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 شیدا 1

 های شخصیتی زنان متاهل بینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی خانواده و تیپپیش

 4، شاهد مسعودی3، الناز فروغی 2، داود راضی رودی 1سمیرا شیدا* 

 چکیده 

  جهت   یمیصم  روابط  برایی  عاطف   طور  بهپایین آنهاست، بطوری که این افراد هنوز    خودمتمایزسازییکی از مشکالت افراد بعد از ازدواج،    مقدمه: 

های  بینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی خانواده و تیپپیش. هدف پژوهش حاضر،  دارند  مشکل  گرانید  با  نهیبه  بلوغ  به  یابیدست

 بود.  شخصیتی زنان متاهل 

بود، که    1399کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر مشهد در سال  پژوهش شامل همه زنان متاهل مراجعهجامعه آماری این  روش پژوهش:  

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.    210گیری پژوهش در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  نفر بودند. روش نمونه  460حدود  

  ، فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و كیتزپاتریف  و  یتچ یخانواده ر  ی ارتباط  نمونه مورد نظر به سه پرسشنامه مدل های

های آمار توصیفی و آمار استنباطی ضریب همبستگی ها در این پژوهش از شاخصپاسخ دادند. به منظور تحلیل داده  (DSI)  سازیزیتماخودم

 پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. 

وجود دارد. در    های شخصیتی با خودمتمایزسازی در زنان متاهل رابطههای ارتباطی خانواده و تیپبین مدلنتایج حاکی از آن بود که    ها:یافته

با خودمتمایزسازی در زنان متاهل، رابطه     (  >05/0P(، برون گرایی، باز بودن و سازگاری ) >001/0Pواقع مدل ارتباطی گفت و شنود خانواده )

ز مثبت و معناداری دارند. دو مدل ارتباطی همنوایی و شخصیت روان رنجور با خودمتمایزسازی دارای رابطه منفی و معناداری دارند. همچنین ا 

ی و باوجدان بودن، خودمتمایزسازی را های شخصیتی، ابعاد همنوایی و گفت و شنود، باز بودن، سازگارهای ارتباطی خانواده و تیپبین مدل 

 بینی معنادار خودمتمایزسازی را نداشتند.گرایی قابلیت پیشرنجور خویی و برونکنند، اما روانبینی میپیش
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 های شخصیتی زنان متاهلخانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی  پیش

 

ا وجود  توان چنین برداشت نمود که زنان متاهلی که همنوایی و گفت و شنود بیشتری در خانواده آنه: با توجه به نتایج پژوهش میگیرینتیجه

های  مدل اند. لذاشود، به احتمال بیشتری خودمتمایزسازی داشتهدارد، همچنین گشودگی، سازگاری و باوجدان بودن بیشتر در آنها دیده می

 تر افراد، با خودمتمایزسازی بیشتر افراد همراه خواهد بود.های شخصیتی سازگارانهارتباطی مطلوب در خانواده و تیپ

 خانواده  یارتباط های مدل "خودمتمایزسازی "یتیشخص های تیپهای کلیدی:  واژه

  1/7/1400تاریخ پذیرش نهایی:                         19/12/1399تاریخ دریافت:  

 : مقدمه

 چند   هر.  شود  یم  شناخته  مرد  و  زن  انیم  هدفمند  و  ثبات  با  یوندیپ   عنوان  به  یاجتماع   نظر  از  و  است  یزندگ  مهم  یدادهایرو  از  یکی  ازدواج

  رامونش، ی پ   با  او  ده یچیپ   روابط  و   انسان  یاجتماع  یزندگ   اما   است  یفرد  یها   دگاه ید   و  التیتما  خواست،  تابع  یاراد  عمل  كی  عنوان  به  ازدواج

  ت، یحما  منبع  ،ییزناشو  رابطه  و  ازدواج.  دهدیم  قرار  یاسیس  یحت  و  یتیجمع  ،ی اجتماع   ،یاقتصاد  ،ی فرهنگ  یرهایمتغ  با  متقابل  رادرارتباط  ازدواج

 (. 1) شد  خواهد خانواده به نسبت ری یپذ تیمسؤول و  عالقه  ،ی گانگی همدردی،  همکاری،  شیدایپ  سبب  و  باشدیم انسان لذت و تیمیصم

پایین آنهاست، بطوری که این افراد  1خودمتمایزسازی(، یکی از مشکالت افراد بعد از ازدواج،  2از طرفی براساس پژوهش طالبی و غباری بناب )

  ی کی  ،2بوئن   یمور  توسط  یافتگیزیتما  مفهوم  .(2)  دارند  مشکل  گرانید  با  نهیبه  بلوغ  به  یابیدست  جهت  یمیصم  روابط  برایی  عاطف  طور  بههنوز  

 خانواده   نشده   حل  مسائل  کننده  منعکس  خانواده،  یجار  مشکالت  که  است  معقتد  او.  است  شده  ارائه  ،یدرمان  خانواده  حوزه  متفکران  نیتر  خالق   از

  ك ی   عنوان  به  را  خانواده  بوئن، .  کند  بروز  یمار یب  یهانشانه  بر  منطبق  یرفتار  یالگوها  صورت  به   است  ممکن  نشده  حل  مسائل   ن یا  و  است  یاصل

 چهار   كی   در  که  کرد  درک  بهتر  را  آن  توانیم  یزمان   و  است  دهیتن  درهم  یها  ارتباط  از  یا   شبکه  یدارا  که  کند  یم  یمعرف   «3ی عاطف  واحد»

  مناسب   یسازگار  احتمال  باشد  باال  هازوج  یافتگیزیتما  یوقت  ییزناشو  نظام  در(.  3)  ردیبگ  قرار  لیتحل  و  هیتجز  مورد  یخیتار  ای  ینسل  چند  چوب

