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چکیده
هدف این پژوهش پیشبینی تعارض زناشویی از طریق تمایز یافتگی و تیپهای شخصیتی است زیرا شناخت
عوامل افزایشدهندهی تعارض زناشویی نقش مهمی در کاهش طالق دارد .پژوهش حاضر توصیفی -
همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعه پژوهش شامل کلیهی والدین دانش آموزان
شهرستان سنندج در سال  1976است .نمونه موردمطالعه شامل  055نفر ( 205زوج) از والدین بود که به روش
خوشهای دومرحلهای انتخاب شدند و هرکدام پرسشنامههای تمایز یافتگی ،تیپ شخصیتی و تعارض زناشویی
را تکمیل نمودند .دادههای حاصل از پرسشنامهها با دو نرمافزار  Spssو  Amosمورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .یافتهها بیانگر رابطه همبستگی منفی و معنیدار بین تعارض زناشویی با تیپهای شخصیتی (بهجز تیپ
روان رنجور) و تمایز یافتگی است .بهعبارتدیگر تیپهای شخصیتی (بهجز تیپ روان رنجور) و تمایز یافتگی
باال سبب کاهش تعارض زناشویی میشود و برعکس .همچنین همبستگی بین تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی
مثبت و معنیدار است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که تیپ شخصیتی افراد و سطح تمایز یافتگی آنها
میتوانند فاکتورهای خوبی برای سنجش و پیشبینی تعارض زناشویی باشد.

