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Abstract
Aim and Background: Research has shown that resolving interpersonal conflicts is as important as social
relationships, especially between couples; therefore, the present study aimed to predict the pattern of conflict
resolution styles based on differentiation, cognitive flexibility with mediating the role of compassion in young
men and women with conflict.
Methods and Materials: This study was a descriptive correlational study. The statistical population included
men and women with marital conflict in kashan. The sample of this study consisted of 393 couples with marital
conflict who were selected by convenience sampling and included in the research questionnaires including the
conflict resolution skills (Strauss et al. 1990), self-compassion (Nef, 2003), cognitive flexibility questionnaire
(Dennis and Vander Wal, & Jillon, 2010) and differentiation of self-inventory (skowron and Schmitt, 2003). The
research data were analyzed by path analysis and structural equations by AMOS statistical software.
Findings: The results showed that the proposed model has a good fit and self-compassion can play a mediating
role between flexibility and negotiation conflict resolution style and psychological aggression as well as between
self-differentiation and negotiation conflict resolution styles and physical aggression (P ≤ 0.001).
Conclusions: Given the effects of marital conflict on couples, families and society, identifying the variables
involved in this important can provide a basis for planning to prevent and treat destructive styles of marital
conflict resolution and it seems that self-differentiation and self-compassion is one of the effective variables in
improving the conflict resolution techniques used in men and women with marital conflict.
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الگوی پیشبینی سبکهای حل تعارض بر اساس ابعاد تمایزیافتگی و انعطافپذیری شناختی باا
نقش میانجی شفقت ورزی به خود زوجین

 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکزی ،خمین ،ایران.
 -4استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که حل تعارضات بین فردی بهاندازه روابط اجتماعی بهویژهه در بژین زوجژین دارای ایمیژت فراوانژی اسژت
بنابراین پهویش حاضر بایدف الگوی پیشبینی سبکیای حل تعارض بر اساس تمایزیافتگی ،انعطافپذیری شناختی با نقش میژانجی شژتقت ورزی در
مردان و زنان جوان با تعارض انجام شد.
مواد و روشها :این پهویش توصیتی از نوع یمبستگی بود .جامعه آماری شامل زنان و مردان دارای تعارض زناشویی شهر کاشژان بژود .نمونژه ایژن
پهویش شامل  393نتر از زوجین دارای تعارض زناشویی بودند که بژهصژورت در دسژترس انتبژا و بژه پرسشژنامهیژای پژهویش شژامل مقیژژژاس
تکنیکیای حل تعژژارض استراوس و یمکاران ( ،)1993پرسشنامه شتقت به خود نف ( ،)2003پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی دنژی ونژدروال
( )2010و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون و اسمیت ( )2003پاسخ دادند .دادهیای پهویش با روش تحلیل مسیر و معادالت ساختاری بهوسیله نرمافژزار
آماری  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که مدل ارائهشده از برازش مطلوبی برخوردار است و شتقت ورزی به خود میتواند بین انعطافپژذیری و سژبک حژل تعژارض
مذاکره و پرخاشگری روانی و یمچنین بین تمایز خویشتن و سبکیای حل تعارض مذاکره و پرخاشگری جسمانی نقش میانجی ایتا نماید (.)P ≥0/001
نتیجهگیری :با توجه به اثرات تعارضیای زناشویی بر زوجین ،خانوادهیا و جامعه ،شناسایی متغیریای دخیل در ایژن مهژ مژیتوانژد زمینژه را جهژت
برنامهریزی جهت پیشگیری و درمان سبکیای مبر حل تعارضیای زناشویی فرای سازد و به نظر میرسد که تمایزیافتگی خویشتن و شتقت ورزی
به خود ازجمله متغیریای مؤثر در بهبود تکنیکیای حل تعارض استتادهشده در زنان و مردان دارای تعارض زناشویی است.
واژههای کلیدی :سبکیای حل تعارض ،تمایزیافتگی ،انعطافپذیری شناختی ،شتقت ورزی ،تعارض زناشویی.
ارجاع :یاشمینیک اعظ  ،حیدری حسن ،داودی حسین ،جعتری اصژغر .الگوی پیشبینی سبکهاای حات اعاارر بار اساا
انعطافپذیری شناختی با نقش میانجی شفقت ورزی به خود زوجین .مجله تحقیقات علوم رفتاری .13-23 :)1(19 1400

