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 مقاله پژوهشی

  ي اصلي و رضايت زناشوييهاي بين خانوادهعنوان ميانجيي ارتباطي زناشويي و تعارض زناشويي بههامهارتبررسي مدل 
  

  ٣ پوراهللا عباسذبيح، ٢ حميده لياقت، ١*رجبي غالمرضا
  

  08/03/1400تاریخ پذیرش  18/12/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 زناشويي رضايت و اصلي يخانواده هايعنوان ميانجيي ارتباطي زناشويي و تعارض زناشويي بههامهارتاين پژوهش باهدف بررسي مدل  :هدف و زمينهپيش
  انجام گرفت.

ي دولتي و خصوص هايبيمارستان متأهل پرستاران يهجامعزمان در هممراتبي بستگي از نوع تحليل رگرسيون سلسلهاين مطالعه به روش هم مواد و روش کار:
گيري داوطلبانه انتخاب شدند هاي ورود و خروج و به روش نمونهپرستار بر اساس مالک ۲۰۰اهواز اجرا گرديد.  شهر شاپورجندي پزشکي علوم وابسته به دانشگاه

 يبضرهاي آماري ها با استفاده از روشهاي ارتباطي زوجين و تعارض زناشويي پاسخ دادند. دادهتي اصلي، رضايت زناشويي، مهارهاي خانوادهو به مقياس
  تحليل شدند. SPSS-۲۲افزار آماري زمان به روش بارون و کني و از طريق نرمرگرسيون سلسله مراتبي هم يلو تحل يرسونپ يبستگهم

هاي ارتباطي و تعارض زناشويي با رضايت زناشويي روابط مثبت و منفي ي اصلي، مهارتغيرهاي خانوادهبستگي نشان داد که بين متنتايج ضرايب هم ها:يافته
طور مثبت و معناداري و تعارض زناشويي هاي ارتباطي زناشويي بهزمان نيز نشان داد که مهارتمعناداري وجود دارد، و نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي هم

  کنند.گري ميي اصلي و رضايت زناشويي، ميانجيي بين خانوادهري در رابطهطور منفي و معنادابه
شان، همچنان در زندگي بعدي فرد با همسرش، تأثيرگذار است و ميراثي ي اصليي افراد در خانوادهها، تجارب گذشته: بر اساس يافتهگيريبحث و نتيجه

  گذارد.ميها بر جاي هميشگي در تجارب و الگوهاي رفتاري آن
 ي ارتباطي زناشويي، رضايت زناشويي، پرستارهامهارتي اصلي، تعارض زناشويي، خانوادهها: کليدواژه

  
  ۲۷۵-۲۸۶ ، ص۱۴۰۰ تير، ۱۴۱ درپي، پيچهارمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٦١٣٣٣٣١٣٦٦: تلفن مشاوره، گروه شناسي،¬روان و تربيتي علوم دانشکده اهواز، چمران شهيد دانشگاه گلستان، بلوار اهواز،: آدرس مکاتبه

Email: rajabireza@scu.ac.ir 

 
  مقدمه

کننده منبعي غني از حمايت، ي زناشويي مثبت و دلگرمهرابط
صميميت و لذت است و باعث همکاري، همدلي، عالقه، مهرباني و 

 .شوديمپذيري در قبال خانواده حتي افزايش تحمل و مسئوليت
 ،شودمي زوجين شكوفايي و رشد موجب هاازدواج بعضي کهدرحالي

 ييهابتيصبراي يکديگر م تواننديم نيز شوهرها و زن از بسياري و
 يروان و عاطفي نيازهاي ارضاي و صميمانه روابط حفظ و ايجاد شوند.

و  روان سالمت بر عالوه كه است مهارتي و هنر ازدواج، جريان در
منطقي،  يهاداشتن و كسب نگرش تجارب سالم اوليه، نيازمند

خاص  زندگي و انجام وظايف يهامهارت ،١ارتباطي يهامهارت
                                                             

 مسؤول) ايران (نويسنده اهواز، اهواز، چمران شهيد دانشگاه مشاوره، گروه استاد ١
 ايران اهواز، اهواز، چمران شهيد دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد کارشناس ٢
 ايران اهواز، اهواز، چمران شهيد دانشگاه استاديار گروه مشاوره، ٣

1 communication skills 
2 marital satisfaction 

ي به لحاظ اخانوادهطورکلي، ). به١(به نقل از  خويش است
که عالوه بر بقا در قالب يک سيستم،  شوديمعملکردي، سالم تلقي 

ن در اي .کنديمتک افراد را قادر به خود اکتشافي و شکوفايي تک
ميان، آنچه در تعيين ميزان موفقيت اين واحد از اهميت بسزايي 

). پلگ عنوان ۲بين همسران است ( ٢برخوردار است، رضايت زناشويي
که رضايت زناشويي عبارت از ميزان ادراک زوج از ميزان  کنديم

  ).۳يکشان است (شرتوسط  هاآنبرآورده شدن نيازها و تمايالت 
اند که رضايت زناشويي، تمايل به پيروي از تهگران دريافپژوهش
ي ازدواج، اي که در طي مراحل اوليهگونهشکل دارد، به Uيک منحي 
يابد، سپس، سال بعد کاهش مي ۲۰تا  ۱۰يابد و در طي افزايش مي
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 پورعباس اهللاذبيح لياقت، حميده رجبي، غالمرضا
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کنند دوباره رو به افزايش که فرزندان خانه را ترک ميبعد از اين
 اساس ،٣خانواده نسلي چند هايي سيستمنظريه طبق). ۴رود (مي

 مشکالت و گيردمي شکل ٤ي اصليخانواده در فردي ميان روابط
 اصلي هايخانواده در ارتباطي مشکالت دنباله کنوني، زناشويي
ي ي فرد در خانوادهتوجه به تجارب اوليه ).۵( شودمي تلقي همسران

 اصلي از اهميت بسزايي برخوردار است، چراکه کيفيت روابط
ي انطباق با تواند از اين تجارب و شيوهزناشويي و ازدواج فرد مي

). منظور از اين تجارب، تجارب فرد با والدين يا ۶ها تأثير بپذيرد (آن
ها در آن ي کودکي و کيفيت روابط متقال آنمراقبان خود در دوره

