمر صمیییی
نوجین تأثیر مستقیم دارد و نوجین دارای سبک دلبستگی ا ین ،اسب ب رابط  ،تعهمد
بیشتری داوتند.

1. Feldman, Gowen & Fisher
2. Stahman
3. Bowlby & Ainsworth
4. Johnson
5. Wiffent
6. Konter & Lehr
7. Bretherton & Monholland
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هممانن و ومماور )1319(1روابممط صممیییی بزرگسممال را در امتممداد سم سممبک اصمملی
دلبستگی عنی ا ین ،اجتنابی و دوسوگرا  /اضطرابی طبق بندی کرداد و تفاوتهای ا من
س سبک را در رابط صیییی اشان داداد.
بزرگساالن دارای سبک دلبستگی ا ین ،روابط صیییی خود را واد ،دوسمتاا  ،قابمل
اعتیاد و برخوردار ان احساس هیدلی ،حیا و پذ رش توصیف کرداد .ان سو ی ،و ژگی
برجست بزرگساالن دارای سبک دلبستگی اجتنابی ،ا ن اس کم تمرس ان صمیییی و
اگراای ان روابط دوستاا داراد ،افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی ان ا ن ک ب د گران
ازد ک وواد ،احساس ااراحتی میکنند و اییتوااند ب طمور کاممل بم د گمران اعتیماد
کنند؛ در حالی ک دوسوگراها با دل مشغولی وسواسی اسب ب صیییی و تالش بمرای
" کی ودن" با د گری مشخص میوواد .ا ن افراد ،در جستجوی صیییی هستند ولی
ان طرد ودن هراس داراد و در اتیج ایان سیریااپذ ری ب امنی داراد .آامان بم امیمد
در اف و مراقب ان جااب د گران ،ان اطرافیااشان مراقب میکنند (حسینی.)1913 ،
همچنین بررسی مختصر اظر م هما و ممدلهمای مطمرح ومده در حمونه نااومو ی
روونکننده ا ن مهم اس ک عوامل د گمری ایمز بمر پا مداری و ااپا مداری اندواج اثمر
میگذاراد .کی د گر ان عوامل بسیار مهم ،و ژگیهای وخصیتی هیسمران اسم  .ممدل
پنج عاملی وخصیتی کی ان مدلهای مطرح در خصوص تأثیر عوامل وخصمیتی اسم .
ا ن مدل ،پنج و ژگی وخصیتی روانراجوری ،برونگرا ی ،تجرب گرا ی ،توافمقپمذ ری و
وجدانگرا ی را بررسی میکنند (اادری ،افتخار و آمالناده.)1913 ،
روانراجوری ( )Nب تیا ل فرد برای تجرب اضطراب -تنش ،ترحمجمو ی ،خصموم ،
تکااشوری ،افسردگی و حرم افس پا ین برمیگمردد .ان ا من پمنج عاممل وخصمیتی،
روانراجوری ک بیشتر با هیجانپذ ری منفی ان آن اد میوود اثرات قویتری بر بمانده
نااوو ی اشان میدهد تا چهار عامل د گر (واتسون و کالرک1312 ،0؛ ب اقل ان امادری
و آنادمنش .)1932 ،برونگرا ی ( )Eب تیا مل فمرد بمرای جامعم گرا می ،مثبم بمودن،
جرأتطلبی ،پراارژی بودن و صیییی اطالق میگردد .تجرب گرا ی ( )Oبم تیا مل فمرد
برای کنجکاوی ،عشق ب هنر ،ااعطافپذ ری ،روومنفکری ،اموآوری و خمردورنی اطمالق
میوود .توافقپذ ری ( )Aب تیا ل فرد بمرای بخشمندگی ،مهربماای ،سمخاوت ،هیمدلی،
1. Hazan & Shaver
2. Watson & Clark
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اوعدوستی ،فرماابری ،وفاداری و اعتیادورنی مربوط میوود .وجدانگرا می ( )Cایمز بم
تیا ل فرد برای منظم بودن ،کارآمدی ،قابلی اعتیاد و اتکما ،خموداظمبخشمی ،منطقمی
بودن و آرام بودن برمیگردد (سروقد ،رضا ی ،فدا یدولم  .)1932 ،بمر هیمین اسماس،
کارای و برادبوری ( )0222در پژوهشهای خود اشان داداد ک و ژگمی روانراجموری بما
صیییی نااوو ی رابط منفمی و و ژگمیهمای بمرونگرا می ،بمانبودن ،توافمقپمذ ری و
وجدانگرا ی رابط مثب دارد.
ان سو ی عوامل بینفردی ایز در صیییی نااوو ی مهم برویرده ومدهاامد .در ا من
راستا ،دندایو و جااسون )1332(1صیییی را ب عنموان رو مدادی ارتبماطی کم در آن
خودافشاسانی ان روی اعتیاد با بیان هیمدلی پاسم داده ممیومود ،در اظمر ممیگیرامد
(گر ف و مالهرب0221 ،0؛ ب اقل ان احیدی .)1912 ،همچنین اااسی )0229(9آممونش
ارتباط را مؤثرتر ن ویوه صیییی بخشیدن ب روابط نااوو ی ممیداامد .آوری ،ر مدلی،
لزلی و میلهلند )1312(2در افتند ک نوجهای گروه غنیسانی ارتباط ،اسب بم گمروه
بهبود گفتگو ،در بیپردهگو ی ،هیمدلی و صمیییی  ،افمزا ش بیشمتری اشمان دادهاامد.
همچنین بیپردهگو ی و پاس هیدالا را مؤلف های تشکیل دهنده صیییی دااست ااد.
ارتباط نااوو ی عبارت اس ان فرآ ند تبادل اطالعات بم طمور کالممی و غیرکالممی
بین نوجین ک وامل مهارتها ی برای تبادل الگوهای اطالعات درون سیستم نااومو ی
میباود (گالد نگ ،5ترجی بهاری.)1919 ،
مهارتهای ارتباطی هم ،مهارتها و فرآ نمدهای رفتماری هسمتند کم افمراد را قمادر
میساناد پیامها را با دق بیشتر ،مؤثرتر و کارآمدتر رد و بدل کنند(میلر ،میلر ،واکین و
اااالی ،9ترجی بهاری .)1915 ،ا ن مهارتها مشتیل بر مهارتهای فرعی ن ر اسم کم
اساس مهارتهای ارتباطی را تشکیل میدهند:
درک پیامهای کالمی و غیرکالمی ،اظمدهی ب هیجانها ،گوش دادن ،بینش اسمب
ب فرآ ند ارتباط ،قاطعی در ارتباط (حسین چاری و فداکار.)1912 ،