 -حسن حیدری
رایان نامهheidarihassan@yahoo.com :
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مقدمه
تحقیقات مبتلتی در ارتباط با تعارض در خانواده صورت گرفتژه
است ( )2 ,1اگر تعارضات ،بهطور کارآمد اداره شود ،از سکون و
رکود ارتباط جلوگیری میکند و در زوجین ،مهارتیای مثبت و
کارآمد منطبق با رویدادیای فشارزا ایجاد میکنند بهطژوریکژه
یادگیری این رویکرد انطباقی میتوانژد فژرد را در مقابژل دیگژر
رویدادیای فشارزای زندگی یژ مقژاومتژر کنژد ( )3ولژی اگژر
تعارض بژهطژور ضژعیتی اداره شژود ،موجژ تبریژ زنژدگی
زناشویی ،میشود و تژثثیرات زیانبژاری بژر سژالمت فیزیکژی و
ییجانی زوجین بهجا میگذارد ( .)4یمچنین ،تعارضات زناشویی
با پیامدیای مهمی در خانواده یمچون سازگاری ضعیف ،فرزنژد
پروری ناکارآمد ،سازگاری زناشویی ضعیف ،دلزدگژی زناشژویی
یمراه است (.)6 ,5
وجود اختالف و عدم تتای امری عادی در خانواده است که
ییچ خانوادهای از آن مستثنا نبوده و گایی منجر به تعارضیژای
شدید در خانواده میگردد .امروزه تعارضات و اختالفات گوناگونی
در خانواده وجود دارد که درصورتیکژه بژا روشژی صژحیح حژل
نگردد باعث تبری کارکرد خانواده میگردد ( .)7پژهویشیژای
انجامشده حاکی از آناند که تمایزیافتگی زوجین یکی از عوامژل
مؤثر در تعارضات خانواده و شژیوه یژای حژل آن مژیباشژد (.)9
تمایزیافتگی یک ترکی پیچیده از بلوغ عژاطتی ،توانژایی تتکژر
منطقی در یک موقعیت ییجانی و توانایی حتظ روابژط عژاطتی
نزدیک است که موجبات سالمت روانی و خانوادگی فرد را محیا
میسازد ( .)10 ,9بهطوریکه تمایزیافتگی خویش را میتژوان در
دو سطح درون روانی و بین فردی بررسی کرد ( .)9در بعد درون
روانی تمایز خود ،موج شکل گیری ظرفیتی برای خژودتنظیمی
در فرد میگردد که وی را قادر به جداسازی فرایندیای فکری از
فرایندیای عاطتی و نیز توانایی برای دستیابی به یویتی محکژ
و قژوی و بیژژان آزادانژژه افکژار و دیژدگاهیژژای فژردی مژیکنژژد.
درصورتیکه در بعد بین فردی آمیبتگی بژا دیگژران یژا جژدایی
عاطتی یر دو بیانگر سازوکاریای رفتاری بژرای تنظژی فاصژله،
مدیریت احساسات عاطتی یا تهدیدات درک شژده بژرای امنیژت
است (.)10
یکژژی دیگژژر از متغیریژژایی کژژه ممکژژن اسژژت بژژا میژژزان
رضایتمندی زناشویی ارتباط داشته باشد ،عملکردیژای شژناختی
زوجین است .انعطافپذیری روانشناختی بهعنوان فرآینژدی پویژا
تعریف می شود که علی رغ وجود تجار مبالف مسئول ایجژاد

