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. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوداین . بود به مرکز مشاوره دادگستری کرمانشاه

ای به گیری در دسترس نمونهروش نمونه برای انجام آن از بین مراجعه کنندگان به

های الگوهای ارتباطی ها از پرسشنامهنفر انتخاب شد جهت گردآوری داده 933حجم 

ها با استفاده از داده. استفاده شد( (SF-93خانواده، تمایزیافتگی خود و کیفیت زندگی

ارتباطی  نتایج نشان داد بین الگوی .همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد

ی مستقیم وجود دارد و هر دو گفت و شنود و تمایزیافتگی با کیفیت زندگی رابطه

متغیر الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود توان پیش بینی کیفیت زندگی را 

بنابراین باید به اهمیت کیفیت روابط اعضای خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد  .دارند

 .کننده کیفیت زندگی فرزندان، بیش از پیش تأکید شود اجتماعی و تعیین

 های ارتباطی خانواده، تمایزیافتگی خود، کیفیت زندگی، طالق الگو: اه هژاوديلك
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Abstract 
Considering the importance of a comprehensive range of quality of 
life, Factors affecting, especially the role of the family and the 
relationships among its members, it seems essential. Rising divorce 
statistics indicate that the family has failed to create a sense of 
satisfaction in couples, especially women who divorce are more likely 
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than men. Divorce is a problem that is causing the emotional 
complexity of family and is affected the quality of life. The study has 
been conducted to determine the relation between Family 
Communication Patterns and self-differentiation and quality of life of 
women divorce applicant visiting the Counseling Centerof 
Kermanshah Justice.  Descriptive study was correlation and a sample 

with a volume of 933women by the accessible sampling has been 

elected. The questionnaires of Family Communication Patterns to 

collect data, self-differentiation and quality of life (SF-93) were 

applied. Those in order to analyze the data Pearson correlation and 
regression analysis were used.  The results revealed that there is 
positive relation between Communication pattern Dialogue and self -
differentiation with quality of life and both variables, Family 
Communication Patterns and self-differentiation, Can predict the 
quality of life. Therefore, the importance of relation among the 
members of family as the basic social institution and determinant the 
quality of children's life, more than ever, should be emphasized. 
 
Key words: self-differentiation - Family Communication Patterns - 
quality of life – divorce  
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 مقدمه
 مثبت یروانشناس كردیرو عنوان تحت نوینش دیدگاه و روانشناسی علم جدید شاخه

 روانی شناسی آسیب جای به روانشناختی یتوانایی ها و ظرفیتها بررسی درصدد گرا،

 ینتأم به که است 1یزندگ تیفیکمانند  مفاهیمی شناسایی رویكرد، این اهداف از. است

و  اسكاالك)کند کمك سالم زندگی یك از ها آن مندی بهره و افراد شادکامی و سالمتی

 را زندگی کیفیت ،9جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت گروه (.2332 ،2همكاران

 آن در که ارزشی نظام و فرهنگ به توجه با زندگیش جایگاه از فرد شخصی دریافتهای

 گروه) می داند فرد نظر مورد هایارمعی و انتظارات اهداف، از متاثر و کند می زندگی

ونگر  (.2339 ،2کینگ ؛2333 ،4مچین و فایرز ؛2332 ،یجهان بهداشت سازمان تحقیق

نند که حاصل احساس راحتی یا ادراك را خصوصیاتی می داکیفیت زندگی  3و فربرگ

نی و و نیز در راستای توسعه و حفظ منطقی عملكرد جسمانی، هیجا« خوب بودن »

 عمده عواقب از یكی (.2331  ،7بابز، گانزالز، بسكاران، سایز و بوآسونو)عقالنی است

 (.2333 و،یل) اند کرده ذکر روانشناختی مشكالت افزایش را زندگی کیفیت کاهش

تعریف  نیز نیازهای انسانیشدن رضایت بخش  برآورده به تواند کیفیت زندگی می

 ،کیفیت زندگییكی از مولفه های مرتبط با  (.2334، 8برون، باولینگ و فاین) شود

ه فردی است که بخانواده سیستم ارتباطی منحصر . است 3الگوهای ارتباطی خانواده

بسیار  ،در نظام خانواده، عنصر ارتباط13ستیراز دیدگاه . روابط است سایر ازفراتر 
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ته بر سالمت الگوهای ارتباطی آشف .(2333، 1گلدنبرگ و گلدنبرگ)تعیین کننده است 

