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Abstract
The present study examined the relationship
between personality factors and the experience of
child abuse with family communications was
conducted in healthy subjects. This research was
descriptive
and
correlational.
Statistical
population the Isfahan city, and a sample of 100
people from the community who were willing to
cooperate to complete a questionnaire. The
questionnaire were included 21 questions
questionnaire of child abuse Yousefi and
Shamaizadeh, (1392), 10-item scale, family
connections Barnes and Olson (1982) and the
NEO Personality Inventory McCerae and
Costa(1992). The data analysis was performed
using Pearson correlation and stepwise
Regression analysis was performed using SPSS
software. The results showed that from the five
personality
factors,
extraversion
and
conscientiousness have a significant positive
correlation with, family communications and
neuroticism and experience of child abuse have a
significant negative relationship with family
connections (P>1/10(. According to these results,
it can be said to enhance family communication
should extraversion and conscientiousness
increased and neuroticism decreased. Also, the
methods purpose to treatment and solve for
individuals who experience child abuse.
Keywords: child abuse, personality, family
connections

چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی رابطة بین پنج عامل خصیلیو و
تجربة کودکآزاری با ارتباطات خانوادگی در افراد سلام انجلا
 جامعة آملاری. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود.خد
 نفر از این جامعه بلود011 مرد خهر اصفهان بودند و نمونه خام
 ابزار خلام.که حاضر به همکاری برای تکمی پرسشنامهها بودند
، سلللامی کللودکآزاری (یوسللفی و خللماعیزاده10 پرسشللنامة
 ملادهای ارتباطلات خلانوادگی بلارنز و امسلون01  مقیاس،)0931
 سلللامی کاسللتا و مکللری01 ) و پرسشللنامة خصیللیو ن للو0391(
 بهمنظور تحلی دادهها از تحلی همبستگی پیرسون و.) بود0331(
رگرسیون گا بهگا استفاده خد و محاسبات بله کملن نلر افلزار
، نتلایج نشللان داد از بللین پلنج عامل خصیللیو.انجلا خللد
برونگرایی و وجدانگرایی با ارتباطات خانوادگی رابطة مثبلو و
) و روانرنجوری و تجربة کودکآزاری باp>1/10( معنادار دارند
 بلا.)p>1/10( ارتباطات خانوادگی رابطة منفی و معناداری دارنلد
توجه به این نتایج میتوان گفو برای ارتقاء ارتباطات خلانوادگی
باید برونگرایی و وجدانگرایلی را افلزایش و روانرنجلوری را
 همچنین تمهیداتی اندیشید که تجربة کلودکآزاری.کاهش داد
.برای افراد درمان و ح گردد
 ارتباطللات، خصیللیو، کللودکآزاری:واژههاا ی کلیاادی
خانوادگی
z.yousefi1393@yahoo.com : نویسندۀ یسئول.*
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گرین3ه  .)2009نتایج نشان داده است روا

مقدمه
ارتباط ساختار انگیزشی مهمی است زیررا زمرانی رو روا ر

ائتماد ررونف ر

میان فردی افراد از نیاز آنها و ارتباط حمایت مری نر هترر
انجام وظیفو نموده در را ر استرس انعطافپذیرتر میشون و
از مشکالت روان شناختی متری خبر می دهن  .ارضرا شر ن
نیاز و ارتباط موجب نشاط و هزیستی میگردد (ریان و لینچ

مثبت خانواده ر
4

(دمرروه اسررماله سرراوین و ویلیررامز ه )1997ه

توانررایی حررز مسررهلو (هرروپزه تیل سررلیه لیتتنسررتینه آری و
شرررمن5ه  )1990و لرروا اخالارری فرزن ر ان (وا ررر6ه )1991
اثرگذار است.
تا نون پژوه هایی در زمینة ارتباوات خانوادگی انجرام

 1999رررو نقرررز از ریررروه ترجمرررو سررری م م یه .)1396

ش ه است ازجملو پژوه

هیجان هایی چون غمه افسردگیه حسرادت و تنهرایی ئال رم

ارتباوات خانوادگی را در توفیق و شکست ت صریلی دانر

گویررای زنر گی ر ون را طرة صررمیمانو ررا یفیررت ئررالی و
ارضا نن ه است (احم ی مهر و یوسفیه .)2014

آموزان نشان داد .یافتوهای حقیقیان و همکاران ( )1390نشان

در این میان روا

درون خانواده و چگونگی رفتار ائضرا

ا یک یگر از اهمیت ویژهای رخوردار است .در م ل روا ر

خانواده و نام م ل «چرخوای» 1سرو عر مرورد نارر اسرت:
 )1انسجام یا ا هم ودن خانواده  )2سازگاری خانواده ماننر
توانایی رای مقا لو را تیییرره  )3ارتبراط خرانواده .اگرر یر
خررانواده مهررارتهررای ارتبرراوی خرروم و زم را انرر
واحتمالزیاد ائضا و هم نزدی

