مقاله علمی پژوهشی
دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان )185-210( 1398

مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس الگوهای ارتباطی زوجين با ميانجیگری
دلزدگی زناشویی (مطالعه موردی :شهرستان قصرشيرین)


جهانبخش خسروی ،امید مرادی ،حمزه احمدیان ،ناصر یوسفی
(تاریخ دریافت 1398/12/15 :تاریخ پذیرش)1399/3/27 :
چکيده

پژوهش حاضر ،با هدف تدوین مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین با
میانجیگری دلزدگی زناشویی انجام شد .با توجه به هدف ،این مطالعه از نوع کاربردی و شیوه اجرای آن
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی
شهرستان قصرشیرین طی سالهای  1397 -1398بودند که از میان آنها به شیوه در دسترس 384 ،زن و مرد
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده ،پرسشنامههای استاندارد طالق عاطفی گاتمن
( ،)1999الگوهای ارتباطی ( )CPQو دلزدگی زناشویی پاینز ( )1996بود .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری نشان داد :بین گرایش به طالق عاطفی
بر اساس الگوهای ارتباطی با میانجیگری دلزدگی زناشویی رابطه معنیداری وجود دارد .همدنین ،دلزدگی
زناشویی ،رابطه بین گرایش به طالق عاطفی و الگوهای ارتباطی را میانجیگری میکند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که با افزایش الگوی ارتباطی سازنده متقابل در بین زوجین متقاضی طالق ،آنها دلزدگی زناشویی
کمتری را تجربه میکنند .در صورتی که دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طالق نیز باال رود ،طالق عاطفی
افزایش مییابد.
کليدواژهها :روابط زناشویی ،طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی ،زوجین.
 دانشجوی دکتری مشاوه ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
E-mail: Jahankhosravi77@gmail.com

 استادیار ،گروه مشاوره ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران (نویسنده مسئول).
E-mail: moradioma@gmail.com

 استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
E-mail: Ahmadian2012@gmail.com

 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
E-mail: Naseryoosefi@yahoo.com

