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چكیده
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف باا
میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طاق اسا
م ادالت ساختاری اس

روش پاژوهش ایان ملاه ام هتبیاتزی از نا

جام م ملاه م شامل کلیم زنان متقاضی طق در دادگیتری شهرساتان میجدسالیتان در

فاصلم زمانی فروردین تا تیرماه  1400بم ت داد  300درخ اسا

طاق با د کام از باین ناان 230 ،زن بام روش

نت نم گیری هدفتند انتخاب شدند ابزار اندازهگیری در این پژوهش ،پرساش نامام شخصایتی ما کاری و کاساتا
( ،)1985پرسش نامم ادراک انصاف پری ( ،)2004پرسشنامم مهارتهای ارتباطی جرابا

( )2004و پرساشنامام

پرخاشگری پنهان نلی ن و کارول ( )2006ب د دادهها با استفاده از مدلیابی م ادالت سااختاری (تللیال میایر)
تللیل شدند نتایج تللیل ،بیانزر تأیید برازش مدل فرضا ی پاژوهش با د ضارایح تللیال میایر نااان داد کام
ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف ،با میانجیگری مهارتهای ارتباطی بر پرخاشگری پنهان اثرگذار اسا

از

بین ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای روانرنج ری ،برونگرایی ،ت افقپذیری ،وظیفمشناسی و ادراک انصاف ،بار
مهارتهای ارتباطی اثر میتقیم و م نیداری دارند اثر میاتقیم بارونگرایای ،باازب دن بام تجربام ،ت افاقپاذیری،
هامچناین از میاان

وظیفمشناسی و ادراک انصاف با مهارتهای ارتباطی بر پرخااشگاری پنهاان م نایدار اسا

ویژگیهای شخصیتی ،روان رنج ری ،برونگرایی ،ت افقپذیری ،وظیفمشناسای و ادراک انصااف باا میاانجیگاری
مهارتهای ارتباطی بر پرخاشگری پنهان اثر غیرمیتقیم دارند براین اساس میت ان گفا

کام باین ویژگایهاای

شخصیتی و ادراک انصاف با پرخاشگری پنهان رابلم وج د دارد و ایان رابلام مایت اناد باا نقاش مهاارتهاای
ارتباطی ت دیل ش د
یهای شخصیتی؛ ادراک انصاف؛ مهارتهای ارتباطی؛ پرخاشگری پنهان؛
کلیدواژهها :مدل ساختاری؛ ویژگ 
طق
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مقدمه
طالق طی سالهای اخیر در اغلب کشورها با افزایش آمار ،به یک

مضلکم م کم ااتمکاعی

تبدیم شده که مستلزم پیشگیری و مقابله روشمند است (وایت و درایور .)2018 ،1کشور ما هکم
گرفتار آسیب ااتماعی فراوان طالق شده است که علت و عوامم متضددی دارد (رحمتزاده و
رضاخانی .)1399 ،بسیاری از همسران بهویژه زنان متقاضی طالق در اریانات زندگی بنابه دالیلی
ممکن است دچار پرخاشگری پن ان 2شده و توانایی سازگاری با موقضیتهکای چاششکی را نداشکته
باشند (کریمی ،احمدی ،زهراکار .)1399 ،از م مترین مسائم مورد تواکه روانشناسکان خکانواده و
زوج درمانگران برای صیانت از ازدواج ،تدوین اشگویی برای بررسی عوامم مؤثر بر پرخاشگکری

3

و ایجاد سازگاری و تفاهم در زواین است که هم کارکرد پیشگیرانه برای حفظ ساختار خانواده
دارد و هم در درمان مشکالت ارتبکاطی آنکان مفیکد باشکد (خزاعکی ،نکوابینکژاد ،فکرزاد ،زهراککار،
 .)1396پژوهش هکای مﺨتلف نشان داده است که خشونت و پرخاشگری ،ازامله عواملی است که
کیفیت تضاملی زواین را تﺤت تﺄثیر قرار میدهد (کارتیس ،اسپتین و ویلر .)2015 ،4پرخاشگکری
هم به صورت واکنش آشکار همراه با درگیری فیزیکی یا شفظی بروز میکند و هم بهصورت پن ان
با مﺨفیکردن عالئم ظاهری ،در درون افراد شککم مکیگیکرد (باشسکی و سکاال2015 ،5؛ بنجکامین،6
 .)2016پرخاشگری پن ان در روابط زناشویی ،زمینهای برای رشد و گسترش رفتارهکای ااتمکاعی
سازشنایافته و درک پایین از موقضیتهای بینفردی و درنتیجه ،کمتر پذیرفتهشدن نزد همسر مکی-
باشد (پاراد و شیرکز .)2011 ،7پرخکاشگکری پن کان شکامم کنکارهگیکری عکاطفی و تجریکب وا که
ااتماعی است و بدین شکم است ککه فکرد ،از ابکراز مﺤبکت یکا صکمیمیت انسکی خکودداری و بکه
خرابکردن واه ااتمکاعی همسکر ازطریکد بکدگویی ،شکایضهپراکنکی ،درمیکانگذاشکتن اطالعکات
خصوصی وی با دیگران یا فراهمکردن امکان دخاشت دیگران در اریان بﺤثها و مشاارات اقدام
میکند (گیلفورد.)2013 ،8
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1. White & Driver
2. Latent aggression
3. Agression
4. Curtis,Epstein & Wheeler
5. Balci & Salah
6. Benjamin
7. Parade & Leerkes
8. Clifford

ارتباطی پن ان 1را مورد تواه قرار داده است (کائن ،ارنریخ ،هاشمگرون و اندروود .)2019 ،2بهطور
کلی در پرخاشگری ارتباطی پن ان ،فرد ازطرید اعمال نفوذ هدفمند تالش میکند به مﺨاطب و به
رابطه آسیب برساند (آیزپیتارت و همکاران.)2019 ،3
در تبیین عوامم مؤثر بر پرخاشگری پن ان ،بکر عوامکم فکردی و شﺨصکیتی تﺄکیکد شکده اسکت
(کریمی و همکاران .)1399 ،شﺨصیت ،زیربنای رفتارهای فرد می باشد و نقکش اساسکی در روابکط
موفککد یککا نککاموفد زواککین دارد (کککوهی ،اعتمککادی و فککاتﺤیزاده .)1392 ،یکککی از م ککمتککرین
دستهبندیهای مربوب به شﺨصکیت ،مکدل پکنع عکاملی رواننژنکدی ،بکرونگرایکی ،وظیفکهشناسکی،
توافدپذیری و بازبودن به تجربکه اسکت (مک

