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چکیده

. شرکت کنندگان کردبررسی دانشجویان متاهلبدهکار، و اجتناب متقابل) و رضایتمندي زناشویی را در -ین الگوهاي ارتباطی(ارتباط متقابل سازنده، طلبکارمطالعه حاضر رابطه ب

پاسخ دادند. نتایج حاصل از همبستگی )1992) و رضایتمندي (هودسن، 1984بودند که به مقیاس هاي الگوهاي ارتباطی (کریستینسن و سوالوي، از دانشجویان متاهلنفر 62

و بدهکار -طلبکار/زن-سبک ارتباطی مردبدهکار بویژه -متقابل سازنده رابطه منفی و با  الگوهاي ارتباطی طلبکارالگوي ارتباطینارضایتمندي زناشویی بارسون نشان داد کهپی

ی در شناخت و بررسی اهمیت الگوهاي ارتباطی بعنوان عاملی اثرگذار در عملکرد زناشویی است.. این مطالعه نمایانگر گام مهمنشان دادرابطه مثبت اجتناب متقابل 

رضایتمندي؛بدهکار-طلبکار؛ارتباط متقابل سازنده؛الگوهاي ارتباطی:کلید واژه ها

شاید بتوان گفت قدیمیترین سئوالی که در ادبیات پژوهشی خانواده و ازدواج از دیرباز 

مختلف را درگیر می کرده، اینست که مشخصه هاي یک زوج شاد ذهن پژوهشگران

چیست؟  و چه چیزي ازدواج شاد را از غیر شاد متمایز می کند؟ و اگر بخواهیم این 

سئوال از فرم مقطعی آن که به زمان خاصی از زندگی زناشویی اشاره می کند  به 

تغییر بدهیم بهتر است فرم طولی، که بازه زمانی طوالنی تري را در نظر می گیرد، 

بپرسیم که مشخصه هاي زوجینی که احساس رضایتمندي می کنند، چیست؟ و چه 

چیزي زوجین راضی را از غیر آن متمایز می کند؟  

-در طی چند دهه اخیر الگوهاي ارتباطی بویژه الگوي ارتباطی طلبکار

ان و پژوهشگران بدهکار در روابط صمیمانه زوجین توجه زیادي را از سوي محقق

مختلف به خود جلب کرده است. زوج درمانگران این الگو را بعنوان مشکل رایج اغلب 

زوجینی که بدنبال درمان هستند شناسایی کرده اند. تحقیقات اولیه درایالت متحده 

نشان داد که کیفیت ارتباط بین زوجین درروابط رومانتیک با رضایت و ثبات رابطه 

-) الگوي طلبکار2003). گاتمن و همکاران (1997هیمان ،مرتبط است (ویس و 

بدهکار را بعنوان پدیده اي که با مالکهاي ازدواج نامناسب در ارتباط است مورد اشاره 

) در تحقیقی نشان داد که این الگو ارتباط قوي با 1988قرار دادند. کریستینسن(

ن این الگو با جنسیت وجود نارضایتی از ازدواج دارد. از طرفی ارتباط محکمی نیز بی

دارد. 

در حال حاضر شناخت روشنی از نقش محوري ارتباط در ازدواج وجود دارد. 

تحقیقات بسیاري نشان داده اند که کیفیت ارتباط زوجین با سازگاري زناشویی آنها 

ارتباط دارد. همچنین جنبه هاي مشخصی از ارتباط متعارض ، تغییرات طوالنی مدتی 

؛ هیاوي، 1993کارنی، &سازگاري رابطه پیش بینی می کند (برادبري را در 

توان با ). کارشناسان خانواده درمانی معتقدند می1995ماالموس، &کریستینسن 

هاي ارتباطی به زوجین، از وقوع مشکالت زناشویی موقع مهارتآموزش صحیح و به 

مطالعه حاضر ارتباط بین ها جلوگیري کرد. بدین خاطر در و متالشی شدن خانواده

الگوهاي ارتباطی و رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گرفت.

روش

جامعه آماري این مطالعه، دانشجویان مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. 

