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 چکيده

های عشق ورزی با کیفیت بررسی نقش میانجی گرایانه انسجام خانواده در رابطه سبکهدف پژوهش حاضر 

های توصیفی قرار دارد و از نوع بود. این پژوهش در چهارچوب پژوهش روابط بین فردی زنان دارای تعارض

نان ساکن شهر مشهد دارای تعارضات زناشویی مراجعه همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ز

که با توجه به وسیع بودن جامعه آماری و عدم  7931کننده به کلینیک های مشاوره درسطح مشهد در سال 

نفر به صورت دردسترس در یک  751دسترسی به فهرستی از آن، برای سهولت در نمونه گیری از بین آنها 

کنندگان به چهار طریق دو کلینیک مشاوره و روانشناسی انتخاب شدند و شرکتی زمانی چهار ماهه از دوره

بین فردی پیرس و همکاران پرسشنامه کیفیت روابط (، 7391های عشق استرنبرگ )پرسشنامه سبک

پاسخ دادند. به منظور  (  MCQ( و پرسشنامه تعارض)0171، پرسشنامه انسجام خانواده )السون، (7337)

های آمار توصیفی )مانند میانگین و واریانس( و برای تحلیل از ی این پژوهش از شاخصهاتوصیف داده

 تحلیل شدند.  spssافزار ها به کمک نرمهای آمار استنباطی استفاده شد. دادهشاخص

های عشق ورزی با کیفیت روابط بین فردی و انسجام خانواده و نیز بین کیفیت بین سبکنتایج نشان داد که 

ط بین فردی با انسجام خانواده در زنان دارای تعارض رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد رواب

های عشق ورزی با کیفیت روابط بین فردی با میانجی گری انسجام خانواده در زنان دارای که بین سبک

در  یقات مشابه توصیه می شودبنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر ونتایج تحق تعارض رابطه وجود دارد

 .رویکرد خانواده درمانی به سبک های عشق ورزی وانسجام خانواده وکیفیت روابط بین فردی توجه شود

های عشق ورزی، کیفیت روابط بین فردی، زنان دارای انسجام خانواده، سبک واژگان کليدی:
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 سميه تقدیسی تقی پور

 .ایران ،نیشابور دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور، کارشناس ارشد روانشناسی،

 

  ام نویسنده مسئول:ن

 سميه تقدیسی تقی پور

های عشق ورزی واده در رابطه سبکنقش ميانجيگرایانه انسجام خان

 با کيفيت روابط بين فردی زنان دارای تعارض

 71/0/7933 تاریخ دریافت:

 02/2/7933 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
خشونت آمیز مانند توهین، سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی وجود دارد و  تعارض نوعی ارتباط زناشویی که در آن رفتارهای

دارد که همسرش آدم نامطلوب و   زوجها در آن نسبت به یکدیگر احساس خصومت، کینه، خشم و نفرت داشته و هر یک عقیده

سیستمی، تنازع بر سر  (. تعارض از دید0175، 7ناسازگاری است که موجب رنجش و عذاب او می شود )مارکو، درن و ساسمن

تصاحب پایگاه و منابع قدرت است که در جهت حذف امتیاز دیگری و افزایش امتیازات خود بروز می کند و فرآیندی است که طی 

( . 0171برد که طرف مقابلش مسائل مورد عالقه وی را سرکوب می کند )مویترا، موکرجی و موکرجی،آن یکی از طرفین پی می

ارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت درتعریفی دیگرتع

ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و ادراکات مختلف به وجود گیرد و همچنین ستیزهمخالفت با دیگری صورت می

 (. 7339، 0می آید )رابینز

(. وجود 0172، 9شود )وایلرد که قادر نیستند منظورخود را تفهیم نمایند، تعارض یا تنازع نامیده میکنش و واکنش دو ف

تعارض زناشویی ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی است و گاهی اوقات، آن قدر شدت می یابد که احساس خشم، 

زوجین حاکم می شود و به شکل حاالت تخریب گر و ویران خشونت، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کالمی و فیزیکی در روابط 

  .)2،0172والنگگر بروز می کند)یونگ

باید تمایز قایل شد. مباحث سازنده آنهایی هستند که درگیر شدن با مشکالت  1و مخرب1و غیر سازنده 5بین تعارضات سازنده 

. دهدهای منفی را کاهش مینشود این تعارضات هیجامیمنجر به یک تفاهم کاملتر به منظور مصالحه، توافق یا حل مشکالت 

دهد. شود زوجین در کنار هم قرار گیرند و آنها را در یک جو معتمد و دوستانه قرار میاحترام و اعتماد را ایجاد کرده و باعث می

د که )خود( شخص مقابل را های مشروع را مورد بحث قرار دهند که مفهوم باز شود. تعارضات مختلف آنهایی هستنتا مخالفت

کند این تعارضات باعث می شود تا شرمندگی، تحقیر یا تنبیه ، شخص مخاطب را در وضعیت حساس بیشتر از مشکل درگیر می

های روحی ، از تنفر، تخلی و امانت قرار دهد. این تعارضات به منظور تحت تأثیر قرار دادن همسر، تکیه بر انتقادگری، همچنین ایده

های گردد و گاهی بر پایه استراتژینسبت به طرف مقابل دارد. این تعارضات با عدم ارتباط واقعی، شک و تردید مشخص می منفی

(. تعارضات مخرب، رنجش نسبت به شخص مخاطب، کاهش اعتماد، 0171، 9 باشد )پریوت و روبینفردی در زمینه تهدید می

بندی دیگری از تعارض شامل تعارض دهد. تقسیممکاری زوجین را کاهش میشود که هاطمینان، دوستی، صمیمیت را باعث می

 ترسیم چون در خشم کنترل،باشد. تعارض و خشم در رابطه نزدیک با هم هستند. بسیاری از ما از خشم میکالمی و غیر کالمی می

