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 چکیده:

غیرکالمی زوجین بر اساس ترس از صمیمیت انجام گرفت. روش پژوهش،  –پژوهش حاضر با هدف پیش بینی روابط کالمی  :هدف

نفر تعیین و با استفاده  310توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه زوجین شهر مشهد بودند که از میان آن ها 

و مقیاس ترس از  (PCIارتباط اولیه )پرسشنامه از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از 

(، استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار  1991صمیمیت دسکانتر و ثلن)

 و )نمره کل( اولیه ارتباط بین کهانجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد  SPSSگرفتند و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 که داد نشان نیز رگرسیون نتایج (.p< 01/0) دارد وجود ارتباط صمیمیت از ترس با غیرکالمیو  یکالم ارتباط مقیاسهای خرده

 و کالمی ارتباط ها، یافته به توجه با. (p< 001/0) کنند می بینی پیش را زوجین صمیمیت از ترس کالمی، غیر و کالمی ارتباطات

 .بگذارد تأثیر ها زوج بودن تصمیم از ترس بر تواند می یکالمغیر

 

 صمیمیت، زوجین از ترس روابط کالمی، روابط غیر کالمی ، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

  



 

  مقدمه

های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم خانواده یکی از رکن

سازی اعضای خانواده و رو سالممطلوب با یکدیگر است. از این مشروط بر برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطه

 زمره در خانواده . نظام(1380، 1گمان، اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت )برنستین و برنستینهایشان بیرابطه

از این رو، نیاز به  (؛1394)اصالنی و همکاران،  گیردشکل می جنس دو بین ازدواج اساس بر که است اجتماعی هاینظام مهمترین

افراد ازدواج  (.1391شود )بشارت، برقراری و حفظ پیوند و روابط نزدیک با دیگران به عنوان انگیزه اساسی و بنیادی بشر قلمداد می

 Montesi)ها منبع اصلی عاطفه و حمایت است ای که برای آنکنند، رابطهمی ترین رابطه بزرگسالی محسوبرا به عنوان صمیمانه

et al, 2013) اش در رشد روابط نزدیک و . توانایی پروراندن صمیمیت یک عامل بین شخصی است که به خاطر نقش اساسی

آل روابط بین فردی نزدیک، به افراد ایدهبه طور  . (Greeff and Malherbe, 2012)اش با رضایت زناشویی با اهمیت است رابطه

ها دهد که نیاز خود به پذیرفته شدن، مورد توجه بودن، ارزشمند تلقی شدن و دوست داشته شدن را برآورده کنند و به آناجازه می

انایی برقراری و حفظ افزون بر این، تو (.Fletcher,2002 ها و رفتارهایی را متقابال انجام دهند)دهد که چنین نگرشفرصت می

 , Montesi et al)بخش داشته باشند کند با مشکالت ارتباطی کنار آیند و روابطی رضایتصمیمیت با دیگران به افراد کمک می

 Phillips et)کنند بخش توصیف میکه اجتناب از صمیمیت مشخصه افرادی است که روابطشان را کمتر رضایت؛ درحالی(2013

al , 2013)کنند، احتماالً نزدیک شدن به دیگران و برقراری روابط ترسند یا از صمیمیت اجتناب مینی که از صمیمیت می. کسا

. صمیمیت رویدادی (SzymanskiD & Hilton ,2013)بخش برایشان دشوار است                                   گرم و رضایت

پذیری شخص پرده گویی ممکن است حس آسیبشود. این بیدلی پاسخ داده میپرده گویی واقعی با همکه در آن بیاست ارتباطی 

 Sobra et).طرف مقابل را بپذیرندشان بهپذیریرا افزایش دهد، اما افراد برای کسب صمیمیت، لزوماً باید خطر نشان دادن آسیب

al ,2014) واهند ترسید، و ممکن است این افراد مشکالت احتمال زیاد از صمیمیت نیز خترسند، بهپذیری میکسانی که از آسیب

 سازیمفهوم درک و منظور( به  2015) Sobra and costa .(Phillips et al , 2013)بیشتری را در روابط مهمشان تجربه کنند 

