
 

 متأهل زنان در پنهان ارتباطی پرخاشگری با زناشویی روابط کیفیت رابطه

 3خواه حجت محسن دکتر ،2رستمی سارا ،1نعمتی کیوان

 (.مسئول نویسنده). ایران کرمانشاه، اجتماعی، علوم دانشکده رازی، دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد کارشناس .1

 .ایران ایالم، ایالم، باختر عالی آموزش موسسه ابتدایی، وپرورشآموزش ارشد کارشناس .2

 .ایران کرمانشاه، اجتماعی، علوم دانشکده رازی، دانشگاه مشاوره، گروه استادیار .3
 40-40، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 90/11/1099تاریخ پذیرش:                                                    22/90/1099تاریخ وصول: 

 چکیده

و  میکبود. طرح پژوهش،  متأهلپنهان در زنان  یارتباط یبا پرخاشگر ییروابط زناشو تیفیرابطه کهدف از این پژوهش بررسی  

به این منظور تعداد بودند.  0011شهر کرمانشاه در سال  متأهلکلیه دانشجویان زن جامعه آماری این پژوهش از نوع همبستگی بود. 

خواهند انتخاب گیری در دسترس و به روش نمونه( 7112همکاران )و  تاپاچنیکپلنت از نفر از این افراد با استفاده از فرمول  051

( نلسون و CRASپنهان )( و مقیاس پرخاشگری ارتباطی 0995همکاران )و  باسبی (DASزناشویی )زندگی کیفیت مقیاس  شد و به

 لیتحل هریچندمتغ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر شدهآوریجمع یهاداده .ندپاسخ داد( 7112کارول )

نتایج (. P<10/1رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) پرخاشگری ارتباطی پنهانبا کیفیت روابط زناشویی  بین نشان داد که نتایج شد.

تبیین کیفیت روابط زناشویی  وسیلهبهپنهان  یارتباط یپرخاشگرواریانس درصد  8/09نیز آشکار کرد که چندگانه تحلیل رگرسیون 

زنان پنهان  یارتباط یپرخاشگربینی پیشدر  نقش مهمیکیفیت روابط زناشویی دهد که های این پژوهش نشان مییافته. شودمی

 . دندار متأهل

 .متأهل زنان پنهان، ارتباطی پرخاشگری زناشویی، روابط کیفیت کلیدواژه: 

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 85                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ازدواج موفق و شروع رابطه زناشویی قادر است بسیاری از نیازهای  درواقعزدواج در جامعه متغیر امروزی یک پدیده پیچیده است. ا

ساس انسان بر ا. مت و بهداشت روانی افراد داشته باشدالروانی و جسمانی را در محیطی امن برآورده سازد و تأثیر بسزایی بر س

انس و الفت با دیگران و مصاحبت و همراهی و همراز شدن با آنان نیازمند است و خانواده نهادی سرشت و نیاز ذاتی خویش به 

توان گفت (. لذا می0011معاذی نژاد و همکاران، دهد )پاسخ می بخشآرامطبیعی، عمیق و  صورتبهاست که به این نیاز فطری بشر 

 باهم هاآنازدواج پیوند زناشویی زن و مرد و با ی شخصیت آدمی دهدهن، عاطفی و شکلیک واحد اجتماعی عنوانبهخانواده که 

و عشق  (7171و همکاران،  7الوفورد) متیصمبا  توأمارتباط نیاز به برقراری اساس،  براین(. 7171و همکاران،  0بئان) ردیگمیشکل 

براین (. افزون 7171، 3وولس و مارککشاند )می باهم پیوند زناشوییانتخاب و  سویبهرا  زن و مرد است که دالیلی تریناساسیاز 

زندگی زناشویی کانون بسیاری از هیجانات مثبت و پیامدهای سازنده برای زوجین است، اما برخی اوقات این کانون خانواده  که

ا زناشویی را بکی از این خطرات که زندگی یتواند در معرض تهدیداتی باشد که زندگی زناشویی را با خطراتی مواجه سازد. می