ککری و کاسکتا .)2004 ،هکر یک

از افکراد برحسکب

ویژگی خود طبد این مدل می توانند نگرش و گرایش خاصی نسبت به وظایف و اهکداف رفتکاری
داشته باشند (سوبوال ،هام ،کارشین و یون .)2018 ،4هوانگ ،)2015( 5یوالک و همککاران2014( 6
به نقم از خزاعی و همکاران )1396 ،در پژوهش خود نتیجه گرفتند بین صفات شﺨصکیت زنکان بکا
پرخاشگری آنها رابطه مضنیداری واود دارد .در بررسی صفات شﺨصیتی بر رضکایت زناشکویی
در ی

مطاشضه سیزده ساشه ،کاگلین ،هوستون و هاوتس )2012( 7به این نتیجه رسیدند که این افراد

عواطف منفی بیشتری به همسران ابراز میکنند .بهطور کلی تﺤقیقات ،واود رابطه توافکدپکذیری،
وظیفهشناسی ،ثبات هیجانی ،برونگرایی و تجربهپذیری در ارتباب مؤثر با همسر و کاهش خشونت
را نشان میدهد (دیرنفورت و همکاران ،2014 ،8دیکوپیر ،بویم و فروت .)2018 ،9رحمکتزاده و
رضاخانی ( )1399در پژوهش خود نشان دادند ککه ویژگکیهکای شﺨصکیتی ،رابطکه مضنکیداری بکا
م ارتهای ارتباطی دارد .کریمی و همکاران ( )1399در بررسی اثربﺨشکی آمکوزش م کارتهکای
زناشویی مبتنیبر مدل گاتمن 10بر پرخکاش گکری ارتبکاطی پن کان زنکان ،نشکان دادنکد ککه آمکوزش
م ارتهای مبتنی بر مدل گاتمن باعث کاهش پرخاشگری ارتباطی پن ان زنان میگردد .عطاییفر
1. Covert Relational Aggression
2. Coyne, Ehrenerich, Holmgren, & Underwood
3. Aizpitarte, Atherton, Zheng, Alonso- Arbiol, & Robins
4. Sobowale, Ham, Curlin & Yoon
5. Howang
6. Youlac & Et al
7. Caughlin, Huston, Houts
8. Dyrenforth & Et al
9. Dyrenforth & Et al
10. Guttman
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پژوهشهای گذشته ،مطاشضکات مربکوب بکه پرخکاشگکری در روابکط زواکین و پرخکاشگکری
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و امیری ( )1394در بررسی ویژگیهای شﺨصیتی ،م ارت های ارتباطی و رضایت انسی همسکران
با تواه به نقش میانجی رابطه مؤثر مادر ک کودک نشان دادنکد ککه روانرنجکوری زنکان ،منجکر بکه
کاهش رابطه مؤثر همسران و سازگاری و رضایت انسی است و م ارتهای ارتباطی و دشبسکتگی
ایمن زنان ،این رابطه را افزایش میدهد.
متغیر م م و اثرگذار دیگر در روابکط زناشکویی ،ادراک انصکاف اسکت (وان .)2001 ،1ادراک
انصاف درک ضمنی تضادل اسکت .در رابطکه غیرمنصکفانه ،یک

شکری

بکیش از حکد ب کرهمنکد و

دیگری کمتر ،ب رمند میشود (ساشیوان .)2008 ،2احساس شنیدهشدن و درکشکدن توسکط طکرف
مقابم با ادراک انصاف در ارتباب است (کرامر و اویت .)2016 ،3صنمنکژاد ،قمکریکیکوی ،شکیخ
اسالمی و شریف ( )1400در پژوهشی نشان دادند که رویکرد درمانی بافتنگکر انصکافمﺤکور بکر
افزایش کیفیت زناشویی و کاهش تضارضات زناشویی اثربﺨش است و در بلندمدت حس عداشت و
انصاف در رابطه ،منجر بکه ب بکود پایکداری کارکردهکای خکانواده مکیگکردد .پکژوهش عزیزپکور و
صفرزاده ( )1394نشان داد که بین ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه با کیفیکت زناشکویی زنکان
متﺄهم رابطه مضنیداری واود دارد .مطاشضه خجستهم کر ،فرامکرزی و رابکی ( )1391نشکان داد ککه
ادراک انصاف در روابط زناشویی بر کیفیت زناشویی زنان و مردان اثر مثبت مضنیداری دارد.
متغیر واسطهای ،مورد تواه این پژوهش م ارتهای ارتباطی اسکت؛ چکون اشگوهکای ارتبکاطی
زواین از نسلی به نسم دیگر منتقم میشود و کلید درک کارکرد افراد و خانواده بهشمار مکیآیکد
(بوزرمنی ک نگی 2006 ،4به نقم از صنمزاده و همکاران .)1400 ،م ارتهای ارتبکاطی مجموعکهای
پیچیده از م ارتها و توانمندیهایی نظیکر ارتبکاب ،حکم مسکﺄشه ،تصکمیمگیکری ،اکر تآمکوزی و
خودمدیریتی است .این م ارتها ا ت سازگارشدن و کنارآمدن با موقضیتهای مﺨتلف ااتماعی
و ارتباطی ضکروری مکی باشکد و باعکث پکرورش و بارورشکدن روابکط سکاشم ازاملکه بکین همسکران
میگردد (هارگی .)2016 ،5زواینی که ازدواج رضایتبﺨش و صمیمانهای دارند ،راحتتر و ب تر
میتوانند خصوصیات شﺨصیتی ،احساسات و نیازهای همسرانشان را بشناسند (موتاتیکانو.)2015 ،6
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1. Van
2. Sulivan
3. Cramer & Jowett
4. Bozermani-negi
5. Hargie
6. Motataianu

اعتمادبهنفس ،میتواند در مدیریت پرخاشگری افراد بیمار اثرگذار باشکد .کایکا و بوزشکو)2019( 2
در پژوهشی در رابطه بکا آمکوزش م کارتهکای ارتبکاطی بکهعنکوان یک

