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 Purpose: As the most stable social unit, the family is a 

fundamental axis for the healthy functioning of individuals 

and society. The purpose of this research was to explain the 

family functioning model based on communication skills with 

the mediation of psychological security among couples. 

Materials and Methods: In terms of the purpose, the present 

research is considered to be of the applied type, and in terms 

of the data collection method, it is classified in the descriptive-

survey research group. The statistical population includes all 

married men and women in areas 1 and 3 of Tehran in 1400-

1999. Non-random sampling method has also been available. 

Data collection tools were demographic information 

questionnaire, psychological security questionnaire (short 

form), family functioning assessment questionnaire (FAD) 

and communication skills questionnaire. Data analysis was 

done using AMOS program in addition to descriptive statistics 

methods. 

Findings: The results showed that there is a significant 

relationship between the components of communication skills 

and family functioning, there is a significant relationship 

between communication skills and psychological security, 

there is a significant relationship between psychological 

security and family functioning, psychological security It has 

a mediating role in the relationship between communication 

skills and family functioning. 

Conclusion: Therefore, the communication skills and intimate 

relationships between couples can affect their psychological 

security, because each of the couples, by establishing romantic 

and intimate relationships and the context of having 

psychological security through the couple and the other, can, 

in turn, lead to family stability. 
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  و همکاران     بدر زاده کاتب طاهره  80

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هایمهارت اساس بر خانواده عملکرد مدل تبیین
 زوجین بین در روانی امنیت میانجیگری با ارتباطی

 
 1بدر زاده کاتب طاهره

 کرمانشاه، واحد عمومی، روانشناسی گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران کرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2 حسینی السادات سعیده

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمانشاه، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .ایران کرمانشاه،

 
 3عارفی مختار

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمانشاه، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 .ایران کرمانشاه،

 
 4کاکابرایی کیوان

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمانشاه، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 .ایران کرمانشاه،

 
 5چهری آزیتا

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمانشاه، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .ایران کرمانشاه،

 
 چکیده

 اساسی محوری اجتماعی، واحد پایدارترین عنوان به خانواده: هدف
 تبیین پژوهش این هدف. باشدمی جامعه و افراد سالم عملکرد برای
 میانجیگری با ارتباطی هایمهارت اساس بر خانواده عملکرد مدل

 .بود زوجین بین در روانی امنیت
 کاربردی نوع از هدف، لحاظ به حاضر تحقیق :ها روش و مواد

 گروه در هاداده آوری جمع روش لحاظ به و شده محسوب
 آماری جامعه. شودمی بندی دسته پیمایشی – توصیفی هایتحقیق
 در تهران شهر 3 و 1 مناطق متاهل مردان و زنان کلیه شامل شامل
 غیرتصادفی بصورت نیز گیری نمونه روش. شودمی  99-1400 سال
 پرسشنامه نیز هاداده گردآوری ابزار. است بوده دسترس در

 ،(کوتاه فرم) روانی امنیت پرسشنامه شناختی، جمعیت اطالعات
 پرسشنامه و (FAD) خانواده عملکرد سنجش پرسشنامه

 هایروش بر عالوه هاداده تحلیل. شد انجام ارتباطی هایمهارت
 .شد انجام AMOS برنامه از استفاده با توصیفی آمار
 و ارتباطی هایمهارت هایمؤلفه بین که داد نشان نتایج :ها یافته

 هایمهارت بین دارد، وجود معناداری رابطه خانواده عملکرد
 بین دارد، وجود معناداری رابطه شناختیروان امنیت و ارتباطی
 دارد، وجود معناداری رابطه خانواده عملکرد و شناختیروان امنیت
 خانواده عملکرد و ارتباطی هایمهارت میان رابطه در روانی امنیت

 .دارد میانجیگری نقش
 انمی صمیمی روابط و ارتباطی هایمهارت بنابراین :گیری نتیجه

 هک چرا بگذارد تاثیر آنها شناختی روان امنیت بر تواند می هازوج
 زمینه و صمیمی و عاشقانه روابط برقراری با هازوج از کدام هر

 نندکمی دریافت مقابل و زوج طریق از را روانشناختی امنیت داشتن
 شود خانواده پایداری به منجر تواندمی خود نوبه به یکی

 

_________________________________ 
1 Belsey, M. A. 

 امنیت ارتباطی، هایمهارت خانواده، عملکرد : کلیدی کلمات
 زوجین ،روانی
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 مقدمه
 یبرا یاساس یمحور ،یواحد اجتماع نیدارتریخانواده به عنوان پا

 ی(. خانواده در لغت به معنا1) باشدیعملکرد سالم افراد و جامعه م
ها نقش یاز اعضا و عناصر آن دارا کیو هر  باشدیخانه و اهل آن م

که ساختار و کارکرد خانواده را متأثر  باشندیم یمتفاوت فیو تکال
است که  یواحد -آن  یمعنا نیدر محدودتر -. خانواده سازندیم

 شیکند و کم و ب یم دییاست که جامعه آن را تأ یشامل رابطه ا
ا ر یمشترک یمختلف که زندگ یهادو فرد از جنس نیدوام دارد، ب

 تیتقو کنند. یدهند، بچه دارند و آنها را بزرگ م یم لیتشک
ها، روابط، گذاشتن فرصت اریآگاهانه در اخت ندیخانواده به فرآ

و تحوالت  یخانواده در مواقع سخت تیو حما یبانیها، پشتشبکه
  2عملکرد خانواده وهی( ش2)  1ی. به اعتقاد بلسمعطوف است یاجتماع
ادغام افراد در  یبرا یراه ی( عاطفزشی)آم یریبر درگ هیبا تک
و  یمعنو ،یعاطف تیحما یبرا یاست و چهارچوب یاجتماع یزندگ