سالي ها در سنين بزرگدوران است که اساس روابط ميان فردي آن
  ).۷دهد (با ديگران ازجمله همسرشان را شکل مي و ارتباط

 همسران نيز از عوامل بين ارتباطي هايعالوه، مهارتبه
 ازجمله ارتباطي ). مشکالت۸زناشويي است ( رضايت بر تأثيرگذار

 ۹۰ از بيش و همسران است ميان در کنوني مشکالت ترينرايج
 ميان در مشکل ترينمهم را مشکالت اين پريشان،هاي زوج درصد از

 اين بر همسران گران وپژوهش ).۹دانند (مي همسرانشان و خود
 در و شودمي روابط در آشوب باعث ارتباطات در مشکل که باورند

 افزايش و همسران بين ارتباطي الگوهاي به پرداختن نتيجه،
که ). درصورتي۸شود (مي تلقي مهم امري هاآن ارتباطي هايمهارت

ي اصلي فرد، محيطي دلپذير شناختي و تعاملي خانوادهمحيط روان
-باشد همراه با تعامالت سالم متقابل، ادراک متقابل، همدلي و پاسخ

اري ي سازگکنندهتواند تعيينگويي و جوي آرام، گرم و صميمي، مي
  ).۱۰زناشويي باالتر فرزندان در ازدواج باشد (

 هاتننه نامناسب، اجازدو ناپذيراجتناب يامدهاياز سوي ديگر، پ
 و فرزندان گيردامن بلكه شود،مي زوجين براي مشكالتي منجر به

 درمانگران، خانواده و شناسانروان از بسياري. شودمي نيز جامعه
 يتكيف و كودكي تجارب چگونگي و زوجين شخصيتي هايويژگي
 اي موفقيت در عامل ترينمهم را ي اصليخانواده اعضاي بين روابط
 فراموش نبايد ).١١دانند (به نقل از مي ازدواجي هر موفقيت عدم
 شوهر و زن بين ٥زناشويي تعارض و اختالف آمدن پديد که کرد

 فضاي در همسران وريکنش ماهيت دليل است. به طبيعي امري
 نزوجي بين ديدگاه اختالف که آيدمي پيش گاه مشترک، زندگي

 ي چنيندرنتيجه. نشوند برآورده آنان نيازهاي يا و دهدمي روي
 مخش احساس و نااميدي ناخشنودي، مثل پيامدهايي منفي، تعامالت
 رضايت طورکلي،به ).۱۲دهد (را شکل مي يکديگر به نسبت همسران

 از بسياري اما )،۱۳در ارتباط هستند ( يکديگر با زناشويي تعارض و
 تعارض دچار اوقات نيز گاهي زناشويي رضايت دارايهاي زوج
 و محتوا شدت، ،فراواني تعارض، ايدرجه با هاازدواج تمام .شوندمي

                                                             
3 multigenerational family systems theory 
4 family of origin 

 تعارض فشارزايي بر تواندکه مي شوندمي تعريف تعارض حل
 اين ميان از که رسدمي نظر به بنابراين، ).۱۴بگذارد ( تأثير زناشويي

 ارکردک و نقش به بايد زوجين زناشويي رضايت بر تأثيرگذار عوامل
 زندگي به هاخانواده اين از افراد که تجاربي و ي اصليخانواده

 هک ارتباطي و تأثير مخصوصاً و کنند،مي وارد خود فعلي زناشويي
 و دشو توجه ازپيشبيش دارد، زوجين زناشويي رضايت با عامل اين
 رضايت با رابطه در که هاييپژوهش در مهم متغيري عنوانبه را آن

در نتيجه، اين . داد قرارموردتوجه  گرفت، خواهد انجام زناشويي
ي ارتباطي زناشويي و تعارض هامهارتپژوهش باهدف بررسي مدل 

ي اصلي و رضايت هاي بين خانوادهعنوان ميانجيزناشويي به
 زناشويي انجام گرديد.

 
  مواد و روش کار

ــتگي از نوع در قالب يک طرح هم ي تحليلياين مطـالعـه   بسـ
 به روش بارون و کني ٦زمانتحليل رگرســيون ســلســله مراتبي هم

 متأهل پرسـتاران  يکليه شــامل پژوهش اين يانجام گرفت. جامعه
 هوازا شاپورجندي پزشکي علوم وابسته به دانشگاه هايبيمارسـتان 

گلسـتان، رازي، امام خميني، سينا، طالقاني، شفا، ابوذر، اميرکبير،  (
 مهر و اروند، آريا،(آپادانا،  خصوصي و) الزهرااميرالمؤمنين و فاطمه 

ــتان ــهر) بوس ــتان اهواز بود. ش هاي دولتي دو ابتدا از ميان بيمارس
هاي خصوصي بيمارستان بيمارستان رازي و اميرالمؤمنين و از ميان

ي انتخاب شــدند. در  صــورت تصــادف  به تان آپادانا و مهربيمارســ 
ــتـار متأهل (  ٢٠٠ي بعـد،  مرحلـه  زن) از هر  ٢٨مرد و  ١٧٢پرسـ

ها بر هاي مختلف اين بيمارستاننفر از ميان بخش ٥٠بيمارسـتان  
 بين ازدواج مدت فرزند، يک داشتن حداقل ورود هايمالک اسـاس 

 و جســماني و عاطفي خلقي، هاييمارينداشــتن ب ســال، ١٥تا  ١
 صورت داوطلبانه برگزيده شدند. بعدپژوهش به در شرکت به تمايل

 و حراســت  مجوز صــدور  و الزم بين دانشــگاه  هاياز هماهنگي
 مايل که پرستاراني الزم، ي توضيحاتو ارائه هابيمارستان مديريت

ــرکت و همکاري در مطالعه بودند، گرديدند. به  مطالعه وارد به شـ
 گروه اين در آن کاربرد و پژوهش هدف مورد دگان درکننشــرکت

 هاآن به همچنين گرديد. ارائه فردي صورتالزم به اطالعات خاص،

 با توانندهر وقت که مايل به همکاري نباشــند مي  که شــد  گفته

ــايت و اختيـار  ــراف دهند. اگر کامل رضـ  فرد هر از مطالعه انصـ

 خود پژوهشـي شـخصـي    اطالعات نتايج به نيازي ايکنندهشـرکت 

دسـترسـي داشته    شـخصـي   اطالعات اين به تواندمي باشـد  داشـته 
 صورت که در گرديد گوشزد موضوع اين هاکنندهشـرکت  به باشـد. 

