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       متاهل مردان و زنان ارتباطي هاي مهارت مقياس يابي اعتبار و ساخت

  تهران شهر

 
 4مهرخجسته رضا و 3كنش خوش ابوالقاسم، 2رجبي غالمرضا، 1*نصير داستان

  

 چكيده

 در ارتباطي هايمهارت مقياس كردن استاندارد و رواسازي اعتباريابي، ساخت، مطالعه اين  ازهدف    

 در گيرينمونه روش بهكننده شركت مرد و نز 342 .بود تهران شهر متأهل زنان و مردان بين

 آلفاي  پاياييضريب .دادند پاسخ زوجين ارتباطي هايمهارت مقياس به و شدند انتخاب دسترس

 تحليل. آمد بدست 92/0) هفته دوي فاصله به (بازآزمايي ضريب و 93/0 مقياس كل كرونباخ

 و كالمي مهارت عامل سه) ماده چهارده حذف با (واريماكس چرخش از استفاده با اصلي هايمولفه

 با گانه سه عوامل كل و يهمگرا اييرو. داد نشان را جنسي ارتباط مهارت و ارتباطي موانع همدلي،

 اين بيانگر مقياس اين) تشخيصي (يواگرا روايي، چنينهم. بودند معنادار زناشويي كيفيت مقياس

. نمايد متمايز مطلوب ارتباطي مهارت فاقد افراد از را عادي افراد تواندمي ياد شده مقياس كه است

 اين روايي و پايايي براي را كافي تجربي حمايت وهشژپ اين نتايج كه گفت توانمي، روي هم رفته

  .كندمي فراهم مطالعه مورد ينمونه در مقياس

  

 .عاملي تحليل روايي، يايي،پا زوجين، ارتباطي، هايمهارت :كليدي هايواژه

  

  مقدمه

 روابط با كه داشته وجود بشر پيدايش بدو از و است اجتماعي نهاد ترينكهن و ترينقديمي خانواده    

 آن ناپايداري يا پايداري رابطه، اين كيفيت به بسته و شودمي آغاز شوهر و زن پيوند يا زناشويي

                                                
  nasir.dastan88@gmail.com ي مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري رشته -1

  . دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز-2

  . استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران-3

  .اه شهيد چمران اهواز استاديار و عضو هيئت علمي دانشگ-4
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 زن اجتماعي و فردي نيازهاي از بسياري است قادر دواجاز يپديده). 1383 موسوي،(د گردمي تعيين

 اجتماعي و عرفي قراردادهاي ديگر و اجتماعي  -رواني جنسي، و جسماني ارتباطات قالب در را مرد و

 ابعاد داراي و داردتر گسترده ايدامنه انساني ارتباطات ديگر با مقايسه در ازدواج. سازد برآورده

 ساير با مقايسه در ازدواج). 1380 ژاد،ننوابي (است اجتماعي -رواني نيز و عاطفي اقتصادي، زيستي،

 را افراد و است صميميت و اجتماعي حمايت خوشبختي،ي تجربه براي فرصت بهترين انساني، روابط

 ).2003 ،1فاورز (نيستپذير  امكانديگر روابط در كه دهدمي پيوند هم به يهاهگون به

 افزايش و خانواده تحول و تغيير باعث فرهنگي – اجتماعي تحوالت و تغيير، اخيرهاي سال طي    

 از بيش زوجين امروزه. است شده رواني و عاطفي ابعاد در ژه بوييكديگر از زوجين نيازهاي و توقعات

 كه دهدمي نشان مطالعات. هستند 2صميميت بويژه خود عواطف ارضاي نيازمند ديگري زمان هر

  ).2001، 3باگاروزي( است آنهارتباطي مشكالت و صميميت فقدان زوجين شكالتم از بسياري منبع

ديگر به بحث و تبادل دهد تا با يك    ازدواج، يك ارتباط است، اين ارتباط به زن و شوهر امكان مي

نظر بپردازند و از نيازهاي هم آگاه شوند، روابط زوجين در واقع با هدف ارضاي تمام سطوح نيازها 

شود، ي زوجين ناراضي مطرح ميترين مشكلي كه به وسيلهگيرد، به همين دليل، شايع  ميصورت

 ).1384، به نقل از اديب راد و مهدوي، 1998، 4يانگ و النگ(عدم موفقيت در برقراري رابطه است 