اعمالی است که در رابطه دو نفره زن  دربرگیرندهکه  بین زوجین است 0پرخاشگری ارتباطی پنهان سازدمشکالت فراوانی مواجه می

شود و به رفتارهایی مانند صدمه زدن به روابط یا احساس پذیرش اجتماعی و تخریب روابط دوستانه اطالق و شوهر به کار گرفته می

ون و نلسباشد )گیری اجتماعی و خراب کردن وجهه اجتماعی میکناره مؤلفهرساند و مشتمل بر دو به همسر آسیب می گردد کهمی

 (.7112، 5کارول

اعمالی است که در رابطه دو نفره زن و شوهر  دربرگیرندهشود و گاهی اوقات پرخاشگری پنهان هم نامیده میپرخاشگری ارتباطی 

ه رابطه هدفمند و صدمه زدن ب نفوذاعمالبرای آسیب رساندن به همسر از طریق  تالشیرخاشگری ارتباطی را د. پشوبه کار گرفته می

ود که به شمی طالق و به رفتارهای باشدمیدر روابط بین افراد  اختاللند و نوعی آزار رساندن به دیگران از طریق ایجاد اتلقی کرده

نهان زنانی که از خشونت پ .ه روابط یا احساس پذیرش اجتماعی و تخریب روابط دوستانهرساند، نظیر صدمه زدن بهمسر آسیب می

ای هاند، بیشتر در معرض خطر برای قربانی شدن و سایر آسیباند، در مقایسه با زنانی که پرخاشگری پنهان را تجربه نکردهرنج برده

های رفتار پرخاشگرانه در زندگی با بیماری(. 7105و همکاران،  2فرانکل) رندیگو اجتماعی قرار می، هیجانی، خانوادگی روانی

و  2نائوقتون ریس)مک(، پیامدهای منفی برای سالمت و رشد 0391جسمانی نظیر بیماری قلب و عروق )سیارپور و همکاران، 

 01توسانتاساضطراب )(، 9710و همکاران،  9تیمونساسترس )(، 7109و همکاران،  8)اوته نفسعزت(، پایین بودن 7109همکاران، 

                                                           
1. Bean 
2. Lawford 
3. Vowels & Mark 
4. covert relational aggression 
5. Nelson & Carroll 
6. Frankel 
7. McNaughton Reyes 
8. Otte 
9. Timmons 
10. Tosuntas 
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 82                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. همچنین بر اساس 7109، 7؛ کریگسمن و وایالنکورت7171و همکاران،  0(، نشانگان افسردگی همراه است )لی7171و همکاران، 

 (.7171و همکاران،  3کاواباتاشود )پیشینه پژوهش پرخاشگری زناشویی منجر به مشکالتی مانند افسردگی در همسران می

گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی است. که شامل کناره کندروابط زناشویی به دو شکل نمود پیدا می پرخاشگری پنهان در

کریمی است ) ن توجه و مهربانی از همسردبه شکل عدم برقراری رابطه جنسی، تهدید به ترک رابطه و دریغ کر گیری عاطفیکناره

گیری عاطفی که نمودی از پرخاشگری ارتباطی در زندگی زناشویی است با رفتارهایی شامل (. همچنین کناره0398و همکاران، 

 با همسریا زوج، خودداری از صمیمیت جنسی و عاطفی  با همسرخودداری از محبت کردن، دوری از مهربانی و عدم شفقت ورزی 

شکل آزار غیرمستقیم همسر از طریق بدگویی، به  (. خراب کردن وجهه اجتماعی0392خزاعی و همکاران، شود )خود نشان داده می

(. بخش دیگری از 0398کریمی و همکاران، کند )مود پیدا میخصوصی همسر با دیگران ن اطالعات، درمیان گذاردن یپراکنعهیشا

ا دخالت دیگران رکنند که امکان تواند به این صورت باشد که یکی از زوجین شرایطی را فراهم میخراب کردن وجهه اجتماعی می