 186دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

مقدمه
زندگی مشترک از عوامل متعددی متأثر میشود که پارهای از آنها ممکن است زوجها را به طرف
اختالف و درگیری ،جدایی روانی و دلزدگی و حتی طالق سوق دهد (نریمانی و همکاران،
 .)1394برخی افراد ،طالق را در شرایطی رهاییبخش میخوانند که خانواده در آتش ستیز و
آشوب میسوزد و فرزندان در معرض بیماریهای روانی پایا هستند .در این زمان ،طالق میتواند
درمان نهایی باشد .اما برخی زوجین به دلیل ساختار فرهنگی جامعه ،تأکید اسالم بر قبح طالق
و پیامدهای طالق بهخصوص با وجود فرزندان ،حاضر به جدایی نیستند و برای سالهای زیادی
به زندگی سرد و توأم با فرسایش روحی و روانی و حتی جسمی ادامه میدهند .در این موارد،
طالق عاطفی اتفاق میافتد (اکبری و همکاران .)1395 ،طالق عاطفی وضعیتی است که در ظاهر،
ساختار خانواده حفظ میشود؛ ولی درواقع ،خانواده از درون تهی است .چرا که رابطه عاطفی
مثبت میان زوجین ،از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است .پس از به وجود
آمدن این احساس سرخوردگی ،همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقایسه میکنند و در پی
آن ،احساسات منفی ،حالت غالب به خود میگیرد و به از دست دادن شور و شوق اولیه ،وابستگی
عاطفی و در نهایت ،بروز طالق عاطفی منجر میشود (پروین و همکاران.)1393 ،
طالق عاطفی زوایای پنهان و مستتری دارد که بررسی و شناخت آن نیازمند مطالعات فراوان
و دقیق است (رضوانی و صاِمی .)1398 ،طالق عاطفی ،اوّلین مرحله در فرایند طالق و بیانگر
رابطه زناشویی رو به زوال است که احساس بیگانگی جایگزین آن میشود .این نوع طالق ،نماد
وجود مشکل در ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر و نیز متضمّن فقدان اعتماد ،احترام و
محبّت به یکدیگر است (فیروزجائیان و همکاران .)1395 ،از معروفترین نظریهپردازان در این
حیطه ،بوئن است که نظریه نظامهای خانوادگی را ارائه نموده و مورد استقبال قرار گرفته است.
زیربنا و پایه این نظریه ،بر اساس مفهوم تفکیک خود قرار دارد .از نظر بوئن ،نوعی نظام عاطفی
بر ساختار خانواده حاکم است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد و سالمت روانی فرد در گروی
سطح تفکیک و جدایی وی از این نظام است .نظریه بوئن ،نقش مهمی در زمینه رشد نظری و
کار بالینی خانوادهدرمانی داشته است (یوسفی.)1390 ،
یکی از عواملی که به نظر میرسد با طالق عاطفی مرتبط باشد ،کیفیت و چگونگی ارتباط
زوجین است .الگوی ارتباطی زوجها ،یعنی کانالهای ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر
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با یکدیگر به تعامل میپردازند (باسر و همکاران .)2019 ، 1الگوهای ارتباطی زوجین ،فرایندی
است که طی آن زن و شوهر به صورت کالمی و غیرکالمی با یکدیگر تعامل برقرار میکنند
(پروندی و همکاران .)1395 ،رابطه زوجین ،در زمره پیدیدهترین روابط انسانی قرار دارد و
هیچیک از روابط انسانی ،هرمرانرنرد رابطه زوجین ،دارای ابعاد وسیع و متعدد نیست؛ زیرا
ارتباطات انسانی ،هر یک ،بُعدی از ابعاد حیات را میپوشاند ،ولی روابط زوجین ،همزمان دارای
همه ابعاد زیستی ،اقتصادی ،عاطفی و نیز روانی -اجتماعی است .به طورکلی ،ازدواج مستلزم
برقراری ارتباط مؤثر و کرارآمرد اسرت .در حمایت از این موضوع ،بسیاری از پژوهشها نشران
دادهانرد ،ارتباط زناشویی کارآمد ،پیشبینیکنرنرده قروی کریرفریرت زناشویی و در مقابل ،ارتباط
زناشویی ناکارآمد ،سررچشرمره عمده نارضایتی است .بر همین پایه ،میتوان گفت مشکرالت
ارتباطی ،شایعترین و مخربترین مشرکرالت در ازدواجهرای شکستخورده است (کریمی و
همکاران.)1396 ،
ارتباط زناشویی ،عبارت است از فرایندی که در طی آن ،زن و شوهر چه بهصورت کالمی،
در قالب گفتار و چه بهصورت غیرکالمی ،در قالب گوش دادن ،مکث ،حالت چهره و ژستهای
مخترلرف برا یکدیگر به تبادل احساسات و افکار میپردازند .یکی از راههرای نگریستن به
ساختار خانواده ،توجه به الگوی ارتباطی زوجریرن یعنی کانالهای ارتباطی است که از طریق
آنها زن و شوهر برا یکدیگر به تعامل میپردازند .به آن دسته از کانال های ارتباطری که بهوفور
در یک خانواده اتفاق میافتد ،الگوهای ارتربراطری گفته میشود و مجموعه این الگوها شبکه
ارتباطی خانرواده را شکل میدهد (زانک .)2007 ،2بنابراین ،اهمیت الگوهای ارتباطی ،بهقدری
است که سنگ زیربنای بهزیستی کلی خانواده عنوان شده است ،بهطوریکه الگوهای ارتباطی
آشفته ،بر سالمت روان زوج اثر چشمگیری دارد (تیمونس و همکاران .)2017 ،3متغیر دیگر
میانجی در این پژوهش ،دلزگی زناشویی 4است .دلزدگری 5حالررت دردنرراک فرسررودگی