یا حقوق ما مورد تعدی قرار گرفته است ایم تواند یک پیام باشد که ما آسیب دیدهرود ولی خشم یک عالمت است میاز دست می

ها ای در روابطشان با خشم روبرو شوند خیلی وقتتوانند به طور سازندههای ما برآورده نشده است. زوجین مییا نیازها و خواسته

شود. ه میادها برای برانگیختن طرف مقابل به حل تفاوتها استفشود و بعضی وقتخشم به عنوان دفاعی علیه آسیب استفاده می

و روحیه هر دو همسر تضعیف شده و از هم دور  گذاردها بر روابط تأثیر مییک شیوه تعارض معمول انزوا است که بعضی وقت

کنند آنها از تحقیر و حق ندانستن احساسشان ترس شوند. همسران یا والدین منزوی افکار و احساسات خود را سرکوب میمی

 (0172 3شود خودداری کنند )نیکولزراز تعارض به خاطر آزادی که همسرشان وارد میدارند آنها ممکن است از اب
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بنا به نظریه سیستمی، سطح اضطراب جاری، شیوه های برخورد با اضطراب، و شدت استرسورهای جاری، یا وقایع التهاب 

صلی تعیین کننده زمان، شدت و تداوم زا، که تشدید کننده اضطراب و فرآیندهای آن در سیستم خانواده گسترده است، عوامل ا

 تعارض زناشویی است. 

( هرجا عدم توافق، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران وجود داشته 7339) 77 ( و به نقل از مارکمن7331) 71 از دیدگاه کاهن

همسر و دارای مشکل  ( نیز زوجین متعارض را ناراضی از عادات و شخصیت7331) 70 آید. فاورز و السونباشد تعارض به وجود می

( تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی 7932؛ به نقل از قربانی، 0171)  79دانند . از نظر گالسرهای گوناگون میارتباطی در حوزه

زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خود محوری، اختالف در خواسته ها، طرحواره های رفتاری و رفتار غیر مسؤوالنه 

  .(75،7339،گالسر720171ارتباطات زناشویی و ازدواج است )شارفنسبت به 

کند که فرد بین اهداف، نیازها، یا امیال شخصی خودش و اهداف، نیازها و امیال در ارتباط بین افراد، تعارض وقتی بروز می

 (.0171، 71 بیند )پریوت و روبینشخصی طرف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی می

( تعارض هنگامی رخ می دهد که چیزی، رضایت را برای شخص فراهم کرده، در حالی که 0172 71از دیدگاه) سکستون

(، دو نوع تعارض در روابط زناشویی مطرح می کند: تعارض 0179) 79 همان چیز، برای دیگری محرومیت را به دنبال آورد. رایس

آن نزدیکی، احترام مثبت و اعتماد به یکدیگر وجود دارد  سازنده و تعارض مخرب. در تعارض سازنده تمرکز بر حل مسأله بوده و در

همدیگر را به جای مسأله مورد حمله قرار می   'خود  'و هیجان منفی کمتری بین زوجین وجود دارد. در تعارض مخرب زوجین، 

ظهار نظرهای بسیار منفی دهند. در این تعارض از طریق سرزنش و انتقاد، هر یک سعی دارند دیگری را تحت نفوذ خود درآورده و ا

علیه یکدیگر به کار می برند که در این حالت ارتباط درستی بین آن ها برقرار نمی شود. در این نوع ارتباط بحث و مجادله های 

بیهوده و مخرب، بی اعتمادی، بی احترامی، توهین، خصومت، دشمنی و دشنام مشاهده می گردد. بنابراین می توان گفت تعارض 

عبارت است از نوعی ارتباط زناشویی که در آن رفتار های خصومت آمیز مثل توهین، سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی  زناشویی

همسرش انسان 'وجود دارد و زوجین در آن نسبت به یکدیگر احساس کینه، نفرت و خشم داشته و هر یک عقیده دارند که 

(. از لحاظ روانی، اکثر افراد وجود تعارض 7939)فرحبخش،  'گردد نامطلوب و ناسازگاری است که موجب رنجش و عذاب او می

دهد زوجین متعارض کمترین (. پژوهش ها نشان می0177، 73در روابط زناشویی را بی نهایت تنش زا تجربه می کنند )هالفورد

 . (01،0175دهند )فاورز و السونمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طالق را نشان میمیزان رضایت 

درصد از زوجین در ایاالت متحده  91تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. خشونت فیزیکی در بین حدود 

 (. 0179، 07درصد از زوجین می شود )فینچام 71اتفاق می افتد و منجر به صدمات جسمی در 

رض خود را به شکل باز و مستقیم و بعضی بطور کلی تعارض در هر رابطه نزدیکی، اجتناب ناپذیر است. بعضی از زوجین تعا

غلی، های شدیگر تعارض شان را انکار و سرکوب می کنند و به شکل پنهانی بروز می دهند. تعارض به طور طبیعی در تمام زمینه

 نترین موقعیت برای تعارضات بیدهد. روابط خانوادگی فشردهتحصیلی، خانوادگی، ازدواج و در سطح فردی و جمعی روی می

کنند. به طورکلی، فردی است. روابط عاطفی و عاشقانه زمینه را برای محک زدن جدی مهارتهای آموخته شده برای زندگی مهیا می

کنند، بستگی دارد. تعارض می تواند ای به میزان تعارض در خانواده و نوع تعارضی که تجربه میطراوت و سالمت خانواده تا اندازه

و یا به آن آسیب برساند، این امر بسته به این است که تعارض چگونه حل و فصل شود. تعارض بین به رشد رابطه کمک کند 
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اعضای خانواده به وحدت و یگانگی آن خانواده لطمه می زند. شدت تعارض موجب بروز نفاق، پرخاشگری و ستیزه جویی و سرانجام 

