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چكیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه الگوی ارتباطی زوجین و حل مشکل خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و
دانشگاهی انجام شد .روش پژوهش ع ّلی-مقایسه ای بود .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش کلیه دانشجویان مرد متاهل
حوزوی و دانشگاهی شهر قم نمونه ای به حجم  120نفر ( 60دانشجوی مرد متاهل حوزوی و  60دانشجوی مرد متاهل
دانشگاهی) و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای الگوی ارتباطی
زوجین (کریستنسن و ساالوی )1984 ،و حل مشکل خانواده (احمدی )1382 ،استفاده شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از
روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه باالی  0/7به دست آمد .همین طور از روایی محتوا
به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد ،که برای این منظور پرسشنامهها به تأیید متخصصین مربوطه رسید .تجزیه و
تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرم افزار  SPSS-V24در دو بخش توصیفی و استنباطی
(آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره) انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که بین الگوی ارتباطی زوجین و
مولفههای آن (ارتباط سازنده ،ارتباط کناره گیری زن ،مقیاس زن متوقع/مرد کناره گیر و مقیاس ارتباط اجتنابی) در بین
دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد که بین حل مشکل
خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی تفاوت معناداری یافت نشد .در مجموع اینطور میتوان نتیجه
گرفت که زوجینی که در فرآیند فرافکنی خانواده قرار میگیرند و به طور معمول در زمان بزرگسالی یا حتی قبل از آن،
از راهبردهای مختلفی برای فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشده خانواده استفاده میکنند .که این راهبردها میتواند
فاصله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانی مانند صحبت نکردن با یکی از اعضای خانواده باشد .زنان که برای
بررسی مسائل خود از وجود دیگران استفاده نمیکنند انزوا و تنهایی بیشتری را احساس میکنند.
واژه های کلیدی :الگوی ارتباطی زوجین ،حل مشکل خانواده ،دانشجویان مرد متاهل حوزوی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران ja.habib313@gmail.com
 .2عضو هیئت علمی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران (نویسنده مسئول) davoodmoeinan8@gmail.com
 .3عضو هیئت علمی ،دکتری تخصصی روانشناسی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران dr.m.anasseri@gmail.com
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مقدمه
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است كه تكوین و پرورش شخصیت افراد در آن شكل
میگیرد (اصغری ،صادقی ،زارع خاکدوست و انتظاری .)1395 ،برای اینكه خانواده بتواند كاركردهای اصلی
خود را به خوبی انجام دهد ،الزم است امنیت و آرامش در آن وجود داشته باشد .واقعیت این است كه
در فرایند چرخهی زندگی خانواده مسایل و مشكالتی بوجود میآید كه آرامش آن را هر چند برای مدت
کوتاهی سلب میكند .این مسایل در سطح خرد مربوط به ساختارها و كاركردهای نهاد خانواده و در سطح
كالن مربوط به ساختارهای اجتماعی است .تغییر و تحوالتی كه به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
جوامع بوجود میآید ،نهاد خانواده را تحت تأثیر قرار میدهند (چان و لیونگ .)2020 ،1خانواده در طول
تاریخ تحت تأثیر تحوالت گوناگون اقتصادی و اجتماعی دگرگون شده است (قاسمی ،اعتمادی و احمدی،
 )1394این دگرگونیها منجر به بروز تعارض در روابط متقابل اعضای خانواده از حالت خفیف گرفته تا
حالتهای شدید كه خشونت خانواده است ،شده است .بخشی از این تعارضات در ارتباط با عوامل بیرون
از خانواده و بخشی از آنها در ارتباط با عوامل درونی خانواده است .البته میان این دو عامل رابطه متقابل
وجود دارد .مطالعات متفكران گوناگون نشان میدهد ،كه تعارضات خانواده در ارتباط با تعارضات جامعه
است (ریس و همكاران .)2017 ،افزایش میزان تضادهای خانواده اثر منفی در سازگاری ،اعضای آن دارد
(کاستا و موسمان )2020 ،2تعارضات بوجود آمده در خانواده مسایل و مشكالتی را در سطوح فردی ،نهادی
و اجتماعی بوجود میآورند .در سطح فردی اعضای خانوادهای كه در تعارض با یكدیگر قرار میگیرند ،تعادل
روانی خود را از دست میدهند و چه بسا رفتارهایی مثل پرخاشگری و افسردگی در آنها دیده شود (یئون
و چویی )2020 ،3مطالعات پژوهشگران نشان میدهند ،كودكانی كه والدینشان به علت تعارض زیاد طالق