تواند عواملی که می ترینمهم(. یکی از 0392خزاعی و همکاران، کنند )ها، تعارضات و مشاجرات خود را فراهم میدر جریان بحث

 (.0398غفاری و رمضانی، است )بینی کننده پرخاشگری ارتباطی زوجین باشد، کیفیت روابط زناشویی پیش

از نظر بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در  شان در زندگیادراک افراد از موقعیت عنوانبهرا سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی 

 مشاهدهقابلذهنی بوده و توسط دیگران  کامالًپس موضوعی هایشان است. کند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتآن زندگی می

و همکاران،  0؛ به نقل از چایجیندا0992سازمان بهداشت جهانی، است ) های مختلف زندگی استوارنیست و بر درک افراد از جنبه

تعامل پویا و دینامیک بین زوجین اشاره دارد که نقش مهمی در کاهش تعارض در زندگی  عنوانبهکیفیت روابط زناشویی  (.7109

افق، خرسندی، سازگاری و انسجام در وجود شادی، رضایت، تو عنوانبهبه عبارتی، کیفیت روابط زناشویی کند. زوجین ایفا می

 کیفیت روابط زناشویی(. 7109دوی و همکاران، شود )زندگی زناشویی اشاره دارد که باعث تداوم زندگی زناشویی در زوجین می

های مشترک و ابراز محبت به میزان توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوعات مهمی چون همکاری در کارها و فعالیت عنوانبه

 (.0392صدر و همکاران،  ؛ به نقل از7102، 5میناست ) شدهفیتعریکدیگر 

سمانی ج سالمتبا  دهدو بهزیستی افراد را شکل می سالمتکیفیت روابط زناشویی که یک جنبه مهم از زندگی خانوادگی است، 

ا عاملی اصلی کیفیت زناشویی رد. باش، بهزیستی و ثبات در ازدواج میسالمتدارد و بیانگر  باالییزوجین همبستگی  یشناختروانو 

(. 0392 و همکاران، جامیموذن ؛ به نقل از 7115، 2بودرمن و سینادارد )سزایی در موفقیت و یا شکست ازدواج  دانند که نقش بهمی

در اهم از لحاظ نظری و تئوریکال بتوانند با پرخاشگری ارتباطی پنهان میدر کیفیت روابط زناشویی توان که بندی میدر یک جمع

قالب یک  را در متأهلاما پژوهشی که ارتباط کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان در دانشجویان ارتباط باشد، 

                                                           
1. Lee 
2. Krygsman & Vaillancourt 
3. Kawabata, 
4. Chaijinda 
5. Min 
6. Bodenmann & Cina 
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 82                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ؤالستحقیقاتی،  خألسخگویی به این پژوهش منسجم و واحد مورد بررسی قرار داده باشد، کمتر وجود دارد، لذا در راستای پا

 ؟کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان دانشجویان رابطه دارد آیاپژوهش حاضر این خواهد بود که 

 روش پژوهش

ین پژوهش جامعه آماری اشود و از رگرسیون استفاده شد. بینی انجام میپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی که با هدف پیش

 داوطلبانه و مجازی( و بر طبق فرمولدسترس )گیری در بودند. به روش نمونه 0011شهر کرمانشاه در سال  متأهلکلیه دانشجویان 

n=50+8m  پذیری بیشتر نتایج و احتمال نفر برآورد شد. در جهت تعمیم 20( حجم نمونه 7112همکاران )و  0نگیتاپاکاز پلنت از

زمان اجرای  کهییازآنجانفر انتخاب شد. همچنین  051نفر بیشتر انتخاب و در نهایت حجم نمونه  22ها تعداد برخی نمونهریزش 

ها وجود نداشت برای اجرای ( بود و امکان اجرای مداد کاغذی پرسشنامه09-کووید) روسیوپژوهش در دوران شیوع کرونا 

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی داده لیوتحلهیتجزها از روش آنالین استفاده شد. جهت پرسشنامه

