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ز ی تعارض زناشویی بر اساس تمایبینپیشتبیین مدلی برای  

 شخص هاییپتیافتگی و 

 2آرمان عزیزی، 1ناصر یوسفی

 26/6/79تاریخ پذیرش:    1/2/79تاریخ ارسال: 

 چکیده
زیرا شناخت  ستاشخصیتی  هاییپتی تعارض زناشویی از طریق تمایز یافتگی و بینپیشهدف این پژوهش 

 -پژوهش حاضر توصیفی  تعارض زناشویی نقش مهمی در کاهش طالق دارد. یدهندهیشافزاعوامل 

والدین دانش آموزان  ییهکلهمبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است. جامعه پژوهش شامل 

از والدین بود که به روش زوج(  205نفر ) 055شامل  موردمطالعهاست. نمونه  1976شهرستان سنندج در سال 

ارض زناشویی و تع تمایز یافتگی، تیپ شخصیتی یهاپرسشنامهانتخاب شدند و هرکدام  ایدومرحله یاخوشه

قرار  وتحلیلتجزیهمورد  Amosو  Spss افزارنرمبا دو  هاپرسشنامهحاصل از  یهادادهرا تکمیل نمودند. 

تیپ  جزبه) یتیشخص هاییپتبین تعارض زناشویی با  دارمعنیها بیانگر رابطه همبستگی منفی و یافته گرفتند.

مایز یافتگی تیپ روان رنجور( و ت جزبه) یتیشخص هاییپت دیگرعبارتبه. استروان رنجور( و تمایز یافتگی 

ی و تمایز یافتگی یتو برعکس. همچنین همبستگی بین تیپ شخص شودیمباال سبب کاهش تعارض زناشویی 

 هانآکه تیپ شخصیتی افراد و سطح تمایز یافتگی  دهدیمنتایج پژوهش حاضر نشان . است دارمعنیمثبت و 

 زناشویی باشد. ی تعارضبینپیشفاکتورهای خوبی برای سنجش و  توانندیم

 ناشویی، تیپ شخصیتی، تمایزیافتگیتعارض زکلیدی:  یهاواژه
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 مقدمه

حیاتی است که تثبیت و تضمین سالمت فرد و بقای جامعه  نهاد اجتماعی اولیهخانواده یک 

، خمیرمایه هیجانی انسان در دوران کودکی و در درواقع. ردیگیمدر این کانون شکل 

 ظرازنجسمی و زیستی بلکه  ازنظر تنهانهفرد  (.1971قربانی و امانی، ) ردیگخانواده شکل می

است  خانواده جایگاهی چراکهخانواده قرار دارد  ریتأثز تحت عاطفی و روانی و شخصیتی نی

ریاحی، ) گردداجتماعی  یهانقشبا تکمیل شخصیت خویش آماده پذیرش  تواندیمکه فرد 

است از  یادهیچیپروابط زوجین سیستم در خانواده  (.1936کاکاوند،  و بهرامی نیا علیوردی

تعارض  (.1،2552گاتمنکند )یمی بینپیشرا  هاآن و تضادتعامل عوامل مختلف که تفاهم 

همه  باًیقرتزناشویی یکی از مشکالتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجه هستند و 

کنند یممنبع تنیدگی معرفی  عنوانبهکودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را 

تعارض زناشویی  (1737) 9به عقیده مونت گومری (.2559، 2وپاپ کروس کامینگز،)

حساس ا شانرابطهاز  ییهاجنبه در موردهر دو همسر  یکی یا در آنفرایندی تعاملی است که 

ی ، تعارض در روابط وقتعالوهبهبه طریقی آن را حل کنند.  کوشندیمو  کنندیمناراحتی 

رجمه )دیویس، ت دیایدرنکه رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور  کندیمبروز 

ه ک ییهازوجنیمی از  بربالغجلوه تعارض شدید است.  نیترعیشا(. طالق 1932بهاری، 

(. به عقیده کومستاک 1،2550ورثینگتون) رندیگیممشاوره هستند، سرانجام طالق  درصدد

 کندیم نییرا تع« کیفیت ازدواج»( این بود یا نبود تعارض نیست که 1775) 0و استرزیزویک

 .کندیماست که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین  آمیزتعارض یهاتیموقعه طرز اداره بلک

، مدیریت تعارض است )گاتمن، درازمدتبنابراین، مهارت کلیدی در روابط متعهدانه 

که  دیآیم(. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش 1771

برآورده نشود. نتیجه چنین  هاآنیا اینکه نیازهای  اختالف دیدگاه بین زوجین روی دهد و
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احساس خشم همسران نسبت به یکدیگر گزارش  ناخوشنودی، ناامیدی و تعامالت منفی،

( تعارض 2550)به نقل از قربانی،  1از دیدگاه سکستون (.1931همکاران، شده است )جهانفر و

 هکدرحالیکه چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده،  دهدیمرخ زناشویی هنگامی 

تعارضات زناشویی یک مشکل جدی  همان چیز برای دیگری محرومیت را به دنبال آورد.

روانی زوجین  جسمانی و بر سالمتثیرات منفی أکه ت ندیآیم حساببهاجتماعی 

ناشی  امری طبیعی و هازوجرض بین ا( دارد. تع9،2555فرزندانشان )آماتو ( و2،2556)گانت

به نقل از  ؛1،1739مانع تعارض شد )پریوت وروبین توانینمو  هاستتفاوتاز وجود 

شرط حفظ ازدواج توانایی استفاده » ،دیگویم( 1772) 6(. همانطور که گروهان0،2556وانگ

زدواج بیمه غنای ا رشد و سازنده اداره شود، طوربهچنانچه تعارض  خالق از تعارض است.