  های زوج  استفاده  مقابل،  سمت  در  ابد، ییم  کاهش   یختگیآم  تینها   در  و  یجانی ه  هایواکنش  اضطراب،  و  شودیم  شتریب  هازوج  یبرا  زین  هاتعارض   با

  ی دلزدگ  به  درازمدت در  و   انجامد یم   "تیفرد و بودن  هم   با "  نیب تعادل  زدن هم  بر به(  4)  تعارض  وقوع  هنگام  به اجتناب،  از  نییپا  ی افتگیزیتما با

 (.5)  شودیم منجر یدلبستگ کاهش  و

تواند همراه با خودمتمایزسازی بر رابطه زناشویی افراد تأثیر  از سوی دیگر نتایج پژوهش لطیفیان و فخاری نشان داد که یکی از عواملی که می

  عامل  پنج  نیا.  هستند  عوامل  لیتحل  نهیزم  در  تی شخص  الگوهای  مشهورترین  از  یعامل  پنج  الگوی(.  6باشد )می  4شخصیتیهای  بگذارد، تیپ

  تجربه   یبرا  فرد  لیتما  به  که  یرنجور  روان  ای  ییخو  آزرده  روان(.  7)  یوجدان  با  و  یرپذیشتنیخو  ، یگشودگ  ،گراییبرون  ،یینوروزگرا:  از  عبارتند

 
1 -Self-differentiation 
2  -Murry Bowen 
3 -emotional unit 
4 - Personality types 

، خانواده و های شخصیتی زنان متاهلبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی خانواده و تیپپیششیدا س، راضی رودی د، فروغی ا.    استناد: 

 79-98(: 3) 11؛1400بهداشت، 
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 شیدا 3

  بودن،   مثبت  یبرا  فرد   ل یتما  به  ییگرا  برون.  گرددی م  بر   نییپا   نفس   حرمت  و   یافسردگ   ،یرو  تکانش   خصومت،  ،یی جو  ترحم  تنش،   اضطراب،

  انعطاف  ،یهنرمند  هنر،  به  عشق  ،یکنجکاو  یبرا  فرد  لیتما  به  یریپذ  انعطاف  ای   یگشودگ.  شودیم  اطالق   تیمی صم  و  بودن  یانرژ  پر  ،یطلب  جرات

  و  یدوست  نوع  ،یهمفکر  ،یهمدل   سخاوت،  ،ی مهربان  ،یبخشندگ  یبرا  فرد  ل یتما  به  بودن  ریدلپذ  ای  تیقبول.  شودیم  گفته  یخردورز  و  یریپذ

  ، یبخش  نظم  خود  اتکا،  و  اعتماد  تیقابل  ،یکارآمد   بودن،  منظم  یبرا  فرد  لیتما   به  بودن  یوجدان   ای  یشناس  فهیوظ.  شودیم  مربوط  یورز  اعتماد

 (. 8) گرددیم بر بودن آرام و بودن  یمنطق ،یمدار شرفتیپ 

( با سازگاری و رضایت زناشویی رابطه دارد و نیز براساس پژوهش  9در نهایت متغیر دیگری که براساس پژوهش بیدرام، بنی اسدی و رحمتی )

 ارتباط ی  چگونگ   به  خانواده  یارتباط  هایمدل   مفهومباشد.  می 1های ارتباطی خانواده ( با خودمتمایزسازی رابطه دارد، مدل6لطیفیان و فخاری )

 ری یگ  جهت  ییربنایز  بعد  دو  دارای  که  دارد  اشاره  کنند،یم  معنا  رای  خانوادگ  ارتباطات  چگونه  خانواده  افراد  نکهیا  و   گریکدی  با  خانواده  اعضای

  آورندیم  وجود به را یطیشرا حد  چه تا هاخانواده  که است نیا شنود و گفت تیوضع از منظور(. 10) است شنود و گفت رییگ جهت و ییهمنوا

  خانواده  افراد  و  شوندیم  قیتشو  موضوعات  از   ایگسترده  فی ط  نهیزم  در  بحث و  تعامل  در  راحت  و  آزادانه  شرکت  به  خانواده  اعضای  تمام  آن  در  که

 همسان   طیشرا  بر  حد  چه  تا  خانواده  ارتباطات  که  معناست  نیا  به  ییهمنوا  تیوضع. کنندیم  اتخاذ  را  خانواده  به  مربوط  ماتیتصم  هم  فکریهم  با

  اعضا  یوابستگ  و  کشمکش  و  تعارض  از  اجتناب  ،ی هماهنگ  بر  ییهمنوا  رییگ  جهت  گرید  عبارت  به.  دارند  دیتأک  دی عقا  و  هاارزش  ها،نگرش  بودن

  و   دارد  انشانیاطراف  خانواده   با   او  ناسالم   فردی  نیب  روابط  در  شهیر  شخص،  یافتگ ی زیتما  عدم   نکهیا  به  توجه  با (.  11)  کند یم   د یتأک  گری کدی  به

  کهسازی  زیتماخودم  ریمتغ  ساختار  به  نگاه   با  نیهمچن  است،  مؤثر  افراد  یشناخت  روان  سالمت   بر  خانواده  اعضای  نیب  ارتباطات  و   یافتگ یزیتما

  خانواده  یارتباط  ساختارا  ب  تواندیمسازی  زیتماخودم  که  گرفت  جهینت  نیچن  توانیم،  حصول  قابل  هدف  كی  تا  دارد  اشاره  ندیفرآ  كی  به  شتریب

 (. 12رابطه معناداری داشته باشد )

لذا با توجه به اهمیت خودمتمایزسازی در زوجین که سرمنشا بسیاری از تعارضات و مشکالت زناشویی است و همچنین ضرورت بررسی متغیرهای 

در خصوص موضوع، محقق در این پژوهش بر آن شده است تا به سؤال زیر پاسخ دهد:  مرتبط با آن و نیز با توجه به عدم وجود پژوهشی منسجم  

