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 چکيده

.  بود  زوجین  ارتباطی  هایمهارت  و  زناشویی  رضایت  با  بررسی رابطه بین تکانشگری حاضر  پژوهش  هدف

پژوهش    این  آماری   جامعه  .بود  کاربردی   نیز  هدف  لحاظ  از  همبستگی و  نوع  از  و  پژوهش، توصیفی  روش
  استفاده   با  آماری  جامعه  این  از  که  کرمانشاه بود   شهر  مشاوره  مراکز   به  کننده  مراجعه  زوجین  کلیه  شامل

  مطالعه  مورد   متغیرهای  سنجش  شدند. برای  انتخاب  نفر  150  تعداد   دسترس،  در  گیرینمونه  روش از

بودن هرشفیلد   تکانشی  جرابک و مقیاس  ارتباطی  هایمهارت  اینریچ، پرسشنامه  زوجی  از پرسشنامه
نتایج به دست آمده  .  شد  تحلیل  و  تجزیه  SPSSاز نرم افزار    استفاده   با  پژوهش  های یافته.  شد  استفاده

 .شد  خواهد  کمتر  قاطعیت  و  تعارض   حل  ارتباطات،  میزان  تکانشگری، افزایش  با  حاکی از آن بود که

 زوجین. ارتباطی هایزناشویی، مهارت  تکانشگری، رضایت  واژگان کليدی:
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 مقدمه
که به  منسجم  واحد یک  خانواده. باشدیم  جوامع  همه  اساسی  واحد  همچنان  خانواده  اقتصادی،  امنیت آلایده  طور  است 

)اوباصورت می  ازدواج طریق  از  اساساً  خانواده  . تشکیلکندیم  فراهم  خود اعضای  همه  برای  را  روانی  و  اجتماعی ،  1التو  - گیرد 

، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با هم دارند. از نوع وسطح  و دارای رضایت زناشویی  زوجین سازگار  ،از نظر گریف(.  2020
نوع و کیفیت اوقات فراغت رضایت دارند    اندیروابطشان راض از  بروینو   حفظ روابط زناشویی شامل تعهد، (.  2000،  2)گریف و 

مسئولیت، مودت و حسن  باشدیاعتماد و اطمینان م حساسیت، سخاوت، مالحظه، صمیمیت، وفاداری،  به همکاری،  . زن و شوهر 

نیاز دارند. باید بها دهند.   اشند. باید خطاهای همدیگر را تحمل کنند و به خصوصیاتانعطاف پذیر، پذیرنده و بخشنده ب  تفاهم  هم 
به تنها در صورت وجود این خصوصیات ،  1392)حسین زاده،   رسدیاوج و شکوفایی م و تقویت آنها است که به مرور ایام، ازدواج 

 (.2015بشارپور و شیخ االسالمی،  

ی  تمند یضارضایت ر است.  3رضایت زناشوییاز جمله این متغیرها، عوامل متعددی در ایجاد یک زندگی خوب دخالت دارند.  

 دانست  یجانیو ه یعاطف یتمندیو رضا یاز روابط جنس  تیرضا مشترک، یاز زندگ یعموم یخرسند  جهینت  توانیرا م  ییزناشو
ب  یتیوضع ییزناشو  تیرضا  (.2018، 4ژائو و گانگ  ،ی)ژ احساس  شتریاست که در آن زن و شوهر در  رضا یناش  مواقع  و  تیاز 

با   ییشوهرها  و سازگار زن نیزوج  گریداشته باشند. به عبارت د  گریکدیاز  یخوشبخت و  اندیراض  گریکدیهستند که از روابطشان 

  ندهیبرای آ میتصم  و  هادهیا ،یادامه زندگ  یگذاری، چگونگ هیمثل گذراندن اوقات فراغت، سرما یزندگ  مسائل گوناگون نهیدر زم
نظر دارند  ادییتا حد ز رهیو غ ی روانی و جسمانی انسان ازهاینرضایت زناشویی یکی از  (. همچنین،  2000،  5)گریفبا هم اتفاق 

برابر اغلب اختالالت و    باشدیم ، 6)کالپیلووا  کندیم  ی پزشکی حفظهایماریبکه با سالمت روان ارتباط نزدیکی دارد و افراد را در 

زوجین از روابط جنسی و لذت بردن از یکدیگر    11(. رضایت زناشویی میزان شادکامی10،2015و بینتر 9، هوسارووا8، کرجکووا7برودی

عوامل مهم در حیطه زندگی زناشویی محسوب   گرددیمرا شامل  که زوجین در صورت بهره مندی   گرددیمو همچنین یکی از 
زندگی  رضایت زناشویی، از کیفیت  )خیانترمطلوببیشتر از  بود  خواهند  برخوردار  نیز  (.  15،2016و ژانگ  14، تانگ13، چن12ی 

رضایت زناشویی باالیی   کنند و از زندگی حود نیز رضایت  باشند، کیفیت زندگی باالتری را تجربه میبنابراین زوجینی که دارای 

 بیشتری دارند.
منظـور است.  نیزوج  بین  16یارتباط یهامهارت بخش در زوجین،یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد یک زندگی رضایت

به صورتارتباطی، فرایندی است که فرد را قادر می  یهامهارت  از حقیقت اجتماعی شدن هر فرد    ی شایسته رفتار کند، درسازد 

هیچ تماسی میان فردی بدون برقراری ارتباط  (.  1389 رازقی و چاری،) های ارتباطی اوست که قبالً آموختـه اسـتدستاورد مهارت