گرفته اند ،دچار ناسازگاری رفتاری شده و هنگامیكه به بزرگسالی میرسند ،رابطی ضعیفتری با والدین
خود برقرار میكنند .همچنین ،پس از ازدواج احتمال طالق آنها افزایش مییابد (دالتور و واگنر2019 ،4؛
کراپو.)2020 ،5
یکی از عواملی که منجر به تمایل افراد به اختالف زناشویی میشود ،نارضایتی و رضایت کم در روابط
آغازین است چنانچه پاسچ و سولیوان )2017( 6در پژوهش خود گزارش میکنند که همبستگی منفی
میان عدم رضایت زناشویی و روابط فرازناشویی وجود دارد .یکی از عواملی که میزان رضایت زناشویی را
تعیین میکند الگوهای ارتباطی میان زن و شوهر است .ارتباط فرایندی اصلی در روابط زناشویی است.
ارتباط زناشویی فرایندی است که طی آن زن و شوهر به صورت کالمیبا یکدیگر به تبادل احساسات و افکار
میپردازند (یازونچاکماک و ییلماز .)2020 ،7به نظر آشر و پرز )2017( 8سه الگوی ارتباطی بین همسران
میتوان یافت که عبارتند از  )1الگوی سازنده متقابل (برنده -برنده) که همسران مسائل خود را مطرح
نموده و از واکنشهای غیر منطقی اجتناب کنند )2 ،الگوی اجتناب متقابل که در آن همسران به جای
1. Chan & Leung
2. Costa & Mosmann
3. Yeon & Choi,
4. Delatorre & Wagner
5. Crapo
6. Pasch & Sullivan
7. Uzunçakmak & Yilmaz
8. Ussher & Perz
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گفت و گوی منطقی در یک کشمکش دائمیبه سر میبرند و  )3الگوی توقع /کناره گیری که در آن همسر
متوقع ،وابسته است و همسر کناره گیر از وابستگی اجتناب میکند .یک الگوی ارتباطی مناسب به این
معناست که افراد بتوانند مفاهیم مورد نظر خود را به درستی به طرف مقابل منتقل کنند و تبادل کالمیو
غیر کالمیداشته باشند و در نتیجه با بازخورد دادن و بازخورد گرفتن به درک متقابل دست یابند (جانینگ،
گائو و اسنایدر .)2018 ،1زوجهایی که نمیتوانند عدم توافق را به توافق تبدیل کنند اغلب گرفتار چرخه
ای از الگوهای ارتباطی ناسالم میشوند .هنگامیکه این الگوهای ناسالم به میزان زیادی در زندگی زناشویی
بروز میکند و زوجین نتوانند به نحو موثری با آن کنار بیایند ،پیامدهای منفی فراوانی برای سالمت روانی
و جسمیزن و شوهر و فرزندان آنها به بار خواهد آورد که جنبههای منفی زندگی زناشویی را تحت الشعاع
خود قرار خواهد داد (مام صالحی ،مرادی ،عارفی و یاراحمدی .)1398 ،بنابراین احتماال الگوهای ارتباطی
سالم بتوانند ارتباط موثری را بین زوجین ایجاد نموده و به دنبال آن رضایت زناشویی آنها را افزایش دهد.
آلن و اسکینر )2005( 2اظهار کردند که عوامل بیرونی مثل فرهنگ ،محیط کاری و گروه حمایت کننده نیز
از عوامل تاثیر گذار در افراد برای سوق دهی به سمت روابط فرازناشویی است .در نظریه یادگیری اجتماعی
که توسط آلبرت باندورا ارائه شد ،اعتقاد بر این است که آموزش مستقیم تنها وسیله برای یادگیری نیست.
نظریه او یه عنصر اجتماعی را نیز در نظر میگیرد و میگوید که مردم میتوانند اطالعات و رفتارهای جدید
را از طریق مشاهده رفتار دیگران یاد بگیرند .این نوع یادگیری را که به یادگیری (مدل سازی) مشاهده
ای معروف است میتوان برای توضیح انواع گسترده ای از رفتارها به کار برد (هاسون و اولسون.)2018 ،3
صاحبنظران یادگیری اجتماعی بر این باورند که کج رفتاری و هم نوایی طی فرایندهای مشابه ،یاد گرفته
میشود و کج رفتاری نتیجه یادگیری هنجارها و ارزشهای انحرافی به ویژه در چهارچوب خرده فرهنگها
و گروههای همساالن است .بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ،رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند
رابطه با افراد دیگر ،به خصوص در گروههای کوچک آموخته میشود (میکاییلی ،رحیمیو صداقت.)1397 ،
زمانی که افراد میفهمند که شبکههای اجتماعی شان روابط فرازناشویی را تایید میکنند یا در آن درگیر
هستند ،آنها خود نیز به احتمال بیشتری درگیر خیانت میشوند (پنگ و وو.)2019 ،4
همچنین وجود مشکالت بالقوه زوجین میتواند اثر نامطلوبی بر کل زندگی خانواده داشته باشد .با این
حال با پیشرفت دنیای امروزی و زندگی ماشینی و کاهش ارتباط بین فردی میزان بروز افسردگی و شیوع
آن رو به افزایش است (چنگ ،چیر و چائو .)2018 ،5براساس گزارش جامعه شناسان و روان شناسان،
در سالهای اخیر احساس امنیت ،آرامش صمیمانه زن و مرد رو به سستی گراییده و خانواده به طور
فزاینده ای با نیروی ویرانگر روبرو میشود (شکوهی یکتا ،اکبری زردخانه و محمودی .)1394 ،اگر مسایل
و مشكالت ناشی از تعارضات خانواده در یك جامعه ،شدت یابند ،استحكام خانواده را به خطر میاندازد و
این امر تهدیدی برای استحكام جامعه و نظام اجتماعی بشمار میرود (متین و حیاتی )1396 ،برخی از
صاحب نظران جامعه شناسی خانواده به پیروی از نظریه پردازان كالسیك مكتب تضاد بر اجتناب ناپذیر