 بینی کنند؟ توانند خودمتمایزسازی زنان متاهل را پیشهای شخصیتی میهای ارتباطی خانواده و تیپآیا مدل

 : روش پژوهش

های شهرداری  کننده به فرهنگسرایجامعه آماری این پژوهش شامل همه زنان مراجعه  .بوده استهمبستگی  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع  

نفر   210گیری در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  نفر بودند، به روش نمونه  460باشد، که حدود  می  1399مشهد در سال  

انتخاب شدند.  نمونه مورد نظر به سه پرسشنامه خو   هایمدلشخصیت نئو و   عاملی شده پنج تجدیدنظر فرمدمتمایزسازی،  به عنوان نمونه 

 پاسخ دادند.  خانواده یارتباط

سال، میزان تحصیالت   3سال، حداقل سن زندگی مشترک    45تا    20های ورود و خروج در این پژوهش شامل: زنان متاهل سنین بین  مالک

 ر این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد: د باشد. حداقل دیپلم، عدم وجود اختالل روانی در فرد می

 
1 -Family communication models 
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های  ابزار بر ارتباط رود. تمرکز اینمی کار به تمایزیافتگی افراد  سنجش برای که ای است گویه  46ابزار   یك(:  DSIپرسشنامه خودمتمایزسازی ) 

پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز، عاطفی و  واکنشخرده مقیاس    4دارای   پرسشنامه است. این خانواده اصلی با فرد جاری مهم زندگی و روابط

است. به هر   شده ای درجه بندیگزینه  6لیکرت در یك طیف   مقیاس با (. این پرسشنامه2010فریدلندر،   و  دیگران )اسکورن با آمیختگیهم

شود. نمره  می گذاری نمره معکوس  صورت  به هاسؤالگیرد و برخی  کامال مخالفم تا کامال موافقم تعلق می از به ترتیب  6تا    1بین   ای نمره سؤال 

نظران این  نفر از صاحب 10نظرخواهی از  با پرسشنامه این محتوایی است. روایی تر خودمتمایزسازی نشانه سطوحح پایین پرسشنامه این  در  کمتر

،  80/0،  80/0ها به ترتیب  و برای خرده مقیاس  81/0(. اسکیان آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی خودمتمایزسازی را  6زمینه تأیید شده است )

 (.13گزارش کرده است ) 74/0و  80/0

 را گروسی در ایران آن شخصیت نئو که عاملی پنج شده تست تجدیدنظر فرمنئو:   شخصیت عاملی شده پرسشنامه پنج تجدیدنظر فرم

پنج عامل   ارزیابی برای سؤالی  60پرسشنامه   یك و شده ساختهتحلیل عوامل   های شخصیت است که بر اساسیکی از تست کرده هنجاریابی

داشتن  با شود و به هر عاملگذاری مینمره چهار تا  از صفر بخشی  پنج لیکرتی طیف روی رود. سؤاالت این پرسشنامهمی کار به اصلی شخصیت

 فرم و گزارش شخصی فرم دو  بین مالکی آزمون از روش همبستگی روایی ارزیابی گیرد. به منظورمی تعلق  48از صفر تا   اینمره ماده،   12

 که شده روش ضریب آلفا استفاده از پایایی آزمون ارزیابی منظور به بوده و   66/0تا    45/0که ضرایب حاصل بین   است شده  گر استفاده مشاهده

ثبات درونی برای عوامل   از روش استفاده با آزمون این پایایی نیز،  دیگر (. در پژوهشی14بدست آمده است )  87/0تا    56/0بین   حاصل ضرایب

بررسی اعتبار سازه نیز  به دست آمد. به منظور  5/0و برای دیگر عوامل باالتر از    7/0شناسی( باالتر از   پذیری )وظیفهآزردگی و مسئولیتروان

عامل   که دهدمی ها نشانتحلیل اینمحاسبه شد. نتایج    SCL-90-Rبعد آزمون    9عامل پرسشنامه نئو و    5همبستگی گشتاوری پیرسون بین  

های  بونفرونی( عامل تصحیح گرفتن نظر در پارانوئید )با غیر از بعد )افکار به پذیری نیز با تمام ابعادمسئولیت آزردگی با تمام ابعاد و عاملروان

این آزمون   دارد و در مجموع، معنادار همبستگی  SCL-90-Rبعد از    3و    7ترتیب با   به گرایی نیز با توجه به تصحیح بونفرونیبودن و برون توافقی

 (.14است ) از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار

  کامال   از  یادرجه  5  فیط  ك ی  در  و   هیگو  26  شامل.  است  ك یتزپاتریف  و   یتچی ر  به  متعلق   پرسشنامه  نیا  :خانواده  یارتباط  هایمدل  پرسشنامه

  بُعد  به  مربوط  یبعد  سوال  11  و  شنود  و  گفت  بُعد  سنجش  به  مربوط  اول  سوال  15.  است  شده  میتنظ(  5  نمره)  موافقم  کامال  تا(  1  نمره)  مخالفم

، و بعد جهت گیری همنوایی 74/0بعد جهت گیری گفت و شنود    در  یمالک  ییروا  یبررس  این  کوروش  و  انیفیلط  پژوهش   در.  باشد   یم  ییهمنوا

در بعد گفت و    89/0بدست آمد. پایایی ابزار با میانگین آلفای کرونباخ    87/0ابزار در این دو بعد، با آلفای کرونباخ برابر با  و میزان پایایی    49/0

  حاصل شد  91/0و بعد همنوایی    90/0( پایایی بعد گفت و شنود  1391در پژوهش هاشمی و لطیفیان )  باشد.  در بعد همنوایی می  79/0شنود و  

و با استفاده رگرسیون چند متغیره    و   همبستگی  ، های این پژوهش از میانگین انحراف استانداردداده  و استنباط  به منظور توصیف در نهایت  (.15)