1.compassion
2.self-kindness
3.self-judgment
4.common humanity
5.isolation
6.mindfulness
7.over-identification
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انطباق فرد بوده و در نوع روش زندگی و پذیرش یا عدم پذیرش
حادثهیای زندگی افراد نقش مهمی دارد .انعطافپذیری افژراد در
میزان بروز پاتولوژییا و سطح عملکژرد اجتمژاعی آنیژا بسژیار
تعیژژینکننژژده اسژژت ( .)11انعطژژافپژژذیری شژژناختی یکژژی از
اساسیترین ابعاد عملکردیای شژناختی و از مهژ تژرین عناصژر
کارکردیای اجرایی است که به توانایی فرد در تغییر افکار ،اعمال
و رایکاریا در واکنش به تغییژر شژرایط اطژالق مژیشژود (.)12
شناخت انعطافپذیر مستلزم فعژال سژازی و اصژالح فراینژدیای
شناختی در پاسخ به درخواست تغییر در انجژام فعالیژت یژا حتژی
تغییر در دستورالعمل انجام یک فعالیت است ( .)13انعطافپذیری
شناختی بهعنوان ویهگی عمده شناخت انسان توصیفشده اسژت
و به توانایی فژرد بژرای درنظرگژرفتن یژ زمژان بازنمژایییژای
متناقضژژی از یژژک شژژیک یژژا یژژک رویژژداد اشژژاره دارد (.)14
انعطافپذیری افراد در میزان بژروز آسژی یژا و سژطح عملکژرد
اجتماعی آن یا بسیار تعیینکننده است .افرادی که توانایی تتکژر
انعطاف پذیر رادارند ،از توجیهژات جژایگزین اسژتتاده مژیکننژد،
بهصورت مثبت چژارچو فکژری خژود را بازسژازی مژیکننژد و
موقعیتیای چالشبرانگیز یا رویدادیای استرسزا را میپذیرند و
نسبت به افرادی که انعطافپذیری کمی دارند ،ازنظر روانشناختی
تژژا آوری بژژاالتری دارنژژد ( .)15بژژا توجژژه بژژه ارتبژژاط بژژین
انعطافپذیری شناختی با سازگاری روانشناختی (نوال و یمکاران،
 )2011و تنظی ییجژان ( )16ایژن احتمژال مطژرح اسژت کژه
برخورداری یرچه بیشتر از انعطافپذیری شناختی و نظ جژویی
شناختی ییجان منجر بژه مژدیریت بهتژر ییجانژات و نیژز حژل
مسئله در روابط زناشویی شود.
یمگام با گسترش پهویشیا در این زمینه سازهای جدید بژا
عنوان شتقت 1به خود در روانشناسژی مطژرح شژد .نژف ()2003
شتقت به خود را بهعنوان سازهای سه مؤلتهای شژامل مهربژانی
با خود ،2در مقابل قضاوت کژردن خژود ،3اشژتراکات انسژانی 4در
مقابل انزوا 5و ذیژن آگژایی 6در مقابژل یمانندسژازی فزاینژده7
تعریف کرده اسژت .بژر ایژن اسژاس مهربژانی بژا خژود مسژتلزم
مالیمت ،حمایت و درک خود بجای سرزنش و انتقاد از خژود بژه
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خاطر کاستییا و نقصیا یمچنین تسژکین و آرامژش بژه خژود
درواقع پریشانی و نهایتاً پذیرش بژدون قیژد شژرط خژود اسژت
اشتراک انسانی مستلزم آگایی از درد و رنج تجربهشده در زمژان
حال بدون اینکه نه نادیده گرفته شود و نه بژه نشژبوار منتهژی
گردد ( .)17این نگرش حمایت گرانه نسبت به خود با بسژیاری از
پیامدیای روانشناختی مثبت ماننژد انگیژزهی بیشژتر بژرای حژل
تعارضات بین فردی ،حل مسئله سازنده ،ثبات زنژدگی زناشژویی
آمادگی برای شرم کمتر ،ترس از شکست کمتژر و مژوارد دیگژر
ارتباط دارد (.)19
لیکن با توجه به اینکه بسیاری از ازدواجیای کنونی بایدف
سازگاری و کس رضایت زناشویی انجام میگیرد ولژی بسژیاری
از افراد در این راستا شکستخژورده و رضژایت زناشژویی آنیژا
پایدار نمیماند و تبدیل به تعارضیژای زناشژویی مژیگژردد بژا
اندکی تعمق به پیامدیا و زیانیای اجتماعی (از قبیژل آماریژای
طالق کژه یرسژاله رو بژه افژزایش اسژت) ،اقتوژادی و روانژی
(ازجمله یزینهیایی کژه سژاالنه صژرف عژوارض ناشژی طژالق
میگردد) تعارضات زناشویی در ایران و نیز نتژایج پژهویشیژای
ذکر گردیده ،توجه به عوامژل مژؤثر در کیتیژت و نیژز تعارضژات
زناشویی ازجمله باال بردن آگایی افراد در خووص عوامل مژؤثر
بر شژکلگیژری و تژداوم تعارضژات زناشژویی گژامی عاقالنژه و
سودمند در جهت پایین آوردن تعارضات زناشویی و بهتبع آن نرخ
طالق در جامعه خوایژد بژود ازایژن رو پژهویش حاضژر بایژدف
پیش بینی سبک یژای حژل تعژارض بژر اسژاس تمایزیژافتگی و
انعطاف پذیری شناختی با توجه به متغیر میانجی شتقت ورزی به
خود در زوجیای دارای تعارض زناشویی انجام شد.
مواد و روشها
پهویش حاضر توصیتی از نوع یمبستگی بود و جامعژه پژهویش
حاضر شامل تمامی زنان و مردان دارای تعارض زناشویی بود که
در نی سال دوم سال  1399به دلیل درمان تعارض زناشویی بژه
کلینیک یا و مراکز مشاوره و رواندرمانی شژهر کاشژان مراجعژه
نموده بودند .با توجه به گستردگی جامعژه جهژت بژرآورد حجژ
نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استتاده شد و تعداد
 393نتر از افراد مراجعهکننده که دارای معیاریژای ورود ازجملژه
نداشتن اختالل جسمی و روانی ،زندگی بژا یمسرشژان ،حژداقل
تحویالت دیژلل و سژابقه یژک سژال زنژدگی مشژترک بودنژد
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بهصورت در دسترس به پرسشنامهیژای پژهویش پاسژخ دادنژد.
ابزاریای پهویش شامل پرسشنامهیای زیر میباشد.
مقیااا اکنیکهای حت اعااارر
پرسشنامه تجدیدنظر یافتهی تکنیکیای حل تعارض )(CTS2
اسژژتراوس ،یژژامبی ،مککژژای و شژژوگرمن ،)1993( ،خشژژونت
جسمانی و روانشناختی زوجین علیه یکدیگر در  12ماه گذشته را
موردسژژنجش قژژرار مژژیدیژژد .ایژژن پرسشژژنامهی  52سژژؤالی،
دربردارنژژدهی سژژه مقیژژاس مژژذاکره ،پرخاشژژگری روانشژژناختی،
حمله ی فیزیکی است .مقیژاس مژذاکره ،بژه زیژر مقیژاس یژای
مدیریت ییجانی و شناختی تعارض تقسی میشود و دو مقیژاس
دیگر مشتمل بر فرمیای خشژونت ختیژف و شژدید اسژت .ایژن
پرسشنامه درواقع دارای دو آزمون با مادهیای تکرار شژده اسژت.
نیمی از مادهیا دربردارندهی توصیف اعمال پرخاشگر است (فژرم
پرخاشگر) و نیمی دیگر اقدامات یمسر در قبژال رفتژار شژبص
پرخاشگر (فرم قربانی) را میسنجد .مطالعات گوناگون ،حژاکی از
پایایی و اعتبار قابلقبول این آزمون در کشوریا و فرینژ یژای
مبتلف است در پهویش اسژتراوس و یمکژاران ( )2004روایژی
پرسشنامه از طریق بررسی روایی یمگرا و روایی سازه تثییدشده
است .یمچنین مقدار ضرای آلتای کرونباخ بژین  0/79و 0/95
گزارش شده است .در پژهویش پنژاغی و یمکژاران ( )19روایژی
پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تثیید و مقدار ضژری
آلتای کرونباخ بین  0/66و  0/96گزارششده است.
پرسشنامه شفقت نف ()2113
پرسشنامه شتقت به خود ،شامل  26ماده است و پاسخیژا در آن
در یژژک دامنژژه  5درجژژهای لیکژژرت از ( 1تقریب ژاً یرگژژز) تژژا 5
(تقریبایمیشه) قرار میگیرند .این مقیاس سه مؤلتهی  2قطبی را
در قال  6زیر مقیاس مهربانی با خود ،قضاوت خود (معکژوس)،
اشتراکات انسانی ،انزوا (معکوس) ،ذین آگژایی و یمانندسژازی
فزاینده (معکوس) اندازهگیری میکنژد .ضژری آلتژای کرونبژاخ
برای نمره کل شتقت به خود ( ،)0/91مهربانی بژا خژود (،)0/97
قضاوت در مورد خژود ( ،)0/70اشژتراکات انسژانی ( ،)0/74انژزوا
( ،)0/92ذیژژن آگژژایی ( )0/75و یمانندسژژازی فزاینژژده ()0/64
گزارش شده است ( .)20در ایران نیز سعیدی ،قربانی ،سژرافراز و
شریتیان ( ،)19ضری آلتای کرونباخ پرسشنامه شتقت به خود را
 0/93گژژزارش کژژرده اسژژت .یمچنژژین در تحقیقژژی کژژه نژژف و
یمکاران ( )21در کشوریای تایلند ،تایوان و آمریکا انجام دادنژد
ضرای آلتای کرونباخ برای یرکدام از کشوریا به ترتیژ ،0/97
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 0/95و  0/96به دست آمژد .مژؤمنی و یمکژاران ( )22ضژرای
پایایی آلتای کرونباخ خرده مقیاس یای اشتراکات انسانی و ذین
آگژژایی را  ،0/71مهربژژانی بژژا خژژود را  ،0/75انژژزوا  0/72و
یمانندسازی افراطی را  0/65گزارش کردند.
پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی
این پرسشنامه توسط دنی و یمکاران ساخته شده است و یژک
ابزار خود گزارشی کوتاه  19مادهای اسژت کژه در یژک طیژف 7
درجه ای از کامالً مبالت تا کامالً موافق نمرهگذاری میشژود و
برای سنجش انعطافپذیری شژناختی بژه کژار مژیرود .در کژل
گویهیای این پرسشنامه موفقیت فرد برای بژه چژالش کشژیدن
افکار ناکارآمد و جایگزینی آنیژا بژا افکژار کارآمژد و متژوازن را
بررسی میکند و با توجه به سه جنبهی انعطافپژذیری شژناختی
شامل میل به درک موقعیتیای سبت بهعنژوان موقعیژتیژای
قابژژلکنتژژرل ،توانژژایی درک چنژژدین توجیژژه جژژایگزین بژژرای
رویدادیای زندگی و رفتار انسانیا و توانایی ایجاد چندین راهحل
جایگزین برای موقعیژت یژای سژبت سژاخته شژده اسژت .ایژن
پرسشنامه در کار بژالینی و غیژر بژالینی و بژرای ارزیژابی میژزان
پیشرفت فرد در ایجاد تتکر انعطژافپژذیر در درمژان شژناختی -
رفتاری افسردگی و سایر بیمارییای روانی به کار مژیرود (.)23
دنی و یمکاران دو عامژل ادراک گزینژهیژای مبتلژف ادراک
توجیه رفتار و عامل ادراک کنتژرلپژذیری را شناسژایی کردنژد و
یمبستگی این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس
انعطافپذیری شناختی مارتین مطلو گزارش دادنژد .کهژدانی و
ابوالمعالی الحسینی ( )24یمسانی درونی ایژن پرسشژنامه را بژه
روش آلتای کرونباخ ،برای کل مقیژاس ،ادراک کنتژرل و ادراک
گزینهیای مبتلف به ترتی  0/91 ،0/91و  0/94و با روش بژاز
آزمایی به ترتی  0/75 ،0/91و  0/79به دست آوردند.
پرسشنامه امایییافتگی خود ()DSI-R
این پرسشنامه نبستین بژار در سژال  1999توسژط اسژکورون و
فرید لندر طراحژی و اجژرا شژد و سژل در سژال  2003توسژط
اسکورون و اسژمیت بژر مبنژای نظریژه بژوئن ،مژورد بژازبینی و
تجدیدنظر قرار گرفت .این مقیاس دارای  46عبژارت اسژت و از
چهار عامل واکنش ییجانی ،موقعیژت مژن ،گسژلش عژاطتی و
امتزاج با دیگران تشکیلشده است .پرسشنامه تمایزیافتگی خود
در یک طیف  6درجهای از (اصالً در مورد من صحیح نیست) تژا
(کامالً در مورد من صحیح است) درجهبندیشده است و آزمودنی
باید مشبص کند تا چه حد با یریک از عبارات موافق یا مبالف

