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 مایهبن"بر مبنایبازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی 
 کیفی یک بررسی: "تعارضی ارتباط

 3، حجت اله فراهانی9، پرویز آزادفالح1شمس الدین احمدی

 12/08/97تاریخ پذیرش:  30/05/97تاریخ وصول: 

 چکیده
مطالعه حاضر با هدف بازبینی و تدوین الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی در چهارچوب دیدگاه روابط 

با  ی ومطالعه کیفبود. این  "مایه تعارضی ارتباطبن"بندی روابط در الگوی موضوعی و بر مبنای صورت
 11و خروج مطالعه، بر روی  ارزیابی با در نظر گرفتن معیارهای ورود دار بود.رویکرد تحلیل محتوای جهت

آوری و به روش تحلیل ها با استفاده از مصاحبه ساختار نایافته جمعمرد( انجام شد. داده 21زن( و ) 17نفر )
 تفادهها از معیارهای گابا و لینکلن اسوتحلیل قرار گرفتند. برای تأیید دقت و صحت دادهمحتوا مورد تجزیه

های گذاری و اتهامالگوی نگران از قضاوت، ارزش (1ار الگوی ارتباطی: ها چهبا تحلیل داده شده است.
( الگوی تالش برای اجتناب از 3 زای دیگران و پیامدهای آنهای آسیبالگوی نگران از واکنش (2دیگران 

( الگوی عدم ابراز خواست به جهت ناامیدی در برآورده شدن آن؛ به 1ایجاد آسیب و ناراحتی در دیگران 
 ویژه روی آورد روابط موضوعی کهپویشی بههای روانآمده بر اساس نظریهدستالگوهای به آمد. دست

سالی های بزرگهای زندگی با اطرافیان درون سازی شده و در موقعیتمعتقدند روابط فرد در نخستین سال
، قابل تبیین هستند. درواقع "اجبار به تکرار"و  "انتقال تحریف"شوند؛ و بر اساس دو مفهوم مهم بازنمایی می

ه اند را بصورت ناهشیار همان روابطی که در کودکی درون سازی کردههای ارتباطی بهها، در موقعیتزوج
توان صرفاً های زوجین را نمیهای پژوهش بر این نکته تأکیددارند که پدیدآیی تعارضبندند. یافتهکار می

روری ض "موضوع –خود "های ردیابی این مشکالت در بازنمایی در چهارچوب روابط کنونی تبیین نمود و
 است. 

                                                           
  دانشگاه تربیت مدرس ،شناسی دانشکده علوم انسانی. دانشجوی دکتری گروه روان1

تربیت مدرس )نویسنده  شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه. دانشیار گروه روان2
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 h farahani@modares.ac.ir   شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرسگروه روان استادیار. 3
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 روابط موضوعیمایه تعارضی ارتباط، الگوهای غالب ارتباطی، بنکلیدی:  واژگان

 مقدمه
 .است انکارناپذیرتعالی خانواده بدیهی و  پویایی و سالمت زوجین و نقش ارتباط مؤثر در

 مستقیم یرابطه هاآنخوشبختی  احساس کیفیت با زندگی محیط در زوجین تعامالت نوع

 تجربه را صمیمی و دوستانه منطقی، عمیق، عاطفی روابط که زوجینی ،طورمعمولبه .دارد

 خوشبختی بااحساس و شاد اندیش، مثبت باال، نفساعتمادبه با موفق، افرادی ،کنندمی

 سطح با بدخلق، منزوی، افرادی ندارند، یمناسب عاطفی روابط که زوجینی برعکس، .هستند

دارند.  فقدان خوشبختی همیشه احساس و هستند میدناا و ناموفق پایین، بسیار سازگاری
 زوجین بین در را حمایت و اعتماد دوستی، ،بخشیده بهبود را هارابطه تواندمی خوب ارتباط

و نفرت  اعتمادیبی کرده، تضعیف را پیوندها تواندمی نیز اثربخشغیر  ارتباط .دهد افزایش
 .(0820گیلپاتریک،؛ 1،1200)گیلپاتریک را به وجود آورد

شیم  و 6، ویت5و اسشراد 2005، 1اوست و 3، بویس2)هین ؛انددادهنشان  هاپژوهش  
ز ا مشکالت بین فردی ،در نارضایتی زناشویی اثرگذاردر بین عوامل ( 2011، 7سکیوکو

ارتباطی  نیازمند برقراری بخشرضایتیک رابطه زناشویی  بیشتری برخوردار است و اهمیت
، زناشویی هستند هایناسازگاریاست. همسرانی که دچار اختالفات و  کارآمد و اثربخش

. شوندمی حاصلیبیدرگیر الگوهای ارتباطی  ارتباطی ضعیف بوده و هایمهارتدر زمینه 
 مشکالت در ترینمخرب و ترینشایع ،است که روابط بین فردی مختل شدهمشخص
 مسائل مهم شودمیالگوهای ارتباطی ناکارآمد، موجب  چراکه ؛ناموفق هستند هایازدواج

شوند  هازوجتکراری در بین  هایتعارضو منبع  مانده باقی نشدهحلزندگی مشترک 
 (.8،9200)کاراهان

                                                           
1. Gillpatrick 

2. Heene  

3. Buysse  

4. Oost 

5. Schrodt  

6. Witt 

7. Shimkowski 

8. Karhan 
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متفاوتی  یهاتبیین ارتباطی هایمهارتدر رابطه با پدیدآیی و تحول مختلف  هاینظریه  
 ای ارتباطیالگوه که یادگیری در نظریه یادگیری اجتماعی اعتقاد بر این است. اندکردهارائه 

ا ب همانندسازی. در این نظریه به نقش شودمیانجام  الگوبرداری، و 2تقلید ،1از طریق مشاهده
 شودمیاهمیت داده  ارتباطی هایمهارتو تحول  در یادگیری ساالنبزرگوالدین و 

 (.1393،آبادیلطف)
 ؛است نتیجه گرفته ،نظریه یادگیری اجتماعی ( در پژوهشی مبتنی بر0200) 3هالفورد 

. شوندیم، بعدها در زندگی زناشویی دچار مشکل هستندخشونت والدین شاهد  ی کهفرزندان
 .گذاردیماثر  شانزناشویی هایتعارضبر  هاآناولیه بر شیوه کنار آمدن  هاییادگیریو این 
متفاوتی از مشکالت بین فردی و الگوهای  هایتبیین 5روان پویشی های 1روی آورد 

 در شدهسرکوب هایتعارض. بر مبنای این الگو، احساسات و اندکرده ارائهارتباطی 
 درواقع (.2009 8و کرونکه 7،کیسلی 6) عباس شوندمیناهشیاری در رفتارهای فرد متجلی 

 ی ورفتاری، عاطف هایسبک، سازنده اصلی تجارب اولیه ؛معتقدندروان پویشی  هاینظریه
هاست  9تعارض امیال وکشاننده ینتیجهاختالل روانشناختی  شناختی فرد هستند و

 بررسی چگونگی تأثیر گذشته بر رفتار و روابط کنونی فرد همواره مسأله (.10،1979)مامور
در چهارچوب نظریه  که گرانیتحلیلاما برخی از روان  ؛بوده است 11اصلی روان تحلیل گری

 یا نندهکشا جریان نیروگذاریآنکه مانند فروید بر  جایبهقرار دارند  12روابط موضوعی
و ابداع خاص  ایواژهاصطالح موضوع که . دارند تأکید 13"موضوع"تکیه کنند بر اهمیت 

 ترگستردهدر معنایی  ؛نیازی را برآورده کندفروید است، به هر آن چیزی اشاره دارد که 
فرد  یککشاننده های  اشاره دارد که هدف احساسات و بااهمیتیموضوع به شخص یا شیء 

                                                           
1. observation 

2. imitaion 

3. Halford 

4. approach 

5. psychodynamic 

6. Abbass 

7. Kisely  

8. Kroenke 

9. Drive 

10. Marmor 

11. Psychoanalysis 

12. object relations 

13. object 
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 هایبازنمایینقش مهمی در  هاآندیدگاه افراد مهم و روابط با این در  (.1393)دادستان،است 
تجربه  هر ارتباط کودک با اطرافیان از ابتدا سه جزء دارد. درواقع .دارند 1موضوع-خود

ضوع(، )مو است هایشگذاریسرمایهمربوط به خود، کسی یا چیزی که در این رابطه کانون 
از این دیدگاه روابط گذشته یا روابط  وجود دارد. "موضوع"و  2"خود"که بین  ایعاطفه

سنت ) کنندمیران نقش مهم و اصلی را ایفا و الگوهای ارتباطی با دیگ 3موضوعی درونی شده
و  خود ازفرد  درونی حس تحول که دارد تأکید موضوعی روابط آورد روی .(2000کلر، 

 ،1)استراسنر دهدمیدیگران را افزایش  با روابطتداوم  برای انسان بلوغ دیگران، ظرفیت
1996).  