1. Janning, Gao & Snyder
2. Allen & Skiner
3. Hanson & Olson
4. Peng & Wu
5. Cheng, Chair & Chau
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بودن تعارضات خانواده تأكید میكنند (فیشر2020 ،1؛ برناردینو و پایاس2018 ،2؛ هولث )2017 ،3برخی
مطالعات انجام شده در كشورهایی مثل آمریكا و كانادا نشان میدهند كه فراوانی و شدت تعارضات خانواده
نسبت به سایر نهادهای اجتماعی بیشتر است .هم جوانان و هم بزرگساالن تعارضات خانوادهی خود را در
مقایسه با تعارضات خودشان با دوستان و همكاران بیشتر و ناگوار ،گزارش كرده اند (تائو و ژانگ)2019 ،4
پیامد تعارضات خانواده محدود به اعضای خانواده نشده و سایر نهادهای اجتماعی و حتی اقتصادی را
تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجا كه فرزندان خانوادههای از هم گسیخته كه پیش از جدایی كامل تعارضات
گوناگون داشته اند ،احتمال كمیدارد كه تحصیالت خود را به اتمام رسانده و وارد دانشگاه شوند و از آنجا
كه تحصیالت عامل كلیدی و تعیین كننده در موفقیت اقتصادی با توجه به اهمیت این مساله در درازمدت
این امر باعث نابسامانی اجتماعی میشود روند رو به افزایش این پدیده و همچنین نقش آسیب زایی آن
ضرورت انجام مطالعاتی در مناطق گوناگون كشور احساس میشود (اکبری.)2017 ،
در نهایت باید گفت که خانواده و ازدواج سالم با حفظ ارتباط (یا گفتگوی) روشن و مؤثر ،الگوهای تعاملی
متقابل سودمند ،مرزهای روشن بین نسلها و زیر منظومهها و توقعات متأثر از انتظارات درونی اعضا و
انتظارات بیرونی محیط و باألخره رفاه و عملکرد تک تک اعضای خانواده ارتقا پیدا میکند .یک خانواده
عادی یعنی زوجی که در رابطه با هم ،در تربیت بچهها ،در رابطه با خویشاوندان و در مقابله با دنیای خارج
مشکالت بسیاری دارند اما مانند تمام خانوادههای سالم دائم با این مشکالت دست و پنجه نرم میکنند و
تبادل نظر میکنند تا زندگی مشترک ممکن گردد .فرایند خانواده مربوط به تعاملها و مراودات و الگوهای
تبادل رفتاری اعضا و مبادالت رفتاری و هیجانی آنها در موارد تعارض ،ارتباط یا حل مشکالت است .الگوی
روابط مربوط به تسلسل تعامل اعضای خانواده است .تعاملهایی که به نتایج مثبت یا منفی منجر میشود.
عواطف خانوادگی نیز مربوط به آهنگ و حجم تعامل عاطفی و نحوه تجربه یا تعبیر گفتگوهاست .تالشهای
صورت گرفته برای شناخت پیچیدگی و ظرایف روابط خانواده و فرایندهای آن توجه متخصصان را به
اهمیت و ضرورت آموزش و یادگیری مهارتهای پیش نیاز برای ورود به زندگی مشترک و تشکیل مهم ترین
کانون اجتماعی جلب نموده است .با توجه به آنچه که گفته شد ،هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه الگوهای
ارتباطی زوجین و مهارت مشکل خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی میباشد.
روش شناسی
علی-مقایسه ای بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مرد
پژوهش حاضر توصیفی از نوع ّ
متاهل حوزوی و دانشگاهی شهر قم در سال  1399تشکیل دادند .روش نمونه گیری در این پژوهش به
صورت تصادفی ساده میباشد .نمونههای تحقیق مورد نظر در دو گروه  60نفری ( 60دانشجوی مرد متاهل
حوزوی و  60دانشجوی مرد متاهل دانشگاهی) از جامعه تحقیق انتخاب و گزینش شدند .مالحظات
اخالقی پژوهش از جمله :جلب رضایت کامل آزمودنیها قبل از اجرای آزمون ،محرمانه باقی ماندن اطالعات
آزمودنیها و آگاهی دانشجویان تا حد لزوم از چرایی اجرای آزمون و اهمیت و ضرورت آن نیز در این
پژوهش رعایت شد.
1. Fisher
2. Bernardino & Paias
3. Holth
4. Tao & Zhang
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ابزارهای پژوهش

