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 چکیده 

 خانواده یکپارچگی و وحدت به و گذارد می ساختار خانوادگی و بافت بران پیرو افراد و روابط بر منفی های خانوادگی تاثیر تعارض   

 خانوادگی تعارضات کاهش درموثر ارتباطی و اقتصادی   عوامل نقش تبیین جهت مدلی  هارائ هدف با حاضر پژوهشزند.  می ضربه

 همبستگی نوع از توصیفی پژوهش انجام روش. شد انجام  و اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری در عوامل این از کدام هر سهم و

  مورگان تعداد جدول به توجه که با بودند ساکن شهر در 1397 سال در هکشیراز  شهر  افراد متاهل ه کلی ، تحقیق آماری هجامع. بود

 از ها هفرضی آزمون برای.ه ای انتخاب شدندیسهم ای خوشه گیری  نمونه روش از استفاده با  نمونه حجم به عنوان خانواده130

 ثنایی زناشویی تعارضات شده نظر تجدید  پرسشنامه  شامل این پژوهش در ابزار مورد استفاده. شد استفاده ساختاری معادالت تحلیل

 پرسشنامه و خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  پرسشنامه زوجین، ارتباطی های مهارت مقیاس پرسشنامه همکاران، و

تقویت این مهارت عامل و ارتباطی های مهارت ؛داد نشان پژوهش های یافته. بود اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش سنجش

 نقش بوده و این عامل در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی  اجتماعی و روانی های آسیب و خانواده تعارضات کاهش برمهمی 

 بینی پیش نقش خانواده تعارضات. دارد اجتماعی نقش و روانی های آسیب و خانواده تعارضات افزایش بر اقتصادی عوامل .ددار

 و بیشتر روانی های آسیب میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه هر درنهایت ودارد  اجتماعی و روانی های آسیب بر کنندگی

 .است تر مثبت نیز اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش

 .اجتماعی آسیب ، پیشگیری خانوادگی، مدل یابی، تعارضات: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 مقدمه 

 روی آن در موجود عناصر که فعالی است و پویا سیستم خانواده نهاد شود، می ریزی پی سالم خانواده از ایده آل جامعه یک شالوده

 زناشویی و خانوادگی اختالفات و تعارضات در مهم عاملی این تعادل. خورد می هم به تعادل این گاهی که دارند متقابل تاثیر هم

های  مدل گسترش و توسعه موجب خانواده، سیستمی تئوری. کند می معرفی سیستم یک به عنوان را خانواده مدل این. بود خواهد

 است  شده خانواده از متنوعی

جامعه  داشتن برای باید پس. باشد جامعه هر پرتگاه سقوط یا صعود تجلی گاه می تواند اجتماعی، نهاد کوچکترین به عنوان خانواده

 خصوصاً زندگی، طول در ایجاد شده روانی عقده های می طلبد. را همگان همت مهم، این داشت که ایده آل خانوادهای ایده آل، ای

 خشونت فرزندان، و معنوی مادی مسائل به بی توجهی نوجوانی، دوران در جسمی و جنسی تجاوزات واحیاناً مشکالت کودکی، دوران

 به جهت دیگران و فرزندان و یکدیگر با رابطه در خود گفتار و رفتار بهوالدین  توجه عدم همه از مهمتر و پدرومادر بی مهری های و

 ایجاد و خانواده و خود نابودی جز که می دهد قرار جوانان پیشروی در را جرائم انواع از مناسبی بستر پدرومادر، از فرزندان الگوپذیری

 جامعه و مشترك زندگی تجربه کانون نخستین عنوان به خانوادهش نمی عائد دیگری چیز اجتماع، پیکر بر معنوی و مادی ضررهای

 صـورت نا در دیگـر سـوی از ، باشـد داشـته موثر نقشی اجتماعی انحرافات کنترل در تواند می گونه که همان ، کودکان پذیری

 دورکیم.  بود خواهد تاثیرگذار بزهکـاری بسیار جملـه از اجتمـاعی های آسیب از بسیاری بروز در آن کانون بودن بحرانی و بسامانی

 نمود؛ توجیه جسمانی افراد و روانی عوامل با نمیتوان را جرم و بزهکاری که پدیده عقیده اند این بر جامعه شناسان کلی به طور و

 والدین، ناسازگاری خانواده، نامناسب شرایط قبیل از اجتماعی عوامل بلکه نداشته، بزهکااری افراد در چندانی نقش عوامل این زیرا

 مواردی و جنگ سیاسی، عوامل اقتصادی خانواده، بد وضع دینی، باورهای و اعتقادات ضعت بیکاری، مهاجرت، والدین، بزهکاری طالق،

 (.1395)فاطمی و همکاران، دارد افراد مجرمانه اعمال و بزهکاری در تعیین کننده ای که نقش است بیلق این از

