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چکیده
طالق یكی از انواع گسیختگی خانواده است که در سایر پدیدههای آسیبشناختی انعكاس بارز دارد .هدف
از این تحقیق تجزیه و تحلیل متغیرهای موثر بر طالق در پزشكی قانونی بود .جامعه آماری این پژوهش
شامل تمامی زنانی است که به پزشكی قانونی شهرستانهای بهشهر ،بابل و چالوس در استان مازندران
رجوع کردهاند .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری چند مرحلهای استفاده شده است؛ بدین معنی
که از بین شهرستانهای استان مازندران ابتدا به روش نمونهگیری تصادفی ساده (قرعهکشی) در سال -49
 3141انتخاب شدند و سپس با استفاده از نمونهگیری هدفمند در دسترس  351نفر از زنان مراجعه
کننده به پزشك قانونی انتخاب گردیدند .نتایج نشان داد که با بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه
مشاهده شد که ضریب همبستگی برابر  1/944بوده و مجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که  %6/9از
پراکندگی مشاهده شده در رضایت زناشویی توسط  9متغیر هدفمندی در زندگی ،تحمل ناکامی ،کمالگرایی و
تنظیم هیجانی توجیه می شود .رضایت زناشویی فقط با تحمل ناکامی دارای همبستگی معنیدار است .ضریب
همبستگی بین مقدار مشاهده شده متغیر وابسته و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار
آن  3باشد  ،نشان دهنده آن است که از روی متغیر های مستقل میتوان کامالً مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد.
مقدار صفر به این معنی است که متغیر های مستقل رابطه خطی با متغیر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در
جدول فوق برابر  1/944است ،نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میتواند برای پیشبینی استفاده
شود.

واژگان كلیدي :تحمل ناکامی ،تنظیم هیجانی ،کمال گرایی ،خانواده ،طالق
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مقدمه
خانواده بهعنوان یك گروه اجتماعی در برگیرنده عمیقترین و اساسیترین خدمات انسانی است و عالوه بر آن منبع اولیه
نیازهای اساسی فرد محسوب میشود .موقعیتهای متعدد را برای یادگیری و شكلگیری نگرشها و تشكیل باورهای اساسی
یك فرد فراهم میآورد که برای زندگی اجتماعی و بهرهوری از میراث فرهنگی و انتقال آن حایز اهمیت است (پروچاسكا و
نورکراس .)9119 ،از جمله وجوه منفی پدید آمده از درون خانو اده بروز آسیب اجتماعی تحت عنوان طالق است که آثار
مخرب آن در ابعاد اجتماعی فوقالعاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی بسیاری میشود .نابسامانی سازمان
خانوادگی یا گسیختگی آن را میتوان بهعنوان شكستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقشهای اجتماعی به علت قصور
یا ناتوانی یك یا چند عضو خانواده در اجرای نقشهای خود تعریف کرد (گود ،)3491 ،بنابراین ،طالق یكی از انواع گسیختگی
خانواده است که میتواند در چهارچوب جامعهشناسی خانواده مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در عین حال از جمله مباحث
اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناختی انعكاسی بارز دارد (تیماجچی .)3199 ،نتایج پژوهش صالحی و همكاران
( )3143نشان داد که دو روش آموزش تنظیم هیجان به یك شكل منجر به کاهش با ثبات عالئم حساسیت بین فردی
دانشجویان شدند .این امر احتمالً به دلیل تأکید روشهای تنظیم هیجان روی آگاهی ،کنترل و اصالح هیجانات منفی حاصل
از روابط بین فردی ،تمرکز بر تمرینات عملی و کارگاهی و تشكیل جلسات به شكل گروهی و در نتیجه وجود تبادلت مؤثر بین
فردی بوده است .براوو و لپكین ( )9131در مدلی که جهت تبیین خیانتهای زناشویی ارایه میدهند ،یكی از مهمترین عوامل
موثر در رخداد این پدیده را نیازهای برآورده نشده و نقایص موجود در پاسخ دهی همدلنه و خستگی عنوان می کنند که
همگی عواملی هستند که اثرگذاری مستقیم بر کاهش رضایت زناشویی دارند .میانگین هدف در زندگی در ایثارگران بیشتر از
میانگین در مردم عادی است ،این نشان می دهد که مردم عادی در مورد هدف در زندگی تردید بیشتری را نسبت به ایثارگران
تجربه می کنند .قدیری در پژوهش خود نشان داد که میانگین نمره هدف در زندگی در افراد حوزوی بیشتر از افراد عادی بوده
است (قدیری و جانبزرگی .)9131 ،در پژوهش شای ( )9131همبستگی منفی معنی داری میان رضایت از روابط و خیانت
عاطفی و جسمی به دست آمد .وی رضایت پایین از روابط را به عنوان بهترین پیش بین برای خیانت زناشویی معرفی کرد.
همچنین ثابت کرد که بی ثباتی در رابطه مهمترین پیش بین در خیانت زناشویی است و همبستگی منفی با رضایت زناشویی
دارد و یك رابطه دو سویه منفی میان روابط بد و خیانت زناشویی وجود دارد .روابط بد موجب افزایش احتمال خیانت زناشویی
می شود و خیانت زناشویی موجب تخریب ازدواج و رابطه زناشویی میشود .بنابراین ،هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل
استنباطی متغیرهای موثر بر طالق در پزشكی قانونی استان مازندران بود.
روش تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است که به پزشكی قانونی شهرستانهای استان مازندران رجوع کردهاند .برای
انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری چند مرحله ای استفاده شده است؛ بدین معنی که از بین شهرستانهای استان مازندران
ابتدا به روش نمونهگیری تصادفی ساده (قرعهکشی) شهرستانهای ساری ،بابل و چالوس در سال  3141-49انتخاب شدند و
سپس با استفاده از نمونهگیری هدفمند در دسترس  351نفر از زنان مراجعه کننده به پزشك قانونی انتخاب گردیدند.
از پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون ،فورنیر و درانكمن ( 3494نقل از ثنایی )3194 ،استفاده شد .این ازمون دارای 351
سوال است که شامل  39خرده مقیاس است .اما در این پژوهش از پرسشنامه سلیمانی ( )3191که دارای  99سوال بود
استفاده شد.

