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

طاهره کاتبزاده بدر

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

سعیده السادات حسینی*

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

مختار عارفی

دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

کیوان کاکابرایی

دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

آزیتا چهری

استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاداسالمی ،کرمانشاه ،ایران

دریافت0044/04/40 :

پذیرش0040/40/04 :

ایمیل نویسنده مسئول:

saeedeh_hosseini@iauksh.ac.ir

چکیده

هدف :هدف این پژوهش تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری
امنیت روانی در بین زوجین بود .روش پژوهش :تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،از نوع
کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمعآوری دادهها در گروه تحقیقهای توصیفی
– پیمایشی دسته بندی میشود .جامعه آماری شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل
مناطق  1و  3شهر تهران در سال  99-1011میشود .روش نمونهگیری نیز بصورت
غیرتصادفی در دسترس بوده است .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه اطالعات جمعیت
شناختی ،پرسشنامه امنیت روانی مازلو ( ،)4110پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده
( )1991و پرسشنامه عشق هتفیلد و اسپرچر ( )1991انجام شد .تحلیل دادهها عالوه بر
روشهای آمار توصیفی با استفاده از برنامه  AMOSانجام شد .یافتهها :نتایج نشان داد

فصلنامه علمي پژوهشي
خانواده درمانی کاربردی

شاپا (الکترونیکی) 4212-4031
http://Aftj.ir

دوره  | 3شماره  3پیاپی 130-193 |14
پاییز 1011
نوع مقاله :پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(کاتبزاده بدر ،حسینی ،عارفی ،کاکابرایی و
چهری)1011 ،

که بین مؤلفههای عشق و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد ،بین عشق و امنیت

در فهرست منابع:

روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد ( .)P=1/11نتیجهگیری :بین امنیت

کاتب زاده بدر ،طاهره ،.حسینی،
سعیدهالسادات ،.عارفی ،مختار ،.کاکابرایی،
کیوان ،.و چهری ،آزیتا .)1011( .تبیین مدل
عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری
امنیت روانی در بین زوجین .فصلنامه
خانوادهدرمانی کاربردی 3(3 ،پیاپی -193 :)14
.130

روانشناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد ،امنیت روانی در رابطه میان
عشق و عملکرد خانواده نقش میانجیگری دارد.