تواند پیش بینی کننده شروع افسردگی، شود، میمنجر به استرس میاضمحالل و زوال خانواده می گردد، تعارضات در خانواده اغلب 

 .00(0172اضطراب و بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی باشد )اورهوسلر و آدامز،

و میل به طالق در زوجین، کاهش کیفیت پژوهش ها نشان می دهد یکی از متغییرهای موثر در دلزدگی زناشویی وتعارضات 

 را ای هست که گیرنده آنگونه معانی به انتقال و اطالعات تبادل ( فرایند7931باشد) شادمانی ، زوجین میروابط بین فردی در 

(. 0171، 09است )لیندرمن گیرنده به نظر، از فرستنده مورد انتقال معانی و مفهوم ارتباط همان دیگر تعبیر به کند، میدریافت 

کنند، و سالم کمک می شخصیت، روابط میان فردی سالم به ایجاد و حفظ (7320) 02براساس نظریه روابط بین فردی سالیوان

تماعی و (. مشکالت زناشویی عمدتاً از مسایل اج7939رسانند )گنجی، ها آسیب میروابط میان فردی ناسالم، به شخصیت انسان

الم دهند، بنابراین روابط سناشی از ارتباط با دیگران است و ارتباطات ناسالم هسته مرکزی اکثر مشکالت زوجین را تشکیل می

(. 0175، 05دهند )اسپیتزبرگگردد و روابط ناسالم اضطراب و نگرانی زوجین را افزایش میومؤثر سبب آرامش و امنیت روانی می

شود. ناشی می فرستنده،ن به عنوا های یکدیگرنشدن پیام دركو  از عدم شناخت آید،پیش می افراد بین که هاییتفاهمء بیشتر سو

 که رفتار کندمی روابط وقتی بروز در است. تعارض پایدار وی رفتارهای نسبتاً ازن تعبیر و تفسیر دیگرا از فرد عبارت هر شخصیت

ل و کنند، انتقااستفاده می الگوهای ارتباط مؤثرز اد (. وقتی افرا7930هنگی، در نیاید )فر شخص دیگر جور با توقعات یک شخص

و گیرنده به  فرستندهن آ در است مداوم که (. ارتباط مؤثر، فرآیندی0171، 01دارند )هارتلی پیام قصد هر و واضحی از محتوا درك

افراد با شادکامی فردی و رضایت از زندگی رابطه  ارتباطی مثبتی (. رفتارها0171، 01باشند )برنشتاین فعال دخالت داشته طور

سالمت جسمی فرد و خانواده عامل خطر است )هالفورد، ساندرز و  از روابط، برای نارضایتیو  مقابل، پریشانی دارد. در همزمان

 (.  09،0171برنز

های عشق ورزی آنان ن، سبکهای مؤثر بر کیفیت روابط زوجی( نشان داد که یکی از سازه0175) 03پژوهش نویان و هافمن 

بینی کننده رضایت زناشویی های عشق ورزی پیشنشان داد که سبک (7939آفرینش و نجات )باشد. همچنین پژوهش می

 هامحو کرده، بر خودمحوریا ر زوجین میان هایتنش تواند بسیاری ازکه می است برخوردار کیفیتی از عشق و محبتباشد. می

 بازد؟می رنگ دیگری از پس یکی و شودسو میکم تدریج به عاشقی و عشق های تابانکه چراغ است گونهچ اما بگذارد سرپوش

 آورند، درخلل وارد می روابط عاشقانه در زیادی شود. عواملها جاری میزبان بر "کالم از ازدواجم راضی نیستم"چگونه است که 

، 91از یکدیگر را تداوم بخشند )کارلسون و مایر زن و شوهر حمایت و د عشقتواننکه می دارند وجود های زیادیمهارت عین حال،

( 7930؛ ترجمه بهرامی، 0113،  97ورزی براساس نظریه عشق )استرنبرگهای عشق(. سبک7937؛ ترجمه فیروزبخت، 0171

همسر خود  به نسبت ورزیدنای عشقکنند. افراد برورزی میعشق یا کنندعشق را تعریف می افراد که چگونهد دار امر اشاره به این

زن و شوهر و تعبیری است که از  بین مداوم و متقابل از ارتباط کنند و این سبک متأثراز یک سبک و روش خاصی استفاده می

(، نظریه مثلثی را مطرح و سه مؤلفه صمیمیت، میل یا لذت 7930؛ ترجمه بهرامی، 0113محیط زندگی خود دارند. )استرنبرگ ، 

عهد را برای عشق فرض نمود. بنابراین عشق نیز به عنوان یک پدیده روانی دارای سه مؤلفه رفتاری )صمیمیت(، هیجانی )میل و ت

ان شوند، به عنوهای مختلفی با هم ترکیب میها به صورتهای مختلف عشق، این مؤلفهیا لذت( و شناختی )تعهد( است. در گونه

                                                           
4 Orhosler& Adamz 

23 Lindeman 
24 Sullivan 

25 Spitzberg 

26 Hartley 

27 Brenstein 

28 Halford, Sanders & Behrens 

29 Noyan & Haffman 

30 Carleson & Mayer 

31 Strenberg 
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به عالوه شور و شهوت است. ویژگی عشق احمقانه یا بالهت آمیز، تعهد است که تنها شهوت مثال ویژگی عشق رمانتیک، صمیمیت 

 (.7932؛ ترجمه ادهمی، 0170، 90های سه گانه است )پکای از همه این مؤلفهزند و عشق کامل یا تمام عیار، آمیزهبه آن دامن می

نسجام، ا فیت روابط زوجین، انسجام خانواده میباشد.بینی کننده کی( یکی از متغیرهای پیش7931حلیمی )براساس پژوهش 

به عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده، بعد مهمی برای تالش جهت درك متقابل در میان اعضای خانواده است حسین 

شناخته  .(خانواده منسجم، توسط جو خانوادگی حمایتی و تفاهم و درك اعضای آن 0171خانزاده، عیسی پور، یگانه و محمدی)

