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Abstract
This research aims to determine the Effect of
group counseling based on Satir communication
approach on quality of life, marital confliction,
and satisfaction in women in the exchanging
marriage, flee marriage and normality marriage.
This semi-experimental research contains a
pretest, posttest with ever three groups. The
statistical population were woman in the
exchanging marriage, flee marriage and normality
marriage. The sample contains 15 women in each
group. The data gathered by sf36 and enrich scale
and Marital Conflict Questionnaire Revised
(MCQ-R) questionnaire. Women in the each
group were under 7 sessions by group counseling
based on Satir communication approach. The
research questionnaires data were analyze by
using the covariance analysis method provided by
SPSS 19 software for statistical analysis. In this
research, The effect of group counseling on Satir
communication approach on quality of life was
not statistically meaningful, but The effect of this
therapy on marital satisfaction and marital
confliction was statistically meaningful.
Keywords: quality of life, marital confliction,
satisfaction, Satir communication approach, the
exchanging marriage. flee marriage
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واصر یًسفی
احمذ اماوی

محمذ حسه پًر
ٌچکیذ
َذف پژيَص آضکار ساخته اوذازٌ کارآمذی خاوًادٌدرماوی
ستیر در کاَص تعارض زواضًیی ي افسایص کیفیت ي رضایت
 زن بٍ زن ي فرار،زواضًیی زوان ازدياجکردٌ بٍ ضیًٌ عادی
 ایه پژيَص ویمٍ آزمایطی دربرگیروذٌ یک.کردن بًد
 جامعٍ آماری.پیصآزمًن ي پسآزمًن با سٍ گريٌ است
ٍزوان ازدياجکردٌ بٍ َر سٍ ضیًٌ وامبردٌ بًدوذ ي ومًو
ٍ دادٌَا بٍيسیل. وفر از َر گريٌ بًد51 ٌدربرگیروذ
 سىجٍ زيجی ایىریچ يSF-36 پرسطىامٍ کیفیت زوذگی
 زوان.) گردايری ضذMSQ( پرسطىامٍ تعارضات زواضًیی
. جلسٍ مًرد درمان ستیر قرار گرفتىذ7 َر سٍ گريٌ طی
51 دادٌَای پرسطىامٍَای پژيَص با بٍکارگیری ورمافسار
 ي ريش آماری تحلیل کًياریاوس مًرد تجسیٍيتحلیلspss
 یافتٍَای ایه پژيَص وطان میدَذ کٍ ريیکرد.قرار گرفت
ارتباطی ستیر در افسایص رضایت زواضًیی ي کاَص تعارض
 يلی در بُبًد کیفیت زوذگی،زواضًیی کارآمذ بًدٌ است
.کارآمذ وبًدٌ است

 تعارض، رضایت زواضًیی، کیفیت زوذگی:ياژگان کلیذی
، ضیًٌ ازدياج زن بٍ زن، ضیًٌ ازدياج فرار کردن،زواضًیی
ريیکرد ارتباطی ستیر
. ایران. سىىذج، داوطگاٌ کردستان،ٌ داوطیار گريٌ مطاير.
. داوطگاٌ کردستان،ٌ داوطیار گريٌ مطاير.
. کارضىاس ارضذ ريان ضىاسی بالیىی.
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مقدمٍ
خب٘ٛاد ٜثب پی٘ٛذ ٔیبٖ صٖ  ٚضٞٛش و ٝاصدٚاج ٘بْ داسد ٕ٘ٛد ٔییبثذ .اصدٚاج یىی اص ثشخستٝتشیٗ
سٚیذادٞبی ص٘ذٌی ٞش فشد است  ٚآغبص آٖ ث ٝسٚصٌبس ثبستبٖ ثشٔیٌشدد .اصدٚاج پیٕب٘ی
ٔمذس ،آییٙی  ٚلب٘٘ٛی ٔیبٖ صٖ ٔ ٚشد ثشای ٕٞشاٞی دس یه ص٘ذٌی اختٕبػی تبص ٜثب یىذیٍش
است و ٝپی آٔذ آٖ آسأص ،اصخٛدٌزضتٍی ٟٔ ٚشٚسصی خٛاٞذ ثٛد .دس اصدٚاجٔ ،شد  ٚصٖ
ثٝقٛس آصادا٘ ٚ ٝوبُٔ قی یه دٚس ٜصٔب٘ی ٘بٔطخع ٔتؼٟذ ٔیٌشد٘ذ وٚ ٝاحذ پٛیبیی تحت
ػٛٙاٖ خب٘ٛاد ٜثشپب وٙٙذ (وٗٔ ٕٝٞ .)2003،1شدٞب  ٚص٘ب٘ی و ٝاصدٚاج ٔیوٙٙذ ،اٞذافطبٖ
خٛضجختی خب٘ٛاد ٚ ٜپبسذاسی اص سالٔت است .اص سبصٜٞبیی و ٝثٍٟ٘ ٝذاسی سالٔت خب٘ٛادٚ ٜ
فشا ٓٞوشدٖ خٛضجختی ٕٞسشاٖ وٕه ٔیوٙذ ،ویفیت ص٘ذٌی  ٚسؾبیت ص٘بضٛیی ثبال ٚ
تؼبسؼ وٓ است .ایٗ ػٛأُ ٘یض ثٛ٘ٝث ٝخٛد تحت تأثیش ضٕبس ثیوشا٘ی اص ٔتغیشٞبی دیٍش است
(فیدی )1998 ،2و ٝضی ٜٛاصدٚاج ٔیتٛا٘ذ یىی اص ایٗ ػٛأُ ثبضذ.
خب٘ٛاد ٜیىی اص پبیٞٝبی اغّی خبٔؼ ٝث ٝضٕبس ٔیسٚد  ٚدستیبثی ث ٝخبٔؼ ٝسبِٓ آضىبسا دس
ٌش ٚسالٔت خب٘ٛاد ٜاست  ٚتحمك خب٘ٛاد ٜسبِٓ ث ٝثشخٛسداسی افشاد آٖ خب٘ٛاد ٜاص سالٔت
سٚا٘ی  ٚداضتٗ ساثكٞٝبی پسٙذیذ ٜثب یىذیٍش ثستٍی داسد (ٌشای ،3تشخٌُٕ ٝوبسیبٖ.)1376،
خب٘ٛادٜای سبِٓ است و ٝدس آٖ سؾبیت ص٘بضٛیی ثبال  ٚویفیت ص٘ذٌی پسٙذیذٚ ٜخٛد داضتٝ
ثبضذ .افض ٖٚثش ایٗٞب تؼبسؼ آٖ دس وٕتشیٗ ا٘ذاص ٜثبضذ.
ویفیت ص٘ذٌی اص دیذٌب ٜافشاد ،دس ٔٛلؼیتٞبی ٘بٕٞسبٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛد ٚ ٜث ٝسؾبیت فشد
اص ص٘ذٌی خٛد ثشٔیٌشدد  ٚثب ػٛأّی ٔب٘ٙذ سٗ ،فش ،ًٙٞخٙسیت ،تحػیالتٚ ،ؾؼیت
قجمبتیٔ ،حیف اختٕبػی  ٚثیٕبسی ٚاثستٍی داسد (وی.)2003،4ًٙ
اصآ٘دبو ٝیىی اص اثؼبد ویفیت ص٘ذٌی ،سؾبیت ص٘بضٛیی است یىی دیٍش اص سبصٜٞبی
ٔٛسد ،ثشسسی اخیش ٘یض ٕٞیٗ سبص ٜثٛد و ٝآٖ ٚیژٌی ثب اسصش سٚا٘ی است و ٝفشد سبِٓ
ٔیثبیست اص آٖ ثشخٛسداس ثبضذ ،ایٗ ٚیژٌی ایٌٗ ٝ٘ٛضٙبسب٘ذٔ ٜیضٛد :احسبس ٔثجت ٚ
سؾبیتٕٙذی ػٕٔٛی اص ص٘ذٌی و ٝدسثشٌیش٘ذ ٜخٛد  ٚدیٍشاٖ دس ٌستشٜٞبی خب٘ٛاد ،ٜضغُ ٚ
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 ...است (أیشی  ٚصسی ٔمذْ )1388،ثٝقٛسیو ٝوٓ ضذٖ تشاص سؾبیت اص ص٘ذٌی ص٘بضٛیی
پیبٔذٞبیی ٔب٘ٙذ وٓٚوبست دس سٚاثف اختٕبػی (٘ی ،)2006،1ِٖٛٛاحسبس تٟٙبیی ثیطتش
(پیح ،)1991،2وٓ ضذٖ سؾبیت اص ص٘ذٌی (٘بن ٚ )1995،3سشا٘دبْ ٘بسبصٌبسی ضذیذ
خب٘ٛادٌی  ٚپیذایص وٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٘بسبصٌبس سا ث ٝد٘جبَ داسد (ص٘دب٘ی،1379،
ضبّٔ.)1382،ٛ
سالٔت خب٘ٛاد ٜدس پٙب ٜص٘ذٌی تٛأْ ثب ثشپبیی استجبـ پبثشخب ٕٞ ٚیطٍی ٔیبٖ صٖ ٔ ٚشد ثشپب
ٔیضٛد (ٔٙػٛسیٟٔ ،شاثی صادٞ )1388،ٜشچٙذ تؼبسؼ دس ٞش ساثك٘ ٝضدیىی پشٞیض ٘بپزیش است
(افخٕی ،ثٟشأیِٚ )1386،ی پیصدسآٔذ خذایی ٕٞسشاٖ تؼبسؾبت ص٘بضٛیی است و ٝاص
ثٍٍٞٛٔٛبی سبد ٜآغبصضذ ٜتب دسٌیشیٞبی سٍٕٟیٗ ٌفتبسی ،وطٕىص ،وتهوبسی ٚ
ٌبٞی ضبیذ تب خذایی ٌستشش پیذا وٙٙذ (الً٘  ٚیبً٘.)1997،
اص دیذٌب ٜدٚسویٓ ٞش خبٔؼٝای ثش پبیٔ ٝؤِفٞٝبی اص اسصشٞبی ٔطتشن ٙٞ ٚدبسٞبی
ٔسّف سبصٔبٖدٞی ضذ ٜاست .سفتبسٞبی و ٝاص چٟبسچٛة ایٗ اسصشٞب ٙٞ ٚدبسٞب ٔٙحشف
ض٘ٛذٕٞ ،چ ٖٛسفتبس ا٘حشافی  ٚآسیجی ضٙبختٝضذ٘ ٚ ٜیبص ث ٝیه ٟٔبس اختٕبػی است و ٝچٝ
ث ٝغٛست ٔستمیٓ  ٚیب غیشٔستمیٓ سفتبسٞبی ا٘حشافی سا ث ٝسفتبس ثٟٙدبس ثشٌشدا٘ذ  ٚقجیؼتبً
پیص آٌبٞی دسثبس ٠پیبٔذٞبی سفتبسٞبی ا٘حشافی ٘مص چطٍٕیشی دس وبٞص ثشٚص چٙیٗ
سفتبسٞبی خٛاٞذ داضت؛ ثٙبثشایٗ سفتبس ا٘حشافی یه وٙص وژ وبس است (احٕذی ،1384،ظ
)40
4