داد روا

انبرپور و همکاران ( )1391نق

خرانوادگی سرازن ه ترثثیر مثبرت و معنریداری رر

سالمت روان افراد دارد .پژوه

غفراری و سرا ری ()1399

نق ارتباوات خانوادگی را در پ ی آیی تفکررات خود شری
نشان داد .یافتوهای پژوه نیکوس و دیوی  )2013( 7نشان
داد رفتار گرم و صمیمانة وال ین و م یریت مثبت ود ان را
خشونت و ناسازگاری نوجوانان را طة ئکر

دارد جعفرریه

و روا

مناسب مادر و

یوسفی و منشی ( )2014نشان دادن

ش ه ( ع انسرجام) و ارادر

نوجوانان ا اه

افسردگی در نوجوانران مررتب اسرت .در

مطالعة لنز و همکاران )1999( 9مشخص ش

و حز مشکالت ( ع سازگاری) خواهن ود .خر مهمری
از ئملکرد خانواده ستو و ارتباوات درون آن است رو اگرر

خانوادههای از هم ج ا ا مشکالت یشتری در را طة خود را

این ارتباوات از و ص یح اشن ائث تیییرات مثبته رشر

هر دو وال ه نسربت رو خرانوادههرای دارای فرزن خوانر ه و

و درک متقا ز از یک یگر خواهن ود (اخالقه اابال ملر

و

اسالم خان2ه  .)2013و یان دیگر ارتباط در خانواده از اهمیت
ویژه ای رخروردار اسرت چرا رو افرراد را رو یران نیازهرا و
نگرش هایشان اادر می سازد و ارتباط از و صراداانو فضرایی
ایجاد می ن تا ائضا توانن و یران اخرتالفنارهرای خرود

و نوجوانان در

خانوادههای معمولی مواجوان و ئزتنفر در نوجوانران در
خانوادههای سالم ستگی و ارتباط مثبت ین آنهرا و هرر دو
وال دارد.
ا توجو و اهمیت روا

صمیمانوه ازه شفاف و مسرتقیم

ین ائضای خانواده و اثر آن ر سالمت روانی و نار میرس

پرداختو و نیز توانن ئشق و م بت و ت سین خود را نسبت

ررسی ئوامز مرتب

و یک یگر ا راز نمایر  .از وریرق ارتبراطه ائضرای خرانواده
میتوانن مشکالت اجتنام ناپذیر و رای تمام خانواده ها رو

ضروری اش  .ئوامز متع دی مری تواننر ایرن روا ر را در
جهت ناص یح ه ایت نمای ازجملو مریتروان رو آزارهرا و

وجود می آی را حرز نماینر (موجرودیه یوسرفی و تر رانه

یتوجهیهای وال ین و اورافیان نسربت رو فرزنر ان اشراره

.)1397

نمود .افرادی و تجر ة ودکآزاری دارن و یا مورد یمهری
و رفتاری وال ین ارار گرفتوانر از نارر جسرمی و روانری

ا روا ر

رین ائضرای خرانواده امرری

یکی از راههای ارتباط خروم و ارویه تمر رز رر نقراط
اوت خانواده است (یوسفیه  .)2010خرانواده هرای موفرق و

دچار آسیبهای گاه جبرانناپذیری میشون

سالم رای هبود اوضاع خانو و م ی خانواده اا ام می ننر

و شکزگیری شخصریت آن هرا آثرار منفری و یرفری رجرای

و رای افزای

نقاط اروت آن ار م ررمیدارن (پتررسون و
2. Akhlaq, Iqbal malik & Aslam khan
4. Demo, Small, Savin & Williams
6. Walker
8. Lanz

و ر رون رش

میگذارد (خوشا یه .)1392
1. circamplex
3. Peterson & Green
5. Hops,Tildesley, Lichtenstien, Ary & Sherman
7. Nikos & Davis
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ر اساس تعریف ارا و ش ه در گزارش جهانی خشرونت و

در پژوه

لیمیه م

فر نه ویلسرون و مالکرا)2001( 4

سالمت ()2002ه ودک آزاری ئبارت است از استفاده ئمر ی

مشخص ش خشونت مادران در خانواده ا رفتارهرای منفری

از ا رته زوره ته ی یا نیروی جسمانی ئلیرو رودک توسر
ی فررد و یرا یر گرروه رو رو سرالمتیه حیراته رشر و

در فرزن ان همراه است نا راین خشونت خانوادگی وئنروان
یکی از ئوامز مؤثر در روز ودکآزاری شناختو میشود .در

ئزت نف
افزای

ودک لطمو زن یا احتمال ایجاد ص مات ع ی را
ده (م مودی ارا ری و همکرارانه  .)1399در حروزة

