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  الگوي دلزدگي زناشويي زنان متقاضي طالق در ارتباط با باورهاي ارتباطي
  

  3حسن غني فر، محمد2، رضا دستجردي*1فرناز ابهر زنجاني

  
  farnaz.zanjani@yahoo.comآزاد، واحد بيرجندكارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه 1

  .واحد بيرجنددانشگاه آزاد اسالميعضو هيئت علمي2
  دانشگاه آزاد واحد بيرجندعضو هيئت علمي3

  

  چكيده
. كندايفا ميهاي اجتماعي است، شناخت عوامل مؤثر بر آن در باال بردن سالمت رواني جامعه نقش بهينه اي با توجه به آن كه طالق يكي از آسيب

باشد كه در سال اين تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي مي. هدف پژوهش حاضر تدوين الگوي دلزدگي زناشويي در ارتباط با باورهاي ارتباطي بوده است
فاده اين پژوهش ابزار مورد است. زن متقاضي طالق به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد 104در دادگاه خانواده مشهد انجام شد و  1391

نتايج نشان داد بين با دلزدگي زناشويي با . بوده است) 1990(و پرسشنامه باورهاي ارتباطي ايدلسون واپشتاين ) 1998(پرسشنامه دلزدگي زناشويي پاينز 
پذيري براي ري جنسيتي و عدم تغييهاهاي تفاوتو با توجه به مقادير ضرايب رگرسيون،خرده مؤلفهوجود داشت  باورهاي ارتباطي رابطه مثبت معناداري

هاي جنسيتيبراي دلزدگي خواني براي دلزدگي زناشويي روحي و خرده مؤلفه تفاوتو ذهن هاي جنسيتيهاي تفاوتو خرده مؤلفهدلزدگي زناشويي جسمي
ها را سلب نموده آن ارتباطي الزم صميمانههاي فقدان مهارت) 1996(دگاه بولتون لذابا توجه به دي.باشندبيني كننده قوي ميشزناشويي عاطفيپي

  .كندورابطهĤن رابهيكرابطهموازيوبدونصميميتتبديلمي
  )1990(ن اپشتاي نامه باورهاي ارتباطي ايدلسون و؛ پرسش)1998( نامه دلزدگي زناشويي پاينزپرسشباورهاي ارتباطي؛ دلزدگي زناشويي؛ :هاكليد واژه

  
  مقدمه

در ميان گذاشتن احساسات شخصي به مراتب از رسيدن به ). 1371ابراهيمي،( نواده سالم و موفق استارتباط موثر سنگ زيربناي خا
ندي است كه يآارتباط زناشويي عبارت از فر). 1387قراچه داغي،( برقراري ارتباط، منبع بزرگ رضايت است. تر استهدف و مؤفق شدن مهم

ها، حاالت چهره و ژستها، مكثدر قالب گوش دادنگفتار و چه به صورت غير كالميدر قالب در طي آن زن و شوهر چه به صورت كالمي
باشد و اختالل اين ارتباط، هسته مركزي نظام خانواده مي ).1383 اصالني،( پردازندهاي مختلف، با يكديگر به تبادل افكار و احساسات مي

  ). 1379عبادت پور، (آيد در آن به منزله تهديدي جدي براي بقاي خانواده به شمار مي
باشد، زيرا هرچه همسران، مدت زمان آنچه در زندگي مشترك مهم است افزايش ارتباطات دوستانه و تعامالت صميمانه بين زوجين مي

وينچ به (شود ها توأم با محبت و احترام باشد بر ميزان رضايتمندي زناشويي آنان افزوده ميبيشتري را در كنار هم سپري كنند و تعامالت آن
  ).1385نقل از موسوي، 

 و روان سالمت بر عالوه كه است مهارتي و هنر ازدواج، جريان در رواني و عاطفي ارضاي نيازهاي و صميمانه روابط حفظ و ايجاد
 است خويش خاص وظايف انجام و زندگي مهارتهاي ارتباطي، هايمنطقي، مهارت هاينگرش كسب و داشتن نيازمند اوليه، تجارب سالم