هاي ارتباطي منجر   تعارض به پيشرفت در مهارتهماهنگي و كاهش ها جهت افزايشزوج تالش

 ).2007،  5يالسين و كاراهان (شودمي

 اجتماعي، حمايت كه جاآن از، چنينهم. است ارزشمند فردي بين هايناسازگاري حل در ارتباط،    

 كمك و مراقبت و آفريني اطمينان تشويق، دادن، دلداري با فرد آن، در كه است كالمي رفتار نوعي

 زناشويي رضايت افزايش سبب اجتماعي ايتحم سويي، از و گويدمي پاسخ ديگران نيازهاي به كردن

 در تواندمي نيز اجتماعي هايحمايت ابراز تقويت با ارتباطي هايمهارت گفت توانمي پس شود،مي

 ).6،2006كوئرنر (باشد تاثيرگذار زناشويي رضايت افزايش

ي نندهك مشخص حال اين با، نيست زناشويي اختالف علت تنها ارتباطي هايدشواري چه اگر    

 اغلب رابطه، در مداوم آشفتگي. كندمي تشديد را موجود مشكالت رسدمي بنظر و است آشفته روابط

 ).1384تبريزي، : ، ترجمه2001، 7لفوردها( انجامدمي اييجد و طالق براي هاييگام به

                                                
1
-Fowers 

2
 -Intimacy 

3
 -Bagarozzi 

4- Yang, & Lang  
5
-Yalcin, & Karahan 

6-Koerner  
7
 -Halford 
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ت شدن سو س شاهد افزايش روزافزون آمار طالق، اختالفات زناشويي ، موجودهايدادهبا بررسي     

     بر اين، تعدادافزون.  خانواده دارديله اثرات سويي بر اعضائها هستيم كه اين مسبنيان خانواده

شان دركنار  نارضايتي از زندگي زناشوييبا وجود گوناگونشماري از زوجين هستند كه به داليل بي

جنسي و ل يترين مشكالت زناشويي صميميت عاطفي، مساشاخص .كنند زندگي ميديگريك

ميلر، (ل مالي هستند يترين مشكالت گزارش شده ارتباطات و مساگيري است و شايعتصميم

  ).2003 ، 1يورگانسون، سندبرگ و وايت

هاي اعضاي خانواده در مطالعات نظر به اهميت روزافزون محيط خانواده و بررسي ويژگي    

رتباطي در مراكز مشاوره و روان درماني هاي ا امروزي، معرفي يك ابزار پايا و روا در سنجش مهارت

 مناسب در مورد بررسي ي دانشجوياني كه نيازمند بكارگيري ابزار وبراي مشاوران، پژوهشگران

  .نمايدهاي ارتباطي هستند، كمك ميمهارت

هاي موجود در اين زمينه يا به  پژوهشگر، مقياسيبه وسيلهشده هاي انجامبر اساس بررسي    

و يا مهارت ) 2 الگوهاي ارتباطييمانند پرسشنامه(  اندعيين الگوهاي ارتباطي پرداختهبررسي و ت

 و 3مانند مقياس درك ارتباط همسر( انديا عمومي را مورد سنجش قرار داده ارتباطي بين فردي و

  ).4هاي ارتباطيمقياس مهارت

رتباط، مقياس خود گزارشي درك گيري اگزارشي براي اندازهترين ابزار خود رايج1970تا سال     

اين ابزار . كند گيري مي اندازه رااين ابزار ارتباط شفاهي كه متفاوت از نوشتاري است.  است5ارتباط

آموزان دبيرستان و  از قبيل دانشگاه، دانشگوناگونهاي  هاي مشخصي از افراد در محيطبراي طبقه

 ي پرسشنامه،چنينهم ).1977 ، 6كيكروسمك(ها منطبق شده است بزرگساالن در سازمان

 در دانشگاه كاليفرنيا 7 كريستنسن و ساالوييبه وسيله 1984، در سال )CPQ(الگوهاي ارتباطي

ها رفتارهاي زوجين را در طول سه مرحله از تعارض  پاسخو ماده است 35 داراي كهتهيه شده 

 مشكل ي زماني كه درباره- 2شود، زماني كه روابط زوجين مختل مي- 1: دنكنزناشويي برآورد مي

، به 1984كريستنسن و ساالوي ( از بحث در مورد مشكل ارتباطي پس- 3شود، و ارتباطي بحث مي