هاله سا

پژوه

و راینز )1999( 5مشخص ش مرادرانی

و مورد سوراستفاده جنسی ارار گرفتوان ه ش

را ر پتانسیز

اضایی چهرار دسرتة ئمر ه رودکآزاری شرامز غفلرته آزار

ررا تری از ررودکآزاری را نسرربت ررو مررادرانی ررو چنررین

فیزیکیه آزار روانی ئاوفی و آزار جنسری وجرود دارد (لیربه

تجر و ای ن ارن نشان میدهن  .الکو و همکاران رو نقرز از

پررالوزیه مالنسررونه سرریمون و آریرراس1ه  .)2009ر رفتاری و

اشمن ( )1994در مطالعرة خرود نشران دادنر مرادرانی رو

یتوجهی نسبت و ود ان اثرات ئصبشناختی متعر دی رر

پتانسیز آزار ود ان خود را دارنر دارای ئال رم افسرردگیه

میز ود ان دارد و منجر و اختالل ئملکررد اسرمتهرایی از

ورد ودکه اختالل روانری شخصریتیه وارایع اسرترسزا در

میز میگردد و مسهول حافاروه یرادگیریه تناریم ئواورف و
هم لی و حا ت هیجرانی هسرتن ( رامینو2ه )2000؛ نرا راین

زن گی و مشکالت خانوادگی یشتری در مقایسو را مرادرانی
و این پتانسیز را ن ارنر ه دارا مری اشرن  .در پژوهشری رو

پیام ر های ررودکآزاری شررامز جنبرروهررای مختلررف ازجملررو

توس سیاریه اارییزدیه جلیلیه خوشا یه شراهم مر ی و

جنبو های جسمیه ئاوفیه اجتمرائی و شرناختی اسرت .ررای

همکاران ( )1379انجام گرفت نتایج حا ی از آن است رو و

سرریاری از ود رران ایررن اثرررات فراتررر از دوران ررود یه در

ارتباط معناداری ین اا ام و ودک آزاری جسمانی را سرنه

نوجوانی و زرگسالی گسترش مرییا ر و رالقوه ائرث افرت

جن ه م ز سکونت و ج ایی وال ین و سا قة آزار جسمانی

هرهوری در وول ئمر ار انیان میگردد .از ئوامرز زمینروسراز

در ود ی وال ین وجود دارد .مطالعة زرگر و نشراطدوسرت

ودکآزاری مری تروان رو فقرر و مشرکالت ااتصرادیه تیرپ

( )1395نشرران داد ت صررریالت پررایین والرر ین در رررروز

شخصیتی وال ینه استرسهای م یطی و مکانهرای ترن زای

ودک آزاری مؤثر وده و فراوانی ودکآزاری در این وال ین

روانیه م ی های پرجمعیته ئ م پایبن ی و اصول مرذهب و
اخالق و نگرش مثبت نسربت رو تنبیرو ود ران اشراره نمرود

ووور معناداری ی از وال ین ت صیز رده اسرت؛ نرا راین
و نار می رس تجر ة ودک آزاری می توانر ائرث ضرعیف

(هوش اره  .)1379سیاری از وال ین آزاردهنر ه خرود ار رانی

ش ن پیون های ئاوفی رین فرزنر ان و والر ین شر ه و رر

سررور رفتررار جسررمی و جنسرری رروده و مر تهررا در معررر

ارتباوات ع ی آنان نیز مؤثر اش .

خشررونت در زن ر گی خررانوادگی ارررار داشررتوان ر ( رراپالن و
سادوک3ه  .)1393از ئوار

ودکآزاری و غفلت میتوان رو

سررالمت جسررمی ضررعیف (مانن ر خسررتگی مررزمنه تیییررر در

6

و هرحال شخصیت ائضای خانواده میتوان ر میز آنان
و ودکآزاری مؤثر اشر و یرا آنران را در رود ی مسرتع

ودک آزاری نمای  .اسرتا و مکرری )1999( 7پرنج ئامرز را

ئملکرد سیستم ایمنری)ه ه اشرت ئراوفی و روانری ضرعیف

و ئنوان تمایالت مبنایی و زمینة زیستی دارن ه در شخصیت

(مانن افسردگی و اضطرام) مشکالت اجتمائی (مانن مشرکز

معرفی ردهان  .این تمایالت اساسریه آمرادگیهرا و ئمرز و

در توسعة روا ا همسا ن و زرگسرا ن) اخرتالل ئملکررد
شناختی (مانن نقص در توجو و مهارت حز مسهلو) رفتارهرای

احساس و ن وی خاص اسرت (پرروینه ترجمرو جروادی و
یوره  )1390و ئبارت است از )1 :روانرنجروری رو رو

ه اشتی خطرناک (ماننر مصررف مرواد مخر ر) و مشرکالت

ثبات ئاوفی فرده ناسازگاریه اضطرام و رواننژنر ی اشراره

رفتاری (مانن پرخاشگری و زه اری (تانگ ونرگ و هولترونه

دارده  )2رون گرایری رو رو اجتمرائی رودنه فعرال رودنه

 )2007اشاره نمود.

