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 چکيده
این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد خانواده اصلی در بروز تعارضات زناشویی زوجین انجام شد. روش 

 های استان گیالنهمبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه زنان متاهل ساکن شهرستان -مطالعه توصیفی

هت پیگیری به شورای حل اختالف و دادگستری شهرستان ج 5931-5931تشکیل دادند که در سال 

گیری دردسترس انتخاب نفر به شیوه نمونه 08مشکالت زناشویی خود مراجعه کرده بودند. از این بین، تعداد 

شدند و به سه پرسشنامه خانواده اصلی، تعارضات زناشویی براتی و ثنایی و مقیاس کارکرد خانواده پاسخ 

-SPSSسیون خطی چندگانه برروی نرم افزار ها با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگردادند. داده

های استقالل، صمیمیت و کارکرد خانواده با تعارضات که مؤلفه ها نشان دادتجزیه و تحلیل شد. یافته 16

درصد از واریانس نمره کل تعارض  93ها زناشویی به صورت کل رابطه منفی و معکوس دارند و این مؤلفه

(. نتایج پژوهش نشان داد که خانواده اصلی در بروز تعارضات >885/8p)کند زناشویی زوجین را تبیین می

 زناشویی زوجین نقش دارند.

 .خانواده اصلی، کارکرد خانواده، تعارض زناشویی اژگان کليدي:و
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 2 ، رقيه زارع 1 نژادفریبرز احمدي 
 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 5
 .کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 رقيه زارع

 بررسی نقش و کارکرد خانواده اصلی در بروز تعارضات زناشویی زوجين
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 مقدمه
یک نهاد پیچیده است، به خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در حال حاضر مانند سایر نهادهای اجتماعی درحال تبدیل شدن به 

یر است )بردیت، براون، اربوچ، ها، اهداف و نیازهای زوجین اجتناب ناپذطوری که تعارض زناشویی و یا تفاوت بین ترجیحات، خواسته

رکالمی غیها که با اشکال مختلف همچون پرخاشگری کالمی، (. تعارض زناشویی به عنوان یک تعارض یا درگیری روشن بین زوج5،2858مکلوان

(. تناقضات در زندگی اجتناب ناپذیر است و گاهی اوقات 2851شود تعریف شده است )رییسی پور، فالحچی، فالحی، و یا فیزیکی مشخص می

ردد. گبرای حفظ محبت در زندگی الزم است. شدت تعارض موجب بروز نفاق، پرخاشگری، ستیزه جویی و سرانجام اضمحالل و زوال خانواده می

ای که بر اثر تعارض و نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته است آثار مخربی در حیات کودکی فرزندان و خانواده به جای خانواده کانون

(. عوامل بسیاری برالگوهای 5331، 2کند )کیوچینگهای آتی به صورت عصیان و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز میگذارد که در سالمی

(. توجه 2880، 9فورمن-باشد )روبرتواش میگذارند. یکی از این عوامل تجارب فرد در خانواده اصلیراد با دیگران تاثیر میو تعاملی اف ارتباطی

ویی شبه تجارب اولیه فرد در خانواده اصلی اهمیت زیادی دارد، زیرا درک فرد از این تجارب و شیوه انطباق با آنها ممکن است کیفیت روابط زنا

(. خانواده اصلی به تجارب فرد با والدین یا مراقبان او در دوران کودکی اشاره دارد که اساس 2880، 3ا تحت تاثیر قرار دهد )ویتون و ازدواج او ر

کننده سازگاری زناشویی (. کارکرد سالم خانواده اصلی تعیین2880، 1نهند )فالک، واگنر، ماسمنروابط میان فردی او را در بزرگسالی بنیان می

ای است که (. براساس الگوی رشدی، خانواده سالم خانواده2883، 1عاطفی آنها در ازدواجشان است )بوثا، برگ، ونتر -دان و وضعیت روانیفرزن

های مشورت با یکدیگر، ارضای نیازهای جسمانی و روانی اعضاء های سالم فرزندپروری، داشتن مهارتهایی همچون کاربرد شیوهاز ویژگی

(. پژوهشگران نشان دادند که کارکرد سالم خانواده اصلی به فرزندان 2859د )صادقی، فتحی زاده، احمدی، بهرامی و اعتمادی، برخوردار باش