اجتماعی و مدل  اع تعامالتهایش نیازمند آشنایی بیشتر با انوهمواره انسان برای رسیدن به اهداف و خواسته  .پـذیر نیسـت امکان
است  مهـارتی خـود نشـانگر ماهیـت تبـادلی فراینـد یها. مدلباشدیمهارتی م (  2004) 17(. گالسر1389  زاده،  موسی)ارتباط 
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عادت سازنده، در عادت مخرب را ذکـر م معتقد است که هفت  بین فردی موفق حاکم است، او همچنین هفت   کـه  کندیروابط 
. هفت عادت سازنده عبارتند  دهندیکاهش م  و افـراد موفـق، ایـن رفتارهـای را در روابـط خـود  سازدیآمیـز م  خصـومتروابـط را 

نظرهـا مـذاکره کـردن   از: حمایت کردن، تشویق کردن، گـوش دادن، گذاشتن و در مورد اختالف  پذیرش، اعتماد کردن، احترام 

تنبیه کردن و رشوه و پاداش  ردن، سرزنش کردن، گله و شکایت، نق زدن، تهدید کردن،عادت مخرب عبارتند از: انتقاد ک و هفـت

برای کنترل دیگران است   از   درصد  15تا   10 باًیامر است که تقر  نیا  دیمؤ  نیدر مورد زوج  قاتیتحق(.  1389سرگلزایی، )دادن 
 ار یاخت دری ابزار  یارتباط  یهامهارت(.  2017، 18کریز  و  سی  لونی)د  کنندیم  را گزاری یمهم یافراد متأهل، مرتباً مشکالت ارتباط

  شیافزا شود،یزنان و مردان م  یازهایرا که موجب انطباق ن یتیمیصم  و  که با آن بتوانند تعارض را حل بکنند دهدیقرار م نیزوج

نامؤثر  یزندگ  تیفیداده و ک ی زندگ یهاکه در همة جنبه شودیم  یقیعم  یفرد  نیفاصله ب موجب خود را بهبود بخشند. ارتباط 
نارضا تیعدم صالح  ،یخانوادگ  مشکالت ،ییارتباط در اغلب موارد تنها یفروپاش امدی. پشودیم تجربه   ،یفشار روان ،یشغل  یتیو 

الزم   یفقدان مهارتها  لیبارور داشته باشند، به دل  یازدواج  دارند دیکه ام  ییاغلب زوجها  یخواهد بود. زندگ رهیو غ یجسم یماریب

 شود یم  لیو خشم تبد یعشق به آزردگ  یانرژ شودیم  متوقف  که ارتباط یامگو هن  انجامدیم تیمیبدون صم یرابطة مواز  کی  به

ن  ،ی)ماخانوا، مکنالت  شودیم را موجب یو مشکالت جنس  قیفراوان، عدم عال  یهامنازعه  جهینت و در  (.2018، 19و مانر  واکنیاکل، 
تواند باشد. به طوری که  می نیزوج ی، درارتباط یهاو مهارت  ییزناشو  تیرضااز جمله عوامل دیگر تاثیرگذار بر  20تکانشگری

( نتیجه رسیدند که1396اسدی مجره، ایلبیگی، اکبری و حصاری  به این  بدتنظ  یتکانشگر  ( در پژوهشی  رابطه   یجانیه یمیبا 

( حسنی  و  صادقی راد  خاتم،  وجود دارد.  دریافتند که  1394معناداری  پژوهشی  معنادار( در    هایآموزش مهارت  نیب  یارتباط 
) 21گابلنوجوانان وجود دارد.   یش عالئم تکانشگرو کاه  یارتباط نتیجه رسیدند که 2000و همکاران  به این  پژوهشی  ( نیز در 

تکانشگری   22های فعال سازی رفتاریسیستم بهزیستی روانی رابطه تنگانگی دارد. در واقع  عواطف مثبت، خوشبینی و   با تجربه 

و   فردی  تبعات و  آثار  به  که است درونی و بیرونی یهامحرک  به  نسبت  یزیرهبرنام  بدون و  بالفاصله واکنش انجام  به گرایش  نوعی
 رفتار تکانشی   که داردیم  بیان  روانکاوی  از دیدگاه  ،23اتو فینکل  (.2008  سانتیستبان،  و ارس  ویتمن،) شودینم توجهی  آن  اجتماعی

بهرا می  افراد  درونی   خطری برابر در  نوعی دفاع اعمال تکانشگرانه،  او تصور به. داد ربط دردناک عواطف بر  غلبه  برای تالش توان 

 برابر  در ی کم ارزش و کوتاه مدتسود رندهیدربرگی تکانشگر ،یرفتار  دگاهید. طبق  (1395سادوک،   و  سادوک از نقل  به)  است

پاداش مغز هینظر طبق  بر(.  2001، 24)پری  شودیمدر نظر گرفته   بلندمدتو    ترارزشبا   یدستاوردها   یرفتارها ،25سندرم نقص 
هستند،   یاحتمال  یهاآسیب ای زیان با  یاتا اندازه ی هرچندتکانش پاداش  یابه گونه رسیدن  امکانولی همراه  ناز  فراهم   زیها را 

درنظر گرفته  یروانشناخت  یهاهینظر  ٔ  زمرهدر    26سندرم نقص پاداش  (. به طورکلی2008)اختیاری، رضوان فرد و مکری،   آورندیم

