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 نقش الگوهای ارتباطی سازنده، توقع/ کناره گیری و اجتناب متقابل زن و شوهری

در پیش بینی اختالفات زناشویی   

 

  
 )نویسنده مسئول( رضا ریحانی، دکتر علی اکبر سلیمانیان

 

 

 

 

 بجنورد دانشگاه مشاوره و تربیتی علوم گروه استادیار

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه بجنورد

 

 

 
می تواند تأثیرات معنی داری روی روابط  اختالفات خرده نظام همسری :چکیده

پژوهش  (.0202زناشویی، همچنین سالمت ذهنی و عاطفی زوج ها داشته باشد )هاک، 

الگوهای ارتباطی حاضر با هدف بررسی ارتباط و نقش پیش بینی کنندگی هر یک از 

معلم  332زناشویی در معلمان شهرستان نیشابور صورت گرفت.  اختالفاتا زوج ها ب

زن( که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و طبقه ای نسبی از  010مرد و  031)

میان معلمان دو بخش شهرستان نیشابور انتخاب شده بودند، به پرسشنامه الگوهای 

داده های به دست آمده با دادند.  زناشویی پاسخ و پرسشنامه تعارض(CPQ) ارتباطی 

آماره های توصیفی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل 

توقع مرد/کناره گیری زن الگوهای ارتباطی نتایح تحلیل داده ها نشان داد که شد. 

(33/2 (r=( 33/2، توقع زن/کناره گیری مرد (r=( 73/2، توقع/کناره گیری کل (r=  و

 روابطمثبت و  معنی دارزناشویی رابطه  اختالفاتبا  =r) 36/2ارتباط اجتناب متقابل )

همچنین، منفی دارند.  معنی دارزناشویی رابطه  اختالفاتبا  =r) -30/2سازنده متقابل )

رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان کل متغیرهای پیش بین، ارتباط سازنده 

از واریانس  % 37کل، ارتباط اجتناب متقابل در مجموع  متقابل، توقع/کناره گیری

زناشویی را تبیین می کنند. در حالیکه نیمی از واریانس تعارض به وسیله  اختالفات

یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مقدمه  الگوی ارتباطی سازنده تببین می شود.

با  زوج ها و جوانانبین  ای جهت برنامه ریزی مداخالت آموزشی و روان شناختی در

 توجه به فرهنگ ایران مورد استفاده قرار گیرد.

 ی ارتباطی زن و شوهریهااختالفات زناشویی، الگو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

واج آغاز ازد نقطهاگر چه  .(0313 ستوده،) گیرد میل ن است که با آن نهاد خانواده شکانساازدواج یک نقطه عطف در زندگی 

را به سمت نزاع، ناسازگاری،  ها اما شرایط زندگی مشترک توان آن را دارد که زوج رسد رؤیایی است که فقط با مرگ به پایان می

 هایپیامد تواند ست که در عین حال که میا ای پدیده ازدواج. (0203 ،نویدیان و بهاری) جدایی نفسانی و نهایتا طالق سوق دهد

منشأ عمده  طور بالقوه به تواند می ،(0226 ،0)بات به بار آوردرا  مهربانی عالقه، همدردی، کاری،هم پیدایش چونهممثبتی 

، گیرد شکل میعشق و موازات آن با همراه در ارتباطات زناشویی  که باشد می ای تعارض پدیده. (0333، 0آرگایل) باشدنیز  تعارض

(. هنگامی 0113 ،3)رایس سازنده و یا مخرب عمل کند تواند یمو  (0310 ،)مهری نژاد دهد میخود ادامه  به بودنِ ،در کنار عشق

 آنکه این خود زمینه را برای مخالفت بین  گیرد یبه دنبال آن موضوعات متعددی شکل م یابد می که تعامالت بین افراد افزایش

 آید میبوجود  و اختالف ، پدیده تعارضو آن زمان که اعمال یکی از طرفین با اعمال طرف مقابل تداخل کند کند میایجاد  ها

با  .باشد میزناشویی  اختالفاتمشکالت خانوادگی،  ترین عمده ،(0203) یافته های نویدیان و بهاری سبراسا. (0310، )مهری نژاد

قادر  افراد نوعی ارتباط بین دو فرد در نظر گرفت که در آن،حاصل آن را  توان میدر دست است،  اختالفرجوع به تعاریفی که از 

ین و همچن (0116 ،6ویلموتهاکر و ) کنند ی، بر سر اهداف ناسازگارشان نزاع م(0222 ،7)وایلیباشند  مین به تفهیم منظور خود

