
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 7, No. 28, Summer 2017 815تا  121، ص 69، تابستان 82سال هفتم، شماره 
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 تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی
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 چکیده
وند شاختالف بین زوجین میهای تعاملی بین زن و شوهر مجموعه عواملی هستند که موجب ایجاد تعارض و آسیب

های ساخت و بررسی ویژگیکاهند. هدف پژوهش حاضر و از میزان سازگاری و رضایت آنها از ازدواج می

های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی بود. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه متون ی آسیبپرسشنامه

های مربوط به ساخت آزمون ریافته در قالب پژوهش کیفی، مقولهمصاحبه نیمه ساختا 54مربوطه و با اجرای 

ای تدوین گردید. سپس از بین مردان متأهلی که به مراکز مشاوره شهرکرد مشخص شد و بر اساس آنها پرسشنامه

شده بر روی آنها اجرا گردید. جهت نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه ساخته 133مراجعه کرده بودند، 

و ات زناشویی تعارضهای ین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار از پرسشنامهتعی

های به دست آمده مورد تحلیل اکتشافی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان استفاده شد. داده رضایت زناشویی انریچ

ب اعتبار همگرای آن با پرسشنامه تعارضات ، ضری50/3داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون برابر با 

/. بود. نتیجه آنکه پرسشنامه 29ضریب اعتبار واگرا با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ  ؛ و/02زناشویی 

ابی را در های تعاملی مردان اجتنپژوهشگرساخته دارای پایایی و اعتبار قابل قبولی است و توان شناسایی آسیب
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ای بومی و متناسب با فرهنگ های زوجی دارد. ارزش این پژوهش به طراحی پرسشنامهرمانهای بالینی و دپژوهش

 ایرانی برای تشخیص افراد دارای شخصیت اجتنابی است.

 های تعاملی زناشویی، پرسشنامه، پایایی، اعتبار، مردان اجتنابیآسیب: واژگان کلیدی

 مقدمه

گیری و ارزیابی تعامالت زناشویی بوده اندازه های اصلی پژوهشگران از دیرباز،یکی از دغدغه

؛ شی، والپر و 1351، 1؛ لیندبرگ، فاگت و توماس5553، 5است )راست، بنون، گرو و گلومبک

های منظمی در رابطه با تعامالت زناشویی ، پژوهش5503(. در همین راستا، از دهه 1354، 0والپر

های کدگذاری متعددی به های بعد سیستملای آغاز گردید و در ساهای مشاهدهبه وسیله روش

قبولی را از تعامالت های قابلها ارزیابی(. اگرچه این روش5520، 4وجود آمدند )فیلسینگر

یر گدادند، ولی از معایبی نیز برخوردار بودند. به عنوان نمونه، پرهزینه و وقتزناشویی ارائه می

 شد که تعامالت زوجین شکلیگاه موجب میبودند. همچنین، ضبط تعامالت زوجین در آزمایش

 (.1331، 9تصنعی به خود بگیرد )الدریچ و کریستنسن

های روش مشاهده، پرسشنامه ( با هدف رفع محدودیت5524) 0کریستنسن و سوالوی

یک ابزار خودگزارشی است  یهایگو 09را طراحی نمودند. این پرسشنامه  0الگوهای ارتباطی

سنجد: وقتی مسئله یا مشکلی رخ داده، به که ارتباط زوجین را در سه مرحله خاص از تعارض می

( سه الگوی ارتباطی را به 5555) 2و پس از بحث. کریستنسن و شنک هنگام بحث در مورد آن

                                                                                                                                               

1. Rost, Bennun, Growe & Golombok 

2. Lindberg, Fugett & Thomas 

3. Shi, Wampler & Wampler 

4. Filsinger 

5. Eldrige & Christensen 

6. Sullaway 

7. Communication Patterns Questionnaire (CPQ) 

8. Shenk 
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)هر  5اس ارتباط سازندهمقیهای پرسشنامه الگوهای ارتباطی مدنظر قرار دادند: خردهعنوان مقیاس

مطالبه ـ  مقیاسکنند(، خردهپردازند و احساسات خود را بیان میدو به گفتگو درباره مشکل می

کند، درحالی که دیگری زند و درخواست میکند، غر می)یکی از همسران انتقاد می 1گیریکناره

)هر دو از پرداختن  0تقابلمقیاس اجتناب مگزیند(؛ و خردهاجتناب از مواجهه و سکوت را برمی

نند. کهای بعد از تعارض اجتناب میبه موضوع و هرگونه تماس بدنی و عاطفی، حتی در زمان

 ترین شیوه ارتباطی در زوجینی که به دنبالگیری را رایجدرمانگران الگوی مطالبه ـ کنارهزوج

زدواج دارد )دیکرسون و اند که ارتباطی قوی با نارضایتی از ادرمان هستند، شناسایی کرده

 (.1350، 4زوکال

الگوهای ارتباطی ذکر شده، همانند سایر رفتارها، باید با توجه به زمینه و بافت فرهنگی مورد 

فرهنگی الگوهای ( جهت بررسی همسانی بین1330مطالعه قرار بگیرد. کریستنسن و همکاران )

 ایاالت متحده، تایوان و برزیل اجرا نمودند.ارتباطی زوجین، مطالعه خود را در چهار کشور ایتالیا، 

های آنها نشان داد که در هر چهار کشور، رضایتمندی زناشویی با الگوی ارتباط نتایج پژوهش

گیری رابطه معکوس دارد. همچنین، فراوانی سازنده رابطه مستقیم و با الگوی مطالبه ـ کناره

ن گیر بود. ایبیشتر از الگوی شوهر ـ مطالبه / زن ـ کناره 9گیرالگوی زن ـ مطالبه / شوهر ـ کناره

 ها نشان دادند که به طور کلی، زنان در مقایسه با مردان خواهان نزدیکی بیشتر هستند.یافته

های آشفته یک الگوی زن ـ ( نیز در بسیاری از ازدواج1333) 0به اعتقاد گاتمن و لونسون

های زن در تعارض مشخص رد. این الگو با درخواستگیری وجود دامطالبه/ شوهر ـ کناره

، هازن شود. کوران، اگولسکایگیری عاطفی یا فیزیکی مرد پاسخ داده میگردد که با کنارهمی

                                                                                                                                               

1. Constructive Communication Subscale 

2. Demander-Withdraw 

3. Mutual avoiding 

4. Dickerson & Zoccola 

5. wife-demand/husband-withdraw pattern 

6. Levenson 
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ها با آید، زن( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که وقتی مشکلی پیش می1355) 5و بوش

به  کنند و تا حل و فصل موضوعرض میاحتمال بیشتری شروع به گفتگو درباره موضوع تعا

گیرند. این عمل شیوه مناسبی برای دهند. ولی مردها معموالً موضوع را نادیده میگفتگو ادامه می

مقابله با تعارض نیست. با این حال، اجتناب کردن از تعارض به طور کامل، آسیب بیشتری به 

های ( بر روی پژوهش1330) 1و کریستنسنزند. مطالعات الدریج، سویر، جونز، اتکینز رابطه می

تبط های اساسی ازدواج نیز مرگیری با سایر جنبهدهند که الگوی مطالبه ـ کنارهمتعدد نشان می

ای هاست؛ از جمله: تفاوت در قدرت و خشونت، تفاوت در تمایل به صمیمیت و استقالل، نقش

 جنسیتی و تقسیم کار.