امیر واری رو آین ه و اهرز گفتگو رودن فرد مرر وط استه
2. Comino
4. Lemmey, McFrlane, Willsin & Malecha
6. Ashman
8. Lanz

1. Leeb, Paulozzi, Melanson & Siomon
3. Kaplan & Sadouk
5. Hall, Sachs & Rayens
7. Costa & McCrae
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 )3تجر و گرایی و و صرفاتی چرون حساسریت رو زیبراییه
نجکاوی و تصورات فعال اسرته  )4توافرقپرذیری رو رو
گرای های ارتباط ین فردی تث ی دارد و افراد ا این صفات
اساسرراً سررازگاره نرروعدوسررت و میانررورو مرری اشررن ه )5
وج انگرایی و و نام و مسهولیتپذیریه پیشررفتولبری و
خویشتنداری اشاره دارد (فت ی آشتیانیه .)1395

اوزر و مارتینز )2006( 1در ت قیق خود نشان دادنر

شخصیت و تجر و ودک آزاری ا روا

خرانوادگی در رین

مردم شهر اصفهان را طو معنادار وجود دارد؟
روش
روش پژوهش ،جایعة آیگاري و نمونگه :رومنارور آزمرون
فرضیو های این پژوه

از وررح همبسرتگی اسرتفاده شر و

رو

را طة ین ودکآزاری و پنج ئامرز شخصریت را ارتباورات

ینرریهررایی در

خانوادگی ررسی گردی  .از خرداد تا مهر سال  1394در شهر

ارتباط های مختلف در مورد فرد دسرت زنر  .خصرلت هرای

اصفهانه از ین تمامی افراد و در دسترس وده و حاضرر رو
همکرراری ودنرر ه تعرر اد  100نفررر انتخررام و ررو تکمیررز

رین فرردی

پرداختن  .نا راین جامعة آماریه مردم

ان ر ازهگیررری شخصرریت مرریتوان ر ررو پرری

شخصیتی در ارتباط را سرالمت جسرمی و روانریه شرادیه
معنویت و هویت هر فرد است و ا یفیت روا

ارتباط دارد .نجمی و حسن زاده ( )1399در مطالعة خرود رو
ایررن نتیجررو رسرری ن ررو خصوصرریات ائضررای خررانواده

پرسشنامو های پژوه

شهر اصفهان و نمونو تع اد  100نفر از ایرن جامعرو و روش
نمونوگیریه روش نمونوگیری در دسترس ود .زم رو ک رر

وخصوص وال ین میتوان رفتار ودک را ت ت ترثثیر اررار

است ئلت انتخام این حجم نمونرو آن رود رو وبرق نارر
تاپاچنی و فی ل ( )2007ایر رو ازای هرر متییرر و خررده

نرادریه افتخرار و

متییر رین  10ترا  15نفرر وارد شرود و از آنجرا رو در ایرن

آمررالزاده ( )1399نشرران داد را طررة منفرری و معنررادار ررین

پژوه

 7متییر وارد ت لیزها ش نا راین حجرم نمونرو 15

ویژگیهای شخصیتی ئصبیته و را طة مثبت و معنیدار رین

نفر انتخام ش .

ده ر و اخررتال ت رفترراری دوران ررود ی ررا نرروع صررفات
شخصیتی والر ین ارتبراط دارد .پرژوه

ویژگیهای شخصیت رونگراییه تجر وگراییه توافقپرذیری
و وجر انگرایری را روا ر صرمیمی همسرران وجرود دارد؛

ابزار سنجش
در این پژوه از سو پرسشنامو شامز مقیاس م قق سراختة

ئطاآ ادیه یوسفی و مرادی ( )2013نشان دادنر رین هروش
هیجانی و مهارت های اجتمائی ا روا ر خرانوادگی وجرود

 21سؤالی تجر ة ودکآزاری (یوسفی و شرمائیزادهه)1392

خرانوادگی

پرسشنامة  10سرؤالی ارتباورات خرانوادگی ( رارنز والسرونه

و اسرمائیلی ( )1391نشران

 )2004و پرسشنامة شخصیت نهو  60سؤالی ( استا و مکریه
 )1992استفاده ش .

دارد .دی

( )2019را طو ین تام آوری و روا

را نشان داد .انبرپوره فرح خر
دادن

و روا ر خرانوادگی نقر

ئمر های در شرکزگیرری

یقیگگگاس کگگگودکآزاري ادراک شگگگده :پرسشرررنامة

موفقیت و یا ئ م موفقیت دان آموزان دارد.
وهرحرال اهمیرت روا ر خرانوادگی در حفرب و قرای

ودک آزاری شرامز  21سرؤال اسرت و م ققرین ویرژه ایرن

خانواده از چنان اهمیتی رخوردار است و و پرژوه هرای

تهیو ردن ؛ و چهار خرده مقیاس آزار جسمیه آزار

روزافزون نیازمن است در همین راستا و نارر مریرسر

رو

پژوه

جنسیه آزار ئاوفی و غفلت را میسرنج و آزمرودنی پاسر
پرس هرا را در یر ویرف  5درجروای ( سریارزیاده زیراده

