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 بررسی رابطه تعارضات زوجین و ترس از صمیمیت با کمرویی دانش آموزان

 1ملیکا نظری

 چکیده 

تعامالت والدین با یکدیگر، یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی های روانشناختی اعضای خانواده و به خصوص فرزندان است. هدف از 

 -دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع توصیفی این پژوهش بررسی رابطه تعارضات زوجین و ترس از صمیمیت با کمرویی

نفر به صورت نمونه گیری  141که از بین آنها میانه همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر 

ناشویی ثنایی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه کمرویی زیمباردو و نیز والدین آنها به دو پرسشنامه تعارضات ز

ترس از صمیمیت سکوتنر پاسخ دادند. داده ها از طریق همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج بیانگر رابطه مثبت معنادار تعارض 

(. به طور کلی نتایج بیانگر این مطلب است که p<111/1زناشویی و ترس از صمیمیت والدین با کمرویی فرزندان آنها بود)

یمی شدن هراس داشته و تعارضات زناشویی بیشتری در محیط خانواده داشته باشند، احتمال آن که آنها به هرچقدر والدین از صم

 عنوان یک الگوی منفی در یادگیری ارتباط موثر فرزندان با دیگران عمل کنند و فرزندان کمرویی را پروش دهند، باالتر است.

 یی، دانش آموزانترس از صمیمیت، تعارضات زناشویی، کمرو ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

کمرویی واکنشی هیجانی است، فردی که قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیست، احساس می کند که از دوستان و نزدیکان 

جداست و به طور قابل مالحظه ای کمتر از دیگران از روابط اجتماعی بهره می برد. چنین فردی نمی تواند احساسات خوشایند یا 

ترس ها و نگرانی ها و آرزوها و امیدهایش را با نزدیکان و دوستان در میان بگذارد و پاسخ ها وعکس العمل های ایشان  ،ناخوشایند

(. همچنین کمروها 1731را دریافت کند، بدیهی است کودکان کمرو متعلق به والدینی هستندکه خودشان کمرویی دارند )افروز، 

دیگران است عملکرد مناسبی از خود نشان نمی دهند این افراد قادر به ابراز احساسات واقعی  در زمینه هایی که مستلزم ارتباط با

خود، رد خواهش های نامعقول دیگران ودفاع از حقوق حق خود نمی باشند، مشکالت بین فردی آنها باعث می شود تا برنامه ریزی 

لقوه خود نتوانند استفاده نمایند. کمرویی را می توان به عنوان صحیحی برای زندگی شان نداشته باشند و در نتیجه از نیروهای با

ناراحتی فرد وسرکوبی و فرونشانی جزئی رفتار و پاسخ های اجتماعی فرد به ویژه در حضور اشخاص ناشناس و هنگامی که به رفتار 

ر اینجا دوگانه است. کمرویی فرد دقت می کنند تعریف کرد.البته عزت نفس پایین هم یکی از علل کمرویی است لذا علیت د

موجب اضطراب اجتماعی، هراس اجتماعی، عدم اعتماد به نفس،نداشتن مهارت های اجتماعی،و عدم سازگاری باجمع می 

 (.0111شود)زیمباردو ،

ی خانواده گمان می کنند کمرو به دنیا آمده اند و ژن کمرویی در اغلب اعضا افراد بزرگسال خجالتی، %1پژوهش ها نشان داده که 

(. مطالعات بیان کننده رابطه اضطراب در والدین و فرزندان آنهاست، یکی 1734؛ ترجمه قائمی، 1111شان بوده است)کارد وچی 

درصد از آمادگی برای اضطراب مثل رفتارهای اجتنابی و ترس از مورد  01/1از تبیین های صورت گرفته این است که در حدود 

(. ازدیگر مکانیزم های انتقال 1110است و از والدین به فرزندان به ارث می رسد )رابینسون و همکاران ،ارزیابی قرار گرفتن ارثی 

( 0( روابط میان والدین و عملکرد خانواده به طور کلی 1رفتارهای اضطراب همچون کمرویی از خانواده به والدین عبارتند از: 

( در تحقیقی 0111(. راپی )0110فرزندی و موارد دیگر )بوگل و برچمن ، –د ( دلبستگی وال7الگوسازی والدین از رفتار اضطرابی 

به این نتیجه رسید که رفتار های غیر قابل پیش بینی و زننده والدین منجر به شکل گیری نوعی دلبستگی ناایمن و ارزیابی محیط به 

 .بل اعتماد باعث بروز کمرویی در فرزندانشان می شودعنوان محلی غیر قابل کنترل و غیر قابل اعتماد می شود که همین محیط غیرقا