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین :این پرسشنامه را کریستنسن و ساالوی ( )1984در دانشگاه
كالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند .این پرسشنامه  35سوال
دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصال امکان ندارد ( )1تا خیلی امکان دارد ( )9درجه بندی شده است.
این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است .این مراحل
عبارتند از )1 :زمانی كه در روابط زوجین مشكل ایجاد میشود این مرحله دارای  4سوال است که پاسخ
هریک در مقیاس  9نقطه ای درجه بندی شده است )2 .در مدت زمانی كه درباره مشكل ارتباطی بحث
میشود ،این مرحله دارای  18سوال است )3 .بعد از بحث راجع به مشكل ارتباطی که این قسمت از 13
سوال تشکیل شده است .پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ،مقیاس
اجتنابی متقابل ،مقیاس ارتباط توقع /كنارهگیری .خرده مقیاس توقع /كنارهگیری .از دو قسمت تشکیل
شده است :مرد متوقع /کنارهگیر زن و زن متوقع  /کنارهگیر مرد .هیوی و همکاران ( )1996میزان ثبات
درونی برای زیر مقیاس ارتباط سازنده متقابل را بدست آوردند .آلفای کرونباخ برای مردان و زنان در این
زیر مقیاس  0/84و  0/81محاسبه شد .خجسته مهر ،عطاری و شیرالینیا ( )1387پایایی پرسشنامه را در
شهر اهواز بررسی کردند و آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/60تا  0/73محاسبه شد .این پرسشنامه در سال
 1984توسط کریستنسن با ساالوی در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد و توسط عبادت پور ( )1379در ایران
ترجمه و هنجاریابی شدهاست .این پرسشنامه شامل  35عبارت است که دارای طیف لیکرت  9درجه ای
است .همچنین پرسشنامه سه الگوی مختلف ارتباطی را میسنجد :الگوی سازنده متقابل ،الگوی اجتناب
متقابل ،الگوی توقع  /کنارهگیری .هیوی ،الرسن ،زامبوتل و کریستنسن روایی مالکی و روایی سازه را برای
زیر مقیاس الگوی ارتباط سازنده متقابل محاسبه نمودند و نتایج حاصل نشاندهنده همبستگی 0/72بود.
همچنین آنها به منظور برآورد روایی سازه این مقیاس همبستگی نمرات را با مقیاس سازگاری زناشویی
محاسبه نمودند که ضرایب همبستگی بدست آمده برای مردان و زنان به ترتیب  0/54و  0/61بود .عبادت
پور ( )1379به منظور برآورده روایی پرسشنامه ،همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه و پرسشنامه
رضایت زناشویی را محاسبه کرده است .ضرایب همبستگی بهدستآمده برای سه زیر مقیاس ارتباط سازنده
متقابل ،ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع  /کنارهگیری به ترتیب عبارتند از  -0/58 ،0/58و  .0/35در
پژوهش حاضر برای بررسی ضریب پایایی این مقیاس و خرده مقیاسهای آن از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد ،ضرایب به دست آمده در دامنه بین  0/81تا  0/90است.
ب) پرسشنامه حل مشکل خانواده :این مقیاس توسط احمدی ( )1382و با الهام از پرسشنامههای فورگاچ
(2001؛ دیارمیو توماس ،2004 ،چمپیون و پاور ،2000 ،دی زوریال ،1999 ،برگر و هنا1999 ،؛ به نقل
از احمدی )1382 ،برای سنجش میزان مهارتهای حل مشکل در جامعه ایران ساخته شده است .مواد
این مقیاس در زمینه مواجهه با مشکالت فعلی ،میزان شناخت فرایند و گامهای حل مشکل و چگونگی
به کارگیری روشهای حل مشکل در بین زوجین است و دارای  30ماده میباشد که بر اساس مقیاس 5
سطحی لیکرت پاسخ داده میشود و شامل این سطوح است :هیچ وقت=  ،1بندرت=  ،2بعضی مواقع= ،3
خیلی مواقع=  ،4همیشه=  .5برای نمره گذاری ،برخی از عبارات مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری
میشوند .این مقیاس دارای دو خرده مقیاس حل مشکل و بهبود رابطه است .خرده مقیاس حل مشکل
دارای  17ماده میباشد .این عامل شیوه و فرایند حل مشکل را بر اساس مدل  5مرحله ای حل مشکل ندازه
گیری میکند ،و خرده مقیاس بهبود رابطه دارای  13ماده میباشد .این عامل شیوه ارتباط و تعامل زوجینی