جسررمی ،عرراطفی و روانی است و کسانی را متأثر میسازد که توقع دارند عشق رؤیایی بره
1. Buser et al
2. Zank
3. Timmons et al
4. Marital Disturbance
5. Boredom
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زندگیشان معنا ببخشند .این حالت ،زمانی بروز میکند کره آنهرا متوجره مریشروند علیرغم
تالشهایشان ،رابطهشان بره زنردگی معنرا نرداده و نخواهرد داد (عطراری و همکاران.)1391 ،
بنا بره اعتقراد لینگرن ) 2003( 1دلزدگری ،از پرا افترادن جسرمی ،عراطفی و روانری اسرت
کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی میشود .دلزدگی به علت ناکامی در عشق
بروز میکنرد و پاسرخی اسرت در برابر مسایل وجودی .انباشته شدن فشارهای روانی
تضعیفکننرده عشق ،افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمعشدن رنجشهای کوچک،
بره بروز دلزدگی کمک میکند (هادیان و امینی .)1398 ،بهعبارتی ،میتوان گفت :دلزدگی
زناشویی ،شرامل عالئم تحلیلرفتگی مفرط جسمی است که بهصرورت خسرتگی،
بری حوصرلگی ،ضعف ،سر دردهای مزمن ،دل درد ،کمبود اشتها یا پرخوری دیده میشود.
تحلیرلرفتگی عاطفی ،با احساس ناراحتی ،بیمیلی نسبت به حل مسایل ،ناامیدی ،غمگینی،
احساس پوچی و بیمعنایی ،افسردگی ،دلتنگی و فقردان تحررک ،احسراس در دام افتادن،
بیارزشی ،آشرفتگی عراطفی و هرر گونره تفکررات مربروط بره خودکشری مشخص میشود .به
تعبیری ،سرخوردگی و دلزدگری زناشرویی ،کراهش تردریجی دلبستگی عاطفی به همسر است
که با احساس بیگانگی ،بیعالقگی و بیتفراوتی به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی 2به جای
عواطرف مثبرت 3همراه است (نادری و آزادمنش.)1391 ،
بنابرآنده گفته شد ،مسأله پژوهش حاضر را میتوان چنین بیان کرد که :نگرانی در زمینه
پیامدهای طالق عاطفی ،به تفاوت برخورد با تعارضهای زناشویی در غرب و ایران برمیگردد.
در غرب ،اگر تعارضهای بین زن و شوهر غیرقابل تحمل گردد ،تا حد زیادی منجر به طالق
قانونی میشود ،اما در ایران به دلیل پیامدهای طالق قانونی برای زوجها ،بهخصوص برای زنان،
و مطرح شدن طالق بهعنوان انحراف از ارزشهای جامعه ،در موارد بسیاری ،ادامه زندگی بدون
عشق و همدلی بر طالق ترجیح داده میشود .بدون شک ،حاصل چنین روابطی (طالق عاطفی)،
محیطی ناایمن برای زوجها و فرزندان ایجاد میکند که پژوهشهای مختلف ،بر اثرات مخرب و
پایدار آن تأکید میکنند .سرانجام ،این ارتباط ،منجر به شکلگیری شخصیت ناسالم در فرزندان
و انتقال بیننسلی میشود .با توجه به نقش مهم طالق عاطفی در به خطر انداختن سالمت خانواده
1. Lingern
2. Emotions Negative
3. Emotions Positive
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و جامعه ،و نظر به این نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی ایران ،طالق عاطفی کمتر مورد
توجه قرار گرفته است ،خأل اینگونه پژوهشهای بنیادی علمی ،جدی بهنظر میرسد .همدنین
از سوی دیگر ،در مطالعات انجامشده ایران ،به موضوع طالق عاطفی بهعنوان بُعد پنهان طالق
زوجین ،کمتر توجه شده است و مطالعات ،بیشتر به موضوع طالق رسمی پرداختهاند .از طرفی
خود محقق در اداره بهزیستی شهرستان قصرشیرین مشغول به خدمت است و هر روزه در این
مرکز و مراکز وابسته به آن ،شاهد اختالفهای خانوادگی و میزان باالی طالق در این شهر و
افراد تحت پوشش این مرکز هست .از طرفی ،آمارهای ثبت شده در سال جاری و مقایسه آن با
سال گذشته ،نشان میدهد که در بحث طالق ،نسبت به سال قبل 67 ،مورد افزایش در افراد
تحت پوشش وجود داشته است .بنابراین ،اجرای پژوهش در این شهر انجام شد .در واقع ،این
پژوهش ،بهمنظور پاسخ به این سؤالها طراحی شده است که :آیا بین طالق عاطفی بر اساس
الگوهای ارتباطی با میانجیگری دلزدگی زناشویی زوجین رابطه معنیداری وجود دارد؟ و با
بررسی پیشینههای پژوهشی و یافته های تحقیق آیا میتوان این روابط را بهصورت معادالت
ساختاری بیان کرد؟
چارچوب نظری تحقيق
در جامعه ایران ،اگر امروز با آمارهای رو به رشد طالق قانونی مواجه میشویم ،در کنار آن
مسألهای بزرگتر ،تحت عنوان طالق عاطفی وجود دارد .شاید میزان طالق عاطفی به مراتب
بیشتر از طالقهای قانونی باشد؛ بهویژه زمانی که زوجینِ ناراضی ،بهعلت وجود موانع اجتماعی،
فرهنگی و حتی قانونی مجبور به تحمل یک زندگی مشترک غیررضایتآمیز میشوند .در واقع،
مسأله جدایی زوجین را می توان به کوه یخی تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن در قالب
طالقهای قانونی خود را نمایان میسازد .زندگیهای خاموشی که زن و مرد در کنار هم به