کند تا هویت مثبتی کسب کنند، استقالل خود را افزایش دهند و احتمال بروز مشکالت رفتاری و ارتباطی را در آینده کاهش دهند کمک می

(. همچنین قرار گرفتن در برابر تجارب منفی در خانواده اصلی با افزایش خطر مشکالت ارتباطی 2883، 7گر، گیل ریواس)دمیتریوا، چن، گرینبر

، به نقل از بلیاد، 2885، 0دهند، همراه است )هالفورد، ساندرز، بهرنسشوند و تشکیل خانواده میو زناشویی در فرزندان هنگامی که بزرگ می

(. تعارضات زناشویی با پیامدهای مهمی همچون فرزندپروری ناکارآمد، سازگاری ضعیف فرزندان و احتمال 5939اری، ناهیدپور، آزادی و یادگ

یابد و نارضایتی بیشتری های زوجی، ناسازگاری افزایش می(. با افزایش تعارض در ارتباط2881، 3فرزندی همراه است )النگ -های والدتعارض

(. از سوی دیگر محققان نشان 2882، 58شود )کویین، تامپسون و پالمرمشکالت از مقدمات طالق محسوب میگردد، به عالوه این حاصل می

اند که تاثیرات منفی تعارض )خشم، نفرت، ناراحتی و ترس( در تعامالت زوجین، با میزان خشونت و درگیری در ارتباط است )اسچلینگ، داده

 (.2889، 55بوکام، بارنت، آلن و راگلند

 

 نی نظري و پيشينه شناسی تحقيقمبا

ها گاهی اوقات پیش به وجود آمدن اختالف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است. به دلیل ماهیت تعامل زوج تعارض زناشویی:

اید در ازدواج بکنند. بنابراین ها نسبت به همدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی میدهد و درنتیجه زوجنظر روی میآید که اختالفمی

های فرض را براین گذاشت که بروز تعارض جزیی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است، بنابراین زن و شوهر باید یاد بگیرند که تعارض

ها عقیده دارند که (. هم درمانگران و هم زوج5931، به نقل از زارعی محمودآبادی، 5331، 52خود را حل کنند تا خوشبخت شوند )الیس

، به نقل از بخشی پور، 2881، 59خورده مشکالت ارتباطی است )سوزان، کیت و راسلهای شکستترین مشکالت در ازدواجترین و مخربشایع

(. ماهیت ارتباط زناشویی سرچشمه عمده ناخشنودی و تعارضات زناشویی است 5935اسدی، کیانی، شیرعلی پور و احمددوست، 

ها و (. تعارض بین فردی به عنوان نوعی تعامل که در آن اشخاص تمایالت، دیدگاه5935پورو همکاران، ، به نقل از بخشی 53،5907)گالسر
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ون دانند )کلین، پلیزنت، وایتشود که برخی از محققان آن را رخدادی عادی در زندگی زناشویی میکنند، تعریف میعقاید متضادی را بیان می

برند، ممکن است بر رابطه تأثیر ها برای مدیریت تعارض خود به کار میت، بلکه روشی که زوج(. تعارض همیشه منفی نیس51،2881و مارکمن

ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی اند که اگر زوجها نشان داده(. پژوهش51،5333منفی داشته باشد )گاتمن و سیلور

(. تعاریف مختلفی از تعارض زناشویی ارائه گردیده 2858، 57آسیب زا نیست )سیفرت وشوارتزحل آن را داشته باشند، وجود تعارض فراوان 

شود. تعارض از دیدگاه سیستمی، تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت است که در جهت است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می

(. بدیهی است که طرفین نزاع قصد دارند به 5932)مطهری، بهزادپور و سهرابی،  کندحذف امتیاز دیگری و افزایش امتیازات خود بروز می

ی توان تعارض را به عنوان فرایندهای او را خنثی کنند و بالخره از صحنه بیرون کنند. همچنین میطرف مقابل خود آسیب برسانند، تاکتیک

(. 2888، 50کند )گریف و برونیهسائل مورد عالقه او را سرکوب میبرد که طرف مقابل او مدرنظرگرفت که طی آن یکی از طرفین پی می

گیرند درجات مختلفی از استقالل و آید که زوجین به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که میهمچنین تعارض زمانی به وجود می