 شد. استفاده  spss21افزار از نرم

 : یافته ها

   شود.ها پرداخته میدر ادامه به بررسی توصیفی و استنباطی داده 
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 بهنجار بودن توزیع  متغیرهای پژوهش : مشخصات توصیفی و آزمون 1جدول 

Table 1: Descriptive characteristics and test of normal distribution of research variables 
 معنی داری کالمگروف اسمیرنف انحراف استاندارد میانگین  مؤلفه ها

 3/0 97/0 6/7 91/45 گفت و شنود

 03/0 40/1 1/5 14/28 همنوایی

 05/0 35/1 05/8 4/27 آزرده روان

 1/0 22/1 37/4 52/25 گراییبرون

 12/0 17/1 12/6 64/24 باز بودن

 01/0 6/1 11/7 9/28 سازگاری

 14/0 14/1 64/6 20/24 باوجدان

 09/0 38/1 89/5 24/38 پذیری عاطفی واکنش

 21/0 06/1 22/4 35/37 جایگاه من 

 08/0 26/1 55/5 7/46 گریز عاطفی 

 28/0 96/0 19/4 38/33 آمیختگی هم

 26/0 1 74/9 69/155 کل خودمتمایزسازی 

پژوهش و همچنین نتایج آزمون کالمگروف اسمیرنف جهت بررسی بهنجار   مورد  متغیرهای  ابعاد  معیار  انحراف  و  میانگین  ،1  جدول  در

است.   69/155±74/9به طور مثال  میانگین و انحراف استاندارد نمره کل خودمتمایزسازی برابر با    .بودن توزیع نمرات متغیرها گزارش شده است

(، متغیر  <01/0Pسایر متغیرها نیز به همین صورت در جدول خالصه شده است. همچنین با توجه آماره کالمگروف اسمیرنف و معنی داری )

با توجه به اینکه متغیر مالک نیستند می توان از عدم رعایت نرمال بودن آن ها چشم پوشی    همنوایی و سازگاری داری توزیع نرمال نمی باشند اما

 کرد. کرد، بنابراین، جهت بررسی و آزمون فرضیه های بر آمده از این متغیرها، می توان از ازمون های پارامتریك استفاده

 و مولفه های خودمتمایزسازی گزارش شده است.  ضرایب همبستگی ابعاد متغیرهای مورد پژوهش با نمره کل (2)در جدول 

 : ضرایب همبستگی ابعاد متغیرهای پژوهش با خودمتمایزسازی 2جدول

Table 2: Correlation coefficients of dimensions of research variables with self-differentiation 

پذیری  واکنش متغیر

 عاطفی 

خودمتمایزساز  آمیختگی هم گریز عاطفی  جایگاه من 

 ی

 51/0** 19/0** 20/0** 31/0** 29/0** گفت و شنود

 -42/0** -20/0** -22/0** -28/0** -13/0 همنوایی

 -21/0** -32/0** -15/0** -12/0 11/0 آزرده روان

 19/0** 02/0 08/0 14/0** 11/0 گراییبرون



 های شخصیتی زنان متاهلخانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی  پیش

 

 

 

 

در جدول فوق ضرایب همبستگی تمامی ابعاد متغیرهای مورد پژوهش با ابعاد و نمره کل خودمتمایزسازی گزارش  شده است. ضرایبی که با  

های ارتباطی خانواده با تمایر یافتگی خود  گفت و شنود مدلهستند. طبق جدول فوق بعد    ( >01/0P)دار  اند معنی( مشخص شده**عالمت )

( و   =R- 42/0های ارتباطی خانواده با تمایر یافتگی خود رابطه منفی )( دارد. بعد همنوایی مدل >001/0P( و معنادار ) =51/0Rرابطه مثبت )

( دارد. برون   >001/0P( و معنادار ) =R-21/0ویی با تمایر یافتگی خود رابطه منفی )( دارد. بعد شخصیتی روان آزرده خ >001/0Pمعنادار )

( و معنادار   =47/0R( دارد. بازبودن با تمایر یافتگی خود رابطه مثبت ) >01/0P( و معنادار ) =19/0Rگرایی با تمایر یافتگی خود رابطه مثبت )

(001/0P< دارد. بعد شخصیتی سازگاری با تمایر ی )( 22/0افتگی خود رابطه مثبتR= ( و معنادار )001/0P<   .دارد )  شخصیتی باوجدان بعد

 (.  <05/0P( دارد اما این رابطه از نظر اماری معنادار نیست ) =05/0Rبا تمایر یافتگی خود رابطه مثبت )

شخصیتی های ویژگی و  خانواده ارتباطی : نتایج تحلیل واریانس جهت تبیین تمایزیافتگی خود از طریق الگوهای3جدول   

Table 3: Results of analysis of variance to explain self-differentiation through family communication 

patterns and personality traits 

میانگین   DF مجموع مجذور منبع تغییرات  مدل 

 مجذور

F Sig R 2R 

 46/0 67/0 0001/0 47/24 26/1300 7 86/9101 رگرسیون  1

     12/53 202 62/10730 باقی مانده  

      209 49/19832 کل 

 

تمایزیافتگی  پیش بین کننده مناسبی برای  ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در تحلیل،  

درصد از میزان    46نیز نشان می دهد که    2R. با توجه به سطح معنی داری مشخص شد که این مدل مدل معنی داری است و مقدار  خود هستند

 توسط این متغیرها تبیین می شود. تمایزیافتگی خود 

 : ضرایب استاندارد وارد شده به مدل 4جدول 

Table 4: Standard coefficients entered into the model 
ضریب  ضرایب غیراستاندارد  متغیر

 استاندارد

T   معنی سطح 

 داری 

B  خطای

 استاندارد

Beta 

    13/7 28/126 مقدار ثابت 

 001/0 93/5 34/0 07/0 43/0 گفت و شنود

 47/0** 23/0** 41/0** 28/0** 23/0** باز بودن

 22/0** 004/0 13/0 19/0** 14/0** سازگاری

 05/0 09/0 05/0 03/0 05/0 باوجدان
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 001/0 -17/4 -23/0 10/0 -44/0 همنوایی