کلیدواژهها :عملکرد خانواده ،عشق ،امنیت روانی ،زوجین.
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مقدمه
خانواده به عنوان پایدارترین واحد اجتماعی ،محوری اساسی برای عملکرد سالم افراد و جامعه میباشد (رومن
و همکاران .)4111 ،خانواده در لغت به معنای خانه و اهل آن می باشد و هر یک از اعضا و عناصر آن دارای
نقشها و تکالیف متفاوتی میباشند که ساختار و کارکرد خانواده را متأثر میسازند (اگوو .)4113 ،خانواده -
در محدودترین معنای آن  -واحدی است که شامل رابطهای است که جامعه آن را تأیید میکند و کم و بیش
دوام دارد ،بین دو فرد از جنسهای مختلف که زندگی مشترکی را تشکیل میدهند ،بچه دارند و آنها را
بزرگ میکنند .تقویت خانواده به فرآیند آگاهانه در اختیار گذاشتن فرصتها ،روابط ،شبکهها ،پشتیبانی و
حمایت خانواده در مواقع سختی و تحوال ت اجتماعی معطوف است (وزارت توسعه اجتماعی .)4113 ،به
اعتقاد بلسی ( )4119شیوه عملکرد خانواده 1با تکیه بر درگیری (آمیزش) عاطفی راهی برای ادغام افراد در
زندگی اجتماعی است و چهارچوبی برای حمایت عاطفی ،معنوی و مادی اعضای خود فراهم میکند .به
همین ترتیب واکر و شفرد ( ) 4119عملکرد خانواده را در رابطه با نحوه برقراری ارتباط اعضای خانواده با
یکدیگر ،ارتباط با یکدیگر ،حفظ روابط و تصمیمگیری و حل مشکالت با هم تعریف میکنند .در نتیجه،
عملکرد خانواده میتواند به عنوان یک مفهوم چند بعدی دیده شود که بیانگر تعامل اعضای خانواده با
یکدیگر و همکاری در دستیابی به یک هدف و نتیجه مشترک است (تی مورای .)4119 ،پایداری خانواده به
عنوان احتمال سالم ماندن ازدواج بدون انحالل یا طالق تعریف میشود .در این تعریف شناختها ،افکار یا
احساسات در مورد ازدواج وجود دارد که به حفظ و دوام ازدواج و جلوگیری از طالق کمک میکند (اندرسون-
هارمن.)4119 ،
عملکرد خانواده بر بهزیستی فردی تأثیر میگذارد به طوری که افزایش سطح حمایت اجتماعی در خانوادهها
باعث افزایش کیفیت زندگی همه افراد میشود (بوتا و بویسون .)4110 ،در واقع عملکرد خانواده به اعضای
خود کمک میکند تا هنگام مدیریت تجربیات دشوار و آسیبزای زندگی بهتر عمل کنند (پوالک ،کازمن و
دیوستر .)4119 ،هنگامی که خانواده به خوبی عمل میکند ،احساس رضایت با ایجاد و تقویت تواناییهای
حل مسئله خانواده راهگشای مشکالت خواهد بود (لیما و همکاران)4112 ،؛ در واقع عملکرد مثبت خانواده،
محیطی را ایجاد میکند که اعضای خانواده یکدیگر را پشتیبانی و بپذیرند و در کنار هم درگیر فعالیتهایی
باشند که رشد اعضا را تسهیل میکند .این ویژگیهای گفته شده در خانوادههایی که عملکرد ناسازگار دارند
به طور معمول رخ نمیدهد (جانسون و همکاران .)4119 ،در واقع در خانوادههای با عملکرد پایین مشکالت
عدیدهای وجود دارد که میتواند آسیبهای روانی را برای اعضای آن به وجود آورد .به همین دلیل بسیاری
از پژوهشگران به دنبال عوامل تعیین کننده و پیشبینی کننده عملکرد خانواده در راستای بهبود سالمت
فردی و جامعه هستند (مارکسون ،المب و السل4111 ،؛ آجیلی الهیجی و بشارت .)4119 ،این آسیبها به
عنوان تهدیدی علیه انسجام خانواده شناخته شدهاند .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؛ در چنین شرایطی رشد و تعالی خانواده و کارکردهای خانواده تابعی از معضالت شده و زندگی
خانوادگی رو به اضمحالل میرود.
1. Family Function
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در کنار مفاهیم مذکور متغیر دیگری که میتواند موجب ضعیف شدن یا قوی شدن روابط خانوادگی شود
احساس امنیت روانشناختی است .روابط زناشویی پایدار و رضایتبخش در فراهم آوردن نتایج مثبت برای
اعضای خانواده از جمله سالمت روانی مثبت نقش دارد؛ زیرا محیط ایمن و مطمئنی را برای رشد اعضای
خانواده فراهم میکند (میخالیتسیانوف .)4110 ،امنیت روانشناختی به حالتی اشاره دارد که در آن فرد
احساس خود را بدون ترس از پیامدهای منفی بیان نماید .این مفهوم بیشتر در بافت روانشناسی سازمانی
مطرح است اما تقریبا در تمام گروهها معنا پیدا میکند (مقیمی و رمضان .)1391 ،در واقع امنیت
روانشناختی به ادراکات فرد از پیامدهای قرار گرفتن در روابط بینفردی اشاره دارد طوری که رابطه را ایمن
یا خطرناک ارزیابی کند .این مهم به اعضای حاضر در یک گروه اجتماعی اعم از خانواده یا موقعیتهای
اجتماعی دیگر امکان میدهد رفتارهای خود را تنظیم نموده و بدون اینکه احساس خطر نمایند به ارتقاء
خود یا تغییرات شخصی در بافت گروه دست زنند .بدیهی است که اگر اعضای هر گروهی از جمله اعضای
خانواده احساس امنیت نداشته باشند ،دغدغه های زیادی را در خصوص احساس شایستگی در رابطه،
اشتباهات احتمالی و مشارکت مؤثر خواهند داشت (کارملی و گیتل.)4119 ،
در واقع سطوح متعادل انسجام خانواده و سازگاری نقش مهمی در حفظ سازگاری روانشناختی و رفاه
خانوادهها و اعضای آنها دارد .برای مثال ،مشخص شده است که افرادی که خانوادههای خود را بسیار سازگار
و منسجم نمیدانند؛ احتمال بیشتری دارد که رفتارهای آسیبزا (کتزوایس )4119 ،و عالئم افسردگی
(ویشمن )4119 ،را نشان ده ند در واقع پویایی ناکارآمد در خانواده ،عملکرد ضعیف خانواده و سطوح باالتر
خشونت در خانواده (کیم و کیم )4119 ،را به همراه دارد.
مطالعات نشان داده که افراد از نظر میزان مبادالت کالمی و همچنین میزان آمیزش عاطفی دچار مشکل
شده و همین مسأله منجر به برهم خوردن نظام خانواده میشود خانواده درمانگران به متغیرهای مهم و
مختلف تاثیرگذار در کارکرد خانواده اشاره میکنند که از آن جمله میتوان به پاسخگویی عاطفی ،آمیختگی
عاطفی و امنیت روانی اشاره میکنند زیر ا فقدان هر یک از این موارد منجر به بروز بسیاری از مشکالت
خانوادگی میشود (رایان و همکاران .)4119 ،بنابراین آمیختگی عاطفی به عنوان یکی دیگر از مالکهای
موثر بر کارکرد خانواده شناخته میشود .آمیختگی عاطفی به این معنا است که اعضای خانواده تا چه اندازه
از لحاظ هیجانی با یکدیگر پیوسته و همراه هستند؛ این مفهوم معرف میزان عالقه و سرمایهگذاری عاطفی
اعضای خانواده روی یکدیگر میباشد (پیترسون .)4119 ،پژوهشهای انجام شده در قلمرو خانواده مؤید آن
است که ضعف در روابط بینفردی و مهارتهای اجتماعی و همچنین صمیمیت ،شور و هیجان و آمیختگی
عاطفی مشکالتی را برای زوجین و خانوادهها ایجاد میکند که از آن جمله میتوان به برهم خوردن نظام
خانواده و جدایی اشاره نمود (ریچاردسون و گِیِر4119 ،؛ اسکات و همکاران4110 ،؛ آلتای .)4119 ،با توجه