 با شخصی مهماحساسات  و افکار تبادل برای شده قابلیت بازداری به که کردند، مطرح ترس از صمیمت را مفهوم صمیمانه، روابط

 طرد از ولی هستند شخصی بین ارتباط خواهان صمیمیت دارند ترس از که افرادی شود.می گفته اضطراب نتیجه در دیگران

ای یا ترس از صمیمیت مفهومی خصیصه . کنندمی تجربه را اضطراب دیگران، با غیرکالمی و کالمی ارتباط طی نتیجه در ترسند،می

ها تجربه شود. گرچه عوامل موقعیتی و طرف مقابل متغیرهای مهمی ها و زوجتواند در دامنه وسیعی از موقعیتمیاست؛ زیرا  خلقی

شناختی درون یک فرد در تجربه صمیمیت هستند، با این حال محققان به مطالعه ترس از صمیمیت با تمرکز بر فرایندهای روان

های حل نشده صمیمیت، اغلب تعارض.  کننددر همه روابط نزدیک دارد تمرکز می اند و بر قابلیتی که فرد برای صمیمیتپرداخته

های جدید ها باید راهزوج (Sobra et al ,2014).آورد های ارتباطی جدیدی به وجود میدوران کودکی را تحریک کرده و چالش

از مهمترین عواملی که موجب مسرشان را عوض کنند. برقراری ارتباط با یکدیگر را فراگیرند و فرضیات اساسی پیوند دهنده خود و ه

که نتیجه ی فقدان  ارتباطی و ارتباط نادرست و ناخرسند زوج ها می باشد شود، مشکالت ناسازگاری در زندگی زوج ها می بروز

؛ به نقل از 1382برنستین، ؛ 2007، 2برقراری ارتباط سالم، صحیح و صمیمانه آنها است )یالسن مهارت های مناسب و ضروری برای
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ارتباط فرآیند فرستادن و دریافت کردن پیام است و مستلزم این است که حداقل دو نفر وجود داشته  (.1391اورکی و همکاران، 

(. ارتباط نقش بسزایی در کمک به زوج ها 1386؛ به نقل از نظری، 1991، 3باشند که برهم اثر گذاشته و از هم اثر بپذیرند )کریگ

به طور کلی می توان گفت، ارتباط محور اصلی زندگی ما است  (Lawson,2008)کند  هت تداوم یا افزایش روابط شان بازی میج

(. در ارتباط 1376، 4و شامل اشکال مختلف کالمی، غیر کالمی، نمادین، عمدی، غیر عمدی، فعال و یا غیر فعال می باشد )کول

شده یا گفته شده، رمزبندی می گردد و افراد با این شیوه با یکدیگر به تبادل احساسات و افکار کالمی، پیام ها در قالب کلمات نوشته 

می پردازند. بنابراین معنی پیام ها از ماهیت ترتیب کلمات روشن می گردد. این نوع زبان، با منطق، برهان و توضیح گره خورده است. 

کات بدنی، حاالت بدن و اندام ها، بیان چهره ای، لحن و صدا و ردیف آهنگ این در حالی است که ارتباط غیر کالمی، ژست ها، حر

در واژه ها را در بر می گیرد. در این نوع ارتباط شعر، موسیقی، نقاشی و سایر جنبه های هنری هم دخالت دارند. سایر روش های 

ماس. عالوه بر این، طریقه ی لباس پوشیدن افراد، ارتباط غیرکالمی عبارتند از: نوازش، بوسیدن، در آغوش گرفتن و انواع مختلف ت

عباسی بورندرق، ؛ به نقل از 1375؛ بارکر، 1382آرایش و ظواهر کلی آن ها متضمن  پیام های غیرکالمی ایشان است )موسوی، 

غیرکالمی در قالب صورت کالمی و در قالب گفتار و چه به صورت ارتباط زناشویی نیز فرایندی که در طی آن زوج ها چه به(. 1390

؛ به نقل از 1996، 5دادن، سکوت، حاالت چهره و ژست های مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات، افکار )ترنهلم و جانسنگوش