ــکل وجود گرفته خواهد  ها تماسآن به دوباره فردي نتايج در مش

5 marital conflict 
6 simultaneous hierarchical regression 
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 ابزارها نيز از يک هر به دهيدســتورالعمل و پاســخ مورد در شــد.

ــدمي داده اطالع هاآن به و ارائه هاآن به اطالعاتي اطالعات  که ش
ــي  ــخص ــش و ش  هاداده و بود خواهند محرمانه هاآن اينامهپرس

پس  اخالقي، موازين رعايت شوند. برايمي تحليل جمعي صـورت به
 نام و بدون هانامهپرسش کنندگان،شرکت از آگاهانه رضايت اخذ از

  گرد تأمين اطالعات بودن محرمانه تا شدند تکميل خانوادگي نام
 زير ابزارهــاي از اطالعــات آوريدر اين پژوهش براي جمع

  :گرديد استفاده
، اندرسون، تادشتوسط هاو ياسمق اين اصلي. يخانواده مقياس

ماده چهل  دارايو  شدهيهته ۱۹۸۵سال  در پرسـي، کاکران و فاين 
 کامالً = ۱از ( ايرتبهپنج  يکرتل يفط يکدر  مادهاســـت که هر 

ــدهمرتب  )موافق کامالً=  ۵مخالف تا  ــامل اين مقياس. اندش دو  ش
 (باز اســتقاللعد ب :ســتا ياسمقپنج خردهشــامل  هرکدامعامل و 

 به احترام پذيري،مســـئوليت بيانگري، وضـــوح ،ديگران به بودن
ــميميت بعد فقدان) و و جدايي پذيرش ديگران،  لحن، و (خلق ص

 بيســتاســت.  )و اعتماد يگراند يبرا يهمدل ها،احســاس يدامنه
صــورت آن به يماده بيســتو  يصــورت منفبه ياسمق ي اينهماد

ــونديم يگذارمثبت نمره ــتاد و همکاران ضــرايب   .)١٥( ش هاوش
 ٧٥/٠و آلفاي کرونباخ  ٩٧/٠آزمون کل اين مقياس را -پـايـايي باز  

-) و رجبي، نــادري١٦( ٩٦/٠ )؛ راين، کــاواش، فــاين و پــاول١٥(
 ٤٧/٠نوبندگاني و جلوداري ضرايب آلفاي کرونباخ شش عامل را از 

ــد که ) گزارش کردند. در مطالعه١٧( ٩١/٠تا  ــان داده شـ اي نشـ
ــاليني کمتر از گروه ميــانگين نمره هــاي اين مقيــاس در گروه ب

ــت که اين مقياس توانايي  ــت که اين بيانگر اين اسـ غيرباليني اسـ
). همچنين، ١٨و غيرسالم دارد ( هاي سـالم تمايز گذاري بين گروه

ي اصـــلي و گيوين و ومبولت نشـــان دادند که بين مقياس خانواده
 ).١٩ي معنــاداري وجود دارد (رابطــه ٧مقيــاس محيط خــانوادگي

ــش  به عاملي روي اين مقياس تحليل يک درو همکاران  يرجب ش
ــت  ــريب پايايي آلفاي  .)١٧(يافتند عامل دسـ در اين پژوهش، ضـ

و ضريب روايي همگرا آن  α=  ۹۰/۰ ياصلقياس خانواده م کرونباخ
 به دست) معنادار p ˂ ٠٠١/٠( r=٥٧/٠ ٨با مقياس انسجام خانواده

  آمد.
ي يزناشو يتفرم کوتاه رضا ياسمق زناشـويي.  رضـايت  مقياس

 و زامشـــکل يبالقوه هايينهزم ييو شـــناســـا يابيارز يبرا )٢٠(
 و شدهساخته زناشويي رضايت پرباري و قوت هايزمينه شـناسـايي  

 صورت يک طيفبه آن گذارينمره يشيوه. است ماده سيزده داراي
) موافقم کامالً=  ٥ تا مخالفم کامالً=  ١از ( ايگزينه پنج ليکرت
ــودمي بنديدرجه  به مقياس اين هاينمره حداکثر و حداقل. شـ

                                                             
7 Family Environment Scale 
8 Family Solidarity Scale 

 يعامل يلبا اســتفاده از تحل يرجب .باشــدمي ٦٥ تا ١٣ بين ترتيب
از ازدواج  يتياز ازدواج و نارضا يتبه دو عامل رضا ياسمق ينا يرو

فرم  ياسمق يعامل رو يلتحل يکدر  يان. محراب)٢٠يافت (دســت 
ضريب  و ٤/١٢باالتر از  يرعامل با مقاد يک ييزناشـو  يتبلند رضـا 

 يدرون يسانو هم ٨٣/٠هفته  ۶ يفاصـله  باآن را  آزمايي-بازپايايي 
زمان هم ييروا يبضــر ي. رجب)٢٠(به نقل از  گزارش کرد ٩٤/٠را 
 ٤٧ ينامهپرســش با را زناشــويي رضــايت ايماده ســيزده ياسمق

 ضرايب؛ ٨١/٠ زنان براي و ٨٤/٠ مردان براي، ٨٣/٠ اينريچ ايماده
 مردان و ٩١/٠ براي زنان، ٩٠/٠ نمونه را براي کل کرونباخ آلفاي

اي ماده هفت ينامهپرســش با مقياس را اين روايي ضــريب و ٨٩/٠
ــايت ــر يرابطه از رض به ) p>  ٠٠١/٠( ٨٩/٠، ٩کورکوران و فيش

آلفاي  پاياييدر اين پژوهش، ضـــريب  .)٢٠ه اســـت (دســـت آورد
  محاسبه شد. α=  ۸۶/۰مقياس رضايت زناشويي  کرونباخ

 نامهپرســـش نيا. نيزوج يارتباط يهامهارتي نامهپرســـش
 ١٣٨٩در سال  مهرکنش و خجستهرجبي، خوشداسـتان،   توسـط 

ــاخته ــده س ــه و ماده ٣٢ داراي وش  و کالمي هايمهارت عامل س
ــي ارتباطي مهارت و زوجين ارتباطي موانع همدلي، ــت. جنس  اس