پاداش شناخته  یجستجو رفتارازطریق اعتیادها و یا  سندرم نقص پاداش مغز   کرد.  اشارهآن  ( به  2017)  27بلوم بار  نیاول و شودیم
بهب  .شودیم پاداش  دارایافراد  (  2014)بلوم   قاتیتحق ا توجه  نقص  دنبال  را    جاناتیهنوع   نیدتریشد  ، گرایش دارند تاسندرم 

  زانیم سبب افزایش کارنیابا و    برسند لذتپاداش و  از   یداریپامداوم و به احساس   بتوانندها آنتا   شودیمباعث  کارنیا ،کنند

با سندرم نقص  موجود نسبت به پاداش تیحساس  .مغزشان شوند در نیدوپام که  صورت است نیبه ا ،پاداش  در اختالالت مرتبط 

کهپاداش  از  توانندینم  افراد  نیا  سبب عامل    نی. اندببر لذت  ،ی استعیطب  ی روزانه وهاتیفعال  حاصل از معمول  به صورت  ی 
(. در نتیجه تکانشگری 1990)بلوم،   شودیم  پاداشلذت و درکسب   ی مقاوم و نابهنجارالگوهاآشکار شدن    و  مختلف یاختالالت روان

 تواند باعث آسیب در زندگی زناشویی در زوجین شود.در رابطه می
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 درونی و بیرونی  هایمحرک به نسبت  ریزیبرنامه بدون و بالفاصله  واکنش انجام به گرایش نوعی  تکانشگری :تکانشگری 

 (.2008  سانتیستبان، و ارس  ویتمن،) شودنمی  توجهی  آن اجتماعی و  فردی  تبعات و آثار  به که است

 روابط  از رضایت  مشترک، زندگی  از  عمومی  خرسندی  نتیجه  توانمی  را  زناشویی رضایتمندی رضایت  :زناشویی  رضایت

 (.2018 ،  گانگ و ژائو ژی،) دانست  هیجانی و عاطفی  رضایتمندی و جنسی

 کند،  رفتار شایسته صورتی  به سازدمی قادر  را فرد که است فرایندی ارتباطی،  هایمهارت از منظـور  :ارتباطی  هایمهارت

 (.1389  چاری، و رازقی) اسـت  آموختـه قبالً که اوست ارتباطی  هایمهارت دستاورد فرد هر شدن  اجتماعی  حقیقت در
 

  های تحقيق: هيفرض

 :اصلی فرضيه

 .دارد  وجود معناداری رابطه زوجین ارتباطی هایمهارت و  زناشویی رضایت  با بین تکانشگری
 

 روش
 کاربردی است. نیز  هدف لحاظ همبستگی می باشد و از نوع از و  توصیفی حاضر، پژوهش روش

 کرمانشاه می باشد. شهر مشاوره  مراکز  به  کننده مراجعه زوجین  کلیه شامل  حاضر  پژوهش  جامعه: جامعه آماری تحقيق 

 ورود انتخاب شدند، مالک نفر  150 تعداد   دسترس، در گیرینمونه با استفاده از روش: گيرینمونه آماری و روش نمونه 

  فرم کردن پر  مخدر،  مواد سومصرف  به  ابتال  عدم  مشترک،  زندگی  از  سال 2 حداقل  گذشتن  ،  سال  40  تا  25  بین  سن: تحقیق  به

 در   شرکت از  رضایت عدم نیز  خروج مالک همچنین و جسمانی بود سالمت  و روان  سالمت وجود  تحقیق، در شرکت نامه  رضایت

 .بیماری بود بروز و پژوهش در  ادامه
 

 ابزار پژوهش
 مقياس زوجی اینریچ -1

. رودمی  کار  به  زناشویی رابطه  در قوت هایزمینه  شناسایی  یا زا  مشکل  بالقوه هایزمینه  ارزیابی برای  اینریچ زوجی  پرسشنامه
  35  دارای پرسشنامه این دارد نیاز خود  رابطه وتقویت  مشاوره به  که  شودمی  استفاده هاییزوج  تشخیص  برای  نامه پرسش این  از

- 6-2)  ارتباطات  ،(35-30-  27  -24-21-17-13-9-5-1)  زناشویی  رضایت  ،(20-16-12-8-4) آرمانی تحریف  حیطه 4 سؤال

 پنج   طیف  اساس  بر  و  باشدمی( 33-32-29-26-23-19-15-11-7-3)  تعارض  حل  و( 10-14-18-22-25-28-31-34
- 22- 21-19-14-13-10-7-6-5-3  سؤاالت پرسشنامه این  در.. پردازدمی زناشویی رضایت  میزان  سنجش به  لیکرت  ایگزینه

  رضایت هایمقیاس خرده  برای  پرسشنامه  آلفای  ضریب.  شوندمی  گذاری  نمره  معکوس  صورت  به  23-26-27-28-29-32-33-34

 پرسشنامه   بازآزمایی  اعتبار و  83/0  ،84/0 ،80/0  ،86/0 است  قرار این از  ترتیب  به آرمانی  تحریف و تعارض  حل  ارتباط،  زناشویی،
 لیکرت  گذاری  نمره نوع  از  ایگزینه 5 بصورت پرسشنامه. است  بوده  92/0 ،90/0  ،81/0  ،86/0  ترتیب به آزمون  خرده  هر  برای

