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 چکیده
در  مسئلهحل  یهامهارتارتباطی و  یهامهارتپژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تبیین نقش 

روانی و اجتماعی با میانجیگری تعارضات خانوادگی انجام شد. روش انجام پژوهش  هاییبآسپیشگیری از 
که در قالب  دندشهر بندرعباس بو متأهلتحقیق، کلیه افراد  آماریتوصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه 

 عنوانبهخانواده  444ساکن بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد  1991خانواده در مرکز این شهر در سال 
ز تحلیل ا هایهفرضانتخاب شدند. برای آزمون  اییهسهم یاخوشه گیرینمونهبا استفاده از روش  حجم نمونه

ده ش تجدیدنظردر این پژوهش شامل پرسشنامه  تفادهمورداسمعادالت ساختاری استفاده شد. ابزارهای 
 یهاتمهارارتباطی زوجین، پرسشنامه  یهامهارتتعارضات زناشویی ثنایی و همکاران، پرسشنامه مقیاس 

ه شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت ب چندوجهیکسیدی و النگ، پرسشنامه  مسئلهحل 
در ده سازن مسئلهارتباطی و سبک حل  یهامهارت پژوهش نشان داد که هاییافتهاجتماعی بود.  هاییبآس

 مسئلهارتباطی و سبک حل  یهامهارتروانی و تعارضات خانواده نقش دارد. همچنین  هاییبآس کاهش
 رنهایتد ؛ واجتماعی نقش دارد هاییبآسبا کاهش تعارضات خانواده بر منفی شدن نگرش افراد به  سازنده
اجتماعی  هاییبآسروانی بیشتر و نگرش نسبت به  هاییبآست خانواده بیشتر باشد، میزان تعارضا هر چه
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 مقدمه

ازدواج بنا شده است. مسئله ازدواج از  خانواده نهاد اجتماعی بسیار مهمی است که بر پایه

 یهانهجوا نیاول مسائل مهم و اساسی حیات بشر و جامعه بشری در طول تاریخ بوده و هست.

. روابط درون خانوادگی از اهمیت و شودیمدر حریم خانواده پدیدار  هاانسانارتباط بین 

 گیریلشکبسزایی در  برخوردار است و چگونگی این روابط نقش ایالعادهفوقحساسیت 

اجتماعی اعضای خانواده  یهامهارتاجتماعی، آمادگی و توسعه  یبازخوردهاو  هانگرش

در رابطه زوجین امری شایع است  ویژهبهو  هاانسانوجود تعارض در روابط  .خواهد داشت

، تعارض 1آمریکا شناسیروانانجمن  نامهلغت(. بر اساس 1996، یاراحمدیفیضی منش و)

 دارد که در مواقعی ییهااصطکاکدر روابط بین شخصی اشاره به عدم توافق، اختالف و 

مت باشد و مورد مقاو پذیرشغیرقابلکه اعمال یا باورهای فرد یا افرادی برای افراد دیگر 

 2گالسر ازنظر(. 1994و دانش پور،  بخشفرح)فتحی، اسمعیلی،  دهدیم، روی ردیگیمقرار 

در نوع نیازها و روش ارضای  و شوهرتعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن  (،2444)

 غیرمسئوالنهرفتاری و رفتارهای  هایوارهطرح، هاخواسته، خودمحوری، اختالف در هاآن

 یها. تعارض(1996و فاتحی زاده،  یبهرام نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است )افخمی،

ذارد و به گمی یآن بر بافت و روابط خانوادگ یروو پ هاآن روابطبر  یمنف یرتأث ییزناشو

زند. شدت تعارضات موجب به وجود آمدن نفاق و یخانواده ضربه م یکپارچگیوحدت و 

دهد که سطح گردد. شواهد نشان میو زوال خانواده می یفروپاش درنهایتو  یپرخاشگر

که عدم وجود روابط  یراتباط دارد، زخانواده ار یبه روابط اعضا ییتعارض زناشو یباال

سلب  یراب یابزار یو حت ییو مانع شکوفا یسالم در خانواده موجب بروز تعارضات خانوادگ

مدیریت نشود به  خوبیبهتعارض اگر . (1999)رشیدی، و آرامش روان انسان است یشآسا

 ی رشدصحیح مدیریت شود، فرصتی برا یهاروش، اما اگر با رساندیمروابط آسیب 

این  . یکی ازسازدیمپیوندهای ارتباطی میان زوجین را مستحکم  درنهایتمحسوب شده و 

(. 1999زارعی، )که بایستی زوجین به آن مجهز باشند، مهارت ارتباطی است  هامهارت
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افراد  هاآن واسطهبهکه  شودیمگفته  ییهامهارتارتباطی به آن دسته از  یهامهارت

بین فردی و فرایند ارتباط شوند. فرایندی که افراد در طی آن،  یهاتعاملدرگیر  توانندیم

یان با یکدیگر در م غیرکالمیاطالعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کالمی و 

 یکدیگرخانواده با  یاعضا کههنگامی(. 1994، جابری، 2444، 1بروکس و هیث) گذارندیم

شود و موجب رشد و خانواده مرتفع می یو اجتماع یفرد یازهایکنند نارتباط برقرار می

، 4199 ،2یلرو م یورگردد )الخانواده می یشدن اعضاینفس و اجتماعتکامل، اعتمادبه

 از عواملارتباطی، یکی دیگر  یهامهارتعالوه بر (. 1999، آبادیشفیعو  یعطار غالمزاده،

 ئلهمساست. حل  مسئلهوابط زوجین مهارت حل خانواده و ر یهاییایپودر درک  تأثیرگذار

 ،گیریمیمتصاست که شامل شناخت و شناسایی وضعیتی است که در آن  گیریتصمیمعمل 

 ،شودیمو ارزیابی وضعیت موجود انجام  وتحلیلتجزیهاطالعات، بررسی،  آوریجمع

پیامدهای رفتار در آن وضعیت و گرفتن بازخورد در آن وضعیت از محیط اجتماعی توسط 

و  ئلاز مسا یرخ(. ب1999، پاکدامن و نصیری،2419، 9)اروزکان شودیمفرد ارزیابی 

امر  نیرو شود که اهروب هاآنای ممکن است با ناپذیر هستند و هر خانوادهها اجتنابتعارض