=  ۱اي (از نامه در يک طيف ليکرت پنج رتبههاي اين پرســشماده
ــوند (گذاري مي= کامالً موافقم) نمره ۵کـامالً مخـالفم تـا     ). ۲۱شـ

 نامهپرسش کل کرونباخ را براي آلفاي ضـرايب  همکاران و داسـتان 
 ارتباطي موانع ،٩٤/٠ همدلي و کالمي مهارتهاي عامل و ٩٣/٠

 .)٢١اند (کرده گزارش ٨٢/٠ جنسي ارتباط مهارت و ٧٦/٠ زوجين
ــريـب پـايـايي     ــش آلفايدر اين پژوهش، ضـ ي نامهکرونباخ پرسـ

  آمد. به دست ۸۷/۰ي ارتباطي هامهارت
ــويي  کانزاس. زناشـــويي تعارض مقياس مقياس تعارض زناشـ

اگمان، ماکســلي و  توسـط  کانزاس، يک ابزار خودسـنجي اســت که 
هاي پريشــان از به منظور تفکيک دادن زوج ۱۹۸۵شــام در ســال 

سه  و بيست وهفت ماده ساخته شده و داراي هاي غيرپريشـان زوج
 در اين مقياسهاي ماده. مذاکره استريزي، مشاجره و عامل برنامه

) = تقريباً هميشــه ۵= هرگز تا  ۱از ( ايرتبه پنج ليکرت طيف يک
ــدمي  ۱۳۵ و ۲۷ ترتيب به ابزار اين ينمره حداکثر و حداقل. باش

ضرايب پايايي آلفاي  عرب عليدوستي، نخعي و خانجاني ).۲۲است (
ــش  ۹۸/۰کرونبـاخ اين مقيـاس    ي نـامه و بين اين مقيـاس و پرسـ

ــده اينريچ هم  ــويي کوتاه ش ــايت زناش ــتگي معنادار گزارش رض بس
کرونباخ مقياس  آلفاي). در اين پژوهش، ضــريب پايايي ۲۳کردند (

  دست آمد.به α=  ۶۲/۰تعارض زناشويي 
 يرسونپ يبستگهم يبضر يآمارهاي از روش ،پژوهش يندر ا

هاي رگرسيون سلسله مراتبي همزمان با توجه به مفروضه يلو تحل

9 Fisher & Corcoran 
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ي بين متغير مستقل با متغير ) رابطه١چهارگانه روش بارون و کني 
ي ) رابطه٣ي بين متغير ميانجي و متغير وابسته، ) رابطه٢ميانجي، 

ميانجي  ي بين متغير) رابطه٤بين متغير مستقل و متغير وابسته و 
ل کردن متغير مستقل از اين رابطه استفاده و وابسـته، بعد از کنتر 

ــتفاده از نرم افزار آماري ). همچنين تحليل داده۲۴گرديد ( ها با اس
۲۲-SPSS .انجام گرفت  

  
  هايافته

ــرکت کننده  ٨٦نفر ( ١٧٢ ــد) از ش  ١٤نفر ( ٢٨زن و  هادرص
ها هاي معيار سـن شرکت کننده انحرافها و مرد؛ ميانگين درصـد) 

ي سـال)؛ سابقه  ٤٧و حداکثر  ٢٣سـال (با حداقل   ١٩/٥و  ٥٨/٣٤
سال)؛ مدت  ٢٨و حداکثر  ١سال (با حداقل  ٤٠/٥و  ٩٢/٩خدمت 
 ٥ســال)؛ و  ١٥و حداکثر  ٢ســال (با حداقل  ١٧/٤و  ٩٨/٧ازدواج 

نفر  ١٨٣ ديپلم،درصد) از پرستاران داراي تحصيالت فوق ٥/٢نفر (
نفر  ١ليسانس و درصد) فوق ٥/٥نفر ( ١١ليسانس،  درصد) ٥/٩١(
  دکتري بودند. درصد) ٥/٠(

 
 )n=  ۲۰۰( ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش ):۱جدول (

 انحراف معيار ميانگين متغيرها

  ۶۴/۱۷  ۲۷/۱۳۴  ي اصليخانواده
  ۷۱/۹  ۱۹/۹۰  تعارض زناشويي

  ۱۷/۱۵  ۵۲/۱۱۹  هاي ارتباطيمهارت
  ۲۴/۸  ۸۹/۲۴  رضايت زناشويي

  

و  نشان داده شده است، ميانگين ۱طور كه در جدول همان
، تعارض ۶۴/۱۷و  ۲۷/۱۳۴ي اصلي انحراف معيار متغيرهاي خانواده

و  ۱۷/۱۵و  ۵۲/۱۱۹هاي ارتباطي ، مهارت۷۱/۹و  ۱۹/۹۰زناشويي 
  اند.آمده به دست ۲۴/۸و  ۸۹/۲۴رضايت زناشويي 

  

  هاي ارتباطي و رضايت زناشوييي اصلي، مهارتبستگي پيرسون بين متغيرهاي خانوادهضرايب هم ):۲جدول (

 رضايت زناشويي هاي ارتباطيمهارت متغيرها

 ۳۸/۰  ۲۹/۰ ي اصليخانواده

  ۶۱/۰ - هاي ارتباطيمهارت
  -  رضايت زناشويي

۰۰۱/۰  <p   

شود، بين متغيرهاي مالحظه مي ۲گونه که در جدول همان
، بين متغيرهاي r=  ۳۸/۰هاي ارتباطي مهارتخانواده اصلي و 

و بين متغيرهاي  r=  ۲۹/۰ي اصلي و رضايت زناشويي خانواده

مثبت و بستگي هم r=  ۶۱/۰هاي ارتباطي و رضايت زناشويي مهارت
  .شود (شرط اول و دوم پيشنهادي بارون و كني)معنادار مشاهده مي

  

 هاي ارتباطي به روشگري مهارتي اصلي و رضايت زناشويي با ميانجيزمان خانوادهنتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي هم ):۳جدول (
  بارون و کني

  B β هاشاخص
R 

R  

F 

P 

t 

P 

  -  ۴۷/۴۳  عرض از مبدأ
۲۹/۰  
۰۸/۰  

  
۰۲/۱۹  

۱۱/۱۰  
۰۰۱/۰P <  
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 :۱گام 

  ي اصليخانواده
۱۳/۰ ۲۹/۰ 

۰۰۱/۰P <  ۳۶/۴  
۰۰۱/۰P <  

  -  ۴۵/۶۷  عرض از مبدأ

  
  