Sample output to test PDF Combine only

مجله روان شناسی اجتماعی

38

را که الزمه حل مشکل موثر است نشان میدهد .در مجموع نمره باال در این مقیاس نشان دهنده مهارت و
توانایی زوجین در حل موثر مشکل و نمره کم در مقیاس نشانگر فقدان و ضعف توانایی و مهارت زوجین در
حل مشکل خانوادگی است .بررسی همبستگی درونی نمرات کل مقیاس و مقیاسهای فرعی نشان داد که
میزان همبستگی بین کل مقیاس با عامل رابطه و حل مشکل به طور یکسان  0/95و همبستگی بین عامل
رابطه با عامل حل مشکل به میزان  0/81میباشد .تمامیضرایب در سطح  p>0/001معنی دار هستند.
جکمن کرام ،دابسون و مارتین (به نقل از احمدی ،فتحی آشتیانی و اعتمادی )1386 ،برای سنجش پایایی
مقیاس از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده کردند .این ضریب برای کل مقیاس  ،0/91عامل ارتباط 0/78
و عامل حل مشکل  0/83بود .ضریب تمیز مقیاس با استفاده از آزمون رضایت زناشویی (مقیاس رضایت
زناشویی انریچ) ،برای کل مقیاس  0/91و برای عوامل رابطه و حل مشکل به ترتیب  0/78و  0/83بود .در
پژوهش حاضر برای بررسی ضریب پایایی این مقیاس و خرده مقیاسهای آن از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد ،ضرایب به دست آمده در دامنه بین  0/86تا  0/92است.
تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار  Spss-V23انجام شد.
همچنین به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره
استفاده شد.
یافتهها
در این قسمت به توصیف متغیرهای پژوهش (میانگین و انحراف استاندارد) پرداخته شد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد مولفههای مورد بررسی الگوهای ارتباط زوجین
الگوهای ارتباط سازنده زوجین
ارتباط کناره گیر/توقع
مرد متوقع/کناره گیری زن
مقیاس زن متوقع/مرد کناره گیر
مقیاس ارتباطی اجتنابی متقابل
نمره کل ارتباط
حل مشکل خانواده

میانگین

انحراف استاندارد

10/33

10/54

19/26

8/61

دانشجویان متاهل

13/16

دانشجویان متاهل

25/86

دانشجویان متاهل

13/50

3/84

دانشجویان متاهل

12/40

4/46

دانشجویان متاهل

11/26

دانشجویان متاهل

130/40

دانشجویان متاهل

108/56

دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی
دانشجویان حوزی

11/73
10/40
11/73

137/66

104/10

9/43
8/09

5/29
4/93
5/52
3/99

26/90

35/95
19/24
14/33

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  1میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد متغیرهـای فـوق را نشـان میدهـد،
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بیشـترین میانگیـن مربـوط بـه متغیـر کل ارتبـاط زوجیـن (نمـره کل)  )35/95( 137/66در بیـن
دانشـجویان حـوزوی و کمتریـن میانگیـن مربـوط به متغیـر مقیـاس زن متوقع/مرد کنـاره گیر10/40
( )4/93میباشـد .همچنیـن نتایـج نشـان داد بیشـترین میانگین مربـوط به متغیر حل مشـکل خانواده
(نمـره کل)  )19/24( 108/56در گـروه دانشـجویان متاهـل و کمتریـن میانگین مربـوط به متغیر حل
مشـکل خانـواده در گـروه دانشـجویان متاهـل  )14/33( 104/10میباشـد.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس مبنی بر تساوی واریانسها
F