( 3واکر و شفرد )  بیترت نی. به همکندیخود فراهم م یاعضا یماد
اده خانو یاعضا باطارت یعملکرد خانواده را در رابطه با نحوه برقرار

و حل  یریگمیحفظ روابط و تصم گر،یکدیارتباط با  گر،یکدیبا 
 دوانتمیعملکرد خانواده  جه،ی. در نتکنندیم فیمشکالت با هم تعر

 یتعامل اعضا انگریشود که ب دهید یمفهوم چند بعد کیبه عنوان 
 هجیهدف و نت کیبه  یابیدر دست یو همکار گریکدیخانواده با 

به عنوان احتمال سالم ماندن  پایداری خانواده (.4مشترک است )
 فیتعر نی. در ادشومیتعریف  طالق ایانحالل  بدونازدواج 
که به  وجود دارد  مورد ازدواج دریا احساسات  افکار، شناختها

  .کندج و جلوگیری از طالق کمک میحفظ و دوام ازدوا
ه ک طوریگذارد به یم ریتأث یفرد بهزیستیعملکرد خانواده بر 

افزایش کیفیت باعث ها در خانواده یاجتماع تیسطح حماافزایش 
 در واقع عملکرد خانواده به اعضای خود. دشومیهمه افراد  زندگی

 یزابیآس ودشوار  اتیتجرب تیریهنگام مدکند تا کمک می
 عمل یکه خانواده به خوب ی(. هنگام5) ی بهتر عمل کنندزندگ

حل مسئله  یهاییتوانا تیو تقو جادیا رضایت باکند، احساس یم
عملکرد مثبت  ؛ در واقع(6) مشکالت خواهد بودراهگشای خانواده 

را  گریکدیخانواده  یکند که اعضایم جادیرا ا یطیخانواده، مح
د که رشد باشن ییهاتیفعال ریو در کنار هم درگ رندیو بپذ یبانیپشت

 ییهادر خانواده های گفته شدهویژگی نیکند. ایم لیرا تسه اعضا
(. در واقع 7)دهد یرخ نم معمولدارند به طور که عملکرد ناسازگار 

ای وجود دارد که های با عملکرد پایین مشکالت عدیدهدر خانواده
های روانی را برای اعضای آن به وجود آورد. به همین د آسیبتوانمی

بینی دلیل بسیاری از پژوهشگران به دنبال عوامل تعیین کننده و پیش
سالمت فردی و جامعه کننده عملکرد خانواده در راستای بهبود 

2 Family Function 
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ها به عنوان تهدیدی علیه انسجام خانواده (. این آسیب9، 8هستند)
شناخته شده اند. بدیهی است در زمانی که پایداری، انسجام، و دوام 
روابط خانوادگی دچار مشکل شود، میزان صمیمیت، احساس 
امنیت، تعامالت عاطفی و نظایر آن نیز دچار مشکالت خواهد شد؛ 

ن شرایطی رشد و تعالی خانواده و کارکردهای خانواده تابعی در چنی
 رود. از معضالت شده و زندگی خانوادگی رو به اضمحالل می

د موجب ضعیف توانمیدر کنار مفاهیم مذکور متغیر دیگری که 
 شناختیشدن یا قوی شدن روابط خانوادگی شود احساس امنیت روان

خش در فراهم آوردن نتایج است. روابط زناشویی پایدار و رضایتب
مثبت برای اعضای خانواده از جمله سالمت روانی مثبت نقش دارد 
زیرا محیط ایمن و مطمئنی را برای رشد اعضای خانواده فراهم 

به حالتی اشاره دارد که در آن فرد . امنیت روانشناختی کندمی
 ماحساس خود را بدون ترس از پیامدهای منفی بیان نماید. این مفهو

تمام  رشناسی سازمانی مطرح است اما تقریبا دبیشتر در بافت روان
شناختی به ادراکات امنیت روان.  در واقع کندگروهها معنا پیدا می

فرد از پیامدهای قرار گرفتن در روابط بین فردی اشاره دارد طوری 
که رابطه را ایمن یا خطرناک ارزیابی کند. این مهم به اعضای حاضر 

های اجتماعی دیگر روه اجتماعی اعم از خانواده یا موقعیتدر یک گ
دهد رفتارهای خود را تنظیم نموده و بدون اینکه احساس امکان می

خطر نمایند به ارتقاء خود یا تغییرات شخصی در بافت گروه دست 
زنند. بدیهی است که اگر اعضای هر گروهی از جمله اعضای 

های زیادی را در ، دغدغهخانواده احساس امنیت نداشته باشند
خصوص احساس شایستگی در رابطه، اشتباهات احتمالی، و 

 (.10مشارکت مؤثر خواهند داشت )
در  ینقش مهم یسطوح متعادل انسجام خانواده و سازگاردر واقع 

آنها دارد.  یها و اعضاو رفاه خانواده یشناختروان یحفظ سازگار
خود را  یهاکه خانواده یمثال، مشخص شده است که افراد یبرا
 یدارد که رفتارها یشتریاحتمال ب ؛دانندیمنسازگار و منسجم  اریبس

 ییایپو را نشان دهند در واقع (12) یعالئم افسردگ و (11) آسیب زا
سطوح باالتر  و خانواده فیناکارآمد در خانواده، عملکرد ضع

 را به همراه دارد.  (10خشونت در خانواده )
داده که افراد از نظر میزان مبادالت کالمی و  مطالعات نشان

همچنین میزان آمیزش عاطفی دچار مشکل شده و همین مسأله 
گران به د خانواده درمانشومیمنجر به برهم خوردن نظام خانواده 

متغیرهای مهم و مختلف تاثیرگذار در کارکرد خانواده اشاره 
به پاسخگویی عاطفی، آمیختگی  توانمیکنند که از آن جمله می

کنند زیرا فقدان هر یک از این عاطفی و امنیت روانی اشاره می
راین . بنابدشومیموارد منجر به بروز بسیاری از مشکالت خانوادگی 