۳۸/۰  

  
  

۵۶/۶۰  
۰۰۱/۰P <  

۵۷/۱۵  
۰۰۱/۰P <  

  :۲گام 
  ي اصليخانواده

 

۰۳/۰  
 

۰۷/۰  

۱۸/۱  
۲۳۹/۰  =p  

  

 ۵۸/۰  ۳۲/۰  هاي ارتباطيمهارت
۶۵/۹  
۰۰۱/۰P <  

  

شود، در بررسي نقش مالحظه مي ۳گونه که در جدول همان
 ي اصلي و رضايتگري متغير تعارض زناشويي براي خانوادهميانجي

زمان، در گام اول زناشويي به روش رگرسيون سلسله مراتبي هم
به ي اصلي ضريب روي خانواده) رضايت زناشويي βمقدار بتاي (

. )β ،۰۰۱/۰ <p= ۲۹/۰صورت مثبت و معنادار است (آمده به دست
ي نندهكبينيي اصلي پيشكه خانواده اين يافته بيانگر اين است

واريانس رضايت زناشويي را  درصد۸معنادار رضايت زناشويي است و 
-أييد مي). نتايج گام اول تt ،۰۰۱/۰ < p= ۳۶/۴كند (بيني ميپيش

ود ي مثبت و معناداري وجكند كه بين متغير مستقل و وابسته رابطه
دارد (شرط سوم پيشنهادي بارون و كني). براي كنترل نقش 

هاي ارتباطي، گري مهارتي اصلي و تعيين نقش ميانجيخانواده
 يزمان رضايت زناشويي روي خانوادهرگرسيون سلسله مراتبي هم

اطي محاسبه گرديد. در اين مرحله توان هاي ارتباصلي و مهارت
هايي اي كه به تني اصلي نسبت به مرحلهبيني متغير خانوادهپيش

=  ۲۹/۰وارد معادله رگرسيون گرديد مقدار زيادي کاهش يافت (از 
β ۰۷/۰ي اول به در مرحله = β  در دومين مرحله)، که بر اساس

ي ) اگر با ورود متغير ميانجي به معادله۲۴پيشنهاد بارون و كني (
-رگرسيون، ضريب متغير مستقل به سمت صفر ميل كند، ميانجي

مده آ به دستگيرد که مقادير گري مورد تأييد قرار ميگري يا واسطه
  ا ببينيد).ر ۱) (شکل t ،۲۳۹/۰  =p=  ۱۸/۱گوياي اين مدعا است (

  ي ارتباطيهامهارتگري ي اصلي بر رضايت زناشويي با ميانجيهخانوادمدل  ):١شكل (
  

  ي اصلي، تعارض زناشويي و رضايت زناشوييبستگي پيرسون بين خانوادهضرايب هم ):۴جدول (

  رضايت زناشويي تعارضس زناشويي متغيرها

 ۴۰/۰ - ۲۹/۰ اصليي خانواده

  - ۴۵/۰ - تعارض زناشويي

 - - رضايت زناشويي

۰۰۱/۰  <p   
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شود، بين متغيرهاي مالحظه مي ۴همان گونه که در جدول 
بستگي هم r=  - ۴۰/۰متغير تعارض زناشويي ي اصلي با خانواده

 r=-۴۵/۰رضايت زناشويي و تعارض زناشويي منفي و بين متغيرهاي 
  گرديد.همبستگي منفي و معنادار مشاهده

  نيبارون و كگري تعارض زناشويي به روش ي اصلي و رضايت زناشويي با ميانجينتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي خانواده ):۵جدول (

  B β هاشاخص
R 

R  

F 

P 

t  
P 

  -  ۴۷/۴۳  عرض از مبدأ
۲۹/۰  
۰۸/۰  

  
۰۲/۱۹  
۰۰۱/۰ P <  

۱۱/۱۰  
۰۰۱/۰ P <  

  :۱گام 
  ي اصليخانواده

۱۳/۰ ۲۹/۰ 
۳۶/۴  
۰۰۱/۰ P <  

  -  ۷۰/۶۳  عرض از مبدأ

  
۴۶/۰  
۲۱/۰  

  
  

۵۹/۲۷  
۰۰۱/۰ P <  

۹۸/۱۱  
۰۰۱/۰ P <  

  :۲گام 
  ي اصليخانواده

 

۰۶/۰  
 

۱۳/۰  

۹۵/۱  
۰۵۲/۰  =p  

  

 -۰/ ۳۹  - ۳۳/۰  تعارض زناشويي
۷۵/۵-  
۰۰۱/۰P <  

  

شود، در بررسي نقش مالحظه مي ۵گونه که در جدول همان
 ي اصلي و رضايتگري متغير تعارض زناشويي براي خانوادهميانجي

ول ي امرحله زمان، درزناشويي به روش رگرسيون سلسله مراتبي هم
-ي اصلي ضريب به) رضايت زناشويي بر روي خانوادهβمقدار بتاي (

. )β ،۰۰۱/۰ <p=  ۲۹/۰صورت مثبت و معنادار است (دست آمده به
ي نندهكبينيي اصلي پيشكه خانواده اين يافته بيانگر اين است

واريانس رضايت زناشويي را  درصد۸معنادار رضايت زناشويي است و 
ي اول تأييد ). نتايج مرحلهt ،۰۰۱/۰ < p= ۳۶/۴كند (ي ميبينپيش

ي معنادار و مثبت كند كه بين متغير مستقل و وابسته رابطهمي
وجود دارد (شرط سوم پيشنهادي بارون و كني). براي كنترل نقش 

گري تعارض زناشويي، ي اصلي و تعيين نقش ميانجيخانواده
 يرضايت زناشويي روي خانوادهزمان رگرسيون سلسله مراتبي هم

-اصلي و تعارض زناشويي محاسبه گرديد. در اين مرحله توان پيش
 اي كه به تنهايي واردي اصلي نسبت به مرحلهبيني متغير خانواده

 β=  ۲۹/۰ي رگرسيون گرديد مقدار زيادي کاهش يافت (از معادله
اس در دومين مرحله)، که بر اس β = ۱۳/۰ي اول به در مرحله

-گري يا واسطه)، نشان داده شد ميانجي۲۴پيشنهاد بارون و كني (
را  ۲) (شکل t ،۰۵۲/۰  =p=  ۹۵/۱گيرد (گري مورد تأييد قرار مي

  ببينيد).