، 53بندی کرد )یونگ و النگض کامل طبقهتوان روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارها را میهمبستگی را نشان دهند که این تفاوت

( نیز تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش 2888(. ازنظر گالسر )5932، به نقل از مطهری و همکاران، 5330

زناشویی و ازدواج است. اما از دیدگاه های رفتاری و رفتار غیرمسئوالنه نسبت به ارتباط ها، طرحوارهارضای آن، خودمحوری، اختالف در خواسته

که همان چیز برای دیگری محرومیت دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده، درحالی( تعارض هنگامی رخ می5331)28سکستون

ته باشد، تعارض پدید (. کاهن اعتقاد دارد که هرجا عدم توافق، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران وجود داش5903را به دنبال آورد )قربانی، 

دانند که از عادات و شخصیت همسر ( نیز همسران متعارض را کسانی می5332)22(. فاورز والسون2881و هالفورد،  25خواهد آمد )مارکمن

ان از (. زمانی که همسر5900های گوناگون هستند )حیدری، ثنایی، نوابی نژاد و دالور، خود ناراضی بوده و دارای مشکل ارتباطی در حوزه

شان که نیاز به تأمل و کار دارد، استفاده کنند، هایی از رابطهتعارض و احساسات همراه با آن مثل خشم، حسادت، تنفر برای توجه به جنبه

کدیگر یای را برای مقابله با تعارض به کار نگیرند، ممکن است به تدریج از تواند پشتیبان آنها باشد. اگر همسران روش سازندهاین تعارض می

(. مارکمن، رودس، استنلی، 5907جدا شوند. سناریوی طالق یک معرکه ناگهانی نیست، بلکه فقدان تدریجی صمیمیت و نزدیکی است )شیری،

ند دریافت"بینی ریشه ارتباطات در تعارضات زناشویی و طالق: در پنج سال اول زندگیپیش "( در پژوهشی با عنوان2858) 29راگان و ویتون

سال اول ازدواج است )مارکمن،  1ای ارتباطی منفی و مخرب در خانواده اصلی قادر به پیش بینی اختالفات زناشویی همسران در که الگوه

( نیز در تحقیق خود نشان دادند که تجارب خانواده اصلی الگوی دلبستگی 2855) 23(. مورارو، تورلیک2858رودس، استنلی، راگان و ویتون، 

( و ویتون، والدینگر، اسچولز، آلن، کراول، 2858) 21(. بالک، ساسمن و آنگر2855کند )مورارو و تورلیک، پیش بینی می نیز رضایت زناشویی را

( در تحقیقات خود نشان دادند که مشاهده خشونت بین والدین و ارتکاب خشونت فیزیکی و روانشناختی در روابط زناشویی 2880) 21هوسر

های استوری، (. همچنین یافته2880، ویتون، والدینگر، اسچولز، آلن، کراول و هوسر، 2858ساسمن و آنکر، گذارد )بالک، فرزندان تاثیر می

زوج به دست آمد، نشان داد که طالق و تعارض در خانواده اصلی احتمال  17( که از یک نمونه با حضور 2883) 27کارنی، الورنس و براد

کند. در واقع تجارب افراد در خانواده اصلی، گی زندگی زناشویی فرزندان را پیش بینی میخشونت و عدم توانایی حل مسئله و از هم گسست

( معتقد است از آنجا که همبستگی مستقیمی 2889شکل دهنده رفتارها و روابط بین فردی و پیش بینی کننده کیفیت ازدواج آنهاست. باوم )

هایی که رابطه زن و شوهر با یکدیگر سب آنها با فرزندانشان وجود دارد، در ازدواجمیان رابطه نامناسب زن و شوهر با یکدیگر و رابطه نامنا

ها خود تبدیل به والدینی فرزندی نیز دچار آسیب خواهد شد. از این رو فرزندان بزرگ شده در این خانواده-تعارض آمیز است، ارتباط والد

(. کنگر، کویی، بریانت و 5903با نارسایی روبرو خواهد شد )حسینی و ذاکر، خواهند شد که کفایت و توانایی مناسبی نداشته و کارکردشان

بینی کننده رفتار فرزندان آنها با پیش 5332تا  5373خانواده دریافتند که روابط زناشویی والدین طی سالهای 539( از مشاهده 2888) 20الدر
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ایت کننده بودند، فرزندان آنها نیز نسبت به همسر و فرزندان خود گرم بود. به عبارت دیگر اگر والدین گرم و حم 5337همسرانشان در سال 