  به طور معمول  (.1393)کیمیایی، منصوری و منصوری،  پردازند(، نگرش ها، حقایق، باورها و ایده ها می1384زاده و احمدی، فاتحی

زوج ها با روابط کالمی و غیرکالمی ضعیف، یک یا هر دوی آنها احساس می کنند که درک نمی شوند، به آنها بی احترامی یا توهین 

 (.Sheras and Koch-Sheras, 2006می شود، شنیده نمی شوند یا نادیده گرفته می شوند )

  Kahn(1970) ت زناشویی پرداخت. وی معتقد است که روابط غیرکالمی به در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباط غیرکالمی و رضای

تمام روابط کالمی و درواقع کلمات، معنا و کیفیت می بخشد؛ از این رو تاکید وی بر روی ژست های مخصوص، حاالت چهره و نحوه 

تم ارتباطات زناشویی ی ادای کلمات است. نتیجه ی یافته های محقق حاکی از آن است که لزوم درمان با محوریت پیشرفت سیس

در پژوهش  خصوصا ارتباطات غیرکالمی، در ازدواج هایی که نمره ارتباط غیرکالمی آن ها پایین است، ضروری به نظر می رسد.

، در تحقیق خود به بررسی تمایز زوج های درمانده و غیردرمانده پرداختند. نتایج تحقیق آن ها Gottman et al (1977) دیگری 

، زوج های درمانده در مقایسه با زوج های غیر درمانده، نسبت توافق به عدم توافق کمتری دارند که این امر خود می نشان داد که

تواند ناشی از ارتباط کالمی و غیر کالمی ضعیف آن ها باشد. همچنین، همان طور که آن ها انتظار داشتند، زوج های درمانده به 

پژوهش  درToomey (1983) نفی تری را نسبت به زوج های غیر درمانده بروز می دهند.شکل معناداری، رفتارهای غیر کالمی م

، به این نتیجه دست یافت که روابط "تحلیلی بر الگوهای ارتباط کالمی در گروه هایی با سازگاری باال و پایین زناشویی"خود با عنوان 

زناشویی که سازگاری باالیی را دارند، با الگوهای ارتباط کالمی همنوایی و روابط زناشویی که سازگاری پایینی را تجربه می کنند با 

نیز در پژوهشی   Yoo et al (2014) های ارتباط کالمی مواجه، شکایت، تدافعی و تعامل کالمی شکایتی در ارتباط هستند.الگو

تلفیقی و اصالح ارتباطات زوجین در کنترل هیجانات منفی، کاهش تعارضات زناشویی، بهبود الگوهای  -نشان دادند که آموزش رفتاری

در Gordon and Dorana (1999) باشد. یت جنسی و صمیمیت عاطفی زوجین موثر میارتباطی، رضایت از ارتباط و صمیم
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روانی باعث کاهش اضطراب، افزایش  -نشان دادند که این روش آموزشی «کاربرد مهارتهای ارتباطی صمیمانه»پژوهشی با عنوان 

در پژوهشی با عنوان صمیمت زناشویی  Waring and Kelon (2008)سازگاری، افزایش رضایت و صمیمیت زناشویی شده است. 

  . ها قوی صمیمت زناشویی استنشان دادن که خود افشایی یکی از پیش بینی کننده

های در خور توجه در حل مشکالت و رسیدن به در مجموع شناخت عوامل موثر در بهبود روابط زناشویی و مدیریت آن، یکی از روش

کند (. شناخت این عوامل نه تنها به زوج درمانگر کمک می1394مهر و همکاران، د )خجستهرورضایت از زندگی زناشویی به شمار می

ها پرداخته و به کند تا با شناختن این عوامل به ایجاد، تقویت و یا اصالح آنتا مشکل را تشخیص دهد، بلکه به زوجین نیز کمک می

ندگی زناشویی از این رو، نظر به پیامدهای ترس از صمیمت در ز(. 1394رضایتمندی و صمیمیت دست یابند )سودانی و همکاران، 