یىی اص لٛاػذ ثشخست ٝدٚسویٓ تٕبیض ٔیبٖ ثٟٙدبس ٔ ٚشؾی است ،دس ٞش خبٔؼٍٙٞ ٝبٔیوٝ
أشی ٍٕٞب٘ی ضذ ٘سجت ث ٝآٖ خبٔؼ ٝغٛست ثٟٙدبس داسد .چٙب٘چٕٞ ٝبٖ أش ضبیذ دس خبٔؼٝ
دیٍش غٛست ٘بثٟٙدبس ٔ ٚشؾی داضت ٝثبضذٕٞ .چٙیٗ ٍٙٞبٔیو ٝأشی ث ٝا٘ذاص ٜوٕی دس خبٔؼٝ
ٌستشش پیذا وشد  ٚاص ٘سجت ٔؼیٙی تدبٚص ٘ىشد ثشای آٖ خبٔؼ ٝثٟٙدبس ثطٕبس خٛاٞذ سفت
(غشف٘ظش اص خٛة یب ثذ ثٛدٖ چ ٝثسب غشف ٚخٛد آٖ ثٟٙدبس است) ِٚی پس اص ٌزس اص
آستب٘ٔ ٝؼیٙی ایٗ أش ٘یض خٙجٔ ٝشؾی ث ٝخٛد ٔیٌیشد (تٛسّی ،1387،ظ  .)64اصایٗس ٚثب تٛخٝ
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ث ٝخستبسٞبی ثبال ٔی تٛاٖ ٌفت ضی ٜٛاصدٚاج ٘یض دس خٛأغ ثست ٝث ٝفش ًٙٞخٛأغ ٘بٕٞسبٖ
است اصآ٘دبییو ٝضیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای اصدٚاج دس ٔٙكم ٝوشدستبٖ ایشاٖ  ٚػشاق ٙٔ ٚبقك
دیٍشی اص وطٛس ایشاٖ ٚخٛد داسد و ٝاصدٚاج صٖ ث ٝصٖ (ثذ ٜثستبٖ) ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی سٝ
سٚش اغّی اصدٚاج دس ایٗ ٔٙبقك است .ایٗ س ٝسٚش اصدٚاج اصآ٘دبو ٝدس سبصٜٞبی دیٍشی
ٕٞچ ٖٛحٕبیت اختٕبػی  ٚخب٘ٛادٌی ثب ٘ ٓٞبٕٞسبٖ ٞستٙذ ،ثبِكجغ ثبیذ اص ٘ظش سؾبیت
ص٘بضٛیی ،تؼبسؼ ص٘بضٛیی  ٚویفیت ص٘ذٌی ثب ٘ ٓٞبٕٞسبٖ ثبضٙذ.
اصآ٘دب تحمیمبت ٔستمیٓ دس ساثك ٝثب پژٞٚص حبؾش یبفت ٘طذ ،پژٞٚصٞبی دس ساثك ٝثب
ٔتغییشٞبی ٚاثست ٝروش ٔیضٛد.
خٛاٞشی ( )1389دس ٘ٛضتبسی تحت ػٛٙاٖ تحّیُ اثشات اضتغبَ ثش ویفیت ص٘ذٌی ص٘بٖ وٝ
ثب ٕ٘٘ 234 ٝ٘ٛفش اص ص٘بٖ ضبغُ دس ٚاحذٞبی ستبدی ٚصاست خٟبد وطبٚسصی ث ٝثشسسی تأثیش
اضتغبَ دس ویفیت ص٘ذٌی ص٘بٖ ضبغُ پشداخت ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ضبخع وُ
ویفیت ص٘ذٌی افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛثشاثش ( )1/9است  ٚاص ٔیبٖ ضٙبسب٘ذٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛویفیت ضغُ،
تٛٙع پزیشی ٕٞ ٚبٍٙٞی ضغُ ثب ٟٔبست  ٚتخػع ،ثب ویفیت ص٘ذٌی ساثكٔ ٝثجت داسد .دسٚالغ
وسب٘ی و ٝاص ٚؾؼیت ضغّی فشاخٛستشی ثشخٛسداس٘ذ ،ویفیت ص٘ذٌی ٔٙبستتشی داس٘ذ.
وبسپی ( ،1987ث٘ ٝمُ اص اسپٛتسِ ،1یچتیٙسیٗ ،پیذسٗ ٕٞ ٚىبساٖ )2005 ،دس پژٞٚطی
٘طبٖ داد وٚ ٝیژٌیٞبی پشخبضٍشی ،سّكٝخٛیی ٙٔ ٚفیثبفی ثش ویفیت ص٘بضٛیی تأثیش
ٔی ٌزاسدٚ .ی ٕٞچٙیٗ ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ ؤ ٝشدا٘ی و ٝدس ثضسيسبِی ضخػیتٞبی
ا٘فدبسی  ٚپشخبضٍش داضتٝا٘ذ ،دس وٛدوی ٘یض وحخّمی داضت ٚ ٝدس سٙدص ثب ٔشدا٘ی و ٝایٗ
ٚیژٌیٞب سا ٘ذاس٘ذ ،ثیطتش ٔتبسو( ٝقالق) وشدٜا٘ذ.
تجشیضی ( )1383دس پژٞٚص ثشسسی ٔ ٚمبیس ٝاثشثخطی ٌشٜٚدسٔب٘ی تّفیمی ٕٞسشاٖ،
ضٙبخت دسٔب٘ی ٌشٞٚی ثه  ٚوتبةدسٔب٘ی دس وبٞص ٘بسؾبیتی ص٘بضٛیی قشح آٔٛصش
ٕٞسشا٘ی خٛاٖ دس ٔٙبقك ٌ 24ب٘ ٝضٟشداسی تٟشاٖ سا ٔٛسدثشسسی لشاس داد ٜو ٝدس ٞش والس
ثش سٚی داٚقّجبٖ فٗ ٞبی افضایص سؾبیت ٔٛسدتٛخ ٝلشاس ٌشفت  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ وٝ
ٔذَ ضٙبخت دسٔب٘ی ٌشٞٚی دس وبٞص ٘بسؾبیتی ص٘بضٛیی ٔؤثش است.
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تشوبٖ ،وال٘تشیِٛٛٔ ،ی ( )1385دس پژٞٚص ثشسسی اثشثخطی ٌشٜٚدسٔب٘ی ث ٝضی ٜٛتحّیُ
تجبدِی ثش سؾبیت ص٘بضٛیی و ٝدس ایٗ پژٞٚص  16صٚج ث ٝسٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تػبدفی ا٘تخبة
ضذ٘ذ  ٚپس اص ثشسسی ٘تبیح ٘طبٖ داد وٌ ٝشٜٚدسٔب٘ی ث ٝضی ٜٛتحّیُ تجبدِی ثبػث افضایص
سؾبیت ص٘بضٛیی ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ٔیضٛد.
صسٌش ٘ ٚطبـ دٚست ( ) 1386دس تحمیمی تحت ػٛٙاٖ ثشسسی ػٛأُ ٔؤثش دس ثشٚص قالق
٘ 424فش ( 212صٚج) سا دس ضٟشستبٖ فالٚسخبٖ ٔٛسدثشسسی لشاس داد٘ذ٘ .تبیح ٘طبٖ داد وٝ
ثیطتشیٗ ٔٛاسد اسخبػی ثٔ ٝشوض پیطٍیشی  ٚوبٞص قالق ،اص سٛی ل ٜٛلؿبیی ٝثٛد ٜاست؛
ثیطتشیٗ ٔیضاٖ تمبؾبی قالق دس ص٘بٖ ،دس سٙیٗ  28-31سبَ  ٚدس ٔشداٖ دس سٙیٗ  24-27سبَ
ثٛد ٜاست ٟٓٔ .تشیٗ ػُّ تمبؾبی قالق ث ٝتشتیت ضبُٔ تؼبسؼ ص٘بضٛیی ،اػتیبد ،دخبِت
خب٘ٛادٜٞب  ٚثیٕبسی سٚا٘ی یىی اص ٕٞسشاٖ ثٛد.
ٌبتٕٗ ( )1998 ،1994اص قشیك ٔطبٞذ ٜتؼبٔالت ٕٞسشاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ وٝ
ٚیژٌیٞبی ضخػیتی تب حذ صیبدی تؼبٔالت ص٘بضٛیی سا تحت تأثیش لشاس ٔیدٙٞذ  ٚتؼییٗوٙٙذٜ
ٕٟٔی ثشای ایدبد تؼبسؼ ٚ ٚلٛع قالق ٞستٙذ.
ٔٙػٛس ،الدٖ ( )1382دس پژٞٚطی تحت ػٛٙأٖ ،مبیسٔ ٝیبٖ تؼبسؼ ص٘بضٛیی  ٚاثؼبد آٖ
دس ٔشاخؼیٗ صٖ ٔشوض خذٔبت ٔطبٚسٜای دا٘طٍب ٜضٟیذ ثٟطتی  ٚص٘بٖ ثٟٙدبس و ٝثب ٞذف
ثشسسی ٔمبیسٔ ٝیبٖ تؼبسؼ ص٘بضٛیی  ٚاثؼبد آٖ دس ٔشاخؼیٗ صٖ ٔشوض خذٔبت ٔطبٚسٜای ٚ
ص٘بٖ ثٟٙدبس  ٚثب ا٘ذاص٘ 100 ٕٝ٘ٛ٘ ٜفش اص ص٘بٖ ٔتأ ُٞثبسٛاد و ٝدستوٓ د ٚسبَ اص اصدٚاج
آٖٞب ٌزضت ٚ ٝداسای فشص٘ذ ثٛد٘ذ  ٚثٔ ٝشوض ٔطبٚس ٜضٟیذ ثٟطتی ثب لػذ حُ ٔطىالت
ص٘بضٛیی ٔشاخؼ ٝوشد ٜثٛد٘ذ ٘ 100 ٚفش اص ص٘بٖ ٔؼِٕٛی و ٝثٔ ٝشوض ٔطبٚسٔ ٜشاخؼ٘ ٝىشدٜ
ثٛد٘ذ ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ و ٝاٌشچ ٝدس افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛتؼبسؼ ص٘بضٛیی ثٝقٛس ٔؼٙیداس ٚخٛد
٘ذاسدِٚ ،ی ٔیبٖ اثؼبد تؼبسؼ ایٗ د ٚدست ٝافشاد تفبٚت ٔؼٙیداسی ٚخٛد داسدٕٞ .چٙیٗ ٔیبٖ
اثؼبد تؼبسؼ ص٘بضٛیی دس ٔشاخؼیٗ صٖ ثب ثشخی ٚیژٌیٞبی ضخػی اصخّٕ ،ٝسٗ صٖ ،ضغُ صٖ،
ضغُ ٕٞسشٔ ،ذت اصدٚاج  ٚسكح دسآٔذ خب٘ٛاد ٜساثكٔ ٝؼٙیداسی ٚخٛد داسد.
ٕٞچٙیٗ ثشسسیٞب  ٚپژٞٚصٞبی ثیطتش و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙغٛست پزیشفت ٝاست ِٚی پژٞٚص
حبؾش ثب تٛخ ٝث ٝایٗ وٞ ٝش س ٝسبص ٜویفیت  ٚسؾبیت  ٚتؼبسؼ سا ثبٛٔ ٓٞسدثشسسی لشاس دادٜ
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ٕٞ ٚچٙیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی آٖ ثشای پژٞٚص  ٓٞص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝس ٝضی( ٜٛػبدی ،فشاس وشدٖ
 ٚصٖ ث ٝصٖ) است ،دس ٘ٛع خٛد دس ایشاٖ تبص ٚ ٜفبلذ پیطی ٝٙاست  ٚاصآ٘دبوٞ ٝشوذاْ اص ایٗ
ضیٜٞٛب خٛدثٝخٛد ثش ثٙیبد خب٘ٛاد ٜتأثیش ٌزاضت ٚ ٝثشسبصٜٞبی روشضذ ٜاثش داسد ٌ ٚبٞی اتفبق
افتبد ٜو ٝاضخبظ ث ٝػّت ٘بآٌبٞی اصایٌٗ ٝ٘ٛاصدٚاجٞب ص٘ذٌی ص٘بضٛییضبٖ دچبس ضىست
ٌشدیذ ،ٜاصایٗسٚی ٔسئّ ٝثیص اص ثیص ٔ ٟٓخّٔ ٜٛیوٙذ ،ثٙبثشایٗ ٞذف تحمیك ایٗ است وٝ
سٚیىشد دسٔب٘ی خب٘ٛاد ٜثٚ ٝیژ ٜسٚیىشد استجبقی ستیش ثش افضایص سؾبیت ص٘بضٛیی  ٚویفیت
ص٘ذٌی  ٚوبٞص تؼبسؼ ص٘بضٛیی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد.
ريش
پژٞٚص حبؾش ٘یٕ ٝآصٔبیطی ث ٝضی ٜٛپیصآصٔ ٚ ٖٛپسآصٔ ٖٛثب سٌ ٝش ٜٚآصٔٛد٘ی ث ٝا٘دبْ
سسیذ ٜاست؛ سٌ ٝش ٜٚاص ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜثب ضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی ٌشٞٚبی
آصٔبیص ثٛد٘ذ و ٝپس اص ٌشفتٗ پیصآصٔٔ ،ٖٛذاخالت دسٔب٘ی خب٘ٛاد ٜث ٝضی ٜٛستیش سٚی آٖ
سٌ ٝش ٜٚا٘دبْ ٌشفت  ٚسپس پسآصٔٔ ٖٛدذد اص ایٗ ٌشٜٞٚب ٌشفت ٝضذ.
ث ٝػّت ٔحذٚدیت دس ضشایف ٚسٚد آصٔٛد٘یٞب اص ِحبل تؼذاد فشص٘ذاٖ  ٚقٔ َٛذت
اصدٚاج ٔحمك ٘تٛا٘ست ٌش ٜٚوٙتشَ(ٌٛا )ٜا٘تخبة وٙذ ،دس چٙیٗ ضشایكیٞ ،ش آصٔٛد٘ی
ثٝػٛٙاٖ وٙتشَ خٛیص ػُٕ وشد .دس ایٗ ضشایف خكبی دس ٖٚآصٔٛد٘ی ث ٝوٕتشیٗ ا٘ذاص ٜخٛد
ٔیسسذ .ثٝػجبستدیٍش دس قشح یبدضذ ،ٜدلت اػٕبَ آصٔبیطی ثٚٝسیّ ٝحزف تفبٚتٞبی ٔیبٖ
ٌشٞٚی ،ثٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ خكب ،ثبال ٔیسٚد (ثشیس ،وٕپ  ٚسٍّٙبس1388 ،؛ ث٘ ٝمُ اص أب٘ی،
.)1388
جامعٍ ي ومًوٍ