واژههای کلیدی :تعارض زناشویی ،تیپ شخصیتی ،تمایزیافتگی
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مقدمه
خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه حیاتی است که تثبیت و تضمین سالمت فرد و بقای جامعه
در این کانون شکل میگیرد .درواقع ،خمیرمایه هیجانی انسان در دوران کودکی و در
خانواده شکل میگیرد (قربانی و امانی .)1971 ،فرد نهتنها ازنظر جسمی و زیستی بلکه ازنظر
عاطفی و روانی و شخصیتی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد چراکه خانواده جایگاهی است
که فرد میتواند با تکمیل شخصیت خویش آماده پذیرش نقشهای اجتماعی گردد (ریاحی،
علیوردی نیا و بهرامی کاکاوند .)1936 ،در خانواده روابط زوجین سیستم پیچیدهای است از
تعامل عوامل مختلف که تفاهم و تضاد آنها را پیشبینی میکند (گاتمن .)2552،1تعارض
زناشویی یکی از مشکالتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجه هستند و تقریباً همه
کودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را بهعنوان منبع تنیدگی معرفی میکنند
(کامینگز ،کروس وپاپ .)2559 ،2به عقیده مونت گومری )1737( 9تعارض زناشویی
فرایندی تعاملی است که در آن یکی یا هر دو همسر در مورد جنبههایی از رابطهشان احساس
ناراحتی میکنند و میکوشند به طریقی آن را حل کنند .بهعالوه ،تعارض در روابط وقتی
بروز میکند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور درنیاید (دیویس ،ترجمه
بهاری .)1932 ،طالق شایعترین جلوه تعارض شدید است .بالغبر نیمی از زوجهایی که
درصدد مشاوره هستند ،سرانجام طالق میگیرند (ورثینگتون .)2550،1به عقیده کومستاک
و استرزیزویک )1775( 0این بود یا نبود تعارض نیست که «کیفیت ازدواج» را تعیین میکند
بلکه طرز اداره موقعیتهای تعارضآمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین میکند.
بنابراین ،مهارت کلیدی در روابط متعهدانه درازمدت ،مدیریت تعارض است (گاتمن،
 .)1771به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک ،گاه پیش میآید که
اختالف دیدگاه بین زوجین روی دهد و یا اینکه نیازهای آنها برآورده نشود .نتیجه چنین
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تعامالت منفی ،ناخوشنودی ،ناامیدی و احساس خشم همسران نسبت به یکدیگر گزارش
شده است (جهانفر و همکاران .)1931،از دیدگاه سکستون( 1به نقل از قربانی )2550 ،تعارض
زناشویی هنگامی رخ میدهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده ،درحالیکه
همان چیز برای دیگری محرومیت را به دنبال آورد .تعارضات زناشویی یک مشکل جدی
اجتماعی بهحساب میآیند که تأثیرات منفی بر سالمت جسمانی و روانی زوجین
(گانت )2556،2و فرزندانشان (آماتو )2555،9دارد .تعارض بین زوجها امری طبیعی و ناشی
از وجود تفاوتهاست و نمیتوان مانع تعارض شد (پریوت وروبین1739،1؛ به نقل از
وانگ .)2556،0همانطور که گروهان )1772( 6میگوید« ،شرط حفظ ازدواج توانایی استفاده
خالق از تعارض است .چنانچه تعارض بهطور سازنده اداره شود ،رشد و غنای ازدواج بیمه
میشود و چنانچه بهصورت مخربی اداره شود زن و شوهر محکوماند که از رابطه نسبتاً
ناراضی باشند» (بهاری .)1933 ،تعارض زناشویی و آشفتگی رابطه را میتوان بهعنوان
نارضایتی حداقل یکی از زوجین نسبت به رابطه تعریف نمود که بهسرعت افزایش مییابد
(هالفورد .)2551،9تعارضات میتواند منجر به ضعیف شدن روابط زناشویی ،ضعیف شدن
سازگاری کودکان ،احتمال افزایش تعارض بین والدین و فرزندان و نیز بین خویشاوندان
شود (فخرایی .)2559 ،بهطورکلی تعارض زناشویی به وجود آمده در خانواده مسائل و
مشکالتی را در سطوح فردی ،نهادی و اجتماعی به وجود میآورند .لذا توجه به این مسئله
و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی میتواند در سالمت جامعه و خانواده نقش اساسی نقش
تعیین کننده داشته باشد (فینچام و برادبری .)2551 ،3یکی از عواملی که میتواند در کاهش
تعارضات زناشویی نقش فعالی را بازی کند تمایز یافتگی زوجین است .مفهوم خودمتمایز
سازی است .خودمتمایزسازی اساسیترین مفهوم نظریه بوون است (کلور .)2557 ،7خود
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متمایزسازی ،توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی ،و صمیمیت و خودمختاری
خویش از دیگران است (بوون1793 ،1؛ اسکوورون و دندی .)2551 ،2مفهوم خودمتمایز
سازی همانطور که بوون بیان کرد ،غالباً در ادبیات خانواده درمانی بد تعبیر شده و با استقالل
یا فردیت یکسان تلقی میگردد .هرچند در ابعادی مشابه آن است اما فردیت – جدایی برابر
با خود متمایز سازی نیست .ازنظر بوون ،خودمتمایز سازی توانایی کاهش واکنش عاطفی به
افراد مهم است تا فرد افکار خود و عقایدش را بدون توجه به فشار اجتماعی بیان کند (یویا،9
 .)2559اگر دو فرد تمایز نایافته با یکدیگر ازدواج کنند خانوادهای هستهای تشکیل میشود
که سطح تمایز پایینی دارد .زوج تمایز نایافته در شرایط فشارزا دچار اضطراب و اختالل در
کارکرد زناشویی میشوند .با بررسی تعارض زناشویی میتوان به میزان تمایز یافتگی یک
ازدواج پی برد .تعارض زناشویی با جذب اضطراب در پیوند زوج پدید میآید و با
واکنشهای عاطفی یا جدایی عاطفی مشخص میشود (اسکوورون .)2555 ،از دیدگاه
نظری ،دست کم چهارعامل مؤثر در سطح تمایز خود وجود دارد :واکنش عاطفی ،جدایی
عاطفی ،آمیختگی با دیگران و موقعیت من .به سخن دیگر افراد تمایز یافته با ویژگیهای زیر
مشخص میشوند:
 ) 1افراد تمایز یافته ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند ،اما توسط این عواطف
تحلیل نمیروند و واکنش این دسته افراد کنترل شده است؛  )2زمانی که تجربههای درونی
یا تعامالت بین فردی بسیار تنش زا باشد ،افراد تمایز یافته لزومی احساس نمیکنند که از
لحاظ عاطفی از د یگران جدا شوند .این گونه افراد از هویتی محکم برخوردارند؛  )9افراد
تمایز یافته در روابط صمیمانه قادرند خود تعریف شده اشان را حفظ کنند و با دیگران آمیخته
نمیشوند؛  )1افراد تمایز یافته ذاتاً خود رهبرند ،افکار واحساسات خاص خودشان را دارند
و اجباری در وفق دادن خود با انتظارهای دیگران ندارند (تایسون و فریدلندر.)2555 ،1
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از این دیدگاه ،زن ومردی که سطح تمایز یافتگی پایینی داشته باشند ،زمانی که ازدواج
میکنند انتظار میرود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی
شدن داشته باشند .در مقابل در نظامهای زناشویی تمایزیافته ،همسران به یکدیگر اجازه
میدهند که نقشی نرمش پذیرتر و رابطهای صمیمانهتر داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر
را تحمل و واکنش عاظفی کمتری را تجربه کنند (بوون .)1793 ،در پژوهش اسکوورون
( )2555که رابطه تمایز خود را با کیفیت رابطه زناشویی بررسی کرده است ،دریافته است
که از میان ابعاد تمایزخود ،فقط بعد جدایی عاطفی و واکنش عاطفی پیشبینی کننده
اختالفات زناشویی است .سطح خودمتمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب ارتباط
دارد (یوتن2511 ،1؛ پینئو .)2512 ،2به عقیده بوون همه بیماریهای روانی وجسمانی،
مشکالت اجتماعی و بهویژه مشکالت زناشویی با سطح خودمتمایزسازی رابطه دارد
(هراس .)2553 ،9تمایزیافتگی خود بهصورت ویژگیهای درون فردی و بین فردی نیز قابل
توصیف است .تمایز یافتگی درون فردی به توانایی فرد در ایجاد تعادل بین افکار و هیجانات
اشاره دارد ،درحالیکه تمایز یافتگی بین فردی به توانایی تجربه صمیمیت عمیق بدون به
خطر افتادن احساس استقالل فردی اطالق میشود (جوهانسون و والدو .)1773 ،1بنابراین
تمایزیافتگی میتواند برروی ویژگیهای شخصیتی تأثیر داشته باشد و از طرف دیگر
ویژگیهای شخصیتی میتواند عامل مهمی در پیشبینی تعارض زناشویی محسوب شود.
شناخت عواملی که زمینه را برای بروز اختالفات زناشویی و جدایی زوجها فراهم میکند،
نقش مهمی در کاهش مشکالت زناشویی و آمار طالق در جامعه دارد .در بین مدلهای
مختلف شخصیت در دهههای اخیر ،مدل پنج عاملی شخصیت دید جامعی نسبت به انسان
دارد و تقریباً تمام صفات مورد اشاره در میان عامه مردم و نظریههای علمی شخصیت را در
برمی گیرد (کاستا و مک کری .)2551 ،0این مدل پنج بعد اصلی روان رنجوری،
برونگرایی ،گشودگی در برابر تجربه ،توافق پذیری و وظیفهشناسی را در شخصیت افراد
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معرفی کرده است (الن ،مککاسلیل ،ویلیامز و پارخ .)2555 ،1برونگرایی شامل کمیت و
شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است .توافق پذیری میزان
توافق در اندیشه ،احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان میدهد .وظیفهشناسی ،بعدی