مجموعه »کنند: گونه تعریف میبین زوجین را این 4املیهای تع( آسیب1334) 0هنری و میلر

شوند، از میزان رضایت و عواملی که موجب ایجاد تعارض و اختالف بین زن و شوهر می

ت گردند و حتی ممکن اسکاهند، مانع عملکرد طبیعی در زندگی زناشویی میسازگاری آنها می

 «رابطه زناشویی را به طالق و جدایی بکشانند.

 های تعاملی به تأثیر اختالالت شخصیت در روابطپردازان جهت بررسی آسیباز نظریه برخی

های ارتباطی زوجین مبتال به اختالالت شخصیت اند و بر روی الگوها و چرخههمسران پرداخته

( معتقد است یکی از الگوهای متداول در بین 5555) 9اند. به عنوان نمونه، نرسمطالعه کرده

را، گپاتولوژیک، الگوی زن وسواسی ـ مرد اجتنابی/ وابسته است. در این الگو زن کمالهای زوج

ماید؛ نکند و مرد از مواجهه دوری میکننده و چسبنده است و دائماً انتقاد میگیر و کنترلسخت

کند به خاطر ترس از طرد شدن، از همسر خود فاصله و با اینکه به روابط نزدیک احساس نیاز می

 گزیند.فته و اجتناب را بر میگر

                                                                                                                                               

1. Curran, Ogolsky, Hazen & Bosch 

2. Eldrige, Sevier, Jones, Atkins & Christensen 

3. Henry & Miller 

4. interaction pathology 

5. Nurse 
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-، الگوی فراگیر کمرویی اجتماعی، احساسات عدم5ویژگی بارز سبک شخصیت اجتنابی

کفایت و حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی منفی دیگران است. سبک شخصیت اجتنابی از 

ترس از  لکند که این مسئله به دلیهای اجتماعی، اجتناب میفردی نزدیک و موقعیتروابط بین

شرمندگی و آسیب دیدن از جانب دیگران است. این افراد معموالً برای نیاز خود جهت خودداری 

اقع کنند. این افراد در موهای مختلفی استفاده میفردی ضروری، از توجیهکردن از روابط بین

(. وجود 3531، 1کنند )رودباق و گیانولیتفاوتی را انتخاب میگیری همراه با بیبحرانی، کناره

و  0گردد )وینبرتفردی و شغلی میهای جدی و مزمن در عملکرد بیناین اختالل موجب آسیب

 های عمده در توانفردی، منجر به محدودیت(؛ و آشفتگی شدید در روابط بین1350همکاران، 

 (.1350و همکاران،  4شود )تاناکاعملکردی شخص می

( در بررسی خود بر روی افراد اجتنابی متوجه 1350) 9دیماگیو، نیکولو، سمراری و کارسیونه

های فراشناختی نظارت بر عقاید و هیجانات هستند و ارتباط بین شدند که این افراد فاقد مهارت

توانند تشخیص دهند. به عقیده این پژوهشگران آنها و متغیرهای رفتاری و محیطی را نمی

ای هد: )الف( نظارت یعنی شناسایی و تشخیص مولفهها دارای مشکل هستنها در این حوزهاجتنابی

های خود، چه درونی )اضطراب های ذهن )افکار و هیجانات(؛ )ب( شناسایی دالیل حالتحالت

ای )همسر طردکننده(؛ )ج( غلبه بر تجارب سخت؛ و )د( ی دیگری( یا رابطهناشی از عقیده

ها در مشخص د؛ یعنی در بسیاری از موقعیتهستن 0تایمیاها دارای الکسی. اجتنابی0تمرکززدایی

ی رفتارشان مشکل دارند. در نتیجه قادر به توصیف محتوای های ذهن و انگیزهکردن حالت

 شان نیستند.رنج

                                                                                                                                               

1. avoidant personality disorder 

2. Rodebaugh & Gianoli 

3. Weinbrecht 

4. Tanaka 

5. Dimaggio, Nicolò, Semerari & Carcione 

6. decentering 

7. alexithymia 
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شان با دیگران )حتی خویشاوندان نزدیک(، به خاطر ترس زیاد از مورد افراد اجتنابی در روابط

کنند. اضطراب اجتماعی آنها برای زداری و کنترل میشدن، به شدت خودشان را باتمسخر واقع

مرویی رسند. کاز نگاه دیگران متواضع، کمرو و مردد به نظر می هاآندیگران کامالً مشهود است. 

ستند بر بر این باورند که قادر نی هاآنلیاقتی و عزت نفس پایین است. آنها سرشار از احساسات بی

زینند گهای اجتماعی را بر می، برای همین اجتناب از موقعیتشان غلبه کننداضطراب اجتماعی

 (.1330، 5)سگال، کولیج و روزووسکی

واره کننده است، چرا که شخصیت اجتنابی همزندگی در کنار یک فرد اجتنابی بسیار خسته

دهی و پذیرش نامشروط دارد، بدون اینکه خودش نیز متقابالً چنین احساس نیاز به اطمینان

یتی بکند. به همین خاطر، همسر او از یک سو در نتیجه تالش دائم برای ارضای نیازهای او مسئول

شدن نیازهای عاطفی و اجتماعی خودش، دچار احساس خستگی، و از سوی دیگر، نادیده گرفته

شود. حتی در همان اوایل آشنایی نیز، کمرویی شخصیت اجتنابی و ترس او رنجش و خشم می

آور باشد. چنین افرادی از نمایان کردن تواند برای همسرش عذابرابطه صمیمیانه میاز برقراری 

دن اند که دیگران تمایلی به دیخودشان سخت وحشت دارند، زیرا همواره به خودشان تلقین کرده

(. همسران قربانی رابطه با مردان دارای 1330، 1دنیای درونی آنها ندارند. )جانسون و موری

کنند که از دریافت حمایت عاطفی از شوهرشان بسیار ناامید هستند ابی گزارش میشخصیت اجتن

 (.1353، 0)کارول، نلسون، یورگاسون، هارپر، اشتون و جنسن

( در تعیین عوامل تأثیرگذار بر روابط زناشویی، اجتناب بعد مهمی را به 1355) 4به باور فینی