نفر از والدین و فرزند ازدواج کرده شان، دریافتند 237ای شامل ( در پژوهش طولی خود با نمونه2885) 23و حمایت کننده بودند. آماتو و بوث

با تفاهم و رضایت زناشویی فرزندان و به طور مثبت با تعارض و که تعارض، اختالف و نارضایتی در زندگی زناشویی والدین به طور منفی 

یش پاختالف و نارضایتی زناشویی فرزندان همبستگی دارد. آنها اظهار کردند که رفتارهای والدین و به طور کلی خانواده اصلی به احتمال زیاد 

دهند کودکانی که والدینشان به علت تعارض شگران نشان می(. مطالعات پژوه2885بینی کننده کیفیت ازدواج فرزندان است )آماتو و بوث، 

کنند، تری با والدین خود برقرار میرسند، رابطه ضعیفاند، دچار ناسازگاری رفتاری شده و هنگامی که به بزرگسالی میزیاد طالق گرفته

ها در ایران نیز ادامه داشته، همچنان که حسینی، (. این پژوهش98،5337یابد )بودن منهمچنین پس از ازدواج احتمال طالق آنها افزایش می

ای ی سالمت خانواده اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطهرابطه"( در پژوهشی با عنوان 5939نظری، رسولی، شاکرمی و حسینی )

ه رسیدند که سالمت خانواده اصلی به نفر انجام شد به این نتیج 238ای به حجمکه برروی نمونه "های حل تعارض سازنده و غیرسازندهسبک

ک حل ای سبطور مستقیم با صمیمت زناشویی رابطه معنادار دارد. همینطور سالمت خانواده اصلی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش واسطه

(. بلیاد، ناهیدپور، 5939تعارض سازنده و غیرسازنده، با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار دارد )حسینی، نظری، رسولی، شاکرمی و حسینی،

های آن و تعارضات زناشویی رابطه ( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین کارکرد خانواده اصلی و مولفه5939آزادی و یادگاری )

اد، ناهیدپور، آزادی و های آن قادر به پیش بینی تعارضات زناشویی و تمایز خود است )بلیمنفی و معنادار وجود دارد. خانواده اصلی و مولفه

( در پژوهشی خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین 5901(. همچنین حسینیان، یزدی و جاسبی )5939یادگاری،

 های سطح سالمت خانواده اصلی، استقالل در خانواده اصلی و صمیمیت در خانواده اصلی وجودرضایت زناشویی زنان از یک طرف و مولفه

ها، حفظ روابط خویشاوندی و تامین نیازهای اساسی دارد. با توجه به اهمیت بنیان خانواده در زندگی زناشویی که انتقال سینه به سینه ارزش

های اساسی آن است، این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا خانواده اصلی و کارکرد آن در بروز تعارضات انسان از نقش

 زوجین ایرانی نقش دارد؟ زناشویی

 

 روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متاهل ساکن شهرستانهای املش، لنگرود، رودسر 

ده به شورای حل اختالف و دادگستری شهرستان جهت پیگیری مشکالت زناشویی خود مراجعه کر 5931-5931تشکیل دادند که در سال 

نفر از زنان مراجعه کننده را با توجه به تمایل آنها و به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب نموده و آزمون  08بودند. در این پژوهش، تعداد 

 برروی آنها اجرا گردید. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:

ست که برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان سالمت سؤالی ا 38این مقیاس یک پرسشنامه  :31مقياس خانواده اصلی

اش توسط پتریاگنیس تدوین شده است. مقیاس خانواده اصلی بر استقالل و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات یک خانواده اصلی

شود که نمره باالتر نشانه استنباط از می 288و حداکثر  38ها حداقلخانواده سالم تمرکز دارد. نمره کل آزمون یا جمع نمرات کل سؤال

در تحقیق خود پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ بدست  92سالمت بیشتر خانواده یعنی کارکرد سالم خانواده است. پتروگیانیس

( نیز در تحقیق خود 5901صفرپور)(. 2858آوردند که حاکی از دقت باالی این آزمون برای سنجش کارکرد سالم خانواده است )پتریاگنیس، 