مرد) 80-زن82نفر (162متاهل دانشگاه علم و فرهنگ بوده است. از این جامعه 

هایی که در ادامه می آیند، پاسخ دادند:بطور داوطبانه انتخاب شدند و به مقیاس

؛ به نقل از ثنایی، 1992شاخص رضایت زناشویی: والتر دبلیو. هودسن  (

شاخص «) بمنظور اندازه گیري مشکالت رابطه زناشویی این ابزار را ساخت. 1387

سئوالی است که براي اندازه گیري میزان، شدت یا 25یک ابزار » رضایت زناشویی

مشکالت زن یا شوهر در رابطه ي زناشویی تدوین شده است. این شاخص دامنه ي

که نمرات کمتر از آن نشانه 30) -+،5داراي دو نمره ي برش است. یکی نمره ي (

است. نمرات باالتر 70ي عدم مشکالت مهم بالینی رابطه است. دومین نمره برش، 

سترس شدید است و احتمال تقریبا همیشه نشانه ي آن است که مراجع دچار ا70از 

تصور یا استفاده از نوعی خشونت براي حل مشکالت را می توان صریحا ملحوظ 

داشت. مشاور یا درمانگر باید از وجود چنین احتمالی غافل نباشد.  این آزمون در 

نفري از دانشجویان 158) روي یک گروه نمونه ي 1380ایران توسط ساعتی (

42/26د. میانگین این آزمون براي نمونه ایرانی دانشگاه هاي تهران اجرا ش

)sd=23/46.بدست آمد (

) پرسشنامه 1984): کریستیسن و سوالوي (CPQپرسشنامه الگوهاي ارتباطی (

آیتمی است 35. این مقیاس یک ابزار ) را طراحی کرده اندCPQالگوهاي ارتباطی (

لف)زمانی که مسئله یا که ارتباط زوجین را در سه مرحله از تعارض می سنجد: ا

مشکلی رخ می دهد (از طریق سه آیتم سنجیده می شود)، ب) هنگام بحث در مورد 

آن مشکل  ( هجده آیتم وجود دارد که به بررسی رفتارهایی از قبیل انتقادگري، 

سرزنش گري، و اجتناب اختصاص یافته است) و ج)پس از بحث در مورد مشکل ( 

پسایند هاي تعارض همچون کناره گیري متقابل و یا سیزده آیتم وجود دارد که به

مصالحه می پردازد).زوجین هر یک بطور جداگانه، توصیفاتی را از این که بطور کلی 

در روابطشان چه چیزهایی  رخ می دهد، می خوانند و براساس مقیاس لیکرتی 

به الگوي خاصی که در )» 9) کامال ممکن است (1کامال نا ممکن است («

) سه الگوي 1991طشان  موجود است، اشاره می کنند. کریستینسن و شینک (رواب

در نظر گرفتند: CPQارتباطی را بعنوان زیر مقیاس هاي 

الف) خرده مقیاس ارتباط متقابل سازنده ( هر دو به صحبت در رابطه با مشکل 

د)، ب) می پردازند و احساسات خود را بیان کرده و در گیر مذاکره و مصالحه می شون

بدهکار (یکی از زوجین غر می زند و مطالبه گر است در حالیکه -خرده مقیاس طلبکار

دیگري کناره جویی می کند)، و ج) خرده مقیاس  اجتناب متقابل ( هر دو از پرداختن 

به موضوع و هر گونه تماس فیزیکی و عاطفی در دوره بعد از تعارض اجتناب می 

گزینه اي ( از کامال ناممکن 9مقیاس لیکرتی کنند). پاسخ دهندگان مطابق یک

) بمنظور 1390است تا کامال ممکن است) به سئواالت پاسخ می دهند. صمدزاده (

نفري 401) در نمونه اي CPQبررسی اعتبار و روایی پرسشنامه الگوهاي ارتباطی (

س را گزارش کرد و از روایی این مقیا76/0از کارمندان متاهل، آلفاي کرونباخ 

حمایت کاملی به عمل آورد.

نتایج

نشان می دهد که نارضایتی 1نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در جدول 

) بدست 64/0زناشویی با الگوي ارتباطی سازنده متقابل همبستگی منفی و معنادار (

بدهکار، و اجتناب -طلبکار/زن-بدهکار، مرد-داده است و با الگوهاي ارتباطی طلبکار

0/0که همگی در سطح ا34/0، و 34/0، 33/0ابل به ترتیب عبارتند از : متق

بدهکار با نارضایتی -طلبکار/مرد-معنادار هستند. و تنها همبستگی الگوي ارتباطی زن

زناشویی ناچیز بوده است.

1جدول

)n=62ضرایب همبستگی بین الگوهاي ارتباطی و رضایتمندي (



91اردیبهشت ماه 28و 27–دانشگاه گیالن مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان         

ظ
ظ

ده
زن

سا
ل 

اب
تق

 م
ط

با
رت

ا

کا
لب

ط
ر

-
ار

ک
ده

ب

رد
م

-
ن

/ز
ار

ک
لب

ط
-

ار
ک

ده
ب

ن
ز

-
رد

/م
ار

ک
لب

ط
-

ار
ک

ده
ارب

ک
لب

ط
ر 

 د
ها

ش 
نق

-
ار

ک
ده

لب
اب

تق
 م

ب
نا

جت
ا

رضایتمندي

-.645
**

.331
**

.346
**

.200-.136.349
**

.0001.009.006.120.293.005

بحث

بدهکار با -الگوي ارتباطی طلبکارهمانگونه که قبال اشاره شد رابطه بین

نارضایتی زناشویی بیشترین نگرانی را براي متخصصین روانشناسی و مشاوره بوجود 

آورده است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه رضایت زناشویی با الگوهاي ارتباطی 