این الگو است )الدریج و  9انگر ماهیت جهانیهای فرافرهنگی بیدهد. ارزیابیخود اختصاص می

ها، این مردها درصد ازدواج 29دهد در ( نشان می5552های گاتمن )(. پژوهش1330همکاران، 

                                                                                                                                               

1. Segal, Coolidge & Rosowsky 

2. Johnson & Murray 

3. Carroll, Nelson, Yorgason, Harper, Ashton & Jensen 

4. Feeney 

5. ubiquitous 
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ردد. در گگیرند که دلیل آن به میراث تکاملی مردان بر میهستند که رفتار اجتنابی را درپیش می

یروز کند با اجتناب کردن، پگیر است که سعی میهکننده و مرد کناراین الگو معموالً زن مطالبه

ای که مردان اجتنابی، چه به صورت فردی و چه میدان تعارض باشد. با توجه به مشکالت عدیده

تنابی، های اجکنند و به دلیل اهمیت شناسایی و تعدیل ویژگیدر روابط زناشویی، تجربه می

ن افراد در جمعیت بهنجار و متناسب با ضرورت وجود یک ابزاری تشخیصی برای شناسایی ای

نامه ملزم به تهیه این پرسش فرهنگ ایران کامالً محرز است. فقدان چنین ابزاری، پژوهشگران را

 نمود.

 پژوهش روش

پژوهش حاضر از نوع ترکیبی ـ اکتشافی است. در مرحله اول از روش تحلیل محتوای کیفی 

ردنظر و گرفته با نمونه موهای صورتحلیل مصاحبهکار گیری این روش، تاستفاده شد. دلیل به

 های تعاملی افراد دارای شخصیت اجتنابی بود.کشف آسیب

های داخلی و گیری پژوهش حاضر طبق مراحل زیر انجام شد. ابتدا از بین منابع و پیشینهنمونه

الکترونیکی، )منابع  1359تا  5523های خارجی مرتبط با موضوع شخصیت اجتنابی محدود به سال

وه بر شدند. عالها انتخاب ها و مجالت( منابع به تعداد الزم تا حد اشباع مقولهنامهها، پایانکتاب

انتخاب شدند؛  5گیری هدفمندساختاریافته انجام شد. این افراد با روش نمونهمصاحبه نیمه 54آن، 

آنجایی  پژوهش بود. از االتسؤچراکه مقصود، دستیابی به حداکثر اطالعات ممکن درباره پاسخ 

که در روش تحقیق کیفی، جهت دستیابی به اشباع اطالعات، پژوهشگر بیش از یک دفعه نسبت 

ش، های این بخکند، حجم نمونه پژوهش از قبل تعیین نگردید. دادهها اقدام میبه گردآوری داده

واده و ا متخصصان خانی متون علمی مربوط به شخصیت اجتنابی و همچنین مصاحبه باز مطالعه

آوری گردید تا هدف مورد نظر ازدواج و مردان دارای شخصیت اجتنابی و همسران آنها جمع

                                                                                                                                               

1. purposeful sampling 
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تا  ها انتخاب شدند وها باتوجه به حداکثر تنوع در دادهها، حاصل شود. نمونهیعنی اشباع مقوله

 ز بین افرادی که واجدها ازمانی که اشباع اطالعاتی حاصل شد ادامه داشت. برای انجام مصاحبه

دم های بالینی، عهای ورود )تشخیص شخصیت اجتنابی در شوهر، عدم تشخیص اختاللمالک

ابتال به سوءمصرف مواد و الکل و عدم دریافت داروهای روانپزشکی، عدم مراجعه به دادگاه 

مدت  زمان،های مشاوره یا درمان همبرای طالق در زمان اجرای پژوهش، عدم شرکت در دوره

از روش  ازدواج بیشتر از یک سال، تحصیالت باالتر از دیپلم( به نمونه بودند و با استفاده

های تشخیصی مناسب برای شخصیت اجتنابی و با گیری از آزمونگیری هدفمند، با بهرهنمونه

شناختی و دالیل اصلی مراجعه به مراکز مشاوره )تمایل به های جمعیتمشخص کردن ویژگی

مصاحبه  54اطالعات انتخاب شدند.  تا حد اشباع ، نارضایتی زناشویی، روابط فرازناشویی(جدایی

های متخصص خانواده و ازدواج که دارای حداقل پنج سال سابقه کار با زوج 9با همکاری 

های مرد دارای شخصیت اجتنابی و همسران آنها صورت گرفت. داده 5اجتنابی بودند و 

و  (22/00)میانگین  49و حداکثر  14مونه نشان داد که حداقل سن آنها شناختی مردان نجمعیت

( بود. حداقل سن در همسران آنها 00/53سال )میانگین  19و حداکثر  5سنوات تأهل آنها حداقل 

داد. پس از توضیحی مختصر در مورد علل انجام ( را نشان می44/04)میانگین  40و حداکثر  14

کنندگان، رضایت آنها برای ها به مشارکتمحرمانه بودن مصاحبه بخشی ازپژوهش و اطمینان

 03تا  43استفاده از ضبط صوت حاصل گردید. زمان انجام مصاحبه تابع شرایط و دامنه آن از 

با  تان چگونه است؟( آغاز و سپسها با پرسش کلی مثل )زندگی زناشوییدقیقه بود. مصاحبه

 ها بر اساس اصول مصاحبه نیمه ساختاریافته در یک. سوالرفتتوجه به فرایند مصاحبه پیش می

ی شد. توالهای تحت پوشش، گنجانده میراهنمای مصاحبه با تمرکز بر روی مسائل یا حوزه

کنندگان یکسان نبود و به فرایند مصاحبه و پاسخ هر فرد بستگی ها برای همه شرکتپرسش

 ها را ازداد که انواع مشابهی از دادهاطمینان را میاما راهنمای مصاحبه به پژوهشگر این ؛ داشت

 دهندگان گردآوری کند.همه آگاهی
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تعارض و نحوه مدیریت آن )نوع داد. های زیر را مورد بررسی قرار میحوزه سؤاالتسایر 

ها، نحوه حل آنها(، سبک ارتباطی و تعاملی زوجین )قهر، طرد، تعارض، شدت و فراوانی تعارض

سازی گیری، پرخاشگری، تحقیر، سرزنش، شکایت، مثلثب ـ گریز، اجتناب و کنارهرابطه تعقی

اشتغال و تأثیر آن در رابطه )ثبات شغلی، ارتباط با همکاران، (، با فرزندان، خانواده اصلی یا کار

های رضایت شغلی(، ارتباط با جامعه و تأثیر آن در رابطه )رعایت آداب اجتماعی، رعایت ارزش

مذهبی،  بندی به اعتقاداتعوامل مذهبی، سیاسی و فرهنگی )پای(، هابندی به سنتپای فرهنگی،

