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يسازیو برونيسازیجاد مشکالت درونیدر اییت زناشوینقش ابعاد رضا

4احسانیبهرامي، هاد3یمین عظی، نگ*2يد احمدی، ساناز سع1ید اعلمیمج

راندانشگاه تهینیبالیشناسکارشناس ارشد روان1
Sanaz.ahmadi325 @gmail.comدانشگاه تهرانینیبالیارشد روان شناسیکارشناسيدانشجو2

د چمران اهوازی، دانشگاه شهینیبالیکترشناس ارشد روان شناس3
، دانشگاه تهرانیگروه روان شناسیئت علمیعضو ه4

دهیچک
ت یشده از نظر ماهيسازیمشکالت درون. داديشده جايسازیشده و برونيزسایتوان عمدتا در دو بعد گسترده درونیرا میجانیمشکالت ه

افته یسازش نايرفتاريالگوهاشدهيسازیدر مقابل، مشکالت برون. ات استیجانات و خلقیدر هيهسته ایک آشفتگیهستند و شامل يدرون فرد
ين کننده هایین تعیاز مهم تریکیبه عنوان ییت زناشویگر، رضایديازسو. رندیگیگر افراد و انتظاراتشان قرار میهستند که در تعارض با ديا

نقش ابعاد یابین اساس، هدف از پژوهش حاضر ارزیبر ا. تواند اثر گذار باشدیمیو اجتماعيعملکرد سالم خانواده مطرح شده است و بر عملکرد فرد
در وهینشان به شیو والدیینفر دانش آموز پسر دوره راهنما127به حجم ينمونه ا. بوديسازیو برونيسازیجاد مشکالت درونیدر اییت زناشویرضا

. پاسخ دادند) YSR(کودك یاس خودسنجیو مق) CBCL(کودك ياهه رفتاریچ، سیانرییت زناشویرضايو به پرسشنامه هادسترس انتخاب شدند
و يسازیدرونياس هاین نمره کل در مقیافته ها نشان داد که بی. ره استفاده شدیون چند متغیو رگرسرسونیپیداده ها از همبستگلیتحليبرا

بر اساس يسازیرات درونییاز تغ30/0ن ییقادر به تبییت زناشویو رضا) >01/0p(معنادار وجود دارد یرابطه منفییت زناشویبا ابعاد رضايسازیبرون
Fاما سطح .باشدیمCBCLبر اساس يسازیرات برونییاز تغ14/0و YSRاس یمقبراساسيسازیرات درونییاز تغCBCL،17/0اس یمق
یو برونيسازیدر خانواده، مشکالت درونییزناشويتمندیش رضایجه با افزایدر نت.دار نبودیمعنYSRبر اساس يسازیرات برونیین تغییتبيبرا

يسازی، خصوصا مشکالت درونيش مشکالت رفتاریدایدر پیز عوامل مهم خانوادگاییرسد تعارض زناشویابد و به نظر میتواندکاهش یميساز
.باشدیم

يسازی، مشکالت برونيسازی، مشکالت درونییت زناشویرضا:هاد واژهیکل

مقدمه
یان بلوغ و حتد تا دوریزمان و شایهستند که در طيايو رفتاریواجد مشکالت عاطفین کودکینخستياز کودکان در سال هاياریبس

از مشکالت یکليطبقه بند). يرین و شعیرالدی، بابا پور خي، پوراحمدی؛ به نقل از جالل2002مپل و هالند، یگ(ابد یز تداوم ینیبزرگسال
ات یو شکایسندروم ها مانند اضطراب، افسردگیبرخيو. توسط آکرسون صورت گرفت1949ن بار در سال ینخستیدروان کودکيرفتار
یمشکالت درون.داده بود يشده جايسازیرا در طبقه برونيو بزهکاريمانند پرخاشگریشده و برخيسازیرا در طبقه درونیانجسم
يسازیدر مقابل مشکالت برون. ات استیجانات و خلقیدر هيهسته ایک آشفتگیهستند و شامل يت درون فردیشده از نظر ماهيساز

رند یگیشان قرار میگر افراد و انتظارهایهستند که در تعارض با ديافته ایسازش نايرفتاريگر الگوهایان دیبه ب. هستنديشده برون فرد
شوند و یکودکان ظاهر میشده در رفتار برونيسازیدرونين اختالالت برخالف رفتارهایاینشانه شناس). 2001آخنباخ و رسکورال ، (

در يمربوط به عوامل خطر ساز مشکالت رفتاریات پژوهشیگستره ادب).2004و، یل(هستند یرونیط بیکودك بر محیانگر عمل منفینما
د ی؛ به نقل از س1994ک، یفر(تمرکز نموده است يکننده مشکالت رفتارینیش بیخانواده به عنوان پيهمبسته هايکودکان عمدتا رو

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ایرانشناسیروانانجمنکنگرهنیچهارممقاالتمجموعه