می شوند، که اعضای آن تمایل به درك و کمک برای برطرف کردن نیازها و دغدغه های افراد خانواده دارند )نظیرو همکاران، 

( پیوند و تعهد عاطفی، گرمی روابط و عواطف حاکم بر خانواده های منسجم در فرزندان آنها این احساس را به وجود می 0172

هستند و والدین نسبت به خواسته های آنها حساس و مسئول هستند )ویکتور، برنت، برنسشن، الین آورد که مورد پذیرش والدین 
(. به طبع کودکی که در خانوادهای منسجم پرورش می یابد، گرمای روابط و عواطف و عشق و عالقه موجود و احساس  0171، 99

نیز در قبال خواسته های بقیه اعضا احساس تعهد می  مسئولیت و تعهد اعضا را به یکدیگر احساس می کند و در نتیجه خودش

( عالوه بر این، خانواده حمایتگر می تواند منبع بازخورد خزانه های شناختی، هیجانی و رفتاری باشد. 0171کند )زارع و سامانی، 

( همچنین 0175شی، به طوری که کودکان و نوجوانان در شرایط مختلف میتوانند با شیوهای مؤثر برخورد کنند)شارما و جو

 پذیری از انعطاف مراد( رابطه معنادار بین کیفیت روابط زوجین با انسجام خانواده را تأیید نمود. 92،0171مالنو و والترپژوهش )

( 0171، 95خانواده بنابر نظریه )السون دارد. انسجام وجود خانوده انضباط و ها، قوانین، کنترلنقش در که است تغییراتی میزان

 قادریم سایه آن در شود، بنیان هادر خانواده اگر که باشدمی جامعه سرمایه هر همچنین و خانواده اعضاء بین همبستگی ربیانگ

 پرنفوذ ساختارهای از یکی عنوان به را نشان دهیم. انسجام، خوبی واکنش کند،تهدید می را خانواده که هاییآسیب مقابل در

 منسجم، خانواده(. 0171، 91)شارما و جوشی خانواده است اعضاین میار د متقابل درك جهت تالش برای بعد مهمی خانواده،

ف برطر برای کمک و درك به آن تمایل که اعضای شوند،شناخته مین آ اعضایك در و تفاهمو  حمایتی خانوادگی جو توسط

ر این میان رابطه صمیمانه و همراه با عشق ( که د0171، 91نذیر، سیدرا و ملیکدارند ) خانواده های افراددغدغه و نیازها کردن

 (.0171، 99شود )لورا و کمپبلورزی زوجین، منجر به تقویت انسجام خانواده می

با توجه به مطالب فوق و حساسیت موضوع روابط زناشویی و نیاز به بررسی متغیرهای مرتبط با کیفیت روابط زوجین و عدم 

 بر آن شده است تا به سؤال اساسی زیر پاسخ دهد که: وجود پژوهشی منسجم در خصوص موضوع، محقق

های عشق ورزی با کیفیت روابط بین فردی با میانجی گری انسجام خانواده زنان دارای تعارض رابطه وجود آیا بین سبک

 دارد؟

 

 تجزیه وتحليل داده ها

 شاخص های جمعيت شناختی

و  90/92بودند. میانگین و انحراف معیار سن در کل نمونه  زنان شهر مشهدنفر از  751شرکت کنندگان در پژوهش حاضر 

تا  7با دامنه  25/1و  25/71سال بود. میانگین و انحراف معیار سال های زندگی مشترك نیز به ترتیب  29تا  02با دامنه  11/5

 آورده شده است. 7-2سال بود. توزیع نمونه بر میزان تحصیالت و تعداد فرزندان در جدول  09

 

                                                           
32 Pack 
33 Victor&Brent&Branson&Alin 

34 Melano & Walter 

35 Olson 

36 Sharma & Joshi 

37 Nazir, Sidra & Malik 

38 Laura & Campbell 
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 توزیع جمعيت شناختی نمونه -1-4ول جد

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه شاخص

میزان 

 تحصیالت

 9/51 9/51 91 کمتر از دیپلم

 711 1/20 12 بیشتر از دیپلم

 تعداد فرزندان

 1/11 1/11 31 یک فرزند

 1/92 1/02 91 دو فرزند

 1/30 9 70 سه فرزند

چهار فرزند و 

 بیشتر

70 9 711 

 

درصد دارای تحصیالت باالتر از دیپلم  1/20درصد زنان دارای تحصیالت دیپلم و کمتر و  9/51دهد که نشان می 7-2 جدول

فرزند یا  2درصد دارای  70درصد دارای سه فرزند و  70درصد دارای دو فرزند،  02درصد زنان دارای یک فرزند،  11هستند. 

 بیشتر بودند. 

 

 ا و بررسی مفروضاتتجزیه و تحليل توصيفی داده ه

 93پیش از اجرای تحلیل آماری به غربالگری داده ها پرداخته شد و مقادیر دوره افتاده شناسایی و اصالح شدند. مقادیر گمشده

)جعبه ای( پرداخته شد. نتایج نشان  21نیز با میانگین جایگزین شدند. پس از آن به شناسایی پرت های تک متغیره با نمودار باکس

ای وجود ندارد. نمودار جعبه ای برای سبک های عشق ورزی، انسجام خانواده و کیفیت روابط بین فردی در ک متغیرهداد پرت ت

 آورده شده است. 7-2شکل 

 

 بررسی پرت های تک متغيره در سبک های عشق ورزی، اسنجام خانواده و کيفيت روابط بين فردی -1-4شکل 

مورد بررسی قرار گرفتند. سپس فواصل مورد نظر بر اساس درجات  27اهاالنوبیسپرت های چند متغیره با محاسبه فواصل م

 =117/1( اصالح و در سطح 2آزادی )تعداد متغیرها که در اینجا چهار متغیر پیش بین موجود در مدل بود( در آزمون خی دو)