از آنجا  (.2311، 2شیفرت و شوارد)اثر چشمگیری دارداعضای خانواده سالمت روان 

ساقی و )دگذارمی  بر اعضاتاثیر نامطلوبی  خانواده، هرگونه نارسایی در عملكردکه 

کلیدی در ایجاد  یآن، می تواند عامل ارتباط اعضایچگونگی بنابراین  (1987رجایی، 

خطرات مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط زایش یا افانعطاف پذیری و کاهش 

یكی . (1933، به نقل از قمری و خوشنام، 2333، و همكاران9سیلبورن)نامناسب باشد 

یكی از مدل های مطرح درخانواده که به تعامالت در خانواده و نقش آن در سازگاری 

(. 2334، فیتزپاتریك)موثر با محیط پرداخته است مدل الگوی ارتباطی خانواده است

جهت گیری گفت و  دارای دو ارائه شده است چی وفیتزپاتریكتتوسط ریکه  الگواین 

ی خانواده اولین الگوهای ارتباط(. 2332کوئرنر و فیتزپاتریك، )استشنود و همنوایی 

آنان باور داشتند که الگوهای ارتباطی . معرفی شد( 1372)و چافی د بار توسط مك لئو

حاصل تجارب ناشی ازتعامالت خانوادگی ، ه شخصیتی باشدبیش از اینكه یك خصیص

براساس رمزگردانی و رمزگشایی پیام هایی که بین افراد خانواده رد و  این الگوها .است

به کار گیری داده ها در تعامالت آینده مورد و در نحوه گرفته شكل  بدل می شود،

کوئرنر و فیتزپاتریك اعتقاد  به (.1334، 4و ریتچی پاتریكفیتز)استفاده قرار می گیرند

استفاده از شیوه  گیری گفت و شنود از طریق تأثیر مثبت بر برون گرایی، جهت (2332)

مدیریت و کنترل هیجانات،  های حل تعارض کارآمد، مهارت های ارتباطی قوی تر،

ثیر منفی بر هراس از ارتباط و عزت نفس و تأ ،گشودگی به تجربه، حمایت اجتماعی

بتوانند به شیوه ای جامعه پسند با دیگران ارتباط برقرار  افرادمنجر می شود تا رویی کم

منظور از جهت  .(1983 پاکدامن و سپهری،؛ 1932 صبری، البرزی و بهرامی،)کنند 

بر همسانی نگرشی، ارزشی و تأکیدی است که ، خانوادگی گیری همنوایی در ارتباطات

اعضای خانواده تشویق می شوند می شود ت تعامالدر  اجتناب از تعارضو  یاعتقاد
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؛ 2334،فیتزپاتریك) ر خانواده تعریف کنندخود را با در نظر گرفتن عضویتشان د

را ارتباطات خانوادگی  چهارطرحواره ،ترکیب این دو بعد .(2334، 1کوئرنر و مكی

 ،کوئرنر و فیتزپاتریك)خانواده نامیده می شوند یشكل می دهدکه الگوهای ارتباط

این چهارنوع الگو از . هر الگو نوع خاصی از خانواده ها را توصیف می کند(. 2332

ترکیب وضعیت های زیاد یا کم بر روی پیوستارهای دو بعد جهت گیری گفت و 

، 2های کثرت گراخانواده :ازو عبارتند و جهت گیری همنوایی حاصل می شوند شنود

 ترین قوی روابط، در موفقیت. 2ارندهو به حال خود واگذ 4، توافق کننده9حفظ کننده

رابطه داشتن  (.2334، وکینگ تونج) دارد زندگی از مطلوبیت در قضاوت بر را تأثیر

 رضایت از زندگی و رابطه منفی با اضطراب، تاب آوری، مثبت با مهارتهای ارتباطی،

 افسردگی و مشكالت عاطفی نیز از اضطراب اجتماعی، از سانحه،پس اختالل استرس 

 ؛2332کوئرنر و فیتزپاتریك، )انواده های با گفت و شنود باالستدیگر ویژگی های خ

؛ برکل و 2339 ،7وللبرگ و میوس هلسن،؛ 2331 ،3گودی کانست و نیشیدا

ی گفت و شنود با حمایت نشان داد که الگو( 2334)مطالعه کوئرنر (.2332 ،8کنستانتین

 همبستگی منفی داشت منوایی،ی هالگوبا عی خانواده همبستگی مثبت و حمایت اجتما

رابطه  (1933) فرجی شوی نویدیان، انصاری مقدم،، اما در مطالعه شهرکی ثانوی

 زندگی، کیفیت بر موثر شده شناخته های مولفه دیگر از .مشاهده نشدعناداری م

 و بودن هم با نیروی دو بین فرد که است تعادلی که باشد می خود 3تمایزیافتگی

 توازن ایجاد آن از حاصل و کند می برقرار( فراروانی و روانی ندرو سطحدر )فردیت

 ،13گلدنبرگ و گلدنبرگ)است زندگی مهم افراد با ارتباط تداوم و استقالل حفظ بین
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یكی از  .(2311 ،1و مارکس اندرسون ارد،ی مته؛ 1933 همكاران، و برواتی ترجمه