  (.0222 ،3)گریف و برونیه شوند خود توسط دیگری می ل مورد عالقهسرکوبی مسائ متوجه ها یکی یا هر دوی آن

عالوه بر صدمه زدن و تحت تأثیر قرار دادن نهاد خانواده و زوج ها،  تواند این پدیده می کند یبیان م( 0313)  ونه که ستودههمانگ

به پایین آمدن سطح  توان زناشویی می اختالفنامطلوب دیگر  هایاز جمله پیامدرا برای فرزندان به بار آورد.  ای مشکالت جدی

 ایمنی کاهش رفتاری، مشکالت جنسی، ناکارآمدی مواد، مصرف سوء افسردگی، (،0223 ،3)کروز ها به یکدیگر اعتماد و تعهد زوج

 اشاره کرد طالق سرانجام و خشونت پدیده مزمن، های بیماری از ناشی درد و شرائین تصلب خون، فشار افزایش بدن،

(.3،0223)کوالیلی
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4. Wille 
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که در روابط زوج  ای به گونه ،که مخرب ظاهر شود کند لوه میطبیعی است و زمانی غیر عادی ج ای پدیدهزناشویی  اختالف

این پدیده از . (0221 ،0گوک)لیان و  دفیزیکی بوجود آور و کالمی رفتار سوء و حسادت نفرت، کینه، ها احساس خشم، خصومت،

رفتاری و  های ، طرحها ، خودمحوری، اختالف در خواستهها مواردی نظیر ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن

زناشویی  اختالفات( 0131) 0برایکر و کلی(. 0333 فرحبخش،) شود ارتباط زناشویی و ازدواج ناشی میار غیرمسؤالنه نسبت به رفت

مسایلی در مورد حقوق و مسؤلیت های زن و شوهر(، و گرایش های ) را ناشی از سه عامل رفتارهای خاص، هنجارها و نقش ها

 اختالفعوامل پیش بین  صورت گرفته در زمینه های بر اساس پژوهش(. 0310 ژاد،مهری نبه نقل از) شخصی معرفی کرده است

  بین زن و شوهر دخیل هستند که عبارتند از: این پدیدهزناشویی، عوامل متعددی در بروز 

 عاطفی رابطه نوع مرد، و زن شغل نوع مرد، و زن تحصیالت ، میزاندرآمد میزان و فرزندان تعداد ازدواج، انوع ازدواج، سن

زوجین  از یکی روانی بیماری و خانواده ها دخالت اعتیاد، ارتباطی، مشکالت (،0312یکدیگر )عنایت، دسترنج، سلمانی،  با همسران

کرمی، زکی یی، علیخانی، ضعف در مهارت های خودآگاهی، تعامالت انسانی و روابط بین فردی ) (،0223دوست،  نشاط و )زرگر

(، هوش هیجانی ضعیف 0312)شاهمرادی، فاتحی زاده، احمدی،  پارانوئیدی افکار افسردگی، جورخویی،رن وان(، ر0310خدادادی، 

 (،0227، 3تصورات غیرواقع بینانه )تالمن و هاسیاو(، 0331)صالحیان، صادقی، بهرامی، شریفی،  و میزان بخشودگی پایین

، (0312)فرحبخش،  ادراک زوجین از خانواده اصلی (،0310، فاتحی زاده، امامی نیا، )مرتضوی، بخشایشسردمزاجی جنسی زنان 

، 7ازدواج های بین نژادی )براتر و کینگ، (0310یکی از زوج ها یا هر دو )خسروی، بلیاد، ناهیدپور، آزادی،  ایمننا سبک دلبستگی 

 (. 0203نویدیان و بهاری، ناتوانی در برآورده کردن نیازهای جنسی و اجتماعی و اقتصادی ) (،0221، 6؛ زانگ و ون هوک0223

 دفرین، سون،اول) باشد عدم تعهد و برقراری ارتباط می شود میختم یی که به طالق ها یک دلیل مشترک برای ازدواج

، در شود میشکوفایی هویت فرد و بهبودی کیفیت روابط باعث مؤثر  ات ارتباط (0113) 3با توجه به نظر وود. (0333 ،3اولسون

( معتقد است هر یک از 0222) وایلی .کند گرفته و روابطش را تخریب می ت غیرمؤثر جلوی شکوفایی فرد راارتباطاکه صورتی 

به طوری که رفتارهای مشکل آفرین صرفا  کنند از الگوهای ارتباطی را برقرار می ای مجموعه شان همسران در زندگی زناشویی

عالوه بر آن،  .باشند انزواگزینی میو توقع/ینی متقابل، سرزنش متقابل این الگوها شامل: انزواگز .باشد اجرای همان الگوها می