 از هم متمایز شوند. یروابط موضوعی باید جهان بیرونی و جهان درون دیدگاه از منظر
است. جهان  روزمرهمحیط اجتماعی و جهان در یک  مشاهدهقابل هایموضوعجهان بیرونی 

در  ست.ا شدهتشکیلفرد از جهان بیرونی  هایبازنماییو  هاتجربه درونی از تصاویر ذهنی،
یا  یوالدین معنادار هایچهرهنوزاد یا کودک با  هایتعاملکه در  شودمیاین دیدگاه تأکید 

با  "ودخ"نیست، بلکه ارتباط بین  "موضوع"تصویر  شودمیدرونی  آنچه، هاآنجانشین 
ا روابط واقعی ی برجهانو  آیددرمییک ساختار درون روانی  صورتبهاست که  "موضوع"

 5از هر ارتباط یک بازنمایی درونی درواقع .شودمیفرد با افراد دیگر منعکس  پردازانهخیال
  (.6،1996ن)وست شودمیانجام  هابازنماییاین روابط فرد مبتنی بر  پسازآنو  گیردمیشکل 
 شوندیمارتباطی فعال  هایموقعیتالگوهای پایدار درونی هستند که در  هابازنماییاین   

، این الگوهای پایدار درونی درواقع .کنندمیو چگونگی رابطه فرد با دیگران را تعیین 
افراد در  رکن مهمی برای موفقیت که الگوهایی؛ اندارتباطی الگوهایکیفیت  کنندهتعیین
تعارض  بروز هایموقعیتو بیشتر در  آیندمی حساببه زندگی زناشویی ازجمله هازمینههمه 

 ارتباطی الگوهای به پرداختن ضرورتاساس  این بر(. 7،2001)ویکس شوندمیفعال 

 پژوهشگران توجه مورد درمانیزوج حیطه اخیر در دهه چند در که است امری زوجین،

                                                           
1. Self-object representations 

2.self 

3. internalized object relations 

4. Straussner 

5. internal representation 

6. Westen 

7. Weeks 
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 و اصلی علت اندداده نشان نیز بالینی هایگزارش. (1991 ،1)گاتمن گرفته است قرار
 ارتباطی الگوهای .(2،1981است )وروف ارتباطی مشکالت درمانیزوج به مراجعه مشترک

 معیوب ارتباطی الگوهای وزناشویی  رضایتمندی عوامل ترینمهم از یکی سازنده و سالم

است )احمدی و فاتحی  شده شمرده نارضایتی و زناشویی مشکالت ایجاد علل از یکی
 با مقایسه در ارتباطی الگوهای تغییر که باورند این برنیز  درمانگران خانواده (. 1381زاده،

 -اجتماعی شرایط، شخصیتی هایویژگی) زناشویی ناسازگاری در تأثیرگذار عوامل دیگر
  .(1388)وفایی و همکاران، است ترعملیو .....(  اقتصادی

 ت.مختلف مورد توجه قرار گرفته اس هایدیدگاهتغییر الگوهای ارتباطی از شناسایی و  
مدل روان درمانگری پویشی  موضوعی روابط روی آورد متأثر از (1981)3لوبورسکی

( 1998)5این مدل توسط بوک را مطرح کرد. 1"تعارضی ارتباط مایهبن"مبتنی بر  مدتکوتاه
 بر عالوه تا شودمیمدل روان درمانگری بین فردی معرفی شد. در این مدل تالش  عنوانبه

در این مدل  .شود پرداخته نیز فردی بین هایتعارضبه حل  فردی درون هایتعارض حل
پاسخی  -72خواست یا آرزو -1.شودمیاز سه مؤلفه اصلی تشکیل  6"موقعیت ارتباطی"هر 

از وقایع ارتباطی است  "تعارضی ارتباط مایهبن"منشأ  .9پاسخی از خویشتن -3 8از دیگری
 سه ،واقعه هر از محتوای درمانگرو  کندمیاز تعامل خود با شخص دیگر بازگو  مراجعکه 

و برخی تغییرات مهم، اما محدود  هانشانههدف این مدل رفع . کندمیمؤلفه فوق را استخراج 
کودکی،  هایریشهو با رسیدن به  "10وفصلحل"از طریق فرایند  مراجع در شخصیت است.

به اجبار "یا  "11تحریف انتقال"که پاسخ دیگران ، از یک  شودمی از این واقعیت آگاه

                                                           
1. Guttmann 

2. Veroff 

3. Luborsky 

4. core conflictual relationship theme 

5. Book 

6. Relationship Episod (RE) 

7. Wish (W) 

8. A Response from Other (RO) 

9. A Response from the Self (RS) 

10. working through 

11. transference distortion 
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 ا متوقف کنداو ر "قبلی خویشتن هایپاسخ"بدون آنکه این است؛ بنابرنشأت گرفته  "1تکرار

 (.2007به نقل از بوک، 1981)لوبورسکی، کندمیخود را محقق " خواست"
به شکل ناهشیار الگوی ارتباط با افراد مهم گذشته را  ، فرد"انتقالتحریف "در پدیده  

 ایگونههب، فرد در روابط فعلی "تکراربه اجبار "در  .کندمیدر روابط فعلی بازآفرینی 
مثال، فرد  رطوبهتا همان الگوهای رفتاری والدین با او تکرار شود ) ؛انگیزاندبرمیدیگران را 

  (.کندمی گیریکنارهو سپس از او  کندمیمقابل را تحریک به خشم 
هدف این مطالعه  ،در نظر گرفتن چهارچوب نظری در دیدگاه روابط موضوعیبا  

به سخن  بود. "طتعارضی ارتبا مایهبن"اطی زوجین ایرانی مبتنی بر بازبینی الگوهای غالب ارتب
ست، ا موردنظردر این وارسی  آنچهاست به سخن دیگر  موردنظردر این وارسی  آنچهدیگر 

این  هایشهریدر شرایط تعارضی و ردیابی احتمالی  بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین
  الگوها در روابط گذشته افراد است.

  روش 
هدف  است. 2دارجهت یااین مطالعه از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل محتوالگوی مطالعه: 

مطالعه رسیدن به بن مایه تعارضی ارتباط بود و تحلیل محتوای جهت دار برای چنین هدفی 
ع به با هر مراج برای این منظور پس از چهار جلسه مصاحبهتحلیل مناسبی به شمار می رود. 

ای محتوای موقعیت های ارتباطی منبعی برطور متوسط هفت موقعیت ارتباطی به دست آمد. 
 کدگذاری اولیه، کدگذاری محوری و رسیدن به الگوهای ارتباطی بوده است. 

. رودیمموجود در یک متن به کار  هایپیامتحلیل محتوا برای بررسی محتوای آشکار 
 ازرگانب)سرمد،  شودمیو کمی توصیف  دارنظام طوربه هاپیامکار در این روش محتوای آش

 ایادهس(. این روش همچنین یک تکنیک ساده است که منجر به توصیف 1378حجازی،و 
تحلیل محتوای کیفی شامل فرایندی است که برای  .شودمی هاآنیا شمارش  هادادهاز 

 .رودیماستنتاج و تفسیر معتبر به کار  اساس بر ،خام هایدادهیا مضامین از  هادستهاستخراج 
هر واحد  ن است.آ بندیطبقهنکته هر تحلیل محتوای کیفی، سیستم  ترینمهمنکته اصلی و 

باید  هابقهط به یک طبقه یا بیشتر اختصاص یابد؛ کهطوریبه تحلیل بایستی کدگذاری شود؛
و  هایژگیومحتوای کیفی متناسب با در تحلیل  د.نکمابیش تعریف عملیاتی از متغیرها باش

                                                           
1. repetition compulsion 

2. Directed  
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، دارجهتدر تحلیل محتوای . شودمیهدف مطالعه از رویکردهای مختلفی استفاده 
تمایز این  .شودمیاز یک تحقیق مرتبط آغاز  هایییافتهکدگذاری اولیه با یک تئوری یا 

 دارجهتهدف تحلیل محتوای  .هاستآنیه در نقش نظر اساس بر هاروشایر روش با س
حلیل ت معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومی چهارچوب نظریه قبلی و یا خود نظریه است.