های تحقیق شامل آزمون کجی و کشیدگی برای جهت سنجش متغیرهای تحقیق از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفروضه

برای بررسی  3و تورم واریانس 7، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهای آزمون نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برا

گی ها از ضریب همبستبود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها در صورت نرمال بودن داده 0ی چندگانههمخطعدم 

 استفاده شد. 70نسخه  SPSS افزارنرمپیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از 

 ابزار پژوهش

 توافق که سه خرده مقیاس سؤال 00شامل مقیاس این  :(5995) و همکاران، 6باسبی (DAS) 5زناشويیزندگی کیفیت مقیاس 

 00و 03، 07؛ انسجام زناشویی با سواالت 00و  01، 9، 8، 2با سواالت  زناشویی ؛ خرسندی2و  5، 0، 3، 7، 0زناشویی با سوالت 

 باً یتقرنمره،  2شود به این صورت که همیشه گذاری میای نمرهدرجه 2 در طیف لیکرت صورتبهاین مقیاس  کند.گیری میاندازه

کیفیت  دهندهنشانهای باال نمره درمجموع. گیردتعلق می 0 ندرتبهنمره و  7نمره، کم  3 معموالًنمره،  0نمره، اکثر اوقات  5یشه هم

کنم. گذاری میمعکوس نمره صورتبه 01و  9، 8، 2(. سواالت 0392صداقت خواه و بهزادی پور، است )روابط زناشویی باالتر 

اری برای مقیاس خودتنظیمی رفتمیان ضرایب همبستگی روایی و پایایی( نشان داده است که ) اسیمق سنجیروانهای بررسی ویژگی

دار و معنی 52/1تا  72/1در دامنه بین ( 0995همکاران )باسبی و مقیاس ( و 7115همکاران )و  2ویلسون هاروابط کارآمد در زوج

تا  30/1در دامنه  (0959) 9الک و واالس 8زناشوییسازش یافتگی با است. همچنین ضرایب همبستگی  آمدهدستبه 10/1در سطح 

                                                           
1. Tabachnick 
2. Tolerance 
3. variance inflation factor  (VIF) 
4. multicollinearity 
5. Dyadic Adjustment Scale (DAS) 
6. Busby 
7. Wilson 
8. Short marital-adjustment and prediction tests 
9. Lock–Wallace  
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 88                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. در یک 0392عیسی نژاد و همکاران، است )روایی همگرایی مقیاس  دهندهنشاناست که  شدهگزارش 10/1دار در و معنی 05/1

(. در خارج کشور اعتبار مقیاس با آلفای 0399و همکاران،  فیروزیاست ) آمدهدستبه 80/1پژوهش اعتبار مقیاس آلفای کرونباخ 

(. 0871، 0لی و جوهانسوناست ) شدهگزارش 29/1و برای زنان  89/1برای مردان  آمدهدستبهاست و ضریب  شدهیبررسکرونباخ 

 به دست آمد. 87/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

است که دو خرده مقیاس  سؤال 07این مقیاس شامل  :(2006کارول )( نلسون و CRAS) 2مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان

گیری را اندازه 07و  00، 01، 9، 8، 2با سواالت  0؛ خراب کردن وجهه اجتماعی2و  5، 0، 3، 7، 0با سواالت  3گیری عاطفیکناره

نمره، کم  7کم  نسبتاًنمره،  0شود به این صورت که خیلی کم گذاری میای نمرهدرجه 2کند. سواالت مقیاس در طیف لیکرت می

نمرات پرسشنامه برای کل سواالت  گیرد. دامنهنمره تعلق می 2نمره و خیلی زیاد  2زیاد  نسبتاًنمره،  5نمره، زیاد  0دانم نمره، نمی 3

 شدهاستفاده(. در داخل ایران برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 0011حمیدی کیان و همکاران، بود )خواهد  80تا  07

 و خراب کردن وجهه 85/1گیری عاطفی ، کناره85/1های شوهران در مورد همسران خود برای کل مقیاس است که ضرایب پاسخ