                                                      
1. Lian & Geok 
2. Braiker & Kelly 
3. Tallman  & Hsiao 
4. Bratter  & King 
5. Zhang  & Van Hook 
6. Olson, Defrain, & Olson 
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 مهمترین متقابل: سازنده الگوی (0: اند کرده تقسیم دسته سه به را ها زوج بین ارتباطی الگوهای (0110) 0ساالوی و کریستنسن

بدون ل، با صحبت کردن راجع به مسائ ها زوج گوال این در .برنده در آن حاکم است -قاعده بازی برنده که است این این الگوویژگی 

 توقع (الفبعد:  دو شامل الگو این گیری: کنارهتوقع/ الگوی( 0 دارند. ها سعی در حل آن ،غیرمنطقی و پرخاشگری های واکنش

 در شود درگیر ارتباط در کند می سعی ها زوج از یکی الگو این در .باشد می مرد گیری کناره/زن توقع (ب زن و گیری کناره/مرد

 الگو این تشدید و یافته افزایش دیگری یکی، افزایش با که بوده چرخه یک شکل به الگو این .گیرد می کناره دیگری که صورتی

 به گونه کنند از برقراری ارتباط پرهیز می ها ن الگو زوجدر ای :متقابل اجتناب الگوی( 3 .شود می زناشویی مدائ مشکالت به منجر

 به جدل و بحثوری که شدید است به ط ها اطشان در کمترین حد و یا نزدیک به صفر است. همچنین تعارض بین آنکه ارتب ای

 است. شده تبدیل مخرب و میدائ الگوی یک

موجب کاهش عواقب پذیر است به طوری که ارتباطات مثمرثمر نانقش بارز رابطه در تبیین کیفیت کلی زندگی زناشویی انکار

و ایجاد نوعی اختالل در آن،  (0200 ،3مور-؛وارنر و کلی0200 ،0)بوکواالشد  ها عیف و افزایش کیفیت زندگی زوجسالمت روانی ض

زیادی در داخل و خارج از ایران انجام شده  های (. پژوهش0333 )باستانی، مطرح شده استمنشأ اختالفات زن و شوهر بعنوان 

( مشخص شد 0200) و زارعی یسی پور، فالح چاییدر پژوهش رئ نوان نمونه،. به عکند است که از موضوع مطرح شده حمایت می

 7که توسط گاتمن و لونسون طولی پژوهش . دری وجود داردمعنی دارکه بین الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت 

 .است ازدواج اول سال3ر د طالق قوی های بین پیش از یکی ها زوج ارتباطی الگوهای که ( انجام شد مشخص گردید0222)

متقابل و زندگی معنوی با رضایت زناشویی  دست  ی قوی و مثبت بین ارتباط سازنده ای ( به رابطه0310) زارعی و سرخونی

نشان داد که صمیمیت عاطفی، جنسی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل،  ( 0312) زارع پور و آسودههای  پژوهش نتایجیافتند. 

در پژوهشی با عنوان بررسی پیوند الگوی ارتباطی با خوشنودی زناشویی  .بودند ها سالمت روان زوجهای  ی کنندهبین پیش بهترین

شعاع کاظمی، ) وجود داردهمبستگی مثبتی بین الگوهای ارتباطی سازنده و خوشنودی از پیوند زناشویی مشخص گردید که 

ی ارتباطی و رضایت زناشویی نشان داده شد که بین نارضایتی زناشویی بررسی رابطه الگوها دیگر تحت عنواندر پژوهشی  .(0331

 وجود دارد گیری کنارهثبت میان نارضایتی و الگوی توقع/م ای منفی و همچنین رابطه ای و الگوی تعاملی سازنده متقابل رابطه

هر دو الگوی توقع/کناره گیری )توقع  ( نشان دادن0221) 6روز و کامینگزویافته های پاپ، ک. (0203 صمدزاده، جاوید، )مداحی،
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2. Bookwala 
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زن/کناره گیری مرد و بالعکس( هیجانات و فنون منفی به هنگام تعامالت زناشویی و همچنین سطح پایین حل تعارض را پیش 

ی که بین الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری و پریشانی زناشوی بود( بیانگر این مطلب 0202) 0نتیجه مطالعات هاکبینی می کنند. 