است که میزان مسئولیتپذیری ،سختکوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتارهای سازمان
توصیف میکند .روان رنجوری شامل خصوصیاتی مانند اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری
و هر گونه هیجانهای تند و ناخوشایند میشود و گشودگی نسبت به تجربه (تجربه پذیری)
قوه تخیل ،زیبایی شناسی ،احساسات ،ایدهها ،عملها و ارزشها را توصیف میکند (پروین
و کرون .)2515 ،2تحقیقات متعدد (شویتا ولونسون2559 ،9؛ لوی وکلوهنن2550،1؛ دوننلالن
و همکاران2551 ،0؛ عباسی و همکاران )1937 ،بر این نکته تأیید دارند که رضایت و
تعارضات زناشویی بیشترین تأثیر را از ویژگیهای شخصیتی دریافت میکند .بارلدز و دیج
کاسترا )2511( 6در مطالعات خود دریافتند که داشتن تصور مثبت در مورد ویژگیهای
شخصیتی همسر با کیفیت ارتباط بهطور مثبت رابطه دارد .همچنین بین تصورات مثبت درباره
شخصیت همسر با طول مدت ازدواج و شخصیت افراد ارتباط وجود دارد .برخی از
ویژگیهای شخصیتی و اختالالت روانی تنشها وتعارضات را بین زوجها افزایش میدهد
و تداوم زندگی زناشویی را تهدید میکند .بهعنوان مثال تجربه پذیری را عامل مهمی در
روابط زناشویی دانستهاند و معتقدند تجربه پذیری پایین در افراد ،باعث میشود آنها از
انعطاف پذیری ،تفکر واگرا و قدرت سازندگی برای حل مسائل ومشکالت زناشویی
برخوردار نباشند (جلیلی ،بخشایش و فارسی نژاد .)1933 ،پژوهشگران با استفاده از مدل پنج
عاملی شخصیتی نقش ویژگیهای زناشویی را در سازگاری زناشویی بررسی کردهاند؛ از
این پنج عامل ،عصبیت؛ که بیشتر با هیجان پذیری منفی از آن یاد میشود ،اثرات عمدهای
بر بازده زناشویی دارد ،تا چهار عامل دیگر (به نقل از نادری .)1937 ،در پژوهش شاهمرادی
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وفاتحی زاده واحمدی ( )1975که بر روی زوجهای عادی و طالق انجام شد ،یافتهها نشان
دادند که زوجهای عادی و در معرض طالق در روان رنجورخویی ،تجربه پذیری و
وظیفهشناسی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند.
بنابراین هدف پژوهش حاضر پیشبینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و
تیپهای شخصیتی در میان زوجهای متأهل است که با وجود اینکه پژوهشهای زیادی
درمورد ارتباط متغیرها با تعارض زناشویی موردبررسی قرار گرفته است ولی تاکنون نقش
دو متغیر تمایزیافتگی و تیپهای شخصیتی با تعارض زناشویی بهطور همزمان انجام نشده
است .همچنین پژوهشهای قبلی از روش الگوی معادالت ساختاری برای تعارض زناشویی
و اینکه کدام عامل سهم بیشتری در ایجاد تعارض دارند را مورداستفاده قرار ندادهاند ،بنابراین
پژوهش حاضر در پی بررسی این است که آیا این عوامل میتوانند پیشبین خوبی برای
تعارض زناشویی در زندگی والدین دانش آموزان باشد یا نه؟ و اینکه کدام عامل نقش
پیشبین بهتری برای تعارض زناشویی زندگی آینده ایفا میکند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن ،بنیادی است و با توجه به عدم مداخله در ایجاد دادهها
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .همچنین این پژوهش از نوع مدل یابی معادالت
ساختاری است که هدف از آن بررسی رابطه سازههای نهان برونزا و درونزا موجود در مدل
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سنندج
در بهار  76است .نمونهگیری به شیوهی خوشهای دومرحلهای انجام شد به این صورت که
ابتدا از میان سه مقطع تحصیلی ،مقطع ابتدایی انتخاب شد و بعد سه مدرسه ابتدایی ازمیان
تمام مدارس ابتدایی سطح شهر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس با برگزاری جلسه
آگاهی برای والدین ،به  055نفر از والدین ( 205زوج) پرسشنامه ارائه گردید و بعد از  9روز
جمعآوری گردید .برای تحلیل دادهها از دو نرمافزار  SPSSو  AMOSاستفاده شده است.
ابزار سنجش پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است:
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پرسشنامه تعارض زناشویی ( :)1MCQاین پرسشنامه دارای  12سؤال است که حیطههای
تعارض زوجها را در هفت زمینه میسنجد و شدت تعارض زناشویی را برآورد میکند .این
ابعاد عبارتاند از -1 :کاهش همکاری -2 ،کاهش رابطه جنسی -9 ،افزایش واکنشهای
هیجانی -1 ،افزایش رابطه فردی با اقوام خود -0 ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و
دوستان همسر -6 ،جداکردن امور مالی از همدیگر و  -9افزایش جلب همکاری فرزند
(براتی .)1990 ،این پرسشنامه تعارض زوجها را در چهار سطح :فاقد تعارض ( 12تا ،)90
تعارض در حد طبیعی ( 90تا  ،)111تعارض بیش از حد طبیعی ( 111تا  )191و تعارض بسیار
شدید (باالتر از  )190طبقه بندی میکند .پایایی کلی این ابزار توسط براتی ( )1990در دو
گروه سازگار و ناسازگار در مردان وزنان متأهل عادی و متقاضی طالق برابر با  ،5/02توسط
فرحبخش ( )1939برابر با  5/67ودر مطالعه حاضر نیز پایایی این ابزار با استفاده از روشهای
آلفای کرونباخ برابر  5/79و برای ابعاد آن به ترتیب ،برای بعد کاهش همکاری (،)5/91
کاهش رابطه جنسی ( ،)5/66افزایش واکنش هیجانی ( ،)5/69افزایش جلب حمایت فرزند
( ،)5/69افزایش رابطه با دوستان وبستگان خود ( ،)5/35کاهش رابطه با دوستان و اقوام همسر
( )5/96و جداکردن امور مالی ( )5/06محاسبه شد.
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت :2برای اندازهگیری پنج عامل بزرگ شخصیت از
فرم  65سؤالی پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت که کاستا و مک کری ( )1737تهیه و
آماده اجرا نمودهاند استفاده شد .این پرسشنامه دارای مقیاس پاسخگویی پنج درجهای (کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم) است و پنج عامل روان رنجورخویی (دربرابر ثبات روانی و هیجانی)،
برونگرایی (در برابر درونگرایی) ،انعطاف پذیری (دربرابر خشکی و انعطاف ناپذیری)،
دلپذیر بودن و توافق پذیری (در برابر خودشیفتگی) و مسئولیت پذیری (در برابر سهل
انگاری) را سنجش میکند .کاستا و مک کری ( )1772آلفای کرونباخ مقیاسهای این
پرسشنامه را بهاینترتیب گزارش دادهاند :روان رنجورخویی برابر با  ،5/79برونگرایی برابر
با  ،5/75انعطاف پذیری برابر با  ،5/37دلپذیر بودن برابر با  5/70و مسئولیت پذیری برابر با
0.Marital Conflict Questionnaire
8.Big Five Factor Personality Questionnaire
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 5/72را گزارش نمودهاند .کیامهر ( )1931که نسخهای از این پرسشنامه را برای اجرا در بین
دانشجویان ترجمه و آماده اجرا کرد ،روایی همزمان بین فرم بلند و کوتاه این پرسشنامه را
برای پنج عامل بین  5/11تا  5/91و آلفای کرونباخ خرده مقیاس هارا بین  5/01تا 5/97
گزارش کرده است .در این پژوهش نیز پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برابر با  5/69و برای خرده مقیاسهای آن به ترتیب ،برای بعد روان رنجورخویی برابر با
( ،)5/63برونگرایی برابر با ( ،)5/61انعطاف پذیری برابر با ( ،)5/11دلپذیر بودن برابر با
( )5/09و مسئولیت پذیری برابر با ( )5/31محاسبه شد.
پرسشنامه تمایز یافتگی خود :1پرسشنامه تمایز یافتگی یک پرسشنامه  16سؤالی است که
بهمنظور سنجش تمایز یافتگی افراد به کار میرود و تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مهم
زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی است (اسکورون .)2555 ،این پرسشنامه با
مقیاس لیکرت در یک طیف  6گزینهای درجه بندی شده است .حداکثر نمرهی این پرسشنامه
 296است .نمرهی کمتر در این پرسشنامه نشانه سطوح پایین تمایز یافتگی است .روایی
محتوایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی  5/39گزارش شده است (یونسی.)1930 ،
پرسشنامه مذکور از  1خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و هم
آمیختگی با دیگران تشکیل شده است .بهات ( ،)2551در پژوهش خود پایایی درونی را از
طریق روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  5/31و برای خرده مقیاس واکنش عاطفی
5/31؛ جایگاه من 5/67؛ گریز عاطفی 5/60؛ و برای هم آمیختگی با دیگران  5/65را به
دست آورد .اسکیان ( )1931این پرسشنامه را بر روی  21نفر از دانش آموزان سال اول
دبیرستان اجرا کرد و پس از تجزیهوتحلیل نتایج درنهایت پایایی این پرسشنامه را با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  5/31به دست آورد .در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  5/31و برای خرده مقیاسهای آن به
ترتیب ،واکنش پذیری عاطفی  ،5/93جایگاه من  ،5/69گریز عاطفی  5/93و هم آمیختگی
با دیگران  5/69محاسبه شد.