خبٔؼ ٝآٔبسی پژٞٚص ٕٝٞ ،صٖٞبی اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی وٝ
ثیست سبَ اص اصدٚاج آٖٞب ٌزضت ٚ ٝدستوٓ داسای یه فشص٘ذ ثٛد٘ذ.
دس ایٗ پژٞٚص سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس دستشس ٞ ٚذفٕٙذ ثٝوبسثشد ٜضذ .و ٝثش ایٗ اسبس،
٘خست ِیست  50آصٔٛد٘ی اص ص٘ب٘ی و ٝاص سا ٜصٖ ث ٝصٖ  50 ٚآصٔٛد٘ی اص ص٘ب٘ی و ٝاص سا ٜفشاس
وشدٖ اصدٚاجوشد ٜثٛد٘ذ  50 ٚصٖ اصدٚاجوشد ٠ػبدی تٟی ٝضذ  ٚسپس آٖٞب سا اصِحبل صٔبٖ
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اصدٚاجٚ ،ؾؼیت التػبدی ،اختٕبػی  ٚتؼذاد فشص٘ذاٖ ٕٞتبسبصی ضذ٘ذ  ٚاص ص٘ب٘ی و ٝاص ایٗ
ِحبل  ٍٕٗٞثٛد٘ذ اص سإٌٝ٘ٛ٘ ٜیشی تػبدفی ٘ 15فش اص ص٘بٖ( اصدٚاج صٖ ث ٝصٖ ) ٘ 15 ٚفش
(اصدٚاج اص سا ٜفشاس وشدٖ) ٘ 15 ٚفش اص ص٘ب٘ی و ٝث ٝضی ٜٛػبدی اصدٚاجوشد ٜثٛد٘ذ  ٚاصِحبل
ٔالنٞبی ٚسٚد  ٍٕٗٞثٛد٘ذ ا٘تخبة ضذ٘ذٔ .ؼیبسٞبی ٚسٚد سى٘ٛت دس ضٟش اضٛٙیٝ؛ داضتٗ
دستوٓ یه فشص٘ذ  ٚقٔ َٛذت اصدٚاج ثیص اص  20سبَ ثٛد.
ابسارَا

پشسطٙبٔ ٝویفیت ص٘ذٌی .1پشسص٘بٔ ٝویفیت ص٘ذٌی یه اثضاس ا٘ذاصٌٜیشی سالٔت ص٘ذٌی
است ،ؤ ٝیتٛا٘ذ ثٝخٛثی ویفیت ص٘ذٌی سا ا٘ذاصٌٜیشی وٙذ .ایٗ پشسص٘بٔ ٝداسای  36پشسص
ٞ ٚطت خشد ٜسٙد ٝاست وٞ ٝش یه اص ٓٞآٔیضی  2تب  10پشسص ث ٝدست ٔیآیذ  ٚسالٔت سا
دس ٞطت ٌستش ٜوبسوشد ثذ٘یٔ ،حذٚدیت ثذ٘ی ،دسد ،سالٔت ػٕٔٛی ،ضبدی ،وبسوشد
اختٕبػیٔ ،طىالت سٚا٘ی  ٚسالٔت سٚاٖ ٔٛسدسٙدص لشاس ٔیدٞذ .ثٔ ٝدٕٛع ٕ٘شات اثؼبد
ٞطتٌب٘ ٝسالٔت ٕ٘شات غفش تب غذ تؼّك ٔیٌیشد ،و ٝغفش ثذتشیٗ  100 ٚثٟتشیٗ ٚؾؼیت سا
دس سٙدٛٔ ٝسد٘ظش ٌضاسش ٔیوٙذ٘ .سخ ٝفبسسی پشسص٘بٔ ٝفشْ وٛتب ٜثٝػٛٙاٖ یه پشسص٘بٔٝ
استب٘ذاسد تٛسف ٔٙتظشی(ٛٔ )1384سد تأییذ لشاسٌشفت ٝاست .دس ایٗ پژٞٚص اص آصٍٕٔٞ ٖٛشا
(سٚایی ٌٓٞشایی) ثشای تؼییٗ سٚایی استفبدٜضذ ٜاست و ٝؾشایت ٕٞجستٍی ( )0/40ثٝدستآٔذٜ
است .ثشای تؼییٗ پبیبیی اص سٚش «ٕٞسب٘ی دس٘ٚی» استفبدٜضذ ٜو ٝؾشیت آِفبی وش٘ٚجبخ ٔیبٖ
 0/77تب  0/90ثٝدستآٔذ ٜاست (ٔٙتظشی.) 1384،
سٙد ٝصٚخی ایٙشیچ .2ثشای ثشسسی تشاص سؾبیت ص٘بضٛیی ،پشسطٙبٔ ٝایٙشیچ استفبد ٜضذ .ایٗ
پشسطٙبٔ 47 ٝپشسطی ثٝػٛٙاٖ یه اثضاس پژٞٚص ٔؼشٚف دس پژٞٚصٞب  ٚوبسٞبی ثبِیٙی
ثیضٕبسی ثٝوبسسفت ٝاست (فٛسص  ٚاِس )ٖٛاص ایٗ پشسطٙبٔ ،ٝثشای ثشسسی سؾبیت ص٘بضٛیی
استفبد ٜوشدٜا٘ذ  ٚثبٚس ثشایٗ است و ٝایٗ سٙد ٝدس ثشاثش دٌشٌ٘ٛیٞبیی و ٝدس خب٘ٛاد ٜثٚ ٝخٛد
ٔیآیذ ،حسبس است .فٛسص  ٚاِس )1993( ٖٛثب ثٝوبسٌیشی ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تػبدفی دس پژٞٚص ّٔی
). Health survey Questionnaire (SF-36
. Enrich test