می  قرار  مطالعه مورد  صورت جداگانه  به عوامل این  اگرچه. تاس متعددی  لعوام تأثیر تحت  جامع در افراد روانی آسیب های

 آشفتگی و اجتماعی آشفتگی های مثالً  می گذارند؛ تأثیر روی هم بر و بوده ارتباط در هم با چندوجهی موضوع این واقع در ولی گیرند،

 و نابسامانی های اختالالت افزایش اصلی منشأ روانی الت اختال افزایش  که طوری دارند، به هم با مستقیمی ارتباط روانی های

 .(1390 و همکاران، مظاهری) می کند فراهم را روانی اختالالت افزایش  نیز اجتماعی اختالالت ایش وافز است اجتماعی

 بیان مساله 

  هک معتقدند( 200)، براین و گریف. آید می وجود هب زناشویی ارتباطات در آن موازات هب و عشق با همراه ه ک است ای پدیده تعارض

 کند می  بسرکو را او  هعالق مورد  لمسائ از بعضی مقابلش رفکه ط دکن احساس طرفین از یکی هک شود می ایجاد هنگامی تعارض

 های روش با و درستی هب اگر اما رساند، می آسیب روابط هب نشود مدیریت خوبی هب اگر ارض(. تع1391 ، تدوس وبییعق و عنایت) 

 یکی .سازد می تر مستحکم را زوجین میان ارتباطی پیوندهای نهایت در و شده  بمحسو رشد برای فرصتی شود، دیریتم  ححیص

 مهارت از دست آن به ارتباطی های مهارت .تاس اطیارتب هایمهارت  ند،باش  مجهز آن  هب زوجین بایستی  هک ها مهارت این از

 طی در افراد که فرایندی. شوند ارتباط فرایند و فردی بین های تعامل درگیر توانند می افراد ها آن واسطه به که می شود گفته هایی

 2004، هیث و بروکس)  گذارند می درمیان یکدیگر با کالمی غیر و کالمی مبادل طریق از را خود احساسات و افکار ، اطالعات ، آن

 مکث، دادن، گوش قالب در غیرکالمی و کالمی صورت  هب شوهر و زن  ك است فرایندی  شامل اطارتب .(1394،  جابریبه نقل از 

 بی ارتباط هک امیهنگ. تاس  طهراب هر حیات مایه  ارتباط. پردازند می احساسات و افکار تبادل  هب تلفمخ ژستهای و چهره تلحا

 برقرار نامؤثر و هپرخاشگران تدافعی، ورتص  به  که انیزم اام. رددگ می تتقوی   طهراب دهد، می روی بااحساس و  حواض ،است  پرده

 و رود می اضمحالل  هب رو سرعت هب  طهراب شود، می مسدود یعیوس لکش  هب ارتباط جریان وقتی کند، می تضعیف را  طهراب شود،

 هصورت جداگان هب لاین عوام همتعددی است ، اگر چ لمتاثر از عوام هسالمت روانی افراد جامع .(1393،زارعی) میرد می سرانجام



 لیا عوام یطیشرایط مح علت هب هقرارمی گیرند ولی در واقع این موضوع چند وجهی متاثر از یکدیگر است.بدین معنی کطالعه م مورد

خواهد بود.سالمت روانی از آن  باشد تاثیر آن بیشتر زیادتر لشدت این عوامه فردی تعادل روانی افراد دچار تغییراتی شده و هر چ

دارد ، از اهمیت زیادی برخوردار است.افرادی  "اجتماعی  -اجتماعی و آسیب های روانی  - عملکرد فردی"ه مستقیمی با طجهت که راب

مشکالت بین  ری دارند آسیب پذیری آن ها در برابر بیماری های روانی کمتر است و توانایی فائق آمدن برروانی بیشت که سالمت

 شود می اطالق جمعی یا فردی عمل نوع هر به اجتماعی آسیب.(1392،و همکاران فردی و اجتماعی خود را دارا هستند )کریمی 

 اخالقی قبح و قانونی منع با لذا و گیرد نمی قرار کنشگر فعالیت محل جامعه جمعی عمل عام قواعد و اخالقی اصول چارچوب در که

 های آسیب و داده هم دست به دست توانند می گوناگونی شناختی جامعه و شناختی روان عوامل. گردد می مواجهه اجتماعی و

 و کرسامی )گرجی .داراست را رفتاری کج از ماهیتی ای جامعه هر. دهد افزایش جوانان قشر در خصوص به جامعه در را اجتماعی

 و وحدت  به و می گذارد خانوادگی روابط و بافت بر آن پیرو و آنها روابط بر منفی تأثیر زناشویی تعارض های.  (1398 ، چشم سیاه

می  خانواده زوال و فروپاشی نهایت و در پرخاشگری و نفاق آمدن وجود  به موجب تعارضات شدت. می زند  خانواده ضربه یکپارچگی