و  80/1گیری عاطفی ، کناره85/1های همسران در مورد شوهران خود برای کل مقیاس و همچنین ضرایب پاسخ 83/1اجتماعی 

(. سازندگان مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای 0392خزاعی و همکاران، است ) آمدهدستبه 87/1خراب کردن وجهه اجتماعی 

و خراب کردن  82/1گیری عاطفی و برای زنان در کناره 88/1ردن وجهه اجتماعی و خراب ک 91/1گیری عاطفی مردان در کناره

در یک پژوهش دیگر در خارج از کشور اعتبار پرسشنامه با آلفای  (.7112نلسون و کارول، اند )به دست آورده 91/1وجهه اجتماعی 

در (. 7102و همکاران،  5اوکااست ) شدهمحاسبهبرای مردان  89/1برای زنان و ضریب  91/1است که ضریب  شدهیبررسکرونباخ 

 به دست آمد. 87/1پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 هايافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص5جدول 

انحراف  میانگین بیشینه کمینه تعداد  متغیرهای پژوهش

 معیار

 کشیدگی چولگی

 175/1 -095/1 772/2 29/77 35 01 051 زناشویی توافق

 -259/1 -025/1 320/2 02/08 37 8 051 خرسندی زناشویی

 -707/1 -332/1 721/3 09/00 02 2 051 انسجام زناشویی

 -598/1 -730/1 980/05 05/57 81 72 051 نمره کل کیفیت روابط زناشویی

 900/1 009/0 097/2 29/72 32 07 051 گیری عاطفیکناره

 -222/1 -000/1 223/2 25/75 35 07 051 خراب کردن وجهه اجتماعی

 903/1 -500/1 981/07 03/53 20 72 051 نمره کل پرخاشگری ارتباطی پنهان

                                                           
1. Li & Johnson 
2. Couples Relational Aggression and Victimization Scale (CRAViS) 
3. love withdrawal 
4. social sabotage 
5. Oka 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 11

http://ijndibs.com/article-1-663-fa.html


  نعمتی و همکاران                                                                                                                                        ......پرخاشگری با زناشویی روابط کیفیت رابطه

  

 

 89                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نفر  051ها هد. تعداد آزمودنیدرا نشان میهای توصیفی کیفیت روابط زناشویی و پرخاشگری ارتباطی پنهان شاخص -0جدول 

از  های پژوهشدهد متغیراین نشان میکه  قرار دارد( 7تا  -7در بازه ) های پژوهشمتغیر و کشیدگی بودند. همچنین مقدار چولگی

آمده  0ی چندگانههمخطنتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و مفروضه عدم ، 7ند. در جدول نرمال برخوردارتوزیع 

  است.

 ه. نتايج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و عدم همخطی چندگان2جدول 

 دوربین واتسون )خودهمبستگی( یانسوارتورم  ضریب تحمل بینمتغیرهای پیش

 728/0 287/1 زناشویی توافق

 078/0 882/1 خرسندی زناشویی 101/7

 700/0 872/1 انسجام زناشویی

باشد،  5/7تا  5/0دهد. بر اساس قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین را نشان می 7واتسون-نتایج آزمون دوربین -7جدول 

 وردنظرمدوربین واتسون متغیرهای  آماره کهییازآنجابین از استقالل مناسب برخوردار هستند. آن است که متغیرهای پیش دهندهنشان

از  کدامچیه نیهمچناستقالل مناسب متغیرهای پژوهش است.  یدهندهنشاناین که  به دست آمد 5/7الی  5/0این پژوهش بین 

باشند. نمی 01تر از حد مجاز از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ کدامچیهو  0/1از حد مجاز  ترکوچکمقادیر آماره تحمل 

های پارامتریک ضریب زمونتوان از آبین است، میعدم وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیش دهندهنشاننتایج  کهییازآنجا

ضرایب ماتریس همبستگی  -3در جدول شماره  است. نانیاطمقابلود و نتایج آن همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نم

 بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

 . ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش3جدول 

 5 0 3 7 0 متغیرهای پژوهش

     0 گیری عاطفیکناره-0

    0 255/1** خراب کردن وجهه اجتماعی-7

   0 -079/1** -553/1** زناشویی توافق-3

  0 875/1** -255/1** -203/1** خرسندی زناشویی-0

 0 882/1** 831/1** -210/1** -203/1** انسجام زناشویی-5

  10/1مقدار احتمال در سطح 

درصد  99خطا و  10/1در سطح ) زناشوییبین کیفیت روابط نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  -3بر اساس جدول 

بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود  کهازآنجاییاطمینان( با پرخاشگری ارتباطی پنهان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

از اشویی کیفیت روابط زن بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساسزد، لذا برای پیشساپذیر میدارد این امر ادامه تحلیل را امکان

 آمده است.  5و  0شود که نتایج آن در جداول استفاده می رگرسیون چندگانه به روش همزمان

 

                                                           
1. multicollinearity 
2. durbin-watson 
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 . خالصه مدل و تحلیل واريانس پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس کیفیت روابط زناشويی4جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 212/1 (MRهمبستگی چندگانه )

 098/1 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 088/1 شدهلیتعد Rمجذور 

 F 795/08آماره 

 F 110/1سطح معناداری

رابر بکیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین  -0با توجه جدول 

ود. همچنین تبیین شکیفیت روابط زناشویی ابعاد  بر اساسپرخاشگری ارتباطی پنهان درصد از واریانس  8/09است. همچنین  212/1

ضرایب رگرسیون  -5است. در جدول  شدهارائهمناسب بودن مدل رگرسیونی  دهندهنشان راههکینتایج معنادار تحلیل واریانس 

 چندگانه به روش همزمان آمده است. 

 بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس کیفیت روابط زناشویی. ضرایب رگرسیون چندگانه پیش5جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 800/29 282/7 - 251/78 110/1 (Constantثابت )

 109/1 -921/7 -770/1 710/1 -392/1 زناشویی توافق

 110/1 -259/0 -203/1 722/1 -307/0 خرسندی زناشویی

 139/1 -915/7 -720/1 500/1 -132/0 انسجام زناشویی

یفیت کنتایج نشان داد که ابعاد تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان  راستانداردیغضرایب استاندارد و بر اساس  -5جدول 

 قرار گرفت.  دیتائبینی کنند و فرض پژوهش مورد را پیشپرخاشگری ارتباطی پنهان توانند میروابط زناشویی 

 گیریبحث و نتیجه

 بین ان داد کهنش نتایجبود.  متأهلپنهان در زنان  یارتباط یبا پرخاشگر ییروابط زناشو تیفیرابطه کهدف از این پژوهش بررسی  

نیز آشکار کرد انه چندگنتایج تحلیل رگرسیون رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  پرخاشگری ارتباطی پنهانبا کیفیت روابط زناشویی 

ژوهش نشان های این پیافته. شودتبیین میکیفیت روابط زناشویی  وسیلهبهپنهان  یارتباط یپرخاشگرواریانس درصد  8/09که 

 آمدهدستهب. این نتیجه دندار متأهلزنان پنهان  یارتباط یپرخاشگربینی پیشدر  نقش مهمیکیفیت روابط زناشویی دهد که می

( همسویی داشته باشد. در تبیین رابطه بین کیفیت روابط زناشویی و پرخاشگری 0398) یرمضانتواند با نتایج تحقیقات غفاری و می

اولسون  (.7171 و همکاران، 0هرورواست )اولسون  گشتاوری نظریه زناشویی، هاینظریهیکی از توان گفت که ارتباطی پنهان می

 و همکاران، 7)اولسون دهدمدل و رویکردی خانواده را مورد بررسی قرار می ارائهرویکرد سیستمی است که با  پردازانهینظر ازجمله

ونه مسئله متمرکز است که چگ براینهای خانواده است و (. نظریه گشتاوری اولسون بازنمایی آشکار از روابط پویا بین نظام7109