های حلها و فرزندان، ضرورت شناخت و یافتن راهو باالرفتن میزان طالق در جامعه، تاثیر نامطلوب مشکالت ارتباطی در زندگی زوج

تحقیق درباره مشکالت و تعارضات  های جدید برایها و جستجوی زمینهموثر در کاهش تعارضات، بهبود ارتباطات نامناسب زوج

از این رو  دهد.یمزناشویی جهت استفاده محققان و درمانگران خانواده، از دالیلی هستند که اهمیت و ضرورت این پژوهش را نشان 

رابطه  در زوجین غیرکالمی با ترس از صمیمیت –در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین روابط کالمی 

 وجود دارد یا خیر.

 

 روش تحقیق

بوده  1396این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین ساکن شهر مشهد در سال 

عایت اصول ربه منظور  نفر براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 310است که از میان آن ها 

 نامه ها محرمانه خواهد بود.اخالقی، پیش از تکمیل پرسشنامه ها، پژوهشگران به تمام شرکت کنندگان این اطمینان را دادند که نتایج پرسش

 

 :ابزارهای پژوهش 

 

همیشه( است =  5هرگز، = 1ای )درجه 5و از نوع لیکرت  سوالی 25یک پرسشنامه خودگزارشی : (PCIمقیاس ارتباط اولیه ) -1

تدوین و برای ارزیابی ارتباط زناشویی و فراوانی وقوع رفتارهای ارتباطی کالمی و غیر کالمی استفاده  (Navran ,1967)توسط  که 

ها خود می باشد. در جمعیت ایرانی این پرسشنامه شده است و دارای سه خرده مقیاس کالمی و غیر کالمی و ادراک فرد از توانایی

 مذکور پایایی، پرسشنامه محاسبه منظور( به 1394( هنجاریابی شده است. کیمیایی و همکاران )1394ی و همکاران )توسط کیمیای

کرد. همسانی درونی  زوج غیر بالینی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند اجرا 50زوج بالینی و  32 روی را

ها ارتباطی خود و ادراک همسر از ها کالمی، غیرکالمی، ادراک فرد از تواناییاس)ضریب آلفای کرونباخ( کل پرسشنامه و خرده مقی

، 78/0، 75/0های بالینی برابر و در بین زوج 57/0، 54/0، 21/0، 64/0، 66/0ها ارتباطی فرد در بین زوج بغیر بالینی به ترتیب توانایی

ه با مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی و بعد ارتباط آن بود. همبستگی متقابل پرسشنامه ارتباط اولی 11/0،74/0،49/0

بود. تحلیل عاملی اکتشافی  29/0و  34/0ها بالینی به ترتیب برابر و در بین زوج 50/0و  48/0ها غیر بالینی به ترتیب در بین زوج



 

بعالوه پرسشنامه ارتباط اولیه ابزاری معتبر و روایی  ادراک همسر( را تایید کرد. –)ادراک خویشتن  6نیز ساختار دو عاملی بیچ آریاس

 ها بالینی و غیر بالینی و ادراک فرد از توانایی ارتباطی خود و ادراک همسر از توانایی ارتباطی اوست.برای سنجش ارتباط زوج

آیتمی  35(، یک مقیاس 1991، دسکاتنر و تلن، FIS(مقیاس ترس از صمیمیت (: FIS( 7مقیاس ترس از صمیمیت -2

های مربوط به روابط نزدیک تهیه کردند؛ خواه ( این مقیاس را به منظور سنجش اضطراب1991خودگزارشی است. دسکاتنر و تلن )

ا و روابط بین افراد در یک رابطه عاشقانه درگیر باشند یا خیر. همچنین این مقیاس ترس افراد را در دامنه وسیعی از موقعیت ه

کنند در یک رابطه نزدیک قرار شود در حالی که تصور میها خواسته می(. از آزمودنی1996سازد )شرمن و تلن، شخصی آشکار می

)به هیچ وجه توصیف کننده من  1ای از درجه 5آیتم را  بر روی یک مقیاس  35دارند، به تکمیل پرسشنامه بپردازند و هر یک از 