 19/0 -30/1 -07/0 06/0 -08/0 آزرده روان

 16/0 40/1 07/0 11/0 16/0 گراییبرون

 001/0 33/4 25/0 09/0 39/0 باز بودن

 01/0 4/2 13/0 07/0 18/0 سازگاری

 01/0 44/2 13/0 08/0 20/0 باوجدان

 

های ارتباطی خانواده با کاهش همنوایی  در ابعاد مدل مشخص شد که  در مدل رگرسیونی  و سطح معنی داری  Tبا توجه به میزان  در جدول فوق  

(23/0-Beta=   و ،)( 34/0افزایش گفت و شنودBeta=  نمرات خودمتمایزسازی افزایش می یابد. به عبارتی تمایز یافتگی با همنوایی رابطه )

از بین تیپ افزایش تیپ منفی و با گفت و شنود رابطه مثبت دارد. از طرف دیگر  (، سازگاری  =25/0Betaهای باز بودن )های شخصیتی، با 

(13/0Beta= و باوجدان بودن )  (13/0Beta= نمرات تمایز یافتگی افزایش می یابد. به عبارتی تیپ ،) ،های باز بودن، سازگاری و با وجدان بودن

های روان آزرده و برونگرایی در کنار دیگر متغیرها، قدرت پیش بینی معنادار خودمتمایزسازی را با خودمتمایزسازی رابطه مثبت دارند، اما تیپ

استفاده می کنیم. معادله رگرسیونی جهت پیش    (B)معادله رگرسیونی از میزان ضریب رگرسیونی استاندارد نشده  جهت ایجادنشان ندادند.  

. معادالت رگرسیون در جدول زیر   Y = a + bx :بینی دقیق مقادیر متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد و معادله آن به صورت زیر است

 گزارش  شده است.

 

 جدول معادالت رگرسیون: 5جدول 

Table 5: Table of regression equations 

 معادله رگرسیون متغیرهای مستقل

 =x  43/0    +28/126  Y گفت و شنود

 =x  44/0 -   +28/126 Y همنوایی

 -  آزرده روان

 -  گراییبرون

 =x  39/0    +28/126  Y باز بودن

 =x  18/0   +28/126  Y سازگاری

 =x  20/0    +28/126 Y باوجدان

Y (خودمتمایزسازی) وابسته متغیر ی شده  بینی  پیش = مقدار  

a  عرض( محور  با رگرسیون خط تقاطع نقطه مبدأ از = مقدار ثابت در جدول رگرسیونY ) 

b   ضریب رگرسیون استاندارد نشده یا  خط رگرسیون = شیب(B)  

X مستقل متغیر مختلف  = مقادیر 



 های شخصیتی زنان متاهلخانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی  پیش

 

 

های شخصیتی، ابعاد همنوایی و های ارتباطی خانواده و تیپاز بین مدلدر جدول فوق معادالت رگرسیون گزارش شده است. نتایج نشان داد که 

  کنند، اما روان آزرده بودن و برونگرایی قابلیتهای باز بودن، سازگاری و با وجدان بودن، خودمتمایزسازی را پیش بینی می گفت و شنود، و تیپ

 پیش بینی معنادار خودمتمایزسازی را نداشتند.  

 : گیریبحث و نتیجه

نتایج  پرداختیم.   های شخصیتی زنان متاهلهای ارتباطی خانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی خود بر اساس مدل در این پژوهش به بررسی پیش 

تمایزیافتگی خود در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. به عبارت های شخصیتی با  های ارتباطی خانواده و تیپبین مدل حاکی از آن بود که  

ی های ارتباطی گفت و شنود خانواده با تمایزیافتگی، برون گرایی با تمایز یافتگی، باز بودن با تمایز یافتگی و سازگاری با خودمتمایزسازبهتر مدل

ی ارتباطی همنوایی با خودمتمایزسازی، شخصیت روان رنجور با خودمتمایزسازی هادر دانشجویان متاهل، دارای ارتباط مثبت معنادار بودند. مدل

موج    دارای ارتباط منفی معنادار بودند. افراد تمایز یافته هویت تعریف شده ای از خود دارند و در نقش ها و مسائل بین شخصی موجود همراه با 

کنند و مستعد مشکالت روانشناختی و بروز نشانه های بیماری نیستند. در واقع  عاطفی خانواده حرکت نمی کنند، اضطراب باالیی را تجربه نمی  

شود در تعامالت بی فردی خویش هویت و فردیت خود را حفظ  ما دارای دو مرز هستیم، مرز گسسته و پیوسته. مرز گسسته درافراد باعث می

نیز برقرار نمایند.  یاف  کنند و در عین حال روابط بین فردی سالم  (،  13ته پژوهش با نتایج پژوهش عسکری، رشیدی، نقشینه و شریفی )این 

 باشد. ( همسو می18( و الگرای و پیتس ) 17(، کاستا )16رضاییان، معصومی و حسنیان )

ن تمام  آورند که در آها تا چه حد شرایطی را به وجود میتوان گفت وضعیت گفت و شنود این است که خانوادهدر تبیین این یافته پژوهشی می

فکری  شوند و افراد خانواده با همای از موضوعات تشویق میاعضای خانواده به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث در زمینه طیف گسترده

انشان دارد.  کنند. از طرفی تمایز یافتگی شخص، ریشه در روابط بین فردی ناسالم او با خانواده اطرافیهم تصمیمات مربوط به خانواده را اتخاذ می

به    در واقع ارتباطات بین اعضای خانواده بر سالمت روان شناختی افراد مؤثر است، همچنین با نگاه به ساختار متغیر خودمتمایزسازی که بیشتر