DF1

DF2

SIG

الگوهای ارتباط سازنده زوجین

0/268

1

58

0/608

ارتباط کناره گیر/توقع

0/124

1

58

0/727

مرد متوقع/کناره گیری زن

1/32

1

58

0/255

مقیاس زن متوقع/مرد کناره گیر

0/014

1

58

0/907

مقیاس ارتباطی اجتنابی متقابل

3/97

1

58

0/051

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  2آزمون لویـن در متغیـر الگوهـای ارتباط سـازنده زوجیـن (،F=0/268
 )SIG=0/608و ارتبـاط کنـاره گیـر ( )SIG=0/727 ،F=0/124و مرد متوقع (،)SIG=0/255 ،F=1/32
زن متوقـع ( )SIG=0/907 ،F=0/014و مقیـاس ارتباطی اجتنابـی( )SIG=0/051 ،F=0/3/97معنادار
نمیباشـد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در متن مانوا بر روی نمرات مولفههای الگوهای ارتباطی
شاخصهای آماری
منبع
الگوهای ارتباط سازنده زوجین
ارتباط کناره گیر/توقع
مرد متوقع/کناره گیری زن
مقیاس زن متوقع/مرد کناره گیر
مقیاس ارتباطی اجتنابی متقابل

متغیرهای
تحقیق

مجموع
مجذورات

درجه آزادی میانگین مجذورات

گروه

120/417

1

120/417

خطا

5804/83

58

100/08

گروه

653/40

1

653/40

خطا

4053/33

58

69/88

گروه

46/81

1

46/81

خطا

1243/36

58

21/43

گروه

60

1

60

خطا

1286/40

58

22/17

گروه

3/26

1

3/26

خطا

1349

58

23/27

ضریبF

معناداری

1/20

0/277

9/35

0/003

2/18

0/145

2/70

0/105

0/140

0/709

یافتههـای جـدول  3نشـان میدهـد کـه دو گـروه از لحـاظ نمـرات متغیر الگوهـای ارتباط سـازنده
زوجیـن ( )SIG=0/277 ،F=1/20و مـرد متوقـع ( ،)SIG=0/145 ،F=2/18زن متوقـع (،F=2/70
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 )SIG=0/105و مقیـاس ارتباطـی اجتنابـی( )SIG=0/709 ،F= 0/140معنادار نمیباشـد اما در متغیر
ارتبـاط کنـاره گیـر ( )SIG=0/003 ،F=9/35در سـطح  p>0/01معنـادار اسـت.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مبنی بر تساوی واریانسها
حل مشکل

F

DF1

DF2

SIG

0/583

1

58

0/448

بـا توجـه بـه نتایج جـدول  4آزمون لویـن در متغیر حـل مشـکل ( )SIG=0/448 ،F=0/583معنادار
نمیباشد.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در متن مانوا بر روی نمرات حل مشکل
شاخصهای آماری
منبع
حل مشکل