( برای تعیین 1991(.  دسکاتنر و تلن )1391امال توصیف کننده من است( درجه بندی کنند )فالح زاده و همکاران، )ک 5نیست( تا 

ها پایایی و روایی مقیاس ترس از صمیمیت از دانشجویان استفاده کردند. برای تعیین روایی سازه و روایی افتراقی )واگرا(، آزمودنی

(، مقیاس تجدید نظر (MSIS(، مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (JSDQفشایی جورارد های اصالح شده پرسشنامه خود انسخه

( و آیتم (NCS(، فرم کوتاه نیاز به شناخت M-CSPSکرون )-(، مقیاس جذابیت اجتماعی مارلو(RULSشده تنهایی یوکال 

( 93/0نی درونی باال )آلفای کرونباخ، از همسا FISخودسنجی دوستی و صمیمیت را تکمیل کردند. نتایج مطالعه اولیه نشان داد که 

 %4/33( برخوردار است. به عالوه تحلیل عاملی این آزمون نشان داد که تنها یک عامل که =r 89/0و پایایی باز آزمایی باالیی )

ا تک بعدی کند در مقیاس غالب است، که حاکی از روایی سازه این مقیاس به عنوان آزمونی است که ماهیتواریانس را برآورد می

( هنجار شده و روایی و پایایی آن بررسی شده است که 1390زاده )است. این مقیاس در جامعه ایرانی، توسط فالح زاده، فرزاد و فالح

های فرعی و برای عامل 92/0و ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس  79/0، 2و عامل  81/0، 1، عامل 83/0همسانی درونی کل مقیاس 

 به دست آمد.  85/0و  87/0تیب به تر 2و  1

 

 

 

  

                                                           
6 . Aryas Bich 
7 Fear of Intimacy Scale 



 

 هایافته

مشخصات 1در این مطالعه، نقش روابط کالمی و غیرکالمی در پیش بینی ترس از صمیمیت در زوجین مورد بررسی قرار گرفت. جدول  

 . را نشان می دهدجمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش 

 . داده های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش1جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

نفر نیز زن بوده اند. میانگین و  155نفر مرد و  155نفر شرکت کننده در پژوهش،  310نشان می دهد، از  1همانطور که جدول 

بوده است. همچنینن، میانگین و انحراف معیار در مدت ازدواج شرکت  94/8و  96/36انحراف معیار سن شرکت کنندگان به ترتیب 

درصد( و بعد از آن  5/34کثریت زوجین شرکت کننده در پژوهش، دارای تحصیالت لیسانس )بوده است. ا 01/8و  89/11کنندگان 

 درصد از زوجین دارای تحصیالت زیردیپلم بودند. 4/8بوده اند.  2/33دارای تحصیالت دیپلم 

 

 . میانگین، انحراف معیار و ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول

 6 5 4 3 2 1 متغیر

      1 ارتباط اولیه )نمره کل( .1

     1 **0/95 ارتباط کالمی .2

    1 **0/44 **0/66 ارتباط غیرکالمی .3

 1   **0/32- **0/53- **0/51- ترس ازصمیمیت .4
** P<  0/01   

               بدست آمده که معنادار می باشد  -53/0نشان می دهد، بین ارتباط کالمی و ترس از صمیمیت همبستگی  2همانطور که جدول 

(01/0 P< ) بدست آمد که معنادار بود   -32/0با ترس از صمیمیت همبستگی . همچنین بین ارتباط غیرکالمی(01/0 P>  همچنین .)