 نسبتاًکه از رابطه  اندمحکومشوهر  مخربی اداره شود زن و صورتبهو چنانچه  شودیم

 عنوانبه توانیمرابطه را  یو آشفتگ(. تعارض زناشویی 1933)بهاری، « ناراضی باشند

 ابدییمیش افزا سرعتبهنارضایتی حداقل یکی از زوجین نسبت به رابطه تعریف نمود که 

ضعیف شدن روابط زناشویی، ضعیف شدن  منجر به تواندیمتعارضات  (.9،2551هالفورد)

سازگاری کودکان، احتمال افزایش تعارض بین والدین و فرزندان و نیز بین خویشاوندان 

تعارض زناشویی به وجود آمده در خانواده مسائل و  طورکلیبه(. 2559فخرایی، شود )

. لذا توجه به این مسئله آورندیمبه وجود  ماعیو اجتمشکالتی را در سطوح فردی، نهادی 

در سالمت جامعه و خانواده نقش اساسی نقش  تواندیمعلمی و کاربردی  و ارائه راهکارهای

در کاهش  تواندیمیکی از عواملی که  .(2551، 3فینچام و برادبریباشد )تعیین کننده داشته 

تمایز زوجین است. مفهوم خودم یافتگیتمایز تعارضات زناشویی نقش فعالی را بازی کند 

خود  (.2557، 7کلوراست )مفهوم نظریه بوون  نیتریاساسسازی است. خودمتمایزسازی 
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متمایزسازی، توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی، و صمیمیت و خودمختاری 

تمایز (. مفهوم خودم2551، 2؛ اسکوورون و دندی1793، 1بووناست )خویش از دیگران 

ل در ادبیات خانواده درمانی بد تعبیر شده و با استقال غالباًسازی همانطور که بوون بیان کرد، 

یی برابر جدا –در ابعادی مشابه آن است اما فردیت  هرچند. گرددیمیا فردیت یکسان تلقی 

بوون، خودمتمایز سازی توانایی کاهش واکنش عاطفی به  ازنظربا خود متمایز سازی نیست. 

، 9یویاند )کافراد مهم است تا فرد افکار خود و عقایدش را بدون توجه به فشار اجتماعی بیان 

 شودیمکیل تش یاهسته یاخانواده(. اگر دو فرد تمایز نایافته با یکدیگر ازدواج کنند 2559

ز نایافته در شرایط فشارزا دچار اضطراب و اختالل در که سطح تمایز پایینی دارد. زوج تمای

گی یک به میزان تمایز یافت توانیم. با بررسی تعارض زناشویی شوندیمکارکرد زناشویی 

و با  دیآیمازدواج پی برد. تعارض زناشویی با جذب اضطراب در پیوند زوج پدید 

از دیدگاه  (.2555 اسکوورون،شود )یمعاطفی یا جدایی عاطفی مشخص  یهاواکنش

دارد: واکنش عاطفی، جدایی  در سطح تمایز خود وجود مؤثرنظری، دست کم چهارعامل 

زیر  یهایژگیوعاطفی، آمیختگی با دیگران و موقعیت من. به سخن دیگر افراد تمایز یافته با 

 :شوندیممشخص 

( افراد تمایز یافته ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند، اما توسط این عواطف 1

درونی  یهاتجربه( زمانی که 2و واکنش این دسته افراد کنترل شده است؛  روندینمتحلیل 

که از  کنندینمیا تعامالت بین فردی بسیار تنش زا باشد، افراد تمایز یافته لزومی احساس 

 ( افراد9یگران جدا شوند. این گونه افراد از هویتی محکم برخوردارند؛ لحاظ عاطفی از د

تمایز یافته در روابط صمیمانه قادرند خود تعریف شده اشان را حفظ کنند و با دیگران آمیخته 

تمایز یافته ذاتاً خود رهبرند، افکار واحساسات خاص خودشان را دارند  ( افراد1؛ شوندینم

 (.2555، 1تایسون و فریدلندرندارند )خود با انتظارهای دیگران  و اجباری در وفق دادن
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از این دیدگاه، زن ومردی که سطح تمایز یافتگی پایینی داشته باشند، زمانی که ازدواج 

بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی  رودیمانتظار  کنندیم

تمایزیافته، همسران به یکدیگر اجازه  زناشویی یهانظامشدن داشته باشند. در مقابل در 

دیگر داشته باشند و تفاوت عقاید یک ترمانهیصم یارابطهکه نقشی نرمش پذیرتر و  دهندیم

در پژوهش اسکوورون  (.1793بوون، کنند )را تحمل و واکنش عاظفی کمتری را تجربه 

( که رابطه تمایز خود را با کیفیت رابطه زناشویی بررسی کرده است، دریافته است 2555)

کننده  یبینپیشکه از میان ابعاد تمایزخود، فقط بعد جدایی عاطفی و واکنش عاطفی 

اختالفات زناشویی است. سطح خودمتمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب ارتباط 

روانی وجسمانی،  یهایماریببه عقیده بوون همه  (.2512، 2؛ پینئو2511، 1یوتند )دار

د دارمشکالت زناشویی با سطح خودمتمایزسازی رابطه  ویژهبهمشکالت اجتماعی و 

ل درون فردی و بین فردی نیز قاب یهایژگیو صورتبه(. تمایزیافتگی خود 2553، 9هراس)

انات ردی به توانایی فرد در ایجاد تعادل بین افکار و هیجتوصیف است. تمایز یافتگی درون ف