                                                           
39 . Missing Values 

40 . Box Plot 

41. Mahalanobis distance 
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 751دمتغیره بود. بر این اساس تحلیل با (. نتایج حاکی از عدم وجود پرت چن7931و همکاران،  20مورد بررسی قرار گرفت )میرز

بزرگتر بود. شاخص های توصیفی  α=111/1نفر شرکت کننده ادامه یافت. شاخص اصالح شده در مورد تمامی شرکت کنندگان از 

 آمده است.  0-2متغیرهای پژوهشی در جدول 

 ط بين فردیشاخص های توصيفی سبک های عشق ورزی، انسجام خانواده و کيفيت رواب -2-4جدول 

 کشيدگی کجی انحراف معيار ميانگين بيشينه کمينه متغيرها

 سبک های عشق ورزی

 -59/1 09/1 19/71 31/10 31 51 صمیمیت

 -12/1 -71/1 57/79 93/12 713 90 شور و هیجان

 -20/1 71/1 13/5 95/57 12 93 تعهد

 73/1 17/1 31/01 75/733 013 797 نمره کل

 -12/1 -92/1 79/70 57/11 91 97 انسجام خانواده

 -51/1 -73/1 09/5 30/21 50 91 کیفیت روابط بین فردی

 

نشان می دهد که در میان سبک های عشق ورزی، شور و هیجان بیشترین و تعهد دارای  0-2نتایج درج شده در جدول 

می باشد.  79/70و  57/11انواده نیز به ترتیب (.  میانگین و انحراف معیار انسجام خ95/57در برابر  93/12کمترین میانگین است)

 بود. 09/5و  30/21میانگین و انحراف معیار کیفیت روابط بین فردی نیز به ترتیب 

مدل سازی معادالت ساختاری همانند رگرسیون چندگانه عالوه بر غربالگری اولیه، آنچنان که در باال اشاره شد، نیازمند 

و استقالل  29نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره توزیع متغیرها، عدم همخطی چندگانه بررسی برخی مفروضات اساسی است.

(. یکی از این مفروضات نرمال بودن توزیع متغیرهاست. نتایج جدول 7931خطاها از جمله این مفروضات هستند )میرز و همکاران، 

(، 7335و همکاران،  25)وست  1( و کشیدگی 7001، 22)شوماخر و لوماکس 0نشان می دهد که با در نظر گرفتن کجی  2-0

کجی و کشیدگی در تمامی متغیرها در سطح مطلوبی قرار دارد و نرمال بودن تک متغیره محقق شده است. در بررسی نرمال بودن 

زیع باقیمانده ، تو21های استاندارد شدهچند متغیره به عنوان یکی از مفروضات معادالت ساختاری، پس از محاسبه مقادیر باقیمانده

 P≥117/1مورد بررسی قرار گرفت. بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون از آلفای  21اسمیرنوف یکراهه-ها با آزمون کالموگروف

، P=01/1ها نرمال است)(. نتایج نشان داد که توزیع باقیمانده7931نشان از نرمال بودن توزیع متغیرها دارد )میرز و همکاران، 

751=df ،15/1=Z.)  و منحنی  0-2منحنی نرمال در شکلQ-Q  9-2برای بررسی احتمال نرمال بودن چندمتغیره در شکل 

 آورده شده است.

                                                           
42. Meyers  

43. Multicollinearity  
44. Schumaker & Lomax 
45. West 

46. Standardized residuals 

47. One way Kolmogorov-smirnov   
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 منحنی نرمال توزیع باقيمانده در مدل پيش بينی کيفيت روابط بين فردی -2-4شکل 

 

 منحنی احتمال نرمال در مدل پيش بينی کيفيت روابط بين فردی -3-4شکل 

استفاده می شود. اگر شاخص تحمل کوچکتر  23و تورم واریانس 29همخطی چندگانه از شاخص های تحمل در بررسی عدم

، 51باشد مفروضه عدم همخطی چندگانه محقق شده است)استیونس 71و شاخص تورم واریانس کوچکتر از  21/1و بزرگتر از  7از 

در تغییر است. شاخص تورم واریانس نیز  91/1تا  12/1 (. نتایج نشان داد که ضرایب تحمل متغیرهای پیش بین در مدل از0170

 شود. در تغییر است. بر این اساس عدم همخطی چندگانه نتیجه گرفته می 51/7تا  05/7

برای این آماره نشان از  0استفاده شد. ضرایب نزدیک به  57واتسون -در بررسی مفروضه استقالل خطاها از آماره دوربین

بود. پس از تحقق مفروضات، مدل  22/7(. این ضریب در این پژوهش برابر با 7331و همکاران،  50نتراستقالل خطاها دارند )

 مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در بخش بعدی و ذیل فرضیات پژوهشی آورده شده است. 

 

                                                           
48. Tolerance  

49. Variance inflation factor (VIF)  

50. Stevens  

51. Durbin-Watson 

52. Neter  

http://www.psyj.ir/


 92 -22  ، ص9311 تابستان، 22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 تجزیه و تحليل استنباطی داده ها
 ه شده است.در ادامه به تفکیک به بررسی فرضیات پژوهشی پرداخت

 

 :فرضيه تحقيق

 های عشق ورزی با کیفیت روابط بین فردی زنان دارای تعارض نقش میانجیگرانه دارد.نسجام خانواده در رابطه سبکا

جهت پاسخگویی به این فرضیه از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. هر مدل معادالت ساختاری از دو بخش اندازه 

 51، بر روی سازه خود دارای بار عاملی51هر سازه نهفته 55هایل شده است. در بخش اندازه گیری نشانگرتشکی 52و ساختاری 59گیری

)وابسته( مورد بررسی 17)مستقل( و برونزا 11های درونزابین سازه 53و غیر مستقیم 59می شوند. در بخش ساختاری، روابط مستقیم

صورت گرفت و ضرایب اثر استاندارد شده مستقیم،  10درست نماییقرار می گیرد. در پژوهش حاضر، برآورد مدل با روش بیشینه 

غیر مستقیم و کل برای مسیرها محاسبه شدند. در ادامه نیز شاخص های برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده گزارش شد. 