می  جای بر خانواده و فرزندان بر مخربی آثار است  آشفته و شوهر زن بین جدال و نفاق و تعارض اثر بر  که ای. کانون خانواده. گردد

 با  که است ضروری جهت همین  به. می کند بروز اجتماعی، مقررات از سرکشی و صورت عصیان  به آینده سالهای در  که گذارد

 باالی سطح که دهد نشان می شواهد. شود پرداخته ها ازدواج در موفقیت عدم و خانوادگی تعارضات علل به شناختیآسیب  نگاهی

 و خانوادگی تعارضات بروز موجب خانواده در روابط سالم وجود عدم که زیرا دارد، ارتباط خانواده اعضای روابط به زناشویی تعارض

 اساسی موارد از یکی که گفت می توان صراحت به. است انسان روان و آرامش آسایش سلب برای ابزاری حتی و شکوفایی مانع

  به هستند، مهم خیلی استقرار عدم یا و استقرار برای خانواده در ارتباطی الگوهای. است او فردی ارتباطات میان انسان خوشبختی

 .  (1393، رشیدی)هستند زندگی چتر عبارتی

 است اقتصادی  عوامل ، دارد خانواده افراد روان سالمت و روابط خانوادگی تضعیف یا ثبات در ایی بسز نقش  که عواملی از دیگر یکی

 و تعارضات زناشویی ، فشار  عامل این اند مبارزه حال در مسائل انواع با هستند اقتصادی -روانی   فشار تحت که شوهری و زن. 

ارتباطات  در شوهر و زن  که شود ،باعث است ممکن مالی مشکالت زمان طول در و سازد می آشکار را موجود زناشویی مشکالت

 پنهان یا آشکارا است ممکن ها زوج و شود تشدید ها آن بین منفی ارتباطات و باشند  هداشت کمتری دهنده پاداش تالمباد شان

 دو آن از یکی و داشت خواهد وجود نظر اختالف و ناامیدی و یاس برای کافی فرصت  هنتیج در و باشند  داشت هم کنترل در سعی

 خانوادگی مالی لمسائ جذب روانی نظر از است ممکن شوهر و زن. دهد می قرار رزنشس وردم الیم کالتمش خاطر  هب را ،دیگری

 ارزش دفاق دگیزن های هین زه و اب هحسا صورت پرداخت برای تالش و کار نیالطو ساعات الیل د هب است نممک ها آن. گردند

 خواهد خانوادگی لمسائ صرف ریکمت انرژی و وقت  هنتیج در.باشند خود زناشویی  لمسائ  هب وقت دادن اختصاص برای زمال  های

 شوهر و زن بین خصومت تدریج هب اقتصادی های فشار.داشت دخواه الدنب  به را اریرفت و اطفیع شناختی، تغییرات فشارها این .شد

 یم اتثب یب طرواب و دیاب یم اهشک وییزناش  بوخ کیفیت و صمیمیت و ،گرما خصومت ایش زاف با و دهند می ایش زاف را

 فراهممانند  روریض و یطبیع هاینیاز  به خگوییپاس در ت،روبروس مالی  لمسائ با خانواده وقتی ین(. همچن1392،وچهریمن)گردد

  لقبی این نشدن برآورده و است ناتوان انآن  روحیه و  هلیقس با مناسب و متنوع مناسب، پوشاك تأمین  ،لتحصی  هادام امکان ساختن

 راهمف انجوان و اننوجوان در را یزوا طلبان و افسردگی مشغولی، دل روحی، های ناراحتی سرخوردگی، دلزدگی، بروز ساز هزمین نیازها

 و اریرفت های امانینابس داییپی در ای عمده علت  تواند می فقر  زنی اجتماعی شناسی آسیب رمنظ از.  (1387 ری،می) سازد می

 کاهش تبیینی مدل تا است آن بر پژوهش این هستند. ناپذیر خانواده ای اجتناب در هر تعارضها و  مسائل این از برخی در و یروان

 .اجتماعی را با کمک تحلیل عوامل موثر شناسایی کند و روانی های آسیب از را جهت پیشگیری خانوادگی تعارضات



یعنی ضعف در  مهارت های  ناتوانی در برقراری ارتباط بین آیا  که می باشد سؤال این  به پاسخگویی درصدد محقق پژوهش این در 

 آسیب از پیشگیری در عوامل این از کدام هر سهم و ؟ دارد ارتباط وجود خانوادگی تعارضات کاهش در اقتصادی  ارتباطی  و عوامل

 است؟ چقدر اجتماعی و روانی های

 پژوهش ی پیشینه

 نتایج و اند پرداخته زندانیان اجتماعی های آسیب بر موثر عوامل بررسی  به خود تحقیق در( 1398) ، چشم سیاه و کرسامی گرجی