1. Dandanue & Johnson
2. Grieff & Malherb
3. Nancy
4. Avery, Ridly, Leslie & Milholland
5. Gladding
6. Miller, Miller, Wakman & Nanali
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عالوه بر مهارتهای ارتباطی ،کی ان راههای اگر ستن ب ساختار خااواده ا من اسم
ک ب کااالهای ارتباطی ک ان طر ق آنها با هید گر بم تعاممل ممیپردانامد ،پرداختم
وود .ب آن دست ان کااالهای ارتباطی کم بم وفمور در مک خمااواده اتفماق ممیافتمد،
الگوهای ارتباطی گفت میوود (تراهلم و ااسن1339 ،1؛ ب اقل ان رسولی.)1912 ،
مدلها و اظر های گوااگوای الگوهای ارتباطی نوجمین را تبیمین ممیکننمد کم در
میان آنها ب الگوی ارتباطی کر ستنسن و ساالوی 0پرداختم ممیومود .کر ستنسمن و
ونک )1331(9س الگوی ارتباطی بین نوجین را معرفی کردهااد ک عبارتند ان:
الف) الگوی ارتباط ساناده متقابمل ،ب) الگموی ارتبماط اجتنماب متقابمل ،ج) الگموی
ارتباط توقع  /کنارهگیری (واهقلیان ،جاناثارورق ،عبداللهی.)1915 ،
ارتباط عامل گسترش روابط صیییی اسم و در سمط کماربردی بم نوجهما اجمانه
میدهد ک مشکالتشان را مورد بلث قرار داده و حل کننمد و اطالعمات مهمم را مبادلم
کنند .هیسراای ک اییتوااند احساساتشان را برای کد گر بیمان کننمد ،و ما سمرناش،
کنا  ،تلقیر و توهین را برای حل مشکالتشان ب کار گیراد ،در جر ان نادگی نااومو ی
و در بلث در مورد مسائل و مشکالت پیش آمده دچار مشمکل خواهنمد ومد (صمیدی،
 .)1919پژوهشها ی مااند پژوهش کربای ،باکوم و پیترمن )0225( 2در افتند ک ااتقاد
و سرناش کردن هیسر ،صیییی و رضا نااوو ی را کاهش میدهد.
با توج ب ا نک رابط صیییاا الزاماً ک رابط بدون تعارض ایس و وقوع تعارض
در نااوو ی حتی در اندواجهای موفق امری عادی تلقی میوود ،رسمیدن بم صمیییی
اغلب ان طر ق حل موفقی آمیز تعارض صورت میگیمرد (و کتور ما0221 ،5؛ بم اقمل ان
حسینیان ،زدی و طباطبا ی .)1913 ،بنابرا ن پرداختن ب سبکها و مهارتهمای حمل
تعارض نوجین و ارتباط آن با صیییی نااوو ی امری مهم تلقی میگردد.
در کنار اظر های متفاوت در مورد سمبکهمای حمل تعمارض ،ممدلی را ایمز رحمیم
( )1339مطرح کرده اس ک پنج سبک اصلی را برای مد ر تعمارض ارائم ممیدهمد.
ا ن پنج سبک ب اختصار عبارتند ان:
1. Trenhelm & Yanson
2. Christensen & Sullaway
3. Shenk
4. Kirby, Baucom & Peterman
5. Victoria
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 .1هیکمماری .0 ،رقابم جممو ی (تلکممم) .9 ،اجتنمماب .2 ،ااطبمماقپممذ ری (مممدارا).5 ،
مصالل (توافق) (خدا اریفرد ،نارعپور و حجانی.)1913 ،
ان سو ی در جامع ا راای ،روابط خااوادگی و ان آن جیلم روابمط نوجمین و خمااواده
هیسر ان اهیی و ژهای برخوردار اس  .عوامل و ورا ط بسیاری میتوااند باعث تیرگمی
ا ن روابط و ا جاد کدورت بین نوجین و خااواده هیسر وود کم پیاممدهای آن سمالم
خااواده و جامع را تهد د خواهد کرد .تفاوتهای فرهنگی و اجتیاعی ک بین نوجمین و
خااواده هیسر وجود داراد ،باعث ب وجود آممدن تفماوتهما در آداب و رسموم ،باورهما و
اعتقادات ،رفتارهای اقتصادی ،اگرش متفاوت اسب ب مسائل مختلمف ممیومود کم در
اها ب کاهش صیییی نااوو ی منجر خواهد ود .بنابرا ن وناسا ی ا ن آسیبهما و
کووش در جه پیشگیری و رفع آنها میتوااد اقش بسزا ی در ارتقماء کیفیم روابمط
نوجین و خااواده هیسر و جلوگیری ان برون مشکالت عد دهای ک ب سبب ا ن آسیبها
برای نوجین و خااوادهها ا جاد میوود ،داوت باود (قاسیی و اعتیادی.)1931 ،
عالوه بمر عواممل فموق ،کمی ان مسمائل بسمیار بااهییم کم هییشم ممورد توجم
ااد شیندان مختلف بموده اسم  ،مافتن فرآ نمد تمأثیر وضمعی اقتصمادی ،اجتیماعی و
فرهنگی بر کیفی روابط نااوو ی اس ؛ ن را اولین اهاد اجتیاعی ک حتی با کوچکتر ن
تغییر در ورا ط اجتیاعی و اقتصادی دچار چالشهای جمدی ممیومود ،خمااواده اسم .
عواممل بمافتی ان قبیمل امژاد ،ممذهب ،تلصمیالت ،خو شماوادی و وضمعی اقتصمادی و
اجتیاعی ،بر فرآ ند جستجوی هیسر و روابط میان هیسران تمأثیر ممیگمذارد (هماروی،
ترجی احیدی و هیکاران .)1911 ،ان جیل عواملی کم در ا جماد و افمزا ش صمیییی
نااوو ی مؤثر هستند ،عوامل جیعی ومناختی ممیباومند .ا من عواممل ومامل ومرا ط
اقتصادی و اجتیاعی نوجین میباود ک جنسمی  ،سمن ،سمن اندواج و ممدت آن ،اموع
اندواج ،درآمد ،ومغل ،میمزان تلصمیالت و ...ان جیلم مصماد ق قابمل مشماهده ومرا ط
اقتصادی و اجتیاعی هستند ک در صیییی نااوو ی میتوااند اثرگذار باوند .بنمابرا ن
با توج ب مطالب فوق ،اهداف پژوهش حاضر عبارتند ان:
 تعیین رابط عوامل جیعی وناختی ناان با صیییی نااوو ی.

 تعیین رابط و ژگیهای وخصی ناان با صیییی نااوو ی.

 تعیین رابط سبکهای دلبستگی ناان با صیییی
 تعیین رابط مهارتهای ارتباطی ناان با صیییی
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 تعیین رابط الگوهای ارتباطی ناان با صیییی نااوو ی.

 تعیین رابط سبکهای حل تعارض ناان با صیییی نااوو ی.

 تعیین رابط آسیبوناسی تعاملی ناان با خااواده هیسر با صیییی
 تعیین سهم عوامل پیشبینیکننده صیییی نااوو ی ناان.

نااوو ی.

 تعیین معادل پیشبینی صیییی نااوو ی ناان براساس ضرا ب خام.
روش

هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل پیشبینیکننمده صمیییی نااومو ی در نامان ومهر
اصفهان در سال  1931بود .جامع موردمطالع  ،ناان متأهل وهر اصمفهان بودامد کم ان
میان آنها ب روش ایوا گیری تصادفی خوو ای چندمرحل ای  022نن متأهل ااتخاب
وداد ،ب ا ن صورت ک ان بین مناطق  9گاا آمونش و پرورش وهر اصفهان ب صمورت
تصادفی 9 ،منطق ااتخاب وداد و ان ا ن  9منطق ایمز بم صمورت تصمادفی 5 ،مدرسم
ابتدا ی ااتخاب وداد و در هر مدرس ااتخاب وده ،ب صورت تصادفی  0کمالس ااتخماب
وداد و پرسشاام ها ب صورت تصادفی در اختیار مادران داامشآممونان ا من کمالسهما
(022افر) قرار گرف  .النم بم ککمر اسم حجمم ایوام بما توجم بم ن رمقیماسهمای
پرسشاام های مورداستفاده تعیین ود .در اها تعداد 132پرسشاام ب صورت کامل
برگش داده ود ک ان طر ق آنمون هیبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگاا و امرمافمزار
 SPSS-19مورد تجز و تللیل آماری قرار گرفتند .ابزار مورد اسمتفاده در ا من پمژوهش
عبارت بوداد ان:
 .1پرسشنامه صمیمیت زوجین اولیاء :ب منظور اامدانهگیمری میمزان صمیییی
نااوو ی ان پرسشاام صمیییی نوجمین اولیماء ( )1915اسمتفاده ومد .ا من
پرسشاام مشتیل بر  15سؤال و مقیاس آن طیف لیکرت اسم و در  3بعمد،
صیییی نااوو ی را میسنجد .ایره فرد در ا ن آنمون ان طر ق جیمع ایمرات
گز ن ها ب دس میآ د .ب منظور بررسی روا ی هیزمان پرسشاام صیییی
نااوو ی ان مقیاس صیییی تامپسون و واکر )1319( 1استفاده گرد مد .اتما ج
اشان داد ک هیبستگی بین آنمون صیییی نااومو ی و مقیماس تامپسمون و
1. Thompson & Walker
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واکر برابر  2/30بوده اس ک در سط  2/21معنادار اس  .برای تعیین پا ما ی
آن ایز ان آلفای کرواباخ استفاده وده ک آلفمای کروابماخ کمل آنممون 31/51
ملاسب وده اس (اولیاء ،فاتلیناده و بهرامی .)1915 ،همچنین مقدار آلفمای
کرواباخ در پژوهش حاضر 39/99 ،بود .بنابرا ن پرسشاام ان پا ما ی مناسمب
برخوردار میباود.
 .7پرسشنامه پنج عاملی شخصیت :مک کری وکاستا ( )1320برای ا جماد مک
مقیاس کوتاهتر ،پرسشاام ای وامل 92گزاره را تهی کرداد .مقیماسهمای 10
آ تیی  NEO-FFIوامل آ تمها ی اس ک بیشتر ن بمار عماملی را بمر روی همر
ک ان عوامل پنجگاا در آن تللیل بم دسم آورده بودامد (گروسمی فرومی،
بخشیپور و ماای.)1915 ،
1
در پژوهش جان و سر واستار ب منظور بررسی روا ی هیگرا ،آنمودایها هیمراه
با  NEO-FFIبما فمرض ملتموی  15صمف وخصمیتی کم در مک مقیماس 5
درج ای تنظیم وده بود ،پاس گفتند .سپس هیبستگی  5عامل با ا ن صمفات
ملاسب ود .ضرا ب روا ی ب ورح ن ر ب دس آمد:
روانراجمممموری ( ،2/93 : )P≥ 2/221بممممرونگرا ممممی (،2/92 : )P≥ 2/221
تجربممم گرا مممی ( ،2/50 : )P≥ 2/221توافمممقپمممذ ری (2/59 :)P≥/221و
وجدانگرا ی (( 2/20 :)P≥ 2/29جاللی.)1932 ،
در ا ران همم حمقومناس ( )1911در تلقیمق خمود ضمر ب هیبسمتگی بمین
ایرههای واخصهای  A ،O ،E ،Nو  Cرا ب ترتیمب 2/99 ،2/31 ،2/32 ،2/30
و  2/19گزارش کرده اس (سروقد و هیکاران .)1932 ،در پژوهش حاضمر ایمز
پا ا ی ا ن آنمون بمرای پمنج عاممل  A ،O ،E ،Nو  Cبم ترتیمب ،2/12 ،2/19
 2/12 ،2/93و  2/10ب دس آمد.