به مقولهی پایداری خانواده و متغیرهای مرتبط با آن میتوان اشاره نمود که درگیری یا آمیختگی عاطفی
در اعضای خانواده و زوجین نیز می تواند منجر به رشد خانواده و گاهی نیز مشکالت خانواده گردد؛ برای
مثال ،آمیختگی کمتر از اندازه یا بیشتر از حد ممکن است در روند حفظ تعادل خانواده مشکالتی را ایجاد
نماید .از جمله مشکالتی که درهمریختگی عاطفی ایجاد میکند بروز تعارضات ،وابستگی بیمارگون و ایجاد
موانع برای استقالل فردی اعضا را میتوان بر شمرد (پیترسون و گرین.)4119 ،
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در کنار متغیرهای مذکور الزم است اشاره شود که یکی از مولفههای موثر بر پایداری خانواده عشق است.
عشق که یکی از مقولههای اصلی زندگی زناشویی محسوب میشود .این مفهوم از نظر استرنبرگ 1دارای سه
مؤلفهی مجزا ولی مرتبط با هم تشکیل شده است؛ این مؤلفهها عبارتند از صمیمیت ،شور و تعهد و زمانیکه
این سه مؤلفه در کنار یکدیگر قرار بگیرند مفهوم عشق تجلی مییابد (اندرسون .)4111 ،گاهی اوقات به
دالیل مختلف ممکن است عشق ،صمیمیت و گرمای رابطهی زناشویی دچار مشکل شود و نهایتاً زندگی
زناشویی از هم بگسلد؛ یکی از این دالیل کاهش عشق ،شور و عالقهی زوجین به یکدیگر میباشد که در
پژوهشهای اخیر نشان داده شده است که میتواند منجر به کاهش دوام زندگی خانوادگی شود (شوآیتزر،
4119؛ اسکات و همکاران.)4112 ،
پژوهشهایی که در ارتباط با مفهوم عشق انجام شده است نشان دادهاند که ضعیف شدن عشق و مؤلفههای
آن نظیر شور ،صمیمیت ،تعهد و نظایر آن میتواند منجر به درماندگی زناشویی و تکه تکه شدن سالمت و
بهزیستی مردان ،زنان و فرزندان شود (جمیسون و همکاران .)4119 ،برخی از پژوهشگران نشان دادهاند که
برخی از مؤلفههای عشق نظیر شور و هیجان میتواند در طول زمان دچار کاهش و سرد شدن کانون زندگی
زناشویی گردد (اسپرچر و فلملی .)1994 ،در واقع عشق فعال میتواند منجر به جلوگیری از مشکالت مرتبط
با پایداری ازدواج شود و زندگی زناشویی بهینهای را رقم زند (لی .)1921 ،پایداری خانواده تابعی از عوامل
چندگانه میباشد؛ متغیرهایی نظیر عشقورزی ،درگیری و آمیزش عاطفی و همچنین شیوهی عشقورزی
میتواند خانواده را دستخوش تغییرات رشدیابنده یا آسیبرسان نمایند؛ با عنایت به مطالبی که در باال مورد
اشاره قرار گرفت بخشی از متغیرها و مفاهیم مبتنیبر پژوهش در حوزهی خانواده بررسی گردید .بر اساس
این متغیرها و مفاهیم پژوهش حاضر در صدد است مشخص نماید:
 .1آیا بر اساس عشق و درگیری (آمیختگی) عاطفی ،با میانجیگری امنیت روانشناختی ،میتوان پایداری
خانواده را پیشبینی نمود؟
 .4آیا مدل ارائه شده از برازش مناسب برخوردار خواهد بود؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمعآوری دادهها در گروه
تحقیقهای توصیفی – پیمایشی دسته بندی میشود و با توجه به تعیین رابطه همبستگی بین متغیرهای
تحقیق و ارائه مدل روش پژوهشی همبستگی از نوع معادالت ساختاری محسوب میشود .جامعه آماری در
بخش کمی پژوهش شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل مناطق  1و  3شهر تهران در سال 99-11
میشود .با توجه به عدم دسترسی به تمامی زوج هایی که در مناطق منتخب زندگی میکنند و همچنین با
توجه به محدودیتهای زمانی و هزینه انجام کار روش نمونهگیری طبقهای نسبی مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به تعداد محالت و جمعیت افراد در مناطق مورد نظر که  01محل در منطقه  1و  49محله در منطقه
 3وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه جمعیت افراد در منطقه  1بیشتر از جمعیت افراد در منطقه 3
میباشد لذا حجم نمونه در نظر گرفته شده به گونهای بود که دو سوم حجم آن به منطقه  1و یک سوم آن
1. Strenberg
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در منطقه  3جمعآوری شدند .جهت انتخاب محالت برای جمعآوری دادهها از میان محالت موجود در منطقه
 1به صورت تصادفی  11محل انتخاب شد و از میان  49محله منطقه  3شش محل به صورت تصادفی
انتخاب شدند .طبق گزارشها سالنامه آماری شهر تهران سال  1390جمعیت افراد در مناطق مختلف شهر
تهران به طور متوسط در سه منطقه بهطور متوسط یکمیلیون نفر است .طبق نتایج فرمول کوکران 390
نفر نمونه باید گردآوری شد .معیارهای ورود عبارت بود از :متأهل بودن ،تمایل به شرکت در پژوهش ،عدم
متارکه یا زندگی جدا ازهم ،دارا بودن حداقل تحصیالت دیپلم و حداقل دوسال از ازدواج آنها گذشته باشد.
معیارهای خروج داشتن بیماری پزشکی و روانشناختی جدی مستلزم مصرف دارو ،ابتال به معلولیتهای
ذهنی و جسمی و سوء مصرف مواد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه امنیت رواني (فرم کوتاه) .پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه) توسط مازلو ( )4110طراحی
و اعتباریابی شده است ،پرسشنامه امنیت روانی از  19گویه و  0خرده مقیاس اطمینان به خود ،احساس
ناخشنودی ،ناسازگاری محیطی و دید مردم نسبت به فرد تشکیل شده است که به منظور ارزیابی امنیت
روانی دانشجویان در دانشگاهها بکار میرود ،این پرسشنامه توسط شمس و خلیجیان ( )1394اعتباریابی
شده است .این پرسشنامه در سال  4110توسط مزلو به منظور سنجش امنیت روانی برای نوجوانان  19تا
 19ساله بر اساس مطالعات وسیع نظری و بالینی در زمینه احساس ایمنی تهیه شده است .دارای  21سوال
دو گزینهای با گزینههای بلی و خیر است و برای شناخت و سنجش آن دسته از خصوصیات فردی که
احساس ایمنی و ناایمنی را به وجود می آورد و شناسایی افرادی که ناایمنی روانی و هیجانی دارند قابل
استفاده است .در پژوهش شمس و خلیجیان ( )1394پایایی پس از اجرای آزمایشی بر روی  31نفر با استفاده
از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن  1/91بدست آمده است همچنین در این مطالعه روایی
پرسشنامه با استناد به نظرات متخصصان بررسی و تأیید شد.
 .2پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ( .)FAD-60ابزار سنجش خانواده ،1یک ابزار  11سوالی است که
برای سنجش عملکرد خانواده بر اساس مدل عملکرد خانواده مک مستر ،برای افراد  14سال به باال ،تدوین
شده است .این ابزار در سال  1991توسط اپشتاین ،بالدوین و بیشاب (به نقل از استونسون-هایند و اکیستر،
 )1999با هدف توصیف ویژگیهای سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در
سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی ،مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد .این