 پیش بینی گیری مرد /کنارهزن الگوی توقع (مشخص ساخت0223) 0نتایج پژوهش میلزو مثبتی وجود دارد.  معنی داررابطه 

با  گیری الگوی توقع/کناره ( در پژوهش خود نشان داد0222) 3نودی و در نهایت جدایی می باشد. همچنین رابرتزناخش کننده

 ه است.ناخشنودی، افسردگی، اضطراب،  جدایی همرا

پیشینه نظری و پژوهشی مطرح شده و اهمیت نقش روابط سازگار و ناسازگار زن و شوهری در بروز مسائل و لذا با توجه به 

از اهمیت بیشتری در متأهل  الگوهای ارتباطی معلمان کدام یک از دهد که به این پرسش پاسخ می پژوهشاین ، مشکالت زوجی

 . ار استبرخوردشکل گیری اختالفات زناشویی 

 روش

از طرح  باشد، میزناشویی(  اختالفات) با متغیر مالک کننده بینی متغیرهای پیش« رابطه»  با توجه به هدف پژوهش که بررسی

 بودندشهرستان نیشابور مدارس دولتی ان معلم کلیهآماری پژوهش شامل  . جامعهشده استهمبستگی استفاده  -پژوهشی توصیفی

تک شیفته بودن، دارای حداقل  معیارهای شرکت در پژوهش .کردند در آموزش و پرورش خدمت می 16 -13که در سال تحصیلی 

و د، از روش نمونه گیری خوشه ای بودن گروه نسبت به فر رسو در دست با توجه به آسان .کار و زندگی مشترک بود سه سال سابقه

میان جلگه و ) بخش 0 شهرستان نیشابورآموزش و پرورش  بخش 6از ساده تصادفی  روششد. ابتدا به  استفادهطبقه ای نسبی 

از جدول مورگان  گیری در انتها با بهره د.انتخاب  ش ساده مدرسه به صورت تصادفی 00 ،انتخاب شدند. سپس از هرمنطقهزبرخان( 

تصادفی  ی به شیوه (%63) زن 010 و (%70) مرد 031 ،آماری توجه به نسبت معلمان مرد  و زن در جامعهبا ( 0132) کرجسی و

نرخ تکمیلی در پژوهش دهنده(.  بیشتر از حد توصیه شده به دلیل احتمال ریزش پاسخ %02) ساده در نمونه جای گرفتند

به منظور اجرای این  .باشد می سال 03و  36آزمودنی ها به ترتیب  مدت ازدواجو میانگین سن به دست آمد.  %33/13حاضر

، سهم آن ها در افزایش علم ، جلب همکاری، حفظ رازداری و شنایی معلمان با اهداف این پژوهشپژوهش ابتدا نامه ای جهت آ

اتخاذ رضایت آگاهانه تدوین شد و  همراه با پاکت پرسشنامه های مربوطه به مدارس از طریق  معاونین مدارسِ انتخاب شده  به 

بعد از اجرای پرسشنامه ها، داده . از یک هفته جمع آوری شدند معلمان  تحویل داده شد. پرسشنامه ها در منزل کامل شده و بعد
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ها نمره گذاری شده و به منظور تحلیل آن ها  برای مشخص کردن آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی 

 استفاده شد.  spss18گام به گام( از  نرم افزار رگرسیون تحلیل ن و )ضریب همبستگی پیرسو

 های پژوهشبزار ا

به منظور آگاهی از  0137 ی در سال الوو سا نستوسط کریستناین پرسشنامه  :(CPQ) 0الگوهای ارتباطی پرسشنامه -1

می باشد،  اجتناب متقابل( 3کناره گیری توقع/ (0سازنده ی متقابل ( 0چگونگی الگوهای ارتباطی که شامل سه خرده مقیاس: 

تا  = اصال امکان ندارد0) درجه ای لیکرت 1مقیاس پاسخ دهی  از  کهاست سؤال  36از شکل متحاضر  پرسشنامه تدوین شده است.

ی و روایی مناسبی برخوردار است. پایایی خرده مقیاس های ارتباط از پایای CPQ .می باشدبرخوردار  (1خیلی امکان دارد= 

کناره گیری کل  با روش آلفای کرونباخ در ری زن و توقع/اجتنابی، توقع زن/کناره گیری مرد، توقع مرد/کناره گیسازنده، ارتباط 

. همچنین (0312 خاص محمدی، جهان بخشی،  اسدی، )کشاورز افشار، می باشد 63/2، 36/2، 76/2، 62/2، 32/2ه ترتیب ایران ب

 بین همبستگیاز طریق  ار آنروایی و  30/2تا  60/2( پایایی خرده مقیاس های آن را با روش آلفای کرونباخ از 0331عبادت پور )

زناشویی انریچ  رضایت پرسشنامة با ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع/کناره گیری کل مقیاس خردهسه 

  گزارش کرده است.معنی دار بودند،  20/2که همگی در سطح آلفای  -36/2، -63/2، 63/2برابر با  به ترتیب

به منظور ثنایی  براتی و QMC زناشویی اختالفاتسؤالی  70ی  پرسشنامه :(MCQ) 0یپرسشنامه تعارض زناشوی -4

این پرسشنامه هفت بعد تعارض را  مشخص می کند و به روش لیکرت نمره گذاری  استفاده شد. معلمان زناشویی سنجش تعارض

دست ب 31/2خ برای کل آزمون ای کرونبا(  میزان پایایی و روایی پرسشنامه را با روش آلف0223) فرحبخش و دیگرانمی شود. 