ازی، طرد(، تعهد سفرزندان )کمیت و کیفیت ارتباط با فرزند، مثلث(، های سیاسی افراطیگرایش

بندی به ازدواج )روابط فرازناشویی(، هیجان و ارتباط هیجانی )بیان احساسات، درک و پای

ل ی جنسی )میزان تمایرابطه(، مسر، ثبات هیجانی، مهرورزی، افسردگی و اضطراباحساسات ه

(، هاو عالقه، فراوانی و شدت رابطه(، تفکر و باورها )خطاهای شناختی، تعبیر و تفسیرها، استدالل

ی مالی )مدیریت مالی، دخل و خرج، خساست(، ارتباط با دوستان )انزوا و عدم رفتار در زمینه

ی اصلی و خانواده همسر )میزان ارتباط، خانواده(، وآمد با دوستانیزان تمایل به رفت دوستی، م

ظایف پذیری و مدیریت )همکاری در انجام ومسئولیت(، تمایل به ارتباط، وابستگی و چسبندگی

ی هامهارت ی گذران اوقات فراغت(،شناسی، نحوهریزی، وظیفهمنزل، نظم و انضباط، برنامه

المی و غیرکالمی )تماس چشمی، حفظ حرمت در گفتار، تن صدا، حاالت چهره، ارتباطی ک

 حاالت بدن(، رفتار )رفتارهای مخرب مانند پرخاشگری، سوءمصرف مواد، الکل، ضرب و شتم(

 .های دفاعی مورد استفادهو نوع مکانیسم

لیل ل تحها، از مراحسازی و استخراج مقولهگرفته، مفهومهای صورتجهت بررسی مصاحبه

نندگان ضبط و کتماتیک کیفی استفاده شد. جهت انجام تحلیل تماتیک، متن مصاحبه با شرکت

که کلماتی کلیدی یا  ها چندین بار مرور شد و واحدهای معنیسازی شد. متن مصاحبهپیاده

 مقوله 13های به دست آمده در های تجزیه و تحلیلی هستند، از آنها استخراج گردید. دادهطبقه

خودحقیرپنداری، انفعال رفتاری، خودمحوری »ها عبارت بودند از: بندی شدند. این مقولهطبقه
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هراسی، اسارت عواطف، گیری، جمعپسند، جسمانی کردن، کنارهناسازگارانه، ظاهر اجتماع

تحرکی بیانی، بینش بدون تعمق، گویش توجیهی، انفعال جنسی، منفعل ـ مهاجم، کم

 گرایی جبری، آسیب فراگیر، فرسودگی زناشویی،های سرد احساسی، کمالتغییرگریزی، خانه

 «.و دوسوگرایی نظری مالیتنگ

ان های تعاملی مردای برای سنجش آسیبی دوم پژوهش، به منظور تهیه پرسشنامهدر مرحله

گویه طرح گردید. جهت اعتباربخشی دست  50گانه،  13های اجتنابی، بر اساس این مقوله

های طرح شده از چند پژوهشگر ورزیده که شده و گویههای تحلیلها و مقولهها، مصاحبهنوشته

دارای مدرک علمی مرتبط و تجربه کار در درمان مشکالت زناشویی بودند، خواسته شد تا نظر 

خود را در مورد آنها اعالم نمایند؛ سپس اصالحات الزم انجام گرفت. در فرایند بررسی و بازبینی 

 شد. صرفات از متخصصان خانواده و ازدواج در دانشگاه اصفهان نیز کمک گرفته میاطالع

شوندگان نیز از دیگر عوامل مورد نظر زمان کافی برای پژوهش و ارتباط همدالنه با مصاحبه

ر از ها، از پنج نفها بود. جهت سنجش اعتبار محتوایی و اعتبار گویهجهت افزایش اعتبار داده

 نشناسی خواسته شد تا آنها را مورد بررسی قرار داده و اعالم نظر کنند.متخصصان روا

های به دست آمده بود. های پرسشنامه با مقولههدف از بررسی متخصصان همخوانی گویه

نفری از مردان متأهل  99ی اولیه بر روی یک گروه برای به دست آوردن پایایی آزمون، پرسشنامه

مورد تحلیل قرار  SPSSشده، با استفاده از نرم افزار پرسشنامه تکمیل 40اجرا گردید. از این میان 

ی آماری این شده بر روی جامعه آماری اجرا گردید. جامعهگرفتند. سپس پرسشنامه حاصل

ی . نمونهدادندپژوهش را کلیه مردان متأهل با عالئم شخصیت اجتنابی در شهرکرد تشکیل می

یری گمتأهل دارای شخصیت اجتنابی بودند که بر اساس نمونه نفر از مردان 133پژوهش شامل 

، ها بدون نام و شامل اطالعاتی درباره سنهدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه

و شغل و میزان  سن در زمان ازدواج، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان، شغل، میزان تحصیالت

 تحصیالت همسر بود.
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ر ها بها خواسته شد میزان موافقت خود را با هر یک از گویهامه از آزمودنیدر این پرسشن

ای لیکرت )از بسیار کم تا بسیار زیاد( مشخص کنند. جهت تجزیه و تحلیل روی مقیاس پنج درجه

ی سازی از جمله تعیین ضریب اعتبار، تحلیل عوامل و محاسبههای متعارف آزمونها از روشداده

استفاده گردید. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه اجتناب تعاملی، از روش آلفای ضرایب پایایی 

کرونباخ، به تحلیل پایایی هر یک از سؤاالت پرسشنامه پرداخته شد. نتیجه تحلیل نشان داد که 

که بیانگر پایایی  بود 50/3ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای مردان دارای شخصیت اجتنابی 

را ی اعتبار محتوایی، تحلیل عوامل و اعتبار همگبرای تعیین اعتبار از روش محاسبهمطلوب است. 