  

 گري تعارض زناشوييي اصلي بر رضايت زناشويي با ميانجيهخانوادمدل  ):۲شكل (
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  گيريبحث و نتيجه
بررسي تر عنوان شـد، هدف پژوهش حاضر  گونه که پيشهمان

ــلي يخانواده بين يمـدل رابطـه   ــايت و اصـ ــويي رضـ  با زناشـ
 زناشــويي ارتباطي هايمهارت و زناشــويي تعارض هايگريميانجي

توان در دو بخش مورد تفسير و هاي پژوهش حاضر را ميبود. يافته
ــتقيم    ــيرهاي مس ــي مس تبيين قرار داد. در بخش اول که به بررس

ــاهده ــده از  پرداخته شــد، مش ــالمت ادراک ش گرديد که ســطح س
بستگي مثبت و معناداري ي اصـلي با رضـايت زناشـويي هم   خانواده

)، ٢٥( پورزپورمحمدي و تقيکردعزيرجبي، هاي دارد که با پژوهش
)، ٢٧)، وايس (٢٦هاردي، سولوسکي، رتکليف، اندرسون و ويلوفبي (

)، آماتو ٢٩)، ميلر (١١)، حسينيان و همکاران (٢٨مورارو و ترليک (
) همخوان ٣١) و رجبي، کريمي وردنجــاني و تقي پور (٣٠و بوث (

ل از جو است. هاردي و همکاران نشان دادند که ادراکات افراد متأه
طور مثبتي با رضـايت و ثبات زناشويي در  شـان به ي اصـلي خانواده

ارتباط است و اين اثر حتي بعد از کنترل درآمد، سن، تحصيالت و 
هـا از  ). همچنين، اين يـافتــه ٢٦حتي طالق والـدين، تـداوم دارد (  

 ينشان دادند که با تعيين سطح سالمت خانواده رجبي و همکاران
توان ميزان ســازگاري و ي آن، ميدهندهشــکيلاصــلي و عوامل ت

ــران را پيش   ــبي همس ــويي نس ــايت زناش ). ۳۱، ۲۵بيني کرد (رض
ي سطح سالمت ادراک شده از خانوادههمچنين، مشـاهده شـد که   

ه . اين يافتداردي منفي و معناداري اصـلي با تعارض زناشويي رابطه 
)، فرحبخش ٣٢(هاي بلياد، ناهيد پور، آزادي و يادگاري بـا پژوهش 

، کارني، )، استوري٣٤)، مارکمن، رودز، استنلي، ريگن و ويتن (٣٣(
کند. بلياد و ) مطابقت مي٣٦) و جاکت و ســورا (٣٥( الورنس و برد

همکاران دريافتند که از آنجا که مشـکالت زندگي زناشويي کنوني  
ــکالت والدين آنها، ادامهزوج ــت، اي از مش ها در دوران کودکي اس
شان را ي اصـلي ا در واقع مشـکالت ارتباطي موجود در خانواده هآن

). اســـتوري و همکاران ٣٢کنند (مجدداً ســـازماندهي و بازيابي مي
ي بر کيفيت و روابط زناشويي دوره ي اصليعنوان کردند که خانواده

). بر اساس مشاهدات کلينيکي و ٣٥سالي تأثير پايداري دارد (بزرگ
هاي ارتباطي آموخته اورم که همســران، ســبکاي بر اين بمشــاوره

ــده در خانواده ــرگزيني خود و  ش ــلي خود را در فرآيند همس ي اص
کنند و همين الگوهاي همچنين در ساير روابط مهم خود تکرار مي

 يدهند. افرادي که در خانوادهمشابه را نيز به فرزندانشان انتقال مي
ــلي خود و در تعـامـل با والدين خود با ت   هاي منفي مانند جربهاصـ

ــتند، توجهي، غفلـت، طرد و ابراز محـدود هيجان  کم ها مواجه هسـ
همين مشکالت را نيز در زندگي زناشويي خود و در ارتباط با همسر 

 اي از تعامالتکنند. در نتيجه، بخش عمدهمي منتقلو فرزندانشان 
ت ي تعامالشان و از راه مشاهدهزناشويي همسران، در دوران کودکي

ي شـــوند. هنگامي که افراد در تجربهزناشـــويي والدين آموخته مي

ــاهد طالق يا   ــتند و ش ــويي ناموفق هس الگوهاي مثبت تعامل زناش
فردي هاي بينتعارض شــديد ميان والدين هســتند، احتماالً مهارت

گيرند و در عوض، کارآمد مثل ارتباط مؤثر و حل تعارض را فرا نمي
ها ي محدودي از احساسمبهم و دامنههاي ارتباطي گنگ و سـبک 

هاي بيشتر را خواهند داشت که موجب سردي بيشتر و بروز تعارض
  ).٣٢( شوددر بين همسران مي

تعارض زناشــويي با رضــايت عالوه، مشــخص گرديد که بين به
ــويي رابطـه   ي منفي و معنـاداري وجود دارد. اين نتيجـه بــا   زنـاشـ

) همســو ٣٨کارني و برادبوري () و الونر، ٣٧هاي کوردک (پژوهش
هاي حل تعارض ي علي بين سبکباشـد. کوردک از وجود رابطه مي

کند که ها حمايت کرد و عنوان ميهمسـران و رضايت زناشويي آن 
طور شديدتري تحت رضايت زناشويي شوهران در مقايسه با زنان، به

ــورتيهاي حل تعارض زنان آنتأثير ســبک ــت و درص که اين ها اس
ها نباشد، ميزان آن ۀک تعارض هماهنگ با سـبک مورد استفاد سـب 

). ٣٧يابد (توجهي کاهش ميها به ميزان قابلرضــايت زناشــويي آن
کردن نتايج مشابه، عنوان کردند که  الونر و همکاران نيز با گزارش

کنند و تري استفاده هاي حل تعارض سالمهرچه همسـران از سبک 
ــي باالتري برخوردار در ارتبـاطـات خود از مثبـت    گرايي و اثربخشـ