0. Differentiation of Self Inventory
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با اجرای پرسشنامهها و جمعآوری دادهها و ثبت آنها در رایانه ،امکان تحلیل و تدارک
مدلی برای این سه متغیر میسر شد .تحلیلهای همبستگی و رگرسیون چندگانه و مدل
معادالت ساختاری با برنامههای نرمافزاری  Spssو  Amosصورت پذیرفت که از اولی برای
برآورد آمار توصیفی جهت توصیف وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان استفاده
میشود .برآورد پارامترهای مدل با روش بیشینهی درست نمایی )ML( 1انجام شد.

یافتهها
با توجه به اینکه این پژوهش درمیان والدین انجام شده است بنابراین بر اساس نتایج  05درصد
از افراد نمونه مرد و  05درصد هم زن بودند .حداقل سن افراد نمونه  21سال و حداکثر سن
 63سال با میانگین  90/2و انحراف استاندارد  0/09بود 91/3 .درصد افراد نمونه تحصیالت
زیر دیپلم 90/1 ،درصد افراد تحصیالت دیپلم تا لیسانس 26/6 ،درصد لیسانس و  9/2درصد
از افراد تحصیالت تکمیلی یا باالتر داشتهاند .همچنین  92/3درصد افراد کارمند 27/2 ،درصد
دارای شغل آزاد و  93درصد از افراد نمونه خانهدار بودهاند.
در جدول ( )1میانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای موردبررسی در پژوهش
ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای موردبررسی
میانگین