 د.استفاده ش رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامهپرسشنامه تعارضات زناشویی و واگرای 

ای زن و هی تعارضات زناشویی توسط ثنایی و براتی و به منظور سنجش تعارضپرسشنامه

ی کل باشد. بیشترین نمرهمی سؤال 41(. این پرسشنامه دارای 5020شوهری ساخته شد )ثنایی، 

ها را در هفت زمینه تعارض زوج  است. این پرسشنامه 41و کمترین نمره آن  153پرسشنامه 

و  59/3کل این پرسشنامه برابر با  یاییپا .کندسنجد و شدت تعارض زناشویی را برآورد میمی

 «کاهش رابطه جنسی»، 53/3 «کاهش همکاری» :دست آمد برای هفت مؤلفه آن به ترتیب زیر به

افزایش جلب حمایت » ،59/3« افزایش رابطه با خانواده» ،59/3 «افزایش واکنش هیجانی»، 21/3

محاسبه  51/3« جداکردن امور مالی از یکدیگر»و  29/3« کاهش رابطه با همسر»، 53/3« فرزندان

 .شد

ا زا، بهای بالقوه مشکلسوالی است که برای ارزیابی زمینه 559پرسشنامه انریچ یک ابزار 

ون، رود. این پرسشنامه توسط السسازی رابطه زناشویی به کار میهای قوت و غنیشناسایی زمینه

سوالی این پرسشنامه  40( فرم کوتاه 5004سلیمانیان ) (.5020)ثنایی، ساخته شد  5فورنیر و دراکمن

گزارش کرده است. ضریب  59/3را ترجمه و همبستگی درونی آزمون را در جمعیت ایرانی 

های رضایت و با مقیاس 03/3تا  45/3های رضایت خانوادگی از همبستگی این پرسشنامه با مقیاس

                                                                                                                                               

1. Olson, Fournier & Druckman 
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سازه آن است. همچنین، ضریب پایایی آن به  است که نشانه اعتبار 45/3تا  01/3از زندگی از 

به دست آمده است. اعتبار آزمون با استفاده از ضریب همبستگی  59/3روش آلفای کرونباخ 

و برای مردان  54/3و برای زنان  50/3پیرسون با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته، برای مردان 

ن پژوهش جهت تعیین اعتبار واگرا از فرم (. در ای5020به دست آمده است )ثنایی،  54/3و زنان 

 ( استفاده شد.5004کوتاه آزمون )سلیمانیان، 

مرد متأهل با عالئم شخصیت اجتنابی بودند که بر اساس  133ی پژوهش حاضر نمونه

گیری هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برآورد تعداد نمونه از طریق فرمول نمونه

شناختی بیانگر آن است که حداقل سن در گروه های جمعیتداده نجام شد.گیری کوکران انمونه

سال )میانگین  15و حداکثر  5و سنوات تأهل حداقل  (00/04)میانگین  45و حداکثر  10نمونه 

درصد( و حداکثر دکترای تخصصی  5/9( بود. میزان تحصیالت آنها حداقل زیر دیپلم )45/55

 5مناسب بودن یا کفایت گروه نمونه با آزمون کیسر، مایر و الکینمیزان درصد( بود.  4/0)

(KMO مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مقدار سطح معناداری مشخص شد که حجم )

 نمونه از کفایت الزم برخوردار است.

 و بارتلت KMO شاخص .1 جدول

  آزمون بارتلت KMO شاخص

909/3 
 909/5329 دویآماره کا

 4903 یآزاددرجه 

 333/3 یداراسطح معن 

 40/03عامل به دست آمد که در مجموع  13در تحلیل عاملی اکتشافی با ارزش باالی یک، 

کردند. پس از انجام تحلیل عاملی، پایایی پرسشنامه در را تبیین می سؤاالتدرصد واریانس کل 

مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر آلفای کرونباخ برای هر شاخص تعیین  هاشاخصهر یک از 

مربوطه موجب افزایش ضریب  سؤاالتهای پرسشنامه، حذف برخی از شد. در برخی از شاخص
                                                                                                                                               

1. Keiser, Mayer & Olkin )KMO( 



 162/ ...  هاییبآس یپرسشنامه یروانسنج هاییژگیو یساخت و بررس

( برای هر شاخص، پایایی 09/3از  تربزرگآلفای کرونباخ شد. با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ )

مشاهده  1نتایج تحلیل عاملی و مقادیر آلفای کرونباخ در جدول گردد. می دییتأپرسشنامه 

 شود.می

 های پرسشنامهنتیجه تحلیل عاملی و مقادیر آلفای کرونباخ شاخص .2جدول 

 مربوطه سؤاالت هاعامل
تعداد 

 سؤاالت

مقدار آلفای 

 کرونباخ

آلفای کرونباخ پس 

 سؤاالتاز تصحیح 

 211/3 235/3 0 49تا  43 سؤاالت یپنداریرخودحق

 023/3 092/3 9 03تا  90 سؤاالت یهیتوج گویش

 001/3 005/3 4 05تا  00 سؤاالت بدون تعمق بینش

 - 295/3 0 10تا  15 سؤاالت یجبر ییگراکمال

 254/3 054/3 0 00تا  12 سؤاالت کردن جسمانی

 020/3 000/3 9 99تا  95 سؤاالت یهراسجمع

 - 041/3 0 10 - 13 – 50 عواطف اسارت

 - 010/3 1 50 - 59 ییسوگرادو

 219/3 050/3 0 05تا  04 سؤاالت یرفراگ آسیب

 530/3 259/3 50 51تا  5 سؤاالت یریگکناره

 020/3 000/3 9 09تا  05 سؤاالت یانیب یتحرککم

 - 000/3 1 54 - 50 پسنداجتماع ظاهر

 000/3 109/3 4 51تا  25 سؤاالت یرفتار انفعال

 025/3 003/3 9 09تا  05 سؤاالت ـ پرخاشگر منفعل

 214/3 054/3 9 03تا  00 سؤاالت یزیگرتغییر

 051/3 002/3 9 93تا  40 سؤاالت ییزناشو فرسودگی

 - 251/3 0 55تا  54 سؤاالت ناسازگارانه یمحورخود

 - 005/3 0 22 - 20 – 20 یسرد احساس یهاخانه

 - 005/3 0 21 - 25 – 23 یجنس انفعال

 000/3 093/3 1 29 - 24- 20 یمال ینظرتنگ
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است؛ بدین  سؤال 21مانده های باقی، تعداد گویهگرددیممشاهده  1گونه که در جدول همان

شده در های حذفبه دلیل دارا نبودن شرایط از پرسشنامه حذف شدند. سوال سؤال 54معنا که 

ی، هراس، جمعکردن ، جسمانیبدون تعمق یهی، بینشتوج ی، گویشپنداریرخودحقهای عامل

 زی، فرسودگییگرگر، تغییرـ پرخاش یانی، منفعلب یتحرکیری، کمگیر، کنارهفراگ آسیب

های هبود. گوی سؤالی دو رفتار و در عامل انفعال سؤالی هر کدام یک مال ینظریی، تنگزناشو