www.SID.ir

Archive of SID

آزمون رضایت زناشویی اینریچ توسط رامون ،فورنیر ،دراکن ( )3494ساخته شد .این پرسشنامه برای ارزیابی زمینههای بالقوه
مشكل زا یا شناسایی زمینه قوت و پربارسازی رابطه زناشویی بهکار میرود .اوسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت
زناشویی استفاده نموده است و معتقد است که این مقیاس با تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ میدهد مربوط می
شود و همچنین در این خصوص به تغییراتی که درخانواده بهوجود میآید حساس است.
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی با توجه به زیاد بودن سوالت پرسشنامه  351سوال که موجب خستگی بیش از حد
آزمودنیها میشد تصمیم گرفته شد .فرم کوتاهی از آن تهیه شود برای این منظور ابتدا همبستگی هر یك از سوالت با کل
پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید .سپس  9سوال که از همبستگی نسبت ًا بالیی برخوردار بود انتخاب
شدند .این انتخاب بهطوری مساوی از مقیاسهای مختلف پرسشنامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع  99سوال انتخاب
شد که مجدد ًا ضریب اعتبار فرم  99سوالی روی یك گروه  33نفری با استفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار
 45درصد بهدست آمده است .این پرسش نامه یك نگرش سنج از نوع لیكرت است در نظر گرفته شده است که به هرگزینه از
یك تا  5امتیاز داده میشود .مشكالت بالقوه زوجها را مشخص مینماید و بهدنبال تقویت رابطه زناشویی است  39مقیاس است
به جز مقیاس اول که از  5سوال تشكیل شده بقیه مقیاسها شامل  31سوال است پاسخ به سوالت  5گزینهای (کامال موافقم،
موافقم،نه مخالفم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) است.
السون و رنیزدراکمن ( )3494ضریب اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفا  49درصد گزارش کردهاند .ضریب همبستگی این
پرسشنامه با مقیاس رضایت خانوادگی از  93تا  61درصد با مقیاسهای رضایت زندگی از  19تا  93درصد که نشانه روایی
سازه آن است کلیه خرده مقیاسها پرسشنامه به اینریچ زوجهای راضی و ناراضی را متمایز میکند.
پرسشنامه تنظیم هیجانی اعتباریابی در ایران تعیین کننده میزان هوش هیجانی افراد جامعه با در نظر گرفتن مالكهای اصلی
هیجانی میباشد .یكی از اینها تست هیجانی باد – ان میباشد که شامل  41تست پنج گزینه است این تست بر مبنای مقیاس
پنج درجهای لیكرتی (کامالً موافقم ،تا حدی موافقم ،مخالفم ،تا حدی مخالفم) تنظیم شده است .مقیاسهای این تست از
خوداگاهی هیجانی ،خود ابرازی احساسات ،عزت نفس ،خود شكوفایی ،استقالل ،همدمی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین
فردی ،واقعگرایی ،انعطافپذیری ،حل مسأله ،تحمل فشار روانی ،کنترل نقاشی (توانایی کنترل هیجان) خوشبینی و شادمانی
میباشد.
آزمون هدف در زندگی ( )PLLاعتباریابی در ایران راضمیر کرونباخ با همكاری لئونارد ماهولیكا در سال  3464ابداع کرده
است .این آزمون  91گزینهای برای سنجش هدف و معنای زندگی و عملیاتی کردن نظرات ویكتور فرانكل درباره معناداری
زندگی ساخته است .برای پاسخگویی به پرسش نامه لزم است هر سوال به دقت خوانده شود و بین یك تا هفت یك گزینه
انتخاب شود.
هیل و همكاران ( )9119اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خودگزارشی و از نوع پرسشنامههای عینی است و بر
اساس دیدگاه شناختی -رفتاری تهیه شده است .نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی با  59عبارت و  6زیرمقیاس که توسط
هومن و سمائی در سال  3194در نمونه ایرانی اعتباریابی ،رواسازی و هنجاریابی شد و دارای  6زیرمقیاس :حساسیت بین
فردی ،تالش برای عالی بودن ،نظم و سازم اندهی ،ادراك فشار از سوی والدین ،هدفمندی و استانداردهای بال برای دیگران
است.
در این تحقیق ابتدا به کمك روشهای آماری توصیفی ،شاخص فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و سایر
اطالعات توصیفی در مورد آزمودنیها محاسبه شده ،سپس اطالعات حاصل در قالب فرضیهها ،مورد تجزیه و تحلیل استنباطی
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قرار گرفت .برای آزمودن فرضیهها ،از روش  Tدو میانگین مستقل با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .و سطح
اطمینان را برای ضریب همبستگی دو متغیر مورد مطالعه پنج درصد تعیین شده است.
یافته ها
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
فرضیه اول :از روی نمره خرده مقیاسهای تنظیم هیجانی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی کرد.
جدول  -1آمارههای ضریب رگرسیون
مجذور Rتعدیل شده