پژوهش ). ٣٨باشند، رضايت از زندگي زناشويي باالتري برخوردارند (
ــر نيز بـا حمايت از نتايج پژوهش   ــته دريافت که حـاضـ هاي گذشـ

شان ها در زندگي زناشوييهايي که بهتر قادر به مديريت تعارضزوج
و شادکامي با  هستند و ارتباطات خوب و مناسبي را توأم با آرامش

برند. کنند، از رضــايت زناشــويي بهتري نيز بهره مييکديگر برقرار 
 اي غالبديدگاه ســنتي در مورد تبعات تعارض زناشــويي که نظريه

ــت، تعـارض را موجـب اُفت و تخريب و ايجاد کننده بحران در    اسـ
ــويي ميرابطه ــويي  داند.ي زناشـ در مورد آثار مخرب تعارض زناشـ

جاي مشکل، يکديگر را مورد حمله ها بهره کرد که زوجتوان اشامي
ــيار منفي عليه دهند و هريک از زوجقرار مي ها از اظهارنظرهاي بس

ــتفاده مي ــرزنش و انتقاد، ديگري را ديگري اس کنند تا از طريق س
ــادها و مخالفتتحت نفوذ خود درآورند.  هاي مکرر در در واقع، تضـ

ــاي رابطه ــويي، موجب نارض ــود که درنتيجه ها ميتي زوجي زناش ش
  شود.پيوندهاي عاطفي گسسته مي

هــاي ي مثبـت و معنــادار بين مهــارت همچنين، وجود رابطــه
ارتباطي زناشــويي و رضــايت زناشــويي مورد تأييد قرار گرفت. اين 

هاي ارتباطي بهتر ها که دريافتند مهارتنتيجه با تعدادي از پژوهش
ها همراه اســت، ويي بيشــتر آندر ميان همســران با رضــايت زناشــ

هاي ارتباطي ها، مهارت). اين پژوهش٤١، ٤٠، ٣٩باشد (همسو مي
ــويي و از    بينرا يکي از نيرومنـدترين پيش  ــايــت زنـاشـ هـاي رضـ

هاي ارتباطي دانند، و مهارتي آن ميهاي مهم تشکيل دهندهمؤلفه
، دادن فعال، درک پيامرا شـامل خودافشـايي، پاسخ همدالنه، گوش  
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کنترل عواطف، قاطعيت در کالم و بينش و آگاهي نسبت به فرآيند 
هاي گذشته، رضايت زناشويي اند. بر اسـاس پژوهش ارتباط دانسـته 

ــتراک  تواند نتيجهمي ــميمانه و به اش ــائل ص ــاي مس گذاري ي افش
تجارب صـميمانه با يکديگر باشد. ارتباطات مؤثر و سازنده، يکي از  

 اي با ايجادتواند در رابطهايي اســت که ميهتنها و موثرترين شــيوه
). اگر همسران، ٤٢صـميميت و رضايت عميق بين همسران شود ( 

هاي زندگي ي جنبهي ارتباطات خوبي باشند، در همهبرقرار کننده
ــل ميآن ــميميت و  ها بهبود حاص ــود، به اين دليل که عمق ص ش

ــايتي کـه   ها انايي آنکنند، به تودر روابط خود ايجاد مي هاآنرضـ
ها ها، نيازها، خواستهبراي انتقال روشن، صريح و مؤثر افکار، احساس

و آرزوهايشـان بسـتگي دارد. از آنجا که اساس و مبناي يک ازدواج   
ــايتي عميق ايجاد   ــت، ارتباط خوب، رض خوب مبتني بر ارتباط اس

ي کنـد، در حـالي کـه ارتبـاط بـد، تعهـد و نکـات مثبت رابطه       مي
  برد.نيز از بين مي زناشويي را

ــطح  نتـايج حـاکي از وجود رابطـه    ي مثبـت و معنادار بين سـ
هاي ارتباط زناشويي ي اصلي و مهارتي خانوادهسالمت ادراک شده

آموزند که نسبت به افراد ي اصلي خود مينيز بود. افراد در خانواده
ــؤوليت اعمال خود و پيامدهاي آن را   ــند، مسـ مختلف پـذيرا باشـ

ــتند، خلق و لحن مي ــبت به ديگران احترام قائل هسـ پذيرند، نسـ
ــاسآموزند، دامنهخود مي ۀمتعادلي را در خانواد ــان ي احسـ هايشـ

شود و در نهايت از اعتماد بيشتري برخوردار هستند تر ميگسـترده 
هايي که جو ارتباطات بين اعضــاي آن گرم ). در چنين خانواده۱۵(

ــميمانه اســت و از محيط   برند، تري بهره ميخانوادگي ســالمو ص
ــب و مؤثر ارتباط را   ــت که افراد چگونگي برقراري مناس طبيعي اس

عالوه، اين افراد با رعايت کردن قواعد و قوانين درست آموزند. بهمي
ارتبـاط برقرار کردن و اجتنـاب از ابهام، قادرند تا به خوبي از ايجاد   

هاي وز تعارض، مهارتها جلوگيري کنند و يا در صـــورت برتعارض
گيرند. درنتيجه، مـديريـت تعارض و حل آن را به خوبي به کار مي  

ــطح  هاي کلي آنمهارت ــان از سـ ــرشـ ها در ايجاد ارتباط با همسـ
مطلوبي برخوردار است و با داشتن حس همدلي باال، به خوبي قادر 

 رفتارهاي ۀبازخورد دربار ۀبه پيوندسازي با همسر خود هستند. ارائ
ــلي از راه تعاملت و منفي در خانوادهمثبـ  هاي متقابل باعث ي اصـ

  ).۴۳شود (هاي ارتباطي ميهاي گسترش مهارتافزايش فرصت
در بخش دوم پژوهش نتايج نشــان داد که تعارض زناشــويي با 

ي اصلي بر رضايت کاهش تأثير سطح سالمت ادراک شده از خانواده
ــويي، در اين رابطه ميانجي  ند. هنگامي که افراد با کگري ميزنـاشـ

ــليي عملکردي مثبت در خانوادهزمينهپس ــان، در زندگي ي اص ش
شـوند، از ميزان شدت تأثير مثبت  زناشـويي خود دچار تعارض مي 

ته شان کاسشـان بر رضـايت زناشويي کنوني  ي خانوادگيزمينهپس
ــود. بهمي طور طبيعي، وجود تعارض و اختالف در هر موقعيتي شـ