 .9پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کوولینز و ریود)1331(2

( :)RAASا ن پرسشاام وامل خودارن ابی ان مهمارتهمای ا جماد روابمط و
خودتوصیفی ویوه وکلدهی ب دلبسمتگیهمای ازد مک و مشمتیل بمر 11
ماده اس  .تللیل عوامل 9 ،خردهمقیاس  9ممادهای را مشمخص ممیسماند.

1. John & Srivastava
2. Revised Adult Attachment Scale
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ن ر مقیاس ( )Aبما دلبسمتگی اماا ین دوسموگرا ) (AMمطابقم دارد و ن مر
مقیاس ازد ک بودن ) (Cک بعد دو قطبی اسم کم اساسماً توصمیفهمای
ا ین و اجتنابی را در مقابل هم قرار میدهد (فینی و اولر.)1332 ،1
کولینز و ر د( )1332هم اشان داداد ک ن ر مقیاسهای ازد ک بمودن )،(C
وابستگی ) (Dو اضطراب ) (Aدر فاصل نمماای  0مماه و حتمی  1مماه پا مدار
مااداد .با توج ب ا نک مقاد ر آلفای کرواباخ در تیامی مموارد مسماوی ما
بیش ان  2/12اس  ،میزان قابلی اعتیاد ب دس آمده باال اسم (فینمی و
اولر.)1331 ،
در ا ران ایز میزان قابلی اعتیاد بما اسمتفاده ان روش آنممون مجمدد ممورد
آنمون قرار گرف  .پا ا ی ا ن آنمون بما ملاسمب آلفمای کروابماخ مشمخص
گرد د کم ن مر مقیماس اضمطراب ) (Aبیشمتر ن قابلیم اعتیماد ( )2/92و
وابستگی ) (Dکیتر ن قابلی اعتیاد ( )2/01را دارد و قابلیم اعتیماد ن مر
مقیاس ازد ک بودن در حد متوسط ( )2/50اس کم اتما ج بما بررسمی ان
طر ق بانآنما ی هیاهنگ بوده اس (حییمدی .)1910 ،در پمژوهش حاضمر
ایز مقدار آلفای کرواباخ در مورد ن رمقیاسهای  D ،Cو  Aب ترتیمب ،2/92
 2/99و  2/99ب دس آمد.
7
 .4پرسشنامه مهارتهای ارتباطی  :ا ن آنممون کم توسمط کموئیندام در سمال
 0221برای سنجش مهارتهای ارتباطی در بزرگساالن ابداع وده اس  ،دارای
 92عبارت اس ک مهارتهای ارتباطی را توصیف میکنند .ا من پرسمشاامم
توسط جرابک ( )0222برای سنجش مهارتهای ارتباطی نوجین ب کار گرفت
ود .مهارتهای ارتباطی فرعی ک در ا ن مقیاس مورد بررسی قرار ممیگیرامد
وامل پنج مهارت گوش دادن ،توااا ی در اف و ارسال پیام ،بیمنش اسمب بم
فرآ ند ارتباط ،کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعی هستند (حسینچماری و
فداکار .)1912 ،اعتبار ا ن پرسشاام در ا مران در پمژوهش حسمین چماری و
فداکار ( )1912با استفاده ان روش آلفای کروابماخ و تنصمیف بمرای ایمره کمل
آنمون ب ترتیب برابر  2/91و  2/93گزارش وده اس  .هممچنمین در پمژوهش
1. Feeny & Noller
2. The Communication Skills Test- Revised
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حاضر مقدار  2/19برای ایره کل آنمون برای اعتبار ا ن پرسش اام بم دسم
آمد.
 .1پرسشنامه الگوهای ارتباطی ( :)CPQا ن پرسشاام ک توسط کر ستنسمن و
سمماالوی ( )1312در دااشممگاه کالیفرایمما سمماخت وممده اس م  95سممؤال دارد،
رفتارهای نوجین را در طی س مرحل تعارض نااوو ی برآورد میکنمدوان سم
خرده مقیاس تشکیل وده اس  -1 :مقیاس ارتباط ساناده متقابل -0 ،مقیماس
ارتباط اجتنابی متقابل -9 ،مقیاس ارتباط توقع /کنارهگیری.
ارتباط توقع /کنارهگیمری ان دو بخمش تشمکیل ومده اسم  :ممرد متوقمع /نن
کنارهگیر و نن متوقع /مردکنارهگیر.
اتا ج پا ا ی کر ستنسن و هیوی )1332( 1و هیموی و هیکمارااش ( )1339بمر
روی آنممممودایهمممای آمر کممما ی ومممباه بسمممیاری بممما کمممار بممموداین 2و
هیکارااش( )1331بر روی آنمودایهای سوئیسی و آلیاای دارد .آلفای کرواباخ
ب دس آمده در پژوهشهای ا ن ملققان روی پنج خرده مقیاس پرسشاامم
الگوهممای ارتبمماطی ( )CPQان  2/22تمما  2/15گممزارش وممده اس م  ،ک م اتمما ج
رضا بخشی اس (ب اقل ان عبادتپور.)1993 ،
در ا ممران عبممادتپممور( )1993پرسممشاامم فمموق را هنجار ممابی کممرد؛ ضممرا ب
هیبستگی ب دس آمده برای س خرده مقیاس ارتباط ساناده متقابل ،ارتبماط
اجتنابی متقابل و ارتباط متوقع /کنارهگیری ب ترتیب عبارتنمد ان ،2/51 ،2/51
 2/95بود ک هیگی در سط آلفای  2/21معنیدار بوداد .برای تعیمین پا ما ی
پرسشاام  ،هیبستگی دروای در ممورد خمردهمقیماسهمای ا من پرسمشاامم
ملاسب گرد ده و ارقام ب دس آمده ب ترتیب عبارت بوداد ان :ساناده متقابل
 ،2/52اجتنابی متقابل  ،2/51مرد متوقع /نن کنارهگیر  2/50و نن متوقع /مرد
کنارهگیر ( 2/55عبادتپور .)1993 ،همچنین مقاد ر آلفای ب دسم آممده در
ا ن پژوهش برای س خردهمقیاس ا ن پرسشاام ب ترتیب عبارتنمد ان2/22 :
برای ارتباط ساناده متقابل 2/90 ،برای ارتباط اجتنمابی متقابمل و  2/51بمرای
ارتباط متوقع /کنارهگیر.
1. Heavy
2. Bodenman
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 .6پرسشنامه سبک هوای اداره تعوارب بوین فوردی :(ICMSI) 1پرسشمنام
سبکهای مد ر تعارض ک توسمط رحمیم ( )1339سماخت ومده اسم
دارای 01سمممؤال اسمم و پمممنج سمممبک -1 :هیکممماری -0 ،اجتنمممابی-9 ،
مصممالل ای -2 ،رقممابتی -5 ،ااطبمماقی را مممیسممنجد و بممرای سممنجیدن
سبکهای اداره تعارضات بین فردی (ان جیل نااوو ی) تنظیم ومده اسم
(آبروی.)1911 ،
رحیم ( )1339برای بررسمی پا ما ی هیزممان پرسمشاامم ممذکور ان روش
بانآنما ی استفاده کرد ک ضر ب هیبسمتگی بمین دو اجمرای آنممون بمین
 2/92تا  2/19ب دس آمد .همچنین پرسشاام سبکهمای اداره تعمارض
با ضر ب آلفای 2/91ان هیساای دروای خوبی برخوردار اس  .ا ن مقمدار در
پژوهش حاضر 2/99ب دس آمد ک اشان دهنده پا ما ی قابمل قبمول بمرای
ا ن پرسشاام میباود.
برای هنجار ابی پرسشاام مذکور ،پا ا ی ا ن ابزار بما اسمتفاده ان ملاسمب
آلفای کرواباخ ب ترتیب برای سبک اجتناب برابر  ،2/95برای سبک رقابم
ا تسلطجو ی  ،2/99برای سبک مصالل  ،2/92بمرای سمبک هیسمانی ما
تبعی جمو ی  ،2/91بمرای سمبک هیکماری  2/90و بمرای کمل مقیماسهما
 2/192ب دس آمد (بهاری.)1932 ،
 .2پرسشنامه آسیبشناسی تعاملی زوجین بوا خوانواده همسور :پرسمشاامم
آسیبوناسی تعاملی نوجمین بما خمااواده هیسمر توسمط قاسمیی و هیکماران
( )1931تهی و تنظیم گرد د .پرسشاام آسمیبوناسمی تعماملی نوجمین بما
خااواده هیسر با  52سؤال  5گز ن ای و  3خرده مقیاس تنظیم ود.
برای برآورد پا ا ی پرسشاام ها ان روش بانآنما ی و بررسمی هیسماای دروامی
پرسشاام استفاده ود .ضر ب آلفای کرواباخ کل پرسمشاامم  ،معمادل 2/39
ملاسب ود .پرسشاام هما پمس ان دو هفتم ممورد بانآنمما ی قمرار گرفتنمد و
ضر ب بانآنما ی پرسشاام معادل  2/39ملاسب ود ک در سمط p≥ 2/21
معنادار بود.