تمایز یافتگی بین فردی به توانایی تجربه صمیمیت عمیق بدون به  کهدرحالیاشاره دارد، 

(. بنابراین 1773، 1جوهانسون و والدوشود )یمخطر افتادن احساس استقالل فردی اطالق 

 شخصیتی تأثیر داشته باشد و از طرف دیگر یهایژگیوبرروی  تواندیمتمایزیافتگی 

 ی تعارض زناشویی محسوب شود.بینپیشعامل مهمی در  تواندیمشخصیتی  یهایژگیو

، کندیمفراهم  هازوججدایی  شناخت عواملی که زمینه را برای بروز اختالفات زناشویی و

 یهامدلین در ب آمار طالق در جامعه دارد. نقش مهمی در کاهش مشکالت زناشویی و

اخیر، مدل پنج عاملی شخصیت دید جامعی نسبت به انسان  یهادههمختلف شخصیت در 

علمی شخصیت را در  یهاهینظرتمام صفات مورد اشاره در میان عامه مردم و  باًیتقردارد و 

(. این مدل پنج بعد اصلی روان رنجوری، 2551، 0کاستا و مک کری) ردیگبرمی 

خصیت افراد را در ش شناسیوظیفه، گشودگی در برابر تجربه، توافق پذیری و گراییبرون
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گرایی شامل کمیت و برون (.2555، 1کاسلیل، ویلیامز و پارخمک ،الناست )معرفی کرده 

شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است. توافق پذیری میزان 

، بعدی شناسیدهد. وظیفهبت به دیگران را نشان میتوافق در اندیشه، احساسات و عمل نس

کوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتارهای سازمان پذیری، سختاست که میزان مسئولیت

شامل خصوصیاتی مانند اضطراب، افسردگی، پرخاشگری  روان رنجوریکند. توصیف می

ه پذیری( تجربتجربه )شود و گشودگی نسبت به های تند و ناخوشایند میو هر گونه هیجان

روین پکند )ها را توصیف میها و ارزشها، عملقوه تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، ایده

 دوننلالن ؛1،2550؛ لوی وکلوهنن2559، 9شویتا ولونسون)تحقیقات متعدد (. 2515، 2و کرون

و  یید دارند که رضایتأ( بر این نکته ت1937؛ عباسی و همکاران، 2551، 0و همکاران

بارلدز و دیج  .ندکیمشخصیتی دریافت  یهایژگیوثیر را از أتعارضات زناشویی بیشترین ت

 یهایژگیو( در مطالعات خود دریافتند که داشتن تصور مثبت در مورد 2511) 6کاسترا

مثبت درباره  همچنین بین تصورات مثبت رابطه دارد. طوربهشخصیتی همسر با کیفیت ارتباط 

برخی از  طول مدت ازدواج و شخصیت افراد ارتباط وجود دارد.شخصیت همسر با 

 دهدیمافزایش  هازوجوتعارضات را بین  هاتنشاختالالت روانی  شخصیتی و یهایژگیو

ر را عامل مهمی د تجربه پذیریمثال  عنوانبه .کندیمتداوم زندگی زناشویی را تهدید  و

از  هاآن دشویمذیری پایین در افراد، باعث معتقدند تجربه پ و انددانستهروابط زناشویی 

قدرت سازندگی برای حل مسائل ومشکالت زناشویی  انعطاف پذیری، تفکر واگرا و

پژوهشگران با استفاده از مدل پنج  (.1933جلیلی، بخشایش و فارسی نژاد، نباشند )برخوردار 

؛ از اندکردهزناشویی را در سازگاری زناشویی بررسی  یهایژگیوعاملی شخصیتی نقش 

 یاعمده ، اثراتشودیمعصبیت؛ که بیشتر با هیجان پذیری منفی از آن یاد  این پنج عامل،

در پژوهش شاهمرادی . (1937به نقل از نادری، ) گریدبر بازده زناشویی دارد، تا چهار عامل 
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8. Pervin, L & Cervone, D 
5. Shoita, N & Levenson, W 
4. Lue, S & Klohnen, E 
3. Donnellan, B. M 
6. Barelds DPH, Dijkastra P 
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نشان  هاافتهیعادی و طالق انجام شد،  یهازوج( که بر روی 1975وفاتحی زاده واحمدی )

در روان رنجورخویی، تجربه پذیری و  طالق عادی و در معرض یهازوجدادند که 

 با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. شناسیوظیفه

ی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و بینپیشبنابراین هدف پژوهش حاضر 

 زیادی یهاپژوهشبا وجود اینکه متأهل است که  یهازوجدر میان  شخصیتی یهاپیت

قش قرار گرفته است ولی تاکنون ن موردبررسیبا تعارض زناشویی  رهایمتغدرمورد ارتباط 

انجام نشده  نزماهم طوربهبا تعارض زناشویی شخصیتی  یهاپیتدو متغیر تمایزیافتگی و 

برای تعارض زناشویی  ساختاریمعادالت  الگوی قبلی از روش یهاپژوهشهمچنین  .است

، بنابراین اندندادهقرار  مورداستفادهاینکه کدام عامل سهم بیشتری در ایجاد تعارض دارند را  و

رای خوبی ب بینپیش توانندیمپژوهش حاضر در پی بررسی این است که آیا این عوامل 

دام عامل نقش کاینکه تعارض زناشویی در زندگی والدین دانش آموزان باشد یا نه؟ و 

 ؟کندیمبهتری برای تعارض زناشویی زندگی آینده ایفا  بینپیش

 روش پژوهش

 هاهدادو با توجه به عدم مداخله در ایجاد  استپژوهش حاضر با توجه به هدف آن، بنیادی 

این پژوهش از نوع مدل یابی معادالت  نیهمچن .استپژوهش توصیفی و از نوع همبستگی 

نهان برونزا و درونزا موجود در مدل  یهاسازهساختاری است که هدف از آن بررسی رابطه 

پژوهش شامل کلیه والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سنندج  آماریاست. جامعه 