رد ی موثر بر کارکهاآمیختگی عاطفی به عنوان یکی دیگر از مالک
 د.شومیخانواده شناخته 

زم است اشاره سود که یکی درگیر از ی مذکور الهادر کنار متغیر
است.   های ارتباطیمهارتی موثر بر پایداری خانواده هامولفه

های اصلی زندگی زناشویی که یکی از مقوله های ارتباطیمهارت
ی د. این مفهوم از نظر استرنبرگ دارای سه مؤلفهشومیمحسوب 

ز ارتند اها عبمجزا ولی مرتبط با هم تشکیل شده است؛ این مؤلفه
که این سه مؤلفه در کنار یکدیگر صمیمیت، شور، و تعهد و زمانی

 گاهی اوقات. یابدتجلی می های ارتباطیمهارتقرار بگیرند مفهوم 

، صمیمیت و های ارتباطیمهارتبه دالیل مختلف ممکن است 
ی زناشویی دچار مشکل شود و نهایتاً زندگی زناشویی گرمای رابطه

، شور و های ارتباطیمهارتکاهش  یکی از این دالیلاز هم بگسلد؛ 
باشد که در پژوهشهای اخیر نشان ی زوجین به یکدیگر میعالقه

د منجر به کاهش دوام زندگی خانوادگی توانمیداده شده است که 
 (. 14، 13شود )

انجام شده  های ارتباطیمهارتپژوهشهایی که در ارتباط با مفهوم 
های و مؤلفه های ارتباطیمهارته ضعیف شدن اند کاست نشان داده

د منجر به توانمیآن نظیر شور، صمیمیت، تعهد و نظایر آن 
درماندگی زناشویی و تکه تکه شدن سالمت و بهزیستی مردان، 

. برخی از (2015زنان، و فرزندان شود )جمیسون و همکاران، 
ی هامهارتهای اند که برخی از مؤلفهپژوهشگران نشان داده

د در طول زمان دچار کاهش و توانمینظیر شور و هیجان  ارتباطی
های مهارت(. در واقع 15سرد شدن کانون زندگی زناشویی گردد )

د منجر به جلوگیری از مشکالت مرتبط با توانمیفعال  ارتباطی
 (.16ای را رقم زند )پایداری ازدواج شود و زندگی زناشویی بهینه
باشد؛ متغیرهایی نظیر پایداری خانواده تابعی از عوامل چندگانه می

ورزی، درگیری و آمیزش عاطفی، و همچنین های ارتباطیمهارت
د خانواده را دستخوش توانمیورزی های ارتباطیمهارتی شیوه

رسان نمایند؛ با عنایت به مطالبی که در تغییرات رشدیابنده یا آسیب
بر رار گرفت بخشی از متغیرها و مفاهیم مبتنیباال مورد اشاره ق
ی خانواده بررسی گردید. بر اساس این متغیرها و پژوهش در حوزه

مفاهیم پژوهش حاضر در صدد است مشخص نماید که آیا بر اساس 
 توانمیشناختی، ، با میانجیگری امنیت روانهای ارتباطیمهارت

و آیا مدل ارائه شده از  بینی نمود یا خیر؟پایداری خانواده را پیش
 برازش مناسب برخوردار خواهد بود یا خیر؟.

 
 ها روشمواد و 

محسوب شده و به  یحاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربرد قیتحق
 – یفیتوص یهاقیدر گروه تحق هاداده یلحاظ روش جمع آور

 نییپژوهش به دنبال تع نید. ازآنجا که در اشومی یدسته بند یشیمایپ
ش رو م،یو ارائه مدل هست قیتحق یرهایمتغ نیب یرابطه همبستگ

 .دشومیمحسوب  یساختاراز نوع معادالت  یهمبستگ قیتحق
 شامل کلیه زنان و مردانپژوهش شامل  یدر بخش کم یجامعه آمار

با توجه د.  شومی  99-00شهر تهران در سال  3و  1متاهل مناطق 
 یزندگمنتخب که در مناطق  ییهازوج یبه تمام یبه عدم دسترس

انجام  نهیو هز یزمان یهاتیبا توجه به محدود نیو همچن کنندیم
مورد استفاده قرار گرفت. با  ینسب یطبقه ا یریکار روش نمونه گ

 41افراد در مناطق مورد نظر که  تیتوجه به تعداد محالت و جمع
 نیوجود دارد، و همچن 3محله در منطقه  25و  1 طقهمحل در من

افراد  تیاز جمع شتریب 1افراد در منطقه  تیجمع نکهیبا توجه به ا
 یاباشد لذا حجم نمونه در نظر گرفته شده به گونه یم 3در منطقه 

 3سوم آن در منطقه  کیو  1 بود که دو سوم حجم آن به منطقه
ها از داده یآورجمع یانتخاب محالت برا جهت شدند. یجمع آور

محل  10 یبه صورت تصادف 1در منطقه  محالت موجود انیم
شش محل به صورت  3محله منطقه  25 انیانتخاب شد و از م

ال س تهران شهر آماری ها سالنامهطبق گزارش انتخاب شدند. یتصادف
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

جمعیت افراد در مناطق مختلف شهر تهران به طور متوسط  1394
رمول ف جیطبق نتا میلیون نفر است.طور متوسط یکدر سه منطقه به

 ریبا توجه به همه گ شد. یگردآور دینفر نمونه با 384کوکران 
به  تیمحدود جادیکرونا در سراسر جهان و ا روسیو وعیشدن ش

به جامعه هدف  یحضور یدسترس روسیو نیا عیسر تیواسطه سرا
 صورت به پرسنامه ها داده ینبود و جهت گردآور ریامکان پذ

زنان  اریدر اخت یاجتماع های¬شبکه قیشده و از طر یطراح نانالی
قرار داد شد. در   3و  1از مناطق  یانتخاب حالتو مردان متاهل م
 یآوردر دسترس جهت جمع یتصادف ریغ یریگواقع روش نمونه