مجذور R

-9/920

9/912

R
9/111

در جدول فوق ضریب همبستگی برابر  1/333بوده ومجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که  %9/4از پراکندگی مشاهده
شده در رضایت زناشویی توسط  6خرده مقیاس تنظیم هیجانی توجیه می شود R.ضریب همبستگی بین مقدار مشاهده شده
متغیر وابسته و مقدار پیش بینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار آن  3باشد ،نشان دهنده آن است که از روی
ال مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد .مقدار صفر به این معنی است که متغیر های مستقل
متغیر های مستقل میتوان کام ً
رابطه خطی با متغیر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر  1/333است ،نشان دهنده آن است که مدل
رگرسیون خطی حاضر نمیتواند برای پیشبینی استفاده شود .متغیرها  %9/4در پیشبینی موثر هستاند مابقی این تغییرات
( )%49/3تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل می باشند.
جدول  -9آماره  Fضریب رگرسیون
مدل
3

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون
باقیمانده

949/396
14599/199

6
399

91/396
999/643

جمع

91199/931

399

F
1/949

سطح معناداری
1/419

در جدول فوق مقدار  Fنشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیون تحقیق مدل مناسبی است یا خیر .به عبارتی آیا،
متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر .تشخیص این موضوع با معنیداری مقدار F
در سطح خطای کوچكتر یا بزرگتر از  1/15درصد امكانپذیر است در این مورد مقدار  Fبه دست آمده ( )1/949در سطح
خطای کوچكتر از  1/15درصد معنی دار نیست ،نشان می دهد که متغیر های مستقل از قدرت تبین برخوردار نیستاند و
نمیتوانند میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.
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جدول  -1آمارههای رگرسیون خرده مقیاسهای تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی
عوامل پیش بین
ضریب ثابت
عدم پذیرش
اهداف
تكانه
آگاهی
راهبرد
شفافیت

ضرایب غیر استاندارد
B
141/900
-9/304
9/267
9/267
-9/91
-9/120
9/273

ضرایب استاندارد شده

خطای انحراف

β

11/974
9/30
9/077
9/004
9/377
9/413
9/074

-9/120
9/907
9/967
-9/992
-9/947
9/943

t

سطح معناداری

12/737
-1/911
9/407
9/471
-9/926
-9/393
9/403

9/999
9/314
9/647
9/631
9/070
9/762
9/623

از روی مقادیر جدول فوق مالحظه می شود که مؤثرترین عامل پیشبینی ضریب ثابت است با  B=141/900و همه خرده
مقیاس های عدم پذیرش ،اهداف ،تكانه ،آگاهی ،راهبرد و شفافیت هرکدام به ترتیب با ضرایب  -9/304و  9/267و  9/267و
 -9/91و  -9/120و  9/273عوامل پیش بین ناچیزی هستاند ،که در ستون  tعدد  -1/911( tو  9/407و  9/471و
 -9/926و  -9/393و  )9/403سطح معناداری آنها ( 9/314و  9/647و  9/631و  9/070و  9/762و  )9/623را مالحظه
می کنید که همگی بزرگتر از  9/90هستند.
فرضیه دوم :از روی نمره خرده مقیاسهای آزمون کمالگرایی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی کرد.
جدول  -4آمارههای ضریب رگرسیون
مجذور Rتعدیل شده