. گرددمی محاسبه کل نمره  یک مقیاس  هر  هایماده مجموع  برای که است  مجزا نمره 4  دارای پرسشنامه این همچنین.  باشدمی

  0/ 70 باالی  پرسشنامه این  برای کرونباخ آلفای  میزان  نیز(  1392  ترابی،) پژوهش در. گرددمی  تبدیل درصد به  نیز  خام هاینمره

 .شد برآورد

 

 28جرابک  ی ارتباطیهامهارتپرسشنامه  -2

 هامقیاس  تعداد.  باشدمی سؤال  34  پرسشنامه  سؤاالت  تعداد. است  گردیده  تدوین  2004  سال  در  جرابک توسط  پرسشنامه  این

 عواطف،  تنظیم دادن،  گوش: است  زیر قرار از  مؤلفه  5  شامل  پرسشنامه  این.  است(  همیشه=  5  هرگز،=  1)  لیکرت ایدرجه  5 مقیاس

 
28 Jerabek's communication skills theory 
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 گذاری نمره  معکوس  33  و  2،4،6،9،10،12،13،17،19،24،25،28،28،32 سؤاالت  پرسشنامه این در.  قاطعیت و  بینش پیام، درک
  چاری، پژوهش در  پرسشنامه  این  اعتبار.  است(  5) همیشه  تا(  1) هرگز  از  و  لیکرت  طیف اساس بر  پرسشنامه گذاری  نمره. شودمی

  دو و  کرونباخ آلفای روش از  استفاده  با ایرانی دانشجوی و آموز  دانش  733  از  متشکل  اینمونه  در(  1384) مهدی و داورانی فداکار

 پژوهشگران  این  این،  بر  افزون. است  شده  گزارش  69/0  و  71/0  برابر ترتیب  به  دانشجویان  نمونه در  آزمون  کل  نمره  برای  کردن  نیمه

 های مهارت» عامل  5  به و اندکرده بررسی خود پژوهش  در  نیز  را  پرسشنامه سازه روایی  عاملی، تحلیل آماری روش کارگیری به  با
 فرایند  به نسبت  بینش مهارت»  ،«دادن  گوش  مهارت» ،«هاهیجان به  دهی  نظم  مهارت»  ،«کالمی غیر  و  کالمی  هایپیام  درک

 .اندیافته دست  «ارتباط  در  قاطعیت» و  ،«ارتباط

 

 (IS)بودن  یتکانش اسيمق -3

. شود ساخته ان  ;کود در بوودن تکانشی ارزیابی  منظور  به  همکاران و  هرشفیلد توسط  1965 سال  در  بودن  تکانشی مقیاس
 عنوان   به تکانشوی  ابزار،  این در.  اندشده  تنظیم  غلط -صحیح  شکل  به آن ساده  اجرای  منظور  به  که  است  گویه  19  دارای ابزار این

 آن  معکوس  عبارت  گویه، هر  مورد در. است شده  تعریف آمیز خشونت هایبازی در  روی  زیاده و شکنی قانون  قراری،  بی به  تمایل

  موازی  فرم عنوان به  توانمی  دیگر  گویه 19  از  و کرد  ستفاده  ا  ها گویه  از یکی  از  توانمی  فقط  مورد  هر در.  است شده بیان نیز

 ساخته   هستند، ریزی  برون اختاللت  و  ایمقابله کنترلی،  مشکالت  دارای که کودکانی  برای بالقوه  طور به  ابزار این.  کرد  استفاده
 به   پرانتز  بدون های  گویه در. شودمی  لحاظ او  برای  نمره  1 باشد، داشته  مطابقت  پاسخنامه  با آزمودنی پس  که هنگامی.  است شده

 0  بین  ایینه نمره.  گیردمی تعلق امتیاز  1  غلط  گزینه  به  پرانتز  بدون های  گویه در  حالیکه در گیرد،می تعلق  نمره 1  صحیح  گزینه

 شده  اجرا ششم  و  پنجم  پایه آموزان دانش از  نفر  127 روی  بر آزمون  این بودن،  تکانشوی مقیاس  یابی  هنجار منظور  به.  است  19 تا
  همبستگی. است شده گزارش 85/0  بودن  تکانشی مقیاس  بازآزمایی  روش از حاصل  پایایی. است بوده  34/8 میانگین نمره. است

 مقیاس   این مطلوب  همزمان  روایی  از حاکی  ایمدرسه کودکان  از معلم بندی درجه  نمرات  با بودن  تکانشی مقیاس  نمره معنادار

  زهرانی،  کاظمی) انداشته  همبستگی  نیز کالسی  محققان و  معلمین  رفتاری مشاهدات  با مقیاس این هاینمره این بر افزون. است

 (.1398  قربانی، و دهقان
 

)میانگین،  تحليل داده ها :روش تجزیه و  درصد( و آمار   و فراوانی  استاندارد، انحراف  برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی 

 انجام گرفت. SPSSچندگانه( استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار   رگرسیون و پیرسون  استنباطی )همبستگی

 

 یافته های پژوهش

 ی توصيفیها افتهی

در جداول زیر ارائهشاخص و درآمد خانواده افراد  به سن، مدت ازدواج  )فراوانی و درصد فراوانی( مربوط  توصیفی  شده های 
 است.