1. Interpersonal Conflict Management Style
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 .8فرم اطالعات جمعیت شناختی :در ا ن پژوهش ان مک پرسمشاامم جیعیم
وناختی ک توسط ملقق تدو ن ومده اسم  ،ایمز اسمتفاده ومده اسم  .ا من
پرسشاام حاوی سؤاالتی ان قبیل سن ،سن اندواج ،مدت نممان اندواج ،ممدت
آونا ی پیش ان اندواج ،وغل ،درآمد و میزان تلصیالت اس .
یافتهها

برای ااجام پژوهش حاضر ،در ادام ضرا ب هیبستگی ،هر عامل بما صمیییی نااومو ی
ملاسب میگردد .سپس عوامل پیشبینیکننده ،وارد مدل رگرسیون ومده و سمهم همر
عامل مشخص میوود .در اها  ،معادل پیشبینی صیییی نااوو ی براساس ضمرا ب
خام ب دس میآ د.
فرضیه اول :عوامل جمعیتشناختی زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول .1ضرایب همبستگی بین ویژگیهای جمعیتشناختی زنان و صمیمیت زناشویی
سن

اندواج

مدت نمان

تلصیالت

- 2/10

- 2/23

2/222

2/021

2/999

2/399

2/509

2/29

2/91

2/220

2/22

- 2/25
2/250

2/931

اوع وغل

درآمد

اوع اندواج

سن اندواج

مدت آونا ی

معناداری آماری

نااوو ی

2/291

صیییی

ضر ب هیبستگی

2/19

متغیر مالک

بر طبق جدول ویاره  ،1بین سن ناان و صمیییی نااومو ی هیبسمتگی منفمی
معنادار وجود دارد ،عنی با افزا ش سن ناان ،میزان صیییی نااوو ی آاان کماهش
پیدا میکند( .)P>2/25 ،r = -2/10هیانطور ک در جدول فوق مشماهده ممیومود
بین صیییی نااوو ی و سا ر متغیرهای جیعی وناختی ناان (مدت نممان اندواج،
تلصیالت ،اوع وغل ،درآمد ،اوع اندواج ،سن اندواج ،مدت آومنا ی) رابطم معنمادار
وجود ادارد (.)P<2/25
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فرضیه دوم :ویژگیهای شخصیت زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول  .7ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیت زنان با صمیمیت زناشویی
و ژگیهای وخصی

2/99

2/219

2/2221

2/19

روانراجوری

برونگرا ی

تجرب گرا ی
2/252
2/29

توافقپذ ری
2/50
2/2221

معناداری آماری

2/2221

صیییی

نااوو ی

2/99

ضر ب هیبستگی

وجدان گرا ی

متغیر مالک

بر اساس اتا ج گزارش وده در جدول ویاره  ،0بین روانراجوری ،توافمقپمذ ری
و وجدانگرا ی ناان با صیییی نااوو ی هیبستگی معنادار وجود دارد .هیبسمتگی
منفی معنادار بین روانراجوری ناان و صیییی نااوو ی ب ا ن معنی اسم کم بما
افزا ش روانراجوری ،صیییی نااوو ی آاان کاهش می ابد .هیانطور ک مشماهده
میوود ،بین توافقپذ ری و وجدانگرا ی بما صمیییی نااومو ی هیبسمتگی مثبم
وجود دارد .همچنین برونگرا ی و تجرب گرا می بما صمیییی نااومو ی هیبسمتگی
معنادار اشان اداداد (.)p>2/25
فرضیه سوم :سبک های دلبستگی زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول  .9ضرایب همبستگی بین سبکهای دلبستگی زنان و صمیمیت زناشویی
متغیر مالک
صیییی
نااوو ی
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ضر ب هیبستگی
معناداری آماری

سبکهای دلبستگی
دلبستگی ا ین

دلبستگی اجتنابی

2/92

2/213

دلبستگی دوسوگرا /
اضطرابی

2/93

2/2221

2/21

-2/99
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هیانطورک جدول ویاره  9اشان میدهد بین سمبک دلبسمتگی ا یمن نامان بما
صیییی نااومو ی هیبسمتگی مثبم معنمادار وجمود دارد .هممچنمین بمین سمبک
دلبستگی دوسوگرا  /اضطرابی با صیییی نااوو ی هیبستگی منفمی معنمادار وجمود
دارد ،ب ا ن معنی ک ناان با ا ن سبک دلبستگی ،میزان صیییی نااوو ی کیتمری
را با هیسرااشان تجرب میکنند .هیانطورک مالحظ میوود ،بین سبک دلبسمتگی
اجتنابی در ناان با صیییی نااوو ی هیبستگی معناداری وجود ادارد (.)P<2/25
فرضیه چهارم :مهارت های ارتباطی زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول  .4ضرایب همبستگی مهارتهای ارتباطی زنان و صمیمیت زناشویی
متغیر مالک
صیییی
نااوو ی

ضر ب هیبستگی
معناداری آماری

قاطعی

2/03

2/2221

مهارتهای ارتباطی

بینش

درک پیام

کنترل عواطف

گوش دادن

2/2221

2/2221

2/222

2/2221

2/09

2/21

2/59

2/95

بر اساس اتا ج جدول ویاره  ،2بین هی مهارتهای ارتباطی ناان بما صمیییی
نااوو ی هیبستگی مثب معنمادار وجمود دارد( .)P>2/25بیشمتر ن هیبسمتگی در
مهارت کنترل عواطف ناان با صیییی نااوو ی و کیتر ن هیبستگی بمین مهمارت
بینش اسب ب فرا ند ارتباط و صیییی نااوو ی وجود دارد.
فرضیه پنجم :الگوهای ارتباطی زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول  .1ضرایب همبستگی بین الگوهای ارتباطی زنان و صمیمیت زناشویی
الگوهای ارتباطی
الگوی ساناده

الگوی کنارهگیری /
توقع

الگوی توقع مرد /
کنارهگیری نن
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الگوی توقع نن /
کنارهگیری مرد