آمکوزش اکایگزین بکرای

پرخاشگری ،به این نتیجه رسیدند که ایکن آمکوزش سکبب ککاهش نمکرات خشکم ،ت کاام بکدنی،
خصومت و افزایش نمرات کم حم مسائم ااتمکاعی مکیشکود .فرانککم ،آممکورا ،ایکوبکوتیس و
هازان )2015( 3بیان ککرده انکد اغلکب مواقکش مشککالت ارتبکاطی بکین زواکین ،مکیتوانکد بکه بکروز
پرخاشگری ارتباطی پن ان در روابط بین آنها منجر شود .با تواه به تلویﺤکات اشکارهشکده ،ایکن
پژوهش نوآوریهای خاصی نهفقط از حیث موضوع ،بلکه ازنظر روششناسی دارد .به همین دشیکم
پژوهشگر بهمنظور ارزیابی اهداف و متغیرها در راستای تضیین روابط مؤثر بر زنان متقاضی طالق در
مدل مف ومی ،قصد دارد تا اشگوی پیشن ادی رابطه مستقیم ویژگیهای شﺨصیت و ادراک انصاف
بر پرخاشگری پن ان و همچنین رابطه غیرمستقیم آنرا ازطرید م ارتهای ارتباطی بررسکی کنکد.
شکم  1اشگوی پیشن ادی پژوهش را نشان میدهد.

شكل  .1مدل پیشنهادی مستقیم و غیرمستقیم ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارتباطی بر پرخاشگری
پنهان

1. Baby, Gale & Swain
2. Kaya & Buzlu
3. Frankel, Umemmura, Jacobvitz & Hazen

مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف با میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طق

بابی ،گاال و واین )2020( 1در مطاشضکه ای نشکان دادنکد آمکوزش م کارتهکای ارتبکاطی بکا افکزایش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ی

پژوهش همبستگی از نوع مضادالت ساختاری میباشد .اامضه مورد مطاشضه

شامم کلیه زنان متقاضی طالق در دادگستری ش رستان مسجدسلیمان در فاصله زمانی فکروردین تکا
تیرماه  1400بود .تضیین حداقم حجم نمونه الزم ،برای مدلیابی مضادالت ساختاری بسیار با اهمیکت
است .بسیاری از پژوهشکگران حکداقم حجکم نمونکه الزم را  200نفکر اعکالم ککردهانکد (کالیکن 1و
همکاران .)2001 ،در بین مکاههکای فکوق حکدود  300درخواسکت طکالق در دادگسکتری ش رسکتان
مسجد سلیمان یافت شد که پس از ثبت طالق در دادگستری از بین آنان ،تضداد  230زن متقاضی به
روش نمونه گیری هدفمند انتﺨاب شد .مالکهای ورود به مطاشضه عبارت بود از شرایط سکنی -45
 20سال ،داشتن رضایتنامه ،حداقم سواد پایه ن کم و گذشکت بکیش از یک

سکال از مکدت زمکان

زندگی مشترک آنها .مالک های خروج شامم عدم مرااضه به دادگاه به قصد ادایی ،پاسخندادن
به تمامی سؤاالت و عدم تمایم به همکاری است .بهدشیم بﺤکران ویکروس کرونکا برقکراری ارتبکاب
حلوری با زنان متقاضکی طکالق مﺤکدود بکود؛ بنکابراین ااکرای پرسکشنامکه بکا اسکتفاده از سکامانه
پرسالین 2انجام شد؛ به این صورت که شینک

دریکافتی پرسکشنامکههکا از ایکن سکامانه بکهصکورت

آنالین ،ازطرید واتساپ و ایمیم در اختیار آزمودنیها قرارگرفت .پس از ارائه توضیﺤاتی در مورد
کار و روش اارا ،از آن ها خواسته شد که درصورت رضایت و اطمینان از مﺤرمانهماندن دادهها ،با
پژوهشگر همکاری الزم را انجام دهند .ضمن اینکه تضداد  26پرسشنامه ناقص تشﺨیص داده شد و
تضکداد پرسکشنامکههکای موردبررسکی  204پرسکشنامکه بکود .بکرای بکرازش مکدل نظکری دادههکا از
نرمافزارهکای ( SPSSنسکﺨه  )20و ( AMOSنسکﺨه  )18اسکتفاده شکد و مقکادیر  Pکمتکر از 0/05
مضنیدار درنظر گرفته شد .از آنجایی که در این پژوهش بﺤث اصلی بررسی نظام روابط حاکم بکر
متغیرهای پیشبین ،میانجی و مالک است ،استفاده از ترسیم نمکودار مسکیر الزم بکود .بکدینترتیکب
نمودار مسکیر بکهمنظکور بررسکی روابکط مجموعکه ای از متغیرهکا ترسکیم شکد تکا بتکوان ازطریکد آن،
مجموعهای از فرضیه ها را در قاشب ی

مدل بررسی کرد .برای بررسی مضنیداری ضرایب حاصکم

از نمودار مسیر مدل ،از شاخص  T-valueاستفاده شد .درصورتی که مقدار این شاخص بزرگتر از
 1/96و  2/58باشد ،ضریب موردنظر بکهترتیکب بکهشﺤکا آمکاری در سکط  0/05و  0/01مضنکیدار
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1. Kline
2. Porsline

باالتر یا درن ایت مقیاس را فراهم میکنند (شوماخر و شوماکس.)2004 ،1

ابزار پژوهش
 .1پرسش نامه شخصیتی نئو ،2فرم کوتاه ( :)NEO-FFIمک

ککری و کاسکتا )1985( 3بکرای

اوشین بار پرسشنامهای را تﺤتعنوان نئو با  185ماده تدوین کردند .پس از آن ،فرمهای  240و 60
سؤاشی آنرا نیز بهمنظور اندازهگیری ویژگیهای شﺨصیتی افراد ت یه نمودند .این آزمون برای افراد
 17سال به باال مناسب است .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه  60مادهای که اوشین بار توسط کیام ر
( )1381به فارسی برگردانده شده بود ،استفاده شد .این آزمون پنع ویژگی بزرگ شﺨصکیتی افکراد
را میسنجد که عبارتند از عصبیت ( ،)Nبرونگرایی ( ،)Eبازبودن بکه تجربکه ( ،)Oتککوافدپکذیری
( )Aو وادانیبودن ( .)Cهری