 یبرخوردار است نحوه برخورد اعضا یتاز اهم آنچهاست، اما  یعیمر طبا یکخانواده  یبرا

از  یک هرخانواده حل نشود،  یاعضا یازهایو ن ئلاست. چنانچه مسا ئلخانواده با مسا

خود را در خارج از خانواده  یازهایهستند ممکن است ن ایمسئله یخانواده که دارا یاعضا

 ینه همداشته باشد. ب یآن فرد در پ یبرا یمنف یجتواند نتاامر می ینوجو کنند که اجست

 هانوادخ یاعضا ییو آشنا ئلبرخورد با مسا یالزم برا یهابه مهارت زوجینمجهز بودن  یلدل

 و یاصول ییروهدرون خانواده و روب یهاتواند موجب کاهش تنشمی مسئلهبا مهارت حل 

 یهامهارتعدم برخورداری از (. 1991 ،کاوهشود )و مشکالت خانواده  ئلبا مسا یمنطق

 تواندیم ،کندیمعالوه بر اینکه سالمت جسمی زوجین را با خطر مواجه  مسئلهارتباطی و حل 

افرادی که سالمت روانی بیشتری  نیز با خطرات جدی مواجه سازد. را هاآنسالمت روانی 

 و توانایی فائق آمدن بر روانی کمتر است یهایماریبدر برابر  هاآن پذیریآسیبدارند 
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، ییآقا مشکالت بین فردی و اجتماعی خود را دارا هستند )کریمی، مصری پور،

. در مقابل افرادی که از سالمت روانی کافی برخوردار نیستند در صورت (1992معروفی،

را ندارند و قادر  هاآن آمیزموفقیتبا مسائل و مشکالت زندگی توانایی حل  شدنمواجه

، اختالل DSM1 _1 فیتعرطبق  موفقی داشته باشند. ریزیبرنامهنیستند که برای آینده خود 

( باعث رنج 1هیجانی، شناختی یا رفتاری که ) یهانشانهروانی عبارت است از یک گروه 

زندگی  یهانهیزم( در روابط اجتماعی، شغلی، تحصیلی و سایر 2یا ) شوندیمشخصی 

(. همچنین برخورداری از مهارت فوق 1991گنجی،آورند )یمت جدی به وجود مشکال

اجتماعی شوند.  یهابیآسکمتری مرتکب  احتمالبهکه افراد  شودیممنجر به این 

شود که در چهارچوب اصول گفته می یجمع یا یبه هر نوع عمل فرد یاجتماع هایآسیب

قرار  کنشگران یتو غیررسمی جامعه محل فعال ی رسمیو قواعد عام عمل جمع یاخالق

 وده،گردد )ستمیرو هروب یو اجتماع یقبح اخالق یاو  یبا منع قانون درنتیجهگیرد و نمی

1994.) 

خانواده سالم است و برای تحقق خانواده سالم، افراد  درگرودستیابی به جامعه سالم 

ی داشته باشند، وقتی اعضا، درک روشنی از محتوا همدیگرخانواده بایستی رابطه مطلوبی با 

 هانآنیازهای روانی  کنندیممناسبی با هم ارتباط برقرار  طوربههمدیگر دارند و  یهاامیپ

برخوردار باشند، در  مسئله، همچنین افراد خانواده وقتی از مهارت حل شودیمبرآورده 

و با توجه به موقعیت،  رندیگیممختلف را در نظر  هایحلراهمواجهه با مشکالت، 

 این افراد کمتر دچار یاس و ناامیدی ترتیباینبهو  کنندیمرا انتخاب  حلراه نیترمناسب

 و کنندیمخود را برای مواجهه با مشکالت در آینده آماده  نفساعتمادبهو با  شوندیم

. در مقابل عدم آگاهی آورندیممواد روی  سوءمصرفکمتری به بزهکاری و  احتمالبه

که روابط زوجین دچار تنش  شودیمباعث  (مسئله)ارتباطی و حل  هامهارتخانواده به این 

آن نیازهای روانی اعضای خانواده برآورده نشود و سالمت روانی  تبعبهو نارضایتی شود و 

 (.1991، کاوهرود )یماجتماعی نیز باال  یهابیآسافراد به خطر افتد و احتمال ارتکاب 

                                                           
0. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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 مدل مفهومی تعارضات خانوادگی .1شکل 

که زوجینی که دارای تعارضات زناشویی هستند در زمینه  دهدیمشواهد فراوانی نشان 

. پاکروان، حقایق، نشاط دوست و اندبودهدچار نواقصی  مسئلهارتباطی و حل  یهامهارت

 بر رضایت زناشویی و مسئله( در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش حل 1992مولوی )

غیری نشان چند مت کوواریانسنیمرخ روانی زوجین شهرستان بروجن پرداختند. نتایج تحلیل 

ضایت زناشویی دو گروه آزمایش و گواه تفاوت ر آزمونپسداد بین میانگین نمرات 

راهبرد مناسبی در  مسئلهمعناداری وجود دارد و در کل نتایج نشان داد که آموزش حل 

 زوجین است. شناختیروانافزایش رضایت زناشویی و کاهش عالئم 

و تعارضات  مسئلهحل  یهاوهیش( در پژوهشی به بررسی رابطه بین 1991مصباح )

 لمتأهشامل کلیه مردان و زنان  موردمطالعهپرداخت. جامعه  متأهلمردان و زنان زناشویی در 

 124 اندازههب یانمونهدر دسترس یا داوطلبانه،  گیرینمونهشهرستان دزفول بوده که با روش 

ابطه و تعارضات زناشویی ر مسئلهحل  یهاوهیشنفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین 

 وجود دارد.و منفی  دارمعنی

های اثرات نوع خانواده، مدل یبه بررس ی( در پژوهش2414) 1سویس گودسدرمنز و 

در نوجوانان  یو مصرف مشروبات الکل یدر بزهکار ینو نقش والد یروابط خانوادگ

حتمال دارد ا یشترهای ناسالم هستند. بکه در خانواده یکه کودکان دادنشان  یجپرداختند. نتا

. داشتن رابطه خوب با یاورندب یسال رو 16 یرالکل در سن ز یدنو نوش یکه به بزهکار

                                                           
0. Sodermans & Swicegood 

 ارتباطی یهامهارت

 ارارتباطی

 حل مساله یهامهارت

 مساله 
 تعارضات خانوادگی

 روانی هاییبآس

 اجتماعی هاییبآس
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تعارض  نیداشت. همچن یو رفتار بزهکارانه ارتباط منف یبا مصرف مشروبات الکل ینوالد