زنان و مردان متاهل  ستیبه ل یابینمونه انجام شد چراکه امکان دست
 .نبود ریپذامکان 3و  1در محالت منتخب مناطق 

 د.شومیهای شرح داده در سه گامشیوه اجرا 
 یدر صفحه اول پرسشنامه، دستورالعمل هاگام اول: اجرای نهایی داده

ه ب ییپاسخگو مشارکت کنندگان نوشته شد که آنها را در یبرا
بر داوطلبانه بودن پژوهش و  نیکرد، همچن یم ییسؤاالت راهنما
شده بود. در صفحه اول  دیتأک یافتیدر اطالعات محرمانه ماندن
 اطالعات یثبت برخ یبرا یدستور العمل، مکان لیپرسشنامه و ذ

 نیکنندگان در نظر گرفته شده بود. ا مشارکتی شناخت تیجمع
 زانیم تأهل، تیوضع ت،یموارد عبارت بودند از سن، جنس

 .اشتغال تیو وضع الت،یتحص
های پرت داده، بدون پاسخ یهاحضور دادهها: گام دوم پیرایش داده

 باًیقراست که ت یمشکل و افردی که تصادفی به سواالت پاسخ داده اند
نحوه  نیبهتر افتنیمنظور . بهکندیرا گرفتار م یهر پژوهشگر

بدون پاسخ  یهابخش الزم است مشخص شود داده نیبرخورد با ا
هایی که تاثیر پژوهشگر جهن برخورد با داده. دشومی هیچطور توج

را از سه جنبۀ ذکر شده مورد بررسی  هانتایج دارند دادهسوء بر 
ی نامناسب را یا اصالح کرده و یا حذف کرده هاقرار داده و داده

 است.
گام سوم آمار توصیفی و گام چهارم آمار استنباطی: در گام سوم با 

ی جمعیت هابه توصیف ویژگی SPSS25استفاده از نرم افزار 
شناختی شرکت کنندگان از جمله وضعیت تاهل، جنسیت و ... 
پرداخته شد. در گام چهارم  با استفاده از نرم افزارهای 

AMOS24   وSPSS25  سواالت مربوط به آمار استنباطی با
 سواالت مناسب پاسخ داده شد.

 ورود یهااریمع
 متأهل بودن .1
 به شرکت در پژوهش لیتما .2
 جدا ازهم یزندگ ایکه عدم متار .3
 پلمید التیدارا بودن حداقل تحص .4
 حداقل دوسال از ازدواج آنها گذشته باشد. .5

 خروج یهااریمع
 مستلزم مصرف دارو. یجد یو روانشناخت یپزشک یماریداشتن ب .1
 یو جسم یذهن یهاتیابتال به معلول .2
 سوء مصرف مواد. .3

_________________________________ 
1 - Family Assessment Device 
2 - McMaster Model of Family Functioning 

 ند از این قرار هستند :شومیفرضیاتی که در پژوهش حاضر دنبال 
 اصلی:

قش با ن های ارتباطیمهارتبینی عملکرد خانواده بر اساس مدل پیش
 ای امنیت روانی برازش داردواسطه
 ویژه:

و عملکرد خانواده رابطه  های ارتباطیمهارتهای بین مؤلفه .1
 معناداری وجود دارد.

شناختی رابطه معناداری و امنیت روان های ارتباطیمهارتبین  .2
 وجود دارد.

شناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری امنیت روانبین  .3
 وجود دارد.

و عملکرد  های ارتباطیمهارتامنیت روانی  در رابطه میان  .4
 خانواده نقش میانجیگری دارد. 

 

 : پژوهش ابزارهای
 از : ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر عبارتند

 : (کوتاه فرم) روانی امنیت الف( پرسشنامه
طراحی و  توسط مازلو (کوتاه فرم) روانی پرسشنامه امنیت

خرده  4گویه و  18اعتباریابی شده است، پرسشنامه امنیت روانی  از 
مقیاس اطمینان به خود ، احساس ناخشنودی، ناسازگاری محیطیو 

منظور ارزیابی  دید مردم نسبت به فرد تشکیل شده است که به
بکار می رود، این پرسشنامه  هاامنیت روانی دانشجویان در دانشگاه

این پرسشنامه  (  اعتباریابی شده است.17توسط شمس و خلیجیان )
توسط مزلو به منظور سنجش امنیت روانی برای  2004در سال 

ساله بر اساس مطالعات وسیع نظری و بالینی در  19تا  15نوجوانان 
سوال دو گزینه ای با  71حساس ایمنی تهیه شده است. دارای زمینه ا
ی بلی و خیر است، و برای شناخت و سنجش آن دسته از هاگزینه

خصوصیات فردی که احساس ایمنی و ناایمنی را به وجود می آورد 
و شناسایی افرادی که ناایمنی روانی و هیجانی دارند قابل استفاده 

( پایایی پس از اجرای 17) در پژوهش شمس و خلیجیاناست. 
نفر با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه  30آزمایشی بر روی 
بدست آمده است همچنین در این مطالعه  80/0شد که مقدار آن 

 روایی پرسشنامه با استناد به نظرات متخصصان بررسی و تأیید شد.
 (FAD-60) ب( پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

سوالی است که برای سنجش  60، یک ابزار 1وادهابزار سنجش خان
، برای 2عملکرد خانواده بر اساس مدل عملکرد خانواده مک مستر

 1950سال به باال، تدوین شده است. این ابزار در سال  12افراد 
ی ها( با هدف توصیف ویژگی18) 3توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب

که توانایی خانواده را سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است 
در سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش 
دهی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این الگو خصوصیات 
ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را مشخص می کند و هفت بعد 
از عملکرد خانواده را می سنجد که شامل: حل مسأله، ارتباط یا 