گذاری شوند. حداقل نمره طوری طرح شدند که به شکل معکوس 92و  90، 90، 40، 10، 10، 19

(. 4شد )جدول بود که از جمع نمرات حاصل می 453و حداکثر آن  21نمره در این پرسشنامه 

 دهنده میزان بیشتر اجتناب است.نمرات باالتر نشان

عارضات تهمگرا و واگرای پرسشنامه پژوهشگرساخته، از پرسشنامه اعتبار به منظور بررسی 

ها استفاده شد و سپس ضریب همبستگی بین آن انریچ و پرسشنامه رضایت زناشویی زناشویی

همگرا و واگرای قابل قبول اعتبار شده بیانگر های حاصل(. داده0محاسبه گردید )جدول 

 بود. های تعاملی افراد دارای شخصیت اجتنابیآسیبپرسشنامه 

 همبستگی بین پرسشنامه پژوهشگرساخته  .3جدول 

 p <001/0های تعارضات زناشویی و انریچ در سطح شنامهبا پرس

 چانری رضایت زناشویی تعارضات زناشویی پژوهشگرساخته هاپرسشنامه

 -29/3 02/3 5 پژوهشگرساخته

 -00/3 5 . تعارضات زناشویی

 5 . . چیانر ییزناشو تیرضا

 گیریبحث و نتیجه

 روابط زناشویی و به منظور پرکردن خالء وجودپژوهش حاضر با توجه به تأثیر مخرب اجتناب در 

یابی تا بستر مناسب جهت پژوهش، ارز ابزاری برای سنجش میزان این اجتناب صورت گرفته است
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( شیوه مقابله با 1332) 5های تعاملی زناشویی فراهم گردد. چراکه به گفته آریتاو درمان آسیب

ای هتوان با فراهم نمودن فرصتاز این رو میتوان آن را تغییر داد. تعارض اکتسابی است و می

های مخرب و گیری کمک کرد تا شیوهآموزشی، به زوجین دارای الگوی مطالبه ـ کناره

 یرند.هایی کارآمدتر به کار بگهای تعاملی خود را تغییر دهند و شیوهناکارآمد مقابله با آسیب

گرا و همبستگی شویی بیانگر اعتبار همهمبستگی مثبت این پرسشنامه با پرسشنامه تعارضات زنا

ج انریچ بیانگر اعتبار واگرای این پرسشنامه است. نتای رضایت زناشوییمنفی آن با پرسشنامه 

عامل به دست آمده  13تحلیل عاملی حکایت از اعتبار عاملی این پرسشنامه دارد و نشان داد که 

 کند.بی را ارزیابی و تبیین میهای تعاملی افراد اجتنادرصد از آسیب 40/03در مجموع 

شده در بخش کیفی پژوهش های حاصلهای به دست آمده در تحلیل عاملی با مقولهعامل

خودحقیرپنداری، انفعال رفتاری، خودمحوری »ها عبارتند از: کامالً همخوان هستند. این عامل

، اسارت عواطف، هراسیگیری، جمعپسند، جسمانی کردن، کنارهناسازگارانه، ظاهر اجتماع

تحرکی بیانی، بینش بدون تعمق، گویش توجیهی، انفعال جنسی، تغییرگریزی، مهاجم، کمـ منفعل

 و گرایی جبری، آسیب فراگیر، فرسودگی زناشوییهای سرد احساسی، دوسوگرایی، کمالخانه

 «.نظری مالیتنگ

های یخصیت اجتنابی توانایعامل خودحقیرپنداری به این ویژگی اشاره دارد که افراد دارای ش

خود را از نظر اجتماعی  هاآندانند که در جمع در مورد آنها صحبت کنند. خود را در حدی نمی

دانند و نگاه تحقیرآمیزی به خود دارند. این افراد اعتماد به داشتنی میکفایت و غیر دوستبی

هایی وانشناختی با عبارتنفس و احساس کفایت بسیار پایینی دارند. این ویژگی در متون ر

کفایت و احساس شرمندگی در برابر دیگران عنوان شده است )میلون، همچون احساس عدم

 (.5022، 1؛ جانسون1330؛ اسپری، 1334

                                                                                                                                               

1. Arieta 

2. Johnson 
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رای دهند. همچنین بافراد اجتنابی تا زمانی که مشکلی به اوج خود نرسد به آن اهمیتی نمی

ن موضوع به ای« انفعال رفتاری»آورند. خصیصه پردازی رو میگریز از مواجهه با مشکالت به خیال

( 5022به گفته جانسون )کار هستند. اشخاص اجتنابی کم( معتقد است 1330اشاره دارد. اسپری )

گوید این افراد ممکن است از ( می1330) 5کنند؛ و تیپیای منفعالنه رفتار میاین افراد به شیوه

دیگران هیچ وقت استفاده نکنند. ویژگی دیگر افراد اجتنابی،  توانایی خویش برای تعامل با

 کنند ودر تعارض با همسرشان، خود را مقصر قلمداد نمی هاآناست. « خودمحوری ناسازگارانه»

از همسرشان انتظار دارند برای تمام افکار و رفتارهای آنها احترام قائل شود. جانسون و موری 

دارد  دهی و پذیرش غیرمشروطیت اجتنابی همواره نیاز به اطمینان( بر این باورند که شخص1330)

( در این رابطه از 1359بدون اینکه خودش چنین مسئولیتی را در رابطه احساس کند. دیماگیو )

بافی در مورد عظمت خود استفاده ، به معنای پناه بردن به خیال1اصطالح خودشیفتگی پنهان

 کند.می

هند. دکمرویی خود را به شکل عالیم غیرکالمی و جسمانی نشان میبرخی از افراد اجتنابی 

شان را در پشت مشکالت جنسی، نظیر ناتوانی مرد یا مقاربت دردناک زن به عنوان اضطراب هاآن

(. این ویژگی در پژوهش حاضر 1330کنند )اسپری، راهی برای فاصله گرفتن از همسر، پنهان می

ت. افراد اجتنابی معموالً در ظاهر، خود را دارای اعتماد به نفس نامیده شده اس« جسمانی کردن»

ی ادهند، وجهه اجتماعی خوبی در خارج از خانه دارند و در برابر دیگران رفتار محترمانهنشان می

نامیده شد. اصطالحی که در « ظاهر اجتماع پسند»گذارند. این خصیصه از خود به نمایش می

ی های صورت گرفته با همسران مردان اجتنابشود و با توجه به مصاحبههای قبلی دیده نمیپژوهش

 برای اولین بار در این پژوهش به کار گرفته شد.