 (.p= 01/0؛  r=  -51/0ین )نمره کلی( با ترس از صمیمیت رابطه معناداری مشاهده شد )بین ارتباط اولیه زوج

 درصد فراوانی      فراوانی      متغیرها

 جنسیت
 مرد

 زن

155 

155 

50 

50 

 تحصیالت

 پلمزیردی

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

26 

103 

44 

107 

30 

4/8 

2/33 

2/14 

5/34 

7/9 

 سال()سن 
 میانگین

96/36 

 انحراف معیار

94/8 

 01/8 89/11 مدت ازدواج )سال(



 

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد. در تحلیل رگرسیون، ارتباط کالمی و غیرکالمی به عنوان متغیر  4و  3جدول شماره 

 شدند.پیش بین و ترس از صمیمیت به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته 

 برای پیش بینی ترس از صمیمیت از طریق ارتباط کالمی و غیرکالمی . نتایج تحلیل رگرسیون3جدول

 R 2 F pتعدیل شده R R2 متغیر مالک

 001/0 74/64 29/0 29/0 54/0 صمیمیت از ترس
 

و  54/0با ترس از صمیمیت نشان می دهد، مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین ارتباط کالمی و غیرکالمی  3همانطور که جدول 

ارتباط کالمی و غیرکالمی قابل تبیین  از طریق ترس از صمیمیت درصد واریانس نمرات  29می باشد. یعنی  29/0برابر  2Rمیزان

است. به منظور بررسی معناداری ضریب همبستگی بدست آمده، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج آن نشان می دهد 

 (.F(2و  309)=p<  ،74/64 001/0بدست آمده معنادار است )   Fکه میزان 

 وش ورود همزمان. شاخص های تحلیل رگرسیون چندمتغیره با ر4جدول

 B SE β t P متغیر پیش بین

 001/0 -17/9 -48/0 12/0 -13/1 ارتباط کالمی

 04/0 -98/1 -10/0 25/0 -51/0 ارتباط غیرکالمی
 

خالصه تحلیل رگرسیون پیش بینی ترس از صمیمیت از روی ارتباط کالمی و غیرکالمی را نشان می دهد. ارتباط کالمی  4جدول 

(  از ترس از صمیمیت را پیش بینی می کنند. با توجه به آماره =β- 10/0درصد ) 10( و ارتباط غیرکالمی =β- 48/0درصد ) 48

درصد اطمینان، تغییرات مرتبط با ترس از صمیمیت را در افراد گروه نمونه پیش بینی  99، متغیر ارتباط کالمی می توانند با  tهای 

 یرکالمی توان پیش بینی ترس از صمیمیت را دارند.کنند. بدین ترتیب متغیر ارتباط کالمی و غ

  



 

 بحث و نتیجه گیری

با ترس از صمیمیت در زوجین بود . نتایج تحقیق نشان داد که  کالمی و غیرکالمیهدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ارتباط 

اولیه زوجین توان پیش بینی ترس از صمیمیت رابطه معناداری دارد و ارتباط زوجین ارتباط کالمی و غیرکالمی با ترس از صمیمیت 

(،وارینگ 1983(،تومی)2014( ، یو و همکاران )1999(، گوردون و دورانا )1990کاهن ) را دارند. این یافته همسو با نتایج پژوهش های

هد که بین ارتباط است که نتایج آن ها نشان می د( 1394(و سودانی و همکاران )1394( ، خجسته مهر و همکاران )2008و کلون )

 رابطه وجود دارد. زوجین و ترس از صمیمیت کالمی و غیرکالمی

در تبیین این یافته می توان گفت که روابط بین زوجین بر روی رضایت و سازگاری زناشویی آنها تأثیر می گذارد و همان طور که نتایج 

مندی زناشویی است. ارتباط و نحوه تعامل زوجین با یکدیگر در تحقیق نیز نشان داد که کیفیت رابطه توان پیش بینی قوی برای رضایت

پیشبینی رابطه زوجین نقش موثری ایفا می کند. هرچقدر زوجین بتوانند مشکالت، مسائل و خواسته های خود را با یکدیگر درمیان 

ا قوی تر و محکم تر خواهد شد و این مسئله بگذارند و بتوانند احساسات مثبت و منفی نسبت به یکدیگر را ابراز کنند، ارتباط میان آن ه

کالمی مانند حالت چهره، ژست ها ، گوش دادن و زبان رروی صمیمیت زناشویی آن ها تأثیر مثبت می گذارد. عالوه براین، نشانه های غی