از ویژگیهای مذکور در این آزمون بکا  12سکؤال انکدازه گرفتکه

میشوند .این آزمون برحسب طیف پنع دراهای شیکرت (کامالً مﺨکاشفم ،مﺨکاشفم ،نظکری نکدارم،
موافقم و ککامالً مکوافقم) بکهصکورت  4 ،3 ،2 ،1و  5و بکاشضکس نمکرهگکذاری مکیشکود .حکداقم و
حداکثر نمره فرد در هر ی

از خردهمقیاسها بهترتیب ( )12و ( )60میباشد .مک

ککری و کاسکتا

( )2004در پژوهشی که بر روی  208نفر از دانشجویان انجام دادند ،ضکرایب پایکایی پکنع ویژگکی
شﺨصیتی از آزمون نئو فرم کوتاه ( 60مادهای) را با اسکتفاده از روش آشفکای کرونبکار در دامنکهای
بین  0/75تا  0/83گزارش نمودند .در ایران زارعی ( )1382پایایی این پرسشنامه را با روش آشفای
کرونبار بین  0/78تا  0/93و با روش تنصیف بین  0/74تا  0/96بکرآورد ککرد .در پکژوهش حاضکر
پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آشفای کرونبار 0/86 ،بهدست آمد.
 .2سنجه ادراک انصاف :(PEM) 4در این پکژوهش بکرای سکنجش ادراک انصکاف در میکان
همسران از مقیاس ادراک انصاف استفاده که این سنجه توسط پری )2004( 5ساخته شده است .در
این سنجه عداشت ،به عنوان شاخصی برای سنجش ادراک انصاف درنظر گرفته شده است و شکامم
 4سؤال است که ادراک انصاف را در  4حیطه انجام کارهای خانه ،کارکردن برای کسب درآمکد،
خرجکردن پول و نگ داری از فرزندان میسنجد .سکؤاالت ایکن سکنجه بکهصکورت طیکف شیککرت
1. Schumacker & Lomax
2. Neo Personality Scale
3. McCare & Costa
4. Perceived Equity Measure
5. Perry

مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف با میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طق

است .این شاخصها تﺄثیر مطلد هری

از زیر مقیاسهکای موردبررسکی بکر زیرمقیکاسهکای سکط
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بهترتیب از ( 1بسیار ناعادالنه ازنظر من)( 2 ،بسیار ناعادالنکه ازنظکر همسکرم)( 3 ،تاحکدی ناعادالنکه
ازنظر من)( 4 ،تاحدی ناعادالنه ازنظر همسرم) و ( 5عادالنه برای من و همسرم) نمرهگکذاری مکی-
شوند؛ به این صورت که کمترین نمره  4و باالترین نمره  20مکی باشکد ککه بکهترتیکب نشکاندهنکده
انصاف پایین و انصاف باال در رابطه است (خجستهم ر و همکاران .)1391 ،پری ( )2004پایایی این
پرسش نامه را با استفاده از روش همسانی درونی (آشفای کرونبار)  0/55گکزارش ککرده اسکت .در
پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آشفای کرونبار  0/72بهدست آمد.
 .3پرسشنامه مهارتهای ارتباایی :1ایکن پرسکشنامکه نسکﺨه تجدیدنظرشکده م کارتهکای
ارتباطی اراب

 )2004( 2است .این پرسشنامه  34ماده دارد که پاسخگویی به آن مستلزم استفاده

از مقیاس  5دراهای شیکرت ( :1هرگز تا  :5همیشه) است که نمره باالتر ،نشاندهنده م کارتهکای
ارتباطی قوی است .این پرسشنامه در پژوهش چاری و فداکار ( )1384در نمونهای متشکم از 733
دانشآموز و دانشجوی ایرانی با استفاده از روش آشفای کرونبار و دونیمکهککردن بکرای نمکره ککم
آزمون در نمونه دانشکجویان بکهترتیکب برابکر  0/71و  0/69گکزارش شکده اسکت .چکاری و فکداکار
( )1384با بهکارگیری روش آماری تﺤلیم عاملی ،روایی سازه پرسشنامه را نیز در پکژوهش خکود
بررسی کردهاند و به  5عامم «م ارتهای درک پیامهای کالمی و غیرکالمی»« ،م ارت نظکمدهکی
به هیجانها»« ،م ارت گوشدادن»« ،م ارت بینش نسبت به فرایند ارتبکاب» و «قاطضیکت در ارتبکاب»
دست یافتهاند .در پژوهش حاضر پایایی این پرسش نامه با اسکتفاده از روش آشفکای کرونبکار 0/79
بهدست آمد.
3

4

 .4مقیاس پرخاشگری پنهان  :این مقیاس توسط نلسکون و ککارول ( )2006بکرای سکنجش
کنارهگیری عاطفی و خرابکردن وا ه ااتماعی در روابکط زواکین سکاخته شکده اسکت و نسکﺨه
اصالحشدهای از پرسکشنامکه خودگزارشکی پرخاشکگری (مکوراشس و کریک
روابط عاشقانه بزرگساالن (شیندر ،کریک

 )1998 ،5و مقیکاس

و ککاشینز )2002 ،6اسکت .مقیکاس پرخاشکگری ارتبکاطی

پن ان  12ماده (هر زیرمقیاس  6ماده) دارد .زیرمقیاس کنارهگیری عاطفی شامم مادههکای  1تکا  6و
زیرمقیاس خراب کردن وا ه ااتماعی شامم مادههای  7تا  12است .این مقیاس به روش شیککرت
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1. Communication Skills Questionnaire
2. Jarabeck
3. Hidden Aggression Scale
4. Nelsoon & Carol
5. Morales & Crick
6. Linder, Crick & Collins

دیگران )2010( 1ضریب آشفای کرونبار نمرات کنارهگیری عاطفی را برای مردان و زنان بهترتیب
 0/90و  0/86و برای خردهمقیاس خرابکردن وا ه ااتماعی را برای مردان و زنکان  0/88و 0/90
گزارش کردند .در پژوهش خزاعی و همکاران ( )1396نتایع حاصم از تﺤلیم عاملی تﺄییدی روی
مقیاس پرخاشگری ارتباطی پن ان نشان داد که مدل دو عاملی مقیاس پرخاشکگری ارتبکاطی پن کان
بهخوبی با دادهها برازش دارد .در این پژوهش ضریب آشفای کرونبار برابر  0/85و اعتبار همگرا و
واگرای این مقیاس که ازطرید بررسی ضریب همبستگی آن با پرسشنامههای تضارضات زناشکویی
تجدیدنظر شکده ثنکایی ( )1387و مقیکاس سکازگاری زناشکویی اسکپانیر )1976( 2بکهترتیکب  0/47و
 -0/42بهدست آمد ،مضنیدار میباشند .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش
آشفای کرونبار  0/74بهدست آمد.