شد به این صورت که انجام  ایدومرحله یاخوشه یوهیشبه  گیرینمونه. است 76بهار در 

ابتدا از میان سه مقطع تحصیلی، مقطع ابتدایی انتخاب شد و بعد سه مدرسه ابتدایی ازمیان 

ی جلسه با برگزار سپس تصادفی انتخاب شدند. صورتبهتمام مدارس ابتدایی سطح شهر 

روز  9زوج( پرسشنامه ارائه گردید و بعد از  205نفر از والدین ) 055آگاهی برای والدین، به 

 استفاده شده است. AMOSو  SPSS افزارنرماز دو  هادادهگردید. برای تحلیل  آوریجمع

 پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است: ابزار سنجش
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 یهاطهیحاست که  سؤال 12(: این پرسشنامه دارای MCQ1) ییزناشوپرسشنامه تعارض 

ین . اکندیمو شدت تعارض زناشویی را برآورد  سنجدیمرا در هفت زمینه  هازوجتعارض 

 یهاواکنشافزایش  -9کاهش رابطه جنسی،  -2کاهش همکاری،  -1از:  اندعبارتابعاد 

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و  -0افزایش رابطه فردی با اقوام خود،  -1هیجانی، 

افزایش جلب همکاری فرزند  -9و جداکردن امور مالی از همدیگر  -6دوستان همسر، 

(، 90تا  12را در چهار سطح: فاقد تعارض ) هازوج(. این پرسشنامه تعارض 1990)براتی، 

( و تعارض بسیار 191تا  111) یعیطب(، تعارض بیش از حد 111تا  90) یعیطبتعارض در حد 

( در دو 1990) . پایایی کلی این ابزار توسط براتیکندیم( طبقه بندی 190باالتر از ) دیشد

 توسط ،02/5عادی و متقاضی طالق برابر با  متأهلگروه سازگار و ناسازگار در مردان وزنان 

 یهاروشودر مطالعه حاضر نیز پایایی این ابزار با استفاده از  67/5( برابر با 1939) بخشفرح

(، 91/5) یهمکارو برای ابعاد آن به ترتیب، برای بعد کاهش  79/5آلفای کرونباخ برابر 

فرزند جلب حمایت  شیافزا (،69/5) یجانیه(، افزایش واکنش 66/5) یجنسکاهش رابطه 

همسر رابطه با دوستان و اقوام  کاهش (،35/5خود )رابطه با دوستان وبستگان  شیافزا (،69/5)

 ( محاسبه شد.06/5) یمالجداکردن امور  ( و96/5)

شخصیت از  پنج عامل بزرگ گیریاندازه یبرا :2پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

( تهیه و 1737) یکرپنج عامل بزرگ شخصیت که کاستا و مک  یپرسشنامه سؤالی 65فرم 

)کامالً  یادرجهاستفاده شد. این پرسشنامه دارای مقیاس پاسخگویی پنج  اندنمودهآماده اجرا 

ی(، برابر ثبات روانی و هیجانموافقم تا کامالً مخالفم( است و پنج عامل روان رنجورخویی )در

پذیری )دربرابر خشکی و انعطاف ناپذیری(،  انعطاف )در برابر درونگرایی(، گراییبرون

در برابر خودشیفتگی( و مسئولیت پذیری )در برابر سهل ) یریپذدلپذیر بودن و توافق 

این  یهااسیمق( آلفای کرونباخ 1772. کاستا و مک کری )کندیمانگاری( را سنجش 

برابر  گراییبرون، 79/5: روان رنجورخویی برابر با انددادهگزارش  ترتیباینبهپرسشنامه را 

و مسئولیت پذیری برابر با  70/5، دلپذیر بودن برابر با 37/5، انعطاف پذیری برابر با 75/5با 

                                                           
0.Marital Conflict Questionnaire 
8.Big Five Factor Personality Questionnaire 
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 جرا در بیناز این پرسشنامه را برای ا یانسخه( که 1931) امهریک. اندنمودهرا گزارش  72/5

بین فرم بلند و کوتاه این پرسشنامه را  زمانهمترجمه و آماده اجرا کرد، روایی  دانشجویان

 97/5تا  01/5و آلفای کرونباخ خرده مقیاس هارا بین  91/5تا  11/5برای پنج عامل بین 

 خگزارش کرده است. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونبا

ا بآن به ترتیب، برای بعد روان رنجورخویی برابر  یهااسیمقو برای خرده  69/5برابر با 

با (، دلپذیر بودن برابر 11/5با )(، انعطاف پذیری برابر 61/5برابر با ) گراییبرون(، 63/5)

 ( محاسبه شد.31/5با )( و مسئولیت پذیری برابر 09/5)

که  است سؤالی 16: پرسشنامه تمایز یافتگی یک پرسشنامه 1پرسشنامه تمایز یافتگی خود

م و تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مه رودیمسنجش تمایز یافتگی افراد به کار  منظوربه

(. این پرسشنامه با 2555زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی است )اسکورون، 

امه این پرسشن ینمرهدرجه بندی شده است. حداکثر  یانهیگز 6مقیاس لیکرت در یک طیف 

کمتر در این پرسشنامه نشانه سطوح پایین تمایز یافتگی است. روایی  ینمرهاست.  296

(. 1930گزارش شده است )یونسی،  39/5محتوایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی 