1
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ثب  5039صٚج ٘طبٖ داد٘ذ و ٝثب ثىبس ثستٗ ایٗ پشسطٙبٔٔ ٝیتٛاٖ ثب دلت ٔ %95-85یبٖ ٕٞسشاٖ
خشسٙذ ٘ ٚبخشسٙذ تٕبیض لبئُ ضذٞ .ش یه اص ٔٛؾٛػبت ایٗ پشسطٙبٔ ،ٝدس استجبـ ثب یىی اص
صٔیٞٝٙبی ٔ ٟٓاست .اسصیبثی ایٗ صٔیٞٝٙب دس دس ٖٚیه ساثك ٝص٘بضٛییٔ ،یتٛا٘ذ ٔطىالت ثبِمٜٛ
ٕٞسشاٖ سا تٛغیف وٙذ ،یب ٔیتٛا٘ذ صٔیٞٝٙبی ٘یشٙٔٚذی  ٚتمٛیت آٖٞب سا ٔطخع ٕ٘بیذ .ایٗ
اثضاس ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ یه اثضاس تطخیػی ثشای ٕٞسشا٘ی و ٝدس خستدٛی ٔطبٚسٜ
ص٘بضٛیی  ٚث ٝد٘جبَ تمٛیت ساثك ٝص٘بضٛیی خٛد ٞستٙذ ،استفبد ٜضٛد ایٗ سٙد ٝضبُٔ  4خشدٜ
سٙدٔ 35 ٝبدٜای است ؤ ٝیتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ یه اثضاس پژٞٚص اصخّٕ ٝسؾبیت ،استجبقبت  ٚحُ
تؼبسؼ استفبدٌ ٜشدد ،سٙد ٝصٚخی ایٙشیچ یه ا٘ذاصٌٜیشی وّی اص سٚاثف ص٘بضٛیی ضبُٔ
تحشیف آسٔب٘ی ،سؾبیت ص٘بضٛییٔ ،سبئُ ضخػیتی ،استجبقبت ،حُ تؼبسؼٔ ،ذیشیت ٔبِی،
فؼبِیتٞبی اٚلبت فشاغت ،ساثك ٝخٙسی ،فشص٘ذاٖ  ٚفشص٘ذ پشٚسی ،خب٘ٛاد ٚ ٜدٚستبٖ ٘مصٞبی
ٔسبٚاتقّجی ٔشثٛـ ث ٝصٖ ٔ ٚشد ،خٟتٌیشی ٔزٞجیٕٞ ،جستٍی ٕٞسشاٖ  ٚتغییشات ص٘بضٛیی سا
ضبُٔ ٔیضٛد .دس پژٞٚص ٟٔذٚیبٖ ؾشیت ٕٞجستٍی پیشسبٖ دس سٚش ثبص آصٔبیی (ث ٝفبغّ ٝیه
ٞفت )ٝثشای ٌشٔ ٜٚشداٖ  ٚ 0/937ثشای ٌش ٜٚص٘بٖ  ٚ 0/944ثشای ٌش ٜٚص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  0/94ث ٝدست
آٔذ .ؾشیت آِفبی ایٗ پشسطٙبٔ ٝدس پژٞٚص سّیٕب٘یبٖ ( 0/95 )1373ثٝدستآٔذ ٜاست .ؾشایت
ٕٞجستٍی پشسطٙبٔ ٝایٙشیچ ثب سٙدٞٝبی سؾبیت خب٘ٛادٌی اص  0/41تب  ٚ 0/60ثب سٙدٞٝبی سؾبیت
اص ص٘ذٌی اص  0/32تب  0/41است و٘ ٝطبٖدٙٞذ ٜسٚایی آٖ است.
پشسطٙبٔ ٝتؼبسؾبت ص٘بضٛیی .1ایٗ پشسطٙبٔ ٝثٚٝسیّ ٝثشاتی  ٚثٙبی تٟی ٚ ٝتٙظیٓضذ ٜاست ٚ
داسای  42پشسص است وٞ ٝفت ثؼذ یب صٔی ٝٙتؼبسؾبت ص٘بضٛیی سا ا٘ذاصٌٜیشی ٔیوٙذ .دس ایٗ
پشسطٙبٔ ٝخٟت ٕ٘شٌٜزاسی اص سٚش ِیىشت استفبدٜضذ ٜاست .ثیطتشیٗ ٕ٘ش ٜوُ پشسطٙبٔ210 ٝ
 ٚوٕتشیٗ آٖ  42است .آِفبی وش٘ٚجبخ ثشای وُ پشسطٙبٔ ٝسٚی یه ٌش٘ 32 ٜٚفشی ثشاثش ثب 0/53
 ٚثشای  7سٙد ٝآٖ ث ٝضشح صیش است :وبٞص ٕٞىبسی  ،0/3وبٞص ساثك ٝخٙسی  ،0/5افضایص
ٚاوٙصٞبی ٞیدب٘ی  ،0/73افضایص خّت حٕبیت فشص٘ذ  ،0/60افضایص ساثك ٝفشدی ثب خٛیطب٘ٚذاٖ
1

). Marital Conflict Questionnaire (MCQ
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خٛد  ،0/64وبٞص ساثك ٝخب٘ٛادٌی ثب خٛیطب٘ٚذاٖ ٕٞسش  ٚدٚستبٖ  ٚ 0/64خذا وشدٖ أٛس ٔبِی
اص ٕٞذیٍش .0/51
فشحثخص ٕٞ ٚىبساٖ(ٔ )1385یضاٖ پبیبیی  ٚسٚایی پشسطٙبٔ ٝسا دس ضٟش اغفٟبٖ ثب سٚش
آِفبی وش٘ٚجبخ ثشای وُ آصٔ 0/69 ٖٛث ٝدست آٚسد٘ذ .آِفبی وش٘ٚجبخ پشسطٙبٔ ٝدس ایٗ پژٞٚص
و ٝدس ٔٛسد یه ٕ٘٘ 40 ٝ٘ٛفشی ا٘دبْ ضذ  ٚ 0/73ؾشیت پبیبیی خشد ٜسٙدٞٝبی اص  0/61تب
 0/84ث ٝدست آٔذ.
ثٝاختػبس ٔذاخّ ٝدسٔب٘ی خب٘ٛاد ٜث ٝضی ٜٛستیش( )1991ث ٝضشح ریُ است.
خّس٘ ٝخست .ضٙبسبیی تؼبسؾبت صٚخی ثٝقٛس وبُٔ  ٚاسائٔ ٝذاخّٝ
خّس ٝدٔ .ْٚطخع وشدٖ ٘مص فشد دس خب٘ٛادٜ
خّس ٝس .ْٛضٙبسب٘ذٖ ا٘تظبسات  ٚخٛاستٞٝبی ٞش فشد
خّس ٝچٟبسْ .تٕشیٗ سن  ٚسٚساست ٌفتٗ ا٘تظبسات
خّس ٝپٙدٓ .ضٙبسب٘ذٖ سیطٔ ٝطىالت  ٚتؼبسؾبت
خّس ٝضطٓ .ػّٕی ٕ٘ٛدٖ ا٘تظبسات  ٚخٛاستٞٝبی خذیذ دس خب٘ٝ
خّسٞ ٝفتٓ .خبیٍضیٙی ا٘تظبسات ،خٛاستٞٝب  ٚدٌشٌ ٖٛوشدٖ تؼبُٔ خب٘ٛادٌی
ريش اجرای پژيَش

پس اص ا٘تخبة ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛثشٌضاسی یه خّس ٝتٛخیٟی ثشای آ٘بٖ ،پژٞٚطٍش وبس خٛد سا ضشٚع وشد
 ٚدس اثتذای اخشای پژٞٚص ٘ 15فش اص ٞش سٌ ٝشٛٔ ٜٚسد پیصآصٔ ٖٛلشا ٌشفتٙذ و ٝدادٜٞبی اِٚیٚ ٝ
سكح ویفیت ص٘ذٌی ،تؼبسؼ ص٘بضٛیی  ٚسؾبیت ص٘بضٛیی آ٘بٖ ٔطخع ٌشدیذ .پس اص اخشای 8
یؼٙی یه خّسٔ ٝمذٔبتی  7 ٚخّس ٝخب٘ٛادٜدسٔب٘ی ٔجتٙی ثش سٚیىشد ستیش ثٔ ٝذت ٞش خّس60 ٝ
دلیم ٝثشای ٞش سٌ ٝش ٜٚاخشا ٟ٘ ٚبیتبً دس پبیبٖ س٘ٚذ دسٔبٖ پسآصٔ ٖٛاص ٞش سٌ ٝشٌ ٜٚشفت ٝضذ.
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یافتٍَا
دس ایٗ پژٞٚص خٟت تدضیٚٝتحّیُ دادٜٞب اص ضبخعٞبی آٔبس تٛغیفی ٘ظیش ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف
استب٘ذاسد استفبدٌ ٜشدیذٕٞ .چٙیٗ خٟت تدضیٚٝتحّیُ استٙجبقی دادٜٞب اص ضبخعٞبی آٔبس
استٙجبقی ٘ظیش تحّیُ وٚٛاسیب٘س ثب استفبد ٜاص ٘شْافضاس  spss19استفبدٌ ٜشدیذ.
جديل  .5تًصیف دمًگرافیک ومًوٍَای مًردپژيَش

ازدياجكردٌ عادی

ازدياجكردٌ زن بٍ
زن

ازدياجكردٌ فرار
كردن

َمگی

شاخصمتغیر

حداقل

حداكثر

میاوگیه

اوحراف استاودارد

سٗ

49

60

52/266

3/2754

ٔذت اصدٚاج

22

32

26/333

3/025

تؼذاد فشص٘ذاٖ

3

10

5/466

2/3626

سٗ

40

65

52/266

7/8184

ٔذت اصدٚاج

22

45

27/666

9/4633

تؼذاد فشص٘ذاٖ

6

3

4/2666

0/771

سٗ

41

58

49/133

4/6742

ٔذت اصدٚاج

22

34

26

3/1411

تؼذاد فشص٘ذاٖ

2

10

4/8

2/1039

سٗ

40

65

51/222

5/780

ٔذت اصدٚاج

22

45

27/4

4/986

تؼذاد فشص٘ذاٖ

3

10

4/8444

1/943

اقالػبت تٛغیفی خذ٘ )1( َٚطبٖ دٙٞذ ٜآٖ است ؤ ٝیبٍ٘یٗ سٗ ص٘بٖ اصدٚاج ث ٝضیٜٛ
ػبدی  52/266سبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔذتصٔبٖ اصدٚاج  26/333است  ٚتؼذاد فشص٘ذاٖ افشاد ثٝقٛس
ٔیبٍ٘یٗ ٘ 5/466فش ثٛد٘ذ و ٝثیطتشیٗ آٖٞب  10فشص٘ذ  ٚوٕتشیٗ داسای  3فشص٘ذ ثٛد٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ سٗ ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛفشاس وشدٖ  49/133سبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔذتصٔبٖ
اصدٚاج  26سبَ است  ٚتؼذاد فشص٘ذاٖ افشاد ثٝقٛس ٔیبٍ٘یٗ ٘ 4/8فش ثٛد٘ذ و ٝثیطتشیٗ آٖٞب
 10فشص٘ذ  ٚوٕتشیٗ داسای  2فشص٘ذ ثٛد٘ذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح خذ٘ َٚطبٖ دٙٞذ ٜآٖ است وٝ
ٔیبٍ٘یٗ سٗ ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ  52/266سبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔذتصٔبٖ اصدٚاج
 27/666سبَ است  ٚتؼذاد فشص٘ذاٖ افشاد ثٝقٛس ٔیبٍ٘یٗ ٘ 4/266فش ثٛد٘ذ و ٝثیطتشیٗ آٖٞب
 6فشص٘ذ  ٚوٕتشیٗ داسای  3فشص٘ذ ثٛد٘ذ .ث ٝقٛسوّی خذ٘ َٚطبٖ دٙٞذ ٜآٖ است ؤ ٝیبٍ٘یٗ
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سٗ وُ ص٘بٖ  51/222سبَٔ ،یبٍ٘یٗ ٔذتصٔبٖ اصدٚاج  27/4است .تؼذاد فشص٘ذاٖ افشاد
ثٝقٛس ٔیبٍ٘یٗ ٘ 4/8444فش ثٛد٘ذ و ٝثیطتشیٗ آٖٞب  10فشص٘ذ  ٚوٕتشیٗ داسای  3فشص٘ذ
ثٛد٘ذ.
خٟت ثشسسی فشؾی ٝتأثیش دسٔبٖ سٚیىشد استجبقی ستیش ثش ویفیت ص٘بضٛیی ،سؾبیت ٚ
تؼبسؼ ص٘بضٛیی دس ص٘بٖ اصدٚاج وشد ٜث ٝضی ٜٛػبدی ،فشاس وشدٖ  ٚصٖ ث ٝصٖ اص آصٖٔٛ
تحّیُ وٚٛاسیب٘س استفبد ٜضذ.
جديل  .1تحلیل كًياریاوس اثر ريیکرد ارتباطی ستیر بر كیفیت زواشًیی
مجمًع مربعات