صیییی نااوو ی

ضر ب هیبستگی
معناداری آماری

الگوی اجتناب

متغیر مالک

2/99
2/2221

-2/93
2/220

-2/99
2/2221

-2/99
2/222

-2/92
2/220
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هیانطور ک در جدول ویاره  5مالحظ میوود ،هی الگوهمای ارتبماطی نامان
با صیییی نااوو ی هیبستگی معنادار داراد .ان بین الگوهای ارتبماطی نامان ،تنهما
الگمموی سمماناده بمما صممیییی نااوممو ی هیبسممتگی مثبم معنممادار دارد (،r =2/99
 ،)sig=2/222عنی نااای کم در برقمراری ارتبماط بما هیسرااشمان الگموی ارتبماطی
ساناده داراد ،صمیییی بیشمتری را بما هیسرااشمان تجربم ممیکننمد .هممچنمین
بیشتر ن هیبستگی در الگوی ارتباط ساناده با متغیر مالک وجود دارد.
فرضیه ششم :سبکهای حل تعارب زنان با صمیمیت زناشویی رابطه دارد.
جدول  .6ضرایب همبستگی سبکهای حل تعارب زنان و صمیمیت زناشویی
متغیر مالک
صیییی
نااوو ی

ضر ب هیبستگی

هیکاری

ااطباقی

رقابتی

2/2221

2/221

2/2221

2/92

معناداری آماری

سبکهای حل تعارض

2/93

-2/09

اجتنابی

مصالل

2/091

2/220

2/23

2/99

جدول ویاره  9اشان میدهد ک هی سبکهای حل تعارض در ناان بجز سمبک
اجتنابی با صیییی نااوو ی هیبستگی معنادار داراد ( .)P>2/25هیبستگی منفمی
بین سبک رقابتی ناان با صیییی نااوو ی ،اشان میدهد ک هر چ ناان بیشتر ان
ا ن سبک در حل تعارض با هیسرااشمان اسمتفاده کننمد ،صمیییی نااومو ی آامان
کاهش می ابد .هیبستگی بین سبکهای هیکاری ،ااطباقی و مصالل بما صمیییی
نااوو ی ،مثب اسم کم در ا من میمان سمبک هیکماری بیشمتر ن هیبسمتگی بما
صیییی نااوو ی را داراس (.)sig=2/222 ،r=2/92
فرضیه هفتم :آسیب شناسی تعامل با خوانواده همسور در زنوان بوا صومیمیت

زناشویی رابطه دارد.

جدول  .2ضریب همبستگی آسیبشناسی ارتباط با خانواده همسر در زنان و صمیمیت زناشویی
متغیر مالک
صیییی نااوو ی
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ضر ب هیبستگی
معناداری آماری

آسیبوناسی ارتباط با خااواده هیسر
-2/91

2/2221
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هیانطور ک در جدول ویاره  9مالحظ میوود ،آسیبوناسی ارتبماط بما خمااواده
هیسردر ناان ایوا دارای هیبستگی معنادار منفی با صیییی نااوو ی میباومد .ا من
بدان معناس ک هر چ ارتباط ناان با خااواده هیسرااشان دارای آسیبهمای بیشمتری
باود ،صیییی نااوو ی کیتری را تجرب میکنند.
فرضیه هشتم :هریک از عوامل در پیشبینی صمیمیت زناشویی سهم دارند.
جدول  .8چکیده مدل رگرسیون گام به گام عوامل پیشبینیکننده
صمیمیت زناشویی در زنان

متغیرهای
افزودهوده ب
مدل
الگوی ساناده
سبک هیکاری
خااواده هیسر
کنارهگیری /
توقع
گوش دادن
توافقپذ ری
تلصیالت
سبک اجتناب
دوسوگرا
برونگرا ی
کنترل عواطف

2/951
2/195
2/199

2/592
2/939
2/950

خطای
برآورد
معیار
01/99
02/90
00/29

2/592
2/109
2/255

2/113

2/931

02/99

2/291

92/12

2/322
2/321
2/311
2/315
2/313
2/300
2/302

2/119
2/102
2/192
2/191
2/122
2/151
2/152

13/12
11/95
11/29
11/11
19/91
19/29
19/03

2/209
2/221
2/229
2/221
2/229
2/229
2/222

05/13
9/31
9/59
1/22
9/92
9/91
2/21

R

2

R

تغییرات
2

R

تغییرات F

Df1

Df2

معناداری
آماری

052/11
99/29
21/29

1
1
1

113
111
119

2/222
2/222
2/222

1

119

2/222

1
1
1
1
1
1
1

115
112
119
110
111
112
193

2/222
2/225
2/211
2/222
2/229
2/229
2/299

هیانطور ک اتا ج جدول ویاره  1اشان میدهد ،عوامل پیشبینیکننده صمیییی
نااوو ی گزارش ودهاامد .در مجیموع عواممل ممذکور در جمدول فموق ،توااسمتند %15
صیییی نااوو ی را تبیین کنند ک ان بین آنها متغیر الگموی ارتبماطی سماناده دارای
بیشتر ن سهم در تبیین صیییی نااوو ی میباود(.)R2=2/59 ،R=2/99
فرضیه نهم :تعیین معادله پیشبینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ضرایب خام.
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جدول  .3ضرایب خام و استاندارد معادله پیشبینی صمیمیت زناشویی در زنان
ضرا ب خام

متغیر

B

190/39

مقدار ثاب

1/595

الگوی ساناده

سبک هیکاری

0/902

کنارهگیری/توقع

-2/112

وجدانگرا ی

2/993

سبک اجتناب

2/390

روانراجوری

-2/191

خااواده هیسر
گوش دادن
تلصیالت
دوسوگرا

کنترل عواطف

خطای استاادارد
01/55

2/112
2/212

-2/092

2/259

1/191

2/932

ضرا ب استاادارد
β
2/922

1/522

-2/132

-2/310

2/2221

2/159

2/910

2/2221

2/039

2/125
2/099

2/235

-2/919

1/199

2/395

2/900

-2/233

2/252

2/211

2/350

2/052

1/209

2/2221
2/2221

-2/113

2/919

t

معناداری
آماری

9/991

-9/115
0/101

-2/110

-9/999

-9/209

-2/212
-2/112

2/2221
2/2221
2/225

2/2221

-0/235

2/212

-9/992

2/221

0/119

 -سبک حل تعارض هیکاری + 0 /902الگوی ارتباط ساناده =190/39 + 1/595صیییی

2/229
2/299

نااوو ی

 +الگوی ارتباط کناره گیری/توقع  -2 /112آسیب وناسی ارتباط با خااواده هیسر2/092
 + 2/390تلصیالت  - 2/919و ژگی وجدانگرا ی +2/993مهارت ارتباطی گوش دادن1/191
 +و ژگی وخصی

روانراجوری  - 2 /191سبک دلبستگی دوسوگرا  +2/395سبک حل تعارض اجتناب
مهارت ارتباطی کنترل عواطف 2/350

بر اساس اتا ج جدول ویاره  ،3عوامل پیشبینیکنندهای ک توااستند در پیشبینی
صیییی نااوو ی سهم داوت باوند ،گزارش وداد .با توج ب ضمرا ب اسمتاادارد همر
متغیر با صیییی نااوو ی ،مالحظ میوود کم متغیمر الگموی ارتبماط سماناده دارای
بیشتر ن ضر ب استاادارد در پیشبینی صمیییی نااومو ی ممیباومد .در اها م ایمز
معادل پیشبینی صیییی نااوو ی براساس ضرا ب خام ،گزارش ود.
بحث و نتیجهگیری