سردی زندگی میکنند ولی هیچگاه تقاضای طالق قانونی نمیکنند .اینها ازدواجهایی هستند که
با طالق قانونی پایان نیافتهاند ،اما طرفین ،عواطف خود را از همدیگر دریغ کردهاند و دیگر
اعتماد و احساسی بین آنها نیست .اعضای این خانوادهها ،به زندگی با یکدیگر ادامه میدهند اما
از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و از حمایت احساسی یکدیگر محروم هستند .سکوت و
بیتفاوتی فضای خانه را پر کرده و «جدایی سری» جای «همسری» را گرفته است (شعبانی و
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همکاران.)1392 ،
اهمیت الگوهای ارتباطی به قدری است که سنگ زیربنای بهزیستی کلی خانواده عنوان شده
است؛ طوری که الگوهای ارتباطی آشفته بر سالمت روان زوج اثر چشمگیری دارد (شیرفت و
اسدوارتز و همکاران .)2014 ،1بنا بره اعتقراد لینگرن (2003 ( 2دلزدگری از پرا افترادن جسرمی،
عراطفی و روانری اسرت کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی میشود .دلزدگی
به علت ناکامی در عشق بروز میکنرد و پاسرخی اسرت در برابر مسایل وجودی ،انباشته شدن
فشارهای روانی تضعیف کننرده عشق ،افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن
رنجشهای کوچک که بره بروز دلزدگی کمک میکند (هادیان و امینی.)1398 ،
بهرغم دستیابی به یافتههای ارزشمند درباره ابعاد دلزدگی زناشویی ،در مطالعات اخیر همدنان
نکات مبهم فراوانی وجود دارد که الزم است به آنها توجه شود .در میان جنبههای ارتباطی ،به
جهت پاسخ به کمبودهای موجود در یافتههای پیشین و ارتباطی که میان این مؤلفه با مؤلفههای
طالق عاطفی و دلزدگی زناشویی وجود دارد ،انتخاب شدند .اولین متخصص بالینی که بهطور
منظم پدیده روابط بین شخصی را مفهومسازی کرد هری استاک سالیوان ( )1953بود .بر اساس
نظریه بین شخصی سالیوان ،شخصیت عبارت است از الگوهای نسبتاً پایداری از روابط بین
شخصی باز رخدادگر که زندگی فرد را مشخص میکند .سالیوان شخصیت را بهعنوان سیستم
انرژی که هدف آن اجرای فعالیت بهمنظور کاهش نیازهای بیولوژیکی ارگانیسم و کاهش
اضطراب است ،توصیف مینمود .این فرایند از طریق پویایی الگوهای همیشگی از رفتار ایجاد
میشود .او احساس میکرد همه افراد ،پویاییهای بنیادین مشابهی دارند ،اما روش بیان آنها
ممکن است مطابق با وضعیت و تجربیات فردی آنها گوناگون باشد (هال و لیندزلی.)1978 ،3
یکی از پویاییهای بسیار مهم در بررسی منشأ رفتارهای غیر انطباقی ،سیستم خود است .سالیوان
احساس میکرد سیستم خود ،بهعنوان پیامدی از تعامل مادر و کودک بر طبق نظریه هیجانهای
متقابل بهوجود میآید .طبق نظر سالیوان ،به میزانی که افراد به وسیله اضطراب در روابط اولیه
خودشان تحت تأثیر قرار میگیرند ،روابط بین شخصی فعلی آنها و ارتباطات آنها از طریق توجه
انتخابی مختل میشود .فرض بنیادین نظریه بین شخصی این است که همه ابعاد شخصیت بین
1. Schwarz et al
2. Lingern
3. Hall & Lindzey
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شخصی است .این فرض هسته اصلی نظریه سالیوان است .در نظریه سالیوان ،همه چیز بر اساس
تجسم شکلگرفته از خود و دیگران هدایت میشود که به آن شخصیسازی میگویند (گنجی،
.)1392
کاف لین و ونجلیستی ( )2000الگوهای ارتباطی میان همسران را سه دسته میدانند ،الگوی
سازنده متقابل ،که مهمترین نوع آن برنده برنده است و در آن ،همسران با طرح مسایل خود ،از
واکنشهای غیرمنطقی و پرخاشگری خودداری میکنند؛ الگوی اجتناب متقابل ،که در آن
کشمکش میان همسران بسیار است؛ به گونهای که بحث و جدل ،تبدیل به یک الگوی همیشگی
و ویرانگر شده است؛ و الگوی توقع/کنارهگیری ،که به دو شکل توقع مرد/کنارهگیری زن و توقع
زن/کنارهگیری مرد است و افزایش یکی ،افزایش دیگری و تشدید کشمکشهای زناشویی را
بهدنبال دارد .در این الگو ،همسر متوقع فردی وابسته است و همسر کنارهگیر ترس از وابسته
شدن دارد.
کریستنسن و ساالوی )1991( 1طبقهبندی دیگری از الگوهای ارتباطی زوجین ارائه میدهند.
آنها رفتارهای زوجین را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی برآورد میکنند که این مراحل
عبارتند از  .1 :هنگامی که مشکلی در رابطه زوجین ایجاد میشود .2 ،در طول بحث پیرامون
مشکل ارتباطی و  .3بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی .این رفتارها در سه مقیاس ارتباط
سازندهی متقابل ،مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل و مقیاس ارتباط توقع /کنارهگیری دستهبندی
میشوند .ارتباط توقع /کنارهگیری خود از دو بخش مرد متوقع /زن کنارهگیر و زن متوقع /مرد
کنارهگیر تشکیل میشود (فوتریس و همکاران.)2010 ،2