 آورده شده است.  2-2مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 

 ردیمدل مفهومی پيش بينی کيفيت روابط بين ف -4-4شکل

یا المبدا( است. ضرایب غیرمعنادار در  در بررسی مدل های اندازه گیری اولین گام بررسی معناداری ضرایب بارهای عاملی)

(. 7931کنند. بر این اساس باید از مدل حذف شوند)میرز و همکاران، یک مدل هیچ گونه اطالعاتی در خصوص برازش آن ارائه نمی

مدل اندازه و مقادیر بحرانی مربوط به آنها نشان داد که تمامی بارهای عاملی در  5-2بررسی ضریب بارهای عاملی مندرج در شکل 

(. تعهد دارای بیشترین بار عاملی بر روی سبک های عشق ورزی  P≤17/1گیری سبک های عشق ورزی معنادارند)

 (. y=12/1است)

                                                           
53. Measurement model 

54. Structural model  

55. Indicators  

56 . Latent 

57. Factor Loading  

58. Direct effects 

59. Indirect effects  

60. Endogenous  

61. Exogenous  

62. Maximum Likelihood 
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 مدل اندازه گيری و ساختاری پيش بينی کيفيت روابط بين فردی -5-4شکل

د آن بود که ضرایب مسیر سبک های و بررسی سطوح معناداری آنها موی 5-2ضرایب مسیر استاندارد شده مندرج شکل 

( معنادار هستند. مسیر انسجام P ،09/1=≤17/1( و کیفیت روابط بین فردی )P ،19/1=≤17/1عشق ورزی به انسجام خانواده )

 (.P ،29/1=≤17/1خانواده به کیفیت روابط بین فردی نیز معنادار است )

ت. برای ارزیابی مدل های ساختاری شاخص هایی وجود دارند. خی پیش از تحلیل نتایج باید به بررسی برازش مدل پرداخ

دو یکی از مالك های برازندگی مدل هاست و اندازه های کوچک و نزدیک به صفر آن نشان از برازندگی خوب مدل دارد. اما این 

 7( که مقادیر dfχ2/شود) شاخص در نمونه های بزرگ همواره معنادار است. بر این اساس این شاخص با درجات آزادی اصالح می

های دیگری نیز برای برازندگی مدل ها مورد توجه قرار گرفته است. آن نشان از برازش مناسب آن دارند. عالوه بر این، شاخص 9تا 

و و  19/1، برای مدل ها متوسط تا  15/1( برای مدل های خوب کمتر از RMSEA)19ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب

(، شاخص تعدیل GFI)15(، شاخص نیکویی برازشCFI)12ضعیف بزرگتر از یک است؛ شاخص برازندگی تطبیقی برای مدل های

 شوندتعریف می 31/1های خوب بیشتر از ( برای مدلIFI) 11( و شاخص برازش افزایشیAGFI)11یافته نیکویی برازش

 .شده است ارائه 9-2(. شاخص های برازندگی مدل در جدول 7992؛ هومن، 0170، 19)استیونس

 شاخص های برازندگی مدل ساختاری -3-4جدول 

 وضعيت مالک ضرایب شاخص

χ2 09/9 - - 
 - - 2 درجات آزادی
 مطلوب >15/1 15/1 سطح معناداری

/dfχ2 11/0 9> مطلوب 

RMSEA 19/1 15/1> قابل قبول 

IFI 39/1 31/1< مطلوب 

CFI 39/1 31/1< مطلوب 

GFI 39/1 31/1< مطلوب 

AGFI 30/1 31/1< مطلوب 

                                                           
63 . Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
64 . Comparative Fit Index (CFI) 

65 . Goodness of Fit Index (GFI) 

66. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

67. Incremental Fit Index (NFI) 
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، 19/1( برابر با RMSEAنشان می دهد که ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب) 9-2شاخص های مندرج در جدول 

، شاخص تعدیل یافته نیکویی 39/1( برابر GFI، شاخص نیکویی برازش)39/1( مساوی با CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

به دست آمده است. نسبت خی دو به درجات  39/1( برابر با IFIایشی )و شاخص برازش افز 30/1( مساوی با AGFIبرازش)

 دهد که از برازش مطلوبی برخودار است. است. در نهایت مقایسه شاخص ها نشان می 11/0آزادی نیز 

ت اضرایب استاندارد شده اثرات غیر مستقیم و کل ارائه شده است. در تحلیل مسیر ساختاری اثر 2-2در ادامه و در جدول 

مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر ترکیب شده و اثرات کل را بوجود می آورند. اگر متغیرها بر هم فقط اثرات مستقیم یا غیر 

 (. 7992مستقیم داشته باشند، در این صورت اثر کل با اثر مستقیم یا غیر مستقیم برابر است)هومن، 

 يش بينی کيفيت روابط بين فردیبرآورد ضرایب اثرات غير مستقيم و کل مدل پ -4-4جدول 

 اثرات کل غيرمستقيماثرات مسيرها
ضریب  معناداری ضریب مسير

 مسير

 معناداری

 117/1 55/1 119/1 01/1 کیفیت روابط بین فردیانسجام خانواده  سبک های عشق ورزی 

 119/1 19/1 - - انسجام خانواده  سبک های عشق ورزی 

 119/1 29/1 - - روابط بین فردیکیفیت  انسجام خانواده  

 

نشان می دهند که سبک های عشق ورزی به میانجی انسجام خانواده بر کیفیت روابط بین  2-2نتایج درج شده در جدول 

شود. بدین (. بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش حاضر تأیید میP ،01/1=13IF=119/1فردی اثر غیرمستقیم و معناداری دارد )

ام خانواده در رابطه بین سبک های عشق ورزی و کیفیت روابط بین فردی در زنان دارای تعارض نقش میانجی انسجمعنی که 

شایان ذکر است که بر اساس مدل نهایی، میزان واریانس تبیین شده کیفیت روابط بین فردی بر اساس سبک های گرایانه دارد. 