، آمیزش عاطفی، پاسخگویی عاطفی و کنترل رفتاری اهتعامل، نقش

3 - Epstein, Baldwin, & Bishop 
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می باشد. لذا ابزار سنجش خانواده متناسب با این شش بعد، از شش 
خرده مقیاس برای سنجش آنها، بعالوه یک خرده مقیاس هفتم 
مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است. در پژوهش 

ی هامقیاس( ضریب روایی همگرایی و واگرایی خرده 19یوسفی )
ابزار سنجش خانواده با پرسشنامه الگوهای ارتباطی و خرده مقیاس 

ی پرسشنامه تمایز یافتگی هاگسلش هیجانی )یکی از خرده مقیاس
، -31/0و  37/0ی حل مسأله هاخود( به ترتیب برای خرده مقیاس

، پاسخگویی 34/0و  31/0 ها، نقش35/0و  41/0ارتباط یا تعامل 
، کنترل رفتار -38/0و  42/0، آمیزش عاطفی 46/0و  37/0عاطفی 

گزارش  -43/0و  46/0و عملکرد کلی خانواده  -41/0و  32/0
شده است. در تحلیل موازی )مقیاس رضایت زناشویی الک ـ 

 =R) 11/0واالس(، پرسشنامه عملکرد خانواده توانست فقط 

( را برای زنان R= 0/36) 12/0( واریانس برای شوهران و 0/34
 قدرت پیش بینی بهتری دارد FADیش بینی کند. به بیان دیگر پ

 (1CSTRهای ارتباطی کوئین دام )مهارتج( پرسشنامه 
 2004های ارتباطی توسط کویین دام در سال پرسشنامه مهارت

های ارتباطی شده است. این پرسشنامه برای سنجش مهارتتهیه
های که مهارتگویه است  34شده است دارای ساالن ابداعبزرگ

کند.برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه را ارتباطی را توصیف می
بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوای آن بر 

ای از هرگز تا همیشه مشخص درجهروی یک طیف لیکرت پنج
های ارتباطی فرعی که در این مقیاس موردبررسی کند. مهارتمی

امل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال گیرند شقرار می
پیام، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با 

های ارتباطی، با قاطعیت هستند. برای سنجش اعتبار آزمون مهارت

روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که مقدار عددی 
قبول این آزمون مسانی درونی قابلو حاکی از ه 69/0آن برابر با 

و برای دانش  71/0های دانشجو است. این مقدار برای آزمودنی
بود. همچنین ضریب اعتبار کل  66/0آموزان دبیرستانی برابر با 

به دست آمد.  در  71/0آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با 
 ( تحت عنوان بررسی تأثیر20تحقیق حسین چاری و فداکار)

های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشگاه بر مهارت
های ارتباطی، ابتدا با دانشجویان,برای سنجش اعتبار آزمون مهارت

استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که 
قبول و حاکی از همسانی درونی قابل 69/0مقدار عددی آن برابر با 

و برای  71/0های دانشجو این مقدار برای آزمودنیاین آزمون بود . 
بود. همچنین ضریب اعتبار  66/0دانش آموزان دبیرستانی برابر با 

کل آزمون با استفاده از روش در این تحقیق جهت روا سازی 
پرسشنامه نهایی، پرسشنامه موردنظر به تعدادی  از اساتید دانشگاه 

تا گویه هایی  که درک  شودوپرورش ارائه میو متخصصین آموزش
آنها یکسان  نبوده و دارای ابهام  می باشد مشخص کنند و همچنین 
در خصوص جامع و کامل بودن محتوای  پرسشنامه و ارتباط دقیق 
آن با هدف  آزمون اظهار نظر کنند، سپس از نقطه نظرات آنها 
جهت اصالح پرسشنامه استفاده الزم بعمل می آید. تنصیف برابر با 

به دست آمد.در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد  71/0
 . به دست آمد 87/0نظر

 
 هایافته
 ذیل نمودارهای توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش حاضر در یافته

 آمده است :

 
 وضعیت توصیفی تحصیالت شرکت کنندگان -1نمودار 

 التیتحص یشرکت کنندگان دارا شتریب باال نمودار جیبا توجه به نتا
 اینفر از شرکت کنندگان و  225که  یاهستند به گونه یکارشناس
 یکارشناس التیتحص یدرصد از کل نمونه دارا 61/54 یبه عبارت

 104د ارش یکارشناس التیتحص یافراد دارا بیبودند سپس به ترت

_________________________________ 
1 Communication Skills Test-Revised 

 نفر 34تر  نییبه پا پلمید التیتحص یافراد دارادرصد(،  24/25)نفر 
 83/5)نفر  24دکترا و باالتر  التیتحص یدارا افراد درصد(، 25/8)

نفر  25داشتن  یکاردان التیکه تحص یو شرکت کنندگاندرصد( 
 .بودنددرصد(  07/6)
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 وضعیت توصیفی شغل شرکت کنندگان -2شکل 

 شرکت کنندگان شتریب دشومیهمانطور که در نمودار باال مالحظه 
محصل بودند و سپس به  درصد( 28/22) نفر 92که تعداد آنها 

نفر  62 ،نفر خانه دار 67 ،کارمند درصد( 31/21) نفر 88 بیترت
 کارینفر ب 51اند و را انتخاب کرده هاشغل رینفر سا 52 ،شغل آزاد

 .بودند

بینی عملکرد خانواده بر فرضیه اصلی از این قرار است که مدل پیش
ای امنیت روانی برازش با نقش واسطه های ارتباطیمهارتاساس 

 دارد:
 یپژوهش از مدل معادالت ساختار یاصل هیفرض یجهت بررس
 . استفاده شد

 
 مدل معادالت ساختاری پژوهش -3شکل 
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 های نیکوی برازش مدل از این قرار هستند :شاخص

 
 های نکویی برازششاخص -1جدول 

یا شاخص برازش تطبیقی مدل  CFIطبق مندجات جدول فوق 
شاخص  NNFIیا  TLIبرآورد شده؛ مقدار مطلوبی است.  935/0

میزان برآورد شده در مدل  2یا شاخص هنجار نشده 1توکر لویس
شاخص  PRATIO بوده که مقدار مطلوبی است. 911/0مفروض 

دهد که پژوهشگر تا چه حد در تعریف نسبت اقتصاد نشان می
تر پارامترهای آزاد هزینه کرده، مقدار نزدیک به یک مطلوب

بوده  924/0گونه که مالحظه شد این مقدار در جدول است، همان
مقدار مطلوبی است. ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 

RMSEA05/0تر از قبول برای این شاخص کوچک، مقدار قابل 
طبق مندرجات جدول مدل مفروض از مقدار قابل قبولی  است.