 ).1379نقل از عبادت پور، 

                                                
1- Miller, Yorganson, Sandberg & White  
2- Communication Patern Questionarie 
3- Personal Report Spouse of Communication Apprehension  Items 
4- Communication Skill Inventory 
5- Personal Report of Communication Apprehension Items  
6- McCroskey 
7- Christensen, & Salavy 
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    ها و ساير ابزارهايبندي شده، پرسشنامههاي درجهها، مقياسترديدي نيست كه آزمون    

بسياري از افراد حتي از هنگام تولد نيز مورد .  روزانه استگيري يكي از ضروريات زندگياندازه

 رشد و تحول، بارها يههاي گوناگون رواني و تربيتي آنان در گسترگيرند و ويژگيسنجش قرار مي

گيري ها در تصميمبديهي است نتايج اين اندازه گيري. دنشواي و منظم ارزيابي ميصورت دورهه ب

  ).1388منصور، مالشريفي و خشور، (سترده اي دارد در مورد افراد، كاربرد گ

 ايراني براي ي در جامعهي مناسبگرفته از منابع معتبر، مقياسهاي صورتبا توجه به بررسي    

 جهت شناسايي و سنجش زوجين در اين ،لذا . هاي ارتباطي در زوجين يافت نشدسنجش مهارت

اقدام  اي متناسب با عوامل اين موضوع پرسشنامه يبايستي به تهيهشان، ميبعد مهم از زندگي

  هايهاي ارتباطي و بررسي ويژگي ساخت مقياس مهارتوهشژپ  از ايندر نهايت هدف. نمود

 .باشددر زنان و مردان متأهل شهر تهران مي) پايايي و روايي سازه( سنجيروان

  

  روش

تحليل ماتريس ( همبستگي هشوژپشده از نوع هاي تدوينپرسشبا توجه به وهش ژ    اين پ

 .است) هاي اصليكوواريانس يا همبستگي از نوع تحليل عاملي با روش تحليل مؤلفه

ي هپاي بر جامعه اين از. دبودن تهران شهر متأهل مردان و زنان يكليه پژوهش آماريي جامعه    

 دسترس در برداري نمونه روش از نفر 500 ها،آزمون ساختن استاندارد براي متداول هايروش

 شرق، شمال،( منطقه 5 به تهران شهر ،ي نخستمرحله در كه بود قرار اين از كار روش. شدند انتخاب

ي مرحلهر د و انتخاب تصادف به منطقه يك، دومي مرحله در. شد تقسيم) جنوب و مركز غرب،

 به عمومي هايمكان و ونيمسك منازل نيز و درماني آموزشي، تجاري، اداري، مراكز از نمونه آخر،گروه

 مرد و زن 342 برداري، نمونه افت گرفتن نظر در با و منظور بدين. شدند استخراج دسترس در صورت

  .ندشد برگزيده تهران شهر متأهل

 

 پژوهش ابزار

 گوناگونهاي  الزم بمنظور ساخت مقياس، به منابع، متون و مقياسهايدادهآوري گردبراي     

شناسي  رواني بر اساس مباني نظري موجود در نظريه.اي مربوطه استخراج شدندهمراجعه و گويه

 درك ارتباط، يهاي مربوطه از جمله پرسشنامهدرماني و بررسي پرسشنامهتجربي و زوج

.  گويه تهيه شد82اي با  ارتباط بين فردي، پرسشنامهي پرسشنامه و الگوهاي ارتباطييپرسشنامه

نظر هاي ارتباطي بر اساس مطالعات نظري و مشورت با اساتيد صاحب مهارتيعوامل تعيين كننده

هاي روايي محتوايي در بررسي. گرديد  اوليه به گروهي از متخصصان ارايهيپرسشنامه. شد بررسي 
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يك  سپس.  عبارت كنار گذاشته شد و برخي عبارات تغيير، تصحيح و ويرايش شدند19مقياس، 

ها در ابعاد  نفر از زنان و مردان متاهل انتخاب و گويه8در اين مرحله . د تشكيل ش1گروه كانوني

جهت تعيين مشكالت مربوط به  شدهدر نهايت، مقياس ساخته.  مورد بررسي قرار گرفتندگوناگون