مجذور R

-1/111

1/119

R
1/341

در جدول فوق ضریب همبستگی برابر  1/341بوده ومجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که  %1/1از پراکندگی مشاهده
شده در رضایت زناشویی توسط  6خرده مقیاس کمالگرایی توجیه می شود Rضریب همبستگی بین مقدار مشاهده شده
متغیر وابسته و مقدار پیش بینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار آن  3باشد ،نشان دهنده آن است که از روی
ال مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد .مقدار صفر به این معنی است که متغیر های مستقل
متغیر های مستقل میتوان کام ً
رابطه خطی با متغ یر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر  1/341است ،نشان دهنده آن است که مدل
رگرسیون خطی حاضر نمیتواند برای پیشبینی استفاده شود.متغیرها فقط  %1/1در پیشبینی موثر هستاند مابقی این
تغییرات ( )%44/9تحت تأثیر متغیر های خارج از مدل می باشند.
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جدول  -5آماره Fضریب رگرسیون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

رگرسیون
باقیمانده

3944/969
19599/153

6
399

994/499
993/616

1/49

1/999

جمع

91199/931

399

مدل
3

در جدول فوق مقدار  Fنشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیون تحقیق مدل مناسبی است یا خیر .به عبارتی آیا،
متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر .تشخیص این موضوع با معنیداری مقدار F
در سطح خطای کوچكتر یا بزرگتر از  1/15درصد امكانپذیر است.در این مورد مقدار  Fبه دست آمده ( )1/49در سطح
خطای کوچكتر از  1/15درصد معنی دار نیست ،نشان می دهد که متغیر های مستقل از قدرت تبین برخوردار نیستاند و
نمیتوانند میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.

جدول  -6آمارههای رگرسیون خرده مقیاسهای کمالگرایی و رضایت زناشویی
عوامل پیش بین
ضریب ثابت
حساسیت بین فردی
تالش برای عالی بودن
تنظیم و سازماندهی
ادراك فشار از سوی والدین
هدفمندی
استانداردهای بال برای دیگران

ضرایب غیر استاندارد
B
116/377
9/900
9/724
9/47
-9/307
9/13
9/130

ضرایب استاندارد شده

خطای انحراف

β

13/741
9/270
9/600
9/646
9/470
9/622
9/406

9/920
9/122
9/960
-9/904
9/923
9/934

t

سطح معناداری

7/490
9/213
1/930
9/720
-9/731
9/290
9/27

9/999
9/732
9/392
9/467
9/497
9/730
9/77

از روی مقادیر جدول فوق مالحظه می شود که مؤثرترین عامل پیشبینی ضریب ثابت است با همه خرده مقیاسهای
حساسیت بین فردی ،تالش برای عالی بودن ،تنظیم و سازمان دهی ،ادراك فشار از سوی والدین ،هدفمندی و استانداردهای بال
برای دیگران هرکدام به ترتیب با ضرایب  1/155و  1/999و  1/99و  -1/149و  1/31و  1/314عوامل پیش بین ناچیزی
هستاند ،که در ستون  tدر مقابل این مؤلفهها عدد  1/931( tو  3/115و  1/994و  -1/913و  1/914و  )1/99و سطح
معناداری آنها ( 1/919و  1/119و  1/969و  1/919و  1/915و  )1/99را مالحظه می کنید که همگی بزرگتر از 1/15
هستند.
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فرضیه سوم :از روی متغیرهای تنظیم هیجانی ،تحمل ناکامی ،هدفمندی در زندگی و کمالگرایی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی
کرد.
جدول  -9آمارههای ضریب رگرسیون

مجذور Rتعدیل شده

مجذور R

/169

1/194

R
1/944

در جدول فوق ضریب همبستگی برابر  1/944بوده ومجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که  %6/9از پراکندگی مشاهده
شده در رضایت زناشویی توسط  9متغیر هدفمندی ذر زندگی ،تحمل ناکامی ،کمالگرایی و تنظیم هیجانی توجیه می شود.
 Rضریب همبستگی بین مقدار مشاهده شده متغیر وابسته و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار
ال مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد .مقدار
آن  3باشد ،نشان دهنده آن است که از روی متغیر های مستقل میتوان کام ً
صفر به این معنی است که متغیر های مستقل رابطه خطی با متغیر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر
 1/944است ،نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میتواند برای پیشبینی استفاده شود.متغیرها  %6/9در
پیشبینی موثر هستاند مابقی این تغییرات ( )%45/6تحت تأثیر متغیر های خارج از مدل می باشند.
در جدول فوق مقدار  Fنشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیون تحقیق مدل مناسبی است یا خیر .به عبارتی آیا،
متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر .تشخیص این موضوع با معنیداری مقدار F
در سطح خطای کوچكتر یا بزرگتر از  1/15درصد امكانپذیر است.در این مورد مقدار  Fبه دست آمده ( )1/5در سطح
خطای کوچكتر از  1/15درصد معنی دار است ،نشان می دهد که متغیر های مستقل از قدرت تبین برخوردارند و میتوانند
میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.