متغیرهای تحقیق

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات ضریبF

گروه

299/26

1

299/26

خطا

16692/06

58

286/79

1/04

معناداری
0/312

یافتههـای جـدول  5نشـان میدهـد کـه دو گـروه از لحـاظ نمـرات متغیـر حـل مشـکل (F=1/04؛
 )SIG=0/312در سـطح  P<0/01معنـادار نمیباشـد بـه عبـارت دیگـر بیـن دو گـروه تفـاوت معنـادار
نیسـت .از ایـن رو ایـن فرضیه رد شـده اسـت.
بحث و نتیجه گیری
پژوهـش حاضـر بـا هدف مقایسـه الگـوی ارتباطی زوجین و حل مشـکل خانواده در بین دانشـجویان
مـرد متاهـل حـوزوی و دانشـگاهی انجـام شـد .نتایـج نشـان داد بیـن مولفههـای الگوهـای ارتباطـی
زوجیـن در بیـن دانشـجویان مـرد متاهـل حـوزوی و دانشـگاهی تفـاوت معنـادار وجـود نـدارد .نتایج
بدسـت آمـده بـا یافتههـای جانینـگ و همـکاران (،)2018هاسـون و اولسـون ( ،)2018پنـگ و وو
( ،)2019آشـر و پـرز ( ،)2017میکاییلـی و همـکاران ( )1397همسـو میباشـد .در تبییـن این نتیجه
میتـوان بـه ایـن اشـاره کـرد کـه برخـی از زوجینـی کـه تمایل دارنـد تـا خودشـان را از دیگـران و از
عواطـف جـدا كننـد ،آنهـا اهمیت خانـواده را انـكار میكنند و یك نمای افراطی از اسـتقالل را نشـان
میدهنـد.از سـوی دیگـر همچنیـن ،خانوادههایـی کـه در سـطوح پاییـن صمیمـت قـرار میگیرنـد،
بـه طـور معمـول در موقعیتهـای اسـترس زا ،فشـار روانـی خویـش را بـه یکدیگـر کـه از بقیـه تمایز
نایافتـه تـر اسـت منتقـل میکننـد .در مجمـوع اینطـور میتـوان نتیجـه گرفـت کـه زوجینـی کـه در
فرآینـد فرافکنـی خانـواده قـرار میگیرنـد و بـه طور معمـول در زمـان بزرگسـالی یا حتی قبـل از آن،
از راهبردهـای مختلفـی بـرای فـرار از بنـد پیوندهـای عاطفـی حل نشـده خانـواده اسـتفاده میکنند.
کـه ایـن راهبردهـا میتوانـد فاصلـه گرفتـن فیزیکـی از خانـواده یا ایجـاد موانـع روانی ماننـد صحبت
نکـردن بـا یکـی از اعضای خانواده باشـد .زنان که برای بررسـی مسـائل خود از وجود دیگران اسـتفاده
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نمیکننـد انـزوا و تنهایـی بیشـتری را احسـاس میکننـد .در مجمـوع بایـد گفت کـه برقـراری ارتباط
درسـت ،صمیمیـت عاطفـی و هیجانـی زوجیـن را افزایـش میدهـد .اگـر زوجـی بتوانـد بـا روشهای
صحیـح ارتبـاط برقـرار کنـد نـه تنهـا ارتباط مؤثـری با هـم خواهند داشـت بلکـه صمیمیت بیـن آنها
نیـز افزایـش مییابـد .از طرفـی صمیمیـت و همراهـی عاطفـی زن و شـوهر ،حساسـیت آنها را نسـبت
بـه هـم بـاال بـرده در نتیجـه باعث میشـود آمیـزش عاطفـی آنها نیز بـاال رود و حـس تنهایـی در آنها
کمتـر شـود .روابـط بیـن زن و شـوهر دارای جنبههـای عاطفـی ،روانـی و جنسـی بـوده و در کلیه این
زمینههـا آگاهـی و اطلاع زوجهـا از نقـش خـود در ایجـاد یـک رابطـه صحیـح و ثمربخـش از اهمیت
ویـژهای برخـوردار اسـت .ایـن مسـاله که مرد یـا زن بداند در قبال همسـر خـود چه وظایفـی دارد و از
عهـده اجـرای آنهـا بهخوبـی برآیـد ،میتواند موجبـات تحکیـم پیوندهـای خانوادگی را فراهـم آورده
و سـبب تقویـت خانـواده بـه عنوان سـنگ بنـای اجتماع گـردد .فقدان پذیـرش خود و دیگـران الزم و
اساسـی در مواجهه با مسـائل و مشـکالت زندگی روزمره اسـت .مشـکالتی مانند افسـردگی ،اضطراب،
تنهایـی ،طـرد شـدگی ،کمرویـی و تعـارض در روابط بین فردی از جمله مسـائلی هسـتند کـه زنانی را
کـه فاقـد خودکارآمـدی هسـتند،در ایـن زمینه آسـیب پذیر میسـازد و بـه نوعی این قبیل مشـکالت
ریشـه بسـیاری از آسـیبهای خانوادگـی و اجتماعـی را تشـکیل میدهنـد .در روابـط زناشـویی هـم،
زمانـی کـه زوجیـن بـا مسـئله ای مواجـه میشـوند اگر نتواننـد به نحـو مؤثر در مـورد پیدا کـردن راه
حـل از طریـق گفتگـو و بازبینـی مؤثـر بـا یکدیگـر بـه توافق برسـند و بـه دلیل عـدم توانایـی در حل
تعـارض و مسـئله ،خـود آن را نادیـده بگیرنـد و بر آن سـرپوش بگذارند ،این اجتنـاب و کناره گیری دو
جانبـه میتوانـد بـا افزایـش دلزدگـی زناشـویی در آنها همراه باشـد .بنابرایـن پذیرش خـود در بهبود
و سلامت روان شـناختی زوجیـن مؤثـر اسـت .ایـن تواناییهـا فرد را بـرای مقابلـه مؤثر بـا موقعیتها
یـاری میکنـد و شـخص را قـادر میسـازد در رابطـه بـا سـایر زوجین ،جامعـه ،فرهنـگ و محیط خود
بـه گونـه مثبت و سـازگارانه عمـل کند.
همچنیـن نتایـج نشـان داد بیـن مولفههـای حـل مشـکل خانـواده در بین دانشـجویان مـرد متاهل
حـوزوی و دانشـگاهی تفـاوت معنـادار وجـود نـدارد .نتیجـه بدسـت آمـده بـا یافتههـای چنـگ و
همـکاران ( ،)2018شـکوهی یکتـا و همـکاران ( ،)1394متیـن و حیاتـی ( ،)1396هولـث (،)2017
برناردینـو و پایـاس ( )2018همسـو میباشـد .در تبییـن ایـن نتیجـه میتـوان بـه ایـن اشـاره کرد که