من، گریز عاطفی و هم  خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه 1پرسشنامه مذکور از 

(، در پژوهش خود پایایی درونی را از 2551آمیختگی با دیگران تشکیل شده است. بهات )

و برای خرده مقیاس واکنش عاطفی  31/5طریق روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

را به  65/5؛ و برای هم آمیختگی با دیگران 60/5؛ گریز عاطفی 67/5؛ جایگاه من 31/5

نفر از دانش آموزان سال اول  21( این پرسشنامه را بر روی 1931آورد. اسکیان )دست 

ا استفاده پایایی این پرسشنامه را ب درنهایتنتایج  وتحلیلتجزیهدبیرستان اجرا کرد و پس از 

به دست آورد. در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار با  31/5از ضریب آلفای کرونباخ 

آن به  یهااسیمقو برای خرده  31/5فای کرونباخ برای کل پرسشنامه استفاده از ضریب آل

و هم آمیختگی  93/5، گریز عاطفی 69/5، جایگاه من 93/5ترتیب، واکنش پذیری عاطفی 

 محاسبه شد. 69/5با دیگران 

                                                           
0. Differentiation of Self Inventory 
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در رایانه، امکان تحلیل و تدارک  هاآنو ثبت  هاداده آوریجمعو  هاپرسشنامهبا اجرای 

همبستگی و رگرسیون چندگانه و مدل  یهالیتحل این سه متغیر میسر شد. مدلی برای

صورت پذیرفت که از اولی برای  Amosو  Spssی افزارنرم یهابرنامهمعادالت ساختاری با 

برآورد آمار توصیفی جهت توصیف وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان استفاده 

 ( انجام شد.ML) 1درست نمایی ینهیشیب. برآورد پارامترهای مدل با روش شودیم

 هایافته

درصد  05ایج نت بر اساسبا توجه به اینکه این پژوهش درمیان والدین انجام شده است بنابراین 

سال و حداکثر سن  21درصد هم زن بودند. حداقل سن افراد نمونه  05و از افراد نمونه مرد 

درصد افراد نمونه تحصیالت  3/91بود.  09/0انحراف استاندارد  و 2/90سال با میانگین  63

درصد  2/9درصد لیسانس و  6/26درصد افراد تحصیالت دیپلم تا لیسانس،  1/90زیر دیپلم، 

درصد  2/27افراد کارمند،  درصد 3/92. همچنین اندداشتهاز افراد تحصیالت تکمیلی یا باالتر 

 .اندبوده دارخانهد نمونه درصد از افرا 93دارای شغل آزاد و 

ر پژوهش د موردبررسیمیانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای  (1جدول )در 

 ارائه شده است.

 موردبررسیمیانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای  .1جدول 
 9 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

   1 - - تیپ شخصیتی -1

97/191 تمایز یافتگی -2  92/29  06/5*  1  

63/93 تعارض زناشویی -9  79/21  19/5-*  90/5-*  1 

P< 1010* 

شود، میانگین و انحراف معیار تعارض زناشویی ( مشاهده می1جدول )همانطور که در 

بین  رابطه 1( بوده است. جدول شماره 92/29) 97/191(، تمایز یافتگی 79/21) 63/93

 عارضبین ت دارمعنیکه بیانگر وجود رابطه همبستگی منفی و  دهدیمرا نشان  رهایمتغ

                                                           
0. Maximum Likelihood 
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( و همچنین -90/5و تمایز یافتگی و تعارض زناشویی ) (-19/5زناشویی و تیپ شخصیتی )

 .است( 06/5تیپ شخصیتی با تمایز یافتگی ) دارمعنیهمبستگی مثبت و  یرابطه

ت ، جنس، شغل و تحصیالسن یهاعامل( همبستگی بین تعارض زناشویی با 2جدول )در 

 نشان داده شده است.

 سن، جنس، شغل و تحصیالت یهاعاملهمبستگی بین تعارض زناشویی با  .2جدول 

 0 1 9 2 1 متغیر / عامل

     1 تعارض زناشویی -1

-59/5 سن -2  1    

59/5 جنس -9  96/5-*  1   

51/5 شغل -1  17/5-*  09/5*  1  

-51/5 تحصیالت -0  11/5-*  29/5-*  62/5-*  1 

P< 1010* * 

( نیز همبستگی بین چهار عامل سن، جنس، تحصیالت و شغل را با تعارض 2جدول )

با این  یتعارض زناشوی دارمعنیکه بیانگر همبستگی ناچیز و غیر دهدیمزناشویی را نشان 

میان عوامل جمعیت شناختی و تعارض زناشویی  توانیمچهار عامل است. یعنی به سختی 

 ی کرد.بینپیشرابطه برقرار کرد و تعارض زناشویی را با این عومل 

اس شخصیتی و تمایز یافتگی و مقی یهاپیت یهااسیمقبین خرده  همبستگی (9جدول )

 دهد.تعارض زناشویی را نشان می

 شخصیتی و تمایز یافتگی  هاییپت هاییاسمقهمبستگی بین خرده  .3جدول 

 و مقیاس تعارض زناشویی
 15 7 3 9 6 0 1 9 2 1 متغیر

          1 تیپ روان نژند -1

-09/5 تیپ برون گرا -2  1         

عطپپاف        -9 ن تیپپپ ا

 پذیر
12/5  19/5  1        

-19/5 تیپ دلپذیر -1  93/5  11/5  1       

یت     -0 یپ مسپپپئول ت

 پذیر
15/5-  61/5  27/5  02/5  1      
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واکنش پپپذیری      -6