انحراف معیار

1

متغیر
 -1تیپ شخصیتی

191/97

1

 -9تعارض زناشویی

93/63

 -2تمایز یافتگی

2

29/92

*5/06

1

21/79

*-5/19

*-5/90

9

1

*P< 1010

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار تعارض زناشویی
 ،)21/79( 93/63تمایز یافتگی  )29/92( 191/97بوده است .جدول شماره  1رابطه بین
متغیرها را نشان میدهد که بیانگر وجود رابطه همبستگی منفی و معنیدار بین تعارض
0. Maximum Likelihood
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زناشویی و تیپ شخصیتی ( )-5/19و تمایز یافتگی و تعارض زناشویی ( )-5/90و همچنین
رابطهی همبستگی مثبت و معنیدار تیپ شخصیتی با تمایز یافتگی ( )5/06است.
در جدول ( )2همبستگی بین تعارض زناشویی با عاملهای سن ،جنس ،شغل و تحصیالت
نشان داده شده است.
جدول  .2همبستگی بین تعارض زناشویی با عاملهای سن ،جنس ،شغل و تحصیالت
متغیر  /عامل

1

 -1تعارض زناشویی

1

2

1

9

 -2سن

-5/59

1

 -9جنس

5/59

*-5/96

1

 -1شغل

5/51

*-5/17

*5/09

1

 -0تحصیالت

-5/51

*-5/11

*-5/29

*-5/62

0

1

* *P< 1010

جدول ( )2نیز همبستگی بین چهار عامل سن ،جنس ،تحصیالت و شغل را با تعارض
زناشویی را نشان میدهد که بیانگر همبستگی ناچیز و غیرمعنیدار تعارض زناشویی با این
چهار عامل است .یعنی به سختی میتوان میان عوامل جمعیت شناختی و تعارض زناشویی
رابطه برقرار کرد و تعارض زناشویی را با این عومل پیشبینی کرد.
جدول ( )9همبستگی بین خرده مقیاسهای تیپهای شخصیتی و تمایز یافتگی و مقیاس
تعارض زناشویی را نشان میدهد.
جدول  .3همبستگی بین خرده مقیاسهای تیپهای شخصیتی و تمایز یافتگی
و مقیاس تعارض زناشویی
متغیر

1

2

9

1

 -1تیپ روان نژند

1

 -2تیپ برون گرا

-5/09

1

5/12

5/19

1

-5/19

5/93

5/11

1

-5/15

5/61

5/27

5/02

 -9تیپپپ ا ن عطپپاف
پذیر
 -1تیپ دلپذیر
 -0ت یپ مسپپپئول یت
پذیر

0

1

6

9

3

7

15
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 -6واکنش پپپذیری
عاطفی
 -9جایگاه من
 -3گریز عاطفی
 -7آ م ی خ ت گی بپپا
دیگران
 -15تپپپپعپپپپارض
زناشویی