 ).1385 فرزاد، و احمدي نژاد،نوابي اعتمادي،(

 برآورده عدم خاطر به خشم و ناكامي احساس آن نتيجه كه است ثرمؤ غير ارتباط و تفاهمسوءاز  ناشي زناشويي، مشكالت از بسياري
  ).به نقل از عطاري ؛2002 ميتس،( است زناشويي زندگي در شوهر و زن هايخواسته و شدن نيازها
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منطقي ربا بررسي همبستگي بين باورهاي ارتباطي غي) 2005(تهامامكي،  .تحقيقاتي چند در اين زمينه، پژوهش حاضر را تأييد كرد
مندي رضايت منطقي بيشتري داشتند، از سازگاري ورورضايت مندي زناشويي در همسران تركي، نشان داد زوجيني كه باورهاي ارتباطي غي

در بررسي همبستگي بين باورهاي ارتباطي وسازگاري زناشويي، نشان دادند كه بين سازگاري  )1991( وانزيل و مولر. ندبرخوردار كمتري
. گرايي جنسي از سياهه باورهاي ارتباطي همبستگي معناداري وجود داردهاي باور به تخريب كنندگي مخالف وكمالخرده مقياس زناشويي و

مندي زناشويي ورفتارهاي وابسته در بين زوجين وافراد مجرد اورهاي ارتباطي مخرب در رضايتدر پژوهشي با عنوان نقش ب )2010( فابر
داري بين باورهاي امندي زناشويي كمتري در ارتباط است وتفاوت معن، نشان داد كه باورهاي ارتباطي مخرب با رضايت)ا طالق گرفتهي(

 با بررسي رابطه بين انتظارات و )1995(ل سوبي سوليوان و. دار نبوداهاي ناراضي معنولي اين تفاوت در زوج ،ارتباطي زوجين وافراد مجرد بود
منطقي زوجين با عدم رضايت از رمندي زناشويي به اين نتيجه رسيدند كه انتظارات وباورهاي غيمنطقي زوجين وميزان رضايترباورهاي غي

  .مندي زناشويي، همبستگي منفي وجود داشتخواني از همسر ورضايت و بين خرده مقياس توقع ذهنمثبت دارد  زندگي زناشويي همبستگي

  
  روش

 شركت كنندگان و طرح پژوهش
براي پژوهش حاضر به صورت . روندكه در زمره تحقيقات توصيفي به شمار مي باشدطرح كلي اين پژوهش از نوع همبستگي مي

 5/85سن زمان ازدواج در . سال بوده است 60تا  14ميانگين سني آنان از اند كه نفر از زنان متقاضي طالق انتخاب شده 104تصادفي 
م آنان تحصيالت همسرشان از سيكل تا ديپلدرصد  56/60م تا فوق ليسانس كه پلسال و تحصيالتشان بين دي 25تا  14آنان بين  درصد

باشند كه اد و داراي درآمد مكفي ميشغل آز سر آنان داراياين زنان، خانه دار و بدون درآمد يا باحداقل درآمد و همدرصد  6/85و بوده است 
و خيانت اد همسر موارد علت علت انتخاب همسر خود را رسيدن به آرزوهاي رويايي و علت درخواست طالق خود را اعتي درصد 70در 

بعد از جلب  هاا شد وپرسشنامهپژوهش در دادگاه قضايي شهيد مطهري مشهد مقدس اجر.نمايندهمسر و مشكالت اخالقي وي را مطرح مي
شد كه كليه اطمينان داده مي هابه آن هاشد قبل از پر كردن پرسشنامهها قرار داده ميرضايت متقاضيان طالق محترمانه در اختيار آن

  .باشدبنابراين نيازي به نوشتن اطالعات شخصي نمي ؛ها محرمانه خواهد بوداطالعات آن
  
 ابزار

 پاينز سوالي 21گيري دلزدگي زناشويي ازپرسشنامه اندازه به منظور): 1389(نامه هوش معنوي بديع و همكاران پرسش
اصلي  جزء 3اين مقياس شامل. استفاده شده است) 1389(نامه هوش معنوي بديع و همكاران از پرسش و براي ارزيابي هوش معنوي )1998(

اي ليكرت پاسخ تمام اين موارد روي يك مقياس هفت درجه. ازپا در افتادگي رواني است عاطفي، ،از پا درافتادگياز پا در افتادگي جسمي
با  هاتداوم دروني براي اغلب آزمودني .دهداين طيف نمره درجه دلزدگي زناشويي فرد را نشان مي) هميشه=  7هرگز تا =  1(شود داده مي