الگو خصوصیات ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را مشخص میکند و هفت بعد از عملکرد خانواده را
میسنجد که شامل :حل مسأله ،ارتباط یا تعامل ،نقشها ،آمیزش عاطفی ،پاسخگویی عاطفی و کنترل
رفتاری میباشد .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 یوسفی ()1391
ضریب روایی همگرایی و واگرایی خرده مقیاسهای ابزار سنجش خانواده با پرسشنامه الگوهای ارتباطی و
خرده مقیاس گسلش هیجانی (یکی از خرده مقیاسهای پرسشنامه تمایز یافتگی خود) به ترتیب برای خرده
مقیاسهای حل مسأله  1/32و  ،-1/31ارتباط یا تعامل  1/01و  ،1/39نقشها  1/31و  ،1/30پاسخگویی
1. Family Assessment Device
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عاطفی  1/32و  ،1/01آمیزش عاطفی  1/04و  ،-1/39کنترل رفتار  1/34و  -1/01و عملکرد کلی خانواده
 1/01و  -1/03گزارش شده است .در تحلیل موازی (مقیاس رضایت زناشویی الک ـ واالس) ،پرسشنامه
عملکرد خانواده توانست فقط  )R= 0/34( 1/11واریانس برای شوهران و  )R= 0/36( 1/14را برای زنان
پیشبینی کند .به بیان دیگر  FADقدرت پیشبینی بهتری دارد
 .3پرسشنامه عشق .در سال  ،1991هتفیلد و اسپرچر مقیاس عشق پرشور ( )PLSرا به منظور ترویج
تحقیقات بیشتر در مورد این نوع شدید عشق منتشر کردند .اگرچه مقیاس همراه برای اندازهگیری عشق-
همراه توسط این تیم از محققان ایجاد نشده است ،اما اقدامات دیگری در ادبیات طراحی شده برای ارزیابی
این نوع عشق وجود دارد .مقیاس  PLSبه طور خاص برای ارزیابی اجزای شناختی ،احساسی و رفتاری عشق
پرشور طراحی شده است .اجزای شناختی شامل :تفکر سرزده؛ مشغله زیاد با شریک زندگی؛ ایدهآلسازی
طرف مقابل یا رابطه؛ و میل به شناختن دیگری و شناخته شدن توسط او .اجزای احساسی شامل :جذب
شریک ،به ویژه جذابیت جنسی؛ احساسات مثبت وقتی همه چیز خوب پیش میرود؛ احساسات منفی وقتی
همه چیز به هم میریزد؛ اشتیاق برای متقابل عاشقان پرشور نه تنها دوست دارند بلکه میخواهند در عوض
دوست داشته شوند .تمایل به اتحاد کامل و دائمی؛ و برانگیختگی فیزیولوژیکی (جنسی) .سرانجام ،اجزای
رفتاری شامل اقداماتی است که با هدف تعیین احساسات دیگران انجام میشود .مطالعه شخص دیگر؛ خدمت
به دیگری؛ و حفظ نزدیکی فیزیکی.
رایجترین شکل  PLSمقیاس  19موردی (فرم  )Aاست ،اما نسخه جایگزین  19موردی (فرم  )Bنیز در
دسترس است .این دو مقیاس را میتوان با هم ترکیب کرد و یک مقیاس  31مادهای را تشکیل داد .اگرچه
این مقیاس در ابتدا با استفاده از بزرگساالن جوان آمریکای شمالی در مطالعات آزمایشی طراحی شده بود،
اما پس از آن مقیاس برای استفاده در کودکان تجدید نظر شد و به بسیاری از زبانها ترجمه شده و برای
نمونههای دیگر کشورها اجرا شد .هتفیلد و اسپرچر ( )1991ضریب آلفای  1/91را برای نسخه  19موردی
و  1/90را برای نسخه  31موردی گزارش کردند .سایرین نیز از قابلیت اطمینان باالیی برای این مقیاس
گزارش کردهاند (اسپرچر و ریگان .)1999 ،به نظر میرسد  PLSدر درجه اول تک بعدی نیست ،با یک عامل
اصلی که از فاکتورینگ اجزای اصلی بیرون میآید .این مقیاس با سوگیری مطلوبیت اجتماعی آلوده نیست،
همانطور که با یک ارتباط ناچیز بین  PLSو نمرات آنها در مقیاس مطلوبیت اجتماعی کرون و مارول در
سال  1910نشان داده شد (هتفیلد و اسپرچرز .)1991 ،شواهدی برای روایی سازه  PLSوجود دارد .به عنوان
مثال ،مشخص شده است که با مقیاسها و اندازههای مفهومی مشابه ارتباط مثبت دارد
روش اجرا .با توجه به همهگیر شدن شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و ایجاد محدودیت به واسطه
سرایت سریع این ویروس دسترسی حضوری به جامعه هدف امکانپذیر نبود و جهت گردآوری داده¬ها
پرسنامه به صورت آنالین طراحی شده و از طریق شبکه¬های اجتماعی در اختیار زنان و مردان متاهل
محالت انتخابی از مناطق  1و  3قرار داد شد .در واقع روش نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس جهت
جمع آوری نمونه انجام شد چراکه امکان دستیابی به لیست زنان و مردان متاهل در محالت منتخب مناطق
 1و  3امکانپذیر نبود .شیوه اجرا در سه گامهای زیر انجام شد:
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گام اول :اجرای نهایی دادهها در صفحه اول پرسشنامه ،دستورالعملی برای مشارکت کنندگان نوشته شد که
آنها را در پاسخگویی به سؤاالت راهنمایی میکرد ،همچنین بر داوطلبانه بودن پژوهش و محرمانه ماندن
اطالعات دریافتی تأکید شده بود .در صفحه اول پرسشنامه و ذیل دستور العمل ،مکانی برای ثبت برخی
اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده بود .این موارد عبارت بودند از سن،
جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال.
گام دوم پیرایش دادهها :حضور دادههای بدون پاسخ ،دادههای پرت و افردی که تصادفی به سواالت پاسخ
دادهاند مشکلی است که تقریباً هر پژوهشگری را گرفتار میکند .بهمنظور یافتن بهترین نحوه برخورد با این
بخش الزم است مشخص شود دادههای بدون پاسخ چطور توجیه میشود .پژوهشگر جهت برخورد با
دادههایی که تاثیر سوء بر نتایج دارند ،دادهها را از سه جنبۀ ذکر شده مورد بررسی قرار داده و دادههای
نامناسب را یا اصالح کرده و یا حذف کرده است.
گام سوم آمار توصیفی و گا م چهارم آمار استنباطی :در گام سوم با استفاده از نرم افزار  SPSS25به توصیف
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان از جمله وضعیت تاهل ،جنسیت و ...پرداخته شد .در گام
چهارم با استفاده از نرم افزارهای  AMOS24و  SPSS25سواالت مربوط به آمار استنباطی با سواالت مناسب
پاسخ داده شد.
یافتهها
بیشتر شرکت کنندگان دارای تحصیالت کارشناسی هستند به گونهای که  449نفر از شرکت کنندگان و یا
به عبارتی  90/11درصد از کل نمونه دارای تحصیالت کارشناسی بودند سپس به ترتیب افراد دارای تحصیالت
کارشناسی ارشد  110نفر ( 49/40درصد) ،افراد دارای تحصیالت دیپلم به پایینتر  30نفر ( 9/49درصد)،
افراد دارای تحصیالت دکترا و باالتر  40نفر ( 9/93درصد) و شرکت کنندگانی که تحصیالت کاردانی داشتن
 49نفر ( 1/12درصد) بودند .همچنین یشتر شرکت کنندگان که تعداد آنها  94نفر ( 44/49درصد) محصل
بودند و سپس به ترتیب  99نفر ( 41/31درصد) کارمند 12 ،نفر خانه دار 14 ،نفر شغل آزاد 94 ،نفر سایر
شغلها را انتخاب کردهاند و  91نفر بیکار بودند.
جدول  .1آمارههای توصیفي عاملهای متغیر مهارتهای ارتباطي ،امنیت رواني ،عملکرد خانواده و عشق
به تفکیک جنسیت
میانگین
مرد