 بود. مراهنوجوانان ه یبزهکار یشبا افزا ینوالد یباال

 ،بستگیدلهای اثرات سبک یبه بررس یدر پژوهش (2411) 1و جنکوز یجسیا

 یناز رابطه پرداختند. هدف از ا یتدر رضا یهای ارتباطو مهارت مسئلههای حل مهارت

ر و مؤثر و نامؤث مسئلههای حل مهارت یمن،و ناا یمنا یبستگدلهای سبک یمطالعه بررس

تحلیل وتجزیه یجاز رابطه بود. نتا یتاثربخش در ابعاد مختلف رضا یهای ارتباطمهارت

 یتره و رضادو نف یهمبستگ یبر رو بستگیدلهای نشان داد که سبک رهینس چند متغیاوار

 به تعارض نقش دارند. یشاز گرا یدر سطح مسئلههای حل مهارت یندو نفره و همچن

های مهارت ینب یاکه آ بودندسؤال  ینبه ا ییدرصدد پاسخگو انپژوهش محقق ینا در

هم و سارتباط وجود دارد؟  یخانوادگ، در کاهش تعارضات مسئلههای حل مهارت ی،ارتباط

جه تو با ؟چه قدر است یو اجتماع یروان یهااز آسیب یشگیریعوامل در پ یناز ا هرکدام

به  هاهافتیفرضیه غیرمستقیم تدوین شد که در بخش  4فرضیه مستقیم و  9گفته شد  آنچهبه 

 پرداخته شده است. هاآنبررسی 

 روش پژوهش

 خاص از نوع مدل معادالت ساختاری است. طوربهمبستگی و روش پژوهش حاضر از نوع ه

 1991ساکن شهر بندرعباس که در قالب خانواده در مرکز این شهر در سال  متأهلافراد  هیکل

این پژوهش با توجه به جدول  در .دهندیماین پژوهش را تشکیل  آماریبودند، جامعه  ساکن

قرار گرفت که به شیوه  موردبررسیحجم نمونه  عنوانبهخانواده  444مورگان تعداد 

برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش  یاهیسهم یاخوشه گیرینمونه

 از: اندعبارت

 14این پرسشنامه یک ابزار  پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی و همکاران:

اند از سنجد که عبارتسؤالی است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می

های هیجانی، افزایش جلب حمایت کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش

                                                           
0. Egci & Gencoz 
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فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان 

 مسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط مؤثر.ه

به دست آمد  96/4نفری برابر با  294آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 

؛ کاهش رابطه جنسی 91/4مقیاس آن از این قرار است: کاهش همکاری خرده 9و برای 

؛ افزایش رابطه 99/4جلب حمایت فرزند  ؛ افزایش94/4های هیجانی ؛ افزایش واکنش61/4

؛ جدا 99/4؛ کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان 96/4فردی با خویشاوندان خود 

در پژوهش حاضر، به بررسی  .69/4و کاهش ارتباط مؤثر  91/4کردن امور مالی از یکدیگر 

بود. و  %94رسشنامه برای کل پ آمدهدستبهپایایی این ابزار پرداخته شد که ضریب آلفای 

 آن از پایایی خوبی برخوردار بودند. یهااسیمقبرای خرده 

سؤالی است. این  92این پرسشنامه یک ابزار  های ارتباطی زوجین:مهارت مقیاسپرسشنامه 

اند از: مهارت کالمی و سنجد که عبارتهای ارتباطی را میپرسشنامه سه بعد از مهارت

 زوجین و مهارت ارتباط جنسی.همدلی، موانع ارتباطی 

(، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 1999کنش و خجسته مهر )داستان، رجبی، خوش

و مهارت  96/4، موانع ارتباط زوجین 94/4های ارتباطی زوجین کالمی و همدلی مهارت

 اند.گذاری کردهارزش 92/4ارتباط جنسی 

جین با پرسشنامه کیفیت های ارتباطی زوضرایب روایی همگرا بین مقیاس مهارت

( و در سه عامل مهارت کالمی و همدلی، P < 441/4) 64/4ماده از متأهلین  92زناشویی با 

معنا دارند. در ضمن باید  P < 441/4موانع ارتباط زوجین و مهارت ارتباط جنسی در سطح 

یزان متوجه داشت که نمره بیشتر در عامل دوم بیانگر داشتن مهارت ارتباطی ضعیف است. 

 یهااسیمقاست و برای خرده  %99 آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در پژوهش حاضر

 (.%96) یجنس(، ارتباط %16) یارتباط(، موانع %96) یکالم مهارت آن از این قرار است:

و  یدیرا کس یاسمق این PSS (1996:)و النگ  یدیکس مسئلهحل  یهاپرسشنامه مهارت

سنجد یپرسش است که شش عامل را م 24 یاند و دارادو مرحله ساخته ی( ط1996النگ )

ز: اند اعوامل عبارت ینباشند. اچهار ماده آزمون می یرندهاز عوامل دربرگ هرکدامو 

است(،  زامسئله یهایتفرد در موقع یاورییب یانگریابی )بجهت یا مسئلهدر حل  درماندگی
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 یهایترا در موقع یدرون -یرونی)بعد کنترل ب مسئلهکنترل در حل  یا مسئلهحل  یمهارگر

گرفتن ریزی و در نظردهنده برنامهخالقانه )نشان مسئلهکند(، سبک حل منعکس می زامسئله

ماد در اعت یانگر)ب مسئلهاست(، اعتماد در حل  زامسئله یتمتنوع برحسب موقع یهاحلراه

ز کنار به رد شدن ا یلدهنده تماحل مشکالت است(، سبک اجتناب )نشان یفرد برا ییتوانا

ده دهنآورد )نشانیتقرب و رو یا یشاست(، سبک گرا هاآنجای مقابله با مشکالت به

 یهاسبک ین،است(؛ بنابرا هاآنمقابله رودررو با  یلنگرش مثبت به مشکالت و تما

 ش،یگرا یهاسازنده و سبکیرغ مسئلهحل  یهار مقیاسیو اجتناب ز یمهارگر ی،درماندگ

 مدرس ی،اشکان ی،باشند )شاطرسازنده می مسئلهحل  یهامقیاس یرو اعتماد ز یتخالق

 (.1999 ی،غرو

 یمطالعه برا یکپرسشنامه را در  یناخ انبکرو ی(، آلفا1996و النگ ) یدیکس

 ،%66،%66 یبرا به ترت یشاعتماد، اجتناب و گرا یت،خالق ی،مهارگر ی،درماندگ یهاسبک

 بیپرسشنامه را به ترت یناخ انبکرو یآلفا یبضر یگرای دو در مطالعه 61/4، 12/4، 91/4

 1یدبرنسا یدیآورند. کس به دست، 19/4، 11/4، 66/4، 66/4، 64/4، 96/4 یادشدهابعاد  یبرا

، 61/4 ،12/4، 91/4، 66/4، 96/4 یبرا به ترت یادشدهعوامل  یدرون ی(، سازگار1996)

 گزارش کردند.