ود رابطه  تواند با مدل ارتباطی خ توان چنین نتیجه گرفت که تمایزیافتگی خود می(، می19یك فرآیند اشاره دارد تا یك هدف قابل حصول )

 خانواده با تمایز یافتگی زندگی اعضا در ارتباط   شنود  و  گفت  سطح  ( که در پژوهش ما نیز این ارتباط معنادار شد. ارتقاء 20معناداری داشته باشد )

  نظر  تبادل  و   بحث   به  آزادانه  بتوانند   و   شوند  تشویق  خود  احساسات  ابراز  در  و   دهند  بروز   را  خود  هیجانات   خانواده  محیط   در  افراد  قدر   است. هر

 که  ترتیب بدین  نمود؛  تبیین توانمی نیز  قبلی  های پژوهش  نتایج  براساس را  یافته این. باشندمی برخوردار از خوددمتمایزسازی باالتری بپردازند

 داشتن   دوست  نفس،  عزت  افزایش  و(  فرزندی  -)والد   سالم  رابطه  و   کارآمد  تعارض  حل  های  شیوه  از  استفاده  به  منجر  شنود  و  گفت  بعد  تقویت

  رشد  و  باالتر  آوریتاب  سطح  تر،  قوی  ارتباطی  مهارتهای  مسائل،  حل  در  تبحر  مسئولیت،  احساس  دیگران،  احساسات  و  عواطف  به  توجه  دیگران،

بینند و  را راحت تر می  شان  شخصی  های  و توانایی   ها  موقعیت  شنود  و  گفت  گیری  جهت  دارای  افراد  دلیل  همین  به(.  مدیریت  استقالل )قدرت

 (. 21شود )این خود منجر با خودمتمایزسازی می

میزان توانایی فرد  ها اشاره دارد و تمایز یافتگی  ها و مجادلهجهت گیری همنوایی به هماهنگی بین اعضای خانواده و اجتناب از تعارضهمچنین  

  در تفکیك فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است. بنابراین، رسیدن به حدی از استقالل عاطفی که فرد بتواند در موقعیت های عاطفی و

مسلما الگوی الزم است. پس   (22)هیجانی، بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها، به صورت خودمختار و عقالنی تصمیم گیری کند  

  ها  نگرش  و  عقاید   شدن  همگن  روی  تأکید  ها   در خانواده  ارتباطی همنوایی باال موجب کاهش خودمتمایزسازی افراد در خانواده می شود.  چون

 دیگران   به  و  نداشته  احتمالی  مشکالت  با   رویارویی  برای  چندانی  مهارت  نتیجه  در.  کنند  می  اجتناب  برانگیز  چالش  مسائل  طرح  از  فرزندان  است،
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دهد که  ( نشان می 23در زمینه برونگرایی پژوهش بخشایش )شد.    خواهند  درآینده  اساسی  مشکالت  ساز  زمینه  روابط  نوع  این.  مانندمی   متکی

بینی و جز آن هستند. گرایی، فعالیت، خوشافراد با سطح باالی برونگرایی، پرانرژی، پرحرف، عالقمند به کارهای گروهی، اظهارکنندگی، جمع

شود. این افراد چون راحت تر با جمع ارتباط برقرار برون گرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرات طلبی، پر انرژی بودن و صمیمیت اطالق می

و   تفکر  متمایز کردن  برای  فردی  درون  ظرفیت  های افراد برون گرا از جمله خودمتمایزسازیمی کنند، اضطراب اجتماعی ندارند، طبعا از تیپ

 باشند. زندگی بر خوردار می مهم  افراد با عمیق  روابط در برای حفظ استقالل درون فردی بین  توانایی احساس و نیز

های هیجانی و در  شود و اضطراب، واکنشها نیز برای آنها بیشتر می وقتی خودمتمایزسازی افراد باال باشد احتمال سازگاری مناسب با تعارض

( به بر هم زدن  4یابد، در سمت مقابل، استفاده افراد با تمایزیافتگی پایین از اجتناب، به هنگام وقوع تعارض )آمیختگی آنها کاهش می  نهایت

به عبارت دیگر افزایش در متغیر سازگاری  (. 5انجامد و در درازمدت موجب تعارض های هیجانی می شود )می  "با هم بودن و فردیت"تعادل بین 

له عواملی که باعث سازگاری هر چه بیشتر متوان گفت که از جشود و بر عکس. در تبیین این یافته میافزایش در مولفه تمایزیافتگی میباعث  

پذیری است که جایگاه ویژه ای در حوزه روانشناسی رشد، خانواده و بهداشت روانی دارد. در  گردد، انعطاف آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می 

ا واقع خود این عامل باعث می شود که فرد علی رغم شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، رشد سازگارانه خود را ادامه دهد و سالمت روان خود ر 

از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و علیرغم قرارگرفتن در معرض تنشهای شدید، شایستگی اجتماعی،  حفظ نماید. فرد می پیروزمندانه  تواند 

ی  لی شغلی او ارتقاء یابد. در نتیجه ی این انعطاف پذیری انطباقی، افراد دارای سطح باالی انعطاف پذیری انطباقی، افراد دارای سطح باالتحصی

  یژگی انعطاف پذیری با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه می کنند و از سطح باالتری از اعتماد به نفس برخوردارند و اینها و

های ارتباطی خانواده اشاره دارد به اینکه چگونه توان گفت مفهوم مدلدر تبیین این فرضیه پژوهشی میهای بارز افراد تمایز یافته می باشد.  

آیندها و  یش کنند. در واقع یکی از پ اعضای خانواده با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اینکه افراد خانواده چگونه ارتباطات خانوادگی را معنا می

کننده ی قوی در  بینیهای ارتباطی خانواده است و ابعاد پنچ گانه شخصیتی هم مسلما نقش پیش گیری تمایز خود، مدلعوامل مؤثر در شکل

 تمایز یافتگی افراد دارند.  