 تحلیل محتوا از فرایند ساختارمندتری هایروشنسبت به دیگر  دارجهتمحتوا با رویکرد 
مراجعین از  هایگزارشاین رویکرد،  کارگیریبه(. با 1391وردار است )عادل مهربان،برخ

 و کدگذاری "تعارضی ارتباط مایهبن"بر اساس مدل  شانزندگیارتباطی  هایموقعیت
 روش و فرایند کدگذاری در بخش های بعدی ارائه شده است.شد.  تحلیل

ساله ساکن قم که سه  10تا  20 متأهلکلیه افراد  موردمطالعه: جامعه کنندگانشرکت
مند و نظری هدف گیرینمونهنفر به روش  11 گذشته باشد؛ بود. مشترکشانسال از زندگی 

از  هاآنتحصیالت  مرد بودند و سطح 21زن و  17افراد نمونه متشکل از  .انتخاب شدند
این نکته که نتایج حاصل از این پژوهش اصل رازداری و بود. ابتدایی تا کارشناسی ارشد 

 کلی هاییارمع توضیح داده شد. هاآنبرای برای بهبود روابط زوجین ایرانی مفید خواهد بود 
 -افسردگی گسستگی و روان مثل شدید روانی اختاللفقدان عبارت بودند از:  و خروج ورود

 کهطوریبه 1شناختیروان ذهن داشتن تاریخچه زندگی فرد و یا و پژوهشزمان  در آشفتگی
 فعلی رفتارهای و بتواند این نکته که باشد داشته را گذشته و حال بین ارتباط توانایی مراجع

  (.2،2002)هاوگ باشد را درک کند گذشته رویدادهایاست نتیجه  ممکن
از مصاحبه استفاده شد. مصاحبه  هاداده آوریجمعدر این مطالعه برای  ابزار مطالعه:

به  وانتمیبا کمک آن  و آوردمیرا فراهم  شوندهمصاحبهامکان برقراری تماس مستقیم با 
، عالیق و آرزوهای آزمودنی پرداخت.مصاحبه را هانگرش، هاادراک ترعمیقارزیابی 

 .کردتقسیم  افتهنای ساختاریافته و ارساختیافته، نیمه ارساختعمده به سه دسته  طوربه توانمی
با آزادی  وندهشمصاحبه. رودمینایافته بیشتر در مشاوره و رواندرمانی به کار  ارساختمصاحبه 

با  گرمصاحبه. داردمیبیان  کندمیخود انتخاب  کامل تمام مطالب را به روش و زبانی که
هدف  .بردمیاین روش به اطالعات عمیق و دقیقی پی  پذیریانعطافاستفاده از ویژگی 

 (.1378اطالعات کیفی است.)سرمد، بازرگان و حجازی، آوریجمع، نایافته ساختار مصاحبه

                                                           
1. psychological minded 

2. Haug 
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 همسر، از جمله با دیگران چگونگی روابط درباره شدمیمراجع ترغیب  ،در جلسات مصاحبه
ارتباطی  ایهموقعیتاین  مختلف زندگی گذشته و کنونی خود صحبت کند. هایموقعیتدر 

در  ویژههب "تعارضی ارتباط مایهبن" کشف بر گرمصاحبه؛ شدندمیرا شامل  هازمینه یهمه
 زندگی زناشویی مراجع تمرکز داشت.

 در انجام شد. سازمان نایافته مصاحبه ایدقیقه 15 تقریباً جلسه 1 مراجعبا هر روند اجرا: 
 طورهبمتن مصاحبه  ،پس از پایان هر جلسه ه وحین جلسه نکات مهم و کلی یادداشت شد

موقعیت "مورد  7متوسط  طوربهمراجعین  با شدهانجام هایمصاحبهاز . شدکامل ثبت 
واست یا خ"گانهسه هایمؤلفه"موقعیت ارتباطی"در هر کهطوریبه؛ شداستخراج  "ارتباطی

اساس این  ؛ سپس بربودند تفکیکقابل کامالً "پاسخ خویشتن"و "پاسخ دیگری"، "آرزو
 دقیقاً "موقعیت ارتباطی" .شدبرای یک مراجع تشکیل  غالب CCRT "ی ارتباطی هاموقعیت"

 انجام هاآنو هیچ تفسیری روی  بود و توصیف رابطه ای واقعی خود مراجع هایگفته
به مراجعین  "ی ارتباطیهاموقعیت "و  CCRT ،؛ به همین دلیل وقتی در پایان جلساتشدنمی

دامه تا رسیدن به اشباع ا هامصاحبه .گرفتمیقرار  هاآن موردپذیرش راحتیبه؛ شدمیعرضه 
 هایشباهتها بر اساس  CCRT غالب تشکیل شد. CCRTبرای هر مراجع یک  یافت و

پاسخ "، "خواست"هایی که CCRT همهشدند؛ به این شکل که  بندیدسته هاآنموجود بین 
 1ند در یک دسته قرار گرفتند؛ در پایان این فرایداشتند مشابه  "پاسخ خویشتن"و  "دیگری

متفاوت به دست آمد و هر الگو بر اساس یکی از آن ها تدوین شد. و در  CCRTدسته 
 نامگذاری شد. "پاسخ دیگری"مؤلفه نهایت هر الگو با توجه به محتوی

ه کدگذاری اشار برای معرفی روشیک موقعیت ارتباطی  هایمؤلفهبرای نمونه به  
را  هاآن رفتارهای بیشتر درک کند؛ امخانوادهداشتم خانمم مرا در ارتباط با  انتظار" :شودمی

 کردمیتر تحقیرم بیش گفتممیاگر به ایشان  .به رخم نکشد و تحقیرم نکند.)خواست ( ترسیدم
شد.)پاسخی از دیگری( از خانه بیرون  آورترمیعذاب وزندگی شدمی ترخراب مانرابطه، 

 توی زندگی اسیر شدم کردممی. سردرد شدید داشتم؛ احساس زدممیرفتم،.با خودم حرف 
بر اساس  برای هر مراجع)کدگذاری مرحله دوم( در مرحله دوم ")پاسخی از خویشتن(. 

 "ارضی ارتباطتع مایهبن"ند؛ بیشتری داشت ارتباطی که در زندگی مراجع فراوانی هایعیتموق
 وانستمتمیحرفم را به دیگران بزنم،کاش  توانستممیکاش "نمونه : عنوانبه. تدوین شد

 آورعذابرا  ، زندگیکنندمیخواسته و احساسم را به دیگران بگویم )خواست(. تحقیر 
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 ،جابجایی تنش، سردرد و معده درد ،صرفنطر کردن از خواسته)پاسخ دیگری(.  کنندمی
که  اطارتب تعارضی هایمایهبنگفتگوی درونی و احساس اسارت )پاسخی از خویشتن(. 

در  آمدهتدسبهچهار الگوی  بیشترین شباهت را دارا بودند در قالب یک الگو تدوین شدند.
 . اندهشدارائهکامل  طوربهبخش نتایج 

که از مصاحبه  "ارتباطی هایموقعیت"تمام  یخالصهضریب توافق کدگذاران: 
غالب  CCRT یت،مربوط به هر موقع گانهسه هایمؤلفهبود؛  آمدهدستبهمراجعین 

این  کامل تایپ شد. طوربهها  CCRTاز  شدهانجام بندیدستهو برای هر مراجع  شدهتشکیل
مبتنی  مدتاهکوتی در درمانگری پویشی که تخصص کامل گروهدیگر  عضومتن توسط یک 

اده دیگر به روشی که توضیح د باریک؛ خوانده شد و داشت "تعارضی ارتباط مایهبن"بر 
مورد  11 هرکدامکدگذار اول و دوم  بینی شد.ها باز CCRTبررسی و  هامؤلفه ؛شد

ضریب توافق مورد اشتراک داشتند. برای محاسبه  38کدگذاری انجام دادند که در 

𝑃𝐴𝑂کدگذاران از فرمول  =
2m

n1+n2
 1nدر کدگذاری، هااشتراکتعداد  mاستفاده شد؛  

رابر ب آمدهدستبهبرابر تعداد کدگذاری دوم و ضریب توافق  2nبرابر تعداد کدگذاری اول،
 بود. 93/0با 

بر کارهای  از معیارهایی که هایافتهابلیت اطمینان و موثق بودن برای ارزشیابی درستی، ق 
 طریق از 1پذیریتماداع (.1393)هومن، است استفاده کردیم بناشده( 1998گابا و لینکلن)

و  هاآنتوسط  تائیدو  کنندگانمشارکت ارائه نتایج به ،هاداده با پژوهشگر نیوالط تعامل
به  هامصاحبهتمام نتایج حاصل از  درواقع؛ شد حاصل تحقیق گروه همکاران توسط بازبینی

 هب 2پذیریانتقال جهت است. قرارگرفته هاآن تائیدمورد و  شدهارائه شوندگانمصاحبه
 نیا هبتا برای پژوهشگران قابل تکرار باشد؛  دش پرداخته کار مراحل کامل و غنی یفتوص

 .رددگ ارائه ،شدهگفته که صورتی همان هب کنندگانمشارکت هایقولنقل شد، سعی منظور
 تا شد بیان جزییات با موردبررسی زمینه و کنندگانمشارکت معیارهای ورودی چنینهم

 کنترل با 3پذیری تائید .کند گیریتصمیم هنتایج مطالع از مورداستفاده در بتواند خواننده