خسروی و زارش کرده اند. همچنین گ 37/2تا 30/2و ضریب خرده مقیاس های آن را از  33/2آلفای کرونباخ پرسشنامه را  آوردند و

افزایش واکنش های هیجانی، جنسی،  ، کاهش همکاری، کاهش رابطهفای کرونباخ را برای کل پرسشنامهآل (0312) همکاران

، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، و فردی با خویشاوندان خود رابطه زایش جلب حمایت فرزند، افزایشاف

  . بدست آوردند 31/2، 30/2، 33/2، 33/2، 36/2، 32/2، 33/2، 33/2جدا کردن امور مالی از یکدیگر به ترتیب 

 یافته های پژوهش

ابتدا به همبستگی بین متغیرهای پژوهش و سپس به تحلیل آماره های توصیفی و استباطی، در این بخش به واسطه ی اعالم و 

 .روشن سازی میزان تأثیر و اهمیت متغیرهای پیش بین در مدل رگرسیون حاضر پرداخته می شود

 

                                                      
1. Communication Patterns Questionnaire (CPQ) 
2. Marital Conflict Questionnaire 
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 متغیرهای پیش بین و مالکآماره های توصیفی و ماتریس همبستگی  .1جدول 

 M SD 2 3 4 5 6 متغیرهای پژوهش

 تعارض زناشویی -0
00/

000 
72/33 30/2-** 33/2** 33/2** 73/2** 36/2** 

 **-33/2 **-03/2 **-03/2 **-00/2 ــــــ 33/1 -06/3 الگوی ارتباطی سازنده -0

توقع مرد/کناره گیری  -3

 زن
 **01/2 **30/2 **03/2 ــــــ  33/7 03/03

توقع زن/کناره گیری  -7

 مرد
 *03/2 **30/2 ــــــ   37/3 33/00

 **00/2 ــــــ    01/3 73/07 توقع/کناره گیری کل -6

 ــــــ     76/7 63/07 ارتباط اجتناب متقابل -3

*p< 26/2  ,               **p< 20/2  

 

از  در سطح کمتر معنی داربا تمامی الگوهای ارتباطی زوج ها رابطه ای ، روشن است که تعارض زناشویی 0با توجه به جدول 

و  30/2به میزان ی سازنده و الگوی اجتناب متقابل تعارض به ترتیب با الگوی ارتباط به طوری که نیرومندترین رابطهدارد.  20/2

د. همچنین تعارض زناشویی ضعیف ترین همبستگی را با الگوی ارتباطی توقع مرد/کناره گیری زن دارد وشمی دیده  36/2

(33/2r=  .)دیده می شود، تنها  بین تعارض زناشویی با الگوی ارتباطی سازنده رابطه ای منفی برقرار  0 همانگونه که در جدول

  است.

 

  الگوهای ارتباطیزوج ها توسط  اختالفات. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی 2جدول

F RS Β SE B 2R R گام متغیرهای پیش بین 

 0 ارتباط سازنده 30/2 62/2 -70/0 06/2 -30/2 62/2 00/073**

**67/60 61/2 30/2- 

32/2 

07/2 

03/2 

03/0- 

33/0 

61/2 

 

33/2 

 

 ارتباط سازنده

 توقع/کناره گیری کل

0 
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**00/37 37/2 70/2- 

01/2 

32/2 

03/2 

00/2 

31/2 

77/0- 

32/0 

01/0 

 ارتباط سازنده 32/2 37/2

 توقع/کناره گیری کل

 ارتباط اجتنابی

3 

**p< 220/2  

توقع کناره گیری کل به ترتیب توان بیشتری در پیش  ، متغیرهای ارتباط سازنده متقابل ونشان می دهد 0که جدول  همانگونه

از واریانس تعارض  %62(. به نحوی که ارتباط سازنده متقابل در گام نخست قادر به تبیین  >220/2pبینی تعارض زناشویی دارند )

 ریانس متغیر مالک را تبیین می کند.از وا %61کل  نده به کمک الگوی توقع/کناره گیریززناشویی می باشد. در گام دوم ارتباط سا