 و 05/0 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب - اجتماعی اقتصادی پایگاه متغیر دو بین داد نشان

 در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب - دینی بندی پای متغیر دو رابطه همچنین. است معکوس و دار معنی 95/0 اطمینان

 گروه متغیر دو بین همبستگی آزمون نتیجه. است معکوس و دار معنی 99/0 اطمینان و 01/0 از تر کوچک خطای سطح

 معکوس و دار معنی 99/0 اطمینان و 01/0 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب -( ناباب)دوستان

 اطمینان و 05/0 از تر کوچک خطای سطح در زندانی افراد بین در اجتماعی های آسیب - ناسالم محیط بین رابطه نهایتا و. است

 .است معکوس و دار معنی 95/0

 پرداخته توصیفی -پیمایشی شیوه به فرزندان اجتماعی های آسیب در زنان نقش شناختی جامعه بررسی در (1397)همکاران و برزگر

 آسیب کاهش در مادران نقش متغیر با کنترل و آموزش خانواده، در بحران زندگی، سبک عاطفی، انرژی متغیرهای ارتباط پژوهش که

 زندگی، سبک عاطفی، انرژی با خانواده در زنان نقش که داد نشان تحقیق های یافته و قرارداده آزمون مورد را فرزندان اجتماعی های

 معناداری مثبت رابطه فرزندان اجتماعی های آسیب کاهش با% 99 اطمینان سطح در فرزندان ابتکار و خالقیت کنترل، و آموزش

 در مسئله حل های مهارت و ارتباطی های مهارت نقش تبیین جهت مدلی ارائه هدف با پژوهش در( 1397)همکاران و زارعی.دارد

 های مهارت: داد نشان پژوهش های یافته که پرداخته خانوادگی تعارضات میانجیگری با اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری

 و ارتباطی های مهارت همچنین. دارد نقش خانواده تعارضات و روانی های آسیب کاهش در سازنده مسئله حل سبک و ارتباطی

 هر درنهایت و دارد؛ نقش اجتماعی های آسیب به افراد نگرش شدن منفی بر خانواده تعارضات کاهش با سازنده مسئله حل سبک

 پورغبدل.است تر مثبت نیز اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش و بیشتر روانی های آسیب میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه

 آموزان پرداخته که نتایج دانش سازگاری بینی پیش در اجتماعی حمایت و نوجوان -والد تعارض نقش ( به بررسی1394و همکاران)

 حمایت بین همچنین . دارد وجود معناداری منفی ارتباط آموزان دانش سازگاری با نوجوان -والد تعارض بین دهد؛  می نشان

 از درصد 45 دهد می نشان نیز رگرسیون تحلیل آمد. نتایج دست به معنادارای مثبت ارتباط آموزان دانش سازگاری با اجتماعی

 با. شود می تبیین اجتماعی حمایت و نوجوان -والد تعارض متغیرهای طریق از معناداری طور به آموزان دانش سازگاری واریانس

 جانب از حمایت طرز همچنین و آنها والدین و نوجوان بین متفاوت انتظارات و خانوادگی تعارضات گفت توان می نتایج این به توجه

 سوی از امروزی جامعه در موضوع این به توجه بنابراین کند؛ بینی پیش را آموزان دانش این ناسازگاری یا سازگاری تواند می دیگران

 در( 1393) همکاران و نیا حافظ.است برخوردار بسیاری اهمیت از شناسی جامعه و شناسی روان حوزه متخصصان و مسئوالن

 آموزان دانش در روانی آسیب ابعاد و اجتماعی های آسیب کاهش بر زندگی های مهارت آموزش بخشی اثر بررسی به پژوهشی

 موثر آموزان دانش روانی آسیب و اجتماعی های آسیب کاهش در زندگی های مهارت آموزش اثربخشی ؛داد نشان نتایج پرداخته که 

 .است شده واقع

 و بزهکاری در والدین نقش و خانوادگی مدلهای روابط خانواده، نوع اثرات بررسی به پژوهشی ( در2014) گود سویس و سدرمنز

 دارد که احتمال بیشتر. هستند ناسالم خانواده های در که کودکانی که داد نشان نتایج. نوجوانان پرداختند در الکلی مشروبات مصرف

 بزهکارانه رفتار و الکلی مشروبات مصرف با والدین با خوب رابطه داشتن. بیاورند روی سال16  زیر سن در الکل نوشیدن و بزهکاری به



  به( 2011) جنکوز و ایجسی پژوهشی در .بود همراه نوجوانان بزهکاری افزایش با والدین تعارض باالی همچنین. داشت منفی ارتباط