گزارش  99/4آن  ییروا ضریبو  99/4(، برابر با 1992باباپور ) یاخ در بررسنبکرو یآلفا

برابر است با  اعتبار یب)ضر اعتبار یبعنوان ضربه یایینمودند و با در نظرگرفتن شاخص پا

. در گزارش کردند 99/4را برابر با  یاسمق ینا ییروا یب(، ضریاییپا یبدوم ضر یشهر

سازنده غیر  مسئله(، حل %91سازنده ) مسئلهپژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای حل 

(، %19اجتناب )(، %69اعتماد )(، %61) تیخالق(، %62) یمهارگر(، %69) یدرماندگ(، 69%)

 (، بود.%16) شیگرا

 91این ابزار دارای : سؤالی 91کوتاه فرم  MMPI شخصیتی مینه سوتا چندوجهیپرسشنامه 

ادعا نمود که  یو تقلیل یافت. سؤال 91به  9کانن توسط 1969سال  در MMPI2 است. سؤال
                                                           

0. Burnsidi 
8. Mine Sota Multiphasic Personality Inventory 
5. Cannon 
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همان قدرت تشخیص آزمون اصلی )فرم بلند( را داشته باشد. در سال  توانندیم هامادهاین 

، این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش آموزان پرستنوع، براهنی، شاملو و اخوت ،1914

تا  %94)اعتبار آن بین  استدختر و پسر نرم نمودند و از روایی و اعتبار خوبی نیز برخوردار 

 (.1919)اخوت و دانشمند،  (است 94%

روایی  یهااسیمق. (مقیاس بالینی 9مقیاس روایی و  9) استماده  11این آزمون شامل 

 از: اندعبارت

: (L) دهدیمآزمودنی را نشان  گوییدروغفکری یا  تحجر : سادگی،سنجدروغ. 

: (F)  انگاری است. خود کمبیشتر نمودار آشفتگی فکری و 

: (K) دهدیمدفاعی آزمودنی را نشان  یهاجنبه. 

 (Pd) هیستری، (Hy) افسردگی، (D) هیپوکندری،) (Hsاز: اندعبارتبالینی  یهااسیمق

 ( هیپومانی.Ma( اسکیزوفرنیا، )Sc( ضعف روانی، )Pt( پارانویا، )Paانحراف اجتماعی، )

 یهااسیمق(، و برای خرده %94)برای کل پرسشنامه  کرونباخ یحاضر آلفادر پژوهش 

 بالینی آن، پایایی خوبی به دست آمد.

است؛  یسؤال 21ابزار  یکپرسشنامه  این: یاجتماع یهایبسنجش نگرش به آس پرسشنامه

سرقت، ) یرنظ یاجتماع یهایباز آس یبعض یراموننگرش پ یابیو ارز یکه با هدف بررس

شده است که در نظر گرفته ینهگز 1هر سؤال  یشده است. برا یهفرار از خانه، مواد مخدر( ته

 اختصاص داده شده است. هاآنبه  1تا  1تناسب نمره به

 یهابیسآاخ پرسشنامه نگرش نسبت به نبکرو یآلفا یبضر (،1999تاش )یمورو ت ییآقا

 حاضر برای پرسشنامه در پژوهشآلفای کرونباخ  زانیم اند.گزارش کرده 91/4اجتماعی را 

 .استکه این مقدار در حد قابل قبولی  است 94/4اجتماعی  یهابیآسنگرش نسبت به 

 هایافته

ده است. ش وتحلیلتجزیهپژوهش بر مبنای مدل معادالت ساختاری  یهاافتهیدر این پژوهش، 

 رمتغی، زاددرونمتغیر  عنوانبه آسیب روانی و آسیب اجتماعی ،پژوهش مدل بر مبنای
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 و متغیر تعارضات خانواده زادبرونمتغیر  عنوانبهارتباطی، سبک حل مسئله،  یهامهارت

 .متغیر میانجی در نظر گرفته شده است عنوانبه

 در پژوهش حاضر موردمطالعهنرمال بودن متغیرهای  .1جدول 

داریسطح معنی درجه آزادی آماره متغیر  

49/4 مهارت ارتباطی  444 41/4  

44/4 حل مسئله سازنده  444 24/4  

41/4 حل مسئله غیر سازنده  444 11/4  

49/4 آسیب روانی  444 24/4  

اجتماعیآسیب   49/4  444 24/4  

مشاهده شد: مفروضۀ نرمال بودن برای تمام متغیرهای  1که در جدول شماره  طورهمان 

 (.<41/4p)تأیید شد.  41/4از  تربزرگی دارمعنیبا سطح  موردمطالعه

یب روانی ، با آسمسئلهمهارت ارتباطی، سبک حل  یرهایمتغاصلی پژوهش: بین  فرضیۀ

 تعارضات خانواده ارتباط وجود دارد. گریمیانجیو آسیب اجتماعی با 

از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.  شدهمشاهده یهایهمبستگبرای بیان منطقی 

قبل از ارائه نتایج رابطۀ بین متغیرهای مکنون، نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی 

 ارائه شده است. (پژوهش یهاپرسشنامه)
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 پژوهش یرهایمتغ ینب یهمبستگ یبضرا یس. ماتر2جدول 