چنانکه در پی مکانیزم جابجایی در تعارضات زناشویی بیشتر امکان دارد والدین نارضایتی خود را با نشان دادن رفتار نامناسب و  

ترس از مورد ارزیابی منفی قرار طرد فرزندان برطرف کنند و به این ترتیب منجر به ایجاد دید منفی فرزندان نسبت به خود و ایجاد 

(. ترس از صمیمیت این گونه تعریف شده است: عدم توانایی انتقال افکار و احساسات 1111گرفتن می شود )ماین و ساالمون ،

معنادار شخصی ناشی از اضطراب به دیگرانی که در زندگی شخص مهم ارزیابی می شوند، همچنین ترس از صمیمت با سبک 

؛ به نقل از 1111من )نیاز و ترس همزمان از صمیمیت با دیگران( ومصرف الکل و مواد مخدر ارتباط دارد )دسکوتنر ، دلبستگی نا ای

( چهار 1131(. شکی نیست که تعارضات زناشویی والدین اثر بدی بر روح و روان فرزندان دارد، ایمری )0111توربرگ و لیورس ، 

( 0( سبک نامناسب برخورد فرزندان با استرس )اجتناب و اضطراب( 1که عبارتند از: حوزه مهم این تأثیر را خاطرنشان می سازد
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والدین بیشتر از روشهای نامناسب فرزند پروری ناشی از احساس عدم کنترل در خانه و خانواده استفاده می کنند که به افزایش 

پچه ها را از بین می برد که خود بر مشکالت می  ( تعارض والدین پیوند عاطفی میان والدین و7اضطراب فرزندان کمک می کند 

(تعارض والدین محیطی پر استرس می سازد که احساس ناامنی وترس و کمرویی را شامل می شود، همچنین خود 4افزاید و 

ت و رفتارهای ناایمن فرزند تهدیدی بر تعارض بیشتر والدین همچون سر مقصرپنداری یکدیگر و نبود فرصت تنهایی برای صمیمی

حل تعارض ناشی از حضور و وابستگی دائمی بچه به آنهاست. تحقیقات نشان می دهد نگرش فرزندان به تعارضات والدین یکی از 

(. 1114عوامل مهم پیش بینی کننده عملکرد روانی آنها حتی بیش از تغییرات ساختاری مهمی همچون طالق می باشد )کومینگز ،

( انجام شد نشان داده شد، رفتارهای ناسازگارانه ای همچون رفتارهای 0117ینگز وهمکاران )دو مطالعه طولی که به وسیله کوم

اضطرابی و اجتنابی کودکان از تعامالت والدین در هنگام تعارض همچون پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر تأثیر می پذیرد. لذا 

 یی والدین با کمرویی فرزندان می باشد. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط ترس از صمیمیت و مشکالت زناشو

 روش 

 همبستگی است. -روش پژوهش از نوع توصیفی نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر اردبیل که از بین  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

ای انتخاب و به پرسشنامه کمرویی زیمباردو و نیز والدین آنها به دو نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله  141آنها 

نفر  11نفر از آنان مادران و  11پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی و ترس از صمیمیت سکوتنر پاسخ دادند. به این صورت که 

 د.و از همبستگی پیرسون استفاده ش 13Spssپدران بودند. تحلیل داده ها نیز در نرم افزار 

 ابزار پژوهش:

سوال است که هفت حیطه تعارض  40: این پرسشنامه دارای (MCQپرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران)

زوجین را بررسی می کند: کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی، افزایش رابطه با اقوام خود، کاهش 

و دامنه نمرات  0تا 1از همدیگر، افزایش جلب حمایت فرزند. دامنه نمرات سوالها بین  رابطه بااقوام همسر، جدا کردن امور مالی

محاسبه شد، 11/1( 1734و توسط فرحبخش)00/1( برابر با 1730می باشد.پایایی این ابزار توسط براتی) 011تا 40پرسشنامه بین 

 (.1733هرچه قدر نمره باالتر باشد تعارض شدیدتر است )ثنایی و همکاران، 

سوال است و میزان ترس افراد از داشتن روابط صمیمانه با دیگران را  70این مقیاس دارای  (:FISمقیاس ترس از صمیمیت )

عامل  0نفر از زنان و مردان شهر تهران اجرا کردند، تحلیل عاملی  013( مقیاس را بر روی 1711می سنجد. فالح زاده و همکاران )

« رابطه با دیگران»ترس از صمیمیت در  0و عامل « رابطه با همسر»ترس از صمیمیت در  1اخت: عامل سؤال آشکار س 70را در بین 