درجٍ آزادی

میاوگیه مربعات

آمارٌ

سطح معىیداری

ٔذَ تػحیحضذٜ

)(SS
2/059

)(df
26

)(MS
791731/571

)(F
1/685

)(P
0/127

ػشؼ اص ٔجذأ

1/192

1

1/192

253/727

0/000

پسآصٖٔٛ

2/059

26

791731/571

1/685

0/127

خكب

8455729/167

18

469762/731

ٔدٕٛع

2/025

45

ٔدٕٛع تػحیحضذٜ

2/904

44

R2

0/709

2

 Rتٙظیٓضذٜ

0/289

دس خذ َٚضٕبس 2 ٜا٘ذاص٘ R2 ٜطبٖ ٔیدٞذ و ٝحذٚد  %28تغییش دس ٔتغیش ٚاثست٘ ٝبضی اص اثش
ٔستمُ استٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی ثٝدستآٔذ ٜثشای ٔذَ تػحیحضذ ٜثیطتش
اص  0/05استِ ،زا ثب سكح اقٕیٙبٖ  %95لبثُ تجییٗ (غحیح) ٘یستٕٞ .چٙیٗ سكح ٔؼٙیداسی
ثٝدستآٔذ ٜاص آٔبس F ٜدس ٔتغیش پیصآصٔ ٖٛثیطتش اص  0/05استِ .زا ٔتغیش تػبدفی ثب ٔتغیش ٚاثستٝ
ساثك٘ ٝذاسد .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝسٚیىشد استجبقی ستیش ثش ویفیت ص٘بضٛیی دس ص٘بٖ
اصدٚاجوشد ٜثٞ ٝش س ٝضی ٜٛػبدی ٚصٖ ث ٝصٖ  ٚفشاس ٔؤثش ٘جٛد ٜاست .پس فشؾی ٝاغّی پژٞٚص
سد  ٚفشؾی ٝغفش تبئیذ ضذ.
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جديل  .9تحلیل كًياریاوس اثر ريیکرد ارتباطی ستیر بر رضایت زواشًیی
مجمًع مربعات

درجٍ آزادی

میاوگیه مربعات

آمارٌ

سطح معىیداری

ٔذَ تػحیحضذٜ

)(SS
278/6498

)(df
25

)(MS
931/259

)(F
414/13

)(P
0/000

ػشؼ اص ٔجذأ

966/114966

1

966/966/14

5/933

0/000

پیصآصٖٔٛ

6498/278

25

259/931

13/414

0/000

خكب

368/167

19

19/377

ٔدٕٛع

152502/000

45

ٔدٕٛع تػحیحضذٜ

6468/444

R2

0/964

44
2

 Rتٙظیٓضذٜ

0/ 876

دس خذ َٚضٕبس 3 ٜا٘ذاص٘ R2 ٜطبٖ ٔیدٞذ و ٝحذٚد  %87تغییش دس ٔتغیش ٚاثست٘ ٝبضی اص ٔتغیش
ٔستمُ استٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی ثٝدستآٔذ ٜثشای ٔذَ تػحیحضذ ٜوٕتش
اص  0/05استِ ،زا ثب سكح اقٕیٙبٖ ٔ %95ذَ لبثُ تجییٗ (غحیح) است .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٝ
ٌشفت و ٝسٚیىشد استجبقی ستیش ثش سؾبیت ص٘بضٛیی تأثیش ٔؤثش داسد .پس فشؾی ٝاغّی پژٞٚص
تأییذ  ٚفشؾی ٝغفش سد ضذ.
جديل  .4تحلیل كًياریاوس اثر ريیکرد ارتباطی ستیر بر تعارض زواشًیی
مجمًع مربعات

درجٍ آزادی

میاوگیه مربعات

آمارٌ

سطح معىیداری

ٔذَ تػحیحضذٜ

)(SS
30980/244

(df)a
34

)(MS
911/184

)(F
15/044

)(P
0/000

ػشؼ اص ٔجذأ

247620/612

1

247620/612

4/088

0/000

پیصآصٖٔٛ

30980/244

34

911/184

15/044

0/000

خكب

605/667

10

60/567

ٔدٕٛع

291810/000

45

ٔدٕٛع تػحیحضذٜ

31585/911

44

R2

0/981

 R2تٙظیٓضذٜ

0/916
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دس خذ َٚضٕبس 4 ٜا٘ذاص R2 ٜتٙظیٓضذ٘ ٜطبٖ ٔیدٞذ و ٝحذٚد  %916تغییش دس ٔتغیش
ٚاثست٘ ٝبضی اص اثش ٔتغیش ٔستمُ استٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی ثٝدستآٔذٜ
ثشای ٔذَ تػحیحضذ ٜوٕتش اص  0/05استِ ،زا ثب سكح اقٕیٙبٖ ٔ %95ذَ لبثُ تجییٗ (غحیح)
است .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝسٚیىشد استجبقی ستیش ثش تؼبسؼ ص٘بضٛیی تأثیش ٔؤثش
داسد .پس فشؾی ٝاغّی پژٞٚص تأییذ  ٚفشؾی ٝغفش سد ضذ.
بحث ي وتیجٍگیری
دس فشؾی٘ ٝخست و ٝساثكٔ ٝیبٖ خب٘ٛاد ٜدسٔب٘ی ٔجتٙی ثش سٚیىشد استجبقی ستیش افضایص ویفیت
ص٘ذٌی دس ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی سا ٔٛسد تحّیُ  ٚثشسسی
لشاس داد ،ایٗ ٘تید ٝث ٝدست آٔذ و ٝچ ٖٛسكح ٔؼٙیداسی ٔیبٖ ٔتغیش ویفیت دس پیصآصٔٚ ٖٛ
پسآصٔ ٖٛثشاثش ثب  0/654است ٘ ٚتیدٌٝیشی ٔیضٛد و ٝثب تٛخ ٝث ٝؾشیت اقٕیٙبٖ ٚ %95
ایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی دس ایٗ فشؾی ٝثبالتش اص  0/05است ،ساثكٔ ٝؼٙیداس ٔیبٖ آٖٞب ٚخٛد
٘ذاسد؛ و ٝخذ٘ )2(َٚیض ٌٛیبی ایٗ ٔكّت ٔیثبضٙذ.
دس تجییٗ فشؾی٘ ٝخست ٔیتٛاٖ ٌفت ثش پبی ٝتؼشیف سبصٔبٖ ثٟذاضت خٟب٘ی ویفیت
ص٘ذٌی دسیبفتی است و ٝفشد اص ٔٛلؼیت ص٘ذٌی خٛد دس ثبفت فشٍٙٞی  ٚسیستٓ اسصضی وٝ
دس آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙذ ،ث ٝدست ٔیآٚسد (وبپالٖ)2003 ،1
افض ٖٚثش ایٗ (ویفیت ص٘ذٌی ٚاثست ٝث ٝسالٔت) یه ٔف ْٟٛفشاٌیش اص ٚؾؼیت ثذ٘ی،
ػبقفی ،سفب ،ٜتشاص ٘ب ٚاثستٍی ،استجبقبت اختٕبػی ٚ ٚاثستٍی آٖٞب ثب ٚخ ٜٛثشخستٔ ٝحیكی
است (ٛٞو .)1993 ،2َٛثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔكّت ٘ ٚتید ٝثٝدستآٔذ ٜاص فشؾی٘ ٝخست دس ایٗ
پژٞٚص لبثُدسن است ،چ ٖٛویفیت ٔفٟٔٛی است و ٝثسیبس تحت تأثیش فش ًٙٞغبِت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔحیف است اصایٗسٚی اصآ٘دبو ٝسٚیىشد ستیش خٙج ٝفشدی داسد٘ ،تبیح ثٝدستآٔذٜ
دسخٛس دفبع استٕٞ ،چٙیٗ ویفیت ص٘ذٌی اص دیذٌب ٜافشاد ،دس ٔٛلؼیتٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
٘بٕٞسبٖ ثٛد ٚ ٜث ٝسؾبیت فشد اص ص٘ذٌی خٛد ثشٔیٌشدد  ٚثب ػٛأّی ٔب٘ٙذ سٗ ،فش،ًٙٞ