تجر ررو ررودکآزاری و ویژگرریهررای شخصرریت نقرر
تعیین نن های در هبود و یا تخریب روا خرانوادگی دارنر

متوس ه مه سیار م) انتخام مینمای  .پاسر هرا از  1یرا 5

نتایج چنین پژوهشی نو تنها میتوانر رو تر وین سرتوهرای

نمرررهگررذاری م ریگررردد و ائتبررار صرروری و م ترروایی ایررن

درمانی و اصالحی روا

خانوادگی م

مینمای تا در ستوهای تر یتی نق

نر لکرو مر

تجر رو رودکآزاری در

پرسشنامو توس ارشناسان روانشناسی تثیی گشتو و آلفرای
رونبرراآ آن در ایررن پررژوه  0 /97م اسرربو ش ر ه اسررت.

سایر ا عاد زن گی خانوادگی روشن شرود از ایرنرو پرژوه

ررومناررور ررسرری همگرایرریه همبسررتگی آن ررا ئامررز

حاضر و دنبال پاسخگویی و این سؤال رود :آیرا رین ا عراد

روانرنجروری پررسشنامرة نهرو  60سرؤالری رررسری شرر
1. Ozer & Martinez
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( )0=p<0/05و روایی همزمان آن تثیی ش  .روایی سرازه آن

ان ازه گیری م ل پنج ئامز شخصیت دارد (پیتیلی 1ه .)2002

از وریق ئوامز ا تشافی و تثیی ی ررسی ش و چهار ع آن

هر ام از ئامزها دارای  12سؤال است و آزمودنی جوام را

را تثیی رد .روایری واگررای آن از وریرق همبسرتگی آن را
ئامز توافقپذیری ررسی و تثیی ش (.)p<.05

در ی ویرف  5درجروای از نروع لیکررت ( رامالً مخرالفه
مخالفه یناره موافق و رامالً موافرق) انتخرام مری نر و

پرسشنایة ارتباطات خگانوادگی :ررای سرنج

نمره گذاری ر اساس نمره های (4ه3ه2ه1ه )0است .حقشناس

روا ر

خانوادگی از پرسشرنامو روا ر خرانوادگی رارنز و اولسرون

در ت قیق خود ضریب همبستگی ین نمررات شراخصهرای

( )1992استفاده ش ه این پرسشنامو شامز  10سؤال اسرت و

 C, N, E, O, Aرا رو ترتیرب 0/92ه 0/90ه 0 /91ه  0 /77و

روی ی

مقیاس پنجدرجوای از امالً موافقم تا امالً مخالفم

 0 /97و دست آورده است .آلفای رونباآ رای این پژوه
 0 /74م اسبو ش .

نمرهگذاری میشرود .همسرانی درونری ایرن مقیراس توسر

شیوة اجرا :پرسشناموهای پژوه

السون و ارنز ( )1092در نمونوای  2465نفرره  0/95روده و
پایایی ازآزمایی  0/96است .در این پژوه

همسانی درونی

توسر افرراد (ائرم از

مرد و زن) و در دسترس وده و حاضر رو همکراری ودنر

این پرسشنامو مج داً از وریرق آلفرای رنبراآ ررسری شر
(.)α=0/9

تکمیز ش  .در این پژوه سعی ر ایرن رود رو از ااشرار
مختلف از نار در آم ه جنسیت و ت صیالت اسرتفاده گرردد.

پرسشنایة شخصیت  :NEO-FFIاین پرسشرنامو توسر

و سرؤا ت را

م قق در پاس گویی و راهنمایی جهت پاس

استا و مکری ( )1992در زمینة شناخت شخصیت سراختو و
ائتباریا ی ش ه است .استا و مکری نشان دادن

افراد شر ت نن ه همکاری نمود.

رو ضرریب

آلفای رونباآ آن رای ئامز های روان رنجوریه رونگراییه

ی فتهه
و مناور ررسی سؤال پژوه از آمار توصریفی (میرانگین و
ان راف استان ارد) و آمرار اسرتنباوی (همبسرتگی پیرسرون و

گرران سراختو شر  .ایرن

رگرسیون گام روگرام) اسرتفاده شر  .جر ول ( )1میرانگین و

تجر و گراییه توافق پذیری و وج انگرایی و ترتیربه 0/96ه
0/77ه 0/73ه 0/96ه  0 /91اسرررت .فررررم  60سرررؤالی ایرررن
پرسشنامو و وسیلة همین پرژوه

پرسشنامو یکی از ا زارهایی است و یشرترین اسرتفاده را در

ان راف استان ارد متییرهای پژوه

را نشان میده .