 متغیرها
مهارت 

 ارتباطی

حل مسئله 

 سازنده

حل مسئله 

 غیر سازنده
   آسیب روانی تعارضات

     1 1 **4/44 حل مسئله سازنده

-91/4 4/99- حل مسئله غیر سازنده  1     

  1 **4/91 **4/22- **4/49 **4/99 **4/62- تعارضات

 1 **4/44 **4/94 **4/46- **4/41 **4/49- **4/44 آسیب روانی

 **4/94 **4/92 **4/26 **4/11- **4/24 **4/29- **4/29- آسیب اجتماعی

ژوهش را پ موردمطالعۀ، نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای 2جدول شماره 

 بودند. دارمعنیکه همگی  دهدیمنشان 

 (MMPI) یروانپرسشنامۀ آسیب برای  t آماره و تعیین ضریب ،استانداردشدهبارهای عاملی  .3ل دوج

هامؤلفه بار عاملی R2ضریب تعیین  tآماره  لمعا   

11/46* 21/4  46/4  هیپوکندری 
نی

روا
ب 

سی
 آ

 
9/96* 14/4  91/4  افسردگی 

6/11* 19/4  99/4  هیستری 

9/94* 46/4  69/4  انحراف اجتماعی 

9/92* 14/4  91/4  پارانویا 

9/94* 61/4  91/4  ضعف روانی 

9/94* 69/4  92/4  اسکیزوفرنیا 

9/64* 99/4  99/4  هیپومانی 

 *41/4 >P 

ضرایب تعیین و  بارهای عاملی، استانداردشدهبرآورد پارامترهای  9 شماره در جدول

ائه ارآسیب روانی استفاده شده است،  گیریاندازهکه برای  MMPIبرای پرسشنامۀ  tمقدار 

از  توجهیقابل( و مقدار p< 41/4بودند ) دارمعنیشده است. پارامترهای مدل همگی 

 (.99/4تا  19/4بین  R2کردند )مقدارواریانس عوامل مربوطه را برآورد 
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 پرسشنامۀ آسیب اجتماعیبرای  t آماره و تعیین ضریب ،استانداردشدهبارهای عاملی  .4جدول 

 عامل هامؤلفه بار عاملی 2R ضریب تعیین tآماره 

11/99* 29/4  19/4  نگرش نسبت به سرقت 

عی
ما

جت
ب ا

سی
 آ

6/99* 99/4  19/4  نگرش نسبت به مواد مخدر 

9/19* 49/4  69/4  نگرش نسبت به فرار از خانه 
 *41/4 >P 

ضرایب تعیین و  بارهای عاملی، استانداردشدهبرآورد پارامترهای  4شماره  در جدول

 دارمعنیارائه شده است. پارامترهای مدل همگی برای پرسشنامۀ آسیب اجتماعی  tمقدار 

 R2کردند )مقداراز واریانس عوامل مربوطه را برآورد  توجهیقابل( و مقدار p< 41/4بودند )

 (.49/4تا  29/4بین 

 خانوادهپرسشنامۀ تعارضات برای  t آماره و تعیین ضریب ،استانداردشدهبارهای عاملی : 5جدول 

 عامل هامؤلفه بار عاملی 2R ضریب تعیین tآماره 

11/92* 16/4  91/4  کاهش همکاری 

ده
نوا

خا
ت 

ضا
عار

 ت

 

14/19* 11/4  92/4  کاهش رابطۀ جنسی 

11/99* 96/4  64/4  افزایش جلب حمایت فرزند 

16/22* 61/4  91/4  افزایش رابطۀ فردی با خویشاوندان خود 

16/49* 69/4  92/4 رابطه با خویشاوندان همسر کاهش   

11/21* 99/4  19/4  جدا کردن امور مالی 

14/19* 14/4  91/4  کاهش ارتباط مؤثر 
 *41/4 >P 

ضرایب تعیین و  بارهای عاملی، استانداردشدهبرآورد پارامترهای  1 شماره در جدول

 دارمعنیارائه شده است. پارامترهای مدل همگی برای پرسشنامۀ تعارضات خانواده  tمقدار 

 R2کردند )مقداراز واریانس عوامل مربوطه را برآورد  توجهیقابل( و مقدار p< 41/4بودند )

 (.69/4تا  99/4بین 
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 استاندارد ضرایب بر اساسمالک  یرهایمتغبر  بینپیشمتغیرهای  یرمستقیمغآثار مستقیم و  .6جدول 

T 

 

 انواع تأثیر R2ضریب تعیین 
 متغیرها

(بار عاملی) مستقیم غیرمستقیم کل   

-9/29** 412/4  19/4-  46/4-  11/4-  مهارت ارتباطی بر آسیب روانی 

-2/49** 441/4  19/4-  14/4-  44/4- اجتماعی آسیبمهارت ارتباطی بر    

-9/24** 29/4  49/4-  - 49/4-  مهارت ارتباطی بر تعارضات خانواده 

-2/94** 416/4  14/4-  41/4-  19/4- روانی آسیبسازنده بر  مسئلهحل    

99/1-  41/4  19/4-  49/4-  14/4- اجتماعی آسیبسازنده بر  مسئلهحل    

-2/91** 412/4  11/4-  - 11/4- سازنده بر تعارضات خانواده مسئلهحل    

4/11** 492/4  21/4  49/4  19/4 غیر سازنده بر آسیب روانی مسئلهحل    

41/1  44/4  49/4  49/4  44/4 غیر سازنده بر آسیب اجتماعی مسئلهحل    

4/92** 449/4  22/4  - 22/4 غیر سازنده بر تعارضات خانواده مسئلهحل    

41/2  416/4  19/4  - 19/4  تعارضات خانواده بر آسیب روانی 

11/9  49/4  94/4  - 94/4 اجتماعی هایآسیبتعارضات خانواده بر    

 مشاهده شد: 6نتایج تحلیل معادالت ساختاری که در جدول شماره  بر اساس

مستقیم و منفی متغیر آسیب  صورتبه -11/4متغیر مهارت ارتباطی با ضریب استاندارد 

 آماریاست که از لحاظ  -91/1برابر  T. در این رابطه دهدیمروانی را تحت تأثیر قرار 

 صورتبه -46/4با ضریب استاندارد  ارتباطی(. متغیر مهارت >96/1Tنیست. ) دارمعنی

أثیر قرار منفی تحت ت صورتبهاز طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب روانی  غیرمستقیم

در کل اثر مهارت  (.>96/1T)بود.  دارمعنی ازنظر آماری 99/1که این مقدار با  .دهدیم

بود.  دارمعنی آماری ازنظر =T-29/9بود که این مقدار با  -19/4ارتباطی بر آسیب روانی 

(96/1T<.) 