غیرکالمی با هم داشته  بدن طرف مقابل نیز در تداوم یک ارتباط نقش موثری دارد. زوجینی که نتوانند ارتباط مثبت چه کالمی و چه

باشند، ازدواج آن ها به پریشانی کشیده می شود و درگیر هیجان هایی مانند ترس و استرس می شوند و این ترس از صمیمیت زوجین 

ابراز  را منجر می شود. زمانی که زوجین بتوانند با یکدیگر اطالعاتی درمیان بگذارند و طرف مقابل نیز تأیید و حمایت کالمی و غیرکالمی

کند، این امر روابط را صمیمانه تر می کند و زوجین از برقراری رابطه صمیمانه با یکدیگر ترسی نخواهند داشت. افرادی که ترس از 

صمیمیت دارند، خودافشایی پایینی دارند و از برقراری رابطه نزدیک با همسرشان اجتناب می کنند که این اجتناب از رابطه صمیمانه بر 

زناشویی تأثیرات مخربی می گذارد. زوجینی که ترس از صمیمیت باالیی دارند، در مورد افکار و احساسات شخصی خود با سازگاری 

همسرشان صحبت نمی کنند و همواره می ترسند که احساسات و افکار عمیق خود را با دیگران درمیان بگذارند. همواره این ترس و 

صمیمانه آسیب جدی ببینند و بنابراین از دیده شدن همواره هراسان هستند. احساس عمیق وحشت را دارند که در نتیجه یک ارتباط 

و  تنهایی، و انزوا و از خودبیگانگی را تجربه می کنند و نمی توانند به دیگران اعتماد کنند و ارتباط نزدیکی با دیگران برقرار نمی کنند

تباط کارامدی با دیگران برقرار نکند. عدم ابراز صمیمیت به دلیل ترس از ابراز ترس از ایجاد صمیمیت و نزدیکی سبب می شود تا فرد ار

همان طور  آن بر رابطه زناشویی تأثیر منفی می گذارد و زوجین به تدریج از یکدیگر فاصله می گیرند و روابط بین آن ها سرد می شود.

 بروز ترس از صمیمیت نقش دارد. که نتایج تحقیق نیز نشان داد، روابط کالمی و غیرکالمی زوجین در 

کالمی و غیرکالمی موثر زوجین بر روی ترس از صمیمیت آن ها تأثیر مثبت می گذارد و پیش بینی کننده  روابطبنابراین، عدم برقراری 

شود که ترس ا ز صمیمیت زوجین است. نبود صمیمیت بین زوجین و ترس از ابراز آن در طوالنی مدت به آشفتگی زناشویی منجر می 

این مسئله نقش و اهمیت ارتباطات بین زوجین در سازگاری و صمیمیت زناشویی را نشان می دهد. با توجه به اهمیت ترس از صمیمیت 

در زوجین، پیشنهاد می شود تا در تحقیقات آتی سایر متغیرهای مرتبط با ترس از صمیمیت مانند ویژگی های شخصیتی، سبک های 

رگرفته شود. این پژوهش با محدودیت هایی از جمله: روش نمونه گیری در دسترس، مشکالت مربوط به انگیزه و دلبستگی و... نیز درنظ

 دقت زوجین در تکمیل پرسشنامه ها و استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی روبرو بوده است.
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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to investigate the role of verbal-nonverbal 

communications in predicting fear of intimacy among couples. Methods: This research was a 

descriptive and correlational. Statistical population was all married couples living in city of 

Mashhad. Participants were 310 couples selected through convenience sampling in Mashhad. 

Research tools included Primary Communication Inventory (PCI) and Fear of Intimacy scale 

(Descutner and Thelen).  The data was analyzed by Pearson’s correlation and liner regression using 

SPSS.  Results: Results showed that there was relationship between primary communication and 

verbal and nonverbal communications subscales with fear of intimacy (p<0/01). Results of 

regression also revealed that verbal and nonverbal communications predicted fear of intimacy 

among couples (p<0/001). Conclusion: According to finding, verbal and nonverbal 

communications can influence on fear of intimacy among couples.     
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