 هامصاحبه متن از هاییبخش؛ شد سنجیده کیفی تحقیق به شناآ خارجی ناظران طتوس هاداده
اسخ پ"،  "پاسخ دیگری"، "خواست"گانهسه هایمؤلفه ، "موقعیت های ارتباطی" همراه به

                                                           
1. credibility 

2. transferability 

3. confirmability 
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 به آشنا ناظر دو توسط شدهتدوین الگوهای ارتباطی و مربوط های CCRT و "خویشتن

 مراحل نیز 1اتکاپذیری وابستگی وبرای . گرفت قرار تائید و موردبررسی کیفی تحقیق

 فراهم دیگران برای تحقیق پیگیری امکان تا است شدهگزارش و ثبت دقیق طوربه تحقیق

 .شود

  هایافته
تعارضی  مایهنب" بر مبنای نهایت درش روش توصیف شد، با توجه به شیوه تحلیلی که در بخ

غالب ی چهار الگو مذکور،و فرایند  کنندگانشرکتهر یک از  برای تشکیل شده "ارتباط
 : به دست آمد موردبررسیدر مورد زوجین 

بر  درواقع. دیگران هایاتهامو  گذاریارزش، : الگوی نگران از قضاوتاولالگوی 
ا قانع را بزنند؛ اعتراض کنند؛ دیگران ر حرفشان راحتیبه توانندنمیالگو، زوجین  اینمبنای 

 توانندمین طورکلیبهو  وادار کنند وظیفهانجامتوضیح بخواهند؛ افراد را به  هاآنکنند؛ از 
، مسخره شدن؛ زیر بار منت متهم شدنخود را محقق کنند. چون از قضاوت،  هایخواسته
ته دیگران نگران هستند و درنتیجه از خواس آمیزتوهینو رفتارهای  منفی گذاریارزشرفتن؛ 
 درعی و با جابجایی تنش س شوندمیدیگران  هایخواستهو تسلیم  کنندمی گیریکنارهخود 

  .اوضاع دارند تحمل
تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و  

 است شدهارائه 1در جدول  کنندگانشرکت

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و . 1جدول 
 کنندگانشرکت

عناصر 
 اصلی

 
 کنندگانشرکتتوصیف 

 
 

Wish 

را مطرح کنم، در مواقعی که دیگران رفتار یا  امخواستهمن دوست دارم حرفم را به دیگران بزنم، 
 هاییوقعیتمخودم قانع کنم، در  هایدیدگاهگفتار نامناسبی دارند، اعتراض کنم، دیگران را نسبت به 

ه را قانع و نظرشان را تغییر دهم، وقتی دیگران وظیف هاآنکه افراد تشخیص و تفکرشان اشتباه است 
 .کارکنمرا وادار به  هاآن؛ توضیح بخواهم و دهندنمیخود را انجام 

                                                           
1. dependability 
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RO 

و  یرمحترمانهغ، رفتار قدرنشناسی، غیرتیبی، ظرفیتیبیو مرا به  کنندمیدر مورد من قضاوت بد  هاآن
 وودخواه خ گویندمی. کنندمیمتهم  عرضگیبیو  مسئولیتیبی، خواهیفزونو  ادبیبیپرروئی، 
منت  ،کشندمیرا به رخم  امخانواده، کنندمی، مسخره کنندمیرفتار  آمیزتوهیناست،  پرخاشگر

 .گذارندمی
 

 
 
RS 

ی، دیگر جایبهو توجیه خود، کار کردن  گیریکنارهکردن از خواسته خود، سکوت و  نظرصرف
تسلیم خواسته دیگری شدن، انجام دادن درخواست دیگری، تسلیم شرایط شدن، ترک موقعیت، 

در کنترل  تنش، سعی جابجایی و، قانع کردن خود، صبر و تحمل و انتظار، گفتگوی ذهنی نشینیعقب
 ، دردهای بدنی.خوابیبی، اشتهاییبیخود، 

ر ب درواقع .دیگران و پیامدهای آن زایآسیب هایواکنش از الگوی نگران :دوم الگوی
د کنند؛ دیگران را ر هایخواستهمخالفت کنند؛  راحتیبه توانندنمیالگو، زوجین  اینمبنای 

را بیان کنند؛ حق خودشان را طلب کنند؛ روی حرف خود ایستادگی کنند و  احساساتشان
یه شدن؛ تنب ،از پیامدهای سختخود را محقق کنند. چون  هایخواسته توانندنمی طورکلیبه

 هایگوییزوردیگران، تحقیر شدن؛  بینیپیشغیرقابل هایواکنش، هاموقعیتاز دست دادن 
ی، ستثمار، نفرت، تنهایا ، احساس حقارت و شرمندگی،درنتیجهان هستند و دیگران نگر

 ناباجت و از رویارویی شدهیأس و نامیدی ، استیصالکرده و دچار  دفاعیبی و پناهیبی
  .کنندمیرا مرور ذهنی کرده و جابجایی تنش  هاموقعیت .کنندمی

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و 
 است شدهارائه 2در جدول  کنندگانشرکت

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و  .2جدول 
 کنندگانشرکت

عناصر 
 اصلی

 کنندگانشرکتتوصیف 

 
Wish 

 

م؛ رد کن راحتیبهدیگران را  هایخواستهمخالفت کنم؛  راحتیبهدوست دارم هر جا که الزم باشد 
حقم را درخواست کرده و بگیرم؛ روی حرف خودم بایستم و مقاومت کنم و بدون نگرانی احساساتم 

 را بیان کنم.
 

 
 
RO 

ه و را خراب کرد چیزهمه؛ کنندمی؛ شرایط را بدتر کنندمی؛ تنبیه دهندمیتندی نشان  هایواکنش
 تلخیاوقات؛ کنندمی؛ درگیری ایجاد کنندمیرفتار  غیرمنطقی؛ کنندمی آورعذابزندگی را 

و  زنندیم؛ طعن و کنایه کنندمی؛ تحقیر رودمیاز دست  هایمموقعیتو  کنندمی؛ آبروریزی کنندمی
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؛ فضا را ناامن دکننمی سوءاستفاده؛ از نیاز من شومنمی حریفشان؛ کنندمی مثلبهمقابله؛ کنندمیضایعم 
 .ندکنمی؛ قلدری و زورگویی کنندمی

 
RS 
 

احساس حقارت، خفت و ذلت، احساس اسارت، تحقیر و استثمار، احساس نفرت و اجتناب از 
تیصال، یاس ، اسدفاعیبی، احساس بدبختی و افسردگی، احساس پناهیبیرویارویی، احساس تنهایی و 

بدنی و  دردهای، جابجایی تنش، هاموقعیتو نامیدی، احساس شرمندگی و پشیمانی، مرور ذهنی 
 .خوابیبی

 رواقعد .دیگران در الگوی تالش برای اجتناب از ایجاد آسیب و ناراحتی: سوم الگوی
ن خودشاوست دارند توسط دیگران درک شوند و دیگران دبر مبنای این الگو، زوجین 

 درست و ؛نابجا باعث رنجش و اذیت نشوند؛ خودخواه نباشند هایخواستهبفهمند و با 
 اما کنند؛نرا عذاب  شرایط طورکلیبهمنصفانه عمل کنند؛ مسائل را درست تشخیص دهند و 

 ترسندمی؛ گیرندمی. چون حقوق دیگران را در نظر شودنمیمحقق  هاآن هایخواسته
روحی و روانی آسیب  ازنظرخراب شود؛  روابطشوند؛  شکستهدلدیگران ناراحت شوند؛ 

 ناراحتی، ،گریخودسرزنشعصبانیت، مرور ذهنی گفتگوها، با  درنتیجه ؛ندتحقیر شو و ببینند
استرس و تنش  دلهره، شرمندگی،و  تأسف رنج کشیدن، غصه خوردن، ،گریه، خوابیبی

اکنش نشان و ،افسردگی و عملکرد ضعیف ،حوصلگیبی ،اشتهاییبی ،دردهای بدنی ،شدید
 .دهندمی

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و 
 است شدهارائه 3در جدول  کنندگانشرکت

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و  .3جدول 
 کنندگانشرکت

عناصر 
 اصلی

 کنندگانشرکتتوصیف 

 
Wish 

 

 قدرایننابجا باعث رنجش من نشوند،  هایخواستهدوست دارم افراد مرا و شرایطم را درک کنند، با 
خودخواه نباشند، درست و منصفانه عمل کنند، درست و نادرست )سره و ناسره( را از هم تشخیص 

 عذابم ندهند. قدرایندهند و با رفتارشان 

 
RO 

 روحی و روانی ازنظر، شودمیخراب  هارابطه، شوندمی شکستهدل، ریزندمی، به هم شوندمیناراحت 
 .شوندمیو ناراحت  آیدمی، بدشان شوندمی، تحقیر بینندمیآسیب 