جدول -9آماره  Fضریب رگرسیون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

رگرسیون
باقیمانده

3000/740
36314/000

4
143

777/740
203/047

3/0

9/990

جمع

30760/030

147

مدل
1

جدول  -0آمارههای رگرسیون تنظیم هیجانی و تحمل ناکامی و هدفمندی در زندگی و کمالگرایی با رضایت زناشویی
عوامل پیش بین
ضریب ثابت
هدفمندی در زندگی
تحمل ناکامی
کمالگرایی
تنظیم هیجانی
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ضرایب غیر استاندارد
B
193/067
9/173
9/210
9/946
-9/90

ضرایب استاندارد شده

خطای انحراف

β

10/374
9/907
9/972
9/976
9/970

9/103
9/244
9/904
-9/07

t

سطح معناداری

6/763
1/767
2/612
9/04
-9/002

9/999
9/930
9/91
9/00
9/000
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از روی مقادیر جدول فوق مالحظه می شود که مؤثرترین عامل پیشبینی ضریب ثابت است با  B=311/469و متغیرهای
هدفمندی در زندگی ،تحمل ناکامی هرکدام به ترتیب با ضرایب  1/391و  1/935عوامل پیش بین مؤثری هستاند ،که در
ستون tعدد  3/969(tو  )9/639و سطح معناداری آنها ( 1/114و  )1/13را مالحظه می کنید که کوچكتر از 1/15
هستاند .متغیرهای کمالگرایی و تنظیم هیجانی هرکدام به ترتیب با ضرایب  1/196و -1/15عوامل پیش بین ناچیزیی
هستاند ،که در ستون  tعدد 1/59 ( tو  )-1/549و سطح معناداری آنها ( 1/54و  )1/555را مالحظه می کنید که بزرگتر
از  1/15هستاند.
مدل برآورد شده به شكل زیر است:
تحمل ناکامی  + 1/935هدفمندی در زندگی =311/469+ 1/391رضایت زناشویی
تذکر :عدد  tاز تقسیم ضریب  Bبر خطای انحراف معیار به دست می آید .با استفاده از آماره  tاین فرضیه صفر را آزمون می
کنید که مقدار ضریب رگرسیون پارشیال جامعه برای متغیری برابر صفر است .از روی جدول فوق میتوانیم این فرضیه صفر را
رد کنیم که ضریب مربوط به هدفمندی در زندگی و تحمل ناکامی برابر با صفر است .این فرضیه صفر را که ضرایب مربوط
مؤلفههای کمالگرای و تنظیم هیجانی صفر است را نمیتوانیم رد کنیم( .اگر فواصل اطمینان  %45را برای این دو مؤلفه را
محاسبه کنیم می بینیم که مقدار صفر را در بر می گیرد .این یافته به این معنی نیست که این دو متغیر ،به تنهایی یا همراه
سایر متغیرها پیشبینی کننده خوبی برای میزان رضایت زناشویی نیستاند .تنها به این معنا ست که این متغیرها به طور
معناداری در مدل نقش ندارند.
فرضیه چهارم :بین هدفمندی در زندگی ،تحمل ناکامی ،تنظیم هیجانی و کمالگرایی با رضایت زناشویی رابطه معنیداری
وجود دارد

جدول  -19ماتریس همبستگی متغیرهای موثر بر طالق
متغیرها
رضایت زناشویی
هدفمندی در زندگی
تحمل ناکامی
کمالگرایی
تنظیم هیجانی