زن

انحراف معیار

توانایی دریافت و ارسال پیام
کنترل عاطفی
مهارت گوش دادن
بینش نسبت به فرایند ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت
توانایی دریافت و ارسال پیام

28.3981
27.0922
19.2961
16.8301
16.8689
28.4563

3.20317
3.62057
2.94911
2.28575
2.45293
3.23631

کنترل عاطفی

27.2282

3.68006
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مهارت گوش دادن
پینش نسبت به فرایند ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت
اطمینان به خود
احساس ناخوشنودی
ناسازگاری محیطی
دید مردم نسبت به فرد
اطمینان به خود
احساس ناخوشنودی
ناسازگاری محیطی
دید مردم نسبت به فرد
حل مسأله
ارتباط
نقش ها
پاسخ عاطفی
آمیزش عاطفی
کنترل عاطفی
عملکزد کلی خانواده
حل مسأله
ارتباط
نقشها
پاسخ عاطفی
آمیزش عاطفی
کنترل عاطفی
عملکزد کلی خانواده
عشق

19.4369
16.9660
16.6845
28.1359
10.4320
17.0388
12.4660
27.9078
10.4951
17.0583
12.7282
12.9660
20.4709
23.5510
12.4974
15.2432
20.1270
23.8405
13.1748
19.9854
22.9346
12.4308
15.2864
20.8117
23.9053
54.3252

3.09420
2.42423
2.63604
3.70642
2.14425
3.77003
3.93438
4.20293
2.09703
3.65413
3.86780
5.63126
6.23965
10.57763
5.27533
7.20896
8.19134
10.94990
5.76605
6.48862
10.42332
5.71090
7.36740
8.44985
11.16897
6.10606

عشق

54.4466

6.36412

در جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار عاملهای متغیر مهارتهای ارتباطی به تفکیک جنسیت مشخص
شده است .همانگونه که مالحظه میشود میانگین و انحراف معیار عاملهای توانایی دریافت و ارسال پیام،
کنترل عاطفی ،مهارت گوش دادن ،پینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط توام با قاطعیت؛ عاملهای
اطمینان به خود ،احساس ناخوشنودی ،ناسازگاری محیطی و دید مردم نسبت به فرد و عمل عشق در میان
زنان و مردن اختالف قابل مالحظهای ندارد.
فرضیه اصلی از این قرار است که مدل پیشبینی عملکرد خانواده بر اساس عشق با نقش واسطهای امنیت
روانی برازش دارد .جهت بررسی فرضیه اصلی پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
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شکل  .1مدل معادالت ساختاری پژوهش

شاخص های نیکوی برازش مدل از این قرار هستند:
جدول  .2شاخصهای نکویي برازش
شاخصهای مطلق

شاخصهای تطبیقي

شاخصهای
مقتصد
نسبت
اقتصاد

شاخص
برازش

درجه
آزادی

مجذور
خی دو

سطح
معنیداری

برازش
تطبیقی

برازندگی توکر-
لویس

عنوان
آماری
مقادیر

df

X2

P-Value

CFI

TLI

ریشۀخطای
میانگین
مجذورات تقریب
RMSEA

PRATIO

299

9/11

1/111

1/93

1/91

1/10

1/94

طبق مندرجات جدول فوق  CFIیا شاخص برازش تطبیقی مدل  1/939برآورد شده؛ مقدار مطلوبی است.
 TLIیا  NNFIشاخص توکر لویس یا شاخص هنجار نشده میزان برآورد شده در مدل مفروض  1/911بوده
که مقدار مطلوبی است PRATIO .شاخص نسبت اقتصاد نشان می¬دهد که پژوهشگر تا چه حد در
تعریف پارامترهای آزاد هزینه کرده ،مقدار نزدیک به یک مطلوبتر است ،همانگونه که مالحظه شد این
مقدار در جدول  1/940بوده مقدار مطلوبی است .ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ،RMSEA
مقدار قابلقبول برای این شاخص کوچکتر از  1/19است .طبق مندرجات جدول مدل مفروض از مقدار قابل
قبولی برخوردار است .بنابراین فرضیه پژوهش که مبنی بر برازش مطلوب مدل عملکرد خانواده بر اساس
عشق با نقش واسطهای امنیت روانی تایید میشود.
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جدول  .3همبستگي میان عشق و عملکرد خانواده
عملکرد
عملکرد خانواده
امنیت روانی
عشق

عشق

امنیت

خانواده

رواني

1
1/32
1/31

1

1/01
1/31

طبق مندرجات جدول باال بین عملکرد خانواده و عشق رابطه معناداری وجود دارد)، (r=0/36, p< 0/05
بنابراین فرضیه پژوهشگر تایید میشود .همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ما بین عشق و امنیت
روانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد) ، (r=0/31, P<0/05بنابراین فرضیه پژوهشگر تایید میشود.
طبق مندرجات جدول بین عملکرد خانواده و امنیت روانشناختی همبستگی معناداری وجود دارد (r=0/37,
) ،P<0/05بنابراین فرضیه پژوهشگر تایید میشود.
فرضیه فرعی پژوهش از این قرار است که امنیت روانی در رابطه بین عشق و عملکرد خانواده نقش واسطه
گری دارد.
این فرضیه به بررسی نقش متغیر میانجی امنیت روانی در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده پرداخته است
به عبارتی رابطه غیر مستقیم عشق و عملکرد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است .برای بررسی رابطه غیر
مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته ضرورت دارد تا شروع ابتدا برقرار باشد شرط اول این است که
معناداری رابطه متغیر مستقل با واسطه تایید شود و شرط دوم نیز تایید معناداری رابطه متغیر واسطه با
متغیر وابسته میباشد سپس در صورت برقرار بودن شروط باال ضریب مسیر رابطه غیر مستقیم برابر است با
حاصلضرب ضریب مسیر رابطه متغیر مستقل با واسط و ضریب مسیر رابطه متغیر واصل با وابسته میباشد.

شکل  .2مدل اندازهگیری نقش واسطه امنیت رواني در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده
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جدول  .4ضرایب رگرسیوني واسطه گری امنیت رواني در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده
امنیت روانی
عملکرد خانواده
عملکرد خانواده





عشق
امنیت روانی
عشق

استاندارد

برآورد

S.E.

C.R.