به  است. فرد اجتنابی تمایلی« گیریکناره»های افراد اجتنابی یکی از بارزترین ویژگی

افراد صمیمی محدودی در زندگی خود دارند و  هاآنمشارکت و توسعه روابط صمیمی ندارد. 
                                                                                                                                               

1. Tippie 

2. covert narcissism 
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( این افراد خجالتی و ساکت 1355) 5برند. به گفته بیننفلدهمواره به روابط آشنای خود پناه می

( نیز معتقدند که ویژگی 1353هستند و انزوای اجتماعی در آنها رایج است. رودباق و گیانولی )

ز روابط مرویی اجتماعی است. شخصیت اجتنابی ابارز اختالل شخصیت اجتنابی، الگوی فراگیر ک

یری همراه گکند و در مواقع بحرانی، کنارههای اجتماعی، اجتناب میفردی نزدیک و موقعیتبین

(، 1330(، اسپری )1334های میلون )کند. این ویژگی در پژوهشتفاوتی را انتخاب میبا بی

توانند در ها معموالً نمیشود. اجتنابیدیده می( نیز 1359( و دیماگیو و همکاران )5022جانسون )

به این ویژگی اشاره دارد. به « هراسیجمع»مقابل جمع اظهار نظر و از خود دفاع کنند. خصیصه 

ای که موجب شود آنها در معرض دید های اجتنابی از مخاطره( شخصیت1334گفته میلون )

 کنند.عموم قرار بگیرند فرار می

حساسات صمیمانه درباره ترس از در معرض دید قرار گرفتن، مورد استهزاء افراد اجتنابی ا

(؛ در این افراد فاصله گرفتن 1330کنند )سگال و همکاران، قرار گرفتن یا شرمندگی را پنهان می

« اسارت عواطف»(. این ویژگی با اصطالح 1330روشی برای مقابله با عصبانیت است )اسپری، 

ر با اینکه پرخاشگ هاآنها دارای ویژگی منفعل ـ مهاجم هستند. نابینامگذاری شده است. اجت

نیستند ولی اگر کسی اصرار بر ورود به قلعه تنهایی آنها داشته باشد، ممکن است دست به 

گوید رفتار این افراد از اطاعت ( در این باره می1359رفتارهای پرخاشگرانه هم بزنند. دیماگیو )

ن و آرزوی مفرط برای آزادی، در نوسان است، چرا که آنها قادر به رفتار و فرمانبرداری تا طغیا

 مندانه نیستند.جرأت

سیاری ب هاآناست. « تحرکی بیانیکم»های مردان دارای شخصیت اجتنابی از دیگر ویژگی

گویند و در هنگام گذارند. از احساسات خود سخن نمیاز مسائل را با همسرشان در میان نمی

( معتقد است که این افراد 5022کنند. جانسون )خواسته و گالیه خود را بیان نمیتعارض، 

( نیز در روابط زناشویی 1330آورند. به عقیده جانسون و موری )شان را به زبان نمیاحساسات

                                                                                                                                               

1. Bienenfeld 
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ی اگذارد یا در حسرت شنیدن کلمهزند، قرار مالقات میآنها، این همسر است که به او تلفن می

ه به این ویژگی اشاره دارد ک« بینش بدون تعمق»کند. آمیز از سوی او سر میمحبتعاشقانه و 

( اجتناب کلیه امور 1330افراد اجتنابی نسبت به اجتناب خود بینش کافی ندارند. به اعتقاد کانتور )

دهد ولی آنها هیچ جوابی برای دلیل احساس ناراحتی و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می

هند دشان ندارند. بسیاری از آنها اجتناب خود را به عنوان چیزی که ترجیح میاز زندگی نارضایتی

( در بررسی خود بر 1330نمایند. دیماگیو و همکاران )یا مورد پسند خودشان است، توجیه می

های فراشناختی نظارت بر عقاید و روی افراد اجتنابی متوجه شدند که این افراد فاقد مهارت

 هند.توانند تشخیص دهستند و ارتباط بین آنها و متغیرهای رفتاری و محیطی را نمی هیجانات

برای نیاز خود جهت خودداری کردن از روابط « گویش توجیهی»این افراد با داشتن ویژگی 

( 1350و همکاران ) 5کنند. به گفته کامینگزهای مختلفی استفاده میفردی ضروری، از توجیهبین

ترل یا به حداقل رساندن ناراحتی هیجانی مرتبط با روابط اجتماعی از استدالل برای کن هاآن

های یزهکنند. فرد برای پنهان کردن انگعقالنی، تفکر بیش از حد انتزاعی یا تعمیم استفاده می

 دهد این توضیحاتمی ارائهواقعی افکار، اعمال یا هیجاناتش، توضیحاتی مفصل و نادرست 

 ی انسجام و خوداطمینان بخشی هستند.ندهکنمعموالً تضمین

ی ها تمایل چندانی به برقراری رابطه جنسبدین معناست که اجتنابی« انفعال جنسی»اصطالح 

ی جنسی آنها زیاد است و در هنگام رابطه تمایلی به انجام با همسرشان ندارند، فواصل بین رابطه

اشاره دارد که این افراد در مورد مسائل  به این ویژگی« تغییرگریزی»معاشقه ندارند. اصطالح 

 شان دارند. در برابرخانوادگی و زوجی باورهایی سنتی و شبیه به تفکرات خانواده اصلی

کار  ارند.شده دبرنامه روزانه از پیش تعیین شکنی رسوم غلط، بسیار مقاوم هستند و یکسنت

ه نقل از کنند )بسنتی را اتخاذ می های جنسیتیهای اجتنابی نقشکند که زوج( عنوان می1351)

                                                                                                                                               

1. Cummings 
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. در راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی، ویرایش پنجم نیز (5055زهراکار و جعفری، 

 .های جدید ندارندعنوان شده که این افراد تمایلی به شروع فعالیت

 رد وبه این نکته اشاره دارد که این افراد از نظر هیجانی س« های سرد احساسیخانه»عامل 

همسر  کنند، نسبت به عذاب کشیدنتفاوت هستند. انتظارات عاطفی همسرشان را برآورده نمیبی

تفاوت هستند و ممکن است با فرزندان هم ارتباط صمیمی برقرار هایشان بیدر مقابل قهر کردن

ی تهای عقالنی ـ شناخهای فلسفی و مسائل و مباحث و برنامهبیشتر به اندیشه هاآننکنند. 

( افراد اجتنابی هم از 1355) 5آفرین. به گفته بملیسزا و شادیهای هیجانعالقمندند تا برنامه

کنند و آگاهی مبهمی از احساسات خود و هیجانات منفی و هم از هیجانات مثبت دوری می

( نیز معتقد است افراد اجتنابی معموالً اندوه همسرشان، به خاطر 1355دیگران دارند. فینی )

کنند، این امر موجب تشدید تعارض شده و مانع بهبود رسان خود را درک نمیتارهای آسیبرف

 گردد.رابطه می

آن است که افراد اجتنابی هم عالقه درونی به نزدیک شدن و « دوسوگرایی»منظور از 

ها بی( اجتنا1330دارد. به اعتقاد کانتور )صمیمیت دارند و هم نیرویی آنها را از این امر باز می

روابط سطحی متعدد ولی روابط صمیمی و نزدیک اندکی دارند. این افراد به راحتی با دیگران 

کنند ولی به خاطر ترس از نزدیکی و صمیمیت و تعهد، در حفظ و تعمیق این رابطه برقرار می

 روابط دچار مشکل هستند.