رضایت زناشویی
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

هدفمندی در زندگی

تحمل ناکامی

کمالگرایی

تنظیم هیجانی

1
9/146
9/977
*9/230
9/994
9/120
9/127
9/920
9/762

1
-9/970
9/397
-9/16
9/902
-9/377
9/999

1
**9/013
9/999
**9/207
9/999

1
**9/44
9/999

1

بحث و نتیجهگیري
فرضیه اول :از روی نمره خرده مقیاسهای تنظیم هیجانی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی کرد.
ضریب همبستگی بین این متغیرها با توجه به فرضیه  3برابر  1/333بوده و مجذور تصحیح شده آن بیانگر این است که  %9/4از پراکندگی
مشاهده شده در رضایت زناشویی توسط  6خرده مقیاس تنظیم هیجانی توجیه می شود R .ضریب همبستگی بین مقدار مشاهده شده
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متغیر وابسته و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار آن  3باشد ،نشان دهنده آن است که از روی متغیر های
مستقل میتوان کامالً مقدار متغیر وابسته را پیش بینی کرد .مقدار صفر به این معنی است که متغیر های مستقل رابطه خطی با متغیر
وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر  1/333است ،نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر نمیتواند
برای پیشبینی استفاده شود.رشد شناختی یعنی تغییراتی را که در نحوه تفكر افراد رخ میدهد و شامل بررسی فرآیندهای کاری و
ویژگیهای آن در هنگام تالش فرد برای درك اطالعا ت حل مسایل و پرداختن به افكاری است که برای بقا و ادامه حیات ضرورت دارد.
قدرت درك برخی از افراد از بقیه بیشتر است .به طوری که در نحوه اداره زندگی و انتخاب روش حل مشكالت و انتخاب منطقی از میان
طرق ارائه شده خردمندانهتر عمل میکند .چارلز اسپر نظریه دو عاملی هوش را بنا نهاد او عنوان کرد که یك روش عمومی وجود دارد که
به آن  Gاطالق کرد و شماری از تفاوتهای اختصاصی که در انجام آزمایشهای مختلف نظیر روابط ریاضی یا فضایی مفیدند و او آنها را
عوامل  Sنامید .گاردنر ( )3491هوش را دارای هفت وجه میدانست :زبانی ،منطقی ،ریاضی ،فضایی ،موسیقیایی ،بدنی – حرکتی و بین
فردی گاردنر ارزیابی انسان ها بر مبنای وجهی واحد به نام هوش معترض بود و ترجیح میداد که افراد دارای نقاط قوت متفاوت بداند.
بهطور کلی بین سالمت روان و توانایی شناختی رابطهای مثبت وجود دارد افرادی که از سالمت هیجانی برخورداند در قیاس با افرادی که
بیماری هیجانی دارند با افزایش سن ،افت شناختی کمتری نشان میدهند.
فرضیه دوم :از روی نمره خرده مقیاسهای آزمون کمالگرایی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی کرد.
نتایج مربوط به ارتباط بین این دو متغیر نشان می دهد که ضریب همبستگی برابر  1/341بوده ومجذور تصحیح شده آن بیانگر این
است که  %1/1از پراکندگی مشاهده شده در رضایت زناشویی توسط  6خرده مقیاس کمالگرایی توجیه می شود R .ضریب همبستگی
بین مقدار مشاهده شده متغیر وابسته و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است .اگر مقدار آن  3باشد ،نشان دهنده آن است
که از روی متغیر های مستقل میتوان کامالً مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد .مقدار صفر به این معنی است که متغیر های مستقل
رابطه خطی با متغیر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر  1/341است ،نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون
خطی حاضر نمیتواند برای پیشبینی استفاده شود .کمالگرایی در اصل بهعنوان تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و
دستنیافتنی و تالش برای تحقق آنهاست (برنس ،)3494 ،که با وجود ارزشیابیهای انتقادی از عملكرد شخصی همراه میباشد .اغلب
مردم کمالگرایی را با موفقیتطلبی یا وظیفهشناسی اشتباه میگیرند .کمالگرایی با این نگرش تفاوت دارد کمالگرایی یك الگوی
نابهنجار از رفتارهاست که میتواند منجر به اختاللت زیادی شود .موفقیتطلبی و وظیفهشناسی در برگیرنده انتظارات ملموس و مناسب
است و حسن رضایت و شادکامی را موجب میشود.
در حالی که کمالگرایی مستلزم سطوح نامناسبی از انتظارات و اهداف ملموس (مثل کمال) و فقدان دائمی خشنودی ،صرفنظر از عملكرد
است .افراد کمالگرا خود را ملزم به بی نقص بودن میکنند .این انتظار ثابت و مداوم یك منبع استرس محسوب میشود و به شیوههای
ناسازگارانه مقابله تاثیر میگذارد .کمالگرایی خود محور ،کمالگرایی دیگر محور و کمالگرایی توصیف شده از سوی اجتماع انواع
کمالگرایی را شامل میشود .کمالگرای خود محور عبارت است از نیاز شخص به کامل بودن .این آن چیزی است که معمولً به هنگام