یافتهها
در این پژوهش دامنه سنی زنان متقاضی طالق بین  20تا  45سال بود .ازشﺤا سط تﺤصیالت
 12نفر زیر دیپلم ( 5/88درصد) 32 ،نفر دیپلم ( 15/68درصد) 76 ،نفر کاردانی ( 37/25درصکد) و
 84نفکر کارشناسککی و بککاالتر ( 41/17درصککد) بودنکد .از حیکث قومیککت  117نفککر بﺨتیککاری (57/35
درصد) 45 ،نفر عرب ( 22/05درصد) 4 ،نفر ترک ( 1/96درصد) 3 ،نفر کرد ( 1/47درصد) و 35
نفر از سایر اقوام ( 17/15درصد) حلور داشتند .ازشﺤا طول مکدت ازدواج  1تکا  3سکال 32 ،نفکر
( 15/68درصد)؛  4تا  6سال 81 ،نفر ( 39/70درصد) و  7سال و بیشتر 91 ،نفر ( 44/60درصد) و از
بین آنها  77نفر شکاغم ( 37/73درصکد) و  127نفکر غیرشکاغم ( 62/24درصکد) بودنکد .اکدول 1
میانگین و انﺤرافمضیار متغیرهای پژوهش در آزمودنیها را نشان میدهد.

1. Caroll & Et al
2. Spaneer

مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف با میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طق

برحسب پاسخهای  1تا  7دراهای  :1خیلیکم تا  :7خیلکیزیکاد نمکرهگکذاری مکیشکود .ککارول و
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ردیف

مقیاس
روانرنج ری

37/34

5/79

1

2

برونگرایی

38/72

4/95

*0/33

1

36/31

5/87

*-0/43

*0/33

1

4

ت افقپذیری

37/06

6/35

*-0/46

*-0/22

*0/20

1

5

وظیفمشناسی

42/55

6/5

*-0/30

*0/32

*0/18

*0/46

1

6

ادراک انصاف

12/39

4/23

*-0/46

*0/33

*0/15

*0/37

**0/51

1

7

ارتباطی

مهارتهای

63/78

12/44

*-0/40

**0/57

*-0/23

*0/27

*0/39

*0/47

1

8

پنهان

پرخاشگری

43/62

18/78

*0/51

**-0/54

*-0/41

*-0/47

**-0/54

**0/58

**-0/64

مهارتهای ارتباطی

** P>0/01و *P>0/05

1

2

3

4

5

6
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3

تجربم

بازب دن بم

میانگین

انحرافمعیار

1

8
7

1
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جدول  .1آمار توصیفی و ماتریس همبستگی بین ویژگیهای شخصیت و ادراک انصاف با میانجیگری

میانجیگر را بین آزمودنیها نشان میدهد .همه ضرایب همبسکتگی بکهدسکتآمکده بکین متغیرهکای
پژوهش ،در سطوح  P>0/05مضنیدار هستند؛ بنابراین با تواه به اینکه مفروضات تﺤلیکم مسکیر در
این پژوهش برقرار میباشد ،حال می توان از روش تﺤلیکم مسکیر ،روابکط چندگانکه بکین متغیرهکای
پژوهش را با استفاده از نرمافزار( AMOSنسﺨه  )18بررسی کرد.
جدول  .2شاخصهای نیكویی برازش مدل در زنان متقاضی طالق

شاخص برازش
عن ان ماری

0/902

2

0/451

حد ملل ب

مجذور خی

درجه آزادی

سطح معنیداری

نسبت خی دو به درجه آزادی

مقدار بمدس

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

شاخص نیكویی برازش

شاخص تعدیلشده نیكویی برازش

شاخص برازش تطبیقی

شاخص برازش بهنجار

1.538

0/999

0/980

1

1

0/98

0/01

توکر ـ لویس

≤3

≤0/1

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

Χ2

df

P

Χ2/df

شاخص برازندگی

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

TLI

مده

همانطور که در ادول  2مشاهده میشود نتایع حاصم از آزمون شاخصهای کلکی بکرازش

مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف با میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طق

ادول  ،1میانگین و انﺤرافمضیار و ضرایب همبسکتگی بکین متغیرهکای پکیشبکین و مکالک بکا

مدل پژوهش به روش تﺤلیم مسیر ،مؤید برازندگی کامم مدل پیشن ادی است .در ادامه به بررسکی
اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کم متغیر برونزاد (ویژگی های شﺨصیتی و ادراک انصاف) بکر متغیکر
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میانجی (م ارتهای ارتباطی) و متغیر مالک (پرخشگری پن ان) و همچنکین اثکرات مسکتقیم متغیکر
میانجی بر متغیر مالک پرداخته شده است.
جدول  .3ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد و مقادیر تی اثرات متغیرها در زنان متقاضی طالق
مدل پیشنهادی
مسیر