شود. در ارتباط با افرادي دن رضايت از آن موقعيت ميسبب کم ش
 يکه درک سـالمي نسـبت به تعامالت مناسب بين اعضاي خانواده  

شان دارند، تمايل بيشتري به تجربه کردن همين روابط سالم اصلي
شان وجود دارد. با اين حال، هنگامي که در زندگي زناشـويي آينده 

ــران افزايش پيدا کنند و هاي ميان ها و اختالفبروز تفـاوت  همسـ
ــوند، مي   ــايت توانند بهتبـديـل به تعارض شـ طور معناداري از رضـ

ــان داد که   ــوي ديگر، نتايج نشـ ــويي اين افراد بکاهند. از سـ زناشـ
هاي ارتباطي زناشـويي با افزايش تأثير سطح سالمت ادراک  مهارت

ــده از خانواده ــويي، در اين رابطه  شـ ــايت زناشـ ــلي بر رضـ ي اصـ
کند. به عبارت ديگر، مشـخص شد که وقتي فردي  گري ميميانجي

ــطح ارتبـاطات و تعامالت درون خانواده   ــلي خود را کـه سـ ي اصـ
ي ي زناشويصورت سالم و مثبت ادراک و ارزيابي نمايد، وارد رابطهبه

شـود، به احتمال زيادتري رضـايت زناشـويي بيشــتري را تجربه    مي
ي تجارب مثبت در خانوادهکنـد. حـال، وقتي فرد در کنـار اين    مي

هاي ارتباطي زناشـويي مناسب بين همسران را  اصـلي خود، مهارت 
ــتر تأثير گيرد، اين مهـارت آموزد و فرا ميمي ها باعث افزايش بيشـ

  شود.ها ميي اصلي بر رضايت زناشويي آنمثبت تجارب خانواده
ــان داد، تجارب طورکلي، همانبه ــر نشـ طور که پژوهش حاضـ

ي اصلي خود، همچنان در زندگي بعدي افراد در خانوادهي گذشـته 
دهد، تاثيرگذار است و اهميت خود که فرد با همسر خود شکل مي

ــت نمي ــد ميدهـد. خانواده را از دسـ کنند، اي که افراد در آن رشـ
ــگيميراثي  ها بر جاي را در تجـارب و الگوهـاي رفتاري آن   هميشـ

ــالمي ــه همراه آنهاي طوالني و يا گذارد که تا سـ ها حتي هميشـ
ــورتيخواهد بود. در ــازندهکه اين ميراثصـ اي ها، ابعاد مثبت و سـ

هاي بيشــتري ســاز فراگيري مهارتتوانند زمينهداشــته باشــند، مي
ها، باعث افزايش رضايت از زندگي شوند که در ترکيب با اين ميراث

ــر با برخي    ــود. پژوهش حاضـ ــويي افراد شـ هاي يتمحدودزنـاشـ
ــروش ــر محدود به جامعهنـاختي مواجـه بود.   شـ ي پژوهش حاضـ

ــاير جمعيت   ــت و در تعميم نتايج آن به س ــتاران اس ها بايد با پرس
ماهيت طرح پژوهش حاضر که از نوع . همچنين، احتياط اقدام نمود

مقطعي اســـت که تصـــوير کاملي از ارتباط بين مغيرها به دســـت 
هر دو همســر ســنجش شــود که يمدر نهايت، پيشــنهاد  دهد.نمي
ــمندي در ارتباط با تفاوتمي ــيتي و تواند اطالعات ارزش هاي جنس

دست دهد و کنترل متغيرهاي تاثيرگذار تشـابهات بين همسران به 
اجتماعي، سـطح تحصــيالت و غيره  -ديگر مثل وضـعيت اقتصــادي 

ــت آوردن نتايج دقيقتواند در جهت بهمي ــودمند  دس ــيار س تر، بس
  باشد.

  يتشکر و قدردان
ــيلـه   ــؤولين کليـه  از بـدين وسـ ــتاري  هايبخش مسـ پرسـ

وابسته به دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز  هايبيمارسـتان 
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آپادانا و مهر و کليه پرســتاران شــرکت کننده اميرالمؤمنين، رازي، 
ما را کمک نمودند، کمال تشکر  پژوهش اين که در تسهيل و اجراي

ــد  نامهاين مقـاله برگرفته از پايان را داريم.  ــي ارشـ ــناسـ ي کارشـ

ي خانواده با مجوز معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران مشـاوره 
  باشد.يم ۳۱۹/۳۶۹/۲اخالق  کدو  ۹۶۲۲۳۱۸۶ي اهواز به شماره
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Original Article 

STUDY OF MARITAL COMMUNICATIONAL SKILLS AND MARITAL 
CONFLICT AS MEDIATORS' FAMILY OF ORIGIN AND MARITAL 

SATISFACTION 
 

Gholamreza Rajabi1, Hamideh Liaghat2, Zanihollah Abbaspour3 
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Abstract 
Background & Aim: This study aimed to examine the model of marital conflict and marital 
communicational skills as mediators' family of origin and marital satisfaction. 
Materials & Methods: This study using was conducted correlative type of simultaneous hierarchical 
regression in population of female married nurses of public and private hospitals related to Jondi-
Shapour University of Medical Sciences. 200 female, married nurses were recruited according to 
inclusion and exclusion criteria and using voluntary sampling method, and then they responded to 
Family of Origin Scale, Marital Satisfaction Scale, Kansas Marital Conflict Scale, and Marital 
Communication Pattern Questionnaire. The data were analyzed using Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient and Simultaneous Hierarchical Regression Analysis by statistical software of 
SPSS-22. 
Results: The results of correlation coefficients showed that there were significant, positive and negative 
correlations between family of origin, marital communicational skills, and marital conflict with marital 
satisfaction. Also, the results of the simultaneous hierarchical regression analysis indicated that marital 
communicational skills significantly, positively and marital conflict significantly, negatively mediated 
the relationship between family of origin and marital satisfaction. 
Conclusion: According to the findings, individuals' previous experiences in their family of origin 
influence their later lives with their spouses and bequeath a perpetuated effect on their experiences and 
behavioral patterns. 
Keywords: Family of origin, Marital conflict, Marital communicational skills, Marital satisfaction, 
Nurse 
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