جدول  .1ییاناین و انحراف استاندارد کودکآزاري ،پنج عایل بزرگ شخصیت و ارتباطات خانوادگی
یتغیرها

ییاناین

انحراف استاندارد

ودکآزاری

39/90

13/67

روانرنجوری

37/67

5/67

رونگرایی
تجر وگرایی

41/91
39/19

5/51
4/73

توافقپذیری

39/96

4/94

وج انگرایی

42/45

3/60

ارتباوات خانوادگی

34/49

6/91

جر ول ( )2نتررایج ت لیررز همبسررتگی پیرسررون را نشرران
میده  .یافتو های ج ول ( )2نشان میده از ین پنج ئامرز

را طة مثبت و معناداری دارن و روانرنجوری و ودکآزاری
ا ارتباوات خانوادگی را طة منفی و معناداری دارن .

شخصیت رونگرایی و وج انگرایی ا ارتباوات خرانوادگی
1. Pytilik
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جدول  .2ضرایب همبستای بین پنج عایل بزرگ شخصیت و کودکآزاري با ارتباطات خانوادگی
یتغیرهاي پیشبین

ارتباطات خانوادگی

یعناداري

روانرنجوری

-0/437

0/000

رونگرایی

0/427

0/001

تجر وگرایی
توافقپذیری

0/057
0/021

0/339
0/440

وج انگرایی
ودکآزاری

0/304
-0/397

0/011
0/002

ومناور ررسی مهمترین ئامز از ین ئوامرز مرذ ور در
پی ینی ارتباوات خانوادگی از ت لیز رگرسیون گام روگرام

ج ر ول ( )3نتررایج ت لیررز رگرسرریون رررای ارتباوررات
خانوادگی ر اساس پنج ئامرز شخصریت و رودکآزاری را

استفاده ش .

نشان میده .

جدول  .3تحلیل رگرسیو براي پیشبینی ارتباطات خانوادگی بر اساس روا رنجوري و کودکآزاري
یجذور

یتغیرهاي واردشده

ضریب

به یعادله

رگرسیو

1

روانرنجوری

0/437

0/191

2

ودکآزاری

0/529

0/279

گام

سام

ضریب

آزادي 1

آزادي 2

0/191

12/74

1

54

0/001

0/099

6/49

1

53

0/014

خالص

رگرسیو

همانوور و در ج ول ( )3مالحاو میشوده در گام اول

درجة

درجة

F

یعناداري

است و و تنهایی میتوان  9/9درص از واریران

ارتباورات

روانرنجرروری ررا ضررریب رگرسرریون  0/437وارد معادلررو
رگرسیون ش ه و اادر و پی ینی  19/1درصر از واریران

خانوادگی را توضیح ه (.)p<0/014
ج ر ول ( )4نتررایج ت لیررز واریرران

ارتباورررات خرررانوادگی اسرررت ( .)p>0/001در گرررام دوم

معناداری سهم های روانرنجوری و ودکآزاری در پی

ررومناررور ررسرری
ینی

ررودکآزاری ررا ضررریب رگرسرریون  0/529وارد معادلررو

ارتباوات خانوادگی را نشان میده  .همان وور رو مالحارو

رگرسیون ش ه است و این متییر در نار روانرنجوری ارادر

ینی ش ه از ل اظ آماری معنادار روده

و پی

ینی  27/9درصر از واریران

ارتباورات خرانوادگی

میشود سهم های پی

و اا ز ائتماد است (.)p<0/001

جدول  .1تحلیل واریانس یک راهه براي ارزیابی یعناداري سامهاي روا رنجوري و کودکآزاري در پیشبینی
ارتباطات خانوادگی
یتغیر

روانرنجوری

ودکآزاری

تعداد

یجموع یجذورات

درجة آزادي

ییاناین یجذورات

F

یعناداري

رگرسیون

465/920

1

465/920

12/740

0/001

اایمان ه

1974/919

54

36/573

ز

2440/939

55

رگرسیون

691/091

2

340/545

اایمان ه

1759/749

53

33/203

ز

2440/939

55

10/257

0/001
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ج ول ( )5ضرایب معادلو رگرسیون پی

ینی ارتباورات

خانوادگی ر اسراس روانرنجروری و رودکآزاری را نشران

ضرایب خام و استان ارد پی

ینی معادلو ارتباوات خانوادگی

ارا و ش هان و همگی از ل اظ آماری معنادارن .

میده  .همرانورور رو در جر ول ( )4مالحارو مریشروده
جدول  .1ضرایب خام و استاندارد یعادله رگرسیو براي پیشبینی ارتباطات خانوادگی بر اساس روا رنجوري و
کودکآزاري
یتغیر

ضریب خام ()B

خطاي استاندارد

ضریب بتا

T

یعناداري

مق ار ثا ت

52/293

3/370

-

15/513

0/000

روانرنجوری

-0/313

0/101

-0/369

-3/096

0/003

ودکآزاری

-0/135

0/053

-0/305

-2/546

0/014

ررا توجررو ررو ج ر ول ( )5معادلررو پ ری ین ری ارتباوررات
خانوادگی ر اساس روان رنجوری و رودک آزاری رو شررح