248

عملکرد سالم نهاد خانواده ين کننده هایین تعیاز مهم تریکینوان به عییت زناشویان رضاین میدر ا).1387، يو قنبری، نادعليموسو
، ی، اجتماعیدر کارکرد شناختیمیر مستقیموجود در خانواده، تأثییت زناشویرضايمسائل و فاکتورها). 2000ف، یگر(مطرح شده است 

قات یتحق. ز اثر داردینبطه کودك با همساالنرابرییت زناشویمعتقدند رضا2001س، یویدان و د. داردکودكیو روانشناختیلیتحص
آنها در رشد و ییناکارآمد و تعارضات زناشویتیتربيوه هاین، شیوالدیمانند مشکالت روانیدهند که عوامل خانوادگینشان ميمتعدد

نقش ین پژوهش بررسیف ان، هدیبنابرا. دارندیشده در کودکان و نوجوانان نقش مهميسازیشده و برونيسازیحفظ مشکالت درون
.باشدیميسازیو برونيسازیجاد مشکالت درونیدر اییت زناشویابعاد رضا

روش
شرکت کنندگان و طرح پژوهش

یرانتفاعیغییه نوجوانان پسر مدارس راهنمایباشد؛ عبارت است از کلیمیپژوهش حاضر که از توع مطالعات همبستگيجامعه آمار
سطح يرهایمتغیخاص به منظور کنترل نسبک منطقهی. 1390-1389یلیتهران در سال تحصيشهردار3ل منظقهیمشغول به تحص

. وه در دسترس انتخاب شدندینشان بود که به شیشرکت کننده و والد127این تحقیق شامل یینمونه نها. انتخاب شدیو اجتماعياقتصاد

ابزار 

ه یاس را تهین مقیادرجه اي لیکرت5بر اساس مقیاس ) 1989(ولسون فورز و ا: پرشسنامه رضایت زناشویی انریچ 
ن ییباال، باال، متوسط، پایلیخرد و در پنج سطحیگیتعلق م5تا 1از يهر ماده نمره ايبرا. استيواحد35اس یخرده مق4شامل.کردند

کرد؛ ضریب همبستگی پیرسون در روش یابین هنجارراین پرسشنامه را در ایگردد در پژوهش مهدویان که ایر مین تفسییپایلیو خ
ضریب همبستگی .. به دست آمده است./ 94و براي گروه مردان و زنان ./ 964، براي گروه زنان ./937بازآزمایی براي گروه مردان 

است/ .41تا ./ 32با مقیاسهاي رضایت زندگی از ./60تا ./ 41پرشسنامه انریچ با مقیاس هاي رضایت خانوادگی از 
است و توسط ) ASEBA(بر تجربه آخنباخ ینظام سنجش مبتنياز فرم هایکیاهه ین سیا):CBCL(کودك ياهه رفتاریس

یرنده سواالت باز پاسخیبخش اول دربرگ: شامل دو بخش است. گرددیل میکودك را بر عهده دارد، تکمیکه سرپرستيا فردین یوالد
ز شامل یشود و بخش دوم نیره میو غی، روابط اجتماعيويت هایر فعالیمختلف نظينه هایت کودك در زمیاست که مربوط به صالح

ت یماده وجود دارد که پاسخ دهنده بر اساس وضع118ن قسمت یدر ا. کودك استیو اجتماعيرفتار- یمشکالت عاطفيدرجه بند
اهه یس. کندیميدرجه بند) درست و کامال درستيحدنادرست، تا(ا دو یک یکودك در شش ماه گذشته هر ماده را به صورت صفر، 

ها ين گروه بندیاز ایکی. کردينمره گذاریعاطف- يگسترده از مشکالت رفتاريتوان بر حسب دو گروه بندیکودك را ميرفتار
دوم که يگروه بند. ردیگیرا در برمیات جسمانیو شکایافسردگ/ ، انزوایافسردگ/ شده نام دارد و سه نشانگان اضطرابيسازیدرون
.ردیگیو رفتار پرخاشگرانه را در برمیشود دو نشانگان رفتار قانون شکنیده میشده ناميسازیبرون

ل یرود توسط خود نوجوان تکمیساله به کار م18تا 11افراد ين فرم که برایا):YSR(نوجوان یپرسشنامه خودگزارش ده
يبرایدرونیب همسانیضر) 1390(ی، ملحي، قنبريد موسویدر مطالعه پاکدامن، س. شده استیابیهنجار) 1384(یینایشود توسط میم

-آزمونین همبستگیهم چن. بدست آمد87/0برابر با شدهيسازیبروننشانگانيو برا82/0يشده برابر با آلفايسازینشانگان درون
.بود79/0بر با دانش آموز برا98يباز آزمون با فاصله دو هفته بر رو

وه اجرایش
حات الزم یاء شرکت کرد و توضیاز پژوهشگران در جلسه اولیکیالزم ، يهایو انجام هماهنگییپس از انتخاب دو مدرسه راهنما