ستیر )1987( 3اعتقاد دارد ،ارتباط نهتنها رشته کامل راههای رد و بدل کردن اطالعات بین
مردم است ،بلکه نحوه معنی بخشیدن به این اطالعات به وسیله افراد را نیز در بر میگیرد.
رویکرد ستیر یک رویکرد ارتباطی است .او به زوجها کمک میکند تا ،با استفاده از برنامههای
رفتاری ویژه به کاهش اختالفات و تعارضات زناشویی خود بپردازند (بنمن2008 4،؛ به نقل از
سودانی ،امیریمقدم و مهرابی زاده .)1392 ،ستیر به بهترین نحو ،موضوع ارتباط را در خانواده
1. Christensen & Salavy
2. Futris & et al
3. Satir
4. Banmen
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مطرح میکند .ستیر ،رابطه را بزرگترین عاملی میداند که نوع رفتار انسان را با دیگران و حوادثی
را که در جهان اطراف برایش اتفاق میافتد تعیین میکند .بهطور کلی ستیر ،ارتباط مختل را عامل
اصلی تعارضات زناشویی میداند و حتی معتقد است که تنها عامل منحصر به فرد طالق همین
ارتباط ناکارآمد زوجها است .ستیر سعی میکند به زوجها کمک کند تا عزت نفس خود را
تقویت کنند و معتقد است زوجهای دارای عزت نفس پایین ،از الگوهای ارتباطی مختل و
ناسالمی مانند سازشگر ،سرزنشگر ،حسابگر و بیربطگو استفاده میکنند .او کوشش میکند تا
زوجها الگوهای ارتباطی متعادل و همتراز با یکدیگر داشته باشند (ستیر1983 ،؛ به نقل از سودانی
و همکاران  .)1392،با در نظر گرفتن چارچوب نظری در دیدگاه روابط موضوعی ،این مطالعه
با هدف تدوین مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین با
میانجیگری دلزدگی زناشویی انجام شد.
پيشينه تحقيق
مطالعات متعددی پیرامون موضوع مطالعه پیش رو ،در ایرران و خرارج از ایرران انجرام شرده
است .یو و همکاران ( )2020در پژوهشی با عنوان شخصیت تاری ،کیفیت زناشویی دلزدگی
زوجهای چینی یک مدل میانجیگری وابستگی متقابل – شریک زندگی نشان دادند که هم
ماکیاولیتیسم و هم روان درمانی دارای تأثیرات غیرمستقیم بازیگر -شریک زندگی در ناپایداری
زناشویی بودند .عالوه بر این ،درجهبندی خود و شریک زندگی ماکیاولیتیسم و روان درمانی به
احتمال زیاد با واسطهگیری کامل از کیفیت زناشویی بر بیثباتی زناشویی تأثیر میگذارد .در
نتیجه ،کیفیت زناشویی نقش واسطهای کاملی بین شخصیت تاریک و بیثباتی زناشویی ایفا
میکند.
تساپالس و همکارانش  )2016( 1در پژوهشی ،رابطه بین دلزدگی زناشویی کنونی و رضایت
زناشویی آینده را در زنان اروپایی بررسی کردند .در پژوهش آنها 123 ،زوج شرکت کردند .نتایج
بهدست آمده حاکی از آن بود که دلزدگی زناشویی کنونی ،عامل پیشبینیکننده رضایت زناشویی
آینده است و دلزدگی کنونی منجر به از بین رفتن صمیمیت و جدایی عاطفی زوجین میشود.
الونر و همکاران )2016( 2در پژوهشی با عنوان آیا ارتباط زوجین رضایت زناشویی را در
1. Tsapelas et al
2. Lavner et al
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زنان لس آنجلس پیشبینی میکند ،یا رضایت زناشویی ارتباط را پیشبینی میکند؟ نتایج نشان
دادند کیفیت ارتباط بین همسران بهطور گستردهای فرض میشود که بر قضاوتهای بعدی
رضایت از روابط آنها تأثیر میگذارد ،اما این فرض به ندرت در برابر پیشبینی جایگزین مورد
آزمایش قرار میگیرد که ارتباط فقط نتیجه سطح رضایت همسرها است .برای ارزیابی این
دیدگاهها ،مثبت بودن ،منفی بودن و اثربخشی زوجهای تازه متولد شده ،چهار بار در فواصل 9
ماه مشاهده شد و این رفتارها در رابطه با گزارشهای مربوط به خود از رضایت از رابطه بررسی
شد .از نظر مقطعی ،زوجهای نسبتاً رضایتبخش ،درگیر ارتباطات مثبتتر ،کمتر منفی و مؤثرتر
هستند .از نظر طولی ،ارتباطات قابل اعتماد به «رضایت و رضایت از انجمن»های ارتباطی
مشخص شد ،اما هیچیک از مسیرها محکم نبودند .این یافتهها شبهات مهمی را در مورد تئوریها
و مداخالت ایجاد میکند که مهارتهای ارتباطی زوج را بهعنوان پیشبینیکننده اصلی رضایت
از روابط در اولویت قرار میدهند؛ ضمن اینکه سؤاالت جدیدی را در مورد سایر عوامل پیشبینی
ارتباط و رضایت و ایجاد ارتباط یا تقویت آنها ایجاد میکند .پارکوور و همکارانش )2011( 1در
پژوهشی در دانشگاه لویوال مریلند ،به بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی ساختاری پرداختند .این
محققان به این نتیجه رسیدند که آموزش به خانوادهها با توجه به این رویکرد ،باعث افزایش
رضایت زناشویی و کاهش ناسازگاری آنان شده است.
گامریو وهمکارانش )2011( 2نیز در مطالعهای که در کشور پرتغال نشان دادند که بین
رضایت زناشویی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و افزایش رضایت
زناشویی ،باعث افزایش کیفیت زندگی در تمامی ابعاد آن میشود.
رضوانی و صائمی ( )1398در پژوهشی با عنوان همبستگی بین خود تمایز و عصبگرایی با