های باز بودن، یی و گفت و شنود، تیپهای شخصیتی، ابعاد همنواهای ارتباطی خانواده و ویژگی از بین مدلتوان گفت  با توجه نتایج پژوهش می

بینی معنادار خودمتمایزسازی کنند، اما روان آزرده بودن و برونگرایی قابلیت پیشبینی میسازگاری و با وجدان بودن، خودمتمایزسازی را پیش

افرادی که همنوایی بیشتری داشته، ویژگی سازگاری و باوجدان بودن در آنها بیشتر   باشد، احتماال خودمتمایزسازی بیشتری  را نداشتند، لذا 

  هایی آموزش  افراد  به  باید  نخست  رضایت زناشویی دانشجویان متاهل  افزایش  برای  بالینی  روانشناسان  و  مشاوران  درمانگران،  خواهند داشت. بنابراین

  ارتباطی   الگوی  از  رهایی   برای  هاییآموزش  افراد  به   نهایت  در   و   بپردازند  گراییبرون  آموزش  به  سپس   دهند،   رنجورخویی  روان  از   شدن  دور  برای

 . دهند همنوایی

 محدودیتهای پژوهش: 

دهد،  های پژوهش شامل محدود بودن جامعه پژوهش، به دلیل شیوع کرونا، که این خود قابلیت تعمیم نتایج پژوهش را کاهش می محدودیت

های آتی،  شود در پژوهش های پژوهش بود، لذا پیشنهاد میدیگر محدودیتهمچنین توجه نکردن به مسائل فرهنگی، اقتصادی و تحصیلی از  

 ها توجه شود.جامعه و نمونه پژوهش گسترش یابد و همچنین به مسائل فرهنگی، اقتصادی و تحصیلی، آزمودنی
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اهش مشکالت روانشناختی و تعارضات  با توجه به نتایج پژوهش، کاربرد این روش برای زوجین، به ویژه زنان متاهل در راستای ک  کاربرد پژوهش: 

 باشد. می

 اطمینان دادن کنندگان، شرکت به پژوهش مورد در کتبی بود: اطالعات موارد این شامل اخالقی  مالحظات پژوهش این دراخالقی:   مالحظات

اخذ   و  افراد در مطالعه مشارکت بودن داوطلبانه تحقیقی، امور در فقط آن از استفاده  و اطالعات  بودن محرمانه مورد ها دربه آزمودنی خاطر

 .کننده از افراد شرکت کتبی رضایت

 .ندارد وجود نویسندگان بین منافعی تضاد  هیچگونه منافع: تضاد
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 هاابزار گردآوری داده

 

NEO – FFI  

سوال است. هر یك از جمالت را به دقت بخواانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما  60این پرسشنامه شامل 

 دارد  عالمت بزنید. 

 

 اگر شما با جمله ای کامال مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه کامال مخالفم را عالمت بزنید.  ✓

 اگر شما با جمله ای مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه مخالفم را عالمت بزنید .  ✓

اگر شما درباره جمله ای نمی توانید تصمیم بگیرید و یا در مورد درست یا اشتباه بودن آن نظر یکسانی دارید، گزینه خنثی را عالمت   ✓

 بزنید. 

 ق هستید یا آن را کامال درست می دانید، گزینه کامال موافقم را عالمت بزنید.اگر شما با جمله ای کامال مواف ✓

 اگر شما با جمله ای موافق هستید یا آن را تا حد زیادی درست می دانید، گزینه موافقم را عالمت بزنید.  ✓

که نشان دهنده احساس واقعی   توجه داشته باشید که پاسخ درست و غلط وجود ندارد ، بنابراین سعی کنید پاسخی را انتخاب کنید ✓

 شما باشد. 

 

 لطفا به تمام سواالت پاسخ دهید.

 

 من اصوال شخص نگرانی نیستم.  -1
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.  -2
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.دوست  -3
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم.  -4
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم. -5
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم
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 اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.  -6
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 زود به خنده می افتم.  -7
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

هنگامی که راه درست، کاری را پیدا کنم،آن روش را همیشه  -8

 تکرار می کنم. در آن مورد 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم. -9
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست -10

 سر زمان تعیین شده انجام شوند. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه   -11

 احساس می کنم دارم خرد می شوم.

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم.  -12
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا  -13

 مبهوت می کند. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

بعضی مردم فکر می کنند که من نشخصی خود خواه و   -14

 خود محورم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 نیستم.فرد خیلی مرتب و منظمی  -15
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.  -16
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.  -17
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم
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دادن دانشجویان به مطالب متناقض  فکر می کنم گوش  -18

 فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها منجر خواهد شد. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.  -19
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

سعی می کنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام  -20

 دهم.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.  -21
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 همیشه برای کار آماده ام.  -22
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 شعر تقریبا اثری بر من ندارد.  -23
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 نسبت به قصد و نیت دیگران حساس  مشکوک هستم.  -24
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق   -25

 برنامه کار میکنم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 گاهی کامال احساس بی ارزشی می کنم.  -26
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 غالباً ترجیح می دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم.  -27
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.  -28
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

معتقدم اگر به مردم اجازه  دهید، اکثر آن ها از شما سوء   -29

 استفاده می کنند. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 زیادی را تلف می کنم. قبل از شروع هر کاری وقت   -30
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم
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 به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.  -31
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب احساس می کنم سرشار از انرژی هستم. -32
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوت   به  -33

 به وجود  می آورند توجه می کنم .