برآورد

برآورد

استاندارد

استاندارد

β

B

نسبت
بحرانی

سطح
معنیداری
P

روانرنج ری

مهارتهای ارتباطی

-0/183

-0/457

-2/89

0/004

برونگرایی

مهارتهای ارتباطی

0/42

1/22

7/37

0/001

ت افقپذیری

مهارتهای ارتباطی

-0/164

-0/374

-2/60

0/009

وظیفمشناسی

مهارتهای ارتباطی

0/166

0/370

2/55

0/001

ادراک انصاف

مهارتهای ارتباطی

0/223

0/762

3/4

0/001

برونگرایی

پرخاشگری پنهان

-0/131

-0/498

-2/51

0/012

-0/187

-0/598

-4/22

0/001

ت افقپذیری

پرخاشگری پنهان

-0/212

-0/628

-4/42

0/001

وظیفمشناسی

پرخاشگری پنهان

-0/126

-0/364

-2/39

0/016

ادراک انصاف

پرخاشگری پنهان

-0/205

-0/911

-3/94

0/001

-0/34

-0/442

-6/19

0/001

بازب دن بم تجربم

مهارتهای ارتباطی

پرخاشگری پنهان

پرخاشگری پنهان

ادول  3ضرایب مسیر مربوب به مدل را نشان میدهد .ضریب مسیر اثر مستقیم روانرنجکوری،
برونگرایی ،توافدپذیری وظیفهشناسی و ادراک انصاف بر م ارت های ارتباطی اثکر مسکتقیم دارد.
ضکریب مسککیر اثکر مسککتقیم بکرونگرایککی ،بکازبودن بککه تجربکه ،توافککدپکذیری و ادراک انصککاف بککر
پرخاشگری پن ان مضنیدار است .ضریب مسیر اثر مستقیم م ارتهای ارتبکاطی بکر پرخکاشگکری
پن ان رابطه مضنی دار دارند و همه در سط  P>0/05مضنکیدار بودنکد و ضکریب مسکیر اثکر مسکتقیم
بازبودن ،به تجربه بکر م کارتهکای ارتبکاطی ( )P<0/05 ،β= -0/025و ضکریب مسکیر اثکر مسکتقیم
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پژوهش حاضر همراه با ضرایب استاندارد مسیرها را نشان میدهد.

شكل  .2الگوی پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسیرها

همانطور که در شکم  2مشاهده میشود ،ضریب مسیرها بهطور کلی مضنیدار بکهدسکت آمکده
است .واود رابطه مستقیم مضنیدار ویژگکی هکای شﺨصکیت ،حکاکی از اثکر مسکتقیم ایکن متغیکر بکر
پرخاشگری پن ان است .در ادامه به بررسی نتایچ بوت استراپ بین متغیرهای پکیشبکین ،مکالک و
میانجی پرداخته شده است.
جدول  .4نتایج بوتاستراپ بین متغیرهای پیشبین ،مالک و میانجی
مسیر
روانرنج ری بم پرخاشگری پنهان
ازطریق مهارتهای ارتباطی
برونگرایی بم پرخاشگری پنهان
ازطریق مهارتهای ارتباطی
بازب دن بم تجربم بم پرخاشگری
پنهان ازطریق مهارتهای ارتباطی
ت افقپذیری بم پرخاشگری پنهان
ازطریق مهارتهای ارتباطی

داده

مقدار

حد

بوتاستراپ

پایین

حد باال

خطای
استاندارد

سوگیری

0/213

0/066

0/029

0/116

0/028

0/006

-0/549

-0/145

-0/201

-0/095

0/032

0/011

0/166

0/008

-0/023

0/046

0/021

0/64

0/027

0/056

0/021

0/099

0/024

0/008
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روانرنجوری بر پرخاشگری پن ان ( )P<0/05 ،β=0/047مضنیدار نبود .شکم  2اشگوی پیشن ادی
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مسیر
وظیفمشناسی بم پرخاشگری پنهان
ازطریق مهارتهای ارتباطی
ادراک انصاف بم پرخاشگری پنهان
ازطریق مهارتهای ارتباطی

داده

مقدار

حد

بوتاستراپ

پایین

حد باال

خطای
استاندارد

سوگیری

-0/165

-0/057

-0/101

-0/017

0/024

0/009

-0/332

-0/075

-0/137

-0/04

0/027

0/004

*P>0/05

نتککایع منککدرج در اککدول  4نشککان مککیدهککد کککه نتیجککه بککوتاسککتراپ بککرای اثککر غیرمسککتقیم
روانرنجوری بر پرخاشگری پن ان  0/066است .سط مضنکیداری بکهدسکتآمکده برابکر  0/006و
تضداد نمونهگیری مجدد بوتاستراپ  2000میباشد که این اثر غیرمسکتقیم مضنکیدار اسکت .نتیجکه
بوتاستراپ برای اثر غیرمستقیم برونگرایی بر پرخاشگری پن ان -0/145 ،بهدست آمکد و سکط
مضنیداری برابر  0/011و این اثر غیرمستقیم ارتباطی مضنیداری دارد .نتیجه بوتاسکتراپ بکرای اثکر
غیرمستقیم بازبودن به تجربه بر پرخاشگری پن ان  0/008بهدسکت آمکد و سکط مضنکیداری برابکر
 0/64و مضنیدار نیست .نتیجه بوتاستراپ برای اثر غیرمستقیم توافدپذیری بر پرخاشگکری پن کان
 0/056بهدست آمد و سط مضنیداری برابر  0/008و اثر غیرمستقیم توافدپذیری بر پرخکاشگکری
پن ککان ازطریککد م ککارتهککای ارتبککاطی مضنککیدار اسککت .نتیجککه بککوتاسککتراپ بککرای اثککر غیرمسککتقیم
وظیفهشناسی بر پرخاشگری پن ان  -0/057بهدست آمد و سط مضنیداری برابر  0/009و این اثکر
غیرمستقیم ازطرید م ارتهای ارتباطی مضنیدار اسکت .نتیجکه بکوتاسکتراپ بکرای اثکر غیرمسکتقیم
ادراک انصاف بر پرخاشگری پن ان -0/075 ،بهدست آمد و سط مضنیداری برابکر  0/004و اثکر
غیرمستقیم ازطرید م ارتهای ارتباطی مضنیدار بهدست آمد.