، آلفاي كرونباخ اين 1384در ايران نيز نويد در سال ). 1381پانيز،(بوده است  93/0تا  91/0ضريب ثابت آلفا سنجيده شده است كه بين 
در اين پژوهش براي برآورد ضريب اعتبار از طريق اعتبار ثبات دروني ضرايب . درصد گزارش شده است 86گيري كرد كه پرسشنامه را اندازه

افتادن ، از پا82/0 هاي دلزدگي زناشويي و دلزدگي زناشويي كلي به ترتيب، ازپاافتادن جسمانيحاسبه شده براي زيرمقياسآلفاي م
  .به دست آمده است65/0 افتادن كليو از پا 78/0 افتادن رواني، از پا74/0عاطفي

از نوع ليكرت بوده : باطيهاي ارتپاسخنامه سياهه باور): 1990(مقياس باورهاي ارتباطي ايدلسون واپشتاين 
نمايند و از مجموع بيان مياز كامال غلط تا كامأل درست ) 0-5(هايوشركت كنندگان عقايد خود را در مورد هر عبارت در قالب گزينه

كل خرده مقياس، نمره  5هاي هبا جمع كردن نمر گردد وامتيازات مربوط به سواالت هر خرده مقياس نمره خرده مقياس محاسبه مي
اهه، نمره باالتر نكته قابل توجه اين است كه در اين سي. باشددر نوسان مي 200تا 0بين   هانمرهدامنه . شودباورهاي ارتباطي محاسبه مي

صاحبي (برآورد شده است  81/0تا  72/0ضريب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس از . تر استمنطقيردهنده باورهاي ارتباطي غينشان
نمرات باالتر اين مقياس با ) 1987اليري، (هاي سازگاري زناشويي دارد داري با مقياساس رابطه معناوهر خرده مقي )1385 وهمكاران،
 هايضرايب آلفاي كرونباخ پژوهش حاضر براي زيرمقياس). 1385صاحبي وهمكاران، (مندي زناشويي رابطه دارد تتر رضاينسطوح پايي
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، 74/0گرايي جنسي كمال ،71/0كنندگي همسر ب، باور به تخري88/0خواني ذهن ،74/0پذيري همسر رتغييباورهاي ارتباطي عدم  پرسشنامه
  .دست آمده استه ب 81/0،نمره كل 68/0هاي جنسيتي تفاوت

  

  شيوه اجرا
بعد از ) 1389(نامه هوش معنوي بديع و همكاران و پرسش) 1998( با اجراي پرسشنامه دلزدگي زناشويي پاينزپژوهش حاضر  براي
هاي الزم با معاون دادگستري استان خراسان رضوي و مجتمع قضايي شهيد مطهري مشهد مقدس توضيحات الزم در زمينه هماهنگي

 104باشد انجام گرفته است و از بين زنان متقاضي طالق، بهبود روابط خانوادگي مي مورد پژوهش واينكه هدف پژوهشگر كمك به رفاه و
نتايج از راه همبستگي . شددر اختيارشان قرار داده مي هااند به طور تصادفي انتخاب كرده و پرسشنامهداشته به همكاري نفر كه تمايل

  .گيردو رگرسيون گام به گام براي آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار مي t آزمون دو گروه مستقل براي آمار توصيفي و tو  پيرسون
  

 زنان متقاضي طالق ييو دلزدگي زناشو يهاي باورهاي ارتباطه مولفهبررسي رابط. 1جدول 

كمال گرايي  عدم تغيير ذهن خواني باور به تخريب عاطفي رواني جسمي دلزدگي 
 جنسي

 تفاوت جنسيتي

         1 دلزدگي

        1 853/0** جسمي

       1 813/0** 921/0** رواني

      1 43/0** 572/0**  733/0** عاطفي

     1 31/0** 48/0 55/0 200/0 باور به تخريب

    1 379/0** 47/0 625/0* 63/0 061/0 ذهن خواني

   1 120/0 457/0** 009/0 036/0 0781/0 006/0 عدم تغيير

  1 110/0 077/0 122/0 034/0 49/0 050/0 098/0 كمال گرايي جنسي

 1 083/0 125/0 253/0* 266/0* 702/0 681/0* 611/0 288/0* تفاوت جنسيتي

M 31/24 71/25 36/25 4/25 6/19 1/25 6/26 06/21 31/24 

(SD) 96/3 24/6 7/5 0/7 2/6 4/6 1/6 7/6 96/3 

p< 05/0*و  ** P< 01/0  

عدم تغيير و ) P<04/0(و  )402/0B=t.(، )975/2=t( :هاي جنسيتيبراي تفاوت ضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي جسمي
  .باشددار ميمعنا) >03/0p( و )=397/0B=(، )134/2t:(پذيري