 : آمار توصيفی مرتيط به سن و مدت ازدواج شرکت کنندگان1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه کل مقطع تحصیلی

 35/4 24/31 40 24 150 سن

 25/2 65/4 10 2 150 مدت ازدواج

 

نظر سنی، شرکت کنندگان    150شود، تعداد  مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره  نفر در آزمون شرکت داشتند. از 
نیز،   35/4سال و با انحراف استانارد    2431سال سن داشتند. میانگین سنی نیز برابر با   40تا   24بین   بود. همچنین از مدت ازداج 

http://www.psyj.ir/


 119 -131 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

نیز  سال بو  10تا    2مدت ازدواج زوجین بین  با انحراف استاندارد  65/4د. میانگین مدت ازدواج  نظر   25/2سال و  بود. همچنین از 
 نفر زن بودند.  75نفر مرد و   75جنسیتی نیز  

 شده است.های مربوط به هرکدام ارائههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و مولفه: شاخص2در جدول  

 تغيرهای پژوهشهای توصيفی مربوط به م: شاخص3شماره  جدول

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس

 18 5 13/3 78/10 تکانشگری

 25 7 99/3 56/15 تحریف آرمانی

 45 12 12/8 20/29 رضایت زناشویی

 44 11 46/8 17/28 ارتباطات

 45 14 24/8 80/29 حل تعارض

 60 15 67/11 14/35 نمره کل رضایت زناشویی

 142 51 95/22 74/102 دادنگوش 

عواطف  34 7 22/7 38/20 تنظیم 

 39 8 07/8 88/22 درک پیام

 44 12 78/7 86/28 بینش

 25 5 49/5 70/15 قاطعیت

 189 55 24/25 98/122 های ارتباطینمره کل مهارت

 
 شود، اطالعات توصیفی هر یک از متغیرهای مورد بررسی گزارش شده است.مشاهده می 2 همانطور که در جدول شماره

 

 ی استنباطیها  افتهی
پاسخگویی به فرضیه برای  پیرسون و رگرسیون چندگانه  ها و آزمودن فرضیهدر ادامه  ها، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی 

 مورد بررسی قرارگرفته است.

 وجود دارد. یرابطه معنادار نيزوج یارتباط یهاو مهارت ییزناشو تیبا رضا یتکانشگر نيب :یاصل هيفرض

 شود.ابتدا به بررسی همبستگی بین متغیرهای مورد نظر پرداخته می

 ی ارتباط یهاو مهارت یی زناشو تیبا رضا یتکانشگر: ماتریس همبستگی بين 3شماره  جدول

 1 2 3 4 

    1 زناشویینمره کل رضایت    -1

   1 *640/0 های ارتباطینمره کل مهارت  -2

 1 *942/0 *-488/0 -011/0 تکانشگری  -3

*P<0/05 

 

رابطه منفی و معناداری وجود   488/0های ارتباطی نیز با ضریب همبستگی  بین تکانشگری با مهارت  3شماره   بر اساس جدول
یافتن    آید.تر میتکانشگری، میزان مهارت های ارتباطی پاییندارد. به طوری که با افزایش 
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 ی ارتباط یهاو مهارت تکانشگریرابطه : نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان 4شماره  جدول

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 000/0 332/46 029/348 1 029/348 رگرسیون

   512/7 148 711/1111 ماندهباقی 238/0

    149 740/1459 کل

 

که بین حداقل یکی از متغیر پیش4  شماره بر اساس جدول بین با متغیر مالک رابطه و : نتایج تحلیل واریانس نشان داد 

)پیش درصد از واریانس متغیر  23  ی،ارتباط یهامهارت( وجود دارد و ترکیب >p 000/0و  F=  332/46بینی کنندگی معناداری 
کنندگی هر یک از متغیرها، نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون بینیکنند. برای بررسی میزان و نقش پیشبینی میرا پیش  یتکانشگر

 آورده شده است.   10همزمان در جدول 

 ی ارتباط یهاو مهارت رگرسيون تکانشگری: ضرایب رگرسيون مربوط به 5شماره  جدول

 سطح معناداری tمیزان  مقدار بتا خطای استاندارد Bمقدار  منبع

 000/0 -807/6 -488/0 009/0 -061/0 یارتباط یهامهارت

 

کند. با  بینی میپیش (>p  05/0طور معناداری )را به یتکانشگری، متغیر  ارتباط یهامهارت:  5شماره   با توجه به نتایج جدول

بینتوجه به ضرایب بتا و سطح معناداری می  غیر مستقیم و معنادار است. یتکانشگری و ارتباط یهامهارت  توان گفت که ارتباط 
 شود.پرداخته می  ییزناشو  تیبا رضا یتکانشگرابتدا به بررسی همبستگی بین  

 یی زناشو تیرضاهای مولفهبا  یتکانشگر: ماتریس همبستگی بين 6شماره  جدول

 1 2 3 4 5 6 

      1 تحریف آرمانی  -1

     1 136/0 رضایت زناشویی  -2

    1 *847/0 *-246/0 ارتباطات  -3

   1 *859/0 *805/0 *-207/0 حل تعارض  -4

  1 -067/0 -007/0 017/0 *-500/0 قاطعیت  -5

 1 *-467/0 *-166/0 *-195/0 096/0 *888/0 یتکانشگر -6

*P<0/05 

 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  888/0با تحریف آرمانی با ضریب همبستگی  یتکانشگر: بین 6شماره    بر اساس جدول

با ارتباطات )ضریب    یتکانشگری، میزان تحربف ارمانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین  بین  تکانشگربه طوری که با افزایش یافتن  
( رابطه منفی و معناداری وجود  467/0( و قاطعیت )ضریب همبستگی 166/0(، حل تعارض )ضریب همبستگی 195/0همبستگی 