مستقیم و منفی متغیر آسیب  صورتبه -44/4متغیر مهارت ارتباطی با ضریب استاندارد 

 آماریاست که از لحاظ  -44/4برابر  T. در این رابطه دهدیماجتماعی را تحت تأثیر قرار 

 صورتبه -14/4با ضریب استاندارد  متغیر مهارت ارتباطی (.>96/1T)نیست.  دارمعنی

حت تأثیر منفی ت صورتبهو از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی  غیرمستقیم

در کل اثر  (.>96/1T)بود.  دارمعنی آماری ازنظر -94/9که این مقدار با  .دهدیمقرار 
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 ازنظر آماری =T 49/2بود که این مقدار با  -19/4مهارت ارتباطی بر آسیب اجتماعی 

 (.>96/1T)بود.  دارمعنی

مستقیم و منفی متغیر  صورتبه -49/4متغیر مهارت ارتباطی با ضریب استاندارد 

است که از لحاظ  -24/9برابر  T. در این رابطه دهدیمتعارضات خانواده را تحت تأثیر قرار 

 (.>96/1T)است.  دارمعنی آماری

مستقیم و منفی متغیر  صورتبه -19/4سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل 

است که از لحاظ  -69/2برابر  T. در این رابطه دهدیمآسیب روانی را تحت تأثیر قرار 

 -41/4سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل  (.>96/1T)است  دارمعنی آماری

منفی  صورتبهو از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب روانی را  غیرمستقیم صورتبه

 ستین دارمعنی آماریاست که از لحاظ  -12/1برابر  Tدر این رابطه  .دهدیمتحت تأثیر قرار 

(96/1T<.)  بود که این مقدار با  -14/4سازنده بر آسیب روانی  مسئلهدر کل اثر سبک حل

94/2- T= بود.  دارمعنی ازنظر آماری(96/1T<.) 

مستقیم و منفی متغیر  صورتبه -14/4سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل 

است که از لحاظ  -41/1برابر  T. در این رابطه دهدیمآسیب اجتماعی را تحت تأثیر قرار 

 -49/4سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل  (.>96/1T) ستین دارمعنی آماری

منفی  ورتصبهو از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را  غیرمستقیم صورتهب

 ستین دارمعنی آماریاست که از لحاظ  -41/1برابر  Tدر این رابطه  .دهدیمتحت تأثیر قرار 

(96/1T<.)  بود که این مقدار  -19/4سازنده بر آسیب اجتماعی  مسئلهدر کل اثر سبک حل

 (.>96/1T)نبود.  دارمعنی آماری ازنظر =T -99/1با 

مستقیم و منفی متغیر  صورتبه -11/4سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل 

است که از لحاظ  -91/2برابر  T. در این رابطه دهدیمتعارضات خانواده را تحت تأثیر قرار 

 19/4غیرسازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل  (.>96/1T)است  دارمعنی آماری

برابر  Tابطه . در این ردهدیممستقیم و مثبت متغیر آسیب روانی را تحت تأثیر قرار  صورتبه

غیر سازنده  مسئلهمتغیر سبک حل  (.>96/1T)است  دارمعنی آماریاست که از لحاظ  -11/9

و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب  غیرمستقیم صورتبه -49/4با ضریب استاندارد 
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که از  است 96/1برابر  Tدر این رابطه  .دهدیممثبت تحت تأثیر قرار  صورتبهروانی را 

غیر سازنده بر آسیب  مسئلهدر کل اثر سبک حل  (.>96/1T) ستین دارمعنی آماریلحاظ 

 (.>96/1T)ود. ب دارمعنی آماری ازنظر =11/4Tبود که این مقدار با  21/4روانی 

مستقیم و مثبت  صورتبه 441/4غیرسازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل 

است که از  49/4برابر  T. در این رابطه دهدیممتغیر آسیب اجتماعی را تحت تأثیر قرار 

غیر سازنده با ضریب  مسئلهمتغیر سبک حل  (.>96/1T) ستین دارمعنی آماریلحاظ 

و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را  غیرمستقیم صورتبه 49/4استاندارد 

 آماریاست که از لحاظ  66/2برابر  Tدر این رابطه  .دهدیممثبت تحت تأثیر قرار  صورتبه

 44/4غیر سازنده بر آسیب اجتماعی  مسئلهدر کل اثر سبک حل  (.>96/1T)است  دارمعنی

 (.>96/1T) نبود. دارمعنی آماری ازنظر =41/1Tبود که این مقدار با 

مستقیم و مثبت  صورتبه 22/4غیر سازنده با ضریب استاندارد  مسئلهمتغیر سبک حل 

که از  است 92/4برابر  T. در این رابطه دهدیممتغیر تعارضات خانواده را تحت تأثیر قرار 

 19/4متغیر تعارضات خانواده با ضریب استاندارد  (.>96/1T)است  دارمعنی آماریلحاظ 

برابر  Tابطه . در این ردهدیممستقیم و مثبت متغیر آسیب روانی را تحت تأثیر قرار  صورتبه

متغیر تعارضات خانواده با ضریب  (.>96/1T)است  دارمعنی آماریاست که از لحاظ  2/ 41

. دهدیممستقیم و مثبت متغیر آسیب اجتماعی را تحت تأثیر قرار  صورتبه 94/4استاندارد 

 (.>96/1T)است  دارمعنی آماریاست که از لحاظ  9/ 11برابر  Tدر این رابطه 

 مدل معادالت ساختاری های برازششاخص .7 جدول

 میزان کفایت برازش نام شاخص

 41/4P< 19/1194) ( و معناداری آن2آماره خی دو )

 249 خی دو به درجه آزادی

 49/4 (RMSEA) تقریبیریشه خطای میانگین مجذورات 

 91/4 (NFIشاخص نرم شده برازش )

 99/4 (CFI) تطبیقیشاخص برازش 

 91/4 (GFIشاخص نیکویی برازش )
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ها با مدل برازش مطلوب داده دهندهنشاندر تحلیل معادالت  شدهگزارشهای شاخص

 یهابیآسبه  نسبتآسیب روانی، نگرش  یهاپرسشنامه یهامؤلفه است. بدین معنی که

ن مکنون هستند. و همچنین رابطۀ بی یهاسازهدهنده اجتماعی و تعارضات خانوادگی تشکیل

برازش دارند. البته آزمون خی دو ها دادهبا  شدهمشاهدهمتغیر مستقل  2سه متغیر مکنون نیز با 

گفت حجم نمونه زیاد است و آزمون خی دو نسبت  توانیماست که  دارمعنی آماری ازنظر

مورد  یاهیفراوانبه زیاد بودن حجم نمونه خیلی حساس است. چنانچه اندازه نمونه کم باشد، 

ه این شیوه به خی دو بمحاس لهیوسبهتوزیع نمونه که  درنتیجه انتظار نیز کوچک خواهند شد.