گزارش نمود که حاکی از دقت باالی این آزمون برای سنجش کارکرد  03/8پایایی پرسشنامه خانواده اصلی را با استفاده از آلفای کرونباخ 

 (. 5901های ایرانی است )صفرپور، خانواده با نمونه

سؤالی است که برای سنجیدن تعارضات  32تعارضات زناشویی یک ابزار ی نامهپرسش: 33(MCQ)ي تعارضات زناشویی نامهپرسش

تا همیشه نمره یک تا «  هرگز»ی ای بوده و برای گزینهاست. سؤاالت پنج گزینه( ساخته شده5973زناشویی توسط براتی و ثنایی در سال )

دهنده تعارض بیشتر و در این ابزار نمره بیشتر نشان است. 32و حداقل آن  258پنج درنظر گرفته شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 

( آلفای 5907(. در هنجاریابی پرسشنامه توسط بشکار)5903نمره کمتر به معنی تعارض کمتر است )سودانی، شهریاری و شفیع آبادی، 

، کاهش 38/8آمد: کاهش همکاری  برآورد شده است و برای هفت مؤلفه آن به ترتیب ذیل به دست 31/8کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر 

، کاهش رابطه با خانواده 31/8، افزایش رابطه با خانواده خود 38/8، افزایش حمایت فرزندان 31/8، افزایش واکنش هیجانی 02/8رابطه جنسی 

 (. 5903)سودانی، شهریاری و شفیع آبادی، 32/8، جداکردن امورمالی از یکدیگر 01/8همسر 

                                                           
29- Amato & Booth 
30- Bodenmann 
31- family-of-origin scale 
32- Petrogiannis 
33 - Marital Conflict Questionnaire 
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این ابزار برای ارزیابی عملکرد خانواده با عنوان توصیف مدل مک مستر از عملکرد خانواده : 34 (FAD) مقياس کارکرد خانواده

(91MMFF2توسط اپستاین، بیشاپ و بالدوین )های های انطباقی خانواده طراحی شد که در ویرایش( برای ارزیابی کارکرد و مهارت5318)91

(. شیوه سنجش خانوادگی مک مستر شش 5309ماده تنظیم شد )اپستاین و همکاران،  18در  5309بعدی کاسته شده و در نهایت در سال 

آمیزش  -1های عاطفی واکنش -3ها نقش -9ارتباطات  -2حل مسئله  -5سنجد که این شش بعد عبارتند از: بعد از عملکرد خانواده را می

طه معیار قابل مالحظه است به این معنی که عدد یک نشانگر عملکرد نق 7کنترل رفتار و یک مقیاس کلی. هر بعد دارای  -1)درگیری( عاطفی 

(. در ایران ثنایی 5938، به نقل از یوسفی، 5331، 97هند، آکستر -نشانگر عملکرد کامالً مناسب است )استونسون 7کامالً مغشوش و عدد 

برای کل مقیاس گزارش  35/8) کارکرد عمومی( و 73/8 ها( تا)نقش33/8( آزمون فوق را بر روی دانشجویان اجرا نمود که در دامنه 5973)

گردیده است. در بررسی نتایج کلی متغیرها از روش آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و 

 استفاده شد. SPSS-16افزار رمتحلیل رگرسیون چندمتغیری( استفاده گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از  ن

 

 یافته ها
 59/1سال با انحراف معیار 81/7و میانگین مدت ازدواج  81/1سال با انحراف معیار  35/20میانگین سنی شرکت کنندگان در تحقیق 

( دارای %08/3نفر ) 3م، ( فوق دیپل%33نفر ) 97( دبیرستان، %38/32نفر ) 91( دارای مدرک ابتدایی، %1/9نفر) 9بود. از بین این تعداد، 

هزار تومان،  988( کمتر از %7/58نفر) 3( نیز شاغل بودند. از این تعداد %7/58نفر ) 3( خانه دار و %1/03نفر) 75مدرک  لیسانس و همچنین 

ز یک میلیون تومان ( باالتر ا%2/28نفر ) 57تا یک میلیون تومان و  188( بین %9/99نفر ) 20هزارتومان،  188تا  988( بین %95نفر ) 21

 درآمد داشتند. 