 عاطفی
19/5-  12/5  25/5  29/5  21/5-  1     

-12/5 جایگاه من -9  12/5  11/5-  20/5  11/5  93/5-  1    

-11/5 گریز عاطفی -3  53/5**  20/5  15/5  19/5  66/5  19/5-  1   

گی بپپا            -7 ت خ ی م آ

 دیگران
15/5-  92/5-  92/5  92/5  51/5**  67/5  90/5-  00/5  1  

تپپپپعپپپپارض   -15

 زناشویی
91/5  97/5-  25/5-  99/5-  13/5-  66/5-  10/5-  29/5-  59/5-**  1 

P >1013** 

ند تیپ روان نژ جزبه هااسیمقکه تعارض زناشویی با تمام خرده  دهدیم( نشان 9جدول )

یعنی افراد با تیپ روان نژند معموالً در زندگی زناشویی دارای  استدارای همبستگی منفی 

، تعارض زناشویی بیشترین همبستگی را با تیپ هاپیتتعارض هستند. همچنین از میان 

( دارد و از طرف -25/5) ریپذ( و کمترین همبستگی را با تیپ انعطاف -13/5مسئولیت پذیر )

یز تمایز یافتگی، تعارض زناشویی بیشترین همبستگی را با گر یهااسیمقدیگر از میان خرده 

 ( دارد.-59/5( و کمترین همبستگی را با آمیختگی با دیگران )66/5عاطفی )

ر تعارض ب رهایمتغ غیرمستقیماز آنجایی هدف اصلی پژوهش، بررسی اثرات مستقیم و 

را مد نظر  یتعارض زناشویی عوامل اثرگذار بر بینپیشزناشویی، همچنین تبیین مدلی برای 

د. بررسی روابط علی متغیرها استفاده گردی منظوربهاز الگوی معادالت ساختاری  میادادهقرار 

 ظورمنبهکه در بررسی حاضر  ردیگیممختلفی صورت  یهاروشبررسی روابط علی از 

ص خآزمون الگوی فرضی عوامل تأثیرگذار بر تعارض زناشویی و مسیرهای آن از روش شا

املی گرفته شد تحلیل ع رهایمتغبرازش نیکویی استفاده گردید. قبل از ترسیم مدل برای تمام 

قرار گرفت. بیش از سی شاخص برازش مدل معرفی  موردبررسیبرازش هم  یهاشاخصو 

را در  هاشاخص. نویسندگان این شوندیمگزارش  Amosدر خروجی  هاآنشده که اغلب 

. شودیمکه از هر گروه موارد مورد نیاز مدل گزارش داده  انددادهسه گروه اصلی قرار 
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برازش  ( شاخص9 2برازش تطبیقی ( شاخص2 1( شاخص برازش مطلق1شامل:  هاگروه

 .باشندیم 9مقتصد

و پرکاربردترین شاخص برازش در  نیتریعموم عنوانبه توانیم( را X8اسکوئر )کای 

، CFI توانیمپرکاربرد دیگر را  یهاشاخصمدل سازی معادله ساختاری تلقی کرد. از 

GFI، NFI  وRMSEA  ذکر شده است. یهاگروهرا نام برد که هرکدام مربوط به 

برازش ومقایسه مدل تدوین شده با مدل اشباع شده و مستقل  یهاشاخص (1جدول )در 

 ده است.ارائه ش

 برازش و مقایسه مدل تدوین شده با مدل اشباع شده و مستقل یهاشاخص .4جدول 

 CMIN GFI NFI CFI PNFI RMSEA HOELTER شاخص برازش

11/956 مدل تدوین شده  792/5  791/5  702/5  996/5  561/5  222 

 --- --- 5 1 1 1 5 مدل اشباع شده

91/1112 مدل مستقل  929/5  5 5 5 267/5  13 

 

000516=8x  که این شاخص در مقایسه با مدل مستقل 155)خی دو( با درجه آزادی 

. همچنین نسبت خی دو به درجه دهدیماست، مقدار مطلوبی را نشان  91/1112که مقدار آن 

قرار  1تا  2بین دو عدد  معموالًمطلوب  یهامدلکه در  دهدیمرا نشان  56/9آزادی مقدار 

 یهاشاخصکه از گروه  NFI =791/5و  CFI = 702/5 یهاشاخصدارد. هر چه مقدار 

تطبیقی هستند، به یک نزدیکتر باشد، نشانه مطلوب بودن مدل است. شاخص دیگر که مربوط 

یا شاخص  PNFI=  996/5 به گروه تطبیقی است که بازهم نشانه مطلوب بودن مدل است.

را برای این شاخص مناسب تلقی  65/5یا  05/5هنجارشده مقتصد که اغلب مقادیر باالتر از 

 یاهمدلنقطه برش برای  عنوانبهکه شاخصی است که اغلب  RMSEA=  561/5 .اندکرده

هستند ضعیف  15/5که دارای مقادیر باالتر از  ییهامدلو برازش  شودیمخوب وبد شناخته 

                                                           
0. Absolute Fit Indices 
8  . Comparative Fit Indices 
5  . Parsimonious fit Indices 
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است که مستقیماً بر موضوع  1. آخرین شاخص برازش مطرح شده شاخص هلترشودیمتلقی 

گزارش  51/5و  50/5کافی بودن حجم نمونه تمرکز دارد که این مقدار را در دو سطح 

مطلوب است اما با  N حداقل قابل قبول برای مقدار بحرانی عنوانبهرا  255و مقدار  دهدیم

شده مقدار  مطلوب است و در مدل تدوین 90توجه به بحرانی نبودن نمونه مقادیر باالتر از 

 که نشانه حجم مطلوب نمونه است. است 51/5در سطح  HOELTER=  222آن درمدل 

 