ست بیانگر آن ا 0در جدول  βهمچنین ضرایب می رسد.   %37 به الگوی ارتباطی اجتنابی این مقدار، با افزوده شدن در سومین گام

ستقیم و الگوی ارتباطی سازنده متقایل رابطه ای معکوس با و ارتباط اجتناب متقابل رابطه ای مکه الگوی توقع/کناره گیری کل 

 زناشویی دارند. اختالفات

 بحث 

( و استحکام آن تا اندازه ای به 0333 ،اکبری زردخانه شهابی، ،)خدایاری فردخانواده جهانشمول ترین نهاد اجتماعی است 

همچون انتظارات و کنترل رفتار ضعف  رت های شخصی،مها (. زوج هایی که در حیطه0313ازی، روابط اعضایش بستگی دارد )اعز

(. در صورتی که انتظارات زوج ها از یکدیگر منطقی 0130 ،0ارنست هیدر، بیچ، ،برنشتاینمی شوند )دارند، دچار اختالفات زناشویی 

با نگاهی  .(0116 ،0را ارضا نمایند )بک ر بوده و بهتر می توانند انتظارات یکدیگرباشد، عملکرد آن ها در زمینه برقراری ارتباط بهت

و نظر بسیاری از پژوهشگران و درمانگران  انی در جامعه کنونی تبدیل شدهبه آمار طالق می توان دریافت تعارض مخرب به یک نگر

ثنایی  ور،انی پ)بوستشده این پدیده در طول زمان منجر به ناسازگاری زوج ها، نارضایتی زناشویی  .را به خود جلب کرده است

می گردد و در نهایت منجر به طالق ( 0223(، اعتماد و تعهدشان را نسبت به یکدیگر کاهش داده )کروز، 0333 ذاکر،کیامنش،

، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش الگوهای ارتباطی معلمان زناشویی اختالفاتشایع شدن (. لذا با توجه به 0207، 3فایفو  )ویکز

زناشویی  اختالفاتواریانس  %37نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که زناشویی انجام شد.  اختالفاتدر پیش بینی 

( را در تبیین % 62به گونه ای که ارتباط سازنده متقابل بیشترین قدرت ) قابل تبیین می باشد، زوج ها وهای ارتباطیتوسط الگ

  .واریانس متغیر مالک دارد
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ی دارد. به گونه معنی دارزناشویی رابطه  ی ارتباطیهاالگو کلیهزناشویی با  اختالفاتروشن ساخت که  یافته های این پژوهش

کریستنسن و  مطالعاتیج انتبا ی وجود دارد. این یافته ، رابطه ای منفالگوی ارتباطی سازنده متقابل زناشویی و اختالفاتبین که ای 

رعی و سرخونی) زا(،  0331) شعاع کاظمی (،0226فتحی نژاد و احمدی )، (1701) 0نل و ساالنانولر، فینی، ب(، 0110) 0شنک

هایی که از الگوی  زوجمی توان اینگونه عنوان کرد،  یافتهدر تبیین این  همسو می باشد.( 0203مداحی و همکاران )(، 0310

بدون آن که واکنش های ث می کنند و ل خود بحبروز تعارض به راحتی در مورد مسائارتباط سازنده برخوردار هستند به هنگام 

آن که  (. زوج ها بدون0110 ساالوی، و کریستنسن)د در پی یافتن راه حل می باشنغیرمنطقی و پرخاشگرانه از خود نشان دهند، 

راه حل  یکدیگر را تحقیر و یا با پیامدهای منفی تهدید کنند، در هنگام مشکالت احساسات خود را ابراز کرده و تواما به پیشنهاد

ایجاد شده، به درک روشنی رسیده و قادرند با  هر پیام و مساله و از محتوایهایی برای حل مشکالت می پردازند. بنابراین هرد

 و تکرار آن ها جلوگیری کنند. اختالفاتبرطرف کردن مسائل از شدت 

د؛ چرا که کناره گیری رابطه ای مثبت دارو توقع/ زناشویی با الگوهای ارتباطی اجتنابی  اختالفاتاز طرفی، یافته ها نشان دادند 

)شیلینگ،  شیوه ای مؤثر ارتباط برقرار کنندو نمی توانند با یکدیگر به  اجتناب کرده مشکالتزوج ها از رویارویی با مسائل و 

ارض حفظ شده و موجب . لذا سوء برداشت ها و ذهن خوانی های نادرست و منفی در هر تع(0223 ،3دونالد، کارلس، الیزابت، لینل