وب بر برازش مطل یپژوهش که مبن هیفرض نیبنابرابرخوردار است. 
 ایبا نقش واسطه های ارتباطیمهارتعملکرد خانواده بر اساس مدل 

 .دشومی دییتاامنیت روانی 
های فرضیه فرعی اول از این قرار بوده است که بین مؤلفه

 و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. ارتباطیهای مهارت
 

 
 خانواده عملکردو  های ارتباطیمهارتهمبستگی میان  -2جدول 

 های ارتباطیمهارت 

 خانواده عملکرد

 0/68 همبستگی پیرسون
 0/041 معناداری)دو دامنه(

 412 تعداد

های مهارتخانواده و  عملکرد نیبباال  طبق مندرجات جدول
 (،r=0/68, p< 0/05) وجود دارد یرابطه معنادار ارتباطی

 .دشومی تاییدپژوهشگر  هیفرض نیبنابرا

 و های ارتباطیمهارتفرضیه فرعی دوم از این قرار است که بین 
 شناختی رابطه معناداری وجود دارد.امنیت روان

 

 یروان تیو امن های ارتباطیمهارتبین   یهمبستگ -3جدول 
 ارتباطیهای مهارت 

 امنیت روانی

 0/46 همبستگی پیرسون
 0/001 معناداری)دو دامنه(

 412 تعداد

 ,r=0/46) وجود دارد یمثبت و معنادار یهمبستگ یروان تیو امن های ارتباطیمهارت نید ما بشومیهمانگونه که در جدول فوق مشاهده 

P<0/05،) دشومی دییپژوهشگر تا هیفرض نیبنابرا. 
 شناختی رابطه معناداری وجود دارد.عملکرد خانواده و امنیت روان فرعی سوم از این قرار است که بین فرضیه 

 

 یروان تیعملکرد خانواده و امنهمبستگی میان  -4جدول 
 روانی تیامن 

 عملکرد خانواده
 0/37 همبستگی پیرسون
 0/006 معناداری)دو دامنه(

 412 تعداد

_________________________________ 
1 Tuker-lewis 2 Non-normed fit Index 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1287-fa.html


  و همکاران     بدر زاده کاتب طاهره  86

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی شناختروان تیعملکرد خانواده و امن نیطبق مندرجات جدول ب
 نیبنابرا (،r=0/37, P<0/05) وجود دارد یمعنادار یهمبستگ

 د.شومی تاییدپژوهشگر  هیفرض
امنیت روانی در رابطه بین فرضیه فرعی چهارم از این قرار است که 

 و عملکرد خانواده نقش واسطه گری دارد. های ارتباطیمهارت
 انیه مدر رابطی امنیت روانی انجیم رینقش متغ یبه بررس هیفرض نیا

 یپرداخته است به عبارت و عملکرد خانواده های ارتباطیمهارت
مورد و عملکرد خانواده  های ارتباطیمهارت میمستق ریرابطه غ

 ریتغم میمستق ریرابطه غ یبررس یبرا قرار گرفته است. یبررس
وابسته ضرورت دارد تا شروع ابتدا برقرار باشد  ریمستقل بر متغ

 دییمستقل با واسطه تا ریرابطه متغ یاست که معنادار نیشرط اول ا
 ریبا متغ طهواس ریرابطه متغ یمعنادار دییتا زیشود و شرط دوم ن

 بیباال ضر شروطسپس در صورت برقرار بودن  باشدیوابسته م
 ریمس بیاصلضرب ضربرابر است با ح میمستق ریرابطه غ ریمس

ل با واص ریرابطه متغ ریمس بیمستقل با واسط و ضر ریرابطه متغ
 .باشدیوابسته م

 
 و عملکرد خانواده های ارتباطیمهارت انیدر رابطه م یروان تیامن ینقش واسطه  یریمدل اندازه گ -4شکل 

 

 و عملکرد خانواده های ارتباطیمهارتضرایب رگرسیونی واسطه گری امنیت روانی در رابطه میان  -5جدول 
 S.E. C.R. P برآورد استاندارد   

 101/ 1/638 3/885 0/98 0/714 های ارتباطیمهارت  امنیت روانی
 *** 6/399 090/ 0/46 0/605 امنیت روانی  عملکرد خانواده
 107/ 1/613 2/682 0/02- 0/509 های ارتباطیمهارت  عملکرد خانواده

 انیکه روابط م یونیرگرس بیمندرجات جدول مربوط به ضراطبق 
مشاهده  یروان تیامن ینقش واسطه گر یرا جهت بررس رهایمتغ
ده خانوا عملکردبر  یروان تیامن یونیرگرس بیفقط ضرا ،دشومی
های مهارتکه شامل  ونیرگرس بیضرا یمابق ؛دار است یمعن

 خانواده عملکردبر  های ارتباطیمهارت ،یروان تیبر امن ارتباطی
ذکر شده جهت  شروط نکهیبا توجه به ا .ستین داریمعن شود،می
 هیفرض نینشده است بنابرا تیرعا ریمتغ کی ینقش واسطه رفتنیپذ