ت که بر روابط اولیه در محیط بانفوذترین این دیدگاه ها، نظریه تمایزیافتگی بوئن اس

، 2، کلوکو و ویشیر یونگ)ر روابط بعدی مؤثر می دانددخانواده تأکید کرده و آن را 

 همكاران، و یرامیب ؛1933ترجمه برواتی و همكاران، گلدنبرگ و گلدنبرگ، ؛ 2339

بسیاری از روانشناسان و خانواده درمانگران ویژگی  (.1931 ،و همكاران یحامد ؛1931

 تجارب کودکی و کیفیت روابط بین اعضای اصلی ای شخصیتی زوجین و چگونگیه

 هستة .را مهم ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت هر ازدواجی می دانند خانواده

 وابستگی وضعیت فهم برای یراه که است خود تمایزیافتگی مفهوم بوئن، هینظر اصلی

 نگهداری صرف را شانزندگی بیشتر ،نپایی تمایزیافتگی حسط با اشخاص .متقابل است

 از اجتناب اساس بر را خود اصلی تصمیمات ده ونمو دیگران با شان روابط سیستم

 افراد عقالنی عملكردولی  گیرند می نكند نوسان دچاررا  زندگیشان آنچه و تعارض

، بیوا؛ 2333، 9گیبسون و دونیگیان)کند حفظ را آنها خودمختاری تواند میتمایز یافته 

تمایز یافتگی یكی از زمینه های الزم برای (. 2333 ،4، پلگ، هاالبی و اینایابیوا

خانواده درمانی بوئن  هینظر (.2333، 2گلید)سازگاری ارتباطی و روانشناختی می باشد

بیان می کند که کارکرد خانواده و فرد به هم وابسته اند، به این معنا که مشكالت فرد 

، ترجمه برواتی و گلدنبرگ وگلدنبرگ)سکند و بالعكمشكالت خانواده را منعكس می 

عنوان نخستین پایگاه شكل گیری شخصیت، اساسی ترین  خانواده به. (1933،همكاران

 چهارمولفهدارای  و (1983سلیمان نژاد، )عامل به وجود آورنده تمایزیافتگی افراد است

ومنطقش غلبه  حالتی که در آن احساسات فرد بر عقل 3 واکنش هیجانی: الف است؛

موقعیت : ب، (2331، 7؛ نیكولز2332پاپكو، ) افتاده دام به عاطفی، دنیای یك در ودارد 
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: ج های مشخص در زندگی استباور به معنای داشتن عقاید وکه  1موقعیت من

 است از بند پیوندهای هیجانی حل نشده خانوادهبه معنای فرار  2گسلش عاطفی

 کمتر افراد ،باشند شدید فردی میان تتعامال وقتی. (2334، 9اسكورون و دندی)

 را استقالل از افراطی نمای یك و هدرک انكار را خانواده اهمیت است ممكن تمایزیافته

 امتزاج با :د( 2334، و پلگ پاپكو  ؛2333؛ وابی و همكاران، 2332پاپكو، ) دهند نشان

رد و نیاز دابه شدت به تأیید و حمایت اطرافیان خود بدان معنا که فرد  4دیگران

اسكورون و دندی، )تحت تأثیر سیستم هیجانی محیط شكل می گیرد رفتارهایش

 که ستا نای بر بوئن تأکید. (1931یی، گال چایپ یریم ،یاکبر ،یمیفهی، رامیب؛ 2334

 خانوادة هب ناگشوده عاطفی های دلبستگی از فرد که است آن مستلزم خودشكوفایی

 پژوهشها(. 1933،، ترجمه برواتی و همكارانبرگگلدنبرگ وگلدن)یابد رهایی اصلی

 ،3نلسون ؛2332 ،2پاپكو و پلگ) باالتر اضطراب با پایین تمایزیافتگی که داده نشان

 ارتباط (2313 ،7برهمند) تر ضعیف مسأله حل مهارت و شتریب مشكالت بروز ،(2332

مایز یافتگی تتفاوت معناداری در  (1983) گنجوی کرملو،، محسنیان شدر پژوه .دارد

از نظر واکنش هیجانی، جدایی عاطفی و جایگاه من در افراد متقاضی طالق و عادی 

 نظر از طالق متقاضی و عادی افراد بین( 2333) اسكورون درتحقیق. یافت شد
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 که دهد یم نشان پژوهشها. شتندا وجود معناداری تفاوت دیگران با همجوشی