و برای عامل  10/1و ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس  31/1( 0و عامل ) 31/1( 1، عامل )37/1است. همسانی درونی کل مقیاس 

( این مقیاس با مقیاس صمیمیت والکر و -03/1بستگی منفی )به دست آمد، همچنین هم 30/1و  33/1به رتیب  0و1های فرعی 

 ( حاکی از روایی واگرای آزمون است.1137تامپسون )
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سؤالی بر روی طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده  31پرسشنامه کمرویی نسخه  زیمباردو: -مقیاس کمرویی هندرسون

و حداکثر نمره آزمون  31(، حداقل نمره1،هیچ=0،خیلی کم=7کم=،تااندازه ای 4،زیاد=0)خیلی زیاد=1به 0است. نمره گذاری از

( پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در 1731است. هرچه نمره بیشتر باشد کمرویی بیشتر است. درپژوهش رشیدی ) 710

( نیز 1711غیب و احقر)بدست آمد. منتظر30/1محاسبه شد، همچنین پایایی به روش دو نیمه کردن 31/1نفرازدانشجویان 011مورد

 را بدست آورد که میزان باالی همسانی درونی این مقیاس را نشان می دهد. 33/1همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ

در پژوهش حاضر از روش های آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 رگرسیون همزمان استفاده شده است.همبستگی پیرسون و 

 نتایج

 آماره های توصیفی مشکالت زناشویی، ترس از صمیمیت و کمرویی -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همراه با سایر مؤلفه های آنها آورده شده است. در این جدول خالصه آمار توصیفی مربوطه به متغیرهای پژوهش  1جدول شماره 

 برای هریک از متغیرها و مؤلفه های آنها میانگین و انحراف استاندارد آورده شده است.

 

 

 مولفه ها تعداد میانگین انحراف استاندارد

 تعارض کلی زناشویی 101 41/11 01/14

 کاهش همکاری 101 31/1 01/0

 کاهش رابطه جنسی 101 01/10 11/7

 یش واکنش های هیجانیافزا 101 41/14 01/7

 افزایش جلب حمایت فرزندان 101 01/1 30/7

 کاهش روابط خانوادگی  101 10/17 10/7

 افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 101 00/17 01/7

 جدا کردن امور مالی از یکدیگر 101 30/17 30/0

 ترس از صمیمیت در رابطه با همسر 101 11/31 00/7

 ترس از صمیمیت در رابطه با دیگران 101 11/11 11/0

 کمرویی 101 07/010 14/11

جدا کردن  افزایش  کاهش روابط  افزایش  افزایش  کاهش  کاهش  تعارض  مولفه های 
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 رابطه بین تعارضات زناشویی و مؤلفه های آن با کمرویی فرزندان -3جدول

    * 01/1P<    **11/1P< 

عارضات زناشویی و مؤلفه های آن با کمرویی فرزندان است. چنانکه مشاهده می شود بین تعارض مربوط به رابطه بین ت 0جدول 

کلی و مؤلفه های کاهش همکاری، افزایش واکنش های هیجانی، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا 

 بت معنادار وجود دارد.رابطه مث>11/1Pکردن امور مالی از یکدیگر با کمرویی فرزندان در سطح 

 رابطه بین ترس از صمیمیت پدر و مادر با کمرویی فرزندان -2جدول

 مادر پدر 

ترس از 

 صمیمیت

ترس از صمیمیت در 

 رابطه با همسر

ترس از صمیمیت در 

 رابطه با دیگران

ترس از صمیمیت در 

 رابطه با همسر

ترس از صمیمیت در 

 رابطه با دیگران

 03/1** 11/1 70/1** 00/1** کمرویی

    * 01/1P<    **11/1P< 

رابطه بین ترس از صمیمیت در رابطه با همسر و در رابطه با دیگران را با کمرویی فرزندان نشان داده شده است. در این  7جدول 

مشاهده می  جدول به بررسی رابطه بین صمیمیت و کمرویی را در بین پدر و مادر به صورت جداگانه آورده شده است همانطور که

نمایید بین ترس از صمیمیت پدران در رابطه با همسر و در رابطه با دیگران و ترس از صمیمیت مادران در رابطه با دیگران در سطح 

11/1> P .رابطه معنی داری وجود دارد 

 گیری بحث و نتیجه

(. لذا دور از انتظار نیست که 0111گلدنبرگ ،رفتار پدر ومادر به مقدار زیادی نگرش فرزندان را نسبت به خودشان شکل می دهد )

بچه هایی که در خانواده های دارای تعارض والدین زندگی می کنند تعدادی از مشکالت روانشناختی را نشان دهند. ازجمله 