 دارد. زناشویی رضایت روی بر عمده ای تأثیر ارتباط  که رسیدند نتیجه این

 پژوهش های فرضیه

 .دارد نقش خانوادگی تعارضات کاهش در ارتباطی افزایش مهارت های -1 

 .دارد نقش خانوادگی تعارضات کاهش در اقتصادی  عوامل -2 

 .دارد نقش روانی های آسیب از پیشگیری در ارتباطی مهارت های -3

  .دارد نقش اجتماعی های آسیب از پیشگیری در ارتباطی مهارت های -4

 دارد. نقش روانی آسیب هایاز پیشگیری در اقتصادی  عوامل -5

 .دارد نقش اجتماعی های آسیب از پیشگیری در اقتصادی عوامل  -6

 .دارد نقش روانی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از ارتباطی افزایش مهارت های -7

 دارد. نقش اجتماعی های آسیب بر خانوادگی تعارضات طریق از ارتباطی افزایش مهارت های -8

 .دارد نقش روانی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از اقتصادی عوامل -9 

 دارد. نقش اجتماعی آسیب های بر خانوادگی تعارضات طریق از اقتصادی  عوامل -10

 پژوهش روش

 که شیراز شهر ساکن متأهل افراد کلیه .است ساختاری معادالت مدل نوع از خاص به طور و همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش  

 با پژوهش این در. دهند می تشکیل را پژوهش این آماری جامعه بودند، ساکن1397 سال در شیراز شهر  مرکز در خانواده قالب در

سهمیه  خوشه ای شیوه نمونه گیری به که گرفت قرار موردبررسی نمونه حجم عنوان به خانواده130 تعداد جدول مورگان به توجه

 و ثنایی شده تجدیدنظر زناشویی تعارضات پرسشنامه :از پژوهش عبارتند ابزارهای. شدند انتخاب تحقیق در شرکت برای ای

 عبارتاند که می سنجد را زناشویی تعارضات از بعد هشت پرسشنامه این. است سؤالی 14 ابزار یک پرسشنامه این (1387)همکاران

 خویشاوندان با فردی رابطه افزایش فرزندان، حمایت جلب افزایش هیجانی، واکنشهای افزایش جنسی، رابطه کاهش همکاری، از کاهش

 .مؤثر ارتباط کاهش و یکدیگر از مالی امور کردن جدا دوستان، و خویشاوندان همسر با خانوادگی رابطه کاهش خود،

مقیاس  خرده قابل قبول می باشد.برای./. بوده و 94پرسشنامه در تحقیقات پیشین  کل برای کرونباخ به دست آمده آلفای ضریب

این . است سؤالی92  ابزار یک پرسشنامه این: زوجین ارتباطی مهارت های مقیاس بودند.پرسشنامه برخوردار خوبی پایایی از آن های

 ارتباط مهارت و زوجین ارتباطی موانع و همدلی، کالمی مهارت: از ندعبارت که می سنجد را ارتباطی مهارت های از بعد سه پرسشنامه

 بوده است. برخوردار خوبی پایایی از آن های مقیاس خرده برایکه در دیگر تحقیقات  جنسی

 سؤالی 9  ابزار یک و شده  ساخته(1391) طاهری توسط  پرسشنامه خانواده که این تعارضات در اقتصادی عوامل نقش پرسشنامه

 نظرگرفته در  گزینه5 سؤال هر برای. است شده طراحی خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش و ارزیابی بررسی هدف با  که است

 است. شده داده اختصاص آنها  به 5  تا1  نمره به تناسب که است شده



 نگرش ارزیابی و بررسی هدف با است؛ که سؤالی21 ابزار یک پرسشنامه این: اجتماعی آسیب های به نگرش سنجش پرسشنامه

گرفته  نظر در گزینه1  سؤال هر برای. است شده تهیه( مخدر مواد خانه، از سرقت، فرار) نظیر اجتماعی های آسیب از بعضی پیرامون

پرسشنامه  برای پژوهش های قبل  در کرونباخ آلفای است.میزان شده داده اختصاص آنها به 5 تا1  نمره که به تناسب است شده

 است. قبولی قابل حد در مقدار این که . است/. 74  اجتماعی آسیب های به نسبت نگرش

 پژوهش های یافته

 روانی آسیب پژوهش، مدل مبنای بر .است شده وتحلیل تجزیه ساختاری معادالت مدل مبنای بر پژوهش های یافته پژوهش، این در

 تعارضات متغیر و اددبرون  متغیر به عنوان عوامل اقتصادی ، ارتباطی، مهارت های متغیر زاد، درون متغیر عنوان به اجتماعی آسیب و

 است. شده گرفته نظر در میانجی متغیر خانواده به عنوان

 نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه  :  1ی شماره جدول

داری سطح معنی  متغیر آماره درجه آزادی 

05/.  130 07/.  مهارت ارتباطی 

07/.  130 04/.  عوامل اقتصادی 

20/.  130 03/.  آسیب روانی 

20/.  130 03/.  آسیب اجتماعی 

  از بزرگتر داری معنی سطح با متغیرهای موردمطالعه تمام برای بودن نرمال همفروض: شد مشاهده1  شماره جدول در که همانطور