                                                           
1. Herrero 
2. Olson 
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 3و ارتباطات 7پذیریانعطاف ،0انسجام(. این نظریه سه بعد شامل 7100اولسون، هستند )اعضای خانواده و رفتارهایشان به هم مربوط 

  دارد 5پذیری خانواده ارتباط مستقیمی با عملکرد خانواده یا کنشوری خانواده(. انسجام زناشویی و انعطاف7109، 0ویلدهباشد )می

نقش  گانهسهپذیری در خانواده را ارتقاء دهد که این عوامل تواند انسجام و انعطافیک بعد تسهیل کننده، می عنوانبهو ارتباطات 

شویی زوجینی و کاهش مشکالت جنسی و زناشویی زوجین دارند. لذا وقتی مشکالت جنسی مهمی در ایجاد رضایت از زندگی زنا

 تبعبه(؛ و 7109 و همکاران، 2؛ به نقل از یوآن7111اولسون، بود )کمتری داشته باشند کیفیت زندگی جنسی آنان نیز مطلوب خواهد 

زوجین از کیفیت روابط زناشویی و جنسی مطلوبی برخوردار باشند کمتر نسبت به هم پرخاشگری کرده و در ارتباطات  یوقتآن

 دهند. خود پرخاشگری کمتری را بروز می

شهر کرمانشاه بود. همچنین اجرای میدانی آن در  متأهلهای این پژوهش انجام آن بر روی دانشجویان محدودیت ترینمهمیکی از 

آنالین بوده است که این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به  صورتبهران شیوع کرونا ویروس و دو

است  کنو مماست  شدهاستفاده در این پژوهش از پرسشنامه خودسنجیاند. کرده است که به اینترنت دسترسی داشتهسواالت می

و یا  تربا صرف زمان اندک باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی دادهرخآوری اطالعات خطایی در روند جمع

ز اختیار تواند خارج اها میکه البته این محدودیت پاسخگویی غلط و با سوگیری باشد و در نهایت موجب انحراف نتایج مطالعه شود

ای ههای پرسشنامحظات اخالقی و قانونی صرفاً به دادهدر این مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالپژوهشگر محسوب شوند. 

از این مطالعه،  آمدهدستبهاستفاده نشد. بر مبنای نتایج  توانست مفید باشداتکا شد و از سایر منابع اطالعاتی همچون مصاحبه که می

ویی، ار دلبستگی در زندگی زناشدیگر مانند کیفیت روابط جنسی، رفت های آتی نقش متغیرهاییدر پژوهش شود کهپیشنهاد می

رد بررسی قرار مو متأهلدانشجویان بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان در پیشو غیره، خودتنظیمی زناشویی، الگوهای ارتباطی خانواده 

یر نیست؛ پذامکان هاآناز  یعل استنباطو  اندآمدهدستبهی از نوع همبستگی فپژوهش حاضر، در یک طرح توصی هاییافته. گیرند

ردد با استفاده از گمی پیشنهاد. ت آنهستند نه علّ پرخاشگری ارتباطی پنهانهای ها در بهترین حالت، همبستهبینی کنندهپیش درواقع

 آمدهدستهبد. بر اساس نتایج پرداخته شوبر پرخاشگری ارتباطی پنهان در دانشجویان  مؤثرعوامل یک مطالعه کیفی به بررسی 

توان در جهت تدوین های این پژوهش میاز یافتهبه این صورت که عملی مطرح کرد. در سطح دستاوردها این پژوهش را توان می

ی پرخاشگر برای کاهش یشناختروانمراکز مشاوره و خدمات در ت درمانی مانند آموزش کیفیت روابط زناشویی ها و مداخالبرنامه

خود در  هایشود در غربالگریکمک شود. همچنین به مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد می متأهلدانشجویان ارتباطی پنهان 

 ها استفاده کنند. مراکز مشاوره از این یافته

 