طالق عاطفی در دانشجویان متأهل شهر آزاد شهر در سال  ،1396نشان دادند بین تمایز بین خود
و طالق عاطفی ،همبستگی منفی وجود دارد .همدنین مشخص شد که بین روانرنجوری و طالق
عاطفی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .پژوهش همتیپور و همکارانش ( )1398نشان
داد که بین الگوهای ارتباطی سازنده با دلزدگی رابطه منفی وجود دارد .همدنین الگوهای ارتباطی
اجتنابی و الگوهای ارتباطی توقع/کنارهگیری رابطه مثبتی با دلزدگی دارد .نتایج این مطالعه نشان
1. Parcover et al
2. Gameiro et al
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داد که الگوهای ارتباطی سازنده با دلزدگی (خستگی عاطفی و روانی) رابطه منفی معنیدار دارد،
ولی الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع/کنارهگیر با خستگی جسمی ،عاطفی و روانی رابطه مثبت
معنیداری دارد.
کاظمیان مقدم و همکارانش ( )1397در پژوهشی با عنوان الگوی رابطه علّی تمایزیافتگی،
معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجیگری تعارض زناشویی و
رضایت زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،نشان دادند که بین
تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و تمایزیافتگی در تبیین و
پیشبینی دلزدگی زناشویی نقش دارد .نتایج پژوهش رضائیان و همکارانش ( )1396با عنوان
بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود ،الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوجهای متقاضی
طالق و زوجهای عادی شهر قم نشان داد که در الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی بین زوجهای
متقاضی طالق و زوجهای عادی تفاوت معنادار وجود دارد .در نتیجه میتوان بیان کرد که
الگوهای ارتباطی و میزان رضایت جنسی زوجین ،تعیینکنندههای گرایش یا عدم گرایش زوجین
به سمت طالق هستند .نجات دارابی و همکارانش (  )1395نیز در پژوهشی با عنوان بررسی
دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی و ارتباط آن با ورزش و فعالیت جسمانی کلیه افراد متأهل
مراجعهکننده به مراکز ارائهدهنده خدمات مشاوره و روان درمانی ،نشان دادند دلزدگی زناشویی
افراد متأهل با میزان ورزش رابطه معناداری دارد .همدنین در افراد متأهل ،بین میزان ورزش با
طالق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.
قمری کیوی و همکارانش ( )1394طی پژوهشی با عنوان رابطه تمایزیافتگی خود و رضایت
زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار شهر تبریز ،نتیجه گرفتند که تفاوت معنیداری در میزان
تمایزیافتگی خود در همسران سازگار و ناسازگار وجود دارد .بابایی گرمخانی و همکارانش
( )1393به بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در
پیشبینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طالق مراجعهکننده به شعب دادگاههای خانواده مناطق
شهر تهران پرداختند .یافتههای آنها نشان داد معیارهای ارتباطی غیرواقعی ،بهطور معناداری با
الگوهای ارتباطی دارای رابطه هستند و فقط در یک مورد رابطه معیار مرز و الگوی اجتناب
متقابل معنادار نبود .همدنین معیارهای ارتباطی غیرواقعی و الگوهای ارتباطی ،بهطور معناداری
توانستند دلزدگی زناشویی را در زنان متقاضی طالق پیشبینی کنند.
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روش تحقيق
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع کاربردی و شیوه اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان و مردان مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهزیستی
قصرشیرین (یکی از شهرستان های مرزی در استان کرمانشاه طی سالهای  1397-1398است.
حجم نمونه 384 ،نفر زن و مرد ( 192نفر زن و  192نفر مرد) ازدواجکرده مرتقاضی طالق است
که به دالیل مختلف ،از زنردگی زناشویی خود ناراضی بوده و تصمیم به طالق گرفته بودند.
روش نمونهگیری ،نمونهگیری در دسترس بوده و دلیل آن تشکیل کالسهای هفتگی و ماهیانه
برای مشاوره زوجین است .در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد؛ به این طریق که کلیه
زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده به واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی ،مورد بررسی
قرارگرفتهاند.
در این تحقیق ،طالق عاطفی (متغیر مالک) ،الگوهای ارتباطی (متغیر پیشبین) و دلزدگی
زناشویی بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند .طالق عاطفی وضعیتی است که در ظاهر،
ساختار خانواده حفظ میشود ولی در واقع خانواده از درون تهی است ،چرا که رابطه عاطفی