 زناشوییبرای تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی با تعارض  . مدل معادالت ساختاری1نمودار 

روی  توانندیمو تیپ شخصیتی  تمایز یافتگی که که متغیر دهدیممدل ارائه شده نشان 

یپ ی کنند که در این میان، متغیر تبینپیشتعارض زناشویی تأثیر داشته باشند و آن را 

( بیشترین تأثیر را روی تعارض زناشویی دارد. مدل تدوین شده نشان 07/5با ) شخصیتی

( -19/5ارد )دکه بین دو متغیر تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی هم همبستگی وجود  دهدیم

نین از میان ی کرد. همچبینپیشتعارض زناشویی را  توانیمن دو متغیر هم یعنی با ترکیب ای

                                                           
0. Hoelter's Index 
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یشترین ب «واکنش پذیری عاطفی»تمایز یافتگی، خرده مقیاس اول یعنی  یهااسیمقخرده 

(، از میان خرده مقیاس تیپ شخصیتی، تیپ پنجم 75/5است )تأثیر را روی این متغیر داشته 

( و از میان خرده -31/5داشته )أثیر را روی این متغیر بیشترین ت «مسئولیت پذیری»یعنی 

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان » یعنیتعارض زناشویی خرده مقیاس پنجم  یهااسیمق

(. از میان 75/5است )بیشترین تأثیر را روی تعارض زناشویی در این پژوهش داشته  «خود

 (.>50/5P) است دارمعنیها هم تمام مسیرها  کوواریانس

 بحث و نتیجه گیری

و  ی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگیبینپیشهدف این پژوهش تبیین مدلی برای 

ید کلی تأی صورتبه، فرضیه پژوهش آماری هاییافتهبا توجه به  .شخصیتی بود هاییپت

ی بینپیشقابل  شخصیتی هاییپتگردید. به این معنا که تعارض زناشویی با تمایز یافتگی و 

توانند ی میشخصیت هاییپتدهد که تمایز یافتگی و . تحلیل روابط ساختاری نشان میاست

بافت  خانواده در حکمداری بر تعارض زناشویی زوجین اثر بگذارند. مستقیم و معنی طوربه

 ندکیمرا آغاز  خودو از زمانی که عملکردهای  کندیماجتماعی عمل  یهااندامسلولی برای 

 ، امری که از آن تحت عنوان ازدواجابدییمبرقراری پیوند محکم و دائم بین زن و مرد تحقق 

مهم خانواده، برقراری روابط عاطفی بین زن و مرد و  . یکی از عملکردهایشودیمنام برده 

 رابینو، پروستشود )یم هاآناست که مایه آرامش هردوی  شناختیروانگسترش سالمت 

چ زن هی باًیتقر(. یکی از مشکالت شایع در خانواده تعارض زناشویی است. 2550، 1و بوتچ

مت را به س هازوجاما تحوالت جریان زندگی  کنندینمو شوهری با نیت طالق با هم وصلت 

(. با این 1933بهاری، دهد )یمعاطفی و گاه طالق سوق  -اختالف، درگیری، جدایی روانی

 به تنهایی تعیین کننده ثبات زندگی زناشویی نیستحال به نظرمی رسد که شدت تعارض 

 یهاهویشمانند تاب آوری؛ صبر؛ امید؛ گذشت و  هازوجزیرا گاه شرایط شخصی هر یک از 

حتی در صورت وجود دامنه طبیعی تعارض برای حداقل یکی  تواندیمحل تعارض زناشویی 

 تواندیمتحمل همان میزان تعارض نیز دشوار باشد. با این وجود این تعارضات  هازوجاز 

                                                           
0. Rabino, E, Prost, M & Boetsch, G 
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منجر به ضعیف شدن روابط زناشویی، ضعیف شدن سازگاری کودکان، احتمال افزایش 

(. 1936فخرایی و منصوریان، شود )تعارض بین والدین و فرزندان و نیز بین خویشاوندان 

 هانآپ شخصیتی افراد و سطح تمایز یافتگی تی که دهدیمنتایج پژوهش حاضر نشان 

همبستگی  1خوبی برای تعارض زناشویی باشد. با توجه به جدول شماره  بینپیش تواندیم

شخصیتی فقط تیپ  یهاپیت( است که ازمیان -19/5)بین تعارض زناشویی و تیپ شخصیتی 

د با تیپ شخصیتی ( یعنی افرا91/5داشت )روان نژند با تعارض زناشویی همبستگی مثبت 

 هاپیتو از طرف دیگر سایر  شوندیمروان نژند در زندگی بیشتر گرفتار تعارض زناشویی 

، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری با تعارض زناشویی گراییبرونیعنی 

(، 2551ن )همکارادونالن و  یهاپژوهشبا نتایج  هاافتهیاین  .دهندیمهمبستگی منفی را نشان 

( همسو بود. از لحاظ نظری دلیل 1975همکاران )( و شاهمرادی و 1933همکاران )جلیلی و 

این امر آن است که افراد روان رنجور مستعد داشتن عقاید وافکار منفی و غیر منطقی هستند 

 و عقاید غیرمنطقی و تحریف باورهاو ازآنجا که یکی از مهمترین علل تعارضات زناشویی، 

را به سوی عقاید غیر منطقی سوق  هاآنممکن است  هازوج، روان رنجور خویی شده است

را برای مقابله با فشار روانی به تحلیل ببرد و از این طریق احتمال در  هاآندهد و توانایی 