 انیدر رابطه م یروان تیامن یبر نقش واسطه ا یپژوهشگر مبن
 .دشوخانواده رد می عملکردو  های ارتباطیمهارت

 
 گیری نتیجه

 ،یاقتصاد ،یستیمختلف ز یهابا جنبه یاجتماع ینهادخانواده 
 انیبن نیتریادیاست که بن یشناختو جامعه یشناختروان ،یحقوق

 لیرا تشک یاجتماع یهاینابسامان ایها کننده نظممنعکس یاجتماع
عوامل مؤثر بر  نیاز مهمتر یکیدر واقع، کانون خانواده  ،دهدیم

مطالعات  جینتا. آن جامعه است یربنایسالمت جامعه است که ز
خانواده منجر به  یثبات یدهد که ب ینشان م گرید یدر کشورها

ار در ساخت رییاز جمله طالق، تغ یمنف یامدهایاز پ یگسترده ا فیط
کناره  ،یدر کودکان مانند افسردگ یخانواده و مشکالت رفتار

و  یمشکالت آموزش ،یاجتماع تیکمبود کفا ،یاجتماع یریگ
_________________________________ 

1 Ghamari 

 یثبات یب گر،ید یاز سو  .دشومی یروان تن ختالالتا ی وبهداشت
و  یدر روابط اجتماع رییتغ ،یاجتماع یثبات یخانواده موجب ب

و فقر  یاقتصاد تیدر وضع رییو تغ یاجتماع یروان یناسازگار
عملکرد خانواده  نینشان داده است ب افتهی همانطور که از . دشومی
 ، به عبارتی دیگر این یافتهشد افتی داری رابطه معن امنیت روانیو 

اشاره  یروان امنیت مختلف عملکرد خانواده با ابعاد  میمستق ریبه تاث
در  1قمری نیهمچن؛ است بودههمسو پیشین  یهاکه با یافته ؛دارد

را مورد مطالعه  یعموم خانواده و سالمت  ییرابطه کارا یپژوهش
 یبهتر با سالمت روان یکارکرد خانوادگ قرار داد و نشان داد که

اذهان  یفراهانو ی اسالم ر،کدپو. همچنین (21)داردبهتر رابطه 
 ابلهگانه مق سبکهای سه انتخاب عملکرد خانواده و  نیبداشتند که 

 (. 22) داردوجود  داری رابطه معنبا فشار روانی 
 عملکرد خانواده به  اذعان اشت که توانمیجهت تبیین این یافته 

 تعارضات، حل تضادها و  رات،ییبا تغ یآن در هماهنگ ییتوانا
 حد و تیرعا ،یانضباط در اعمال  تیاعضا و موفق نیب یهمبستگ

نهاد با هدف  نیاصول حاکم بر ا و افراد، اجرای مقررات  نیمرز ب
رآن د رییخانواده مربوط است و هرگونه تغ ستمیس حفاظت از کل 

 خانوادهواقع در . بر سالمت اعضای خانواده اثرگذار باشد دتوانمی
ط مرتب طهاییاز مح یکی در رشد افراد است و یطیاز عوامل مح یکی

تعارضات درون خانواده است. وجود  فردی و روان یبا سالمت جسم
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بر سالمت  یمهم ارینقش بس (خصومت و برفقدان محبت، تعارض)
آن  از یمختلف، حاک قاتیتحق جیبطوری که نتا گذاردیماعضا روان 

آرامش و  از  یجو سالم و فضای حاک جادیاست که خانواده در ا
 از اعضای خود دارد.  کی در سالمت روان هر ینقس اساس تیامن

به  خانواده  طیخشم آلود و آکنده از ارعاب در مح فضای  وجود
 گاهیجا خانواده  میرساند. چراکه بیآس اعضای آن  یسالمت روان

 .دشوافراد محسوب می یشد و تعالر
ی حاضر مبنی بر وجود رابطه معنی ی مطالعههایکی درگیر از یافته

ی هاو امنیت روانی بود که با یافته های ارتباطیمهارتدار میان 
( و 25(، سپاتس و همکاران )24) 2(، نظری23و همکاران ) 1دکایپر

( همسود بود. جهت تبیین این یافته 26ی )محسن زاده و نظر ،یمیسل
متعددی بر روابط میان  یعوامل درونفردالزم است اشاره شود که 
 یمسالمت جس ،یتیشخص یهایژگیشامل و زوجین تاثیر میگذارد که

 انجامی پژوهشهاشود. می ....مثبت و  یشناخت یهایژگیو ،یو روان
، اند کرده دیتاکیی بر رابطه زناشو یتیشخص یهایژگیو ریبر تاث شده

بر  ییهمواره در طول رابطه زناشو یتیشخص یهایژگیوچرا که 
هم بر انتظارات فرد از رابطه و هم بر  در واقع گذارند؛یم اثر رابطه
د. در همین راستا الزم است اشاره اثر دارن کینتظارات شرو  رفتار

 تحت دتوانمییی اند که رابطه زناشو پژوهشها نشان داده شود که
قرار بگیرد  زوج یو روان یجسم یماریب ایسالمت  تیوضع ریتاث
بر  دتوانمی زیآن ن تیفیو ک ییرابطه زناشو گر،ید یاز طرف(. 27)

نتیجه گرفت که  توانمید. بنابراین سالمت زوج اثرگذار باش
 و رفتار هر فرد بدون شک در سالمت جانیسالمت در شناخت، ه

 شده، از دارد. براساس مطالعات انجام ینقش اساس ییزناشو رابطه
 مثبت و یموفق وجود شناختوارهها و باورها یزوجها یهایژگیو

زوج  که یانسان، همسر و رابطه است. هنگام کارآمددرمورد
 به خطر ییداشته باشند رابطه زناشو یو غلط یرمنطقیغی باورها