: و ذهن خواني) >04/0P(و  )=452/0B=(، )469/3t( :هاي جنسيتيضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي روحي و رواني براي تفاوت
)351/0B=( ،)071/2t= ( و )03/0P< (باشددار ميمعنا.  

  .باشددار ميمعنا>02/0 (P(P و )=436/0B=(، )358/3/0t( :هاي جنسيتيبراي تفاوتضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي عاطفي 
  

  بحث
از نتايج جدول . هم ذكر شد هدف پژوهش حاضر تدوين الگوي دلزدگي زناشويي در ارتباط با باورهاي ارتباطي بود با توجه به آنكه قبالً
شد بين با دلزدگي زناشويي با باورهاي ارتباطي رابطه مثبت معناداري وجود داردو با توجه به مقادير ضرايب همبستگي برآورد مي
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هاي جنسيتي و هاي تفاوتو خرده مؤلفهپذيري براي دلزدگي زناشويي جسميجنسيتي و عدم تغيير هايهاي تفاوترگرسيون،خرده مؤلفه
بيني كننده قوي ميهاي جنسيتيبراي دلزدگي زناشويي عاطفيپيشده مؤلفه تفاوتخواني براي دلزدگي زناشويي روحي و خرذهن
را ايفا هاي جنسيتي در ايجاد دلزدگي چه از نظر جسمي، چه از نظر رواني و عاطفي نقش بسيار مهميهمانطور كه مشهود بود تفاوت.باشند
هاي شناختي وفيزيولوژيكي هاي جنسي، نداشتن درك صحيح از تفاوت،باور درباره تفاوت)1387(با توجه به تعريف سيف، اسالمي.كندمي

علي در جامعه آماري مورد بررسي پژوهش حاضر. باشدزادي را علت اختالف دانستن ميهاي مادرزن ومرد انتظار يكسان داشتن يا تفاوت
هاي ارتباطي را نياموخته رار داشتند، آموزش مهارتسال و با تحصيالت عاليه ق 25تا  18رغم آنكه اكثر زنان متقاضي طالق در دامنه سني 

هاي سرشتي بين زن و مرد با آمالي از آرزوهاي رنگارنگ و رويايي با مردي با وضعيت اقتصادي مكفي كه اكثرأ و بدون توجه به تفاوت
رغم داشتن به يك سرابي يافته و عليبدون تحصيالت عاليه بوده، ازدواج نموده كه بعد از چند سال اين آرزوهاي رويايي خود را تبديل 

ها در آينده زوجين را ناپذيري همسرو اعتقاد به ناتواني همسر در تغيير رفتارها وتكرار آنهمچنين باور به تغيير .فرزند از همسر خود جدا شده
توقع ذهن خواني يعني انتظار اينكه كند و كه علت فيزيولوژيكي نداشته و فقط ريشه عصبي دارد دچار مي يهايو بيماريبه دلزدگي جسمي

  . نمايدهاي همسر خود را بداند، روح و روان زوجين را خسته و آزرده ميبدون نياز به گفتن واظهار كردن، فرد بايد احساسات، افكار ونياز
جدايي يا مانع ازهمكاري با توجه به آنكه جامعه آماري پژوهش حاضر،دادگاه خانواده بوده است، خشمگيني و عصبانيت زوجين در حال 

گيري پژوهش را حاضر به همكاري و مصاحبه نبودند و اين شرايط نمونه يا اصالً شدالزم و داشتن تمركز براي دادن پاسخ صحيح مي
ر ورهاي ارتباطي و پنج محوگران در تحقيقات آتي، علت دلزدگي زناشويي را با توجه به باشود كه پژوهشپيشنهاد مي .سخت كرده است

  .زن و مرد بررسي نمايند هاي ذهني زوجين در مقايسه جنسيتييا طرحواره شخصيت
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