ز ک هفته بعد ایپرسشنامه ها به آن ها داده شد و يحاویبه پرسشنامه ها داده شد سپس پاکنیرامون هدف پژوهش و نحوه پاسخدهیپ
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شرکت کننده کاهش 127حجم نمونه به يل متعددینشان انتخاب شدند اما به دالیدانش آموز و والد200ش از یب. ل گرفته شدیآن ها تحو
.افتی

جینتا
یب هم بستگیضرانسخه شانزدهم استفاده شد وSPSSل داده ها از نرم افزار یتحليباشد برایمین پژوهش از نوع همبستگیا
.محاسبه شديون و سطوح معناداریب رگرسیرسون، ضرایپ

فیتحرتعارضارتباطتیرضاYبرون Yدرون Cبرون Cدرون 
-C1**292/0*224/0*197/0**256/0-**390/0-**438/0-*210/0درون 
-C**292/01089/0081/0**338/0-**270/0-**317/0-*208/0برون 
-Y*224/0089/01**625/0**324/0-**352/0-**389/0-168/0درون 
-Y*197/0081/0**625/01*186/0-*197/0-*222/0-062/0برون 
364/0**629/0**665/0**1-186/0*-324/0**-338/0**-526/0**تیرضا

490/0**655/0**665/01**-197/0*-352/0**-270/0**-390/0**ارتباط
365/0**655/01**629/0**-222/0*-389/0**-317/0**-438/0**تعارض

365/01**490/0**364/0**-062/0-168/0-208/0*-210/0*فیتحر

ل یبر تجربه از تحلیمبتنYSRو CBCLانس نمرات ین وارییدر تبییت زناشویرضايرهایق تر سهم متغیدقیابیبه منظور ارز
یرابطه منفییت زناشویبا ابعاد رضايسازیو برونيسازیدرونياس هاین نمره کل در مقینشان داد که بافته ها ی. ون استفاده شدیرگرس

از CBCL،17/0اسیبر اساس مقيسازیرات درونییاز تغ30/0ن ییقادر به تبییت زناشویو رضا) >01/0p( معنادار وجود دارد 
ن ییتبيبراFاما سطح .باشدیمCBCLبر اساس يسازیرات برونییغاز ت14/0و YSRاس یبراساس مقيسازیرات درونییتغ
.دار نبودیمعنYSRبر اساس يسازیرات برونییتغ

بحث
ه یفرض4ن منظور یبه ا. انجام شديسازیو برونيسازیجاد مشکالت درونیدر اییت زناشوینقش ابعاد رضاین مطالعه با هدف بررسیا

ي، نشانه هاییت زناشویزان رضایش مینشان داد که با افزایج بررسینتا. د شدندییتأیل هم بستگیتحلجیمطرح شد که بر اساس نتا
؛ ساندرس، 2000س و گاربر، ی؛ ال2000ف، یگر(گر یج مطالعات دیافته با نتاین یا. ابدییدر کودکان کاهش ميسازیو برونيسازیدرون

آنها نشان دادند که تعارض پدر و مادر، کودکان را .هماهنگ است) 2000س و کمپبل، یویدنگز، ی؛ کام2003وانتس، یرس و این، مای؛ د2003
. انجامدیکودك میو جسمانيط خانواده به مشکالت رفتاریتعارض در محیدر پیسازد و تجربه پیبه استرس، خشم و ترس دچار م

یب شناختینقش کل نظام خانواده در رشد مشکالت آسیبررسبه) 1998نگز، یس و کامیوینمونه، ديبرا(از پژوهشگران ین برخیهمچن
یجانیهیمنیتواند با کاهش احساس ایک عامل استرس زا میبه عنوان ییزناشويآنها نشان دادند که کشمکش ها. کودکان پرداخته اند

یخانواده و به طور کلیعاطفط امنیجه گرفت که محین نتیتوان چنین اساس میبر ا. نجامدیکودك بيکودك به مشکالت سازگار
ن نقش یوالديکودکان در بافت کشمکش هايدر کاهش مشکالت رفتاریک عامل نگهدارنده خانوادگیبه عنوان ییت زناشویرضا
ت کننده مشکالینیش بیپرخاشگرانه پییز نشان دادند تعارض زناشوین) 2008(استاتون و بوك حالت -نگز، کوروس، الموریخ، کامیالش.دارد

مداخله يهايزیتواند در برنامه ریها مو ساز و کار اثر آنیشتر عوامل خطر خانوادگیشناخت هر چه ب. در کودکان استيو رفتاریعاطف
یدرك چگونگيلذا برا. د باشدیمفیها در برابر عوامل خطر خانوادگا محافظت از آنیکودکان یب شناختیآسيکاهش نشانه هايبرايا

.از استین روابط نینه و کشف عوامل خطر در این زمیشتر در ایبيهایبر کودکان، به بررسییت زناشویر رضایتأث
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