 ،یدند و اسكورون) دارد مثبت رابطه ییزناشو تیرضا و یسازگار با باال یافتگیزیتما

 ؛2333 ،9کون ؛2334 ،2، آندرسون و کیاللریم؛ 2334 ،1گور و مورداك ؛2334

 (2332 ،4لیه ؛1931 ،شیبخشا ،یلواسان یغالمعل، یچیآسف یموریت ؛2334 اسچیف،

 –بارتل)دارد یمنف رابطه عملكرد اختالل ،یروانشناخت یدرماندگ ،یاعتماد یب با و

  .(2333 د،یگل ؛2339 ،2گرگوری و رنیكاه

 میالنی) انجامد می طالق به ها ازدواج درصد 93تا 13 کشورها، آمار به توجه با      

 به مورد 233 حدود ازدواج، 1333 هر از ایران در رسمی آمار اساس بر (.1982 فر،

 طور هب مطلقه زنان یزندگ تیفیکن در این بی (1933 یوسفی،) شود می منجر طالق

. (1988 ،کامكار و کجباف ،قاییآ ،انیحفار) است رمطلقهیغ زنان از ترپایین  یمعنادار

 دیگران به نسبت ضعیفتری خودپنداره و بیشتر درماندگی نشانگان چارد مطلقه افراد

 مشكالتمتأسفانه امروزه  .(1987 ف،یس و یتفت اخوان؛ 1984 کردتمینی،) هستند

 روانی بیمارستانهای شدگان پذیرش از درصد 23 در مهمی عامل زناشویی،

 که است ای گونه به ایرانی جامعه روحیه (.1983 اصفهانی، نژاد باقریان)است

 و شخصیت کانون این شكستن با لذا بیند، می خانواده چارچوب در را زن  شخصیت

 های ریشه شناختاز آنجا که با  .شود می اختالل دستخوش زن خانوادگی هویت

 ؛برداشت خانواده کیان حفظ جهت در موثری های گام توان می انوادگیخ مشكالت

 یكدیگر، با آن اعضای ارتباطات نحوه وروابط اولیه در محیط خانواده بررسی بنابراین 

 .رسد می نظر به اساسی بسیار افراد زندگی کیفیت گیری شكل در مهم به عنوان عوامل

 افتنی نیز و بحران کاهش احتمال باشد تر یفن طالق یبررس نهیزم در ما  دگاهید چه هر

 براین هدف از پژوهش حاضربنا .بود خواهد شتریب آن، یبرا مؤثر و یمنطق یها حل راه

                                                           
 
. Murdock, Nancy.L. and Gore, Paul.A 
 
. Miller, R.B., Anderson, S., Keala, D.K 
 
. Kwon, D.O 
 
. Hill, A  
 
. Bartle-Haring, S, Gregory, P 
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 زندگی کیفیت با خود تمایزیافتگی و خانواده ارتباطی الگوهای رابطهبررسی ت از عبار

 :این فرضیات است و بررسی طالق متقاضی زنان

 .رابطه مثبت وجود دارد زندگی کیفیت و گفت و شنود ارتباطی یالگو بین -1

 .رابطه مثبت وجود دارد و کیفیت زندگی خود یافتگیبین تمایز -2

 کیفیت بینی پیش توان خود یافتگی تمایزه و خانواد ارتباطی الگوهای های متغیر -9

 .دارند را زندگی

 

 روش پژوهش
 متغیرها بین رابطهبررسی به  است که همبستگی نوع از توصیفیحاضر  پژوهشروش  

 دپرداز میی آمار های شاخص از استفاده با ها داده تحلیلو  تحقیق هدف اساس بر

 طالق متقاضی زنان کلیه شامل آماری جامعه (.1988، حجازی و بازرگان، سرمد)

در مدت دو  کرمانشاه دادگستریمشاوره  مرکز به خانواده دادگاه شعبات ازمرجوعی 

 ممكن دقیق آمار زدن حدسو  متفاوت هفتهطول  در مراجعین تعداد نچو .بودماه 

و  انتخاب نفر 933 گانکنند مراجعه بین ازبا استفاده از نمونه گیری در دسترس  نبود

، پرسشنامه ها ندهست خروج و ورود های مالك واجد اینكه از اطمینان کسب ضمن

 تحلیل و پیرسون همبستگی آماری آزمونهای از ها داده تحلیل برای. شدندتكمیل 

 :جهت گردآوری داده ها از ابزار زیر استفاده شد و رگرسیون

چی و تبه ری این پرسشنامه متعلق :پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده -الف      