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.   -34
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 برای رسیدن به اهدافم شدیداً تالش می کنم.  -35
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.  -36
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم. -37
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخالقی باید   -38

 از مراجع مذهبی پیروی کنیم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 برخی فکر می کنند که من فردی سرد و حسابگر هستم.  -39
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

وقتی قول یا تعهدی می دهم، همواره می توان برای عمل  -40

 به آن روی من حساب کرد.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

غالبا وقتی کارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از کار     -41

 صرف نظر می کنم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 با نشاط و خوش بینی نیستم. شخص  -42
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم



 های شخصیتی زنان متاهلخانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی  پیش

 

بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یك کار هنری را  -43

تماشا می کنم، یك احساس لرزش و یك تکان هیجانی را حس  

 می کنم.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 سرسخت و بی انعطاف هستم. در روش هایم  -44
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. -45
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 به ندرت غمگین و افسرده می شوم .  -46
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرند.  -47
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

به  ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوت   -33

 به وجود می آورند توجه می کنم . 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.   -34
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 برای رسیدن به اهدافم شدیداً تالش می کنم.  -35
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.  -36
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم. -37
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخالقی باید   -38

 از مراجع مذهبی پیروی کنیم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 برخی فکر می کنند که من فردی سرد و حسابگر هستم.  -39
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم
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 شیدا 17

وقتی قول یا تعهدی می دهم، همواره می توان برای عمل  -40

 به آن روی من حساب کرد.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

کارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از کار  غالبا وقتی    -41

 صرف نظر می کنم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.  -42
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یك کار هنری را  -43

تماشا می کنم، یك احساس لرزش و یك تکان هیجانی را حس  

 می کنم.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.  -44
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. -45
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 به ندرت غمگین و افسرده می شوم .  -46
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 زندگی و رویدادهای آن برایم  سریع می گذرند.  -47
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

عالقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت   -48

 جهان یا انسان ندارم.

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 عموماً سعی می کنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم.  -49
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می   -50

 رسانم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم   -51

 که مشکالتم را برطرف کند. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم



 های شخصیتی زنان متاهلخانواده و تیپبینی خودمتمایزسازی بر اساس مدل های ارتباطی  پیش

 

 فعالی هستم. شخص بسیار  -52
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 من کنجکاوی فکری فراوانی دارم. -53
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

اگر کسی را دوست نداشته باشم،می گذارم متوجه این   -54

 احساسم بشود.

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.  -55
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم  -56

 خود را پنهان کنم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

کار کنم تا راهبر دیگران ترجیح می دهم که برای خودم  -57

 باشم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت   -58

 می برم. 

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

اگر الزم باشد می توانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را  -59

 به طور ماهرانه ای به کار بگیرم.  

کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 تالش می کنم هر کاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم.  -60
کامالً  

 مخالفم 
 موافقم خنثی مخالفم 

کامالً  

 موافقم

 

 های ارتباطی خانواده پرسشنامه مدل

 .کنم ابراز و بیان را احساساتم تا کنند می تشویق را من والدینم -1

 .نیستم موافق آنها با من  که وقتی حتی بشنوند را من نظر دارند دوست مادرم و پدر -2

 .پرسند می را من نظر مادرم و پدر کند می صحبت  چیزی درباره خانواده وقتی غلب -3

 .دهم قرار بررسی مورد را آنها عقاید و افکار تا کنند می تشویق را من مادرم و پدر -4

 .نداریم توافق هم با وقتی حتی برم می لذت والدینم با کردن صحبت از واقعا من -5

 .کنیم می صحبت عواطفمان و احساسات درباره خود خانواده در اغلب ما  -6

 .گذارم می درمیان مادرم و پدر با کنم می فکر اش درباره دارم  که را  آنچه معموال -7

 .داریم راحتی و ،آسوده طوالنی های گفتگو هرچیزی  درباره مادرم و پدر و من اغلب -8
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 .بگویند را خود نظر باید خانواده های گیری تصمیم در خانواده اعضای تمام:گویند می این مثل  چیزی مادرم و پدر اغلب -9

 .بگذارم میان در مادرم و پدر با را هرچیزی توانم می تقریبا من -10

 .کنیم می صحبت ایم داده انجام روز  طول در که کارهای درباره اغلب خانواده یك عنوان به ما -11

 .کنی توجه بحث  مورد مطلب منفی و مثبت جنبه دو هر به باید همیشه تو:گویند می این مثل چیزی مادرم و پدر اغلب -12

 .زنیم می حرف داریم آینده برای که آرزوهایی و ها نقشه درباره اغلب خود خانواده در ما -13

 .کنند بیان راحتی به را احساساتشان دارند تمایل مادرم و پدر -14

 با خانواده اعضای از بعضی چند هر.کنیم می گفتگو و بحث مذهب و سیاست قبیل از موضوعاتی درباره اغلب خانواده در ما -15

 .نباشند موافق یکدیگر

 .کنی چرا و چون آن مورد در نباید تو است درست من نظر و عقیده :گویند می این مثل چیزهایی  مادرم و پدرم اغلب -16

 .کند بحث ها بزرگتر با نباید بچه :گویند می این مثل چیزهایی مادرم و پدر اغلب -17

 .باشند رئیس باید کنند می احساس مادرم و پدر -18

 .بدانند چیزی  آن درباره خواهند نمی پسندند نمی را من عقیده مادرم و پدر وقتی -19

 .زنند می را آخر حرف مادرم و پدر همیشه ما خانه در -20

 .شوند می عصبانی من دست  از آنها است  متفاوت مادر و پدر عقاید با من  عقیده وقتی وقتها بعضی -21

 .کنم اطاعت را  مادرم و پدر دستورات رود می انتظار من از هستم خانه در وقتی -22

 .فهمی می بهتر شدی بزرگ وقتی : گویند می این مثل چیزهایی مادرم و پدر اغلب -23

 .زد حرف نباید چیزها بعضی درباره:گویند می این مثل چیزهایی مادرم و پدر اغلب -24

 کوتاه( شوی تسلیم باید کنی عصبانی و کفری را  دیگران که این جای به ها بحث در:گویند می این مثل چیزهایی مادرم و پدر اغلب-25

 .)بیای

 .کنم اطاعت آنها از چرایی و چون  هیچ بدون دارند انتظار من از  مادرم و پدر است میان در مهمی واقعا چیز هر وقتی -26

 

 

 

 