-5/19

5/12

5/25

5/29

-5/21

1

-5/12

5/12

-5/11

5/20

5/11

-5/93

1

-5/11

**5/53

5/20

5/15

5/19

5/66

-5/19

1
1

-5/15

-5/92

5/92

5/92

**5/51

5/67

-5/90

5/00

5/91

-5/97

-5/25

-5/99

-5/13

-5/66

-5/10

**-5/59 -5/29

1

**P >1013

جدول ( )9نشان میدهد که تعارض زناشویی با تمام خرده مقیاسها بهجز تیپ روان نژند
دارای همبستگی منفی است یعنی افراد با تیپ روان نژند معموالً در زندگی زناشویی دارای
تعارض هستند .همچنین از میان تیپها ،تعارض زناشویی بیشترین همبستگی را با تیپ
مسئولیت پذیر ( )-5/13و کمترین همبستگی را با تیپ انعطاف پذیر ( )-5/25دارد و از طرف
دیگر از میان خرده مقیاسهای تمایز یافتگی ،تعارض زناشویی بیشترین همبستگی را با گریز
عاطفی ( )5/66و کمترین همبستگی را با آمیختگی با دیگران ( )-5/59دارد.
از آنجایی هدف اصلی پژوهش ،بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر تعارض
زناشویی ،همچنین تبیین مدلی برای پیشبینی عوامل اثرگذار بر تعارض زناشویی را مد نظر
قرار دادهایم از الگوی معادالت ساختاری بهمنظور بررسی روابط علی متغیرها استفاده گردید.
بررسی روابط علی از روشهای مختلفی صورت میگیرد که در بررسی حاضر بهمنظور
آزمون الگوی فرضی عوامل تأثیرگذار بر تعارض زناشویی و مسیرهای آن از روش شاخص
برازش نیکویی استفاده گردید .قبل از ترسیم مدل برای تمام متغیرها تحلیل عاملی گرفته شد
و شاخصهای برازش هم موردبررسی قرار گرفت .بیش از سی شاخص برازش مدل معرفی
شده که اغلب آنها در خروجی  Amosگزارش میشوند .نویسندگان این شاخصها را در
سه گروه اصلی قرار دادهاند که از هر گروه موارد مورد نیاز مدل گزارش داده میشود.
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گروهها شامل )1 :شاخص برازش مطلق )2 1شاخص برازش تطبیقی )9 2شاخص برازش
مقتصد 9میباشند.
کای اسکوئر ( )X8را میتوان بهعنوان عمومیترین و پرکاربردترین شاخص برازش در
مدل سازی معادله ساختاری تلقی کرد .از شاخصهای پرکاربرد دیگر را میتوان ،CFI
 NFI ،GFIو  RMSEAرا نام برد که هرکدام مربوط به گروههای ذکر شده است.
در جدول ( )1شاخصهای برازش ومقایسه مدل تدوین شده با مدل اشباع شده و مستقل
ارائه شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش و مقایسه مدل تدوین شده با مدل اشباع شده و مستقل
شاخص برازش

CMIN

GFI

NFI

CFI

PNFI

RMSEA

HOELTER

مدل تدوین شده

956/11

5/792

5/791

5/702

5/996

5/561

222

مدل اشباع شده

5

1

1

1

5

---

---

مدل مستقل

1112/91

5/929

5

5

5

5/267
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( x8=516000خی دو) با درجه آزادی  155که این شاخص در مقایسه با مدل مستقل
که مقدار آن  1112/91است ،مقدار مطلوبی را نشان میدهد .همچنین نسبت خی دو به درجه
آزادی مقدار  9/56را نشان میدهد که در مدلهای مطلوب معموالً بین دو عدد  2تا  1قرار
دارد .هر چه مقدار شاخصهای  CFI = 5/702و  NFI=5/791که از گروه شاخصهای
تطبیقی هستند ،به یک نزدیکتر باشد ،نشانه مطلوب بودن مدل است .شاخص دیگر که مربوط
به گروه تطبیقی است که بازهم نشانه مطلوب بودن مدل استPNFI = 5/996 .یا شاخص
هنجارشده مقتصد که اغلب مقادیر باالتر از  5/05یا  5/65را برای این شاخص مناسب تلقی
کردهاند RMSEA = 5/561 .که شاخصی است که اغلب بهعنوان نقطه برش برای مدلهای
خوب وبد شناخته میشود و برازش مدلهایی که دارای مقادیر باالتر از  5/15هستند ضعیف

0. Absolute Fit Indices
8. Comparative Fit Indices
5. Parsimonious fit Indices
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تلقی میشود .آخرین شاخص برازش مطرح شده شاخص هلتر 1است که مستقیماً بر موضوع
کافی بودن حجم نمونه تمرکز دارد که این مقدار را در دو سطح  5/50و  5/51گزارش
میدهد و مقدار  255را بهعنوان حداقل قابل قبول برای مقدار بحرانی  Nمطلوب است اما با
توجه به بحرانی نبودن نمونه مقادیر باالتر از  90مطلوب است و در مدل تدوین شده مقدار
آن درمدل  HOELTER = 222در سطح  5/51است که نشانه حجم مطلوب نمونه است.