 
RS 

، خوابیبی، ، ناراحتیفرورفتنعصبانیت، گفتگوی درونی، نشخوار فکری، خودسرزنشگری و درخود 
،شرمندگی،  تأسف، دن، رنج کشیدن،بطالت و بیهودگی،گریه شدید، دردهای بدنی، غصه خور

 ، افسردگی و عملکرد ضعیف.حوصلگیبی، اشتهاییبیدلهره، استرس و تنش شدید، 
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 درواقع. الگوی عدم ابراز خواست به جهت ناامیدی در برآورده شدن آن: چهارم الگوی
را  هاآنمختلف جایگاه  هایموقعیتدوست دارند دیگران در بر مبنای این الگو، زوجین 

از  قرار داده واولویت  در ،را بشناسند خدماتشانو  ازخودگذشتگیارزش  ،ارزشمند بدانند
خود را محقق کنند؛ چون فکر  هایخواسته توانندنمیدفاع و حمایت کنند. ولی  هاآن
اورهایشان را تغییر ب راحتیبه؛ د؛ انتقادپذیر نیستنکنندنمیافراد درک  ،است فایدهبی کنندمی

. نندکمیو حرف خودشان را توجیه  کنندمیبرخورد  آمیزتوهینو  غیرمحترمانه؛ دهندنمی
نند و با ، تخلیه هیجان کغیرمستقیماحساسات خود به روش  با بیان کنندمیسعی  درنتیجه

ش را تنموقعیت را مدیریت کرده و  موجود، محول کردن به گذشت زمان و پذیرش واقعیت
 کاهش دهند.

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و 
 است شدهارائه1در جدول  کنندگانشرکت

تعارضی ارتباط در الگوی اول بر مبنای توصیف  مایهبن هایمؤلفهعناصر اصلی و  .4جدول 
 کنندگانشرکت

عناصر 
 اصلی

 کنندگانشرکتتوصیف 

 
Wish 

 

 هاآن به کنندنمیوقتی افراد از من حمایت  توانستممیدوست دارم افراد از من حمایت کنند؛ کاش 
مرا بدانند؛ جایگاه و ارزش مرا  ازخودگذشتگیافراد ارزش خدمات و  کنممیاعتراض کنم؛ آرزو 

 مرا در اولویت قرار دهند. هایخواستهبدانند؛ در مقابل اطرافیان از من دفاع کنند ؛ 

 
RO 

نان دارم ، اطمیدهندنمیتغییر  راحتیبه، باورهایشان را کنندنمی، درک پذیرندنمی، کنندنمیقبول 
خودشان  ، حرفکنندمیبرخورد  آمیزتوهینو  غیرمحترمانهنیستند،  انتقادپذیر، دهندمیجواب منفی 

 .کنندمیو توجیه  زنندمیرا 

 
 
RS 

و قدم زدن برای کاهش تنش، بیان  رویپیادهمشورت و درد دل با دیگری، سرگرم کردن خود، 
، محول کردن به گذشت زمان، تالش برای آرام کردن اطرافیان و غیرمستقیماحساسات به روش 

اوضاع، تخلیه هیجان از طریق گفتگو با دوست و تالش برای درک طرف مقابل، مدیریت موقعیت، 
ر، پذیرش واقعیت موجود، مدیریت هیجان، مدارا و عذرخواهی و تالش برای کاهش مدیریت رفتا

 تنش.

 گیرینتیجهبحث و 

 چهار الگوی ارتباطی که در بین هادادهاز تحلیل ها گزارش شد طور که در بخش یافتههمان 
 هاییروایتشناسایی الگوهای ارتباطی از خالل  زوجین ایرانی غالب هستند به دست آمد.
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 هایظریهن؛ با استناد به کنندمیود تعریف ارتباطی زندگی خ هایموقعیتکه مراجعین از 
ی بر اساس وارسی تاریخچه فرداین الگوهای ارتباطی  روان پویشی قابل تبیین هستند.

ین و ا شوندمیمختلف تکرار  هایموقعیتدارد؛ در  هاآنوابط کودکی رریشه در  ،زوجین
از خالل  این الگوهای ارتباطیتکراری و ناهشیار بودن  برای خود فرد ناهشیار هستند. تکرارها
 ردیابیقابل کامالً مختلف هایموقعیتدر  با دیگران مراجعین از وقایع ارتباطی هایگزارش
 که راجعیم الگوهای ارتباطی دقیقا از بیانات مراجعین به دست آمدند.به عنوان نمونه هستند.

درم ، خواستم بگویم ما" :"خواست": کندمیموقعیت ارتباطی با مادر را بیان  در یک جلسه
 ".یتلفنی هست. آخر کمی هم به فکر من باشام،گرفتاری دارم. خوب تاکسیآخر منم خسته
ردن و متهم به قضاوت ک کردمینستم چنین حرفی بزنم؟ شروع اصالً. کی توا: "پاسخ دیگری
 حتماً. دانمنمینشناسی و اینکه قدر زحمات مادرم را صفتی و نمکبه بی ردکمیکردن. متهم 

در جلسه دیگری موقعیت ارتباطی با همسرش و  .": برو هوای خانمت رو داشته باشگفتمی
که آدم  شودنمیخواستم بگویم خانم خوب حاال طوری می :"خواست"، کندمیرا بیان 

 یسع کارای مادر شوهر رو گوش بدهد؛ و با این هیک ساعت ارتباط برقرار کند و حرف
قضاوت  به کردمیبالفاصله شروع : "پاسخ دیگری" .به دست آورد را کند؛ دل یک شخص

 کنم و برای ایشان اهمیتیکرد به اینکه من از مادرم طرفداری میکردن. حتماً منو متهم می
و  .کردمی،تحقیرم کردمی اممسخرهو  زدمی من ننه بهقائل نیستم.حتماً برچسب بچه

ای همین محتو کندمیبیان  اشزندگیارتباطی دیگر که از گذشته و حال  هایموقعیت
قرار می  "های دیگرانگذاری و اتهامالگوی نگران از قضاوت، ارزش" در تکراری را دارد؛

نم کرد که مخواست پدرم درک میدلم می"خواست"؛ کندمیمراجع دیگری بیان  و .گیرد
خوب چرا همش به من میگویی؛ دوست داشتم بگویم؛ شوم. دارم، منم خسته می دوستبازی

از مدرسه آمدی زود بیا مغازه. دوست داشتم بگوم؛ بابا یک روز در میان برادرم هم بیاید 
تم. وقت نگفنه، نه، هیچ: "پاسخ دیگری" کمک کند؛ منم بمانم خانه و بروم بازی و........

ه در مغازه، خست کارنوبتشد. پدرم خودش هم یک نوبت معلم بود و یک میناراحت  حتماً
یت موقع از جلسات دریکی. و  "شدمی شکستهدل؛ ناراحت بشود دوست نداشتم شد.می

دوست داشتم بگویم خوب برای من هم : "خواست" :کندمیارتباطی با همسرش را بیان 
ردی کدرک می کاشایم ویباش. خواستم بگل تون ارزش قائل یقدر خودت و افراد فامبه

: "پاسخ دیگری."شوم. اصالً دوست ندارم با آن افراد یکجا باشمکه من آنجا اذیت می
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ب خو .شدمیآور عذاب کرد و تا یک هفته زندگی برای ایشانمی، گریه شدمیناراحت 
از  شدهثبت "موقعیت های ارتباطی"و . "از دست من ناراحت بشود خواهمنمیاصالً 

الگوی تالش "در ؛دهدمینشان  اشزندگی جایجایاین شیوه ارتباط را در  هایشمصاحبه
 در مراجع دیگری .قرار می گیرد "دیگران دربرای اجتناب از ایجاد آسیب و ناراحتی 

اظم خواست به نخیلی دلم می: " خواست": کندمیتوصیف یک موقعیت ارتباطی بیان 
این  م.ریختهم قدر بهشنوم؛ اینمی طرف دارم این جریان رامن که این اعتراض کنم و بگویم

 کنی؟حتی دلم خواست بروم موضوع را به مدیرهست که می ظلمیو چه  ناپسندچکار 
وهین و هم ت زدمیهم . آدم خشنی بودترسیدم. خیلی می:  " پاسخ دیگری ."بگویم مدرسه

 در و ."پیامد خیلی سختی داشتبرای من  حتماًتوی دردسر.  انداختمن رو می .کردمی
خواستم  :" خواست": کندمیجلسه دیگری در توصیف موقعیت ارتباطی با همسرش بیان 

های مرا محدود نکن. خوب من دوست دارم وقتی یک روز تعطیل بگویم خانم این آزادی
طابق نخواهی که فقط ممیاییم بیرون، محدودم نکنی و کاری به کارم نداشته باشی، واز من 