نا راین می توان نتیجو گرفت و خصوصریات شخصریتی
روان رنجوری همتون ناسازگاریه غمگین و افسرردهخروییه

زیر است:

خشم و مرویی و مضطرم ودن میتوان جوی منفری رین

( +52/293روان رنجوری)  ( -0/313ودک آزاری) = -0/135

فرد و اورافیران ایجراد نمایر و از روا ر صرمیمانة ئراوفی

ارتباوات خانوادگی

جلوگیری ن و زمینوساز ر هرم زدن روا ر دوسرتانو رین
ائضای خانواده گردد و نیز ائث ایجاد خصومت و ر ورت

بحث و نتیجهگیری
خانواده اصلی ترین هستة جامعو و رانون حفرب سرالمت و

همتون خویشتنداریه مسهولیتپرذیریه نتررل تکانروهرا و

ه اشررت روان اسررت .اول لی ر ئملکرررد موفررق خررانواده

تمایالته متانت و تعمق و خصوصیات رونگرایی همترون

ارتبرراط اسررت .ارتبرراط مررؤثره یکرری از ویژگرری هررای مهررم

اجتمائی ودنه شوآوبعیه مردمآمیزیه مصمم و ااراده ودن
تثثیر مثبتی ر ایجاد روا ر صرمیمانو در رین افرراد خرانواده

ص یح اش ائث تیییرات مثبته رشر و درک متقا رز از
یک یگر خواه ود (اخرالق و همکرارانه  .)2013در ایرن

ررین فررردی و

خانواده های سالم و اوی است  .اگرر ایرن ارتباورات راز و

پررژوه

نتررایج نشرران داد از ررین پررنج ئامررز شخصرریته

شود .از ورف دیگر خصوصریات شخصریتی وجر انگرایری

داشررتوه زمین رة مسررائ ی را از ل رراظ روا ر

ارتباوات خانوادگی فراهم مریآورد .در تبیرین ارتبراط منفری
داشتن تجر ة ودکآزاری در فرد آزاردیر ه را ایجراد حر

رون گرایی و وج انگرایی را ارتباورات خرانوادگی را طرة

یائتمادی و

مثبت و معناداری دارن و روان رنجوری و رودک آزاری را
ارتباوات خانوادگی را طة منفی و معناداری دارن  .پرژوه

ضعیف و مشکالت رفتاریه مرانع از ایجراد روا ر مثبرت و
مؤثر ین فرد و دیگر ائضای خانواده خصوصاً والر ینه اگرر

را یافترو هرای نرادری و

آزارگری از ورف آنها انجام ش ه اش ه چرخة معیو ی را در

همکاران ( ) 1399مبنی ر ارتباط منفری ویژگری شخصریت

روا خانوادگی ایجاد مینمای .
ا توجو و نتایج این پژوه میتوان نتیجو گرفت زمانی

رون گرایی و وج انگرایی ا ارتباورات خرانوادگی همسرو
ولی در مورد را طو تجر رو گرایری را ارتباورات خرانوادگی

خانواده تجرارم روا ر خرانوادگی مطلروم را

خواهن داشت و ائضای خانواده و خصوص افرراد لیر ی

هرال و همکراران ()1999ه

وال ینه رونگرا اشرن ه

حاضر ا توجو و پیشینة پرژوه

روان رنجرروری ررا روا رر خررانوادگی و ارتبرراط مثبررت

همسو نبرود و نیرز را پرژوه

ائضای ی

ینیه ئرزتنفر

در خانواده همتون زوجین در نق

پرایین و ه اشرت روانری

ررالکو و همکررارانه ررو نقررز از اشررمن ()1993ه سرریاری و

توافقپذیر وده و مایز اشن تا یک یگر را درک نن و ا هم

همکاران ( ) 1390مبنری رر ارتبراط منفری رودکآزاری را
ارتباوات خانوادگی همسو ود.

همراه اشن همتنین هر ی ه وظایف خانوادگی را ا توجرو
و صفت وج انگرایی روخرو ی پاسرخگو اشرن  .از سروی
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دیگر روا

خانوادگی مطلوم در گرو آن است رو زوجرین

ح ااز آزاردی گی را تجر و رده اشن در غیر ایرن صرورت
ینی حاصز از تجر و ودکآزاری و یائتمادی مررتب را
آن مانع از آن مریگرردد ترا روا ر خرانوادگی مناسرب رین
ائضای خانواده شکز گرفتو و تقویت گردد .رو ایرن ترتیرب
میتوان گفت رای هبود روا

خانوادگی مریتروان افرراد را

تشویق و رونگراییه توافقپذیری و وج انگرایی از ی سو
و حزوفصز تجارم آزاردی گی ود ی رد.
ا توجو و این یافتوها پیشنهاد مریگرردد :خرانوادههرا از
تثثیرات لن م ت و منفی ودکآزاری ر شخصیت و روا ر
خانوادگی فرد آزاردی ه آگراه گردنر  .صرفت ررونگرایری و
وج انگرایی در ین ائضای خانواده تشویق و تقویت گرردد.
و ار ردن تمهی ات و راه ارهایی جهت جبران تجر رة آزار

م

نیررز همتررون سررایر پررژوه هررا

ودیت هایی داشت و خشی از آن مر وط و ان ازهگیری

متییرهررا ررا پرسشررنامو ررود ررو نتررایج را م رر ود ررو
م

ودیتهای پرسشنامو مینمای  .از سروی دیگرر رو دلیرز

ماهیت پژوه های همبستگی نمیتوان از نترایج آن اسرتنباط
ئلی رد.