استفاده از اصطالح کمالگرایی متصور میشود .در کمالگرایی دیگر محور الزام به این است که دیگران (برای مثال همسر ،فرزندان،
زیردستان و سایر مردم) باید کامل باشند .نهایتاً کمال گرایی توجیه شده از سوی اجتماع ادراکی است مبنی براین که دیگران (والدین،
رئیس و سایر افراد) توقع دارند که شخص کامل باشد .به غیر از این سه نوع کمالگرایی که نیاز به کامل بودن توجه دارند نوع دیگری از
کمال گرایی وجود دارد که باید از نگاه دیگران کامل بنظر آید و هر کدام از انواع کمالگرایی با انواع متفاوتی از مشكالت ارتباط دارد
(هویت.)9114 ،
فرضیه سوم :از روی متغیرهای تنظیم هیجانی ،تحمل ناکامی ،هدفمندی در زندگی و کمالگرایی میتوان رضایت زناشویی را پیشبینی
کرد
با بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه مشاهده شد که ضریب همبستگی برابر  1/944بوده و مجذور تصحیح شده آن بیانگر این
است که  %6/9از پراکندگی مشاهده شده در رضایت زناشویی توسط  9متغیر هدفمندی در زندگی ،تحمل ناکامی ،کمالگرایی و تنظیم
هیجانی توجیه می شود R .ضریب همبستگی بین مقدار مشاهده شده متغیر وابسته و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون
است .اگر مقدار آن  3باشد ،نشان دهنده آن است که از روی متغیر های مستقل میتوان کامالً مقدار متغیر وابسته را پیشبینی کرد .مقدار
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صفر به این معنی است که متغیر های مستقل رابطه خطی با متغیر وابسته ندارند .مقدار مشاهده شده آن در جدول فوق برابر 1/944
است ،نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میتواند برای پیشبینی استفاده شود.
فرضیه چهارم :بین هدفمندی در زندگی ،تحمل ناکامی ،تنظیم هیجانی و کمالگرایی با رضایت زناشویی رابطه معنیداری وجود دارد.
همان طور که جدول ماتریس همبستگی مربوط به متغیرها را نشان میدهد ،رضایت زناشویی فقط با تحمل ناکامی دارای همبستگی
معنی دار است ،چون رضایت زناشویی فقط با متغیر تحمل ناکامی دارای همبستگی با سطح معنیداری ( )1/119کوچكتر از  1/15است.
رضایت زناشویی با سایر متغیرها دارای همبستگی با سطح معنیداری بزرگتر از  1/15است.
ازدواج در جامعه متغیر امروزی یك پدیده است انسانها به دلیل مختلفی ازدواج میکنند در کنار تمایالت جنسی که از مسایل اولیه
هستند .عشق ،امنیت اقتصادی ،محافظت امنیتی عاطفی ،احساس آرامش و فراز و نشیبهایی نیز بعضی از عواملی هستند که باعث گرایش
به ازدواج میشوند (جانیتوس .)9119 ،هایسون و آیزارد ( )3495به این نكته توافق دارند که که پاسخ های هیجانی کم و بیش آموخته
میشود به عبارت دیگر بازبودن راههای ارتباط اجتماعی سبب تقویت بیان بیرونی احساسات درونی میشود .آیزار تاکید میکند که در بیان
هیجانی مولفههای زیستشناختی نیز دخالت دارد .چون بیان هیجانی کامالً ثابت و پایدار مینماید (تراتر .)3499 ،زیست شناسی خطوط
و مرزهای کلی رشد هیجانی را تعیین می کند عوامل موثر محیطی آنها را تحریك می کند عوامل موثر محیطی آنها را تحریك می کنند و
تغییر می دهند اجتماعی کردن بخشی از وظایف والد یا معلم است .اجتماعی کردن یعنی تاثیرگذاری بر احساسات و رفتار کودکان به
گونهای که با انتظارات اجتماعی همنوا گردند (مالستت ،کولور .)3496 ،شواهد نشان میدهد که در فرهنگ ما پسرها یاد میگیرند که
هیجان های خود را مهار کنند و برعكس دختران مجاز به ابراز هیجان هستند .این روش برای پنهان کردن احساسات فشار زیادی را متوجه
پسران می کنند و ارتباط بین دو جنس را نیز به دلیل ناتوانی پسران در بیان احساسات با دشواری مواجه میسازد (کیسی.)3441 ،
کمالگرایی بهعنوان سبك شخصیتی در نظر گرفته می شود که در آن افراد برای انجام اعمال بدون نقص تالش زیادی کرده و معیارهای
بالی را برای ارزیابی رفتار خود در نظر میگیرند (کال .)3449 ،کمالگرایی بهعنوان یك پدیده پیچیده ارتباط نزدیكی با عملكرد در
روانشناختی طبیعی به خصوص مشكالت رفتاری و هیجانی دارد (هانلر و جنك .)9115 ،این مفهوم اغلب نتیجه آسیبپذیری افزایش
یافته به افسردگی است و ممكن است به دنبال حوادث پر استرس زندگی ایجاد شود .این حوادث پر استرس با نیازهای کمالگرایانه برای
کنترل تداخل پیدا کرده و در تالشها برای دستیابی به هدفهای مهم شخصی وقفه ایجاد میکند (گراندون .)9113 ،در این راستا
هاماچك برای اولین بار کمالگرایان سازگار یعنی آنهایی که از ترس سخت احساس لذت میکنند را از کمالگرایان نوروتیك یعنی
کسانی که هرگز چنین احساسی از رضایت را در طول تالششان تجربه نمیکنند ،متمایز کرد (تورلیندسون.)9116 ،