بحث و نتیجهگیری
هککدف پککژوهش حاضککر تککدوین مککدل سککاختاری پرخککاشگککری پن ککان براسککاس ویژگککیهککای
شﺨصیتی ،ادراک انصاف بکا نقکش میکانجی م کارتهکای ارتبکاطی در زنکان متقاضکی طکالق شک ر
مسجدسلیمان بود .نتایع مندرج در ادول  4حاکی از بکرازش مطلکوب مکدل اسکت؛ بنکابراین مکدل
برازندگی مطلوبی دارد و فرضیه کلی پژوهش مورد تﺄیید قرار گرفت .این یافته با یافتههای بکابی و
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همکککاران ()2020؛ کایککا و بوزشککو ()2019؛ آیژپیتککات و همکککاران ()2019؛ زیلینسککیکووا و کریککد

()2015؛ یککوالک و همکککاران ()2014؛ دیککمفککورت و همکککاران ( ،)2014صککنمنککژاد و همکککارن
( ،)1400کریمککی و همکککاران ( ،)1399رحمککتزاده و رضککاخانی ()1399؛ خزاعککی و همکککاران
( )1396هما ت است.
این یافته نشان داد که مدل حاضر می تواند در تبیین عوامم مؤثر بکر پرخکاشگکری پن کان زنکان
متقاضی طالق ،یاریکننده باشد .همچنکین نتکایع نشکان داد ککه ویژگکیهکای شﺨصکیتی و ادراک
انصاف میتوانند با اثرگذاری بر م ارتهای ارتباطی بهطور غیرمسکتقیم بکر ککاهش پرخکاشگکری
پن ان این زنان مؤثر باشند .در ادامه به تبیین اثر هر کدام از متغیرهای بکرونداد و میکانجی بکر متغیکر
درونداد پرداخته شده است.
با تواه به نتایع حاصله ،ضریب مسیر اثر مستقیم روانرنجوری ،برونگرایکی ،توافکدپکذیری و
وظیفهشناسی بر م ارتهای ارتباطی مضنیدار است؛ اما ضریب مسیر اثر مستقیم بازبودن به تجربه بر
م ارتهای ارتباطی مضنیدار نیست .این یافتکههکا بکا نتکایع موتاتیکانو ( ،)2015کریمکی و همککاران
( )1399و رحمتزاده و رضاخانی ( )1399همسو میباشد .در تبیکین ایکن نتیجکه ککه چکرا ویژگکی
بازبودن به تجربه بر م ارتهای ارتباطی مضنیدار نیست ،مکیتکوان گفکت ککه ویژگکی بکازبودن بکه
تجربه عالوهبر اینکه صفات مثبتی مانند همکاری ،مشارکت و سازگاری دارد؛ اما در بضلی مکوارد
و موقضیتها مفید واقش نمیشود ،بدینمضنی که افراد در هنگام روبروشدن با مسائم و چکاششهکا در
موقضیتهای مب م ،مانند مﺤیطهای ااتماعی ادید بهاای استواو و کشف راهکارهای بدیش و
نو ،به تبضیکت از افکراد دیگکر مکیپردازنکد و شکاید ایکن عامکم ،دشیکم آن باشکد .بکا تواکه بکه نتکایع
بهدستآمده ،ضریب مسیر اثر مستقیم ادراک انصاف بر م ارتهای ارتباطی مضنکیدار اسکت .ایکن
یافته با نتایع پژوهش کرامر و اویت ( ،)2016صنمنژاد و همکاران ( )1400و عزیزپور و صفرزاده
( )1394همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت هر چقکدر میکزان ادراک انصکاف در فکرد
بیشتر باشد ،م کارتهکای ارتبکاطی بکاالتری خواهکد داشکت .ادراک انصکاف ثبکات رابطکه را متکﺄثر
میسازد (ساشیوان .)2008 ،نظریه انصاف پیشبینی مکیکنکد ککه سکطوح بکاالی ادراک انصکاف در
رابطه ،مواب افزایش احساسات مثبت و کیفیت زناشویی در زواین میشکود .درواقکش زمکانی ککه
زواین احساس کنند عداشت در روابط آنها حاکم است ،هر دوی آنها در رابطه ،هزینه و پاداش

مدل ساختاری پرخاشگری پنهان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک انصاف با میانجیگری مهارتهای ارتباطی در زنان متقاضی طق

()2018؛ دیککوپیر و همکککاران ( ،)2018موتاتیککانو ()2015؛ فرانککم و همکککاران ()2015؛ هوانککگ

یکسانی دریافت میکنند و با رضایتخاطر بیشتری مسئوشیتهای خود را انجام خواهنکد داد و ایکن
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احساس که همسرشان آن ها را دوست دارد ،باعث احساس رضایت از رابطکه و ککاهش تضکار

و

پرخاشگری میگردد.
ضریب مسیر اثر مستقیم بکرونگرایکی ،بکازبودن بکه تجربکه ،توافکدپکذیری و وظیفکهشناسکی بکر
پرخاشگری پن ان مضنیدار است؛ اما ضریب مسیر اثر مستقیم روانرنجوری بر پرخاشگری پن ان
مضنیدار نیست .نتایع این یافته از پژوهش با نتایع آیژپیتکارت و همککاران ()2019؛ زیلینسکیکووا و
کرید ()2018؛ کارتیس و همکاران ()2015؛ هوانگ ( )2015و یوالک و همکاران ( )2014همسو
میباشد .در تبیین این یافته از پکژوهش مکیتکوان گفکت ککه ویژگکی بکرونگرایکی در افکراد باعکث
هیجانهای مثبت چون شذت ،شادی و عشد میگردد و افراد با ویژگی توافدپذیری باال متمایکم بکه
گذشت ،م ربانی و فرمانبرداری هستند .ازسویی واکود خصکلت وظیفکهشناسکی در افکراد مواکب
خویشتنداری ،منطدگرایی و کارآمدی شده که درمجموع ،باعث کاهش پرخاشگری به دیگران
میگردد؛ اما در مضنیدارنشدن ویژگی روانرنجوری بر پرخاشگری پن ان مکیتکوان بکه ایکن نکتکه
اشاره کرد که با تواه بکه انبکههکای افکراد روانرنجکور ازقبیکم اضکطراب ،افسکردگی ،ککمرویکی،
شتابزدگی و آسیبپذیری ،زنان با پرخاشگری پن ان بهنظر میرسد سضی میکنند که این انبهها
را در خود نگ دارند و بیشتر بر انبههای آسیب بهسمت خود تمرکز کنند تا دیگران.
با تواه به نتایع بهدستآمده ضریب مسیر اثر مستقیم ادراک انصاف و م ارتهای ارتباطی بر
پرخاشگری پن ان مضنیدار است .نتایع این یافته از پژوهش با نتایع بابی و همکاران ()2020؛ کایا
و بوزشککو ()2019؛ آیژپیتککارات و همکککاران ()2019؛ زیلینسککیکووا و کریککد ()2018؛ خزاعککی و
همکاران ()1396؛ عزیزپور و صفرزاده ( ،)1394همخوان میباشد .همچنین اثر غیرمسکتقیم ادراک
انصاف بر پرخاشگری پن ان ازطرید م ارتهای ارتبکاطی مضنکیدار اسکت .در تبیکین ایکن یافتکه از
پژوهش میتوان گفت ادراک انصاف ازطرید م ارتهای ارتباطی بکر پرخکاشگکری پن کان زنکان
رابطه علّی دارد .هرگاه زن احساس کند همسرش او را درک کرده و قکادر اسکت دیکدگاه او را در
وضضیت های تضاملی و چکاشش برانگیکز زنکدگی زناشکویی بف مکد .در ایکن صکورت شکوهر خکود را
بهعنوان فردی حمایتگر درنظر گرفته و سیستم زناشویی را سیستمی پاداشدهنده فکر