همچنین از آنجایی که پیوند زناشویی پیوندی ضربدری است، اجتناب  ل جدید می شوند.و در آمیخته شدن با مسائ اختالفات تکرار

در الگوی توقع/کناره گیری زوج ها  ل، خانواده را دچار مشکل می کند.مسائاز بحث و گفتگو درباره زوج ها  ی ازو کناره گیری یک

به غیرکالمی ضعف دارند.  -راری ارتباط مناسب، کنترل هیجان ها و رویارویی با هیجان های منفی، مخصوصا درگیری کالمیدر برق

به کرات  اختالفاتبر حجم مسائل حل نشده افزوده شده و همین دلیل، هرچه یکی از زوج ها متقاضی و دیگری کناره گیر باشد، 

(، 0226، فتحی نژاد و احمدی )(0221) ، پاپ و همکاران(0222)، رابرتز (0223یلز )هش میافته ها با نتایج پژو رخ می دهد.

 همسو می باشد.( 0117) نولر و همکاران، (،0202هاک ) (،0203مداحی و همکاران )
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 نتیجه گیری

 اختالفات در  شوییکارآمد و ناکارآمد زنانقش الگوهای ارتباطی یافته های این پژوهش می توانند به شناخت بهتر به طور کلی، 

ناشویی معلمان دارند؛ ز اختالفاتدر پیش بینی  باالیینشان دادند الگوهای ارتباطی زوج ها توان  کمک کنند. نتایج زن و شوهربین 

 )غالب بودنِ الگوی ارتباطی سازنده بر الگوی اجتناب متقابل و توقع/کناره گیری(به عبارتی، هر اندازه تعامالت زوج ها مناسب تر 

در بافت  به هنگام بروز مسأله و مشکالتمردان  د. بنابراین اگر زنان وعارض خواهد شباشد، زندگی زناشویی شان کمتر درگیر ت

به جای کناره گیری و پرهیز کردن، با یکدیگر به دور از انتقاد و توهین به بحث و گفتگو بپردازند، به نحوی که هدف  ،ازدواج خود

بنابراین عوامل مخربی نظیر  کمتر در زندگی خود تعارض را تجربه می کنند.برای مسائل باشد، افقی توآن ها یافتن راه حلی 

نه تنها موجب در نهایت  در خانواده ها اتفاق خواهد افتاد.باتی در ازدواج و طالق، به میزان کمتری نارضایتی، ناسازگاری، بی ث

 .کام جامعه خواهد شدافزایش دوام و پایداری خانواده ها، بلکه باعث استح

الزم است که رسانه ها آموزش مهارت های  زناشویی دارند اختالفاتدر  های ارتباطیالگونقش پررنگی که  لذا با در نظر داشتنِ 

مؤلفه توجه بیشتری لحاظ شود به این  رفتاری را مورد توجه قرار دهند. عالوه بر آن، ضروری است که در برنامه های پیش از ازدواج

توصیه بعدی این است که کارشناسان خانواده به منظور باال بردنِ  یابد. سطح کیفی زندگی زناشویی آیندگان نسبت به حال ارتقا تا

جوانان تدارک  زناشویی، بسته هایی آموزشی جهت باال بردن تعامالت مناسب و همچنین ثبات در ازدواج استحکام و رضایت زوج ها

  ببینند.

بر جامعه های غیر نتایج  محتاطانهتعمیم پذیری آن، محدودیت آماری معلمان انجام گرفته است، بنابراین  عهاین پژوهش روی جام

نتایج حاضر  قاطعانه ترِاجرای این پژوهش بر روی جامعه های دیگر به تعمیم پذیری احتمال دارد از این جهت  از معلمان می باشد.

 کمک کند.

 تشکر و قدردانی

تمامی معلمان شهرستان نیشابور که برای به انجام  وزش و پرورش، معاونین مدارس منتخب وهشی از اداره آمان کار پژودر پای

 رساندن این پژوهش به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند تشکر و قدردانی می کنم.
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 فارسی منابع

) ترجمه عادل ابراهیمی لویه اجتماعی شیوه های برقراری ارتباط: روابط از دیدگاه روانشناسی(. 0333کل. ) آرگایل، مای

 (.0136و مرضیه محقق(. تهران: لویه. )تاریخ انتشار به زنان اصلی: 

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان. .جامعه شناسی خانواده(. 0313. )هالاعزازی، ش

) ترجمه احمد ارتباط زناشویی مهارت های ازدواج کارآمد:(. 0333اولسون، دیوید اچ.، دفرین، جان.، و اولسون، ایمی کی. )

 (.0111رضا بحیرایی و نادر فتحی(. تهران: روانشناسی و هنر.) تاریخ انتشار به زبان اصلی: 

 . تهران: ققنوس.اصول و تکنیک های برقراری ارتباط موثر با دیگران(. 0333باستانی، قادر. )

رفتاری در درمان  -(. فراتحلیل اثربخشی الگوهای شناختی0333. )لیرضاو کیامنش، ع ،اقرثنایی ذاکر، ب ،لیرضاع بوستانی پور،

 .3-00،06شماره  ،تازه ها و پژوهش های مشاورهمشکالت زناشویی. 

(. رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در 0333خدایاری فرد، محمد، شهابی، روح اهلل، و اکبری زردخانه، سعید. )

 .300-302، 02 ،خانواده پژوهیدانشجویان متأهل. 

 و بخشش دلبستگی، سبکهای رابطه ی بررسی(. 0312خسروی، زهره، بلیاد، محمدرضا، ناهیدپور، فرزانه، و آزادی، شهدخت. )

 ،پژوهشی جامعه شناسی زنان -فصلنامه علمیکرج.  شهر مشاوره ی مراکز به مراجعه کننده زوجهای در زناشویی اختالفات

 .30-31، 3، شماره 0سال 

 

سالمت روان زوجین: نقش ابعاد صمیمیت زناشویی و الگوهای ارتباطی،  (.0312. )محمدحسینآسوده، و  ،پور، مریمزارع 

، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، روانشناسی خانواده -دومین همایش ملی روانشناسی 

NCPSY02_143.html-NCPSY02-http://www.civilica.com/Paper 
(. نقش پیش بینی کننده های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان 0310احمدی سرخونی، طاهره. )و زارعی، اقبال، 

 ،لینی و مشاورهپژوهش های روان شناسی بارضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندرعباس. 

0 ،0 ،003-020. 

 . تهران: نشر آوای نور.آسیب شناسی اجتماعی(. 0313ستوده، هدایت اهلل. )

 های شخصیتی، ویژگی طریق از زناشویی تعارض بینی پیش(. 0312شاهمرادی، سمیه، فاتحی زاده، مریم، و احمدی، احمد. ) 

 .33-77، 0، شماره 00سال  ،ناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان شها.  زوج شناختی جمعیت و روانی
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روان  -مطالعات اجتماعی (. بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش نودی زناشویی. 0331شعاع کاظمی، مهرانگیز. )

 .63-32، 0، شماره 3سال  ،شناختی زنان

 

بین هوش هیجانی و بخشودگی با  (. بررسی رابطه0331صالحیان، افشین، صادقی، مسعود، بهرامی، فاطمه، و شریفی، مریم. )

 .0، شماره3دوره  ،دانشگاه الزهراءمطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی زناشویی.  اختالفات

. پایان 97-97هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در سال (. 0331. )هنازعبادت پور، ب

 اوره خانواده، تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.نامه کارشناسی ارشد مش

-فصلنامه علمی(. بررسی عوامل مرتبط با اختالفات خانوادگی. 0312حلیمه، دسترنج، منصوره، و سلمانی، فائزه. ) عنایت،

 .0-01، 0، 0 سال ،پژوهشی جامعه شناسی زنان

 میزان اثربخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس و گالسر و ترکیبی از آن دو مقایسه(. 0333کیومرث. ) فرح بخش،

 . پایان نامه دکترا، دانشگاه عالمه.زناشویی اختالفاتاهش درک

(. همبستگی بین ویژگیهای ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی. 0312فرحبخش، کیومرث. )

 .36-32، 3، شماره 0سال  ،ن درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روا

زناشویی  اختالفات(. رابطه مهارت های زندگی و 0310و خدادادی، کامران.)کرمی، جهانگیر، زکی یی، علی، علیخانی، مصطفی، 

 .730 -730، صص 7سال اول، شماره  ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانوادهبا بهداشت روانی در زوجین. 

(. تأثیر آموزش حل مسأله مبتنی 0312مهدی. ) و خاص محمدی،زهرا، ن، اسدی، مسعود، جهان بخشی، کشاورز افشار، حسی

 . 02-03، 0، شماره 00سال  ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیبر نظریه انتخاب بر الگوهای ارتباطی زوج ها. 

(. رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض 0310ه. )مرتضوی، مهناز، بخشایش، علیرضا، فاتحی زاده، مریم، و امامی نیا، سعید

 .103-100، 00، شماره 07، دوره مجله پزشکی ارومیهزناشویی در زنان ساکن شهر یزد. 

 . تهران: آوای نور.مبانی ازدواج و تشکیل خانواده(. 0310ید ابوالقاسم.)مهری نژاد، س
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