 (.<p /05) .شد تأیید4/41

 تعارضات میانجیگری با اجتماعی آسیب و روانی آسیب با ،عوامل اقتصادی  ارتباطی، مهارت متغیرهای بین: پژوهش اصلیفرضیه 

 ارائه از قبل .شد استفاده ساختاری معادالت تحلیل از شده مشاهده های همبستگی منطقی بیان برای.دارد وجود ارتباط خانواده

 .است شده ارائه( پژوهش های پرسشنامه) تأییدی عاملی تحلیل به مربوط نتایج مکنون، متغیرهای بینه رابط نتایج

 تعارضات خانوادگی با نقش میانجی  متغیرهای مکنونثیر أتضرایب : 2ول شماره ی جد

 نتیجه t ضریب مسیر استاندارد مسیر فرضیه ها

 اثر مستقیم دارد 77/8 56/0 آسیب های روانی  ⟵مهارت های ارتباطی 

 اثر مستقیم دارد 58/9 63/0 آسیب های اجتماعی  ⟵مهارت های ارتباطی 

 اثر مستقیم دارد 19/8 53/0 آسیب های روانی ⟵عوامل اقتصادی 

 اثر مستقیم دارد 37/3 35/0 آسیب های اجتماعی ⟵عوامل اقتصادی 

 سیب های روانی آ ⟵مهارت ارتباطی 

 دگی (ا)از طریق تعارضات خانو

 مستقیم داردغیر اثر   20/0

 آسیب های اجتماعی  ⟵ ی مهارت ارتباط

 (خانودگی تعارضات )از طریق

 داردمستقیم غیر اثر   22/0

 آسیب های روانی  ⟵  عوامل اقتصادی 

 دگی(ا)از طریق تعارضات خانو

 مستقیم داردغیر اثر   19/0

 آسیب های اجتماعی  ⟵عوامل اقتصادی 

 دگی (اتعارضات خانو )از طریق 

 مستقیم داردغیر اثر   14/0

 



 و مستقیم صورت  ./. به56  استاندارد ضریب با ارتباطی مهارت متغیر، شـود مـی برداشـت (2)  ی شـماره جدول از که گونه همان

 مثبت  و مستقیم صورت  ./. به63  استاندارد ضریب با ارتباطی مهارت متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت یروان یبآس متغیر مثبت 

 متغیر مثبت و مستقیم صورت  ./. به53  استاندارد ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی آسیب متغیر

 آسیب مثبت متغیر و مستقیم صورت  ./. به35 استاندارد ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت روانی آسیب

 .دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی

 روانی آسیب مثبت متغیر و مستقیم صورت غیر  ./. به20  استاندارد ضریب با ارتباطی مهارت ( متغیر2ی ) با توجه به جدول شماره 

 آسیب مثبت متغیر و غیر مستقیم صورت ./. به22  استاندارد بیشترین ضریب با ارتباطی مهارت متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت

 آسیب مثبت متغیر و غیر مستقیم صورت  ./. به19  استاندارد ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی

 آسیب متغیر مثبت و غیرمستقیم صورت  ./. به 14استاندارد  ضریب عوامل اقتصادی با متغیر. دهد می قرار تأثیر را تحت روانی

 . دهد می قرار تأثیر را تحت اجتماعی

کاهش  با ارتباطی مهارت ینهمچن. شود می روانی آسیب شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی مهارت :گرفت نتیجه توان می مجموع در

 کمترمی شود. مهارت ارتباطی آسیب روانی بهتر ارتباطی مهارت چه هر پس. شود می روانی آسیب شدن کمتر باعث خانواده تعارضات

 منفی باعث خانواده تعارضات کاهش با مهارت ارتباطی همچنین. ودبش منفی اجتماعی آسیب  به افراد نگرش شود می باعث بهتر

 تر و مهارت منفی اجتماعی آسیب به نسبت نگرش بهتر ارتباطی مهارت  چه پس هر. شود می اجتماعی آسیب به افراد نگرش شدن

 شود. می خانواده تعارضات شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی

 تعارضات طریق از اقتصادی  لوامکه ع .است بیشتر هم روانی آسیب بیشتر خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  چه هر

 های آسیب  هب نسبت نگرش باشد بیشتر خانواده تعارضات در اقتصادی  عوام نقش  هچ هر.ندارد روانی آسیب در تأثیری خانواده

 می اجتماعی های آسیب  به بتنس نگرش شدن رت تمثب ثباع انوادهخ تعارضات طریق از اقتصادی لعوام.است تر مثبت اجتماعی