یافتهها
در ببش دادهیای جمعیژت شژناختی تجزیژهوتحلیژل دادهیژای
آماری نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنییژای
پهویش به ترتی برابژر بژا  40/43و  9/90و در متغیژر سژنوات
زندگی برابر با  11/75و  6/57بود.
با توجه به شکل شماره  1مژدل نهژایی بررسژی پژیشبینژی
سبکیای حل تعارض براساس تمایزیژافتگی و انعطژافپژذیری
شناختی با توجه بژه نقژش میژانجی شژتقت ورزی بژه خژود در
زوجیای دارای تعارض زناشویی شهر کاشان مورد بژرازش قژرار
گرفت .شاخصیای برازش ایژن مژدل در جژدول  2آورده شژده
است.
با توجه به جدول  2تمام شاخصیای برازش مطلق و نسژبی
در سطح خو و نزدیژک و بژاالتر از  0/90قژرار گرفتژه اسژت.
یمچنین شاخص برازش مطلق  RMSEAبرابر با  0/019است
که کمتژر از  0/09گژزارش شژده اسژت بنژابراین مژدل نهژایی
اصالحشده مورد برازش از برازش خوبی برخژوردار اسژت .طبژق
مدل بهدستآمده میتوان تکنیکیای حل تعارض زوجین را بژر
اسژژاس متغیریژژای شژژتقت ورزی بژژه خژژود ،تمژژایز خویشژژتن و
انعطافپذیری شناختی بررسی کرد .در ادامه در جدول  3ضرای