ا ن اعتقاد وجود دارد ک صیییی ان جیل دال ل اصلی افراد در برقراری ک رابطم
با هیسر و ارضای ایان عاطفی اس  .چمرا کم داومتن روابمط صمیییاا  ،مک ایمان و
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ااگیزه اساسی در ااسان ممی باومد .ا جماد صمیییی و حفم آن در ارتبماط نوجهما
فرآ ندی سخ اس ک مستلزم آگاهی های دوطرف و تالش در عیمل بم مممامین
آن اس  .بنابرا ن توج ب صیییی نااوو ی و عوامل ممرتبط بما آن ،بمرای آگماهی
هیسران ضروری ب اظر می رسد .ب هیین منظور ،همدف ان ااجمام پمژوهش حاضمر،
تعیین عوامل پیشبینی کننده صیییی نااومو ی نامان ومهر اصمفهان بمود .بعمد ان
ااجام پژوهش و تجز و تللیل آماری ،اتا ج ن ر ب دس آمد ک ب برخی ان آنهما
اواره میوود.
ان میان عوامل جیعی وناختی در اظرگرفت وده در ا ن پژوهش (جدول  ،)1کم
هر کدام ب عنوان واخصها ی برای وضعی اقتصادی ،اجتیاعی و فرهنگی نوجمین
در اظر گرفت وداد ،تنهما سمن نامان توااسم هیبسمتگی معنماداری بما صمیییی
نااوو ی داوت باود ( .)P>2/25اتیج حاکی ان آن اس ک ناان بما افمزا ش سمن،
صیییی کیتری را با هیسرااشان تجرب میکننمد .ا من افتم بما پمژوهش صمبلی
( )1911مبنی بر ا نک در اندواجهای سنتی صمیییی نااومو ی بما افمزا ش سمن،
کیتر میوود ،هیسو میباود .میتوان عاممل فرهنگمی حماکم بمر جامعم مبنمی بمر
کاهش ابران صیییی ب االماء مختلمف و ما درگیمری بیشمتر هیسمران بما مسمائل
فرنادان در سنین باالتر ،میتوااد دلیلی مبنی بر وجود هیبستگی منفی بین سن بما
صیییی نااوو ی باود .براسماس اتما ج جمدول ( ،)1مشماهده ممیومود کم سما ر
متغیرهای جیعی وناختی اظیر ورا ط اقتصمادی (بما وماخصهما ی اظیمر درآممد،
وغل و  )...و ا پا گاه اجتیاعی اتواسمتند رابطم معنماداری بما صمیییی نااومو ی
برقرار کنند .در ا ن نمین پژوهشی مبنی بر وجود ما عمدم وجمود رابطم بمین ا من
عوامل با صیییی نااوو ی ،مشاهده اگرد مد .هممچنمانکم درمعادلم پمیشبینمی
صیییی نااوو ی ک ان جدول ویاه  3ب دس آمده ،مشاهده میوود ،تلصمیالت
ناان عاملی در پیشبینی صمیییی نااومو ی بم دسم آممد کم تمأثیر منفمی بمر
صیییی نااوو ی ناان دارد .ا ن پد ده با توج ب تغییر اقشهمای جنسمیتی نامان
در جامع ا راای و فاصل گیری ان اقش های سنتی ناان ،قابمل توجیم ممیباومد؛ همر
چند در میان پژوهش های داخلی و خارجی ،پژوهشی در نمین رابطم تلصمیالت بما
صیییی نااوو ی مشاهده اشد.
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همچنین براساس اتا ج ب دس آممده ان هیبسمتگی پیرسمون ،بمین صمیییی
نااوو ی نامان و  9بعمد (روانراجموری و توافمقپمذ ری و وجمدانگرا می) ان  5بعمد
و ژگممیهممای وخصممی درپرسممشااممم ( )NEO-FFIهیبسممتگی معنمماداری وجممود
دارد.هیبسممتگی منفممی میممان روانراجمموری و صممیییی نااوممو ی در ناممان ،اشممان
میدهد ک ناان با ایمره بماالتر روانراجموری ،توااما ی کیتمری بمرای صمیییی بما
هیسرااشان داراد .همچنین دو بعد توافقپذ ری و وجدانگرا ی ،هم هیبستگیهمای
مثبم بما صمیییی نااومو ی اشمان دادامد .پمژوهش حاضمر اتوااسم هیبسممتگی
معناداری را بین بعد تجرب گرا ی و برونگرا ی با متغیر مالک را در ناان اشان دهمد
( .)P<2/25ا ن افت  ،با اتا ج پژوهشها ی مااند کارای و برادبموری ( )1335و امادری،
افتخار و آمالناده ( )1913مبنی بر وجود رابط معنمادار بمین تجربم گرا می (بمانبودن) و
صیییی نااوو ی ااهیسو میباود .اما در مورد سا ر ابعاد ،افت های پژوهش حاضمر بما
پممژوهشهممای مممورد مطالع م هیسممو بمموده اس م (حسممینی و فتلممی آوممتیاای1913 ،
(مسئولی پذ ری و توافقپذ ری)؛ احتشامناده ،مکوادی و باقری( 1913 ،وجدانگرا می)؛
اادری ،افتخار و آمالناده( 1913 ،روان راجوری)؛ کارای و برادبوری( 1335 ،1هی ابعماد
وخصی )؛ جرو س( 0229 ،0وجدانگرا ی).
ب اظر میرسد نوجین با ایره روانراجوری باال ب دلیل هیراه بودن ا ن عامل بما
هیجااات منفی ان قبیل غم ،عدمرضا  ،افسردگی ،خصموم  ،اضمطراب و  ...توااما ی
کیتری در صیییی ودن داراد .در واقع هیجااات منفی ب عنوان ممااعی بمر سمر راه
ابران و وجود صیییی ملسوب میگرداد .البت داوتن و ژگیها ی ان قبیل مهربماای
و بخشندگی ،هیدلی و اعتیادورنی (و ژگیهای افراد با توافقپمذ ری بماال) و متعهمد
بودن ،آرام بودن و قابل اعتیاد بودن (و ژگیهمای افمراد بما وجمدانگرا می بماال) همم
میتوااند قابلی ناان برای صیییی بودن با هیسر را افزا ش دهند.
همچنین ان اظر ناان ورک کننده در پژوهش تنها دو سبک ا یمن و دوسموگرا/
اضطرابی توااستند هیبستگی معناداری با صمیییی نااومو ی اشمان دادامد .واضم
اس ک ناان با دلبستگی دوسوگرا /اضطرابی هیبستگی منفی با صیییی نااومو ی
داراد؛ عنی ناان با ا ن سبک دلبستگی ،توااا ی کیتمری بمرای صمیییی نااومو ی
1. Karney & Bradbury
2. Jarvis
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داراد .هر چند گفت میوود افراد با سبک دلبستگی دوسوگرا /اضطرابی ایمان بماال ی
ب صیییی داراد ،اما در واقع ا ن افراد ان ترس کنارگذاوت ومدن ان سموی هیسمر
ا سا ر افراد مهم نادگیوان ،توااا ی کیی برای صیییی ومدن دارامد .امما نامان بما
سبک دلبستگی ا ین ،افرادی واد ،دوستاا و قابل اعتیادامد کم توااما ی هیمدلی و
پذ رش د گران را داراد ،بنابرا ن در صیییی ومدن بما د گمران و ازد کمی ن ماد بم
افرادی مااند هیسر ،مشکلی اداراد.
پژوهشهای ن ادی در مورد وجود رابط بین سبک دلبستگی افراد بما صمیییی
نااوو ی مورد مطالع قرار گرف ک هیگی هیسو ی با افتم همای ا من پمژوهش را
اشان میدهد (ان جیل برثرتن و مانهلند1333 ،؛ فیلمدمن ،گموئن و فیشمر1339 ،؛
باگارونی1915 ،1؛ بشارت و فیرونی1915 ،؛ حیدرئی و اقبال.)1932 ،
براساس اتا ج گزارش وده در جدول ویاره  ،2مهارتهای ارتباطی نامان در همر
 5بعد آن ب صورت ایرات جداگاا  ،رابط مثب معنادار با صمیییی نااومو ی دارد
( .)P>2/25بیشتر ن ضمر ب هیبسمتگی در مهمارت کنتمرل عواطمف بما صمیییی
نااوو ی میباود ( .)r=2/59رابط مهارتهمای ارتبماطی بما صمیییی نااومو ی در
پممژوهشهممای بسممیار مالحظمم گرد ممد (رومممن ،در ممر و داالرد0222 ،؛ همما کین،
پروتینسممکی و سممین1339 ،؛ ابراهییممی ،ثنمما ی و اظممری1932 ،؛ اصراصممفهاای،