هم  .بیشتر روانی های آسیب بیشتر خانواده تعارضات  هچ هرو  بیشتر خانواده تعارضات بیشتر اقتصادی لعوام نقش  هچ هر.شود

 .است تر مثبت اجتماعی های آسیب  هب نسبت نگرش بیشتر خانواده تعارضات  هچ هرچنان 

 
 ت ساختاریالهای برازش مدل معاد شاخص:  3ی ه شمارجدول 

 
 نام شاخص میزان کفایت برازش

  (05/ p>.) 70/1130    2  (آماره خی دو( و معناداری آن 

 آزادی هدرج هخی دو ب 94

 (RMSEA)ای میانگین مجذورات تقریبیطریش خ ./08

 (NFI) شاخص نرم شده برازش ./91

 (CFI)بیقیطشاخص برازش ت ./93

 (GFI) شاخص نیکویی برازش ./81

 

پرسشنامه  های مولفه معنی که بدین. است مدل با مطلوب داده ها برازش هدهند نشان معادالت تحلیل در شده گزارش های شاخص

 همچنین و. هستند مکنون های سازه دهنده تشکیل تعارضات خانوادگی و اجتماعی های آسیب به بتنس نگرش روانی، آسیب های

 است دار معنی آماری نظر از دو خی آزمون هالبت. دارند برازش ها داده با شده مشاهده لرمستقمتغی2نیز مکنون متغیر سه نبیرابطه 

 .است حساس خیلی هنمون حجم بودن زیاد هب نسبت دو خی آزمون و است زیاد هنمون حجم گفت توان می هک



 گیری نتیجه و بحث

 و روانی ،آسیب این مدل مبنای بر. است شده استفاده مفهومی مدل از متغیرها بین روابط دادن نشان منظور  به پژوهش این در

 و ادد برون متغیرهای عنوان  به اقتصادی  عوامل ارتباطی، و های مهارت ،متغیرهای داد درون متغیر عنوان به اجتماعی های آسیب

 . است شده  گرفته نظر در میانجی متغیر عنوان به متغیرتعارضات خانواده

 کاهش باعث ارتباطی های مهارت که مشخص گردید و است شده استفاده ساختاری معادالت تحلیل از فرضیه ها تجزیه وتحلیل برای

 چه هر پس. شود می روانی آسیب شدن کمتر باعث خانواده تعارضات کاهش با ارتباطی های مهارت شود، می روانی های آسیب

 به نسبت افراد نگرش شود می باعث بهتر ارتباطی های مهارت همچنین. است کمتر نیز روانی آسیب باشد بهتر ارتباطی های مهارت

 اجتماعی های آسیب به افراد نگرش شدن منفی باعث خانواده تعارضات کاهش با ارتباطی مهارتهای. بشود منفی اجتماعی های آسیب

 های مهارت درنهایت و است تر منفی اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش باشد بهتر ارتباطی های مهارت چه هر پس. میشود

 و ملکی، (1393) زاده العابدین زین های پژوهش نتایج با ها یافته این. شود می خانواده تعارضات شدن کمتر باعث بهتر ارتباطی

 همخوانی (2013) اروزکان،  (2013) همکاران و هیل(، 2008) همکاران و ویکتوریا، (1394) همکاران و فیروزجایی(1394) باقری

 بنابراین. هستند مؤثر و سالم ارتباط برقراری نیازمند رضایتبخش ازدواج یک داشتن برای زوجین ذکرشده، های یافته تبیین در. دارند

 .کند می تعیین را آنها زندگی کیفیت زوجین تعامالت نوع

 در تحلیل دیگر فرضیه مربوط به عوامل اقتصادی و نقش آنها در آسیب های روانی و اجتماعی با میانجی گری متغیر تعارضات

 است بیشتر  نیز روانی های آسیب ، باشد بیشتر خانواده تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  خانوادگی می توان اذعان کرد که هر چه

 تعارضات در اقتصادی  عوامل نقش  چه هر همچنین ، ندارد روانی های آسیب در تاثیری خانواده تعارضات طریق از اقتصادی عوامل  و

 باعث خانواده تعارضات طریق از اقتصادی  وعوامل است تر مثبت  نیز اجتماعی های آسیب  به نسبت نگرش باشد بیشتر خانواده

 باشد، بیشتر خانواده در اقتصادی  عوامل نقش چه هر نهایت در و می شود اجتماعی های آسیب به نسبت نگرش شدن تر مثبت

 ،  صفی(1391)احمدپور و موحد(1394بهمنی و همکاران) های پژوهش نتایج با ها یافته این.است بیشتر نیز خانواده تعارضات

 و هاردی(2008)روامپل و ینداک (2007)همکاران و گودمانسون (2007) ، براش(1394)همکاران و مظاهری( 1392)نژاد