 يها، تكميل پرسشنامه و برآورد زمان الزم براي اجراي اصلي در يك گروه نمونهپرسشدرك 

 . را و مورد بررسي قرار گرفت نفري اج50) مقدماتي(
 

  هايافته

  .انده شدهي اراگوناگون بدست آمده در جداول هايدادهدر اين بخش     

هاي ارتياطي زوجين در زنان و مردان هاي مقياس مهارتهاي آماري پرسش شاخص-1جدول 

 متأهل شهر تهران
  دانحراف استاندار  ميانگين  پرسش  انحراف استاندارد  ميانگين  پرسش

1  88/3  08/1  25  75/3  17/1  

2  85/3  16/1 26  63/3  08/1  

3  93/3  99/0  27  93/3  98/0  

4  71/2  23/1  28  96/3  95/0  

5  81/3  42/1  29  95/3  01/1  

6  89/3  07/1  30  69/3  07/1  

7  37/3 09/1  31  78/3  05/1  

8  46/3  20/1  32  70/2  16/1  

9  59/3  11/1  33  69/2  13/1  

10  69/3  14/1  34  00/3  19/1  

11  33/3  28/1  35  08/3  22/1  

12  12/3  30/1  36  06/4  18/1  

13  76/3  96/0  37  34/4  07/1  

14  62/3  99/0  38  06/3  15/1  

15  95/3  89/0  39  63/3  15/1  

16  77/3  00/1  40  65/3  14/1  

17  21/3  03/1  41  70/2  08/1  

18  67/2  09/1  42  82/2  06/1  

19  75/2  06/1  43  81/3  05/1  

20  41/3  18/1  44  80/3  10/1  

21  55/3  26/1 45  62/3  22/1  

22  97/2  33/1  46  26/3  17/1  

  71/19  31/112  كل  20/1  84/2  23

24  83/3  00/1        

                                                
1
-  Focus group 
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 36، )34/4 (37هـاي  شـود، زوجـين بـه ترتيـب در مـاده       مشاهده مي  1 كه در جدول     گونههمان    

     ) 70/2 (32و ) 69/2 (33، )67/2 (18هــاي  بــاالترين ميــانگين و در مــاده   ) 96/3 (28و ) 06/4(

چنـين  هم. ارتياطي زوجين بدست آورده اند    هاي  هاي مقياس مهارت  ترين ميانگين را از بين ماده     كم

هـا بـار عـاملي      يـك از عامـل     ماده كه بر روي هـيچ      14بايد تذكر داد كه پس از تحليل عاملي تعداد          

  .  ماده حذف شدند46 از ميان ،نداشتند

آوري شده از زنان و مردان متأهل شهر تهران گردهاي  براي مناسب بودن دادهوهشژپدر اين     

 و KMO 1=91/0ها نشان داد كه  يافته. يل عاملي از دو آزمون مقدماتي استفاده شدبراي تحل

 يعني ،دار استمعني) >0001/٠P(باشد كه در سطح آماري   مي04/7652 2آزمون كرويت بارتلت

 .داري انجام تحليل عاملي جايز استهاي معنيبا استفاده از اين شاخص

ها باالتر از يك هستند كه داده شده است، مقادير ويژه سه عامل نشان 2گونه كه در جدول    همان 

در اين . كندهاي ارتباطي زوجين را تبيين مي درصد واريانس مقياس مهارت01/41بر روي هم 

ترين مشاركت،      درصد بيش06/23در حدود ) يهمدل و كالمي مهارت(تحليل، عامل نخست 

 )يجنس ارتباط مهارت( درصد و عامل سوم 36/10) جينزو ارتباطي موانع(هاي عامل دوم ماده

  .  درصد در تبيين واريانس مقياس ياد شده بر عهده دارند57/7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1-Kaiser-Meyer-Olkin  
2-Bartlett’ Test of Sphericity  
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 )n=342(هاي ارتباطي زوجين يافته واريماكس مهارت ماتريس ساختار سه عاملي چرخش-2جدول 
  

  رديف

  

  

  پرسش

  

  عامل نخست

  

  عامل دوم

 
  عامل سوم

1  27 74/0      

2  26 69/0      

3  16  69/0      

4  29  69/0      

5  31  69/0      

6  24  68/0      

7  2  68/0      

8  15  67/0      

9  25  66/0      

10  28  65/0      

11  1  63/0      

12  5  64/0      

13  9  61/0      

14  3  60/0      

15  36  60/0      

16  30  60/0      

17  6  54/0      

18  13  53/0      

19  37  51/0      

20  21  50/0      

21  14  50/0      

22  40  50/0      

23  33    64/0    

24  35    63/0    

25  34    60/0    

26  32    59/0    

27  23    56/0    

28  38    52/0    

29  18    50/0    

30  45      78/0  

31  44      74/0  

32  

  مقادير ويژه

  درصد واريانس

43    

615/10  

067/23  

  