P

1/21
1/11
1/91

1/99
1/01
-1/14

3/99
1/19
4/19

1/13
3991
1/11

1/11
1/111
1/11

طبق مندرجات جدول مربوط به ضرایب رگرسیونی که روابط میان متغیرها را جهت بررسی نقش واسطه
گری امنیت روانی مشاهده میشود ،فقط ضرایب رگرسیونی امنیت روانی بر عملکرد خانواده معنیدار است؛
مابقی ضرایب رگرسیون که شامل عشق بر امنیت روانی ،عشق بر عملکرد خانواده میشود ،معنیدار نیست.
با توجه به اینکه شروط ذکر شده جهت پذیرفتن نقش واسطهی یک متغیر رعایت نشده است بنابراین
فرضیه پژوهشگر مبنی بر نقش واسطهای امنیت روانی در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده رد میشود.
بحث و نتیجه گیری
خانواده نهادی اجتماعی با جنبههای مختلف زیستی ،اقتصادی ،حقوقی ،روانشناختی و جامعهشناختی است
که بنیادیترین بنیان اجتماعی منعکسکننده نظمها یا نابسامانیهای اجتماعی را تشکیل میدهد ،در واقع،
کانون خانواده یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سالمت جامعه است که زیربنای آن جامعه است .نتایج مطالعات
در کشورهای دیگر نشان میدهد که بیثباتی خانواده منجر به طیف گستردهای از پیامدهای منفی از جمله
طالق ،تغییر در ساختار خانواده و مشکالت رفتاری در کودکان مانند افسردگی ،کنارهگیری اجتماعی ،کمبود
کفایت اجتماعی ،مشکالت آموزشی و بهداشتی و اختالالت روان تنی میشود .از سوی دیگر،بیثباتی خانواده
موجببیثباتی اجتماعی ،تغییر در روابط اجتماعی و ناسازگاری روانی اجتماعی و تغییر در وضعیت اقتصادی
و فقر میشود .همانطور که تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داده است ،بین عملکرد خانواده و امنیت روانی
رابطه معنیدار یافت شد .به عبارتی دیگر این یافته به تاثیر مستقیم عملکرد خانواده با ابعاد مختلف امنیت
روانی اشاره دارد که با یافتههای اردالن و اردالن ( ،)1399اخباراتی و بشردوست ( )4111و رحیمینژاد و
پاکنژاد ( ،)1393گری ( )4110و کول و مک فرسون ( )1993همسو بوده است؛ همچنین قمری ()4114
در پژوهشی رابطه کارایی خانواده و سالمت عمومی را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که کارکرد خانوادگی
بهتر با سالمت روانی بهتر رابطه دارد (قمری .)4114 ،همچنین کدپور ،اسالمی و فراهانی ( )1393اذهان
داشتند که بین عملکرد خانواده و انتخاب سبکهای سه گانه مقابله با فشار روانی رابطه معنیدار وجود دارد
(کدپور ،اسالمی و فراهانی .)1393 ،جهت تبیین این یافته میتوان اذعان اشت که عملکرد خانواده به توانایی
آن در هماهنگی با تغییرات ،حل تضادها و تعارضات ،همبستگی بین اعضا و موفقیت در اعمال انضباطی،
رعایت حد و مرز بین افراد ،اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده
مربوط است و هرگونه تغییر در آن میتواند بر سالمت اعضای خانواده اثرگذار باشد .در واقع خانواده یکی از
عوامل محیطی در رشد افراد است و یکی از محیطهای مرتبط با سالمت جسمی و روانی فرد است .وجود
تعارضات درون خانواده (برفقدان محبت ،تعارض و خصومت) نقش بسیار مهمی بر سالمت روان اعضا
میگذارد به طوری که نتایج تحقیقات مختلف ،حاکی از آن است که خانواده در ایجاد جو سالم و فضای
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حاکی از آرامش و امنیت نقس اساسی در سالمت روان هر یک از اعضای خود دارد .وجود فضای خشم آلود
و آکنده از ارعاب در محیط خانواده به سالمت روانی اعضای آن آسیب میرساند؛ چراکه خانواده جایگاه رشد
و تعالی افراد محسوب میشود.
یکی دیگر از یافتههای مطالعهی حاضر مبنی بر وجود رابطه معنیدار میان عشق و امنیت روانی بود که با
یافتههای دکایپر و همکاران ( ،)4119نظری ( ،)4111سپاتس و همکاران ( )4119و سلیمی ،محسن زاده و
نظری ( ) 4119همسود بود .جهت تبیین این یافته الزم است اشاره شود که عوامل درونفردی متعددی بر
روابط میان زوجین تاثیر میگذارد که شامل ویژگیهای شخصیتی ،سالمت جسمی و روانی ،ویژگیهای
شناختی مثبت و ....میشود .پژوهشهای انجام شده بر تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر رابطه زناشویی تاکید
کردهاند ،چرا که ویژگیهای شخصیتی همواره در طول رابطه زناشویی بر رابطه اثر میگذارند؛ در واقع هم بر
انتظارات فرد از رابطه و هم بر رفتار و نتظارات شریک اثر دارند .در همین راستا الزم است اشاره شود که
پژوهشها نشان دادهاند که رابطه زناشویی میتواند تحت تاثیر وضعیت سالمت یا بیماری جسمی و روانی
زوج قرار بگیرد (مجتبایی و همکاران .)4112 ،از طرفی دیگر ،رابطه زناشویی و کیفیت آن نیز میتواند بر
سالمت زوج اثرگذار باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سالمت در شناخت ،هیجان و رفتار هر فرد بدون
شک در سالمت رابطه زناشویی نقش اساسی دارد .براساس مطالعات انجام شده ،از ویژگیهای زوجهای موفق
وجود شناختوارهها و باورهای مثبت و کارآمد در مورد انسان ،همسر و رابطه است .هنگامی که زوج باورهای
غیرمنطقی و غلطی داشته باشند رابطه زناشویی به خطر میافتد .در واقع میتوان اذعان داشت که افراردی
که در روابط زناشویی نسبت به امنیت روانی ش خصی مورد تهدید قرار بگیرند نسبت به برقراری روابط
صمیمانه و عاشقانه دچار خلل میشوند .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین مؤلفههای عشق و پایداری
خانواده رابطه معناداری وجود دارد .همچنین یافتهها نشان داد که بین عشق و امنیت روانشناختی رابطه
معناداری وجود دارد .بنابراین می توان اذعان داشت که با وجود روابط صمیمی و عاطفه در میان اعضای
خانواده بهخصوص زوجین تاثیر قابل مالحظهای بر پایداری خانواده و امنیت روانشناختی آنها میگذارد.
مطالعه ادبیات پژوهشی نشان داد که این یافته با نتایج پژوهشهای متعددی همچون امان الهی و همکاران
( ،)4114جونز و همکاران ( ،)4119دیاموند ،برمهال و الوت ( ،)4119پدرو ،ریبرو و شلتون ( )4119مطابقت
دارد .روابط عاطفی فضایی مطمئن همراه با امنیت را برای خانواده ایجاد میکند که در آن به تعامل بپردازند
و همچنین از طرفی دیگر کارکرد خانوادگی بهتر نیازمند اعتماد و امنیت افراد در روابط با همدیگر است.
افراد با روابط عاطفی و عاشقانه مطلوب میتوانند هم در نقشهای ولی-فرزندی و هم در ارتباطات و کاهش
تعارضات خانوادگی و هم در سایر ابعاد کارکرد خانوادگی موفقتر باشند .همچنین هینن ،ساندرمن و اسپراگر
( ) 4119در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افرادی که سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و
اضطرابی) داشتند که به نوبه خود منجر به آمیزش عاطفی نامطلوب و روابط عاشقانه مرزی میشود ،میزان
باالیی از طرد توسط والدین ،میزان پایینی از حمایت خانوادگی و میزان پایینی از هماهنگی و گرمی در
کانون خانواده را گزارش دادند .به نظر محققان ،افراد با آمیزش عاطفی پایین در خانواده هایی با مشکالت
کارکردی زیاد رشد مییابند و در سالهای بعدی که خود این افراد در کارکرد خانواده تأثیر گذار هستند ،بر
مشکالت کارکردی دامن میزنند و نه تنها تأثیری مثبت در فرایند کارکرد خانواده ایجاد نمیکنند ،بلکه به
تنوع و دامنه مشکالت خانواده اضافه میکنند.
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سایر نتایج نشان داد که بین عشق با پایداری خانواده از طریق نقش واسطهای امنیت روانشناختی در زوجین
رابطه وجود دارد .همانگونه که در بررسی فرضیات ،پیشتر از آن شد که مابین این متغیرها روابط معناداری
وجود دارد لذا در تبیین این نتایج میتوان گفت که نتایج پژوهش نشان میدهد که کم شدن میزان پایداری
خانواده عوارضی نظیر اشکال در روابط اجتماعی ،احساس تنهایی بیشتر ،کم شدن میزان رضایت از زندگی
و در نهایت اختالف شدی د خانوادگی و پیدایش کودکان و نوجوانان ناسازگار به دنبال دارد .پایداری خانواده
فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود میآید و الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت ویژگیهای
شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای مراودهای است .در مقابل زن و مردی که از داشتن،
یک ارتباط صحیح با یکدیگر و دیگر افراد خانواده محروم هستند و دچار نارضایتی هستند ،دارای نشانههای
رفتاری ویژهای میباشند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :یاس ،نومیدی و درماندگی زن یا
شوهر ،وجود تعارض بین زن و شوهر ،داشتن انواع مشکالت در زمینههای مالی ،جنسی ،رفتاری و غیره که
سرانجام امنیت روانی افراد خانواده را مورد تهدید قرار میدهد .همچنین الزم است اشاره شود هنگامی که
پیوند گرم و صمیمانه زن و شوهر به دلیل الگوی ارتباطی نامناسب روابط زناشویی سرد و پر تعارض شود،
این مسئله خصوصیترین رابطه آنها تاثیری منفی خواهد گذاشت .در واقع میتوان اذعان داشت که داشتن
مهارتهای ارتباطی قوی و روابط مثبت و سالم با دیگران ،کلید رشد و کمال آدمی است و رضایت بخشترین
وضعیت روانی در در بافتی ایجاد می شود که در آن عشق و صمیمیت وجود داشته باشد .بنابراین عشق و
روابط صمیمی میان زوجها میتواند بر امنیت روان شناختی آنها تاثیر بگذارد چرا که هر کدام از زوجها با
برقراری روابط عاشقانه و صمیمی و زمینه داشتن امنیت روانشناختی را از طریق زوج و مقابل دریافت
میکنند ،یکی به نوبه خود میتواند منجر به پایداری خانواده شود.
موازین اخالقي
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .با
توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالها ،شرکت کنندگان در مورد
خروج از پژوهش مختار بودند .پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از همه افراد شرکت کننده در پژوهش و همه افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و
قدردانی میشود.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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***
پرسشنامه امنیت رواني
□ خیر