. از پیامدش انداختمیراه و دعوا  دادمیکش  :" پاسخ دیگری ."میل شما رفتار کنم
. و بعد هم بدون هماهنگی با من کارهای آزادباشمگفت پس منم حتماً می ؛ترسیدممی

عواقب بدی به دنبال  حتماًاز پیامدهای این عمل ترس داشتم. کرد.خودش را دنبال می
ارتباطی این  هایموقعیتدر تمامی  دهدمیو محتوای چهار جلسه مصاحبه نشان  ."داشت

یگران و د زایآسیب هایواکنشالگوی نگران از " در ؛شودمیبرقراری ارتباط تکرار  شیوه
. و مراجعی که موقعیت ارتباطی با والدینش را توصیف قرار می گیردرا  "پیامدهای آن

خواست با پدر و مادرم صحبت کنم و بگویم مدرسه مرا عوض میدلم : " خواست" :کندمی
قبول  هاآن دانستممیولی : " پاسخ دیگری ."کنید. چون من دوست دارم با دوستانم باشم

و در یک جلسه  ."زدندحرف خودشان را می هاآنای نداشت.. گفتنم فایدهکردندنمی
ت خواسخوب من خیلی دلم می: "خواست": کندمیموقعیت ارتباطی با همسرش را بیان 

ید. ندوست دارم این روز را با ما بگذرایک روز جمعه تعطیل هستید، من فقط بگویم شما 
خودشان را داشته  هایبرنامه توانندمی)والدین همسر(  هاآنمن و بچه به شما نیاز داریم. 

به  حتماً؛ تپذیرفنمی عنوانهیچبه .اصالً گفتنش فایده نداشت: "پاسخ دیگری "     .باشند
؛ گفتمیماگر  حتماً. دهدنمیرا تغییر  باورهایش اصالً. دادمییت نشان این مسأله خیلی حساس

 ."کردمیو توجیه  آوردمیدلیل  هزارتاو  کردنمی. قبول کردمیبه من تحمیل  هزینه زیادی
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 و کندمی که در موقعیت مختلف زندگی به همین شیوه عمل کندمیو خود فرد اظهار 
الگوی عدم ابراز خواست به  " در ؛دهدمیمحتوای جلسات مصاحبه نیز این موضوع را نشان 

با  گرمصاحبهگفتگوهای  .قرار می گیرد "جهت ناامیدی در برآورده شدن آن
 درواقع هستند. تکرارشونده؛ این الگوها ناهشیار و دهدمینشان  شوندگانمصاحبه
ختلف م هایموقعیتدر هر فرد برانگیزاننده الگوی ارتباطی در  موضوع-خود هایبازنمایی

  هستند.
الگوهای ارتباطی خانواده و روابط زوجین  دربارهمؤلفین مختلف  ازاینپیش
 گیریجهتدو الگوی  کاری مکلئود، چفی و استون.انددادهزیادی انجام  هایپژوهش

بر اساس  مطرح کردند. ارتباطی خانوادهی هاالگو عنوانبه را اجتماعی گیریجهتمفهومی و 
ه گیری توج ازهرجهتمفهومی اعضاء به همه جوانب قبل  گیریجهتالگوی ارتباطی با 

الگوی  . بر اساسکنندمیو عقیده خود را حتی اگر مخالف نظر دیگران باشد ابراز  کنندمی
ز بحث کردن دوری کرده، ا هاکشمکشاجتماعی، اعضاء خانواده از  گیریجهتارتباطی 

 و از مشکالت بین فردی دوری کرده اجتناب باهم؛ از دشمنی کنندمیپرهیز با یکدیگر 
شده است)ریچی و  تجدیدنظر گران پژوهشخانواده توسط  . این مدل ارتباطکنندمی

 گیریجهتشده، الگوی ارتباط خانواده را با دو  تجدیدنظر(. در مدل 1991فیتزپاتریک،
 یریگجهت جایبهمفهومی و الگوی ارتباطی همنوایی  گیریهتج جایبه وشنودگفت

 آوردیمگفت و شود به شرایطی که خانواده فراهم  گیریجهتاجتماعی جایگزین کردند. 
 ربارهد نظرتبادلاعضاء خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و  یهمهآنتا در 

 گیریجهت(. 1997)کوئنر و فیتزپاتریک، کندمیطیف وسیعی از موضوعات شوند اشاره 
و عقاید را مورد تأکید قرار  هاارزش، هانگرشهمسان بودن  ،همنوایی به میزانی که خانواده

: آیدیم. با ترکیب این الگوها، چهار الگوی ارتباطی خانواده به وجود کندمی؛ اشاره دهدمی
و خانواده به حال خود  کنندهفظح، خانواده گراکثرتخانواده توافق کننده، خانواده 

(. الگوهایی که توسط این 2001؛ فیتزپاتریک، 2002واگذارنده )کوئر و فیتزپاتریک،
وضیح تاست بیشتر متمرکز بر گفتگوی اعضاء خانواده است و  شدهمطرحبررسی و  هاپژوهش
ه دست این نتیجه ب حالدرعین. دهدنمیدر مورد الگوهای ارتباطی زوجین ارائه  جامعی

را بر اساس این الگوها به لحاظ ارتباطی به چند دسته متمایز از  هاخانواده توانمیکه  آیدمی
( در گونه شناسی روابط زوج، زوجین را به چهار دسته 1992)والسونفاورز هم تقسیم کرد. 
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. زوجین سرزنده، این زوجین از رضایتمندی در سطح باال برخوردارند؛ اندکردهتقسیم 
 انروابطش؛ از رادارند ایی بیان احساسات و قدرت حل مشکل با مشارکت یکدیگرتوان

 اهمبمردانه و زنانه تساوی طلب هستند و بر سر مسائل مالی  هاینقشخوشحال هستند؛ در 
زوجین سازگار، از رضایتمندی زناشویی متوسطی برخوردارند، از شخصیت و  توافق دارند.

، در وندشمیتوسط همسرشان درک  کنندمیراضی هستند، احساس  نسبتاًعادات یکدیگر 
و قادر به حل مشکالت با کمک هم هستند. زوجین سنتی،  اندشریکاحساسات همدیگر 

ارتباطی دارند، از عادات شخصی همسرشان  هایحوزهافرادی که نارضایتی متوسطی در 
احت نیستند. زوجین متعارض، بیان احساسات و مواجهه با تعارضات ر در وناراضی هستند 

 هایحوزهافرادی که از عادات و شخصیت همسرشان ناراضی هستند و مشکالتی را در 
ارتباطی، نحوه گذران اوقات فراغت، روابط جنسی، اختالف با دوستان همسر و خانواده او 

ر و محتوای رابطه د متمرکزشدهدارند. این پژوهش بیشتر بر رضایت زناشویی همسران 
است.  هقرارگرفت موردتوجهرابطه کمتر  هایپویاییاست و  شدهتوصیفاز الگوها  کدامهر

 -1.اندکردهزیر سه عنوان معرفی  ( الگوهای ارتباطی زوجین را1991) 1کریستنس و ساالوی
ویژگی این الگو این است که ارتباط زوجین از نوع برنده  ترینمهم: 2الگوی سازنده متقابل

 کنندیمخود گفتگو  تعارضات ول در مورد مسائ راحتیبهالگو زوجین . در این هستبرنده  -
، پرخاشگری و....خودداری غیرمنطقی هایواکنشو از  آیندبرمی حلراهو به دنبال 

: این الگو شامل دو قسمت الف( مرد متوقع/ زن 3گیریکنارهالگوی توقع/  -2.کنندمی
در  کندیماست. در این الگو یکی از زوجین سعی  گیرکناره، ب( زن متوقع/ مرد گیرکناره

ک چرخه . این الگو به شکل یکندمی گیریکنارهدیگری  کهدرصورتیارتباط درگیر شود، 
لگو منجر این ا تشدید و یابدمیکه با افزایش حرکت یکی، حرکت دیگری افزایش  هست

فردی  رگیکنارهست و زوج . زوج متوقع فردی وابسته اشودمیبه مشکالت دائم زناشویی 
: در این الگو تعارض 1متقابل گیریکنارهالگوی  - 3.ترسدمیاست که از وابسته شدن 

 ربمخ وبه یک الگوی دائمی  وجدلبحثکه  ایگونهبهشدیدی بین زوجین وجود دارد؛ 
به  هاآن ؛ زندگیکنندمیاست. زوجین از برقراری ارتباط با یکدیگر خودداری  شدهتبدیل

                                                           
1. Christense & Salavi 

2. mutual productive pattern 

3. demand withdrawal pattern 

4. demandind whit drawal 
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جود ندارد. و اصالًدر کمترین حد ممکن است؛ یا  ارتباطشان وشکل موازی با یکدیگر بوده 
 رسدمیاست اما به نظر  شدهاشارهبین فردی  هایتعارضدر این پژوهش گرچه به 

جین شخصیتی زو هایویژگیاز  است. قرارگرفته موردتوجه کمتردرون فردی  هایتعارض
تعامل زوجین  ؛ ولی بیشتر بر شکلشدهاشاره "ترس از وابستگی"و  "گرایش به وابستگی"به 

 ین. گاتمن در بین زوجدرون فردی هایتعارضمبتنی بر  هایپویاییتا  تمرکز شده است
 "3جنجالی"و  "2گذار ارج"، "1دوری کننده از درگیری" دارای روابط شاد پایدار سه الگوی
را شناسایی  "5دل گسسته -دشمنی ورز"و  "1دشمنی ورز"و در بین زوجین ناشاد دو الگوی 

در بین زوجین زیر عنوان چهار سوار ویرانگر  ویژگیو معرفی کرده است.وی همچنین چهار 
و سکوت و  8گیریجبهه، 7، تحقیر کردن6جوییعیب مطرح کرده است.