1

. Kaplan RM
. Whoqol Grou

2
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خٙسیت ،تحػیالتٚ ،ؾؼیت قجمبتیٔ ،حیف اختٕبػی  ٚثیٕبسی استجبـ پیذا ٔیوٙذ (وی،1ًٙ
)2003؛  ٚاصآ٘دبو ٝثیطتش خبٔؼ ٝآٔبسی سٙی ثبالتش اص  50داضتٙذ ثشآیٙذ ایٙى٘ ٝجبیذ صیبد ا٘تظبس
داضت و ٝویفیت ص٘ذٌی آٖٞب ثب ٞفت خّس ٝتغییش وٙذ.
پس ٘جٛد تأثیش ٔؼٙیداس سٚیىشد استجبقی ستیش و ٝخٛد تغیش دس ٍ٘شش فشدی  ٚدس٘ٚی است
ثش آٖ ٔی تٛا٘ذ تأییذی ثش ایٗ ٘ظش ثبضذ و ٝویفیت ص٘ذٌی ص٘بضٛیی تحت تأثیش خبٔؼٚ ٝ
ٔٛلؼیت  ٚسٗ است تب غشف ٍ٘شش فشدی ٞشچٙذ ایٗ ٘تید ٝسا ٕ٘یتٛاٖ ثٝغٛست حتٕی
تؼٕیٓ داد ثّى ٝغشفبً ٘تید ٝثٝدستآٔذ ٜاص ایٗ پژٞٚص است .اص قشف دیٍش ٌشٞٚی اص
ٔكبِؼبت ٘طبٖ دادٜا٘ذ و ٝافشاد خٛاٖ  ٚافشاد سبِٕٙذ ٚخٔ ٜٛتفبٚتی اص ص٘ذٌی سا ثشای
اسصیبثی ویفیت ص٘ذٌی خٛد ٔٔ ٟٓیدا٘ٙذ .افشاد خٛاٖ ثیطتش ث ٝاستجبـ ،ضبدی ،وبس  ٚدسآٔذ
إٞیت ٔیدٙٞذ ،دس ٔمبثُ سبِٕٙذاٖ ثیطتش ثٚ ٝؾؼیت سالٔت خٛد إٞیت ٔیدٙٞذ
(ثِٛیٚ ٚ )1995 ،2ًٙاؾح است و ٝسٚیىشد استجبقی ستیش و ٝسٚیىشدی استجبقی است
ٕ٘یتٛا٘ذ ثش ویفیت ص٘بٖ ٔسٗ و ٝاستجبـ ثشای آٖٞب صیبد ٔٛسد تأویذ ٘یست تأثیش ٍ٘زاسد.
دس فشؾی ٝد ْٚو ٝساثك ٝثیٗ خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ٔجتٙی ثش سٚیىشد استجبقی ستیش ثش افضایص
سؾبیت ص٘بضٛیی دس ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی سا ٔٛسد تحّیُ ٚ
ثشسسی لشاس ٔیدٞذ ،ایٗ ٘تید ٝث ٝدست آٔذ و ٝسكح ٔؼٙیداسی ثیٗ ٔتغیش سؾبیت ص٘بضٛیی
دس پسآصٔ ٖٛثشاثش ثب  0/000است ٘ ٚتیدٌٝیشی ٔیضٛد و ٝثب تٛخ ٝث ٝؾشیت اقٕیٙبٖ ٚ %95
ایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی دس ایٗ فشؾی ٝوٕتش اص  0/05است ،ساثكٔ ٝؼٙیداس ثیٗ آٖٞب ٚخٛد داسد.
ایٗ ٘تید ٝسا ٔیتٛاٖ دس خذ٘ )3(َٚیض ٔالحظٕٛ٘ ٝد .ایٗ یبفتٕٞ ٝس ٛثب پژٞٚصٞبی ٘ٚتش،3
1986؛ ِیٗ 4؛ ٚاِتش1991 ،5؛ آسٔستشاً٘ ،1997 ،6ث٘ ٝمُ اص ٌٛدسصی1386 ،؛ ٔٛسٌبٖ 1992
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٘بأُی1994 ،1؛ اضٕیت1996 ،؛ ثٙتٕیٗ2005 ،؛ و2006 ،ٗٞٛ؛ ثشٔٛدص 2008 ،2ثبیٚ 1384 ،
ٌٛدسصی )11366(،است.
دس تجییٗ ایٗ فشؾیٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝسیط ٝثسیبسی اص ٔطىالت ص٘بضٛیی ،اصخّٕ ٝقالق،
ث ٝػٛأّی ٔشثٛـ ٔیضٛد و ٝثٝقٛس ٔستمیٓ یب غیشٔستمیٓ اص سؾبیتٔٙذی ص٘بضٛیی پبییٗ سیطٝ
ٔی ٌیش٘ذ .اختالفبت  ٚتؼبسؼ دس ص٘ذٌی ص٘بضٛیی پیبٔذٞبی ٔٙفی فشاٚا٘ی ثشای سالٔت سٚا٘ی
 ٚخسٕی صٖ  ٚضٞٛش  ٚفشص٘ذاٖ آٖٞب ث ٝثبس خٛاٞذ آٚسد ؤ ٝیتٛا٘ذ خٙجٞٝبی ٔفیذ ص٘ذٌی
ص٘بضٛیی سا تحت تأثیش لشاس دٞذ (فٛسٌبس .)1985 ،3اصآ٘دبییو ٝایٗ خب٘ٛادٜدسٔب٘ی
وٛتبٜٔذت ستیش ٌفتٍٛی ٔستمیٓ ثیٗ افشاد سا تسٟیُ ٔیوٙذ  ٚآٖٞب سا تشغیت ٔیٕ٘بیذ تب
دس پیبْسسب٘یٞبی خٛد ٕٞخٛاٖ ػُٕ ٕ٘بیٙذ  ٚثذ ٖٚلیذ  ٚضشـ احسبسبت خٛد سا ثب
ٚؾؼیت ثذ٘ی خٛد ٕٞتب سبص٘ذٌّ( .ذٖ ثشي ٌّ ٚذٖ ثشي )1385،دس٘تیدٔ ٝیتٛا٘ذ دس ثٟجٛد
سٚاثف  ٚدسٟ٘بیت غٕیٕیت ٔؤثش ٚالغ ٌشدد ٕٞ.چٙیٗ دس ق َٛخّسبت ،تٕبْ اضخبظ
دسٌیش دس ایٗ فشایٙذ ث٘ ٝیبصٞب  ٚاحسبسبتطبٖ حسبسیت ثیطتشی پیذا ٔیوٙٙذ  ٚثب
ٞیدبٖٞبیطبٖ ثیطتش ٕٞبٔ ًٙٞیض٘ٛذ  ٚثیطتش لبدس٘ذ و ٝخٛدٔختبسی  ٚغٕیٕیت خٛد سا
٘طبٖ دٙٞذ (خضایی)1385 ،
ستیش ثمبی افشاد سا ٚاثست ٝث ٝاستجبـ سٚضٗ  ٚضفّبف ٔیدا٘ذ .ثسیبسی اص ٔٛا٘غ اص لجیُ
ثشداضتٞبی ٔتفبٚت افشاد اص ٔفبٞیٓ ؾٕٙی ٚ ٚخٛد پیبْٞبی ؾذ٘ٚمیؽ ٕٔىٗ است اص ثٝ
ٚخٛد آٔذٖ چٙیٗ استجبقی خٌّٛیشی وٙٙذ (ٔٛس  ٚوشأشٔ .)2000،ذَ خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ستیش ثٝ
افشاد وٕه ٔیوٙذ تب ػٛاقف خٛد سا ٘طبٖ دٙٞذ  ٚاص ایٗ سا ٜثتٛا٘ٙذ ٔمشساتی سا ؤ ٝب٘غ
ثشلشاسی سٚاثف ػبقفی ٔیضٛد ،تغییش دٙٞذ (ّ٘سٕٞ .)2006 ،ٖٛچٙیٗ ٞذف ایٗ ٔذَ افضایص
ٓٞصٔبٖ احسبس تؼّّك ث ٝدیٍش اػؿب خب٘ٛاد ٚ ٜاستمالَ ٞش یه اص اػؿب ٔ ٚدضا ضذٖ اص
دیٍشاٖ است (٘ظشیٔ .)1386،فشٚؾ ٝصیشثٙبیی ایٗ سٚیىشد ایٗ است و ٝافشاد دس خب٘ٛادٜٞب
اص ٞیدب٘بتطبٖ آٌب٘ ٜیستٙذ ،یب اٌش ٞ ٓٞستٙذ ،ایٗ ٞیدب٘بت سا سشوٛة وشد ٚ ٜآٖٞب سا اثشاص
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ٕ٘یوٙٙذ .ایٌٗ ٝ٘ٛاست و ٝفؿبی ٔشدٌی ػبقفی ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ .دس چٙیٗ فؿبیی،
اػؿبی خب٘ٛاد ٜاص یىذیٍش پشٞیض ٔیوٙٙذ  ٚایٌٗ ٝ٘ٛسفتبسٞب٘ ،بوبسآٔذی خب٘ٛاد ٜسا ٕ٘بیبٖ ٚ
پبیذاس ٔیوٙذ .ستیش ساٜحُ چٙیٗ ٚؾؼیتی سا تأویذ ثش اثشاص احسبسبت  ٚتشٔیٓ ثبفتٞبی
ٔؼیٛة خب٘ٛادٔ ٜیدا٘ذ (ستیش )1388 ،دس پژٞٚص حبؾش ٘یض ایدبد  ٚتمٛیت استجبـ ضفّبف ٚ
سٚضٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ثشٚص ػٛاقف دس سٚاثف ثیٗ ٕٞسشاٖ ٔٛسدتٛخ ٝلشاس ٌشفت.
دس تجییٗ احتٕبِی دیٍشی اص یبفتٞٝب ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتٕشوض ثش تغییش اٍِٞٛبی استجبقی
دس ثیٗ افشاد اص دیٍش اٞذاف خب٘ٛادٜدسٔب٘ی وٛتبٜٔذت ستیش است .دس ساثك ٝثب چٍٍ٘ٛی
اثشاص احسبسبت ،سشص٘ص وٙٙذٌبٖ ٔؼٕٛالً احسبسبت خٛد سا ٘سجت ث ٝدیٍشاٖ دس ٘ظش
ٕ٘یٌیش٘ذ ،حسبثٍشاٖ احسبس خٛد سا ٘سجت ثٛٔ ٝؾٛع ثحث حزف ٔیوٙٙذ ،ثیسثفٌٛیبٖ
ٞش چیضی سا حزف ٔیوٙٙذ  ٚسبصضٍشاٖ احسبسبت خٛد سا ٘سجت ث ٝخٛدضبٖ حزف
ٔیوٙٙذ٘( .ظشی ،اسذی )1386،ایٗ سٚیىشد ثب ضٙبسبیی ایٗ اٍِٞٛب دس افشاد ،ث ٝآٖٞب وٕه
ٔیوٙذ تب ػٛاقفی ؤ ٝؼٕٛالً آٖٞب سا حزف ٔیوٙٙذ٘ ،طبٖ دٙٞذ  ٚثذیٗٚسیّ ٝاستجبـ
ٔٙبستتشی ثشلشاس سبص٘ذ (پشٚخبسىب ٛ٘ ٚوشاس)1390،
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسؾبیت ص٘بضٛیی یىی اص ٟٔٓتشیٗ فبوتٛسٞب ثشای ایدبد  ٚثمب ص٘ذٌی
ص٘بضٛیی است ثبیذ دلت داضت وٚ ٝخٛد سؾبیت خٛد ثستٍی ثٍ٘ ٝشش فشدی داسد ِزا
ٔیتٛا٘ذ ث ٝغٛست ٔستمیٓ تحت تأثیش افىبس  ٚاستجبقبت ٔتمبثُ ٕٞسشاٖ ثبضذ؛  ٚاصآ٘دبوٝ
سؾبیت ص٘بضٛیی یؼٙی ا٘كجبق ثیٗ ا٘تظبساتی و ٝفشد اص ص٘ذٌی ص٘بضٛیی داسد  ٚآٖ چیضی است
و ٝدس ص٘ذٌیاش تدشثٔ ٝیوٙذ (پشٚیٗ ٚ )1388 ،سٚیىشد ستیش سٚیىشدی است و ٝضخع
ث ٝا٘تظبسات  ٚخٛاستٞٝبی خٛد پی ٔیثشد  ٚساحت  ٚغٕیٕب٘ٔ ٝیتٛا٘ذ آٖٞب سا اثشاص داسد
ٔیتٛاٖ ثشای فشؾی ٝخٛد دِیُ آٚسد  ٚثیبٖ داضت و ٝتأثیش ثیطتش ایٗ سٚیىشد ث ٝخبقش خٛد
افطبیی  ٚثیبٖ ا٘تظبساتی است و ٝاضخبظ اص خٛد  ٚخب٘ٛاد ٜداس٘ذِ .زا ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ایٗ
پژٞٚص  ٚتأثیشٌزاس ثٛدٖ ضی ٜٛاستجبقی ستیش ثش سؾبیت ص٘بضٛیی ٔیتٛاٖ اص ایٗ سٚیىشد
دسٔب٘ی ٔؤثش ثشای ایدبد سؾبیتٕٙذی دس ٕٞسشاٖ استفبدٕٛ٘ ٜد ٘تبیح ثٝدستآٔذٔ ٜجٙی ثش
تأثیشٌزاسی ٔطبٚس ٜثب سٚیىشد استجبقی ستیش ثب ٘تبیح ثٝدستآٔذ ٜاص پژٞٚص ٘ظشی ،اسذی ٚ
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ضبٞیٙی ( )1388ثب ػٛٙاٖ تأثیش خب٘ٛادٜدسٔب٘ی وٛتبٜٔذت ستییش ثش غٕیٕیت ٕٞسشاٖ و ٝدس آٖ
 16صٚج ( 8صٚج دس ٌش ٜٚدسٔبٖ  8 ٚصٚج دس ٌش ٜٚآصٔبیص) ٔٛسدثشسسی لشاسٌشفت ٝثٛد٘ذ ٚ
٘تبیح ٘طبٖ داد و ٝدس آٖ سٚیىشد استجبقی ستیش ثبػث افضایص غٕیٕیت ٕٞسشاٖ ٔیضٛد
ٕٞخٛا٘ی داسد.
دس فشؾی ٝس ْٛو ٝساثك ٝثیٗ خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ٔجتٙی ثش سٚیىشد استجبقی ستیش ثش وبٞص
تؼبسؼ ص٘بضٛیی دس ص٘بٖ اصدٚاجوشد ٜث ٝضی ٜٛصٖ ث ٝصٖ ،فشاس وشدٖ  ٚػبدی سا ٔٛسد تحّیُ ٚ
ثشسسی لشاس ٔیدٞذ٘ ،تبیح ٘طبٖ داد و ٝچ ٖٛسكح ٔؼٙیداسی ثیٗ ٔتغیش تؼبسؼ دس پیصآصٖٔٛ