درجه ای از کامال مخالفم  2طیف  یك و در گویه 23شامل  .است( 1333)فیتزپاتریك 

سوال اول مربوط به سنجش  12 .تنظیم شده است ( 2نمره )تا کامال موافقم( 1نمره )

مك )همنوایی می باشد  بُعدسوال بعدی مربوط به  11شنود و  گفت و عدبُ

بررسی روایی مالکی در ( 1983)لطیفیان و کوروش نیا   در پژوهش(.1،2334فرسون

پایایی میزان و  43/3و بعد جهت گیری همنوایی 74/3بعد جهت گیری گفت و شنود 

پایایی ابزار با میانگین . آمدبه دست  87/3آلفای کرونباخ برابر با ، با عدبُاین دو  ابزار در

                                                           
 
.McPherson.M.E 
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 – 84/3دامنه) 73/3گفت و شنود و  ددر بع( 84/3 – 32/3دامنه ) 83/3آلفای کرونباخ 

همچنین ضریب پایایی ابزار به روش بازآزمایی نیز در بعد و همنوایی  در بعد( 79/3

در پژوهش  .گزارش شده است 79/3تا  39/3عد همنوایی بر و د 33/3شنود  گفت و

حاصل  31/3همنوایی  عدبُ و 33/3عد گفت و شنود پایایی بُ (1931)هاشمی و لطیفیان 

 .به دست آمد 84/3در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه  .شد

 تمایزیافتگی میزان سنجشجهت  پرسشنامه نیا: خود زیافتگییتما پرسشنامه -ب     

 توسطآن  اولیه فرم .است افراد زندگی مهم و جاری ارتباطات رویبر  تمرکزا ب

 تیاسم و اسكورن توسط 2339 سالدر  و طراحی 1338 سال در فریدلندر و اسكورون

 بوئن نظریه مبنای بر ماده 43 در جكسون توسط آن نهایی نسخه. شد دنظریتجد

 آمیختگی و من جایگاه عاطفی، گسلش عاطفی، واکنش مقیاس زیر 4 دارای. شد ساخته

 من مورد در وجه هیچ به برای 1) ای درجه 3 طیف یك درسواالت . است دیگران با

 جز به. دنشو می گذاری نمره (است درست منمورد در کامال برای 3 - نیست درست

بقیه سواالت به صورت معكوس  49 و 97 ،91 ،27 ،29 ،13 ،12 ،11 ،7 ،4 سؤاالت

 و( 1984) اسكیان سطایران تو در. است 273 فرد یواقع نمره حداکثر .نمره می گیرند

 .است پایینی افتگیزیتمای معنا به باال نمره. است شده هنجاریابی( 1933)یوسفی

 جایگاه ،87/3عاطفی گسلش ،87/3عاطفی واکنش مقیاسهای زیر از یك هر پایایی

شده است  گزارش 72/3 پرسشنامه کل برای و 83/3دیگران با آمیختگی ،88/3من

  کرونباخی آلفا روش به را پرسشنامهیی ایپا بیضرا( 1982)یونسی. (1933، وسفیی)

 بیترت بهی فوق اسهایمق خردهی برا و% 33( 1931) کالنترکوشه وی جهانبخشو % 82

 پرسشنامه این کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در .دگزارش کر% 72 و% 34، % 31 ،% 79

 .آمد دست به 89/3

 و وار توسط پرسشنامه نیا: (SF - 93)زندگی کیفیت پرسشنامه -ج     

 سالمت حالتی ابیارز آن هدف. شدی طراحا كیدرکشورآمر 1332 درسال1شربورن

 نقشی فایای، جسم عملكرد بعد 8 در عبارت 93 یدارا. استی روان وی جسمان

                                                           
   

. Ware ,J.E &Sherbourne ,C.D 
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 تسالمی، عاطف نقشی فایا، نشاط وی انرژی، عموم سالمتی، بدنی دردهای، جسم

 نشانه باشد كترینزد صفر به نمرات نیانگیم چه هر. ی می باشداجتماع عملكرد ی وروان

 وی سعدآبادی حاتملو؛ 1932 ،و همكاران یلیجل) است تر نییپای زندگ تیفیک

 با( 1984) اینی وحدان وی گشتاسب ،یمنتظر توسط رانیا در(. 1931 ن،یرالدیباباپورخ

 ویی روا .ی شده استابیهنجار و برگردانده یفارس به مجدد ترجمه و ترجمهش رو

 و اروپا كا،یآمر دری کلیی ایپا. تعیین شده/. 32 تا/. 77 از اسهایمق خردهی برا آنیی ایپا