 مهمی نقش خانوادگی تركمش دگیزن ثبات و تداوم در هک مواردی از یکی ، ها هیافت این تبیین در. دارد وانیهمخ (2010)لوکاس

 محرومیت ، اقتصادی مشکالت دیدگاه اساس بر. است خانواده اقتصادی  هپای عنوان  هب مالی توان  حداق از برخورداری کند می ایفا را

  که زوجینی بین در اقتصادی مشکالت. دهد می سوق تضاد سوی به را ها آن و دهد می کاهش را زوجین مثبت تعامالت اقتصادی

 تحمای و گرم رفتارهای کاهش و خشونت ایشزاف طریق از ، باشد نمی مناسب و استاندارد  طحدرس ابق رایب ها آن خانوادگی افعمن

 لبیشترتعام ها خانواده نای در ردانم و دکن می ثبات بی را ها آن زناشویی زندگی ، دارند می ابراز هم هب نسبت زوجین هک ای دهکنن

 زنان برای اساسی نقش ، مردان سوی از  لشغ داشتن دگیزن ایه زینهه بودن البا هب هتوج با امروزه.  (1391طاهری،)دارند منفی

 مالی امنیت. شود می بمحسو خانواده برای پناهگاهی حکم دره ک است شغل ددرآم بکس رایب ادیاقتص منبع ترین مهم و دارد

 .برد می بین از را امنیت این بیکاری.شود می محقق  لشغ داشتن  هسای در خود

 آسیب های به نسبت نگرش و روانی بیشتر آسیب های میزان باشد، بیشتر خانواده تعارضات چه هر که داد نشان یافته ها همچنین

 ، کرمی(1390) نیا هاشمی و خواجه نوری ،(1397)همکاران و برزگر نتایج پژوهش های با یافته ها این. است مثبت تر نیز اجتماعی

 و رایان،  (2014) همکاران و سدرمنز، (2009) همکاران و ،  اسکیر(1393) وهمکاران محمدزاده (،1391) همکاران و

 .دارد همخوانی (2017) سوگار و ( 2015)همکاران

 میتواند می شود که منجر والد سوی از فرزند شدن طرد احساس به فرزندان و والدین خصوصاً اعضای خانواده، بین در صمیمیت عدم

 حل خانواده در را خود مشکالت و مسائل که نمی توانند کردند ادراك فرزندان که زمانی. کند ایجاد او در ضداجتماعی نگرشهای



و  عواطف و روابط گرمی حقیقت در. دارد همراه به ناسازگارانه پیامدهای ناکامی بنابراین احساس. میکنند ناکامی احساس کنند،

 آنها فرزندان در میشود، محسوب خانواده منسجم اصلی ویژگیهای از که خانواده اعضای بین در موجود عاطفی تعهد و پیوند همچنین

 فرزندانی بنابراین. هستند حساس آنها خواسته های به نسبت والدین و هستند موردپذیرش والدین که میآورد وجود به را احساس این

 به را خود آرامش دارد، در پی منفی عواقب که منفی رفتارهای به گرایش با هستند والدین صمیمی و گرم عواطف تحت تأثیر که

 به شاید. بزنند مخدر مواد یا و سیگار مصرف به دست خود آرامش و افزایش تنش کاهش برای که نمیبینند نیازی و نمیاندازند، خطر

 مختار) است خانواده روابط درونی یافته انعکاس پرخطر رفتار نوع هر به گرایش یا مواد مصرف که کنند می بیان است که خاطر همین

 ( .1395،نیا و همکاران

 اعتیاد ، مذهبی و ملی های ارزش کمرنـگ شدن ، زنـدگی در پذیری مسئولیت کاهش ، بیکاری ، موقت و دائم سرپرستی بی ، فقر

 حمایت برای اجتماعی کارآمد نظام وجود عدم و ها آسیب با رویارویی خـانواده برای هـای آگاهی و ها مهارت بودن ناکافی ، طالق ،

 سرمایه دلیل امروزه همین به.  است گرفته نشانه را ایرانی های خانواده ، امروز ی جامعه در که است جمله خطرهایی از ، نهاد این از

 به ، است شده مطرح صاحبنظران و میـان کارشناسان در دیگـری زمـان هـر از بـیش ، خـانواده بـه بیـشتر هرچه توجه و گذاری

 ، امتیازهـا دادن قـرار اختیار در با و داشته مبذول خانواده کیفی ی توسعه رشد و به نسبت ویژه توجهی ها دولت که ای گونه

 زندگی افـزایش کیفیت بـر سعی ، خانواده سالمت و بهداشت سطح ارتقاء رفته هم روی و ای مشاوره و ، آموزشی رفـاهی تـسهیالت

 خواهد جامعه آتی های نسل تربیت بر تـاثیری مستقیم خـانواده کیفـی سـطح ارتقـای مـسلم ی گونه به زیرا ، دارند ها خانواده

 . داشت
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