 ٚپسآصٔ ٖٛثشاثش ثب  0/000است ٘ ٚتیدٌٝیشی ٔیضٛد و ٝثب تٛخ ٝث ٝؾشیت اقٕیٙبٖ ٚ %95
ایٙى ٝسكح ٔؼٙیداسی دس ایٗ فشؾی ٝوٕتش اص  0/05است ،ساثكٔ ٝؼٙیداس ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش
ٚخٛد داسد.
یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ثب یبفتٞٝبی لبدسی ،تجشیضی ،احمش ( )1388دس پژٞٚص ثشسسی
اثشثخطی خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ستیش ثش تغییش ضیٜٞٛبی ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ ص٘بضٛیی دس سبَٞبی اَٚ
اصدٚاج ثٛد  ٚخبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص ،ضبُٔ ٕٞسشاٖ ٔشاخؼٝوٙٙذ ٜثٔ ٝشاوض ٔطبٚس ٜدِٚتی
ضٟش ضیشاص دس سبَ  1387ثٛد و ٝاص ایٗ خبٔؼ 16 ،ٝصٚج ث ٝضیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیشی تػبدفی
چٙذٔشحّٝای ا٘تخبة ٛٔ ٚسد وبسثٙذی لشاس ٌشفتٙذ .تدضیٚٝتحّیُ دادٜٞب ثب استفبد ٜاص آصٖٔٛ
آٔبسی تحّیُ وٚٛاسیب٘س ٘طبٖ داد و ٝاخشای اٍِٛی خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ستیش ٔٛخت وبٞص
سجه ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ ٞیدب٘ی ،سجه اختٙبثی ،سجه ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ ٔتخبغٓ  ٚافضایص
سجه ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ ٔٛثك ٔیضٛد ٕٞخٛا٘ی داسد.
ایٗ پژٞٚص ،ثب اخشای سٚش دسٔب٘ی ستیش ٘طبٖ داد و ٝاخشای اٍِٛی خب٘ٛادٜدسٔب٘ی
ستیش ٔٛخت افضایص سجه ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ  ٚوبٞص ٕ٘ش ٜتؼبسؼ دس ٔیبٖ آصٔٛد٘یٞبیی وٝ
ٔٛسد ٔطبٚس ٜدسٔب٘ی استجبقی ستیش لشاسٌشفت ٝثٛد٘ذٔ ،یضٛد  ٚایٗ ٘تبیح ثب ٘تبیح ٌٛدسصی،
٘ٛاثی ٘ژادٔ ،حسٗ صاد ) 1386( ٜدس پژٞٚص اثشثخطی ٔطبٚسٌ ٜشٞٚی ثب سٚیىشد ستیش ثش
وبسوشد ٕٞسشاٖ ٘بوبسآٔذ و ٝثب ٕ٘ 12 ٝ٘ٛخب٘ٛاد 6( ٜصٚج دس ٌشٌٛ ٜٚا 6 ٚ ٜصٚج دس ٌشٜٚ
آصٔبیص) ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی ضٟیذ ثٟطتی  ٚثخص سٚاٖپضضىی ثیٕبسستبٖ
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آیتاهلل قبِمب٘ی ا٘دبٌْشفت ٝضذ ٜثٛد  ٚثشای ٔمبیسٌ ٝشٜٞٚبی اص آصٔ ٖٛتی استفبد ٜضذ ٘ ٚتبیح
ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ داد ؤ ٝطبٚسٌ ٜشٞٚی ثب وبسوشد استجبقی ستیش ثبػث ثبال سفتٗ وبسایی
ٕٞسشاٖ دس ٔمِٞٝٛبی حُ ٔطىُ ،استجبـٞب٘ ،مصٞبٕٞ ،شاٞی ػبقفی ،آٔیضش ػبقفی ،وٙتشَ
سفتبس  ٚوبسوشد وّی خب٘ٛاد ٜضذ ٜاست ٕٞخٛا٘ی داسد.
ِزا دس تجیٗ ثیطتش ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تید ٝدستیبفت و ٝتؼبسؾبت دس ٖٚخب٘ٛاد ٜدس ثسیبس
ٔٛالغ ٘بضی اص ػذْ ٚخٛد ضی ٜٛاستجبقی دسست دس ایٗ خب٘ٛادٜٞب است و ٝخٛد ثبػث ثشٚص
تٙص ٔ ٚتؼبلجبً دچبس تؼبسؼ ٔیضٛد ٕٞچٙیٗ ،ضی ٜٛثحث وشدٖ ٕٞسشاٖ ٔٛفك ثٝخبی ایٙىٝ
ثش خ ٚ ًٙستیض والٔی استٛاس ثبضذ ،وٙفشا٘س ٌ ٝ٘ٛاست  ٚاغّت دس پبیبٖ ثحث یىذیٍش
سا ثیطتش دسن ٔیوٙٙذ .ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ فشؼ و ٝضیٜٞٛبی ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ اوتسبثی
ٞستٙذ (ٚیتٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ٚ )2008 ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاٍِٛی ستیش یه اٍِٛی آٔٛصضی است
و ٝاسبسبً ثش استجبـ ٕٞخٛاٖ ،تأویذ داسد ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝفشا ٓٞوشدٖ فشغتٞبی
خذیذ یبدٌیشی ثبػث افضایص ایٗ سجه دس ٌش ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضذ ٜاست .ایٗ یبفتٞٝب ٕٞس ٛثب
پژٞٚصٞبیی است و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ ٔتغیشیٞبیی ٔب٘ٙذ ا٘ؼكبفپزیشی (یب٘سی )2007 ،ثخطص
(فیٙچٓ ٕٞ ٚىبساٖ )2008 ،استفبد ٜاص ضٛخی ،تفشیح  ٚضبدٔب٘ی (دسیٛس ٌ ٚبتٕٗ)2004 ،
ٟٔبستٞبی استجبقی (ٚاسٌبس ٚ )2005 ،خٛد افطبیی (ٔیت )2001 ،دس وبٞص تؼبسؾبت
ص٘بضٛیی  ٚثٟجٛد ویفیت ص٘بضٛیی ٔؤثش ٞستٙذٌ .بتٕٗ ػمیذ ٜداسد وٕٞ ٝسشاٖ اختٙبةوٙٙذ ٜاص
تؼبسؼٔ ،ؼٕٛالً ثب تفبٚتٞبیطبٖ ثٝغٛست پٛضیذ ٚ ٜغیشٔستمیٓ ثشخٛسد ٔیوٙٙذ ،آٖٞب
ػٛاقف ٔٙفی خٛد سا سشوٛة ٔیوٙٙذ  ٚتؼبسؼ ٔٛخٛد سا ث ٝحذالُ ٔیسسب٘ٙذ (٘مُ اص
استیٛثش )2005 ،ایٗ ػمیذ ٜثب یبفتٞٝبی پژٞٚص حبؾش ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد .دس ایٗ ساستب ٚاِٙی سٚ
وبس٘ش (ث٘ ٝمُ اص وٛاٖ )2004 ،اختٙبة اص تؼبسؼ سا ٔؿشٔی دا٘ٙذ چٔ ٖٛزاوشٜای دس آٖ
ا٘دبْ ٕ٘یضٛد ٞ ٚیچ یبدٌیشی دس آٖ ٚخٛد ٘ذاسد .وشستیٗ سٗ (1991؛ ٘مُ اص داٖ ٞبْ،
٘ )2008یض ٔؼتمذ است ایٗ دست ٝاص ٕٞسشاٖ ،افىبس  ٚػٛاقف خٛد سا سشوٛة ٔیوٙٙذ چٖٛ
آٖٞب سا ٔٙػفب٘ ٚ ٝثٝحك ٕ٘یدا٘ٙذ ٔ ٚیتشسٙذ ثحثطبٖ ث ٝیه ٔطبخش ٜغیشلبثُٟٔبس تجذیُ
ضٛد .ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ داد و ٝاخشای اٍِٛی خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ستیش دس وبٞص استفبد ٜاص
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سجه ٞیدب٘ی ٔؤثش است ٚ.یژٌی ثبسص سٚیىشد ستیش ،تٛخ ٝث٘ ٝمص احسبس ٞ ٚیدبٖ دس
استجبـٞبی ثیٗ فشدی است (ٌالدی ،ًٙثیتب) .ایٗ یبفتٞٝب ثب ٘تبیح پژٞٚصٞبی ثشٚثبچش
( )2006تیّٛس (ٛٔ )2002سیس ٚ ٖٛخٛدی (ٔ )2002جٙی ثش اثشثخطی اخشای اٍِٛی ستیش دس
آٌبٞی ،سٞبسبصی  ٚاثشاص ٞیدب٘بت سشوٛةضذٕٞ ٜس ٛاست.
ایٗ ٘تیدٕٞ ٝچٙیٗ اثجبت ٔیوٙذ ؤ ٝیتٛاٖ ثب سٚیىشد دسست  ٚآٔٛصش غحیح ٘حٜٛ
استجبـ ثٕٞ ٝسشاٖ اص ثشٚص تؼبسؾبت ص٘بضٛیی خٌّٛیشی ٕ٘ٛد و ٝخٛد ثبػث وبستٗ اص ثسیبسی
اص ػٛاسؼ س ٛایٗ تؼبسؾبت ثش خب٘ٛاد ٚ ٜافشاد خب٘ٛاد ٜاػٓ اص قشفیٗ ٕٞسشاٖ  ٚفشص٘ذاٖ آٖٞب
ٔیضٛد ٕٞچٙی ٗ اثجبتی ثش ٔؤثش ثٛدٖ ضی ٜٛدسٔب٘ی استجبقی ستیش است خػٛغبً دس خبٔؼ ٝایشاٖ
ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔٛسداستفبدٔ ٜطبٚساٖ  ٚسٚا٘طٙبسبٖ خب٘ٛاد ٜلشاس ٌیشد.
ثٝقٛسوّی ٘تبیح پژٞٚص حبؾش ٘طبٖ داد و ٝسٚیىشد استجبقی ستیش ٔیتٛا٘ذ ثٕٞ ٝسشاٖ
دس ایدبد استجبقی سٚضٗ  ٚایدبد فؿبیی ثشای اثشاص احسبسبت وٕه ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ ا٘دبْ
ف ٖٛٙاستجبقی ستیش ٔیتٛا٘ذ دسٟ٘بیت ٔٙدش ث ٝافضایص غٕیٕیت دس ٕٞسشاٖ ٌشدد .یبفتٞٝبی
پژٞٚص حبؾش وبسثشدٞبیی سا اِمب ٔیٕ٘بیذ ،ثٝقٛسیو ٝثش پبی ٝیبفتٞٝبی ثٝدستآٔذٔ ٜیتٛاٖ
ثب ثشٌضاسی وبسٌبٜٞبی آٔٛصضی ثشای ٕٞسشاٖ ،ؾٕٗ سٚضٗ سبختٗ ٘مص تؼبُٔ دس سٚاثف
ص٘بضٛیی ،خٟت سفغ ٔطىالت ٘بضی اص تؼبٔالت اضتجب ٜدس سٚاثف ٕٞسشاٖ الذاْ ٕ٘ٛد  ٚثب
ثٟشٌٜیشی اص سٚیىشد ستیش  ٚتٕشوض ثش اَثؼبد سؾبیت ص٘بضٛیی دس سٚاثف ٕٞسشاٖ ،ؾٕٗ
تمٛیت اثؼبد ویفیت دس آٖٞب وٙٔ ٝدش ث ٝسؾبیت ص٘بضٛیی  ٚویفیت ص٘ذٌی ثٟتش ٔیٌشدد،
اص ثسیبسی اص آسیتٞبی سٚاثف ص٘بضٛیی ٔب٘ٙذ اختالفبت ص٘بضٛیی ،خیب٘ت ،قالق ... ٚ
پیطٍیشی وشد  ٚثب استفبد ٜاص ٔفبٞیٓ سٚیىشد ستیش دس خٟت استحىبْ سٚاثف ص٘بضٛیی ٚ
ٕٞجستٍی خب٘ٛاد ٜالذاْ ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ خٟت افضایص غٕیٕیت و ٝثٛ٘ٝث ٝخٛد ٔٛخت
پشثبستش ضذٖ ساثك ٝص٘بضٛیی ٔیٌشددٔ ،یتٛاٖ ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصضی  ٚدسٔب٘ی سا دس ٔشاوض ٚ
ٞستٞٝبی ٔطبٚس ٚ ٜسٚاٖضٙبسی ثشای ٕٞسشاٖ  ٚخب٘ٛادٜٞب اخشا وشد ٕٞ.چٙیٗ ٔطبٚساٖ
خب٘ٛاد ٜثب ثشپبیی ٘طستٞبی تخػػی  ٚثب استفبد ٜاص سٚیىشد استجبقی ستیش ٔیتٛا٘ذ تغییش
ٔثجتی دس تفىشات اِمبی افشاد خب٘ٛادٜایدبد ٕ٘بیٙذ٘ .تبیح ایٗ پژٞٚص ٔختع ث ٝس ٝػبُٔ