                                                           
1. family cohesion 
2. family flexibility 
3. family communication 
4. Wilde 
5. family’s functioning 
6. Yuan 
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 منابع

 بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس (. پیش0011پانته آ. ) ،جهانگیر؛ و مژگان ،نیکنام ؛پروانه ،کیان حمیدی

 .25-91(، 0)7، خانواده درمانی کاربردی. متأهلورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد ودشفقتخ

 مقیاس پرخاشگری  سنجیروانهای بررسی ویژگی(. 0392)کیانوش.  ،زهراکار ؛ وولی اهلل ،فرزاد ؛شکوه ،نژادنوابی ؛سمانه ،خزاعی

 .25-88(، 7)01، در سالمت روانشناختیفصلنامه پژوهش پنهان ارتباطی در زوجین ایرانی. 

 ( .0397خواجه، امیرحسام؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم؛ عابدی، محمدرضا؛ و سجادیان، پریناز.)  اثربخشی آموزش شادمانی به

 .00-70 (،3)00، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. متأهلروش شناختی  رفتاری بر کیفیت روابط زناشویی مردان و زنان 

 (. بررسی رابطه 0391) .معینی، بابک؛ و مقیم بیگی، عباس ای، سیدمحمد مهدی؛ احمدپناه، محمد؛سیارپور، سیدمصطفی؛ هزاوه

مجله علمی دانشکده پرستاری آموزان مقطع متوسطه شهر همدان. پرخاشگری و خودکارآمدی و خودکارآمدی ادراک شده در دانش

 .02-70(، 7)09، و مامایی همدان

 ( .0392صداقت خواه، عاطفه؛ و بهزادی پور، ساره .)آگاهی و بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهنپیش

 . 52-22(، 31)8فصلنامه زن و جامعه، . شناختیپذیری روانانعطاف

 بررسی نقش راهبردهای (. 0392)ان. پیم ،مام شریفیو  ؛راهله، سیاه کمری ؛عبداهلل ،معتمدی ؛یوسف ،اعظمی ؛مهراد، محمدصدر

-73(، 7)2، اریروان پرستنشریه مقابله با استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. 

07. 

 ( .فراهم سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در جامعه 0392عیسی نژاد، مید؛ علیپور، الهه؛ و کلهری، صفورا .) ایرانی: آزمون

مشاوره و روان درمانی خانواده، ها. پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجه خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد زوج

2(7 ،)002-072 . 

 ده خانواپنهان.  یارتباط یپرخاشگر ی: نقش واسطه اییزناشو تیفیو ک یی(. عدالت زناشو0398. )یلوفرن ،یو رمضان جید؛م ،یغفار

 .083-513(، 21)05ی، پژوه

 بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با تنیدگی با (. 0399)شهره.  ،قربان شیرودیو  ؛جواد ،خلعتبری ؛طاهر، تیزدست ؛راحله، فیروزی

لوم پزشکی عمجله دانشگاه مبتال به سرطان پستان.  متأهلدشواری در تنظیم هیجان با نقش میانجی کیفیت روابط زناشویی در زنان 

 .30-02(، 0)73، اراک

 های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر (. اثربخشی آموزش مهارت0398کیانوش. ) ،زهراکارو  ؛صدیقه ،احمدی ؛اصغر ،کریمی

 .03-77(، 0)00، روانشناسی بالینیمجله . پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان

 ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر (. هم سنجی اثربخشی آموزش زوج0011حسن. ) ،امیریو  ر؛مختا ،عارفی ؛مهوشد، نژامعاذی

، فرهنگ مشاوره و روان درمانی. اکت( و تصویرسازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر مدیریت تعارض زناشویی زوجین) تعهدپذیرش و 

07(05 ،)707-085. 

 ( .0392موذن جامی، عارفه؛ محمدی، کوروش؛ و فالح چای، رضا.) گیری معنویبینی کیفیت روابط زناشویی براساس جهتپیش. 

 .30-01(، 7)5نشریه دین و سالمت، 
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