□ بله

سواالت

ردیف

□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر
□ خیر

□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله
□ بله

آیا فکر میکنید در کار و حرفه (یا تحصیل) خود موفق هستید؟
آیا مبنای فکر شما این است که کارها به خوبی انجام خواهد پذیرفت؟
آیا به حد کافی به خود اعتقاد دارید؟
آیا احساس میکنید به گونه رضایت بخشی با زندگی سازگار شده اید؟
آیا به طور کلی خوش بین هستید؟
آیا به طور کلی احساس رضایت میکنید؟
آیا کامالً به خود اطمینان دارید؟
آیا در خود احساس ناخشنود بودن میکنید؟
آیا خیلی زود مایوس میشوید؟
آیا خود را شخصی عصبی میدانید؟
آیا خیلی نگران تجارب تحقیر کننده هستید؟
آیا به طور کلی فکر میکنید برخورد محیط با شما صحیح است؟
آیا اغلب هوشیار (خودآگاه) هستید؟
آیا در مجموع در مقابله با فشارها شخص راحتی هستید؟
آیا خود را در دنیا راحت احساس میکنید؟
آیا به طور کلی فکر میکنید از نظر مردم محترم هستید؟

1
4
3
0
9
1
2
9
9
11
11
14
13
10
19
11

□ خیر

□ بله

آیا اغلب از زندگی احساس رنجش میکنید؟
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بله □

آیا گاهی اوقات فکر میکنید مردم به شما میخندند؟

خیر □

***

پرسشنامه عملکرد خانواده
سواالت

شدیدا

موافقم

مخالفم

موافقم

شدیدا
مخالفم

 )1برنامه ریزی فعالیتهای خانوادگی ما دشوار است ،چون ما یکدیگر را به درستی درک
نمیکنیم.
 )4ما اکثرا مشکالت روزمره خانواده را حل میکنیم.

0

3

4

1

0

3

4

1

 )3وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد ،بقیه علت آن را میدانند.

0

3

4

1

 )0وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته میشود ،باید پیگیر بود تا به انجام برسد.

0

3

4

1

 )9اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود ،سایرین هم درگیر حل آن میشوند.

0

3

4

1

 )1ما در هنگام بحران میتوانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.

0

3

4

1

 )2هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش میآید ،نمیدانیم چه بکنیم.

0

3

4

1

 )9گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی میشود.

0

3

4

1

 )9ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم.

0

3

4

1

 )11ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند.

0

3

4

1

 )11ما نمیتوانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم.

0

3

4

1

 )14معموالً به تصمیمات خود برای حل مشکالت عمل میکنیم.

0

3

4

1

 )13عالقه سایر اعضای خانواده وقتی به ما جلب میشود که موضوع برای خودشان هم مهم
باشد.
 )10از گفتههای اعضای خانواده نمیتوانیم به احساس آنها پی ببریم.

0

3

4

1

0

3

4

1

 )19درخانواده ما وظایف خانوادگی به تساوی تقسیم نمیشود.

0

3

4

1

 )11افراد خانواده ما همان گونه که هستند ،مورد قبول یکدیگرند.

0

3

4

1

 )12در خانواده ما به آسانی میتوان مقررات خانه را نقض کرد.

0

3

4

1

 )19درخانه ما ،حرفها بدون کنایه وبیپرده گفته میشود.

0

3

4

1

 )19بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد میکنند.

0

3

4

1

 )41ما میدانیم درصورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد.

0

3

4

1

 )41ما از تبادل نظر درباره ترسها و نگرانیهای خود پرهیز میکنیم.

0

3

4

1

 )44برای ما گفتگو درباره احساسهای لطیف دشوار است.

0

3

4

1

 )43ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم.