17

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 7:31 +0430 on Tuesday September 21st 2021

است .برای به دست آوردن نمره مربوط به یر زیر مقیاس کژافی
است نمره یمه عبارات مربوط به زیرمقیژاس مژوردنظر را بژای
جمژژع نمژژوده ،سژژل از جمژژع امتیژژاز  43عبژژارت نیژژز نمژژره
تمایزیافتگی کلی به دسژت مژیآیژد بنژابراین حژداکثر نمژره در
مقیاس برابر با  259و حداقل نمره  43میباشد .نتایج تحقیقژات
انجام شده توسط اسکورون و اسمیت ( ،)25اعتبار و روایی باالیی
را نشان دادند .پایایی فژرم تجدیژدنظر شژده آن بژا روش آلتژای
کرونباخ برای کل مقیاس  0/92بود .ضری یمسانی بژرای زیژر
مقیاس یای ایژن پرسشژنامه شژامل واکژنش ییجژانی ،جژدایی
عاطتی ،جایگاه من و ی آمیبتگی با دیگران به ترتیژ ،0/99 :
 0/91 ،0/94و  0/96گزارششژده اسژت .کاظمیژان و یمکژاران
( )26میزان پایایی این پرسشژنامه را بژا اسژتتاده از روش آلتژای
کرونباخ  0/92برآورد نمودند
روش آماری :برای تجزیه وتحلیل دادهیا از آمار توصژیتی
مانند میانگین و انحراف معیژار و آمژار اسژتنباطی یژا اسژتتاده از
تحلیل مسیر و معادالت سژاختاری بژا نژرمافژزار AMOS-24
استتاده شد.
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شده است.