 برابر آزمون نیای فارس نسخهیی ایپا و است/. 33 و/. 33 ،/.32 با برابر بیترت به ایآس

 و فریی تمنا) هستندی بولق قابلی درونی همسان بیضرای داراو  آمده دست به/. 32

 دست به 31/3پرسشنامه این کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در(. 1932 ،یحجاز اخوان

 .آمد

 

 نتايج
اطالعات مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره را در  1جدول 

 .دهدمتغیرهای مورد مطالعه نشان می

 

 بررسي مورد نمونه در مطالعه مورد متغيرهاي معيار انحراف و نيانگيم  . جدول

انحراف  ميانگين متغيرها

 معيار

حداقل 

 نمره

حداكثر 

 نمره

 72 12 33/12 42/47 گفت و شنود

 22 11 89/13 33/91 همنوایی

 122 27 71/1 24/78 نمره کل الگوهای ارتباطی

 33 22 24/3 33/43 جایگاه من 

 37 13 32/3 42/49 گسلش عاطفی

 73 27 84/3 29/43 یگرانآمیختگی با د

 33 22 24/3 33/43 واکنش عاطفی

 221 132 39/91 23/189 نمره کل تمایز یافتگی
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 93 13 32/2 93/24 سالمت عمومی 

 8 4 47/1 33/2 عملكرد جسمانی

محدودیت ایفای نقش 

 به دالیل جسمانی 

33/4 12/1 9 3 

محدودیت ایفای نقش 

 عاطفی به دالیل

14 97/4 2 24 

 28 2 48/2 91/18 د بدنی در

 13 2 89/1 92/3 عملكرد اجتماعی

 13 2 21/2 28/3 خستگی یا نشاط

 22 2 47/4 34/13 سالمت عاطفی

 194 43 28/13 37/32 نمره کل کیفیت زندگی

 

 

هاي الگوهاي ارتباطي خانواده و تمايز خرده مقياس بينضرايب همبستگي  .2جدول 

 زندگياي كيفيت هيافتگي خود با خرده مقياس
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الگوی ارتباطی گفت و شنود و کیفیت زندگی دهد که بین نشان می 2نتایج جدول 

نوایی و کیفیت و بین الگوی ارتباطی هم( >r =  ،334/3P 17/3)مثبت همبستگی 

بین جایگاه من و (. >r =  ،331/3P -99/3)وجود دارد  منفی زندگی همبستگی

 = r -93/3)گسلش عاطفی و کیفیت زندگی، (>r =  ،331/3P -98/3)کیفیت زندگی 

 ،331/3P<) واکنش عاطفی و کیفیت زندگی ،(98/3- r =  ،331/3P< ) و آمیختگی

و در وجود دارد  همبستگی منفی( >r =  ،332/3P -18/3)با دیگران و کیفیت زندگی 

وجود دارد که در  -93/3تمایزیافتگی خود و کیفیت زندگی همبستگی  حالت کلی بین

 . معنادار است 331/3سطح 
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هاي الگوهاي ارتباطي نتايج پيش بيني كيفيت زندگي بر اساس خرده مقياس  .3جدول

 هاي تمايزيافتگي خودخانواده و خرده مقياس

 R RS F Sig ر مالكمتغی

 333/3 42/3 11/3 94/3 کیفیت زندگی

 

های الگوهای ارتباطی خرده مقیاس دهدنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می

کیفیت زندگی را پیش بینی  تغییرات 11/3حدود  توانندمیتمایزیافتگی خود خانواده و 

 .کنند

 

الگوهاي  دگي بر اساسفيت زنضرايب رگرسيوني براي پيش بيني كي .4جدول 

 ارتباطي خانواده و تمايزيافتگي خود

 

 بینمتغیرهای پیش

-ضرایب ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

T Sig 

B Std Beta 

 92/3 32/3 32/3 39/3 39/3 گفت و شنود

 332/3 -13/9 -18/3 32/3 -17/3 همنوایی

 83/3 -12/3 -337/3 13/3 -31/3 جایگاه من

 32/3 -27/2 -17/3 37/3 17/3 یگرانآمیختگی با د

 331/3 2/9 23/3 38/3 28/3 واکنش عاطفی

 23/3 34/1 37/3 37/3 37/3 گسلش عاطفی

 