  

  

768/4  

364/10  

74/0  

486/3  

578/7  
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هاي و مقادير خطاي استاندارد براي عامل) آلفاي كرونباخ( ضرايب همساني دروني -3جدول 

  هاي ارتباطي زوجينشده و كل مقياس مهارتاستخراج

خطاي استاندارد   پايايي  هاتعداد ماده  عامل

  يگيراندازه

  14/4  94/0  22  يكم

  73/2  76/0  7  دوم

  98/0  82/0  3  سوم 

  21/5  93/0  32  كل

هـاي ارتبـاطي    شود، ضريب آلفاي كرونباخ مقياس مهارت      مشاهده مي  3گونه كه در جدول         همان

بخش و حـاكي از     شده، رضايت گانه استخراج هاي سه  ماده در عامل   32زوجين در كل نمونه در مورد       

 .هاي مقياس ياد شده استهمگوني ماده
 

  هاي ارتباطي زوجين  ضرايب روايي همگرا مقياس مهارت-4جدول 

هاي ارتباطي مهارت

  زوجين

ي نمره

  كل

  عامل سوم  عامل دوم  عامل يكم

  63/0 -22/0  68/0  64/0  كيفيت زناشويي

هاي ارتباطي ضرايب روايي همگرا مقياس مهارتشود،  مالحظه مي4گونه كه در جدول     همان

) >001/٠P (64/0 نفر از متأهلين 100 ماده و 32ي كيفيت زناشويي در مورد پرسشنامهزوجين با 

در . معنادارند) >001/0P( چنين، ضرايب بدست آمده در هر سه عامل در سطح هم. و معنادار است

از . ل دوم بيانگر داشتن مهارت ارتباطي ضعيف استي باالتر در عامبايد توجه داشت كه نمرهضمن 

  .باشدي پژوهش مياين رو، مقادير منفي همبستگي در جهت تاييد فرضيه

  

   گروههاي مستقل عادي و مراجعه كننده در مهارت هاي ارتباطيt-test آزمون -5جدول 

 t  انحراف استاندارد ميانگين  تعداد   نمونه
p 

 18/20  14/129 30  عادي 

  41/11  13/74  32 مراجعه كننده 

14/3  

010/0  

 )13/74 (كننده به مركز مشاورهمراجعههاي  مره، ميانگين نشود  ديده مي5    چنانكه در جدول 

از ) 14/3( گروههاي مستقل بدست آمده t آزمون .تر است كم)14/129(عادي نسبت به گروه 

هاي توان نتيجه گرفت كه مهارت ن ترتيب ميبدي.  معنادار است01/0تر از لحاظ آماري در سطح كم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1389پاييز  / 1ي شماره / 1جلد /شناختي روانهايها و مدلي روشمجله

 

35

توان  از اين رو، مي.تر استبيش ارتباطي افراد عادي نسبت به افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره

  فاقد مهارت ارتباطيهاي ارتباطي زوجين قادر است افراد عادي را از افراد گفت كه مقياس مهارت

  ).ضريب روايي تفكيكي(تفكيك كند 

  

 گيرينتيجه و بحث

 بررسي و مردان و زنان در ارتباطي هايمهارت سنجش براي مقياسي ساخت مطالعه، اين هدف    

 كافي تجربي حمايت وهشژپ اين نتايجن گفت تواميروي هم رفته،  .بود مقياس اين  پاياييو روايي

 در، اين برافزون . داد ستبد مطالعه مورد نمونه درهاي ارتباطي  مهارتمقياس پايايي و روايي براي را

 فراهم را مناسبي هايداده نيز آني كننده تبيين عوامل و ارتباطي هايمهارت گوناگون انواعي زمينه

 .كرد

 همساني روش دوي پايه بر كه زوجين ارتباطي هايمهارت مقياس اعتباريابي از بدست آمده نتايج    

 كه دهدمي نشان آمد، بدست 92/0 و 93/0 با برابر رتيبت بهي دو هفته فاصله با بازآزمايي و دروني

 به. است برخوردار مناسبي پايايي و تكرار قابليت اعتمادپذيري، دقت، از مقياسهاي ي مادهمجموعه