میان زوجین از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است (ادیب راد .)1385 ،در
این پژوهش ،منظور از نمره استاندارد طالق عاطفی ،نمرهای است که فرد در پاسخ به سواالت
 24مادهای پرسشنامۀ گاتمن ( )2008بهدست میآورد .الگوهای ارتباطی ،فرایندی است که طی
آن زن و شوهر ،چه بهصورت کالمی در قالب گفتار و چه بهصورت غیر کالمی در قالب گوش
دادن ،مکث ،حالت چهره و ژستهای مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات و افکار میپردازند
(فاتحی زاده و احمدی .)1384 ،در این پژوهش ،نمره آزمودنی از پرسشنامه  35سؤالی کریستنس
و ساالوی ( )1984بهدست میآید .همدنین دلزدگری ،از پرا افترادن جسرمی ،عراطفی و روانری
اسرت کره از عردم تناسرب برین توقعرات و واقعیرت ناشی میشود (هادیان و امینی.)1398 ،
جنبههای اخالقی که در پژوهش حاضر مورد مالحظه قرار گرفت ،عبارتند از :دادن اختیار
الزم به شرکتکنندگان جهت همکاری در مطالعه و کسب رضایت از آنها به صورت شفاهی،
محفوظ نگهداشتن اطالعات افراد شرکتکننده در مطالعه و دادن اطمینان به آنها در مورد محرمانه
بودن اطالعاتشان و اینکه گزارش بهصورت گروهی ارائه شد .مدت اجرای پژوهش 6 ،ماه بود.
مالکهای ورود به این مطالعه عبارتند از :متأهل بودن ،عدم بیماریهای روانشناختی و بدون
دریافت هرگونه درمان تا تاریخ برگزاری آزمون .معیارهای خروج نیز شامل گذراندن دورههای
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درمانی و نیز عدم تمایل به ادامه آزمون بود.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد طالق عاطفی گاتمن ،الگوهای ارتباطی و
دلزدگی زناشویی بود .پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن )1999(1برای اندازهگیری میزان طالق
عاطفی افراد طراحی شده است .این پرسشنامه ،تعاملی بوده و فاقد مؤلفه است .این پرسشنامه
در  24گویه به شکل دو گزینهای (بله یا خیر) تنظیم شده است .پس از جمع کردن پاسخهای
مثبت ،چنانچه تعداد آن برابر هشت و باالتر باشد ،به معنای این است که زندگی زناشویی فرد
در معرض جدایی قرار داشته و عالئمی از طالق عاطفی در وی مشهود است .موسوی و
همکارانش ( ،)1394پایایی کل این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان  0/93گزارش
کردند .مقادیر اشتراک و بار عاملی گویههای مقیاس و بار عاملی گویههای مقیاس ،نشان داد که
بار عاملی همه سؤاالت در دامنه  0/49تا  /80قرار داشته و بار عاملی قابلقبولی دارند .روایی
صوری این پرسشنامه نیز با نظر  7نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
تأیید شده است (موسوی و همکاران .)1394 ،پرسشنامه الگوهای ارتباطی ( )CPQدر سال
 1984توسط کریستنسن و ساالوی در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد و در ایران ،در سال 1379
توسط عبادتپور ،ترجمه و هنجاریابی گردید .این پرسشنامه شامل  35سؤال ،بهصورت طیف
لیکرت  9درجهای است .این پرسشنامه ،از سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل ،ارتباط اجتناب
متقابل ،ارتباط توقع /کنارهگیری تشکیل شده است.
همدنین پرسشنامه دلزدگی زناشویی توسط پاینز )1996( 2ساخته شده و شامل  21سؤال
است که نشاندهنده نشانگان دلزدگی است .این پرسشنامه دارای سه مؤلفه خستگی عاطفی،
خستگی روانی و خستگی جسمی است .در این مقیاس ،نمرات باالتر نشاندهنده دلزدگی بیشتر
است و حد باالی نمره 147 ،و حد پایین آن 21 ،است .برای تفسیر نمرهها باید آنها را تبدیل
به درجه کرد که این عمل از طریق تقسیم نمرههای حاصلشده از پرسشنامه بر تعداد سؤاالت
( )21بهدست میآید .در تفسیر نمرهها ،درجه بیشتر از  5نشانگر لزوم کمک فوری ،درجه 5
نشاندهنده وجود بحران ،درجه  4نمایانگر حالت دلزدگی ،درجه  3نشاندهنده خطردلزدگی و
درجه  2و کمتر از آن نیز نشاندهنده وجود رابطه خوب است .جهت تحلیل توصیفی دادهها از
شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،میانگین ،درصد و انحراف معیار استفاده گردید .همدنین
با استفاده از نرم افزار  ،SPSS 21تجزیه و تحلیل استنباطی با روشهای آماری ضریب همبستگی
1. Gottman
2. Paynez
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پیرسون و معادالت ساختاری نرم افزار  IBM AMOS24تحلیل و تبین شد .آلفای کرونباخ در
مطالعه پیش رو برای مؤلفه الگوهای ارتباطی ( ،)0/889دلزدگی زناشویی ( )0/972و طالق
عاطفی ( )0/790برآورده شده است .چون مقدار آلفای کرونباخ همه پرسشنامهها بیشتر از 0/70
است ،لذا میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامههای حاضر از پایایی قابل قبولی برخوردارند.
جدول  :1پایایی پرسشنامههای پژوهش
مؤلفه