اعتیادیفمر و ومفیعآبمادی .)1913 ،دو عاممل درک پیمام و کنتمرل عواطمف کم ان
اهیی و ژهای برخوردار اس در پژوهشهای گوااگوای مالحظ ود ک ان مهمتمر ن
پیشبینیکنندههای صیییی نااوو ی ملسوب میگرداد (احتشامناده ،مکوامدی و
باقری1913 ،؛ الراسیا و فیلدمن .)1331 ،خودافشما ی کم در برخمی ان پمژوهشهما
مترادف با صیییی نااوو ی برومیرده ومده اسم (وار نمگ و کلمون )0229 ،و در
سا ر مطالعات ان مهمتمر ن عواممل ا جماد کننمده صمیییی نااومو ی ممیباومد ،را
میتوان معادل با عامل ابران مناسب و کنترل عواطف و هیجااات تلقمی کمرد .ان ا من
جه میان افت های پژوهش حاضر و ا ن مطالعات هیسو ی وجمود دارد (حسمینی،
1913؛ جلواای ،معتیدی و فوالدی1931 ،؛ آوری ،ر دلی ،لزلی و میملهلنمد1312 ،؛
ماروال.)0219 ،0
1. Bagarrozi
2. Marshall
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الگوهای ارتباطی نوجین ایز ان اظر ناان کی ان عواملی اس ک در تیمام ابعماد،
بمما صممیییی نااوممو ی هیبسممتگی معنممادار دارد .الگوهممای ارتبمماطی اجتنممابی و
کنممارهگیممری  /توقممع دارای هیبسممتگی منفممی بمما صممیییی نااوممو ی هسممتند کم
اشاندهنده آن اس ک نااای ک در حین مشکالت و پمس ان آن الگوهمای اجتنمابی
ا کنارهگیری  /توقع را در پیش میگیراد ،صیییی کیتری بما هیسرومان دارامد و
در واقع ا ن دو الگو مااعی برای صیییی ومدن و ما حفم صمیییی هیسمران بم
ویار میآ د ،ن را علیرغمم دوری کمردن هیسمر اجتنماب کننمده ان بلمث در ممورد
مشکالت ،ا ن مسائل بم صمورت حمل اشمده بماقی ممیماامد و نامدگی و ارتباطمات
هیسران اجتنابکننده ،ب صورت موانی پیش میرود ک عاملی در دورماامدن آنهما
ان کد گر و عدم برقراری روابط ازد ک میباود .در الگوی کنمارهگیمری  /توقمع ایمز
هیسران با غرندن ،اجتناب ان حل مشکالت و ااتقاد مداوم روبمرو هسمتند کم هیم
ا نها موااعی بر سر راه صیییی نااوو ی میباومد .افتم همای پمژوهش بما اتما ج
پژوهشهای اادک مورد مطالع مبنی بر اتخاک واکنشهای مثب بم جمای ااتقماد و
سرناش ،عاملی در ا جاد صمیییی نااومو ی ممیباومد (کربمای ،بماکوم و پیتمرمن،
0225؛ فلور ان ،هرسچبرگر و میکولینسر.)0219 ،1
بر اساس افت های پژوهش ،سبکهای حل تعارض ک وامل  5سبک ممیباومد،
هیگی بجز سبک اجتنابی بما صمیییی نااومو ی نامان هیبسمتگی معنمادار دارامد
( )P>2/25ک در ا ن میان سبک رقابتی با متغیر مالک ،هیبستگی منفمی دارد؛ بم
ا ن معنا ک نااای ک در روابط خود عال ق خود را مقدم بر عال ق د گری میداامد و
تنها ب خواست های خود توج داراد ،صیییی کیتمری بما هیسمر خمود دارامد .در
سا ر سبکها ب دلیل دراظمر گمرفتن منمافع و عال مق همر دو طمرف (ماانمد سمبک
هیکاری و سبک مصالل ) ا عال ق طرف مقابل (ااطبماقپمذ ری) رابطم میمان ا من
سبکها با صیییی نااوو ی مثب اس  .البت سمبک هیکماری بم دلیمل برقمراری
ورا ط برابر و مسماعد بمرای همر دو هیسمر در ا جماد و حفم صمیییی نااومو ی،
باالتر ن هیبستگی با ا ن متغیر را داراس  .میتوان سبک حمل تعمارض هیکماری را
معادل مهارت حل مسئل و مشارک عادالا دااس ک در ا ن نمین پمژوهشهمای
ن ادی وجود دارد ک اتخاک ا ن سبک را ان عواممل مهمم ا جماد صمیییی نااومو ی
1. Florian, Hirschberger & Mikolincer
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معرفی کردهااد و بنابرا ن افت های پژوهش حاضر در ا من بخمش بما ا من مطالعمات
هیسو میباود (مااند خدا اریفمرد ،نارعپمور و حجمانی1913 ،؛ کر گلمو ز0229 ،1؛
برااون0220 ،0؛ ها کین ،پروتینسکی و سین .)1339 ،9در اها م ممیتموان تفماوت
چشیگیر ضر ب هیبستگی سبک هیکاری در مقا س با سا ر ابعاد حمل تعمارض بما
صیییی نااوو ی را عاملی دااس ک ب ا ن اتیج منجر وده اس .
همچنین ب دلیل باف فرهنگی جامع ا راای و توصی های د نی مبنی بر حفم
حرم خااواده مخصوصاً پدر و مادر ،ارتباط نوجین بما خمااوادههمای اصملی پمس ان
اندواج ب گوا د گری اسب ب پیش ان اندواج ادام می ابد .در ا من بمین همر نوج
عالوه بر ارتباط با خااواده اصلی خودش ،ب عنوان عموی تانهوارد ب خااواده هیسمر
تلقی میگردد .تفاوتهای فرهنگی ،مذهبی ،اجتیاعی و اقتصادی ا ن عممو تمانهوارد
با خااواده هیسر ب عالوه ،اداوتن برخی مهارتهای ارتبماطی و ما ااجمام رفتارهمای
اامناسب ان سوی طرفین ،میتوااد ب عنوان آسیبهای ارتباط فرد با خااواده هیسمر
در کیفی ارتباط فرد با خااواده هیسر و ارتبماط نوجمین بما کمد گر اقمش مهیمی
داوت باود .در ا ن نمین مطالع ای مشاهده اشده اس  ،اما اهییم ا من عاممل بم
عنوان ک عامل فرهنگی و بومی سبب ود ک در ا ن پژوهش ب آن پرداخت ومود.
براساس اتا ج گزارش وده در جدول ویاره  9هیبستگی منفی بین آسمیبوناسمی
ارتباط با خااواده هیسر و صیییی نااوو ی در نامان اشمان ممیدهمد کم اداومتن
روابط خوب با خااواده هیسر تا چ حد در صیییی بین هیسمران تمأثیر منفمی بم
جای میگذارد .النم ب ککر اس ب دلیل ا نک پرسشاام مورد استفاده برای ا من
عامل ،آسیبوناسی ارتباط با خااواده هیسر بوده اسم و ایمره بماالتر اشماندهنمده
روابط ااسالم میباود ،بنابرا ن هیبستگی منفی ب دس آمده اس .
در اها بیشتر عوامل در اظر گرفت وده در پژوهش حاضر ،با توج بم معادلم
پیش بینی صیییی نااومو ی بم دسم آممده ،توااسمتند در تبیمین و پمیشبینمی
صیییی نااوو ی سهم داوت باوند.
با توج ب افت های پژوهش حاضر می توان اتیج گرف کم عواممل ممذکور در
پژوهش میتوااند صی ییی نااوو ی در ناان را پیشبینی کنند .ا من عواممل ومامل
1. Kriegelewice
2. Branon
3. Hickmon, Protinsky & Singh
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عوامل فردی و بینفمردی ممی باومند .در نمینم عواممل فمردی ماانمد و ژگمیهمای
وخصممیتی و سممبکهممای دلبسممتگی النم اسمم آگمم اهی النم در نمینمم وناسمما ی
و ژگممی هممای وخصممی و تعیممین سممبک دلبسممتگی هممر ممک ان ناممان و آگمماهی ان
و ژگیهای هیسران می توااد در ارتقای کیفی روابط هیسران و افمزا ش صمیییی
نااوو ی مؤثر باود .افزا ش مهارتها و غنی سانی ارتباط هیسران ان طر ق آممونش
مهارتهای حل تعارض ،مهارت همای ارتبماطی و الگوهمای ارتبماطی در کارگماههمای
پیش ان اندواج برای نوجین در آستاا اندواج و براام های غنمیسمانی اندواج بمرای
هیسران  ،برای افزا ش صیییی نااوو ی مؤثر واقع وود.
منابع