، الگوی خانواده های الگوهای ارتباطیاز خرده مقیاس ،4ساس نتایج جدول برا

از خرده  توان پیش بینی کیفیت زندگی را دارد و -18/3همنوایی با ضریب تاثیر 

و  -17/3خرده مقیاس آمیختگی با دیگران با ضریب تاثیر های تمایزیافتگی، سمقیا
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تغییرات مربوط به کیفیت  ندتوانمی  23/3خرده مقیاس واکنش عاطفی با ضریب تاثیر 

 .زندگی را پیش بینی نمایند

 

 گيريبحث و نتيجه
 مایزیافتگیت و خانواده ارتباطی الگوهایی بین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

بین  نتایج پژوهش نشان داد .شدانجام  طالق متقاضی زنان زندگی کیفیت با خود

و بین الگوی ارتباطی  مثبتالگوی ارتباطی گفت و شنود و کیفیت زندگی همبستگی 

 این یافته همسو با یافته های .وجود دارد منفیهمنوایی و کیفیت زندگی همبستگی 

 سطح ارتقاء بنابراین .است (1933)انوی و همكارانشهرکی ث و (1988) خیر و رحیمی

 ارتباطات همواره .است اعضا زندگی کیفیت ضامن بهبودی خانواده شنود و گفت

 و فردی بین روابط های جنبه مهمترین از یكی عنوان به خانواده اعضای بین در موجود

 تحقیقات. ندشو می قلمداد خانوادگی روابط تأثیر تحت های مكانیسم فهم برای کلیدی

 و اختالف دارند، باهم کمتری ارتباط و همبستگی که هایی خانواده دهدکه می نشان

 (.2339 وللبرگ و میوس، هلسن،؛ 1983 البرزی،) است بیشتر آنها بین در ناسازگاری

هیجانات خود را بروز  در محیط خانواده در تبیین این یافته می توان گفت هر قدر افراد

احساسات خود تشویق شوند و بتوانند آزادانه به بحث و تبادل نظر در  دهند و در ابراز

بهتری برخوردار کیفیت زندگی  ت بپردازند می توانند از طیف وسیعی از موضوعا

این یافته را براساس نتایج پژوهش های قبلی نیز می توان تبیین نمود؛ بدین . باشند

ه از شیوه های حل تعارض کارآمد ترتیب که تقویت بعد گفت و شنود منجر به استفاد

افزایش عزت نفس، دوست و ( 1983پاکدامن و سپهری، )فرزندی  -و رابطه سالم والد

داشتن دیگران، توجه به عواطف و احساسات دیگران، احساس مسئولیت، تبحر در حل 

قدرت  ،مسائل، مهارتهای ارتباطی قوی تر، سطح تاب آوری باالتر و رشد استقالل

به (. 2332ناردلو، )قعیت ها بر اساس توانایی های شخصی شان می شودمدیریت مو

گی دیدگاه مثبت تری همین دلیل افراد دارای جهت گیری گفت و شنود به انسان و زند

ام واقع شدن براساس دیدگاه مازلو یكی از نیازهای انسان مورد احتر. پیدا می کنند
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فرد احساس  ،دهاز سوی خانوا برآورده شدن رضایت بخش این نیازدر صورت . است

 خانواده .گیردمی تحت تأثیر قرار  کند و مستقیماً کیفیت زندگی ویمی ارزشمندی 

 انطباق عدم و تیمیصم فقدان ،یعاطف یستگسگ دچار دارندی فیضع روابط که های

در تبیین رابطه منفی همنوایی با کیفیت زندگی باید گفت چون در این  دنشوی م رییپذ

، فرزندان احساسات خود همگن شدن عقاید و نگرش ها است رویخانواده ها تأکید 

مهارت  در نتیجه. تناب می کنندمسائل چالش برانگیز اجطرح را کتمان کرده و از 

 این. متكی می مانند دیگرانه ب اشته وچندانی برای رویارویی با مشكالت احتمالی ند

 مظاهری، و سپهری) شد خواهند درآینده اساسی مشكالت ساز زمینهنوع روابط 

کارکرد موفق افراد در زندگی آینده بستگی زیادی به نوع ارتباطات اعضای  (.1988

تایج نشان داد که بین خرده مقیاس های تمایزیافتگی خود نهمچنین  .خانواده مبدأ دارد

یافته های همسو با  یافته ها. وجود داردهمبستگی معنادار  زندگی کیفیتو 

بود ولی نتایج مربوط به آمیختگی با ( 2334)اسكورون و دندی و (1983)محسنیان

افزایش تمایزیافتگی خود به فرد . همسو نبود( 2333) اسكورون یافته های دیگران با

ته باشد و توانایی بیشتر در کمك می کند در موقعیت های گوناگون کنترل موفقی داش

کسب جایگاه من در ارتباطات بین فردی، همراه با واکنش پذیری عاطفی عالوه بر 

اینكه نشانه سطح باالی کنترل موفق هستند، تضمین کننده بهبودی سطح کیفیت زندگی 

 یختگیآم هم نشان داد جینتا( 1933)یاصل زادهیعلدر پژوهش احدی و . هم می باشند

 نكهیا لیدل به گرانید با یختگیآم هم دارد یزندگ تیفیک با را رابطه نیشتریب نگراید با