کلی ،مستقی و غیرمستقی برای یر رابطه داخل مژدل گژزارش
استجدول  .1دادههای اوصیفی و نرمالیتی متغیرهای پژوهش
متغیر
تمایز خویشتن

میانگین و انحراف استاندارد
167/19±12/26

1

انعطافپذیری شناختی
شتقتورزی به خود

115/05±17/52
90/94±9/96

0/16
0/20

*0/11
**0/12

2
**0/15

3

تکنیکیای حل تعارض

207/63±17/77

0/099

**0/19

**0/14

**0/22

4

شکت  .1مدل پیشنهادی ارسیمشده برازششده
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش مدل ارسیمی نهایی
شاخص برازندگی

GFI

AGFI

TLI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

0/79

0/79

0/79

0/79

0/00

0/79

0/010

است ( .)p>0/001از طرفی اثر اصلی گژروه یژ معنژادار اسژت
( .)p=0/001یمچنین تعامل زمژان و گژروه نیژز معنژادار اسژت
( .)p=0/001اثر زمان نشان میدید کژه تتژاوت معنژاداری بژین

جدول  3نتایج آزمون تحلیل واریان با اندازهگیری مکژرر را
برای متغیر خودکارآمدی با اصالح درجات آزادی نشان میدیژد.
از محتوای جدول مشبص است که اثرات اصلی زمژان معنژادار
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نرمالیتی
0/20
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گروه نشان میدید که  97درصد تغییژرات متغیژر خودکارآمژدی
آزمودنییا ناشی از عضویت گرویی است.

پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری وجژود دارد .انژدازه اثژر در اثژر
اصلی گروه نشان میدید که  97درصژد تغییژرات متغیژر اصژلی

جدول  .3نتایج آزمون احلیت واریانس با اندازهگیری مکرر برای اثرات اصلی و اعاملی خودکارآمدی

جدول  .4ضرایب کت ،مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده
اثر مستقی
اثر کل
مسیریای رگرسیونی
0/522
0/522
انعطافپذیری شناختی –» شتقت ورزی به خود

اثر غیرمستقی
---

انعطافپذیری شناختی –» مذاکره

0/205

0/107

0/099

انعطافپذیری شناختی –» پرخاشگری روانی

0/297

0/220

0/077

انعطافپذیری شناختی –» پرخاشگری جسمانی

0/194

0/079

0/115

تمایز خویشتن –» شتقت ورزی به خود

0/174

0/174

---

تمایز خویشتن –» مذاکره

0/322

0/299

0/033

تمایز خویشتن –» پرخاشگری روانی

0/319

0/293

0/026

تمایز خویشتن –» پرخاشگری جسمانی

0/339

0/300

0/039

شتقتورزی به خود –» مذاکره

0/199

0/199

---

شتقتورزی به خود –» پرخاشگری روانی

0/147

0/147

---

شتقتورزی به خود –» پرخاشگری جسمانی

0/221

0/221

---

جدول  .5بوت استراپ مسیر واسطهای اکنیکهای حت اعارر
حد پایین
خطای استاندارد
بوت استراپ
مسیر
0/091
0/332
0/099
انعطافپذیری شناختی –» مذاکره

حد باال
0/435

معنیداری
0/044

انعطافپذیری شناختی –» پرخاشگری روانی

0/077

0/471

0/097

0/491

0/049

انعطافپذیری شناختی –» پرخاشگری جسمانی

0/115

0/266

0/034

0/996

0/069

تمایز خویشتن –» مذاکره

0/033

0/292

0/033

2/03

0/027

تمایز خویشتن –» پرخاشگری روانی

0/026

0/355

0/011

1/909

0/051

تمایز خویشتن –» پرخاشگری جسمانی

0/039

0/251

0/169

1/969

0/049

دوبهدوی تتاوت میانگین یوش ییجانی در سه مرحله ارزیابی از
آزمون تعقیبی بونترونی استتاده شد که در جدول  3نشان داده
شده است.
با توجه به جدول  4ضری اثر غیرمستقی عملکرد خانواده بر
مسیریای انعطژاف پژذیری شژناختی –» پرخاشژگری جسژمانی
 0/115انعطافپذیری شناختی –» پرخاشگری روانژی  0/077و

یمچنین اندازه اثر در متغیر زمان نشان میدید که  95درصد
تغییژژرات متغیژژر خودکارآمژژدی ناشژژی از تغییژژرات زمژژانی اسژژت.
یمچنین اندازه اثر تعامل زمان و گژروه  0/76اسژت کژه نشژان
میدید تقریباً  76درصد تغییرات واریان خودکارآمدی ناشژی از
تغییرات زمانی در حداقل یکی از دو گروه اسژت .بژرای بررسژی
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منابع تغییرات
اثر گروه
اثر زمان
تعامل زمان*گروه