درصد از تغییرات  20ه سبک های عشق ورزی و انسجام خانواده است. بدین معنی ک 2R=20/1عشق ورزی و انسجام خانواده 

را می توان به عنوان  91/1( بر این باور است که ضرایب بزرگتر از 7330)11کیفیت روابط بین فردی را تبیین می کنند. کوهن

 در سطحی متوسطی بر اندازه های اثر متوسط به شمار آورد. بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که متغیرهای پیش بین

 کیفیت روابط بین فردی  اثر دارند. 

 

 نتيجه گيری: بحث و
نتایج این پژوهش نشان می دهند که سبک های عشق ورزی به میانجی انسجام خانواده بر کیفیت روابط بین فردی اثر 

ین انسجام خانواده در رابطه بی که شود. بدین معنغیرمستقیم و معناداری دارد. بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش حاضر تأیید می

سبک های عشق ورزی و کیفیت روابط بین فردی در زنان دارای تعارض نقش میانجی گرایانه دارد.نتایج این فرضیه با نتایج 

( 0171مالنو و والتر )(.7993(.عظیمی معنوی، فراهانی و حسنی )7993( حاتمی، حق شناس و رفاهی )7931پژوهش حلیمی )

 (.همسو وهم جهت است.0170(.نیلسون )0179کمپ و اینگلز ).آوربیک، 

(رضایت یا نارضایتی از بخشی از زندگی به سایر بخش 7339بر مبنای نظریه کریزبرگ )درتبین این نتایج  می توان گفت  

ینه دی که در یک زمهای زندگی تعمیم یافته و آن بخش را نیز متاثر می نماید. بر مبنای تئوری سرایت، باید انتظار داشت افرا

محروم می شوند. بدون جبران و اصالح رضایت در آن بخش نارضایتی خود را از این محدوده نارضایتی به محدوده دیگر نارضایتی 

تعمیم خواهد داد. به عنوان مثال نارضایتی از ارضاء نیازها باعث خواهد شد تا سایر بخشهای زندگی از جمله شغل، درآمد و .. را 

ثر نموده و به سوی نارضایتی از آن بخشها سوق یابد. در مقابل رضایت یک بخش از زندگی مانند درآمد باعث خواهد شد تا نیز متا

این خشنودی از آن بخشها در فرد بوجود بیاورد. در ادامه نیز تئوری جبران را مطرح می کند و بیان می دارد که شخصی که در 

                                                           
69. Indirect effect (IF) 

70. Cohen  
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ن براساس نظریه روابط بی ه دنبال کسب رضایت در زمینه های دیگر زندگی بر می آید .یک زمینه از زندگی خود ناراضی است ب

ان فردی ناسالم، به کنند، و روابط میسالم کمک می شخصیتحفظ (، روابط میان فردی سالم به ایجاد و 7320فردی سالیوان )

از ارتباط با دیگران است  (. مشکالت زناشویی عمدتاً از مسایل اجتماعی و ناشی7939رسانند )گنجی، ها آسیب میشخصیت انسان

دهند، بنابراین روابط سالم ومؤثر سبب آرامش و امنیت روانی و ارتباطات ناسالم هسته مرکزی اکثر مشکالت زوجین را تشکیل می

 افراد بین که هاییتفاهمء (. بیشتر سو0179، 17دهند )اسپیتزبرگو روابط ناسالم اضطراب و نگرانی زوجین را افزایش میگردد می

تعبیر  از فرد عبارت هر شود. شخصیتناشی می فرستنده،ن به عنوا های یکدیگرنشدن پیام دركو  از عدم شناخت آید،پیش می

شخص  با توقعات یک شخص که رفتار کندمی روابط وقتی بروز در است. تعارض یدار ویپا رفتارهای نسبتاً ازن و تفسیر دیگرا

دارند  پیام قصد هر و واضحی از محتوا دركل و کنند، انتقااستفاده می الگوهای ارتباط مؤثرز اد در نیاید .وقتی افرا دیگر جور

باشند )برنشتاین،  فعال دخالت داشته و گیرنده به طور هفرستندن آ در است مداوم که (. ارتباط مؤثر، فرآیندی0170، 10)هارتلی

ارتباطی مثبت افراد با شادکامی فردی و رضایت از زندگی ی (. رفتارها7939نائینی و منشئی، پور، عابدی؛ ترجمه حسن0113

خطر است )هالفورد، ساندرز سالمت جسمی فرد و خانواده عامل  از روابط، برای نارضایتیو  مقابل، پریشانی دارد. در رابطه همزمان

 (.  0171، 19و برنز

 هامحو کرده، بر خودمحوریا ر زوجین میان هایتنش تواند بسیاری ازکه می است برخوردار کیفیتی از عشق و محبت 

 کهد دار امر ( اشاره به این7930؛ ترجمه بهرامی، 0113) 12ورزی براساس نظریه عشق استرنبرگهای عشقسرپوش بگذارد. سبک

همسر خود از یک سبک و روش  به نسبت ورزیدنکنند. افراد برای عشقورزی میعشق یا کنندعشق را تعریف می افراد چگونه

زن و شوهر و تعبیری است که از محیط زندگی خود  بین مداوم و متقابل از ارتباط کنند و این سبک متأثرخاصی استفاده می

(، نظری مثلثی را مطرح و سه مؤلفه صمیمیت، میل یا لذت و تعهد را برای عشق 7930 ؛ ترجمه بهرامی،0113دارند. استرنبرگ )