اغلب مردم کمالگرایی را با موفقیتطلبی یا وظیفهشناسی اشتباه میگیرند .کمالگرایی با این نگرش تفاوت دارد کمالگرایی یك الگوی
نابهنجار از رفتارهاست که میتواند منجر به اختاللت زیادی شود .موفقیتطلبی و وظیفهشناسی در برگیرنده انتظارات ملموس و مناسب
است و حسن رضایت و شادکامی را موجب میشود .در حالی که کمالگرایی مستلزم سطوح نامناسبی از انتظارات و اهداف ملموس (مثل
کمال) و فقدان دائمی خشنودی ،صرفنظر از عملكرد است .افراد کمالگرا خود را ملزم به بی نقص بودن میکنند .این انتظار ثابت و
مداوم یك منبع استرس محسوب میشود و به شیوههای ناسازگارانه مقابله تاثیر میگذارد .کمالگرایی خود محور ،کمالگرایی دیگر محور
و کمالگرایی توصیف شده از سوی اجتماع انواع کمالگرایی را شامل میشود .کمالگرای خود محور عبارت است از نیاز شخص به کامل
بودن  .این آن چیزی است که معمولً به هنگام استفاده از اصطالح کمالگرایی متصور میشود .در کمالگرایی دیگر محور الزام به این است
که دیگران (برای مثال همسر ،فرزندان ،زبردستان و سایر مردم) باید کامل باشند .نهایتاً کمالگرایی توجیه شده از سوی اجتماع ادراکی
است مبنی براین که دیگران (والدین ،رئیس و سایر افراد) توقع دارند که شخص کامل باشد .به غیر از این سه نوع کمالگرایی که نیاز به
کامل بودن توجه دارند نوع دیگری از کمال گرایی وجود دارد که باید از نگاه دیگران کامل بنظر آید و هر کدام از انواع کمالگرایی با انواع
متفاوتی از مشكالت ارتباط دارد (هویت .)9114 ،بسیاری از مردم نمیدانند هدف از زندگی کردن چیست و تصوری گنگ و مبهم از
"هدف زندگی" دارند و به تبع زندگی هدفمندی را هم سپری نمیکنند .همه ما انسانها در زندگی به دنبال راهكارهایی هستیم که
کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشیم .به عبارتی دیگر نوع انسان همواره عالقمند به کامیابی و سعادت است .برهمگان روشن است که
زندگی انسان بدون سالمت جسم و روان میسر نیست .جسم و روان به طور دایم در تعامل با یكدیگر هستند .پس سالمت جسم و روان
لزمه زندگی سالم تلقی می شود (محمدزاده و خسروی.)3143 ،
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انسان موجودی به شدت نیازمند است همه تالشها و جنب و جوشهای او برای ارضای آن نیازهای و کامروا شدن در آن وادی است
می کوشند تا کامشان برآورده و مقصودشان حاصل شود ،ولی ارضای نیازها و برآورده شدن آنها و در نتیجه حصول سازگاری برای همكاران
میسر و آسان نیست .خویشتن اجتماعی فرد محصول گرایشهای اشخاصی است که در اطراف او برای وی معنایی دارند همان گونه که مید
بیان داشته فرد تجربه خویشتن را به طور غیرمستقیم از نقطه نظرات خاص سایر اعضای همان گروه یا از نقطه نظر تعمیم یافته گروه
اجتماعی که به آن تعلق دارد کسب می کند .در این جا آنچه مطرح است فرآیندی است که رفتار شخص را نسبت به بعضی از افراد جهت
میدهد و شخص از آنها چارچوبهای مرجع برای رفتار خود گرایشهای خود و یا احساسات شخصی خود میسازد (مورتون دوچ،
 .)3199هویت اجتماعی فرد بهوسیله گروهی که به آن تعلق دارد تعیین میشود و این هویت تابعی از ویژگیهای فرهنگی میباشد
(آلمان .)9115 ،هنگامی که فرد هویت ا جتماعی دارد که هنجارهای گروه بر او اثرگذار باشد و این بهترین شیوه کنترل حجم وسیعی از
افراد است که به وسیله یكدیگر شناخته می شوند در غیر این صورت احساس بی هویتی تنهایی و یا انزوای اجتماعی به فرد دست خواهد
داد .زیرا عوامل ناکام کننده دامنه گستردهای دارند در مجموع میتوان گفت که پاسخ ناکامی پرخاشگری است .پرخاشگری یعنی رفتار
دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موقعیت .این رفتار در زندگی روزمره با ناکامی ارتباط بسیار نزدیك دارد .تصویر روشنی از رابطه
میان ناکامی و پرخاشگری را از آزمایش معروف بارکر ( ،)3493دمو ( )3493و لوین ( ،)3493ارونسون ،ترجمه شكرکن ( )3166نمایان
می شود این روانشناسان کودکان خردسال را با نشان دادن اطاقی پر از اسباب بازیهای جالب و اجازه ندادن بازی به آنها ناکام کردند.
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