کنندگان در متغيرهاي نقش و کارکرد خانواده اصلی و . ميانگين و انحراف معيار و نتایج ضریب همبستگی پيرسون نمرات شرکت1جدول

 تعارض زناشویی

 3 9 2 5 انحراف معیار میانگین متغیرها

 - - - 5 17/9 35/25 . استقالل5

 - - 5 71/8** 23/9 39/28 . صمیمیت2

 - 5 31/8** 71/8** 73/53 11/523 . کارکرد خانواده9

 5 -17/8** -27/8** -90/8** 87/3 78/511 .تعارض زناشویی3
=**11/1 

 

دهد. . میانگین، انحراف معیار و همچنین ضریب همبستگی متغیرهای نقش و کارکرد خانواده و تعارض زناشویی کل را نشان می5جدول

 های استقالل، صمیمیت و کارکرد خانواده با تعارضات زناشویی به صورت کل رابطه منفی و معکوس دارند.دهد که مؤلفهمیاین جدول نشان 

 . نتایج تحليل رگرسيون چندگانه متغير تعارض کل براساس مؤلفه هاي نقش و کارکرد خانواده اصلی2جدول

 SS DF MS F p R 2R ARS مدل

 92/8 93/8 13/8 <885/8 129/59 195/711 9 139/2211 رگرسیون

      075/11 71 287/3231 باقیمانده

       73 088/1152 کل

 f=129/59دار است )بینی نمره تعارض کل براساس متغیر نقش و کارکرد خانواده اصلی معنیدهد که مدل پیش. نشان می2جدول        

 تواند تبیین کند.درصد از واریانس متغیر تعارض کل را می 93مجموع ( و تاثیر نقش و کارکرد خانواده اصلی در p<885/8و 

 

 

 

                                                           
34- Family Assessment Device (FAD) 
35- McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
36- Epstein, Baldwin, Bishop 
37- Stevenson-Hinde & Akister 
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 هاي نقش و کارکرد خانواده اصلی. ضرایب رگرسيون چندگانه متغير تعارض کل براساس مؤلفه3جدول

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد متغیرهای پیش بین
T P 

B SE BETA 

Constant 112/251 533/0 - 953/21 885/8> 

 511/8 388/5 201/8 128/8 727/8 استقاللمؤلفه 

 208/8 -807/5 -519/8 359/8 -333/8 صمیمیتمؤلفه 

 <885/8 -091/3 -750/8 835/8 -332/8 کارکرد خانواده

       

دار بینی معنی( قابلیت پیشß=-75/8های نقش و کارکرد خانواده اصلی، متغیر کارکرد خانواده )دهد که از بین مؤلفه. نشان می9جدول

بینی متغیر مالک را نداشتند. مقایسه ضرایب بتا نیز نشان داد که های استقالل، صمیمیت توان پیشنمره تعارض کل را داشته ولی مؤلفه

 درصد واریانس مؤلفه تعارض کل را دارد.  75مولفه کارکرد خانواده توانایی تبیین 
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 بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و کارکرد خانواده اصلی در بروز تعارضات زناشویی زوجین انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

نیرو، دکه بین مؤلفه صمیمیت در خانواده اصلی با تعارضات زناشویی زوجین رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعه 

(، بلیاد و 5939(، حسینی و همکاران )2858) 93(، سیمون و فورمن2855(، مورارو و تورلیک )2855)  90الیف-کانگر، شاور، ویدمن و الرسن

ی لگذارد. کسانی که در خانواده اص( همسو بود. الگوهای تعاملی والدین در خانواده اصلی بر عملکرد فرزندان و رشد آنها اثر می5939همکاران )

ها و فقدان صمیمیت و استقالل مواجه های منفی مانند کم توجهی، غفلت، طرد، ابراز محدود هیجانو در تعامل با والدین خود با تجربه

(. کاهش همبستگی 2889، 38شوند، مشکالت مشابهی را در ارتباط با همسر و فرزندانشان خواهند داشت )وامپلر، شی، نلسون و کیمبالمی

ایرانی از تاثیرات منفی تغییرات الگوی خانواده در دهه های اخیر بوده که موجب کم شدن صمیمت بین اعضای خانواده گردیده های خانواده

و از نسلی به نسل بعد منتقل شده است. کم شدن صمیمیت امکان انتقال احساسات و هیجانات را در خانواده کاهش داده است. عدم ابراز 

شود و افراد در روابط خود با همسر و ین اعضای خانواده سبب اختالل در زندگی زناشویی افراد در آینده میمحبت و نبودن صمیمیت در ب

 شوند.فرزندان دچار مشکل می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه استقالل در خانواده اصلی با تعارضات زناشویی زوجین رابطه منفی و معکوس وجود دارد. 