 در را ریتاث نیشتریب ردیگ یم شكل انیاطراف واکنش و طیمح یعاطف منظا ریتاث تحت

بر اساس شواهد، الگوهای تمایزیافتگی خانواده اصلی، تأثیر . دارد یزندگ تیفیک کاهش

پاپكو، )د اجتماعی و نشانه های روانی ـ جسمی داردمهمی بر اضطراب فرزندان، عملكر

ترجمه برواتی و همكاران،  ؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ،1931و همكاران،  بیرامی؛ 2334

یزیافتگی به فرد کمك می کند تما از دیدگاه بوئن .(2339؛ یونگ و همكاران، 1933

افراد  .وی نمایددیگران پیردائماً از رهنمودهای  مسیر خود را ترسیم کند بدون آنكه

 یبرا یا شده فیتعر یباورها رند،یپذ واکنش اریبس ،یعاطف ازلحاظکمتر تمایزیافته 
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 یها میحر و مرزها جادیا به قادر ،ازمندندین گرانید تیحما به شدت به .ندارند خود

 هم از یناش یها یآشفتگ ترس از لیدل نیهم به ستندین شان روابط در سالم یشخص

 به شدن كینزد و یمیصم ارتباطی برقرار از آن یامدهایپ و انگرید با یختگیآم

 مارییب های نشانه بروز و یروانشناخت مشكالت مستعد و زانندیگر گرانید

بسته به فرهنگ جمع گرایی همجوشی عاطفی را می توان وا .(1982 ،ییبایشك)هستند

در جمع جستجو  افراد هویت خود راگ جمع گرایی ما ایرانیان در فرهن. دانست ایرانی

در فرهنگ  .می کنند و با منسوب شدن به آن خود را شناخته و به دیگران می شناسانند

ابراز  اه ها و خواسته های خود را صریحاًشرقی اگر کسی قاطع باشد و نظرات و دیدگ

ی محدودیتهااز جمله . ر گروه هماهنگ نیستو با انتظا کند خودخواه به نظر می رسد

ی مناسبی قرار نداشتند بنابراین احتماالً در شرایط روانکه افراد نمونه پژوهش این بود 

با این حال فقط از . تكمیل پرسشنامه ها با دقت و تمرکز الزم صورت نمی گرفت

کسانی که کامالً تمایل به همكاری داشتند تقاضا شد که نسبت به تكمیل فرم ها اقدام 

 نیاپیشنهاد می شود  رها،یمتغ دوباره یبررس و میتعم تیقابل شیافزاجهت . نمایند

در نظر گرفتن  وهشی دیگر، به تفكیك دلیل تقاضای طالق، بادر نمونه های پژ پژوهش

و جایگاه اجتماعی و استفاده  اقتصادی تیوضع لیقب ازی شناخت تیجمع رهاییمتغ

 .تكرارشودهمزمان از مصاحبه در کنار اجرای پرسشنامه و نیز روی جامعه مردان 

برنامه اقدام به  .است آن وقوع ازی ریشگیپ طالق،ی ها بیآس از کاستن راه نیترهب

خانواده از طریق آموزش در مراکز  اعضایرابطه بین بهبودی  با ی هایی در رابطهریز

آموزش دانشگاهی، مشاوره و درمان خانواده ها، آموزش مهارت های ارتباطی از طریق 

 می ازدواج و خانواده مشاوران و درمانگران .ار گیردباید مورد توجه قر... و  رسانه ها

ت تعارضا حل جهت در موثر اقداماتی پژوهشهایی، چنین های یافته بر تكیه با توانند

ه حوز سیاستگذاران تا گردد می پیشنهاد تحقیق، نتایج به عنایت با. دهند انجامین زوج

 و اجتماعی حمایت نمیزا افزایش به که عملی سیاستهای طراحی بهکیفیت زندگی 

کیفیت زندگی  ارتقاء و روانی هایپریشانی  کاهش نتیجه، در و دینی باورهای تقویت

 .بپردازند، منجرگردد
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