آبروی ،مر م ( .)1911بررسی عوامل پیشبینی کننده طالق در نوجین وهر اصفهان ،پا اناام
کاروناسی ارود مشاوره خااواده ،دااشگاه اصفهان.
ابراهییی ،پا نان؛ ثنا ی کاکر ،باقر؛ اظری ،علمی ملیمد ( .)1932بررسمی تمأثیر آممونش براامم
غنیسانی ارتباط بر افزا ش صیییی نوجهای هر دو واغل ،مجل علیمی دااشمگاه علموم
پزوکی کردستان.99-29 ،19 ،
احتشامناده ،پرو ن؛ مکوادی ،بهنام؛ باقری ،اورف ( .)1913رابطم بخشمودگی ،کیمالگرا می و
صیییی با رضا نااوو ی در جاابانان و هیسران آنها ،افت های امو در روانوناسمی،
.102-199

احیدی ،نهرا ( .)1912تأثیر نوجدرماای ارتباط وئ (ملبوب) کوتاه مدت بر الگوهمای ارتبماطی
نوجین وهرستان خیینیوهر ،پا ماناامم کاروناسمی ارومد مشماوره خمااواده ،دااشمگاه
اصفهان.

اولیاء ،ارگس؛ فاتلیناده ،مر م؛ بهراممی ،فاطیم ( .)1915تمأثیر آممونش غنمیسمانی نامدگی
نااوو ی بر افزا ش صیییی نوجین ،فصلنام خااوادهپژوهی.113-192 ،0 ،9 ،
باگارونی ،دایس ( .)1915افزا ش صیییی در اندواج ،ترجی آتشپور ،حیید؛ اعتیادی ،عذرا،
اصفهان ،دااشگاه آناد اسالمی خوراسگان.

بشارت ،ملیدعلی؛ فیرونی ،منیژه ( .)1915سبکهای دلبسمتگی و تمرس ان صمیییی  ،علموم
روانوناختی.15-5 ،5 ،11 ،
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بهاری ،فرواد ( .)1932رابط بین سبکهای اداره تعارض بینفردی و تعارض نااوو ی نوجهای
متقاضی طالق وهر اصفهان ،پژوهشهای مشاوره.105-122 ،93 ،

جنسمی و

بطالای اصفهاای ،سعیده ( .)1919تأثیر نوجدرماای بر اظر م دلبسمتگی بمر رضما
صیییی جنسی وهر اصفهان ،پا ماناامم کاروناسمی ارومد مشماوره خمااواده ،دااشمگاه
اصفهان.

جاللی ،هاجر ( .)1932بررسی هیبستگی تیپهای وخصیتی ،رغبم همای ومغلی ،ارنشهمای
کاری و ارنشهای عیمومی بما رضما ومغلی معلیمان نن ومهر اجمفآبماد ،پا ماناامم
کاروناسیارود مشاوره خااواده ،دااشگاه اصفهان.

جلواای ،راضی ؛ معتیدی ،مر م؛ فوالدی ،فائزه ( .)1931بررسمی رابطم بمین هموش هیجماای و
صیییی نااوو ی ناان متأهل ،اولین هیا ش ملی خااواده و مهارتهای نادگی.
حسین چاری ،مسعود؛ فداکار ،ملید مهدی ( .)1912بررسمی تمأثیر دااشمگاه بمر مهمارتهمای
ارتباطی براساس مقا س دااشآمونان و دااشجو ان ،دااشگاه واهد ،دوره جد مد-99 ،15 ،
.01
حسینی ،بیتا ( .)1913نمین نوجدرماای ،تهران ،جنگل ،جاوداا .
حسینیس ده ،مجتبی؛ فتلی آوتیاای ،علی ( .)1913بررسی رابط بین رضا مندی نااومو ی
و مممدت اندواج در میممان دااممشپژوهممان مؤسسمم آمونوممی و پژوهشممی امممام خیینممی،
روانوناسی و د ن.109-125 ،9)2( ،
حسینیان ،سییین؛ زدی ،سمیده م نمور؛ طباطبما ی ،ملیلم ( .) 1932اثربخشمی آممونش
مهارت های ارتباطی برصمیییی نااومو ی نامان متأهمل ،فرهنگمی -تربیتمی نامان و
خااواده.25-92 ،9 ،11 ،

حییدی ،فر ده ( .)1910بررسی ساخ خااواده و سمبک دلبسمتگی در دختمران فمراری و
اثربخشی خااواده درماای و درمااگری حیا تی در تغییر آاها ،رسال دکتمری ،دااشمگاه
تربی

مدرس.

حیمدرئی ،علیرضما؛ اقبمال ،فروممت ( .)1932رابطم دومواری در تنظممیم هیجماای ،سمبکهممای
دلبستگی و صیییی با رضا نااوو ی در نوجین صنا ع فوالد وهر اهوان ،افت های امو
در روانوناسی.119-190 ،

12/2/2014 1:14:15 PM

Text [3] ed 2.indd 49

50

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،2شمارة  ،1بهار و تابستان 1393

خدا اریفرد ،ملید؛ نارعپور ،مر م؛ حجانی ،اله ( .)1913اثربخشی آمونش مهارت حل مسئل
بر صیییی نااوو ی ،مجل روانوناسی و علوم تربیتی.23-92 ،21)9( ،

رسولی ،ملسن ( .)1912رابط بین الگوهای ارتباطی نن و ووهران دااشجوی دااشگاه تهمران و
الگوی ارتباطی والد ن آنها ،پا اناام کاروناسی ارود ،تهران ،دااشگاه تربی معلم.
سروقد ،سیروس؛ رضا ی ،آکرمیدخ ؛ فدا یدول  ،ا وب ( .)1932رابط و ژگیهمای وخصمیتی
با راهبردهای مقابل ای و بهز ستی کهنی معلیان ،افت های او در روانوناسی.09-93 ،
واهقلیان ،مهنان؛ جاناثار ورق ،راحل ؛ عبداللهی ،ملیدحسین ( .)1915رابط هوش هیجاای و
سبکهای مقابل با استرس با الگوهمای ارتبماطی میمان نوجمین ،تمانههما و پمژوهشهمای
مشاوره.99-11 ،9 ،00 ،
صبلی ،افساا ( .)1911مقا س صیییی در اندواجهای سنتی و غیرسمنتی ان اظمر خماامهما،
پا اناام کاروناسیارود روانوناسی بالینی ،دااشگاه آناد اسالمی.

صیدی ،آرمیتا ( .)1919بررسی تأثیر درمان فراومناخ بمر مشمکالت ارتبماطی نوجمین ومهر
اصفهان ،پا اناام کاروناسیارود مشاوره خااواده ،دااشگاه اصفهان.
عبادتپور ،بهنان ( .)1993هنجار ابی پرسشمنام الگوهمای ارتبماطی نااومو ی در ومهر تهمران،
پا اناام کاروناسی ارود روت مشاوره ،دااشگاه تربی معلم.

قاسممیی ،سمییین؛ اعتیممادی ،عممذرا ( .)1931تممدو ن و استااداردسممانی بسممت آمونوممی بممومی
مهارتهای ارتباط با خااواده هیسر بر مبنای آسیبوناسی تعاملی در خمااوادههمای ومهر
اصفهان ،پا اناام کاروناسیارود ،دااشگاه اصفهان.
گروسی فروی ،میرتقی؛ بخشیپور ،مر م؛ ماای ،آرش ( .)1915بررسی ارتباط بین و ژگمیهمای
وخصیتی و احساس وادکامی در بین دااشجو ان دااشمگاه تبر مز ،روانوناسمی دااشمگاه
تبر ز.129 -151 ،1،1 ،
گالد نگ ،ساموئل ( .)1919خااوادهدرماای :تار خچ  ،اظر و کماربرد ،ترجیم بهماری ،فروماد،
تهران ،تزکی .

میلر ،وراد؛ میلمر ،فیلیمپس؛ واکیمن ،داایمل؛ ااامالی ،آالم ( .)1915آممونش مهارتهمای ارتبماط
نااوو ی :حرف ندن و گوش دادن ب هید گر.ترجی بهاری ،فرواد ،تهران ،رود.
اادری ،فرح؛ آنادمنش ،پوا ( .)1932مقا س دلزدگی نااومو ی ،عیلکمرد خمااواده و صمیییی
کارکنان نن و مرد ،افت های او در روانوناسی.39-110 ،9 ،00 ،
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 رابطم و ژگمیهمای وخصمی و روابمط.)1913(  صمغری، نهمرا؛ آممالناده، فرح؛ افتخار،اادری
 افتم همای امو در،صیییی هیسر با دلزدگی نااومو ی در هیسمران معتمادان ممرد اهموان
.91-99 ،5  ویاره،روانوناسی
 برسی تأثیر آمونش مفاهیم اظر ااتخاب ب ویوه گروهی بر افزا ش.)1913( . ن،اصراصفهاای
.125-112 ،0)1( ، نن و مطالعات خااواده،صیییی نااوو ی ناان
 علمی، نهمرا؛ رحییمی، خدابخش؛ اخموی، ترجی احیدی، نوج درماای.)1911(  ما کل،هاروی
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