میانگین مجذورات
6725/571
10579/157
173/511

F

734/904
446/522
475/654

درجات آزادی
2
2
4

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001

اندازه اثر
0/974
0/957
0/964

توان آزمون
1/00
1/00
1/00
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که مدل ارائهشژده از بژرازش مطلژوبی برخژوردار
است و شتقت ورزی به خود میتواند بین انعطافپذیری و سبک
حل تعارض مذاکره و پرخاشگری روانی و یمچنژین بژین تمژایز
خویشتن و سبکیای حل تعارض مذاکره و پرخاشگری جسمانی
نقش میانجی ایتا نماید .تحقیقات گویژای آن اسژت کژه سژطح
باالی شتقت به خود با رفتاریای پرخاشگرانه رابطه منتی ( )27و
با ارتبژاط مژؤثر زوجژین رابطژه مثبژت دارد ( .)29عژالوه بژر آن
مشبص شده که شژتقت بژه خژود باعژث احسژاس شژادکامی و
خوشببتی در زندگی زناشویی ( ،)29رضایت از زندگی زناشژویی
( ،)30در شیوه حل تعارضات و چالشیا ( )31و روابژط عاشژقانه
مطلو ( )32میگردد .بر این اساس شتقت بژه خژود بژهعنژوان
منبع مهمی از شادی در نظژر گرفتژه مژیشژود ( .)33در مقابژل
افرادی که در سطح باالیی از خود انتقژادگری قژرار مژیگیرنژد،
میزان رضایت از زندگی پژایینی را تجربژه مژیکننژد و در ایجژاد
تکنیکیای متید مذاکره با یمسژر مشژکلدارنژد ( .)29ازایژنرو
می توان بیان نمود زمانی که افراد دارای مهارتیای خود شتقت
ورزی باشند ،میدانند که چگونه کیتیت روابژط خژود را افژزایش
داده و بژژا روشیژژای مژژؤثر بژژا یمسژژر خژژود مژژذاکره کژژرده و
تعارضیای به وجود آمده در روابط زوجی خود را حل کنند .ایژن
افراد میتوانند که با تجار منتی ،شکستیا ،تعارضژاتی کژه در
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انعطژژافپژژذیری شژژناختی –» مژژذاکره  0/099بژژرآورد گردیژژد.
یمچنین تثثیر غیرمستقی متغیر میژانجی عملکژرد خویشژتن در
مسیریای تمایز خویشتن –» پرخاشگری جسمانی  ،0/039تمایز
خویشتن –» پرخاشگری روانی  0/026و مسیر تمژایز خویشژتن
–» مذاکره  0/033به دست آمد .ازاینرو در ادامه جهت بررسژی
میزان معناداری روابژط فژوق بژه بررسژی بژوت اسژتری آنیژا
پرداخته شده است.
با توجه به جدول  5مسیریای انعطژاف پژذیری شژناختی –»
مذاکره ،انعطاف پذیری شژناختی –» پرخاشژگری روانژی ،تمژایز
خویشتن –» مذاکره و مسژیر تمژایز خویشژتن –» پرخاشژگری
جسمانی و قرار نگرفتن صتر در حد پایین و باالی آنیا میتوان
بیان نمود متغیر شتقت ورزی به خود میتواند بین انعطافپذیری
و سبک حل تعارض مذاکره و پرخاشگری روانی و یمچنین بین
تمایز خویشتن و سبکیای حل تعژارض مژذاکره و پرخاشژگری
جسمانی نقش میانجی ایتا نماید (.)p>0/05