مکاران ( مبنی بر پرخاشگری این کودکان وتحقیق )جاف و ه1113تحقیقات این زمینه می توان به تحقیقات )گراهام ولوندوسکی ،

( مبنی بر مشکالت درونی سازی کودکان رشد یافته در خانواده 1113( مبنی بر مشکالت بیرونی سازی و تحقیق)مارگولین ،1131،

 .های با والدین متعارض اشاره کرد

ستگی هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط ترس از صمیمیت و مشکالت زناشویی والدین با کمرویی فرزندان بود. نتایج انجام همب 

پیرسون بین مؤلفه های تعارض زناشویی و کمرویی نشان داد که مؤلفه های کاهش همکاری، افزایش واکنش های هیجانی، کاهش 

رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر بیشترین مقدار رابطه را با کمرویی فرزندان 

امور مالی از 

 یکدیگر

رابطه با 

خویشاوندا

 ن خود

جلب  خانوادگی 

حمایت 

 فرزندان

های واکنش

 هیجانی

رابطه 

 جنسی

تعارضات  زناشویی همکاری

 زناشویی

 کمرویی 71/1** 13/1** 11/1 00/1** 10/1 70/1** 11/1 01/1**
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های دارای تعارضی که در مؤلفه های کاهش همکاری بین سایر اعضای خانواده، همچنین واکنشها و داشت. بدین معنی که خانواده 

عکس العمل های عاطفی و هیجانی منفی در آنها زیاد است و نیز رابطه خانوادگی خود را با خویشاوندان و دوستان قطع کرده اند و 

ی در فرزندان خود شده اند. بنابراین وجود رابطه معنادار بین مؤلفه در امورات مالی خود جدا هستند، باعث بروز بیشترین کمروی

های تعارض زناشویی و کمرویی تایید می شود. همسویی این یافته ها با تحقیقات پیشین مبین اصالت نتایج این یافته ها می باشد، 

ه تعارض را با ترس فرزندان از غریبه ها ( در پژوهشی عدم وجود مؤلفه های سازگاری در خانواده از جمل0111پلگ پاپکوودار )

( معتقدند مشاهده رفتار و نحوه تعامل 0111که درکمرویی سهم به سزایی دارد، دارای رابطه می داند. همچنین بوگل و برچمن )

مشابه را در والدینی که با یک حالت تنیده عمل می کنند، می تواند به کودکان بیاموزد که ترس مشابهی را پرورش داده و وقایعی 

  .آینده برای خود تصورکنند و احساس خود کنترلی کمتر و تهدید بیشتری را داشته باشند

همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و کمرویی گویای این بود که نمایید بین ترس از صمیمیت پدران در  

رابطه معنی داری وجود  P <11/1دران در رابطه با دیگران در سطح رابطه با همسر و در رابطه با دیگران و ترس از صمیمیت ما

دارد. علت اینکه ترس از صمیمیت پدر ارتباط بیشتری با کمرویی پسران دارد این است که چون فرزندان پسر در سنین اولیه 

ر در رابطه با دیگران و در رابطه با بیشترین الگوبرداری در رفتار، احساس و افکار را از پدر خود دارند لذا ترس از صمیمی شدن پد

همسر می تواند باعث الگوگیری کمرویی نوجوانان پسر شود. شاید اگر نمونه ما مربوط به فرزندان دختر بود ترس از صمیمیت مادر 

نیز همسو است.  نسبت به پدر بیشتر می توانست کمرویی نوجوانان دختر را پیش بینی کند. این یافته ها با یافته های تحقیقات پیشین

( بیانگر این مطلب اند که پدران درمعرفی و آشنا کردن فرزندان با دنیای بیرون نقشی بیش از 0110مطالعات بوگل و برچمن )

( در پژوهشی به این 1111مادران دارند، وبه نوبه خود سهم زیادی در کاهش ترس از اجتماع وکمرویی بچه ها دارند. کارد وچی )

کمرویی خود را به تعلیم و تربیت نسبت داده اند و اعتقاد دارند که کمرویی آنها حاصل تجربه  افراد کمرو، %41نتیجه رسید که 

های آنها مخصوصاً تجربه های دوران کودکی است. لذا نتایج این تحقیق می تواند نوید بخش جلوگیری از مشکالت روانشناختی 

نی و سهم عمده ای در کاهش عوارض روانی، گرایش به اعتیاد و الکل و روابط نوجوانان با استفاده از مداخالت خانواده درما

  خطرناک در نوجوانان به خصوص فرزندان پسر داشته باشد..
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