بل انجام شد.  یافته ها نشان داد که نارضایتی زناشویی با الگوي ارتباطی سازنده متقا

بدهکار، -و با الگوهاي ارتباطی طلبکار.) بدست آمد64/0همبستگی قوي منفی (

)، 1997رابطه مثبت نشان داد. این نتیجه با یافته هاي مطالعه ویس و هیمان (

) که نشان داده بودند یکی از عوامل موثر 2004)، تورپل و دیگران (2002ساقلین (

طی است، هماهنگ است.در رضایتمندي زناشویی نوع الگوهاي ارتبا

بدهکار با نارضایتی زناشویی -تقریبا بیشتر یافته ها در زمینه الگوي طلبکار

مرتبطند. در این میان در انواع مختلف روابط (ازدواج کرده، هم خانه، هم جنس و 

زوجینی که به کلینک مراجعه نمی کنند) و فرهنگ هاي مختلف (آمریکاي شمالی، 

بدهکار با نارضایتی -،تایوان و پاکستان) ارتباط الگوي طلبکاراسترالیا،اروپا، برزیل

زناشویی بیشترین نگرانی را براي درمانگران بوجود آورده است (الدریج و کریستینسن 

). ما می دانیم که این یافته ها تنها از یک مطالعه را نتیجه گیري نمی شود 2002

ژگی هاي نمونه (سن، طول مدت ) احتماال به اندازه و وی2002(هیفنر و همکاران، 

بدهکار و - ازدواج، میزان رضایتمندي زوجین) بستگی دارد. بین الگوي طلبکار

نارضایتی بیشترین نگرانی را براي متخصصان بوجود آورده است. همینطور 

بدهکار و رضایت زناشویی احساس _) گزارش کرد که رابطه بین طلبکار2005ویگر(

قش تعدیل کننده اي را در مردان بطور بیشتر و بطور ادراك شده توسط خود همسر ن

کمتر در زنان بعهده دارد. مشابه با زوجین نا هم جنس گرا رضایتمندي در زوجین هم 

بدهکار مرتبط است(باکوم و - جنس گرا هم بطور کلی با الگوي طلبکار

)، و تفاوت در میزان تغییر مورد نظر تفاوت مورد نظر را در نرخ2009همکاران،

&کناره جویی در حین تعارض پیش بینی می کرد (هولی -رفتارهاي طلبکارانه

).2010لوینسون؛ 

همانطور که قبال اشاره شد، یکی از جالبترین جنبه هاي الگوي طلبکار/بدهکار 

و » بدهکار-طلبکار/زن-سبک مرد «در روابط زناشویی اینست که این الگو با دو 

در مطالعه حاضر نیز سبک ارتباطی تصور است.قابل » بدهکار- طلبکار/مرد-زن«

بدهکار با نارضایتی زناشویی رابطه مثبت نشان داد. . تحقیقات - طلبکار/زن- مرد

پیشنهاد می کنند که زنان با قدرت کمتر در فرهنگ هاي خاص ممکن است به کناره 

). 2010گیري تمایل داشته باشند (کایوگلین و اسکات،

طه بین الگوي ارتباطی اجتنابی و نارضایتی زناشویی همچنین مطالعه حاضر راب

) دریافتند که عدم رضایت گزارش شده 2009را مثبت نشان داد. آفیفی و همکاران(

بیشتر بالفاصله قبل از یک تعامل ، اجتناب بیشتري که از طریق روش هاي مشاهده 

خودگزارش اي کدبندي و ثبت می شده است و اجتناب بیشتر از نقطه نظر برداشت از

دهی همسر در طی تعامل پیش بینی کرد. 

اگرچه افراد به دالیل مختلف ازدواج می کنند ولی اکثر آنان خواستار یک 

زندگی خوب و بدون تعارض هستند به عبارت دیگر زوجین در پی کسب رضایت 

زناشویی هستند که بدست آوردن این رضایت کار آسانی نیست. نظر به این که 

رضایت بخش موجب حفظ زن و شوهر از درماندگی روان شناختی و ازدواج هاي

حوادث منفی زندگی می شود، پس رضایت زناشویی یک جنبه مهم از رضایت کل 

زندگی افراد است. و یکی از عوامل مهم در برقراري و حفظ آن نوع ارتباط زوجین 

ی را بررسی است. بدین خاطر مطالعه حاضر رابطه الگوي ارتباطی و رضایت زناشوی

کرد که با توجه به همبستگی هاي بدست آمده می توان چنین نتیجه گیري کرد که 

یکی از عوامل موثر در رضایتمندي زناشویی نوع الگوهاي ارتباطی موجود بین 

آنهاست.
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