0

3

4

1

 )40معموال ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل ،درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن
آن گفتگو میکنیم.
 )49ما بیش از حد به فکر خود هستیم.

0

3

4

1

0

3

4

1

 )41ما میتوانیم احساسهای خود را به یکدیگر ابراز کنیم.

0

3

4

1

 )42ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم.

0

3

4

1

 )49ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمیدهیم.

0

3

4

1

 )49اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت میکنند.

0

3

4

1

 )31هر کدام از ما وظایف و مسؤولیتهای خاصی بر عهده دارد.

0

3

4

1

 )31در خانواده ما احساسهای ناخوشایند زیادی وجود دارد.

0

3

4

1

 )34ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران ،ضابطه داریم.

0

3

4

1

 )33ما فقط وقتی با یکدیگر همراه میشویم که منافعی در بین باشد.

0

3

4

1

 )30برای کاوش در عالئق شخصی اعضای خانواده ،کم وقت میگذاریم.

0

3

4

1
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 )39غالبا منظور خود را به زبان نمیآوریم.

0

3

4

1

 )31ما احساس میکنیم سایر اعضای خانواده ما را همان گونه که هستیم ،قبول دارند.

0

3

4

1

 )32وقتی ما به یکدیگر عالقه نشان میدهیم که بتوانیم شخصاً از آن بهره مند شویم.

0

3

4

1

 )39ما اکثر ناراحتیهای عاطفی اعضای خانواده را رفع میکنیم.

0

3

4

1

 )39در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

0

3

4

1

 )01ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانه انجام دهد ،گفتگو میکنیم.

0

3

4

1

 )01تصمیمگیری برای خانواده ما دشوار است.

0

3

4

1

 )04اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر عالقه نشان میدهند که خودشان بتوانند از آن
بهره مند شوند.
 )03ما با یکدیگر رو راست وبیپرده هستیم.

0

3

4

1

0

3

4

1

 )00ما به هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم.

0

3

4

1

 )09در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود ،باید به او یادآوری کرد.

0

3

4

1

 )01ما میتوانیم درباره طرز حل کردن مشکالت تصمیمگیری کنیم.

0

3

4

1

 )02اگر مقررات خانواده نقض شود ،نمیدانیم چه انتظاراتی باید داشت.

0

3

4

1

 )09در خانواده ما هر اتفاقی را میتوان انتظار داشت.

0

3

4

1

 )09ما مهر و عطوفت خود را نشان میدهیم.

0

3

4

1

 )91ما با مشکالتی که با احساسهای اعضای خانواده بازی کن ،برخورد میکنیم.

0

3

4

1

 )91ما بایکدیگر خوب کنار نمیآییم.

0

3

4

1

 )94ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمیکنیم.

0

3

4

1

 )93ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته میشود ،ناراضی هستیم.

0

3

4

1

 )90ما حتی با وجود حسن نیت ،در زندگی یکدیگر خیلی دخالت میکنیم.

0

3

4

1

 )99اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک ،قواعد خاصی را رعایت میکنند.

0

3

4

1

 )91ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم.

0

3

4

1

 )92ما احساسات (غم ،شادی ،خشم و )...خود را در خانه راحت و آشکار بروز میدهیم.

0

3

4

1

 )99رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقی نیست.

0

3

4

1

 )99اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید ،به او میگوییم.

0

3

4

1

 )11ما به راههای گوناگون حل مشکل فکر میکنیم

0

3

4

1

***
مقیاس عشق سودایي
کامال حقیقت دارد=( 1،9 ،2 ،9 ،9نسبتا حقیقت دارد) =1 ،4 ،3 ،0 ،به هیچ وجه حقیقت ندارد.
من عمیقا احساس نومیدی خواهم کرد اگر ......مرا ترک کند.

9

9

2

1

9

0

3

4

1

.1

گاهی اوقات احساس میکنم نمیتوانم افکارم را کنترل کنم؛ آنها
.4
یک میل شدید نسبت به ......هستند.
احساس خوشحالی میکنم وقتی کاری انجام میدهم که ......را
.3
خوشحال کند.
من ترجیح میدهم با ......باشم تا کس دیگر.
.0
من حسادت خواهم کرد اگر فکر کنم که ......عاشق کس دیگر شده
.9
است.
من مشتاقم همه چیز را درباره ......بدانم.
.1
من ......را با همه جسم ،روح و ذهنم میخواهم.
.2

9

9

2

1

9

0

3

4

1

9

9

2

1

9

0

3

4

1

9
9

9
9

2
2

1
1

9
9

0
0

3
3

4
4

1
1

9
9

9
9

2
2

1
1

9
9

0
0

3
3

4
4

1
1

9
9

9
9

2
2

1
1

9
9

0
0

3
3

4
4

1
1

9

9

2

1

9

0

3

4

1

.9
.9

من میلبیپایان برای عالقه ......دارم.
برای من ......،شریک رمانتیک و تمام عیار است.

 .11احساس میکنم وقتی ......به من دست میزند ،واکنش نشان میدهم.
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 ...... .11همیشه در ذهن من ظاهر میشود.

9

9

2

1

9

0

3

4

1

 .14من میخواهم ......مرا بشناسد ،افکارم ،ترس هایم و امیدهایم را.
 .13من مشتاقانه در انتظار عالئم نشان دهنده تمایل ......به خودم هستم.

9
9

9
9

2
2

1
1

9
9

0
0

3
3

4
4

1
1

 .10من دارای جاذبه نیرومندی برای ......هستم.
 .19من فوق العاده افسرده میشوم ،وقتی درباره ......کارها خوب پیش
نمیرود.ک
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Explaining the model of family performance
based on love through the mediation of
psychological security between couples

Tahereh. Ketabzadeh Badr 1, Saeedeh. Hosseini 2*, Mokhtar. Arefi 3, Keyvan.
Kakabaraei 4, Azita. Chehri 5

Abstract
Aim: The family, as the most stable social unit, is an essential axis for the healthy
functioning of individuals and society. The purpose of this study was to explain the
model of family performance based on love mediated by psychological security
between couples. Methods: The present research is applied in terms of purpose and is
classified in the group of descriptive-survey research in terms of data collection
method. The statistical population includes all married men and women in areas 1 and
3 of Tehran in 1400-99. Sampling method was also available non-randomly. Data
collection tools were demographic information questionnaire, mental security
questionnaire (short form), family performance assessment questionnaire (FAD) and
love questionnaire. In addition to descriptive statistics, data analysis was performed
using AMOS program. Results & Conclusion: The results showed that there is a
significant relationship between the components of love and family functioning, there
is a significant relationship between love and psychological security, there is a
significant relationship between psychological security and family functioning,
psychological security in the relationship between love and Family functioning plays
a mediating role.
Keywords: Family Performance, Love, Mental Security, Couples.
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