 به دست بیاید، با توزیع نظری مطابقت نخواهد داشت

 گیرییجهنتو  بحث

از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده است و مشخص  هاهیفرض وتحلیلتجزیهبرای 

ی ارتباط یهامهارت، شودیمروانی  یهابیآسارتباطی باعث کاهش  یهامهارتگردید که 

 یهامهارتهر چه  پس .شودیمبا کاهش تعارضات خانواده باعث کمتر شدن آسیب روانی 

باعث  ارتباطی بهتر یهامهارت نیهمچن ارتباطی بهتر باشد آسیب روانی نیز کمتر است.

ا کاهش ارتباطی ب یهامهارت اجتماعی منفی بشود. یهابیآسنگرش افراد نسبت به  شودیم

هر چه  پس .شودیماجتماعی  یهابیآسده باعث منفی شدن نگرش افراد به تعارضات خانوا

 درنهایتو  است تریمنفاجتماعی  یهابیآسارتباطی بهتر باشد نگرش نسبت به  یهامهارت

ا نتایج ب هاافتهی نیا .شودیمارتباطی بهتر باعث کمتر شدن تعارضات خانواده  یهامهارت

 کدلین(، 1992(، نوری پور لیاولی )1994نژاد )(، صداقت 1999قربان پور ) یهاپژوهش

(، 1994) یباقر(، ملکی و 1999لواف )(، 1999زاده )العابدین (، زین1999) ینیف(، 1992)

(، 2449همکاران )(، الورنس و 2449(، سگرین و تایلر )1994فیروزجایی و همکاران )

(، 2419اروزکان )(، 2419) یناچیا(، 2419همکاران ) (، هیل و2449همکاران )ویکتوریا و 

تبیین  در (، همخوانی دارند.2419(، و استرانز و همکاران )2414همکاران )یاسمین و 

اط نیازمند برقراری ارتب بخشرضایت، زوجین برای داشتن یک ازدواج ذکرشده یهاافتهی

. کندیم را تعیین هاآنهستند. بنابراین نوع تعامالت زوجین کیفیت زندگی  مؤثرسالم و 
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 کنندیمزندگی شادتر و باثباتی را تجربه  برخوردارندزوجینی که از ارتباطات سالم و مثبت 

، فاضلی، رحمتی و فضیلت پور، 2411، فورینر، برسارد و شاور، 2416مکوبی، رایر، سابی، )

الگوی غالب در روابط خود  عنوانبهلگوی ارتباطی سازنده متقابل (. این زوجین از ا1996

ویژگی این الگو این است که الگوی ارتباطی زوجین از نوع برنده  نیترمهم. کنندیماستفاده 

خود گفتگو  یهاتعارضدر مورد مسائل و  یراحتبهالگو زوجین  این در. است برنده –

و پرخاشگری خودداری  یرمنطقیغ یهاواکنشو از  ندیآیبرمو به دنبال حل آن  کنندیم

الگوی ارتباطی معیوب، درک  برعکس(. 1996رضاییان، معصومی و حسینیان، کنند )یم

همسران در ارضای نیازهای خود  شودیمصحیح زوجین از یکدیگر را کاهش داده و باعث 

تبدیل  سویمأر و همواره به افرادی منزوی، ناموفق، ناسازگا درنتیجهو یکدیگر ناتوان شده و 

 (.1996، فاضلی، رحمتی و فضیلت پور، 2442، گاتمن و نوتریس، 2449گیلپاتریک، شوند )

ارتباطی قادر هستند دالیل زیر  یهامهارتبرخوردار از  یهازوجگفت که  توانیمپس 

 هانآسازنده برای برخورد با  یهاوهیشرا شناسایی کرده و از  روابطشانبنایی تعارض مخرب 

آن  درنتیجه و کارآمدتر منتقل کنند که مؤثرترخود را با دقت بیشتر،  یهاامیپاستفاده کنند و 

تاری مثبت . افزایش تبادالت رفابدییممبادله رفتارهای مثبت و خوشایند بین زوجین افزایش 

ر و د ودشیمنیازهای عاطفی همسران را ارضا کرده و باعث ایجاد احساس مثبت به یکدیگر 

 (.1994فتحی اقدم و جمهری،شود )یمرفتارهای منفی تغییر نگرش ایجاد 

اعث کاهش سازنده ب مسئلهکه استفاده از سبک حل  همچنین یافته دیگر بیانگر آن بود

سازنده باعث کاهش تعارضات  مسئلهاستفاده از سبک حل  زین .شودیمروانی  یهابیآس

غیر سازنده باعث بیشتر شدن  مسئلهحل استفاده از سبک  نیهمچن .شودیمخانواده 

غیر سازنده از طریق  مسئلهاستفاده از سبک حل  درنهایتو  شودیمروانی  یهابیآس

ی ندارد اجتماع یهابیآسروانی و نگرش نسبت به  یهابیآسدر  یریتأثتعارضات خانواده 

 نیا .شودیمغیرسازنده باعث بیشتر شدن تعارضات خانواده  مسئلهو استفاده از سبک حل 

(، روستایی و 1994همکاران )(، ابوالمعالی و 1999) یجواد یهاپژوهشبا نتایج  هاافتهی

(، مک 2441) همکاران و الیداو ،(1991مصباح )(، 1991فر )(، فروغان 1994همکاران )

(، ایجسی و 2414همکاران )(، سالیوان و 2414راسل )(، مکنالتی و 2449همکاران )موران و 
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 لهمسئگفت حل  توانیم، ذکرشده یهاافتهیتبیین  در (، همخوانی دارند.2411)جنکوز 