مکیکنکد

که می تواند نسبتِ هزینه و پاداش وی را در زندگی زواکی در حاشکت تضکادل و تکوازن نگکه دارد،
درنتیجه احساس عداشت و انصاف میکند (کارن و مارتین.)2002 ،
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از مﺤدودیتهای قابم مالحظه در این پکژوهش ،شکیوع بیمکاری کرونکا بکود ککه دسترسکی بکه
آزمودنیها را دشوار ساخته بود و با تواه به اینکه پژوهش از نوع پرسشنامهای است ،میتکوان بکه

همچنین عدم آزادی عمم و اختیار پاسخگو باشد .اگرچه دادههای این پژوهش با اشگوی ساختاری
آزمون شده هماهنگ هستند؛ وشی کاربرد آن ها در روابط علت و مضلوشی باید با احتیاب انجام شود.
ازطرفی چون اارای پژوهش در ش ر مسجدسلیمان بود ،تضمیم نتایع به گروههای ااتمکاعی دیگکر
باید با احتیاب و مطابد با مالحظات فرهنگی مﺨتلف انجام شود .برحسب یافتههای پژوهش پیشن اد
میگردد که با برگزاری کارگاه هکای آموزشکی و بکا ت یکه و پﺨکش بروشکور بکه زنکان بکه شکناخت
ویژگیهای شﺨصیتی و بهتبش آن به ب بود م ارتهکای ارتبکاطی و پرخکاشگکری پن کان در روابکط
همسرداری آنان کم

شود .هکمچنکین پیشکن اد مکیگکردد وزارت ب داشکت و درمکان و آمکوزش

پزشکی و آموزش و پرورش با استفاده از نتایع این پژوهش از مشاوران و روانشناسکان خکانواده و
زوج درمانگران بﺨواهد تا در ا ت شناخت ویژگیهای شﺨصیتی و ادراک انصاف در همسکران
و رابطه آنها با م ارتهای ارتباطی در راستای کاهش پرخاشگری پن ان به ارتقای ازدواج موفد
و کاهش تضارضات زناشویی کم

نمایند.

منابع
ثناییذاکر ،باقر ( )1387مقیاسهای سنجش خان اده و ازدواج تهران :انتشارات بعثت
حجازی ،اههم؛ باباخانی ،نرگس و احتدی ،نزینسادات ( ،)1398اثربخشی آموزش مهـارتهـای ارتبـاطی بـین
فردی بر میزان پرخاش گری و رفتارهای تكانشی دانشآموزان ،فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشـی،
ش 25-38 :)12( 40
حیینچاری ،می د و فداکارداورانی ،ملتدمهادی ( ،)1384بررسی تأثیر دانشگاه بـر مهـارتهـای ارتبـاطی
براساس مقایسه دانشآموزان و دانشجویان ،ویژه مقاالت علوم تربیتی ،ش 21-32 :)12( 5
حقشناس ،حین ( ،)1385طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت ،راهنمای تفسیر و هنجارهـای آزمـون نئـو،
شیراز :دانازاه عل م پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز
خجیتم مهر ،رضا؛ فرامرزی ،سلر و رجبی ،غقمرضاا ( ،)1391بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی،
فصلنامه مطالعات روانشناختی ،ش 32-50 :)8( 1
خزاعی ،ستانم؛ ن ابینژاد ،شک ه؛ فرزاد ،وهیاهلل و زهراکار ،کیان ش ( ،)1396پیشبینـی پرخـاشگـری ارتبـاطی
پنهان (کنارهگیری عاطفی و خرابکردن وجهه اجتماعی) براساس سبکهای دلبسـتگی در زنـان متأهـل
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مﺤدودیت هایی نظیر احتمال عدم ف کم و برداشکت یکسکانی آزمکودنیهکا از سکؤاالت پرسکشنامکه
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Abstracts of articles

Developing a Structural Model of Hidden Aggression
Existence of Personality Traits and Perception of
Fairness with Mediating Role of Communication Skills
in Women Seeking Divorce

The aim of this study was to develop a structural model of latent aggression based on
personality traits and perception of fairness mediated by communication skills in women
seeking divorce. The research method of this study is correlation of structural equations. The
study population included all women seeking divorce in Masjed-e-Soleiman city justice in the
period from April to July 2021 with 300 divorce applications, from which 230 women were
selected by purposive sampling. The measurement tools in this study were Neo-McCray and
Costa Personality Questionnaire (1985), Perry Fairness Perception Questionnaire (2004),
Jarabak Communication Skills Questionnaire (2004) and Nelson and Carroll (2006) Latent
Aggression Questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling (path
analysis). The results of the analysis confirmed the fit of the hypothetical research model.
Path analysis coefficients showed that personality traits and perception of fairness mediate
communication skills affect latent aggression. Among personality traits: Neuroticism,
extroversion, agreeability, conscientiousness and fairness have a direct and significant effect
on communication skills. The direct effect of extraversion, openness to experience,
agreeability, conscientiousness, perception of fairness with communication skills on latent
aggression is significant. Also among the personality traits; Neuroticism, extraversion,
agreement, conscientiousness and perception of fairness mediate communication skills have
an indirect effect on latent aggression. Therefore, it can be said that there is a relationship
between personality traits and perceptions of fairness with latent aggression, and this
relationship can be adjusted by the role of communicative skills.
Keywords: Structural Model, Personality Traits, Perception of Fairness, Communicative
Skills, Latent Aggression, Divorce
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