(، کنگر، 2889(، باوم )2883) 32(، استوری، کارنی، الورنس و برادبری2851) 35اضر با مطالعه مینانگو، کیلونزو و اموایپوپونتایج پژوهش ح

ای از تعامالت زناشویی فرزندان در بخش عمده ( همسو بود.5901(، حسینیان و همکاران )5938(، فرحبخش )2888) 39کوی، بریانت و الدر

شود. هنگامی که فرزندان در تجربه الگوهای مثبت تعامل زناشویی شکست ده تعامالت زناشویی والدین آموخته میدوران کودکی از طریق مشاه

های بین فردی کارآمد همچون ارتباط موثر و حل تعارض را نیاموزند، خورند )مانند طالق یا تعارض شدید میان والدین(، ممکن است مهارتمی

شود. در نتیجه کسانی که مشکالتی را در روابط زناشویی فعلی خود با نها در تعارضات زناشویی در آینده میهایی که مانع از درگیری آمهارت

کنند )بلیاد و همکاران، شان را مجدداً سازماندهی و بازیابی میهای اصلیکنند، مشکالت ارتباطی موجود در خانوادههمسرشان تجربه می

5939.) 

ه بین کارکرد خانواده اصلی با تعارضات زناشویی زوجین رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتایج نتایج پژوهش حاضر نشان داد ک

( همسو بود. 2885(، آماتو و بوث )2883(، استوری و همکاران )2858پژوهش حاضر با مطالعه مارکمن، رودث، استنلی، راگان و ویتون )

(. کارکرد سالم خانواده 2880دهد )ویتون، یی و ازدواج فرزندان را تحت تاثیر قرار میتجارب اولیه فرد در خانواده اصلی، کیفیت روابط زناشو

(. همین امر سبب 2883عاطفی آنها در ازدواجشان است )بوثا، برگ و ونتر، -کننده سازگاری زناشویی فرزندان و وضعیت روانیاصلی تعیین

بینی نموده و عاملی جهت بررسی عملکرد فرد در روابط زناشویی فرزندان را پیش شود تا کارکرد کلی خانواده اصلی، موفق یا ناموفق بودنمی

گردد. از خانواده فعلی خود شود. بی شک سالمت و کارکرد سالم خانواده اصلی موجب تضمین روابط زناشویی فرزندان در آینده می

های شود در پژوهشا در چند شهرستان بود. پیشنهاد میهآوری نمونههای پژوهش حاضر حجم کم نمونه و بسنده کردن به جمعمحدودیت

آوری نمونه در چند استان صورت پذیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری انجام شود. از مسئولین محترم دادگستری شهرستانهای آتی جمع

 نماییم.مربوطه که بیشترین همکاری را با مجریان طرح داشتند، صمیمانه تشکر می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38- Dinero, Conger, Shaver, Widaman, Larsen-Rife 
39- Simon, Furman 
40- Wampler,  Shi, Nelson, Kimball 
41- Minanago, Kilonzo, Mwaipopo 
42- Story, Karney, Lawrence, Bradbury 
43- Cui, Bryant,  Elder 
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 مراجعمنابع و 
(. رابطه عملکرد 5935بخشی پور، باب اهلل؛ اسدی، مسعود؛ کیانی، احمدرضا؛ شیرعلی پور، اصغر؛ احمددوست، حسین ) [5]

-58(، صص2)59های در آستانه طالق، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، خانواده با تعارضات زناشویی زوج

28 . 

(. نقش خانواده اصلی در تمایز خود و تعارضات 5939بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت؛ یادگاری، هاجر ) [2]

 . 35-05(، صص2)2زناشویی. مجله روان پرستاری،

شد، (. مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. پایان نامه کارشناسی ار5973ثنایی، محمدباقر؛ عالقبند، ستیال؛ هومن، عباس ) [9]

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، تهران. 
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