در خانوادههایـی كـه از ثبـات برخوردارنـد ،روابـط نزدیـك زوجیـن با یکدیگـر وجـود دارد و زوجین با
فرصتهـای بیشـماری كـه بـرای یکدیگـر خود فراهـم میكننـد ،زمینـۀ الزم را برای زندگـی موفقیت
آمیـز آنـان تـدارك میبیننـد و میتواننـد واکنشهـای عاطفـی مناسـب را در آنـان شـکل دهنـد .در
ایـن حـال دانـش دربـاره ایـن كـه چطور انسـانها بـا یكدیگـر برخـورد میكنند ،نشـان دهنـدۀ عمده
تریـن مشـاهدات جمعـی آنـان دربـاره تعاملهـا و رویارویـی والدینشـان با سـایرین و اعضـای خانواده
خـود میباشـد .بنابرایـن بایـد گفـت کـه روابط زوجیـن در تثبیـت و حفـظ عواطف از اهمیـت زیادی
برخـوردار اسـت ،زیـرا ایـن رابطـه زمینـة اصلـی بـرای اجتماعـی شـدن كـودكان محسـوب میشـود.
پـس الگـوی شـخصیتی خانـواده چارچـوب قابـل توجهی را بـرای بررسـی تعاملهـا ،عواطـف و روابط
در خانـواده رافراهـم میكنـد .از آنجـا کـه در روابـط صمیمیدو جنـس مخالف همچون زن و شـوهر،
خصیصههای روانشـناختی وابسـته به جنسـیت زنانه و یا مردانه اهمیت بسـیار دارد .گزارش بسـیاری
از محققـان نشـان میدهـد کـه زنـان بـه علت عالقـه به نگهـداری رابطـه ،یـا خصوصیاتی کـه دارند و
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یـا جنـس آنهـا ایجـاب میکنـد ،در زمـان پیـش از طلاق حالـت پـر اسـترستری دارند و بیشـتر از
مردهـا مشـکالت پیـش از طلاق را شناسـایی میکننـد .بـرای آنها زمان طلاق عاطفی سـالها قبل
از طلاق قانونـی بـه وقوع میپیوندد .مردها غالباً از مشـکالت زناشـویی بیخبر هسـتند و ممکن اسـت
درخواسـت طلاق را بـه صـورت یـک شـوک نـگاه کنند .مـرد از بحـث و مزاکره بـا همسـرش اجتناب
میکنـد تـا از تحریـکات روانـی کـه در نتیجه تعارض با همسـرش حاصل میشـود خـود را حفظ نماید
(بـه نقـل از زارعـی محمـود آبـادی .)1391،بـا توجه به اینکـه طالق و اختلاف زوجین با افسـردگی و
اعتمـاد بـه نفس با سـازگاری زناشـویی پایین ،اختلال کارکردنگرشـی ،عاطفه منفی و اضطـراب رابطه
مسـتقیم و معنـاداری دارد و بیـن سـازگاری زناشـویی و خانـواده اصلی بـا متغییرهای ذکرشـده رابطه
مسـتقیم و معنـادار دارد و مبانـی شـناختی منبـع تولید آنها محسـوب میشـود.
از جملـه محدودیتهـای پژوهـش اسـتفاده از پرسشـنامه خودگـزارش دهی بود .پیشـنهاد میشـود
درانجـام پژوهشهایـی ایـن چنیـن علاوه بر پرسشـنامههای خودسـنجی از دیگـر ابزار مثـل مصاحبه
و سـنجش رفتـار اسـتفاده شـود .بـا توجـه بـه نتایج پژوهش پیشـنهاد میشـود کـه به کمـک افزایش
آگاهـی و اسـتفاده بیشـتر مـردم از اطالعـات در مـورد باورهـا بپردازنـد ،پیشـنهاد میشـود علاوه بر
بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای پژوهـش روابـط علی مقایسـه ای بیـن آنها نیز نیز سـنجیده شـود.
منابع
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Abstract
The present study aims to compare the communication patterns of couples and problem solving in
the family among married seminary and university male students. The research method was causalcomparative. In order to achieve the research objectives, all married male seminary and university
students in Qom were selected from a sample of 120 people (60 married male seminary students and 60
married male university students) by simple random sampling method. Couples’ communication model
questionnaires (Christensen & Salawi, 1984) and family problem solving (Ahmadi, 2003) were used
to collect data. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha method, the
value of which was higher than 0.7 for both questionnaires. Content validity was also used to test the
validity of the questionnaire, for which the questionnaires were approved by relevant experts. Analysis
of data obtained from the questionnaires was performed through SPSS-V24 software in two descriptive
and inferential sections (multivariate and univariate analysis of variance tests). The results showed that
there was no significant difference between the couple’s communication pattern and its components
(constructive relationship, female withdrawal relationship, expected female / retired male scale and
avoidance relationship scale) among married seminary and university male students. The results also
showed that there was no significant difference between solving the family problem among married
seminary and university male students.
Keywords: communication patterns of couples, problem solving in the family, married male seminary
students
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