فرض نمود. بنابراین عشق نیز به عنوان یک پدیده روانی دارای سه مؤلفه رفتاری )صمیمیت(، هیجانی )میل یا لذت( و شناختی 

شوند، به عنوان مثال ویژگی عشق ا هم ترکیب میهای مختلفی بها به صورتهای مختلف عشق، این مؤلفه)تعهد( است. در گونه

رمانتیک، صمیمیت به عالوه شور و شهوت است. ویژگی عشق احمقانه یا بالهت آمیز، تعهد است که تنها شهوت به آن دامن 

 خانواده(.7930؛ ترجمه ادهمی، 0113، 15های سه گانه است )پکای از همه این مؤلفهزند و عشق کامل یا تمام عیار، آمیزهمی

 برای کمک و درك به آن تمایل که اعضای شوند،می شناختهن آ اعضایك در و تفاهمو  حمایتی خانوادگی جو توسط منسجم،

( که در این میان رابطه صمیمانه و همراه با 0179، 11نذیر، سیدرا و ملیکدارند ) خانواده های افراددغدغه و نیازها کردنف برطر

  (.0172، 11شود )لورا و کمپبلتقویت انسجام خانواده میعشق ورزی زوجین، منجر به 
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 و مراجع منابع

های (. پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارت7930رحیمی، ندا. )ابو المعالی، خدیجه، مجتبایی، مینا؛  [7]

 . 775 -700، 0، شماره 1حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی در افراد متاهل. مجله علوم رفتاری، دوره 

(. 7930اصغر. ) ترجمه: بهرامی، علی ومرد(. زن روابط به تازه عشق )نگرشی قصه(. 0113رابرت، جی. ) استرنبرگ، [0]

 .رشد جوانه دوم. تهران. نشر چاپ

(. بررسی رابطه بین هوش اخالق و گرایش مذهبی با رضایت زناشویی 7939اصغری، فرهاد؛ قاسمی جوبنه، رضا. ) [9]

 . 7معلمان متاهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی، سال چهارم، شماره 

 با رضایت جنسی و خواهی هیجان ورزی، عشق هایسبک (. رابطه7939آفرینش، سیدحسین. و نجات، حمید. ) [2]

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام.بالینی روانشناسی در درمان و پژوهش ملی همایش دومینزناشویی.  رضایت

اه دانشگ(. بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان 7993آقایوسفی،علیرضا. شریف،نسیم) [5]

 013تا  019.صص1. شماره75واحد تهران مرکز. پژوهنده. سال  -آزاد اسالمی

(. ارتباط بین اخالق اینترنتی و پنج الگوی شخصیتی 7993امیرخانی، امیرحسین، وحدت، داود؛ خضریان، سمیرا. ) [1]

 . 2و  9های دانشجویان. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال پنجم شماره

(. رابطه بهزیستی اجتماعی ، عزت نفس و انسجام خانواده با اعتیاد به اینترنت در 7935، الناز.)بابایی زارچ [1]

 دانشجویان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور.

یی اشو(. نقش انتظارات زناشویی و مبادالت سالم در پیش بینی رضایت زن7937بخشوده، اسماء، بهرامی احسان، هادی) [9]

 . 00-01، 71، شماره 1زوجین. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسالم و روان شناسی، سال 

پور؛ مریم ترجمه سید حسن حسن زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی.(. 0113برنشتاین، فیلیپ. ) [3]

 (. تهران: رشد.7939نائینی، و غالمرضا منشئی. )عابدی

های عشق ورزی در بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و مولفهپیش (.7932بنگری، افسانه. ) [71]
 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. شهر شیراز. 0دبیران زن شاغل ناحیه 

 تال به خیانت(. بررسی رابطه سبک های عشق ورزی و بخشش با روابط فرا زناشویی درر زنان مب7935بیات، مهین. )  [77]

 همسر . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور.

ادهمی  ترجمه: زهرا روحی(. تعالی و سنتی ارزشهای عشق، شناسی روان در عاشقی )بحثی هنر(. 0113پک، اسکات. ) [70]

 دایره. سوم. تهران. نشر (. چاپ7930)

(. رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی 7931مهدویان، علیرضا. )ثناگویی، محمد، جان بزرگی، مسعود؛  [79]

  11-51، 3، شماره 5دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسالم و روان شناسی، سال 

 های سنجش خانواده و ازدواچ. تهران، انتشارات بعثت. (. سنجه7913ثنایی، باقر. ) [72]

 و بینی کنندگی انسجامپیش قدرت (. تعیین7930اصغر. و رجایی، سهیال. )جاهدی، سهیال؛ رفاهی، ژاله؛ شریفی،  [75]

ارمغان دختر دوره متوسطه شهر شیراز.  آموزاندانش در فرزندان شادکامی و نفس عزت بز پذیری خانواده انعطاف
 .325-352(، 77) 79، دانش

های عشق با رضایتمندی زناشویی در (. رابطه مؤلفه7993حاتمی، غالمرضا؛ حق شناس، حسن. و رفاهی، ژاله. ) [71]

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. نامه کارشناسی ارشدپایانمعلمین متأهل شهر شیراز. 

وی و بهزیستی معنوی با (. رابطه هوش معن7930حسین دخت، آرزو، فتی آشتیای، علی؛ تقی زاده، محمد احسان. ) [71]

  21-51کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روان شناسی و دین، سال ششم، شماره دوم، 

(. کیفیت روابط اجتماعی ، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران 7911حسینی قدمگاهی، جواد. ) [79]

 رانتو روانپزشکی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایکرونری قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستی

محور بر تغییر نگرش جنسی و طالق اثربخشی زوج درمانی هیجان(. 7932نژاد، فریده. )حسینی، فائزه. و هاشمیان [73]
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