557

یًسفی ،اماوی ي حسه پًر

ویفیت ص٘بضٛیی  ٚسؾبیت ص٘بضٛیی  ٚتؼبسؼ ص٘بضٛیی استِ ،زا تؼٕیٓ  ٚیب استفبد ٜاص ٘تبیح
آٖ ٘یض ثبیذ دس ٕٞیٗ حٛص ٜثبضذ.
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فالٚسخبٖ ،فػّٙبٔ ٝخب٘ٛاد ٜپژٞٚی ،دٚس ٜس ،ْٛضٕبس749-11،7 ٜ
لبدسی ،صٞشا ،تجشیضیٔ ،ػكفی ،احمش ،لذسی ( .)1388اثشثخطی خب٘ٛادٜدسٔب٘ی ستیش ثش تغییش ضیٜٞٛبی
ٔمبثّ ٝثب تؼبسؼ ص٘بضٛیی ،ا٘ذیط ٚ ٝسفتبس ،دٚس ٜس ،ْٛضٕبس76-67 ،11 ٜ
وبپالٖٞ ،بسٚن ،سبدٚن ،ثٙیبٔیٗ ( .)2003خالغ ٝسٚاٖپضضىی ثبِیٙی ،تشخٕ ٝسفیؼی ،حسٗ،
سؾبػی ،فشصیٗ ،ا٘تطبسات اسخٕٙذ.

551

… اثربخطی خاوًادٌدرماوی مبتىی بر ريیکرد ارتباطی ستیر

. ا٘تطبسات تالش،ٖ ٌُوبسیب:ٕٝ تشخ،فكٛٔ ییٛاثف ص٘بضٚ س.)1376(  ج،ٌشای
،ٖٕىبساٞ ٚ یٞ حسیٗ ضبٕٝ تشخ،دسٔب٘یٜادٛ٘ خب،)1385( شثشتٞ ، ٌّذٖ ثشي،ٝ٘ ایش،ٌّذٖ ثشي
.ٖاٚا٘تطبسات س
ی ثشٙدسٔب٘ی ٔجتٜادٛ٘ اثشثخطی خب0)1386(  فشضبد،ٜ ٔحسٗ صاد،ٜٛ ضى،اثی ٘ژادٛ٘ ،دٕٛ ٔح،دسصیٌٛ
،ٖطی تحمیمبت ص٘بٞٚ ػّٕی پژّٝ ٔد،ٕسشا٘ی ٘بوبسآٔذٞ یىشد استجبقی ستیش ثش وبسوشدٚس
.74-57 ،)1(2
 اثؼبد آٖ دس ٔشاخؼیٗ صٖ ٔشوضٚ ییٛ ثیٗ تؼبسؼ ص٘بضٝ ٔمبیس.)1382( .ٖ ٘ستش، ادیت ساد،ٖ الد،سٛػٙٔ
،ٜسٚبی ٔطبٞصٞٚ پژٚ بٜٞ تبصّٝ ٔد، ص٘بٖ ػبدیٚ طتیٟیذ ثٟ ضٜای دا٘طٍبٜسٚخذٔبت ٔطب
.64-47 ،11)3(
دی ضغّیٛٙ خطٚ ا٘یٚ اختالَ دس سالٔت سٝ ساثك.)1389( بصٟٙٔ ،ذٙٔشٙٞ ٜشاثی صادٟٔ ،شاٞ ص،سیٛػٙٔ
.102-3،91 ،ًٙٞ فشٚ ٖ ص،ُیی دس ص٘بٖ ضبغٛثب سؾبیت ص٘بض
ٔذت ستیش ثشٜتبٛدسٔب٘ی وٜادٛ٘ تأثیش خب.)1388(  ػّی،یٙیٞ ضب،دٛ ٔسؼ، اسذی، ػّیٔحٕذ،٘ظشی
.112-109 ،2)5( ،ٜادٛ٘ ٔكبِؼبت خبٚ ٖ ص،ٖٕسشاٞ غٕیٕیت
Floyd, F. J, Gilliom, L. A & Costigan, C. L. (1998). Marriage and the
parenting alliance: longitudinal prediction of change in Parenting
perceptions and behaviors. Child Dev. 69 (5): 1461-79.
Fowers, B. J & Olson, D. H. (1993). ENRICH marital satisfaction scale: a
brief research and clinical tool. Journal of Family Psychology. 7: 176185.
King, C. R., Hinds P. S. (2003). Quality of life from nursing and patient
perspectives: theory, research, practice. Jones & Bartlett Publishers:
UK
Nock, S. L. (1995). A comparison of marriage and capability relationship,
Journal of Family Issues, 16 (1): 53-76.
Satir, V & Baldowin, M. Satir. (1983). Step by step; Palo Alto, CA Science
and Behavior Books.
Robila, M., Krishnakumar, A. (2005). Effects of economic pressure on marital
conflict in Romania. J Fam Psychol. 19 (2): 246-51.
Robbins, M. S. (2003), Handbook of Family Therapy The Science and
Practice of Working with Families and Couples. New York. BrunnerRutledge.

 اماوی ي حسه پًر،یًسفی

551

Satir, V., & J., Gerber, M., Gomori. (1991). The satir model: family therapy
and beyond; Palo Alto, CA: Science & Behavior Books.
Page, R. M, Galen, E. (1994). Demographic predictors of self-reported
loneliness in adults, Journal of Psychological Reports, 68 (4) 939 -945.
Olson DH, Olson A. Prepare ENRICH Canada Program. Journal of Family
Ministry. 1997; 11(4): 28-53.