زوجین سالم و معیار  هفتوی به نظر  .(1397ترجمه پوریامهر، 2015)گاتمن،9گیریکناره
ن از: عواطف منفی متقابل، نسبت پائی اندعبارتمعیارها . این کندمیفته را از هم متمایز آش

 نقنقو  گیریهانهب، مسئولیتدفاعی بودن)انکار رفتارهای مثبت به منفی، نسبت باالی انتقاد، 
صیت و )حمله به شخجوییعیب ،روانشناختی از همسر( سوءاستفادهتحقیر)توهین و کردن(، 
این  (.2000؛ گاتمن ،1991منفی و ثابت به همسر ، )گاتمن، اسنادهمسر( و  هایویژگی

در  اساسی طوربهپژوهش حاضر،  رابطه با در برخی الگوهای هاییمشابهت رغمبهپژوهش 
یک تفاوت مهم در پژوهش گاتمن در  عنوانبهرابطه متفاوت است.  هایپویاییبررسی 
؛ شودمیام انج هاآنن رفتارها توسط طرفین رابطه یا یکی از یا تحقیر ای جوییعیبالگوی 

در واقعیت وجود  اصالً، تمسخر و.... ممکن است جوییعیبدر پژوهش حاضر تحقیر، 
د که این باشد یا انتظار داشته باش گونهایننداشته باشد و فقط در ذهن یکی از طرفین رابطه 

 صورتبه هانآسبک یا الگوی ارتباطی معرفی کرده است که افراد از  ستیر پنج اتفاق بیافتد.
: 10گر از: سرزنش اندعبارت؛ این الگوها کنندمیاستفاده  روابطشاندر  غیرکالمیکالمی و 

                                                           
1. Conflict- avoiding  

2. Validating 

3. Volatile 

4. hostile 

5. hostile- detached 

6. Criticis 

7. Contempt 

8. Defensiveness 

9. Stonewalling 

10. Blamer 
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را  فسنعزتاهمیت جلوه دادن دیگری احساس قدرت و  بابی کندمیدر این الگو فرد سعی 
 دهدمینشان  بااهمیتو دیگران را  اهمیتبید را فرد خو :1در خود تقویت کند. سازش گر

: فرد بر این باور 2گوربطبی .کندمیبرقراری انسجام و وحدت از تعارض اجتناب  منظوربه و
و  دست یابد ارزشمندی خودو  نفسعزتبه  تواندنمیاست که با اظهار عقاید واقعی خود 

: 3حسابگر .کندمی اهمیتبیسائل فرعی و به این دلیل تمام انرژی خود را صرف پرداختن به م
ا حفظ و فاصله عاطفی خود ر کندمیدر این الگو فرد فقط در سطح شناختی یا عقلی تعامل 

و  دیگر آن متناقض است هایبخش. در این چهار الگوی رابطه، یک بخش از پیام با کندمی
پیام نتواند ارتباط شفاهی رضایت بخشی برقرار کرده  کنندهدریافت شودمیاین امر موجب 

عف پنهان کردن ض باهدف الگو چهارمقابل منتقل کند. این  طرفبهو احساس واقعی خود را 
، افراد 1یا همخوان ترازهم. اما در الگوی پنجم یعنی الگوی رودمیخود از دیگران به کار 

و از  نمایندمیخود را ابراز  افکارت و بدون اینکه چیزی را از هم پنهان کنند؛ احساسا
(. ستیر با تمرکز بر روی نقاط 2000)گلدنبرگ و گلدنبرگ، کنندمیفریبکاری اجتناب 

 ارتباط بیشتر به اهداف فرد از رفتارش توجه کرده است. هایطرفضعف یکی از 
تعارضی  هایموقعیتتفاوت اصلی پژوهش حاضر در این است که افزون بر پرداختن به   

 ترمهمو  ؛درون فردی توجه کرده است هایتعارضبه  بیشتربین فردی،  هایتعارضارتباط و 
 سالیگبزرتعارضی  هایموقعیتکه در  وقایعی؛ دهدمیاینکه بررسی عمقی مراجعین نشان 

 أکیدتدر این پژوهش  ریشه در کودکی فرد دارد. ؛کندمیبروز روابط با همسر  در ویژهبه
 "اجبار به تکرار"و  "تحریف انتقال"، "موضوع-خود" هایبازنماییاصلی بر سه مفهوم 

قبلی ذکر شد؛  هایپژوهشاز الگوهای ارتباطی که در  کدامهیچدر  این موارداست؛ 
ژوهش حاضر پ مدنظرارتباطی  هایموقعیتدر  دیگرعبارتبهقرار نگرفته است.  موردبررسی

جود و درواقع اصالًو ..... ممکن است  نزنش کردن، مسخره کردرفتارهای تحقیر کردن، سر
اید توجه داشت ب اتفاق بیافتد. "اجبار به تکرار"و یا  "تحریف انتقال"و فقط یک  نداشته باشد

قراری رابطه به بر هاانسانبه نیاز اساسی  و روابط موضوعی بستگیدلحوزه  پردازاننظریهکه 
زندگی تأکید  هایموقعیتمختلف در  هایآسیب آیی پدیدبا دیگران و اهمیت آن در 

                                                           
1. Placater 

2. Distracting 

3. Computing 

4. Congruent  



 79ودوم، پایيز  سی ی بالينی، سال هشتم، شمارهشناسروانفصلنامه مطالعات                                             67 

 

ی و اولیه کودک هایسالروانی را باید در  هایآسیبو معتقدند سنگ بنای  فراوانی داشته
طی که فرد با کیفیت روابمعتقدند  پردازاننظریهاین  چگونگی روابط با والدین جستجو کرد.

 هایتباطارنوع و کیفیت  ؛است داشته اشزندگینخستین  هایلحظهلحظهدر  "دیگران مهم"
 هایتموقعیدر  قرارگرفتهدفاعی را که فرد هنگام  هایمکانیزهحتی  .سازدمیوی را  بعدی

، در ددبنمیبه کار  یا ناهشیار هشیار طوربهاز آن،  با اضطراب حاصل شدنمواجهتعارضی و 
چگونه  گیردامیفراست. از این منظر فرد از دوران کودکی  گرفتهشکلبستر روابط با دیگران 

 دفاعی، رابطه خود را با دیگران مهم حفظ کند. هایمکانیزهبا استفاده از 
گذشته  هایتجربهبنیادی به اثر  طوربهبر همین اساس روان درمانگری پویشی  درواقع  

را  از خود هاییبخش(. روان درمانگری پویشی، 1200،و همکاران 1)ارسانو تمرکز دارد
کامل  طورهب هستند؛ ولی ناهشیار بوده و اثرگذاردر زندگی کنونی فرد که  کندمیتحلیل 
 (.2،2010)شدلر اندنشدهشناخته
ردی ط موضوعی و بین فبیشتر بر رواب مدتکوتاهپویشی  درمانگرانرواننسل سوم    

روان  هاینظریهمفاهیم  تریناصلی(. روابط موضوعی، از 2012، 1و باربر 3)سامرز تأکیددارند
 ی دارد.سارتباط بین فردی و تعامل اجتماعی نقش اسا هایجنبهپویشی است که در تمامی 

 5کشاننده هایتکانهوسیله ارضای  عنوانبه( اصطالح موضوع را 1957) فرویدنخستین بار 
شاره ا بااهمیتی ءشیظریه فروید به شخص یا در ن "موضوع"، درواقع ابداع و معرفی کرد.