اذعان داشت که افراردی که در روابط  توانمیدر واقع  .افتدیم
زناشویی نسبت به امنیت روانی شخصی مورد تهدید قرار بگیرند 

 شوند. نسبت به برقراری روابط صمیمانه و عاشقانه دچار خلل می
های تجزیه و تحلیل دادها در فصل چهارم نشان داد که  بین مؤلفه

و پایداری خانواده رابطه معناداری وجود دارد.   های ارتباطیمهارت
و امنیت  های ارتباطیمهارتنشان داد که بین  هاهمچنین یافته

 ذعانا توانمی نیبنابراشناختی رابطه معناداری وجود دارد. روان
خانواده  یاعضا انیو عاطفه در م یمیداشت که با وجود روابط صم

خانواده و  یداریبر پا یاقابل مالحظه ریتاث نیخصوص زوجبه
. مطالعه ی ادبیات پژوهشی نشان گذاردیها مآن یروانشناخت تیامن

و  3جونز ی متعددی همچونهاکه این یافته با نتایج پژوهش داد که 
فضایی مطمئن همراه با  روابط عاطفی(، مطابقت دارد. 28همکاران )

ایجاد می کند که در آن به تعامل بپردازند  خانوادهامنیت را برای 
و همچنین از طرفی دیگر کار کرد خانوادگی بهتر نیازمند اعتماد و 

روابط عاطفی و امنیت افراد در روابط با همدیگر است. افراد با 
فرزندی و هم در -ی ولیهامی توانند هم در نقش عاشقانه ی مطلوب

م در سایر ابعاد کار ارتباطات و کاهش تعارضات خانوادگی و ه

_________________________________ 
1 Decuyper 
2 Nazari 

 4کرد خانوادگی موفق تر باشند. همچنین هینن، ساندرمن و اسپراگر
ی هادر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افرادی که سبک

خود  ی که به نوبه دلبستگی ناایمن )اجتنابی و اضطرابی( داشتند
، دشومیمنجر به آمیزش عاطفی نامطلوب و روابط عاشقانه ی مرزی 

 تیاز حما ینییپا زانیم ن،یطرد توسط والد ان باالیی ازمیز
در کانون خانواده  یو گرم یاز هماهنگ ینییپا زانیو م یخانوادگ

ر د آمیزش عاطفی پایینرا گزارش دادند. به نظر محققان، افراد با 
 یهاو در سال ابندی یرشد م ادیز یکردبا مشکالت کار ییهاخانواده

ر گذار هستند، ب ریافراد در کار کرد خانواده تأث نیکه خود ا یبعد
 ندیمثبت در فرا یریزنند و نه تنها تأث یدامن م یمشکالت کارکرد
کنند، بلکه بر تنوع و دامنه مشکالت  ینم جادیکار کرد خانواده ا

 کنند. یخانواده اضافه م
 ادهپایداری خانوبا  های ارتباطیمهارت نینشان داد که ب جینتا ریسا 

رابطه وجود  نیدر زوج امنیت روانشناختی ینقش واسطه ا طریق از
 نیاز آن شد که ماب شتریپ ،اتیفرض یدارد. همانگونه که در بررس

 یم جینتا نیا نییادر تب وجود دارد لذ یروابط معنادار رهایمتغ نیا
 زانیدهد که کم شدن م یپژوهش نشان م جیتوان گفت که نتا

احساس  ،یاشکال در روابط اجتماع رینظ یعوارض پایداری خانواده
تالف اخ تیو در نها یاز زندگ تیرضا زانیکم شدن م شتر،یب ییتنها
ال به دنب ناسازگارکودکان و نوجوانان  شیدایو پ یخانوادگ دیشد

به  نیزوج یاست که در طول زندگ یندیفرا پایداری خانوادهدارد. 
 یهایژگیشناخت و، هاقهیو الزمه آن انطباق سل دیآ یوجود م

 یمراوده ا یالگوها یریو شکل گ یقواعد رفتار جادیا ،یتیشخص
با  حیارتباط صح کیکه از داشتن،  یدر مقابل زن و مرد  است.

 یتیاافراد خانواده محروم هستند و دچار نارض گریو د گریکدی
باشند که از جمله آنها  یم یا ژهیو یرفتار یهانشانه یهستند، دارا

 ایزن  یو درماندگ یدینوم اس،یاشاره کرد:  ریتوان به موارد ز یم
زن و شوهر، داشتن انواع مشکالت در  نیشوهر، وجود تعارض ب

 یروان امنیتکه سرانجام  رهیو غی رفتار ،یجنس ،یمال یهانهیزم
همچنین الزم است اشاره  دهد. یقرار م دیافراد خانواده را مورد تهد

ی الگو لیزن و شوهر به دل مانهیگرم و صم وندیکه پ یهنگامشود 
سئله م نیسرد و پر تعارض شود، اروابط زناشویی  ارتباطی نامناسب

در واقع خواهد گذاشت.  یمنف یریرابطه آنها تاث نیتر یخصوص
روابط  و یقو یارتباط یهاداشتن مهارت اذعان داشت که توانمی

 تیاست و رضا یرشد و کمال آدم دیکل گران،یمثبت و سالم با د
د که در آن شومی جادیا یدر بافت وضعیت روانی در نیبخش تر
 نیبنابرا وجود داشته باشد. تیمیو صم های ارتباطیمهارت
تواند بر  یم هازوج انیم یمیو روابط صم های ارتباطیمهارت

 هابگذارد چرا که هر کدام از زوج ریآنها تاث یروان شناخت تیامن
 تیداشتن امن نهیو زم یمیروابط عاشقانه و صم یبا برقرار
به نوبه  یکی کنندیم افتیزوج و مقابل در قیرا از طر یروانشناخت

 شود. انوادهخ یداریمنجر به پا دتوانمیخود 
 

3 Jones 
4 Hinnen, Sanderman & Sprangers 
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