 ی، میزان ارتباطات، حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد. تکانشگردارد. به طوری که با افزایش  

به بررسی آزمون رگرسیون بین    شود.های رضایت زناشویی پرداخته میولفهو م یتکانشگردر ادامه 
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 یی زناشو تیرضا یهاو مولفه یرابطه تکانشگر: نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان 7شماره  جدول

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 000/0 014/136 141/288 4 563/1152 رگرسیون

   118/2 145 177/307 ماندهباقی 790/0

    149 740/1459 کل

 

که بین حداقل یکی از متغیر پیش7  شماره بر اساس جدول بین با متغیر مالک رابطه و : نتایج تحلیل واریانس نشان داد 

درصد از واریانس   79 های رضایت زناشویی،( وجود دارد و ترکیب مولفه>p  000/0و    F=  014/136بینی کنندگی معناداری )پیش
بررسی میزان و نقش پیشبینی میرا پیش یتکانشگرمتغیر  به ضرایب بینیکنند. برای  کنندگی هر یک از متغیرها، نتایج مربوط 

 آورده شده است.  21رگرسیون همزمان در جدول  

 یی زناشو تیرضا یهاو مولفه یتکانشگررگرسيون  : ضرایب رگرسيون مربوط به8شماره  جدول

 سطح معناداری tمیزان  مقدار بتا خطای استاندارد Bمقدار  منبع

 000/0 096/19 879/0 036/0 689/0 تحریف آرمانی

 627/0 487/0 037/0 028/0 014/0 ارتباطات

 812/0 -238/0 -018/0 028/0 -007/0 حل تعارض

 518/0 -648/0 -029/0 012/0 -008/0 قاطعیت

 

به نتایج جدول به 8شماره   با توجه  ): تنها مولفه تحریف آرمانی، متغیر تکانشگری را  بینی  پیش (>p 05/0طور معناداری 

مستقیم و معنادار  ی و تکانشگریارتباط یهامهارت توان گفت که ارتباط بینکند. با توجه به ضرایب بتا و سطح معناداری میمی

 است.
به بررسی رابطه تکانشگری با مهارت  شود.های ارتباطی پرداخته میدر ادامه 

 شود.پرداخته می های ارتباطیهای مهارتمولفهبا   ابتدا به بررسی همبستگی بین تکانشگری

 های ارتباطی های مهارتمولفهبا  یتکانشگر: ماتریس همبستگی بين 9 شماره جدول

 1 2 3 4 5 

     1 گوش دادن  -1

عواطف  -2     1 *840/0 تنظیم 

   1 *500/0 *506/0 درک پیام  -3

  1 *695/0 *284/0 *406/0 بینش  -4

 1 *-227/0 *-182/0 *-310/0 *-235/0 یتکانشگر  -5

*P<0/05 

 

جدول با مولفه9شماره    بر اساس  )ضریب همبستگی  : بین تکانشگری  گوش دادن  )ضریب  235/0های  عواطف  (، تنظیم 

پیام )ضریب همبستگی  310/0همبستگی   بینش )ضریب همبستگی  182/0(، درک  ( رابطه منفی و معناداری وجود  227/0( و 
یافتن تکانشگری، میزان رضایت زناشویی، ارتباطا  ت، حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.  دارد. به طوری که با افزایش 

به بررسی آزمون رگرسیون بین تکانشگری و   شود.پرداخته می یارتباط یهامهارت  یهامولفهدر ادامه 
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 ی ارتباط یهامهارت یهاو مولفهتکانشگری رابطه : نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان 10شماره  جدول

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع

 000/0 659/5 454/49 4 181/198 رگرسیون

   700/8 145 559/1261 ماندهباقی 136/0

    149 740/1459 کل

 

بین با متغیر مالک رابطه و پیش: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین حداقل یکی از متغیر 10شماره  بر اساس جدول

درصد از واریانس   13 ی،ارتباط یهامهارتهای ( وجود دارد و ترکیب مولفه>p  000/0و    F=  695/5بینی کنندگی معناداری )پیش
بررسی میزان و نقش پیشبینی میمتغیر تکانشگری را پیش به ضرایبینیکنند. برای  ب کنندگی هر یک از متغیرها، نتایج مربوط 

 آورده شده است.  25رگرسیون همزمان در جدول  

 ی ارتباط یهامهارت یهاو مولفه یتکانشگر: ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون 11 شماره جدول

 سطح معناداری tمیزان  مقدار بتا خطای استاندارد Bمقدار  منبع

 186/0 330/1 200/0 065/0 087/0 گوش دادن

عواطف  002/0 -151/3 -472/0 058/0 -183/0 تنظیم 

 231/0 202/1 144/0 048/0 058/0 درک پیام

 016/0 -444/2 -274/0 064/0 -156/0 بینش

 

به  : تنها مولفه11شماره   با توجه به نتایج جدول عواطف و بینش، متغیر تکانشگری را  (  >p  05/0طور معناداری )های تنظیم 

به ضرایب بتا و سطح معناداری میبینی میپیش تکانشگری را بینکند. با توجه  عواطف و بینش با  توان گفت که ارتباط  تنظیم 

 تکانشگری غیر مستقیم و معنادار است.
 