همسران را کاهش دهد.  یارابطهمشکالت  تواندیماست که  یاسازنده یهامهارت ازجمله

 زن و شوهر و نگریستن به یهاتفاوتو  هااختالفهمچنین آگاهی زوجین از طبیعی بودن 

رب و مخ دکنندهیتهدلش برای حل کردن و نه یک عامل و چا مسئلهیک  عنوانبهتعارض 

 یهاهمشخص نیترمهمکمک بسزایی محسوب شود. یکی از  هاآندر حل اختالفات  تواندیم

ولین قدم ا نیبنابرا هیجانی است. واکنش تعارض همسران، ازجملهآفرین  مسئله یهاتیموقع

موسوی زاده، سهرابی و است ) هاآندر کلیه مسائل زندگی مکث کردن و فکر کردن به 

 برای رفع مسائل و مسئلهسازنده حل  یهامهارت(. به عقیده محقق استفاده از 1991واحدی،

یکدیگر،  بر روی هاآنمتقابل  ریتأثعاطفه، احساس و کنترل هیجانات منفی و  یریکارگبه

 ییهازوج ددهیم(، توضیح 2441) یکراپل نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن دارد.

و احساسات  حلراهیا مذاکره )مانند فعاالنه گوش دادن، ارائه  مسئلهحل  یهامهارتکه از 

تر احساس مثبت به رابطه، بیش جادیو احل تعارض، افزایش تعامل مثبت  یهامهارت، (همدلی

و  صادقی، مظاهریدارند )زناشویی بیشتری  یمندتیرضا، سازگاری و کنندیماستفاده 

این  دهندهنشاناین تحقیق و تحقیقات همسو با آن  یهاافتهی(. همچنین تبیین 1992موتابی،

در فرد و اعضای خانواده باال باشد تعامل خوبی با همدیگر  مسئلهقدرت حل  هرگاههستند که 

 مسئله نمایند. نیز حل وفصلحل خوبیبهخواهند داشت و خواهند توانست تعارضات نقشی را 

نقش بسیار مهمی در کنترل درگیری عاطفی و رفتاری دارد. به این دلیل که کنترل رفتار در 

 کهیورتدرص .دینمایم، بروز و ظهور حلراهاثر تشخیص دقیق شرایط و استفاده از بهترین 

 نائلفتار به کنترل ر توانندیماعضای خانواده قادر به تشخیص مشکل اصلی و حل آن باشند، 

 (.1999لواف، )آن کنترل کنند  تبعبهآیند و عواطف خود را 

روانی  یهابیآسهر چه تعارضات خانواده بیشتر باشد، میزان  داد کهنشان  هاافتهیهمچنین 

با نتایج  اهافتهی نیا است. ترمثبتاجتماعی نیز  یهابیآسبیشتر و نگرش نسبت به 

(، محمدزاده و 1991همکاران )کرمی و  (،1994) اینو هاشمی  ینورخواجه یهاپژوهش

همکاران (، رایان و 2414همکاران )(، سدرمنز و 2449همکاران )(، اسکیر و 1999همکاران )

 (، همخوانی دارد.2419( و سوگار )2411)
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اشویی ناپذیر تعامالت زنزناشویی جزء اجتناب تعارضات ،ذکرشده یهاافتهیدر تبیین 

لقی تعارضات سازنده ت عنوانبهکه اگر به حل موفق تعارض منتهی شود  شوندیممحسوب 

د و بین والدین همراه باش غیرکالمی، ولی اگر با رفتارهای پرخاشگرانه کالمی و شوندیم

شوند یمتعارضات مخرب در نظر گرفته  عنوانبهتهدیدی برای سالمت خانواده تلقی شود، 

خانواده که اعتقاد دارند  یهاستمیسدیدگاه  مطابق (.1991مختار نیا، زاده محمدی و حبیبی،)

، در شودیمدیگر خانواده منتقل  زیرمجموعه، بر زیرمجموعهفرایندهای تعامالت یک 

 نارضایتی دارند کل شرایطی که والدین با همدیگر تعارض دارند و از ازدواج خود احساس

ای صمیمیت در بین اعض عدم .رندیگیمقرار  ریتأثفرزندان تحت  ازجملهسیستم خانواده 

 ودشیموالدین و فرزندان به احساس طرد شدن فرزند از سوی والد منجر  خصوصاًخانواده، 

در او ایجاد کند. زمانی که فرزندان ادراک کردند که  ضداجتماعی یهانگرش تواندیمکه 

 نینابراب .کنندیممسائل و مشکالت خود را در خانواده حل کنند، احساس ناکامی  توانندینم

ناسازگارانه به همراه دارد. در حقیقت گرمی روابط و عواطف و  یامدهایپاحساس ناکامی 

انواده اصلی خ یهایژگیوهمچنین پیوند و تعهد عاطفی موجود در بین اعضای خانواده که از 

 موردپذیرشکه  آوردیماین احساس را به وجود  هاآن، در فرزندان شودیممنسجم محسوب 

نی که تحت فرزندا نیبنابرا حساس هستند. هاآن یهاخواستهوالدین هستند و والدین نسبت به 

عواطف گرم و صمیمی والدین هستند با گرایش به رفتارهای منفی که عواقب منفی در  ریتأث

که برای کاهش تنش و  نندیبینم، و نیازی اندازندینمپی دارد، آرامش خود را به خطر 

ت به همین خاطر اس دیشا افزایش آرامش خود دست به مصرف سیگار و یا مواد مخدر بزنند.

که مصرف مواد یا گرایش به هر نوع رفتار پرخطر انعکاس یافته روابط  کنندیمکه بیان 

 (. به عقیده محقق تعارض در1991درونی خانواده است )مختار نیا، زاده محمدی و حبیبی،

ض نحوه برخورد با تعار دینمایمبسیار مهم  آنچهطبیعی است،  یادهیپدروابط خانوادگی 

، بر هانآبه جای حل  دیآیمپیش  نشانیبکه در  یو مشکالتزوجین بر مسائل  اگر است.

 تنهانه ،شوندیمحل  خودخودبهبگذارند به امید اینکه مسائل با گذشت زمان  سرپوش هاآن

 ائماًدو این تعارضات  شودیم ترقیعم هاآنمشکالت  روزروزبهبلکه  شودینمحل  ایمسئله

 .شوندیم گرجلوهدر فضای خانواده 
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