رابطه خود با یمسرشان به وجد آمژده چگونژه برخژورد کژرده و
بتوانند به دوراز پرخاشژگری کالمژی ،فیزیکژی و روانژی مژذاکره
نمایند .این افراد میداننژد گشژودگی و حرکژت یمگژام بژا رنژج
کشیدن خود ،تجربه مراقبت و مهربانی نسبت بژه خژود ،نگژرش
غیر قضاوتی و درک کننده نسژبت بژه بژیکتژایتی و شکسژت و
تجربه شکست ببشژی از تجربژه معمژول انسژانیت اسژت .لژذا
میتوانند نامالیمات زندگی خود و یمسرشان را موردپذیرش قرار
داده و با آن با انعطافپژذیری شژناختی بیشژتری مواجژه شژوند
ازاینرو بژه سژمت بهبژود روابژط گژام برداشژته کژه اسژتتاده از
تکنیک یای عاری از پرخاشژگری در حژل تعارضژات در ایشژان
است .در تبیین تثثیر تمایزیافتگی خویشتن بر تکنیکیژای حژل
تعارض باید بیان نمود تمایزیژافتگی در سژطح درون روانژی بژه
توانایی تشبیص افکار از احساسات و انتبا بژین گزینژهیژای
پیشنهادشده توسط احساسات یا افکار در موقعیتیای پیش رو را
شامل میگردد که و در سطح برون فردی ،موج شژکلگیژری
تجربه صمیمیت با دیگران به شکل ارادی میگردد که بهصورت
تکانشی به ییجانات دیگران پاسخ نمیدید ( .)34از طرف دیگر
یافتهیای پهویشیای پیشین نشان دادهاند افراد با تمایزیژافتگی
ضعیف تمایل بژه واکژنش ییجژانی بیشژتری دارنژد ،مشژکالت
بیشتری با عقاید دیگران از خود نشان میدینژد و در ارتباطژات،
آشژژتتگی و گسژژلش عژژاطتی بیشژژتری نشژژان مژژیدینژژد ()35
درحالیکه افرادی کژه نمژرات بژاالتری در تمایزیژافتگی کسژ
میکنند ،در ارتباط یژای خژود بژا دیگژران ارزیژابییژای عینژی
واقعبینانهتری از خود نشان مژیدینژد ،ییجژانیژای خژویش را
به صورت یشیارانه تجربه کرده و ارتباطات نزدیک و صمیمانه را
فژارغ از رفتاریژای پرخاشژگرانه برقژژرار مژیکننژد ( .)9افژراد بژژا
تمایزیافتگی خویشتن باال انعطاف پژذیری بیشژتری در مرزیژای
خود با یمسرانشان نشان میدیند و درزمانی که با چژالشیژایی
در زندگی خویش مواجه میشوند عملکرد مؤثرتری از خود نشان
میدیند ( ،)36یمچنین در موقعیتیایی که میزانش تژنش بژاال
است این افراد در مقایسه با افراد با تمایزیافتگی خویشتن پژایین
تا آوری بیشتری داشژته و نشژانهیژای کمتژری از آشژتتگی و
پرخاشگری فیزیکی ،روانی و جسمانی از خود نشژان مژیدینژد.
ازاینرو این افراد با توجه به آنکه اوالً احساسات خود را بهخوبی
شناخته و تشبیص میدینژد مژی تواننژد بعژد پرخاشژگری را از
تکنیک یای حل تعارض خود خارج نموده و بژا اسژتتاده از روش
مذاکره عاری از پرخاشگری جسمانی و روانی افکار ،احساسات و
خواستهیای خود را بیان کنند .درثانی این افراد بهتژر مژیتواننژد
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مشاوران خانواده با استتاده از تکنیک یای که مبتنژی برافژزایش
خود شتقت ورزی و تمژایز خویشژتن در زوجژین دارای تعژارض
 لیکن. بر بهبود تکنیکیای حل تعارض آنیا اقدام نمایند،است
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به وجود محژدودیت در
جامعژژه پژژهویش (زوجژژین دارای تعژژارض شژژهر کاشژژان) در
تعمی یافته یای پهویش به گروه یای دیگر جوان احتیژاط بایژد
.رعایت گردد

ییجانات منتی خود را در روابط بین فردی کنترل کنند درنتیجژه
گرایش بیشتری بژه اسژتتاده از روشیژای متیژد حژل تعژارض
 ازاینرو با توجژه.زناشویی با شریک زندگی خود نشان میدیند
به مطال فوق مژیتژوان بیژان نمژود شژتقت ورزی بژه خژود و
تمایزیافتگی خویشتن سه بسزایی در بهکارگیری تاکتیک یژای
 شتقت ورزی و تمایزیافتگی خویشتن در روابط.حل تعارض دارد
زناشویی بهمثابه یک رایبرد تنظی ییجان عمل میکنند و زمینه
شکل گیری ییجانات مثبت نسبت به خژود و یمسژر را افژزایش
داده درنتیجه در روابط زناشژویی خژویش گژرایش بیشژتری بژه
 ایژن.استتاده از مذاکره بجای پرخاشگری از خود نشان میدیند
افراد با توجه به آنکه احساسات و رفتار خود و طرف مقابلشان را
می شناسند توانایی بیشژتری در یمژدلی بژا یمسژر خژود داشژته
درنتیجه بجای استتاده از پرخاشگری از تکنیک یای سازنده حل
تعارض بهره مژیبرنژد و لژذا پیشژنهاد مژیگژردد روانشناسژان و

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه مدیران و مسئوالن فنی کلینیکیای مشاوره
شژژهر کاشژژان و یمچنژژین زوجینژژی کژژه بژژا پاسژژخدیژژی بژژه
پرسشنامهیای این پهویش ما را در انجژام ایژن پژهویش یژاری
.رساندند قدرانی و کمال تشکر بهعمل آورده میشود
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