و نتيجه  گيری بحث 

 .دارد وجود معناداری رابطه زوجين ارتباطی هایمهارت و زناشویی رضایت با تکانشگری بين :تحقيق  های فرضيه

با  بین  رابطه بررسی به که بوده  همبستگی  توصیفی  پژوهش این  زوجین  ارتباطی  هایمهارت و زناشویی  رضایت تکانشگری 

 جامعه  این از که بود کرمانشاه  شهر  مشاوره مراکز به کننده مراجعه زوجین کلیه شامل پژوهش این  آماری جامعه. است پرداخته
 پرسشنامه   از  مطالعه مورد  متغیرهای  سنجش برای.  شدند  انتخاب  نفر  150 تعداد   دسترس،  در  گیرینمونه  روش از استفاده  با آماری

  استفاده  با پژوهش  های  یافته.  شد  استفاده هرشفیلد  بودن  تکانشی مقیاس و  جرابک ارتباطی  هایمهارت  پرسشنامه  اینریچ، زوجی

 تعارض   حل ارتباطات، میزان تکانشگری، افزایش  با  که  بود آن از  حاکی آمده  دست  به  نتایج.  شد  تحلیل  و  تجزیه  SPSS افزار نرم از
 .شد خواهد کمتر  قاطعیت و

  ،( 1397) مؤمن و  نیری  ،(1396)  حصاری و  اکبری  ایلبیگی، مجره،  اسدی های پژوهش  با پژوهش این های  یافته همچنین و

 محبوبی   و  فرنام  محمدی،  ،(1395) االسالمی شیخ و  کیوی  قمری  پارسی،  ،(1394) فرد  رضایی و  مرز  کوله  بگیان  عباسی،  نریمانی،

  کوور  و مازکو های پژوهش  با  همچنین و  است  همسو(  1399) مطلق  قاسمی  و  وفایی  و(  1399) موتابی  و  گلزاری  ریاحی،  ،(1390)
  آسچر  ،(2017)  ویتنبورن  و  فالکونیر  ریک،  ،(2003)   شرلین  و  یلسما  ،(2005)  آبت  ،( 2007)  کربی  ،(2008)  امدانه  ،(2010)

 .است  همسو(  2007)  کوردوا و  میرجیان  و(  2010) همکاران و

  به بودن  اجتماعی دلیل به انسان  و  است  بشر  دستاورد ترین عالی  ارتباط،  کرد عنوان  توان  می فرضیه  این تأیید  تبیین  در
 صحیح   توانایی  که  افرادی است  دخیل  تفاهم و تفهیم آن  در  که  ارتباط  تعریف  به  توجه  با  بنابراین دارد؛  نیاز  دیگران  با  بودن و  تعامل

http://www.psyj.ir/


 119 -131 ص، 1400 تابستان، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 در   را  زناشویی  رضایت  نهایت در  و شود می زوجین میان موفق و  مؤثر  ارتباط موجب  باشند،  داشته را  ارتباط  تداوم و انتقال درک،
 .داشت  خواهد  پی

 زیادی تسهیالت و  کند  برآورده را افراد نیازهای  تواند می ارتباطی  مهارت  که  دنیایی  در کرد  عنوان توان می  دیگر  توضیحی در

  را فرد  زندگی  شریک جمله از دیگران  با  ارتباط در  مهارت.  کشاند  خواهد انزوا  به  را فرد  سالح،  این  به نبودن مسلح آورد، ارمغان  به

 .گشود خواهد رویش  به را  کامیابی  درهای و کرده ابزارمند
  به آن طریق  از  افراد  که است  نیازی وگو  گفت. شود  می آنها میان  احترام  موجب  یکدیگر  با  همسران  وگوی  گفت همچنین

 مشترک  زندگی  در رضایت  از  سطحی به نهایت  در  و  کاهند  می  هم  مشکالت  از مساعی  تشریک با  و  رسند  می  تفاهم  و  تفهیم

 .رسید خواهند
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 و مراجع منابع
 و یتکانشگر  ،یروان رنجور(.  1396) الهام ،یحصار ؛بهمن  ،یاکبر ؛رخساره  ،یگیلبیا  ؛مجره، سامره یاسد [1]

 .تهران  ران،یا یکنگره انجمن روانشناس نیششم  به اختالل مصرف مواد،  انیدر مبتال  یجانیه یمیبدتنظ 

مادر بر   جانیه میاموزش تنظ   یاثر بخشـ (.  1398) میمر  ،یو دهقان، فاطمه و قربان دیحم ،یزهران یاظمک [2]
 یمل  شیهما  نیسوم ،یریادگیاختالل   یو آشکارکودکان دارا  یرابطه ا یبودن و پرخاشگر یسطح تکانش

 نیقزو ،یو سبک زندگ تیو ترب میتعل ،یروانشناس

ــالمی ) [3] ــی، قمری کیوی و شـــیخ االسـ ـا  ینیبشیپ(.  1395پارسـ براســـاس    نیزوج  ییزناشـــو  تیرضــ
 یحقوق و علوم اجتماع ،یتیو علوم ترب یروانشناس یکنفرانس جهان  ی.رفتار یساز  و فعال  یستمبازداریس

 . شیراز.در آغاز هزاره سوم

ـین.   [4] ــعود. مهدی، محمدچاری، حسـ ــگاه بر مهارت های 1384)  فداکارداورانی، مس ــی تاثیر دانش (. بررس