نمودار  .1مدل معادالت ساختاری برای تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی با تعارض زناشویی

مدل ارائه شده نشان میدهد که که متغیر تمایز یافتگی و تیپ شخصیتی میتوانند روی
تعارض زناشویی تأثیر داشته باشند و آن را پیشبینی کنند که در این میان ،متغیر تیپ
شخصیتی با ( ) 5/07بیشترین تأثیر را روی تعارض زناشویی دارد .مدل تدوین شده نشان
میدهد که بین دو متغیر تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی هم همبستگی وجود دارد ()-5/19
یعنی با ترکیب این دو متغیر هم میتوان تعارض زناشویی را پیشبینی کرد .همچنین از میان
0. Hoelter's Index
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خرده مقیاسهای تمایز یافتگی ،خرده مقیاس اول یعنی «واکنش پذیری عاطفی» بیشترین
تأثیر را روی این متغیر داشته است ( ،)5/75از میان خرده مقیاس تیپ شخصیتی ،تیپ پنجم
یعنی «مسئولیت پذیری» بیشترین تأثیر را روی این متغیر داشته ( )-5/31و از میان خرده
مقیاسهای تعارض زناشویی خرده مقیاس پنجم یعنی «افزایش رابطه فردی با خویشاوندان
خود» بیشترین تأثیر را روی تعارض زناشویی در این پژوهش داشته است ( .)5/75از میان
کوواریانس ها هم تمام مسیرها معنیدار است (.)P<5/50

بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش تبیین مدلی برای پیشبینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و
تیپهای شخصیتی بود .با توجه به یافتههای آماری ،فرضیه پژوهش بهصورت کلی تأیید
گردید .به این معنا که تعارض زناشویی با تمایز یافتگی و تیپهای شخصیتی قابل پیشبینی
است .تحلیل روابط ساختاری نشان میدهد که تمایز یافتگی و تیپهای شخصیتی میتوانند
بهطور مستقیم و معنیداری بر تعارض زناشویی زوجین اثر بگذارند .خانواده در حکم بافت
سلولی برای اندامهای اجتماعی عمل میکند و از زمانی که عملکردهای خود را آغاز میکند
برقراری پیوند محکم و دائم بین زن و مرد تحقق مییابد ،امری که از آن تحت عنوان ازدواج
نام برده میشود .یکی از عملکردهای مهم خانواده ،برقراری روابط عاطفی بین زن و مرد و
گسترش سالمت روانشناختی است که مایه آرامش هردوی آنها میشود (رابینو ،پروست
و بوتچ .)2550 ،1یکی از مشکالت شایع در خانواده تعارض زناشویی است .تقریباً هیچ زن
و شوهری با نیت طالق با هم وصلت نمیکنند اما تحوالت جریان زندگی زوجها را به سمت
اختالف ،درگیری ،جدایی روانی -عاطفی و گاه طالق سوق میدهد (بهاری .)1933 ،با این
حال به نظرمی رسد که شدت تعارض به تنهایی تعیین کننده ثبات زندگی زناشویی نیست
زیرا گاه شرایط شخصی هر یک از زوجها مانند تاب آوری؛ صبر؛ امید؛ گذشت و شیوههای
حل تعارض زناشویی میتواند حتی در صورت وجود دامنه طبیعی تعارض برای حداقل یکی
از زوجها تحمل همان میزان تعارض نیز دشوار باشد .با این وجود این تعارضات میتواند
0. Rabino, E, Prost, M & Boetsch, G
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منجر به ضعیف شدن روابط زناشویی ،ضعیف شدن سازگاری کودکان ،احتمال افزایش
تعارض بین والدین و فرزندان و نیز بین خویشاوندان شود (فخرایی و منصوریان.)1936 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که تیپ شخصیتی افراد و سطح تمایز یافتگی آنها
میتواند پیشبین خوبی برای تعارض زناشویی باشد .با توجه به جدول شماره  1همبستگی
بین تعارض زناشویی و تیپ شخصیتی ( )-5/19است که ازمیان تیپهای شخصیتی فقط تیپ
روان نژند با تعارض زناشویی همبستگی مثبت داشت ( )5/91یعنی افراد با تیپ شخصیتی
روان نژند در زندگی بیشتر گرفتار تعارض زناشویی میشوند و از طرف دیگر سایر تیپها
یعنی برونگرایی ،انعطاف پذیری ،دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری با تعارض زناشویی
همبستگی منفی را نشان میدهند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای دونالن و همکاران (،)2551
جلیلی و همکاران ( )1933و شاهمرادی و همکاران ( )1975همسو بود .از لحاظ نظری دلیل
این امر آن است که افراد روان رنجور مستعد داشتن عقاید وافکار منفی و غیر منطقی هستند
و ازآنجا که یکی از مهمترین علل تعارضات زناشویی ،باورها و عقاید غیرمنطقی و تحریف
شده است ،روان رنجور خویی زوجها ممکن است آنها را به سوی عقاید غیر منطقی سوق
دهد و توانایی آنها را برای مقابله با فشار روانی به تحلیل ببرد و از این طریق احتمال در
معرض طالق گرفتن را افزایش دهد (کاگلین 1و همکاران .)2555 ،از میان تیپهای
شخصیتی ،تیپ مسئولیت پذیر بیشترین همبستگی ( )-5/13را با تعارض زناشویی داشت که
برای این نیز چندین تبیین میتوان مطرح کرد .نخست اینکه افراد مسئولیت پذیر به دلیل تعهد
شخصی برای حفظ و ثبات روابط زناشویی خود تالش هدفمند بیشتری را انجام میدهند
(جارویس .)2556 ،2همچنین بر اساس نظر کوردک )1779( 9وجود سطوح باالی مسئولیت
پذیری باعث میشود فرد از نشان دادن رفتارخشونت آمیز در روابط زناشویی خودداری
کرده و تکانههای خود را کنترل کند .از دیگر یافتههای پژوهش همبستگی بین تمایز یافتگی
با تعارض زناشویی ( )-5/90است یعنی افرادی با سطح تمایز یافتگی باال کمتر دچار تعارض
زناشویی میشوند .در مدل معادالت ساختاری تدوین شده نیز ( )-5/27مقداری است که
0. Caughlin, J
8. Jarvis, M. O
5. Kurdek, P. H
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رابطه بین این دو متغیر را نشان میدهد .همچنین از میان خرده مقیاسهای تمایز یافتگی،
خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی ( )-5/66باالترین و خرده مقیاس آمیختگی با دیگران
( )-5/59کمترین همبستگی را با تعارض زناشویی دارند .در تبیین این یافته میتوان گفت
که واکنش پذیری عاطفی حالتی است که در آن احساسات فرد بر عقل ومنطق او غلبه دارد
و فرد در موقعیتهای مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راهحلهای
منطقی ممکن ،تصمیمگیری میکند؛ بنابراین در برخورد با مشکالت زندگی و مسائل
زناشویی نیز بهصورت احساسی برخورد کرده و خانواده را به سوی کارکرد عاطفی بیشتر
رهنمون میسازد و زوجها نیز در برخورد با مشکالت بهصورت منطقی رفتار نمیکنند و
تعارض زناشویی باال میرود .یافتههای پژوهش در رابطه با تمایز یافتگی با پژوهش نجفلویی
( ) 1930که در پژوهش خود نقش تمایز یافتگی را در روابط زناشویی بررسی کرده بود،
همسو است .در پژوهش دیگری که فردیناند ( )2551در میان دانشجویان مجرد زن و مرد
انجام داد ،دریاف ت که آمیختگی و واکنش هیجانی باال با میزان رضایت از همسر همبستگی
معکوس داشت که در راستای نتیجه این پژوهش است .از آنجایی که تعارض زناشویی نقطه
مقابل رضایت زناشویی است ،تمایز یافتگی عامل مؤثری در رضایت زناشویی است .هرچه
سطح تمایز یافتگی زوجها افزایش یابد میزان رضایت زناشویی آنان بیشتر و از طرف دیگر
هم از میزان تعارض زناشویی کمتر خواهد شد .با توجه به نظریه بوئن این بدان علت است
که اوالً افراد متمایز در برخورد با مسائل و مشکالت زندگی بهصورت عقالنی و منطقی
برخورد کرده و آنها را حل مینمایند .ثانیاً تمایز از خانواده اصلی باعث جلوگیری از تداخل
دو سیستم و ایجاد مشکالت در زندگی زوجها میشود (فردیناند .)2551 ،در پژوهش علیکی
و نظری ( ) 1939که به بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی پرداخته است ،در
جهت اینکه تعارض زناشویی با رضایت زناشویی رابطه عکس دارد ،با نتایج پژوهش حاضر
همسو است .نتایج زیادی را میتوان از این پژوهش گرفت ولی مهمترین نتیجه پژوهش این
است که باتوجه به مسیر پرفراز و نشیب زندگی و اجتناب ناپذیر بودن سختیها و تعارضات
در زندگی زناشویی ،میتوان با تکیه و توجه عمیق به سطح تمایز یافتگی افراد و همچنین
تیپ شخصیتی آنها تعارض را در زندگی زناشویی افراد پیشبینی کرد و زندگی خوب و با
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کمترین تعارض زناشویی را تجربه کرد .از دشواریهای مالحظه شده در این پژوهش،
میتوان به نوع شرکت کنند گان اشاره کرد که بیشتر از حد معمول افراد نمونه در این
پژوهش کارمند و باسواد در حد لیسانس بودند که این به دلیل قرار داشتن مدرسهها دریک
شهرک فرهنگی بود ،درنتیجه در تعمیم دادن یافتههای این پژوهش باید احتیاط نمود .پیشنهاد
میشود که پژوهش مشابه در جامعههای آماری دیگر تکرار شود و همچنین باتوجه به
تعدادسؤاالت زیاد پرسشنامهها ،پیگیری بیشتر برای کامل کردن و پاسخ به تمام سؤاالت الزم
است .این پژوهش میتواند برای مشاوران خانواده و زناشویی مفید باشد و از طریق آموزش
تمایز یافتگی و همچنین تشریح انواع تیپهای شخصیتی برای زوجها و تأثیر آنها در زندگی
از میزان تعارض زناشویی آنها کاهش داده و زوجها را درپیدا کردن مسیر درست زندگی
همیاری نمایند.
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