اصفهانه از تمامی افرادی و و پرسشنامو های ایرن پرژوه
یراری

نموده انر مرال تشرکر را داریرم .زم رو ک رر اسرت رین
نویسن گان هیچگونو تضاد منافعی وجود ن ارد و این پژوه
رگرفتو از پایاننامو دانشرجویی اسرت و از حمایرت مرالی از
هیچ موسسوای رخوردار نبوده است.

پروینه جان ( .)1390شخصیت ناریو پژوه ه ترجمو جوادی و
یوره تهران :آییژ.
)1390( .

تثثیر روا خانوادگی رر ه اشرت روانری فرزنر ان در شرهر
اصفهان .مجلو ئلمی پژوهشی ت قیقات ناام سالمته دوره 7ه
شماره 3ه .1390

شناختی و خانواده مؤثر در روز ودکآزاری در شهر اصفهان.
فصلنامة خانواده پژوهیه (.165-176 :2)6
سرریاریه عه ا .رراارییررزدیه سه ع .جلیلرریه م .خوشررا یه ک.
شاه م مر یه د؛ و همکراران .)1390( .ررسری رودکآزاری
جسمانی در مراجعان سو درمانگاه تخصصی اوریان

ود ان

شهرستان تهران .فصلنامة پژوهشی توان خشی .دورة 2ه شماره
6-7ه .7-13
غفاریه الف .سا ریه م ( .)1399ررسی و مقایسرة را طرة والر -
فرزن در خانوادههای دانشجویان خود شیگرا و خانوادههرای
دانشجویان غیرخود شیگرای دانشگاه فردوسی مشه  .اولرین
ملی خانوادهه دانشجو و دانشگاه.

فاضزه الف .حقشناسه ح .شاورزه ز .)1390( .ا رت پی ینری
ویژگی های شخصیتی و سب زن گی ر رضرایتمن ی زوجری
زنان پرستار شهر شیراز .فصلنامة ئلمی پژوهشی جامعوشناسی
زنانهه سال دومه شماره سوم.
انبرپورئالمه

 .فرح خ ه ک .اسمائیلیه م .)1391( .ررسری و

مقایسو روا ر خرانوادگی دانر آمروزان موفرق و نراموفق در
.337

اپالنه ه و سادوکه مه ج ( .)1393خالصرو روانازشرکی (ئلروم
رفتاری-روانازشکی) ،ترجمو پورافکاریه انتشارات شهر آم.
فت ی آشتیانیه م .ت .)1395( .آزمونهای روانشناختی :ارزشریا ی
شخصیت و سالمت روان .تهران :نشر آگاه.
م مودی ارا یهج .درخشان پوره ف .کا رریه د .شهسرواریه س.

موسررویه س و همکرراران ( .)1399ررودکآزاری و غفلررته
راهنمررای ررار ردی رررای روانپزشررکانه متخصصرران اوفرراله
پزشکان و روانشناسانه تهران :نشراطره.
مولود موجودیه زهرا یوسفیه هراجر تر ران .)1397( .پری

من بع

حقیقیانه م .حقیقته ف .فرشیه س.ز .م سرنی پروره

زرگره ف .نشاط دوسته حه ط .)1395( .ررسی ئوامز جمعیرت

ت صیز .فصلنامو خانواده پژوهیهه دوره 31ه شرماره 9ه -353

سپ سگزاری
ضررمن سررااس از معاونررت پژوهشرری دانشررگاه آزاد اسررالمی
ا دات تمام پاس داده و ما را در انجام ایرن پرژوه

151-131

همای

و درمان آنه در افراد آزاردی ه ان یشو شود.
در ررز ایررن پررژوه

خوشرا یه ک ( .)1392گررزارش یر مرورد سوراسررتفاده جنسرری.
فصلنامو ئلمی پژوهشی رفاه اجتمرائیه سرال دومه شرماره 7ه

ینری

افسردگی نوجوانی ر اساس استرسهای نوجوانیه تامآوریه
سب های دلبستگی و روا خانوادگی در دو گروه ت فرزنر
و چن فرزن  .ت قیقات ئلوم رفتاریه )2(16ه .229-221
نادریه ف .افتخراره ز.آمرالزادهه ص ( .)1390را طرو ویژگریهرای
شخصیت ا روا صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد.
فصلنامو ئلمی پژوه زن و فرهنگ .سال سومه شماره نهرمه
.93-99
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