 مشاوره و درماني هايمداخله اثربخشي گيرياندازه در آن از بدست آمده نتايج به توانمي كه ايگونه

 از تعدادي كهآن با اين، بر افزون. كرد اعتماد وابسته هايزمينه در آتي هايشپژوه و مطالعات نيز و

 آمده بدست مناسب نهايي، اعتبار ضرايب اما، است شده حذف مقياسهاي  مادهمجموعه از هاپرسش

 اما است، ماده 3 با برابر و محدود) سوم بويژه (عوامل از برخيهاي  مادهتعداد كهاين وجود با. است

 خطاي. دارد همخواني شده تعيين هايمالك با و مالحظه قابل هاآن دروني همساني رايبض

 بدست هاينمره كه دهدمي نشان آمد، بدست 21/5 با برابر مقياس كل براي كه گيرياندازه استاندارد

 .باشد برخوردار قبولي قابل دقت از نسبتا تواندمي هاآن ازآمده 

 ارتباطي هايمهارت عاملي ساختار و عوامل تعيين يعني ،پژوهش اصلي هدف به مربوط نتايج    

 هاآن تبيين و رتفسي به بخش اين كه ندا شده تشكيل عامل سه ازها  مادهيمجموعه كه داد نشان

 دو داراي ،استدار را )22 (هاپرسش تعداد ترينبيش كه عامل نخستين هاي مادهمجموعه .زدپردامي

   بيان احساسات، بيان شامل كه است زناشويي روابط در كالمي مهارت تنخس بعد. است بعد

 در همدلي نوعي دوم بعدو  است قبيل اين از و محترمانه هايهژوا از استفاده سپاسگزاري، ها،خواسته

 موانع عامل. است همسر تفكر طرز به احترام و زوجيت احساس شامل كه است زناشويي روابط

 مطرح را زوجين ارتباطي مشكالت و گفتگو مخرب عوامل است، ماده )7 (ملشا كه زوجين ارتباطي

 انگيزاند مي بر مقابل طرف در را دفاعي حالت و دنشومي استفاده آگاهانهنا موارد اين از برخي  كندمي

 با مقايسه در  كهاست جنسي ارتباط مهارت، دارد بر در را) 3(ها  مادهتعداد ترينكم كه سوم عاملو 
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 ارتباطي مهارت يك عنوان به تركم عامل اين به پژوهشگران، يبه وسيله شده مطرح عوامل ايرس

 تبيين دومين عنوان به عامل اين ،شودمي ديده پژوهشاين  در كه گونههمان اما ،است شده پرداخته

  .  ه است شدشناخته ارتباطي هايمهارت يكننده

 اي مالحظه قابل همسويي )1993 (1استوكس و تولستد ينظريه با نخست عامل محتوايي ساختار    

 اعضاي كه هنگامي به دارند، يكديگر به نسبت هاخانواده كه تعهدي استوكس و تولستد باور به. دارد

   در. شودمي تقويت كنند،مي ثابت يا و كرده ابراز يكديكر به نسبت را خود قدرداني خانواده

  هستند گذاشتن احترام پي در متقابل احترام و عالقه ،عشق ابراز راه از زوجين ،آمدكار هايخانواده

 هاآن. دارد توجهي قابل همخواني) 2007( 2 كمپ و اينگلزاوربيك نظرات با عامل اين ،چنينهم

بر اساس اين . اندكرده مشخص را خانواده يك يبهينه ارتباطي هايوضعيت و شرايط ،هاگيژوي

 الگوهاي از كه بوده برقرار خانواده اعضاي بين گسترده يارتباطات يط،شرا بهترين در ،مطالعه

 خانواده اعضاي بين كه هاييپيام. كندمي پيروي بودن، سهيم يكديگر شادي و غم در و طلبيهمدم

 سكوت كهآن جاي به سالم هايخانواده در ،چنينهم. هستند همخوان و روشن ،شوندمي بدل و رد

 چنين مناقشه، وها اختالف بروز هنگام در. شودمي صحبت گوناگون هايموضوع يرهدربا باشد، برقرار

 شرايط اين در كالم لحن. كنند فصل و حل گفتگو با را اختالف مورد كه كنندمي سعي هاييخانواده

  .است مثبت لحني

 گذشته، مسايل مورد در بحث ارتباطي موانع. دهدمي تشكيل را دوم عامل زوجين ارتباطي موانع    