 32تا    21(،  15)12، دانشور رفتار.  ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان
نوذر ) [5] (. رابطه بهزیستی روانشناختی با تعهد و سازگاری دانشجویان متاهل کارشناسی 1392حسین زاده، 

ی   ـناـس ـناسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد مرودشـت. پایان نامه کارش ارشـد دانشـکده علوم تربیتی و روانش

 .واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسالمارشد، رشته مشاوره،  
ـادق  ؛محمد  ،یاتمخ [6] ــعراد یصـ ــ (.  1394) جعفر ،یحســن؛  دی، س در  یارتباط یآموزش مهارت ها  یاثربخش

 254- 227(،  31)9ی،  آموزش یپژوهش در نظام هااختالل سلوک.    عالئم  ینوجوانان دختر دارا یتکانشگر

ـین  [7] ـاری، حسـ علیرضا. چـ ـاطی در(.  1389)رازقی،  ـای ارتبـ ـارتهـ ـر مهـ ــت بـ  دانش تأثیر وضعیتهای هوی

 .27-52  (،9)4 های آموزشی، دبیرستانی عشایری و شهری. مجله پژوهش در نظامآموزان 
ـفقتی، سـعید؛ عابدینی، علی؛ جعفری، طیبه ) [8] اضـطراب امتحان بر    ینیبش(. پی1398رفیعی پور، امین؛ ش

(  46) 13ی،  آموزش یها  فصلنامه پژوهش در نظام. آموزان دانش در  جانیه  میدر تنظ   یاساس ابعاد دشوار

111-122 
ـته ) [9] ـای  و   جانهی   متنظی ابعاد     رابطه(.  1399ریاحی، فاطمه؛ گلزاری، محمود؛ موتابی، فرش ـویی     ترض زناش

ــ   عامل متقابل  وابستگی   مدل     از   استفاده با   - 44(،  1)26. مجله روانپزشکی و روانشناسی ایران، کشری ــ

62. 

نقش میانجی تنظیم شـــناختی هیجان در رابطه بین ویژگی  (.  1395زارع، مژگان؛ رضـــایی، اذرمیدخت ) [10]
ـهر مرودشـت ـاغل فرهنگی ش ـویی زوجین ش ـایت زناش ـیتی و رض های روان  ها و مدل روش. های شـخص

 102-91(،  24)7، شناختی

ــکی )ترجمه مهدی گ1395ســادوک، بنجامین؛ ســادوک، ویرجینا. ) [11] ــه روانپزش چاپ دوم.   نجی(.(. خالص
 (.2015تهران: نشر ساواالن. )

ــت،(.  1389)سرگلزایی، محمدرضا   [12] ـادکامی و موفقی ــه شـ ـالم، مجل ـیت سـ ـردی در شخصـ ـین فـ  روابط بـ

80  ،10-11 
رابطه هوش هیجانی و سـبک  (.  1386شـاهقلیان، مهدی؛ جان نثار شـرق، راحله؛ عبدالهی، محمد حسـین  ) [13]

ـاوره )تازه ها و پژوهش های . ی ارتباطی میان زوجینهای مقابله با اســـترس با الگوها پژوهش های مشــ

 .88-73(،  22)6، مشاوره(

ـا ) [14] ــعود؛ فرنام، رابرت؛ محبوبی، پریسـ  یودشــوار یدلبســتگ یســبک ها  نیرابطه ب(.  1390محمدی، مس
 .20-9(،  7)2. فصلنامه زن و فرهنگ، شیک رهیدر معلمان زن جز  ییزناشو  تیبارضا  یجانیه  میدرتنظ 

ی [15] ـاهین   موـس ی انجمن عمومی ایران، -ارتباطات بین میان فردی. ماهنامه علمی  (.  1389)زاده، ش ـص  تخـص

75  ،42-45. 
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ـبک ها یرفتار ورزشـ  میتنظ  ،یورزشـ  تی(. رابطه هو1399نجمه )  ،یرقادریم [16] ـوار یامقابله یو س  یبا دش
ـاه  یجانیه  میتنظ  ـهر. پا نیزنان ورزشـکار ش ـناسـ   انیش ـناسـ   ینامه کارش دانشـکده  ،یعموم یارشـد روانش

 سپاهان. یعلوم و فناور  ی، موسسه آموزش عال یدانشکده علوم انسان

[17] ( ـایی فرد، اکبر  ـلم؛ بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ رضـ ــی، مسـ ــ (.  1394نریمانی، محمد؛ عباس   یاثر بخش

به اختالل  مبتال آموزان دانش  یو حواســپرت یتکانشــگر ،یجانیآموزش کنترل تکانه و توجه بر پردازش ه
 .24-1(،  2)5ی.  رفتار وی شناختعلومی هاژوهشپ  ی.اضیر

ـان  ی؛مهد ،یرین [18] و  یبر خودکار آمد  یارتباط یآموزش مهارت ها  یاثربخشـ   یبررسـ (.  1397) مومن، احس

 یروانشناس یپژوهش یعلم یمل شیهما  نیاول  ران،یا  یدر کارکنان بانک مل  یشغل  یو فرسودگ یتکانشگر
 روانیش ،یتیو علوم ترب

ـمی مطلق، مهدی ) [19] ـناخت  میرابطه تنظ (.  1399وفایی، علی؛ قاس ـانیو تحمل پر جانیه یش ـا  یش   تی با رض

 59-37(،  26)7ی، خراسان شمال یصل نامه دانش انتظامیی. فزناشو
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