 یهاپیت. از میان (2555و همکاران،  1کاگلیندهد )معرض طالق گرفتن را افزایش 

( را با تعارض زناشویی داشت که -13/5) یهمبستگشخصیتی، تیپ مسئولیت پذیر بیشترین 

لیل تعهد نخست اینکه افراد مسئولیت پذیر به د مطرح کرد. توانیمبرای این نیز چندین تبیین 

دهند یمشخصی برای حفظ و ثبات روابط زناشویی خود تالش هدفمند بیشتری را انجام 

( وجود سطوح باالی مسئولیت 1779) 9همچنین بر اساس نظر کوردک(. 2556، 2جارویس)

فرد از نشان دادن رفتارخشونت آمیز در روابط زناشویی خودداری  شودیمپذیری باعث 

یافتگی  پژوهش همبستگی بین تمایز یهاافتهیخود را کنترل کند. از دیگر  یهاتکانهکرده و 

است یعنی افرادی با سطح تمایز یافتگی باال کمتر دچار تعارض ( -90/5) ییزناشوبا تعارض 

( مقداری است که -27/5) زین. در مدل معادالت ساختاری تدوین شده شوندیمزناشویی 
                                                           

0. Caughlin, J 
8. Jarvis, M. O 
5. Kurdek, P. H 



 95 ...یزبر اساس تما ییتعارض زناشو بینییشپ یبرا یمدل یینتب

 

ی، تمایز یافتگ یهااسیمق. همچنین از میان خرده دهدیمرابطه بین این دو متغیر را نشان 

 نگرایدترین و خرده مقیاس آمیختگی با ( باال-66/5) یعاطفخرده مقیاس واکنش پذیری 

گفت  توانیمکمترین همبستگی را با تعارض زناشویی دارند. در تبیین این یافته  (-59/5)

که واکنش پذیری عاطفی حالتی است که در آن احساسات فرد بر عقل ومنطق او غلبه دارد 

 هایحلاهردون توجه به مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و ب یهاتیموقعو فرد در 

؛ بنابراین در برخورد با مشکالت زندگی و مسائل کندیم گیریتصمیممنطقی ممکن، 

احساسی برخورد کرده و خانواده را به سوی کارکرد عاطفی بیشتر  صورتبهزناشویی نیز 

و  دکننینمطقی رفتار من صورتبهنیز در برخورد با مشکالت  هازوجو  سازدیمرهنمون 

 ییجفلونپژوهش در رابطه با تمایز یافتگی با پژوهش  یهاافتهی. رودیمتعارض زناشویی باال 

( که در پژوهش خود نقش تمایز یافتگی را در روابط زناشویی بررسی کرده بود، 1930)

( در میان دانشجویان مجرد زن و مرد 2551) ناندیفرد. در پژوهش دیگری که استهمسو 

ت که آمیختگی و واکنش هیجانی باال با میزان رضایت از همسر همبستگی انجام داد، دریاف

معکوس داشت که در راستای نتیجه این پژوهش است. از آنجایی که تعارض زناشویی نقطه 

. هرچه تاسمقابل رضایت زناشویی است، تمایز یافتگی عامل مؤثری در رضایت زناشویی 

گر ان رضایت زناشویی آنان بیشتر و از طرف دیافزایش یابد میز هازوجسطح تمایز یافتگی 

هم از میزان تعارض زناشویی کمتر خواهد شد. با توجه به نظریه بوئن این بدان علت است 

ی عقالنی و منطق صورتبهکه اوالً افراد متمایز در برخورد با مسائل و مشکالت زندگی 

نواده اصلی باعث جلوگیری از تداخل . ثانیاً تمایز از خاندینمایمرا حل  هاآنبرخورد کرده و 

(. در پژوهش علیکی 2551فردیناند، شود )یم هازوجدو سیستم و ایجاد مشکالت در زندگی 

( که به بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی پرداخته است، در 1939) ینظرو 

جهت اینکه تعارض زناشویی با رضایت زناشویی رابطه عکس دارد، با نتایج پژوهش حاضر 

از این پژوهش گرفت ولی مهمترین نتیجه پژوهش این  توانیمنتایج زیادی را . استهمسو 

و تعارضات  هایسختو نشیب زندگی و اجتناب ناپذیر بودن  است که باتوجه به مسیر پرفراز

با تکیه و توجه عمیق به سطح تمایز یافتگی افراد و همچنین  توانیمدر زندگی زناشویی، 

خوب و با  ی کرد و زندگیبینپیشتعارض را در زندگی زناشویی افراد  هاآنتیپ شخصیتی 
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مالحظه شده در این پژوهش،  یهایدشوارکمترین تعارض زناشویی را تجربه کرد. از 

به نوع شرکت کنند گان اشاره کرد که بیشتر از حد معمول افراد نمونه در این  توانیم

دریک  اهمدرسهپژوهش کارمند و باسواد در حد لیسانس بودند که این به دلیل قرار داشتن 

یشنهاد این پژوهش باید احتیاط نمود. پ یهاافتهی شهرک فرهنگی بود، درنتیجه در تعمیم دادن

دیگر تکرار شود و همچنین باتوجه به  آماری یهاجامعهکه پژوهش مشابه در  شودیم

الزم  ؤاالتس، پیگیری بیشتر برای کامل کردن و پاسخ به تمام هاپرسشنامهتعدادسؤاالت زیاد 

باشد و از طریق آموزش  برای مشاوران خانواده و زناشویی مفید تواندیماست. این پژوهش 

در زندگی  هانآو تأثیر  هازوجشخصیتی برای  یهاپیتتمایز یافتگی و همچنین تشریح انواع 

را درپیدا کردن مسیر درست زندگی  هازوجکاهش داده و  هاآناز میزان تعارض زناشویی 

 همیاری نمایند.
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