3من هايپيام "از استفاده عدم
 هاييهژوا از استفاده با امور دادن جلوه مطلق ،هااحساس بيان در "

 واكنش درنگ بي و چرا مانند دنكنمي ايجاد دفاعي حالت كه هاييهژوا از استفاده هميشه، مانند

     نشان را زوجين بين نفيم ارتباط نوعي عامل اين كهشودمي شامل را همسر رفتار به دادن نشان

اي  مادهسه يمجموعه. دارد وجود منفي همبستگي نوعيوم س وم يك عوامل وم دو عامل بين. دهدمي

 نزديك عامل، اينهاي  مادهحتوايم. است جنسي و جسمي روابط، )جنسي ارتباط مهارت (سوم عامل

   شامل را جنسي نياز نگذاشت ميان در و جنسي مسايل مورد در صحبت همسر، به جسمي شدن

 ليمسا از ايهاله در كه تابوست يك يمثابه به جنسي ليمسا هافرهنگ تمامي در تقريبا. شودمي

 است همراه گناه و شرم چون منفي هاياحساس با معموال آن يدرباره صحبت و شده پيچيده خرافي

 مسايل مورد در كردن صحبت در مهارت. دارد تريبيش نمود زمين مشرق در مسئله اين كه البته

 زندگي) 2004( 4هاتي و مير روزن، بنظر. باشد تاثيرگذار جنسي يرابطه كيفيت بر تواندمي جنسي

                                                
1
- Tolested & Stokes 

2
-  Over beak, Kemp & Engels 

3- I messages  
4
- Rosen, Myers, & Hattie 
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 و عاطفي نيازهاي بتوانند كه باشد همسران براي بخشي رضايت يرابطه يمنزله به بايد زناشويي

 نيازهاي رواني، امنيت داشتن بر زوناف ندنبتوا زوجين از يك هر و كرده تامين آن در را خود رواني

  .دنساز وردهآبر صميمانه فضاي يك در نيز را خود جنسي

 تمام مقياس اين راه از شده استخراج عوامل محتواي و ساختار تعداد، كهآن با ،    روي هم رفته

 ماهيت از موجود تجربي و نظري شواهد اما كند،نمي تبيين را ارتباطي هايمهارت بر مؤثر عوامل

      نظري مباني چارچوب در كه ايراني جامعه در زوجين ارتباطي هايمهارت گانه سه عوامل

 شواهد، چنينهم. كندمي كافي حمايت دارد قرار ارتباط زيربناي عنوان به، يبتجر درمانيخانواده

 كافي حمايت و كندمي تأييد تهران شهر زوجين جامعه در را عوامل اين وجود نيز پژوهشي و تجربي

 عنوان به و كرد فراهم شد، آورده زوجين ارتباطي هايمهارت مقياس چارچوب در كه چهآن براي را

 . شد معرفي تهران شهر زوجين ارتباطي هايمهارت بررسي در برجسته جزيي

مطالعه نيز از اين   و اجرايي و علمي استگوناگونهاي گمان هر پژوهش داراي محدوديتبي    

هاي بدست آمده ها اين است كه يافتهيكي از محدوديت. ها در امان نبوده استنه محدوديتگواين

 يهاي متعدد سوگيرهاي ويژهپژوهش. دنها قرار گرفته باشممكن است تحت تأثير سوگيري پاسخ

، ممكن است برخي افراد نگرش اين مطالعهدر . ها نشان داده استفرهنگي را در پاسخ به پرسش

 برخيها، پژوهشگر با  در واقع، طي گردآوري داده. گزارش كنند) يا به همين دليل زياد( كم خود را

 بر اين باور بودند آنان منطبق نيست و باورها با كردند پرسش شد كه احساس مي از افراد مواجه مي

اسخ كه اين روش علمي نبوده يا صرفاً با تصور اين كه پرسش پرسشنامه بجا نيست، تمايلي به پ

 .دادن نداشتند

هاي ارتباطي  مهارتيتر و گسترده تر درباره بمنظور دستيابي به شناخت عميق ،چنينهم    

بين بويژه   زناشويي و متغيرهاي پيشي اين متغير با ديگر متغيرهاي حوزهيشود رابطه پيشنهاد مي

 .رداي هر يك از زوجين مورد بررسي قرار گيالگوي ارتباطي خانواده هسته
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