ع بعدی موض پردازاننظریهالبته  های یک فرد است.کشاننده دارد که هدف احساسات و 
وابط ر هایدیدگاهبررسی  اتخاذ کردند. "روابط موضوعی"و  "موضوع"متفاوتی در برابر 

تین روابط اثر نخس پردازاننظریه. این کندمیمطالعه حاضر را پشتیبانی  هاییافتهموضوعی 
خن از تا ما بتوانیم س اندساختهرا روشن  سالبزرگکودک با اطرافیان در پدید آیی روابط 

 را مطرح سازیم.  هاآنالگوهای ارتباطی و امکان تغییر 

                                                           
1. Ursano 

2. Shedler 

3. Summers 

4. Barber 

5. Drive 



 69                                            ...               مایهبن"مبنای بر ایرانی زوجين ارتباطی غالب الگوهای بازبينی

تعامالت فرد با افراد دیگر " عنوانبهروابط موضوعی را  (1983)2و میشل 1گرینبرگ  
 "شانبیرونی)واقعی و تصوری( و ارتباط بین دنیاهای موضوع درونی و  بیرونی و درونی

ای کارکردی از روابط فرد با دنی صورتبه، روابط موضوعی هاآنتعریف کردند. در تعریف 
باط بین خود رتاو عاطفی ناشی از این روابط،  شناختی هایبازنماییکه  شودمیبیرونی تصور 

چگونگی  اساساًهستند و  3ذهنی ،هابازنماییاین  .دهدمیو دیگران را ایجاد کرده و توسعه 
 .(2003و گرینبرگ، 1)هاپریچ دهندمیقرار  تأثیرتعامل فرد با دیگران را زیر 

 ؛بردمیکار انسانی به  هایموضوعبرای اشاره به  معموالًرا  "موضوع"واژه  5کرنبرگ  
شخص که رنگ عاطفی به  6عبارت است از انگاره ذهنی "موضوع"، نزد وی ترتیباینبه

 اندررفتهکابهذهنی مترادف  بازنماییخود گرفته است. در آثار او اصطالحات انگاره ذهنی و 
(. به عقیده کرنبرگ روابط موضوعی متشکل از واحدهای بازنمایی خود، 2000)سنت کلر،

رونی فرایند د واسطهبهاین واحدها،  احساس یا گرایش عاطفی است.بازنمایی موضوع و یک 
 تثبیت "فرامن"و  "من"، "بن"در قالب ساختارهای  تدریجبهو  شدهیکپارچهسازی، 

ای و الگوه ؛بنابراین واحدهای روابط موضوعی سازنده ساختارهای روانی هستند .شوندمی
با افراد محیط  کودک روابط اولیه خود که شوندمیایجاد  روازآنپایدار  شناختیروان

و این رابطه موضوعی درونی شده در فرایند رشد به  کندمیمادر را درونی سازی  مخصوصاً
با افراد حاضر  ریتپیچیدهدر بعد بیرونی به روابط  ؛یابدمیشکلی درونی و بیرونی گسترش 

 (.1976)کرنبرگ، شودمی و در بعد درونی، به ساختارهای روان تبدیل انجامدمیدر محیط 

 هابازنماییفرد از خودش و دیگران و عواطف همراه با این  هایبازنماییکه  رسدمیبه نظر 
روابط موضوعی مشترک است  پردازاننظریهدر بسیاری از تعاریف 

 و همکاران 8؛هندلزاتس2012و همکاران،  7؛ اینسلگرز1976،؛کرنبرگ1991)وستن،

                                                           
1. Greenberg 

2. Mitchell 

3. Subjective 

4. Huprich 

5. Kernberg 

6. Mental image 

7. Inslegers 

8. Handelzalts 
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ظرفیت افراد برای برقراری روابط انسانی  توانمیساده، روابط موضوعی را  طوربه(. 2011،
 (.1،2013)کلی گیردمینخستین زندگی شکل  هایسالدر نظر گرفت که در 

بین کودک و  گیریشکل( روابط موضوعی را به روابط در حال 2015) 2شارف   
. به کندمیمادر، اطالق  مخصوصاًعشق در زندگی کودک،  هایموضوعدیگران مهم یا 

 ه آن رایا چگون بیندمیرا چگونه کودک روابط  کهاینبیش از روابط بیرونی،  ،عقیده او
 روابط هاینظریهدر  طورکلیبهاهمیت دارد.  ؛کندمیهشیارانه یا ناهشیارانه درون سازی 

بر شخصیت در  ،موضوعی، چگونگی تأثیر روابط درون سازی شده اولیه کودکی
 برخوردار است. توجهیقابل، از جایگاه سالیگبزر

روان پویشی در  هایسازه ترینمهمروابط موضوعی به یکی از  بر این اساس  
 توانیمفرد  سالیبزرگ که ردپای آن را در روابط؛ شودمیشخصیت تبدیل  گیریشکل
در هر موقعیت ارتباطی که  سالیبزرگفرد در  ،روابط موضوعی هاینظریهاز دیدگاه  دید.

کرار ناهشیار ت طوربه؛ درونی کرده درگذشتهالگوهای قالبی روابطی را که  قرار بگیرد
با شناسایی  "تعارضی ارتباط مایهبن"مبتنی بر  مدتکوتاهروان درمانگری پویشی  .کندمی

ع مراج کندمیباطی خود، تالش ارت هایموقعیتاین الگوهای غالب از خالل روایت فرد از 
د ناکارآم هایواکنشکه  یابددرمیمراجع  کههنگامی مد خود برهاند.آرا از گذشته ناکار

هستند که او در مقابل محقق نشدن  هاییپاسخ درواقعارتباطی  هایموقعیتوی در 
با افزایش آگاهی و از طریق  تدریجبه، دهدمیدر ارتباط با دیگران  هایشخواسته

د انتومیاز این طریق ؛ دهدمیر روابط با دیگران افزایش کارآمدی خود را د ،"وفصلحل"
 هایشواکنقبلی را داشته باشد و  هاینگرانی بدون اینکه ؛خود را محقق سازد هایخواسته
 سودمندی( 1390پژوهش فرامرزی و همکاران) قبلی را نشان دهد. گرتخریبخود 
 مقابله با تعارض هایشیوهگوارشی و  هاینشانهبهبود  برای ، راCCRTمبتنی بر  درمانیروان

رکز با تم این مدل درمانی در پژوهشی ؛ چنینهم بیماران سوءهاضمه کنشی نشان داده است.
ضمن ارتقای کیفیت روابط موضوعی، اضطراب اجتماعی را کاهش  ،بر الگوهای ارتباطی

غالب  الگوهایپژوهشی از وجود  هاییافتهنظری و  هایتبیین(. این 1395داد )مسگریان،
 تغییر آنالح و رتباطی و اصشناسایی الگوهای غالب ابر این اساس  .کندمیارتباطی پشتیبانی 

                                                           
1. Kelly 

2. Sharf 
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ضروری به  "تعارضی ارتباط مایهبن"مبتنی بر  مدتکوتاهاز طریق روان درمانگری پویشی 
ود رضایت زناشویی خکند تا  کمک زوجین بهد توانمی. این نوع مداخله درمانی رسدمینظر 

  د.نرا افزایش ده

 منابع
، تهران ،تحولی شناسیروان هاینظام نتریبزرگ ای ازگزیده (.1393) .پریرخ دادستان،

 سمت.
 ،تحقیق در علوم رفتاری هایروش(. 1378) .سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه

 .آگه نشر، تهران
 ،بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهشمروری  (.1391) عادل مهربان، مرضیه.

 دانشگاه علوم پزشکی. ،اصفهان
، و شکری شیروانی ک زاده طباطبایی،، پ؛ هوارد، ا. پ؛ رسولفالح آزادفرامرزی، محبوبه؛ 

ع مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضو(. تأثیر روان درمانگری پویشی کوتاه1390ج. )
های مقابله با تعارض بیماران سوءهاضمه شیوه گوارشی وی هانشانهارتباطی در بهبود 

 .1-13(، 12)پیاپی1، سال سوم، مجله روانشناسی بالینی ،کنشی

 (.تهران،نشر دانژه.1397(.علم عشق. ترجمه هاشم پوریامهر)2015گاتمن، جان.)

خانواده درمانی.ترجمه حمید رضا حسین (. 2000). هربرت ؛ گلدنبرگ، یرنهگلدنبرگ، ا 
 .نشر روان ،تهران ،(1392)شاهی برواتی و سیامک نقشبندی

 ،تهران، جوانی وبزرگسالی (نوجوانی،2روانشناسی رشد) (.1393) لطف آبادی، حسین.
 سمت.

 CCRT درمانیروانوارسی مفهوم ارتباط با موضوع و سودمندی (. 1395مسگریان، ف. )
 رساله دکتری ،)مبتنی بر مضمون محوری تعارض ارتباطی( در اضطراب اجتماعی

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران،  روانشناسی،
(. مقایسه الگوهای ارتباطی همسران 1388) وفایی، طیبه؛ خسروی، صدراله و معین، الدن.

 26-20، ص1شماره  2جلد، طب جانبازجانباز و عادی، 
 ، سمت.تهران، راهنمای عملی پژوهش کیفی (.1393) هومن،حیدرعلی.
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