را بوده و گآلبسیار ایده گرایی جبری به این امر اشاره دارد که افراد اجتنابیویژگی کمال

توانند قبول کنند که حتی یک اختالف نظر کوچک بین آنها و همسرشان وجود داشته باشد. نمی

برای همین، نسبت به گفتار و رفتار همسرشان حساسیت بیش از حد دارند. در راهنمای آماری و 

زیابی طرد و انتقاد و ارنسبت به روانی، ویرایش پنجم عنوان شده که آنها  یهااختاللتشخیصی 
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 و در ارتباط با حساسیت نسبت به مسائل کم اهمیت، دارندمنفی از سوی دیگران مشغولیت ذهنی 

 میز دارند.آکند که افراد اجتنابی نسبت به خطرات بالقوه نگاهی مبالغه( عنوان می1330اسپری )

-یر میزندگی آنها تأث به این خصیصه داللت دارد که اجتناب در کلیه امور« آسیب فراگیر»

(. 1330شود )اسپری، گذارد؛ ناامیدی و یأس در آنها موجب رفتارهای باز دارنده و منفی می

تواند مشکالتی جدی برای آنها به وجود بیاورد ناتوانی آنها در ابرازوجود و حل تعارض می

یجاد ها ادر تمرکز کردن روی تکالیف شغلی یا سرگرمی(؛ و حتی مشکالتی 5554، 5)ترانت

برای این افراد از این « فرسودگی زناشویی»(. انتخاب عبارت 5554، 1)برگین و گارفیلد نماید

ند توانبابت بود که آنها معموالً از زندگی زناشویی خود رضایت چندانی ندارند و چون نمی

 0سرنباری و الماند. نشده باقی میشان حلارتباط برقرار کنند، معموالً تعارضات زناشویی

نیز در پژوهش خود پی بردند افرادی که در تعامالت زناشویی خود رفتارهای اجتنابی  (1350)

گیرند، رضایت زناشویی اندکی دارند و در طول زمان از میزان این رضایت کاسته در پیش می

 شود.می

لف از زیر مختهای در افراد اجتنابی به این معناست که آنها با بهانه« نظری مالیتنگ»ویژگی 

روند و در مدیریت منابع مالی بسیار دقیق و حساب شده عمل هزینه کردن در زندگی طفره می

ای اولین بر« پسندظاهر اجتماع»و « انفعال جنسی»نیز مانند « نظری مالیتنگ»کنند. اصطالح می

راد اجتنابی رای افهایی بهای قبلی به چنین ویژگیاند و در پژوهشبار در این پژوهش استفاده شده

اشاره نشده است. دلیل این امر گردآوری اطالعات از همسران این افراد در بخش کیفی پژوهش 

 و متخصصانی است که دارای سابقه کار با افراد دارای شخصیت اجتنابی بودند.

شان تأثیر ردیفهای افراد دارای شخصیت اجتنابی بر کیفیت زندگی آنها و روابط بینویژگی

ای هها، مزایای اجتنابی نبودن عبارتند از: رهایی از ترسگذارد. با توجه به این ویژگیفی میمن

                                                                                                                                               

1. Truant 

2. Bergin & Garfield 

3. Barry & Lawrence 
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تنی، داشتن روابط صمیمی پایدار با های رواننفس، رهایی از بیماریارتباطی، داشتن عزت

های رشد و شکوفاشدن استعدادها و بخش، فراهم شدن فرصتدیگران، روابط زناشویی لذت

ا در افراد هبنابراین، وجود ابزاری برای شناسایی این ویژگی؛ ایهای حرفهه موفقیتدستیابی ب

کند تا در نتیجه آن بتوان از طریق مشاوره و روان درمانی به بهبود کیفیت ضرورت خاصی پیدا می

 زندگی آنها کمک کرد.

 یرابطههای تعاملی مردان اجتنابی در بیست عامل به دست آمده در این پژوهش آسیب

هایی، افراد اجتنابی عالوه بر اینکه فاقد آرامش دهند. با وجود چنین ویژگیزناشویی را نشان می

از پس  اهآنو رضایت درونی هستند، قادر به برآورده کردن نیازهای عاطفی همسر خود نیستند. 

رمغان رشان به اروح را برای خود و همسآیند و ازدواجی سرد و بیمطالبات رابطه زناشویی برنمی

آورند. این در حالی است که کانون خانواده، برای رشد و بالندگی زن و شوهر و همچنین می

فرزندان، نیازمند فضایی عاطفی و پر شور و نشاط است؛ چیزی که از عهده افراد دارای شخصیت 

 .کندای برای آنها ایجاد میآید و این امر مشکالت زناشویی عدیدهاجتنابی بر نمی

به طور یقین، برای برطرف کردن مشکالت زناشویی این افراد ابتدا باید به دنبال ارزیابی این 

های این پرسشنامه عالوه بر اینکه مبتنی بر عوامل بود و سپس به مداخالت الزم پرداخت. گویه

صیت خمطالعه منابع بود، بر اساس مصاحبه با متخصصان خانواده و ازدواج و مردان دارای عالئم ش

شان تهیه گردید، از این رو با فرهنگ جامعه ایران تطابق داشته و این امتیازی اجتنابی و همسران

ی گردد. همچنین این پرسشنامه یک پرسشنامههای مشابه قلمداد مینسبت به پرسشنامه

ها را از دیدگاه مرد اجتنابی مشخص تواند ارزیابی آسیبشود که میخودگزارشی محسوب می

ردد، حال از همسر تکمیل گ، هرچند بهتر است این ابزار با مصاحبه، مشاهده و گرفتن شرحکند

ولی در مواردی که حجم نمونه زیاد باشد، بیشترین کاربرد را دارد. با وجود آنکه طوالنی بودن 

اهد؛ های پژوهشی بکای از مواقع از کاربردپذیری آن در موقعیتتواند در پارهاین پرسشنامه می

 د.به عنوان یک ابزار تشخیصی معتبر مورد استفاده قرار بگیر تواندیمدر عوض، در کارهای بالینی 
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، ولی دهدگیری معناداری به سمت کاربردهای آتی ارائه میها جهتبا وجود آنکه این یافته

ا هنبوده است. از جمله محدودیت ها، بدون محدودیتاین مطالعه نیز همانند بسیاری از پژوهش

 ی همسرهادر این پژوهش وابستگی نتایج به شرایط زوجین مورد مطالعه از جمله مکان، ویژگی

ی های کلی رابطهی زندگی خانوادگی آنها بود. محدودیت دیگر عدم بررسی پویاییو چرخه

ی پژوهش کیفی است که های ویژگیها از جملهزناشویی آنهاست. در عین حال، این محدودیت

 گیری و افزایش حجمهایی در نحوه نمونهکند. همچنین محدودیتمنحصر به فرد می پژوهش را

ها مورد بررسی قرار های دیگر این پدیدهشود در پژوهشنمونه وجود داشت. لذا پیشنهاد می

 گیرند.
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