آلفای کرونباخ

الگوهای ارتباطی

0/889

دلزدگی زناشویی

0/972

طالق عاطفی

0/790

یافتهها
این پژوهش ،بر روی  384نفر انجام شده است 192 .نفر ( 50درصد) از افراد مورد بررسی ،مرد
و  50( 192درصد) نفر نیز زن بودند .سطح تحصیالت  184نفر از افراد نمونه ،دیپلم و پایینتر
( 47/92درصد) 126 ،نفر ،مقطع کارشناسی ( 32/81درصد) و  74نفر ( 19/27درصد) نیز مقطع
کارشناسی ارشد و باالتر بود .همدنین ،از بین اعضای نمونه 98 ،نفر ( 25/52درصد) کمتر از 30
سال 204 ،نفر ( 53/13درصد) بین  30تا  45سال و  82نفر ( 21/35درصد) نیز باالتر از  45سال
سن داشتند.
جدول  :2مشخصات جمعيتشناختی نمونه مورد بررسی
متغيرها
جنس

سن

ميزان تحصيالت

فراوانی

درصد

ردهها
زن

192

0/50

مرد

192

0/50

کمتر از  30سال

98

25/52

 30تا 45سال

204

53/13

باالتر از 45سال

82

21/35

دیپلم و پایین تر از دیپلم

184

47/92

کارشناسی

126

32/81

کارشناسی ارشد و باالتر

74

19/27
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یافتههای توصیفی این پژوهش بر اساس آمارههای توصیفی نشان داد که میانگین برای
متغیرهای پژوهش ،برای الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی به ترتیب برابر
 126/34 ،66/42و  17/31است .همدنین انحراف استاندارد برای این متغیرها به ترتیب برابر
 45/16 ،15/73و  6/27است.
جدول :3ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف معيار

الگوهای ارتباطی

66/42

15/73

دلزدگی زناشویی

126/34

45/16

طالق عاطفی

17/31

6/27

وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف نشان
داد که سطح معنیداری این آزمون برای متغیرها بزرگتر از  0/05بوده لذا دادههای این متغیرها
در سطح اطمینان  95درصد ،نرمال هستند.
جدول  :4نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنف برای بررسی نرمال بودن متغيرهای پژوهش
متغير

کولموگراف اسميرنف Z

معناداری دو دامنه

الگوهای ارتباطی

0/444

0/210

دلزدگی زناشویی

0/962

0/560

طالق عاطفی

0/899

0/421

پیش فرض ،همبستگی میان متغیرهای پژوهش ،برای انجام مدل معادالت ساختاری نیز
بررسی گردید که نتایج آن به شرح جدول زیر است.
جدول  : 5نتایج آزمون ضریب همبستگی بين متغيرهای الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی
ماتریس همبستگی

الگوهای ارتباطی

دلزدگی زناشویی

طالق عاطفی

الگوهای ارتباطی

1

**0/603

*0/503

دلزدگی زناشویی

**0/603

1

**0/621

طالق عاطفی

*0/503

**0/621

1
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با توجه به جدول فوق ،همبستگی بین تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد
تأیید شد .به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به روابط برابر کلیه متغیرها کمتر از میزان 0/05
است ،لذا میتوان گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد .بین الگوهای ارتباطی با
دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی به ترتیب  0/603و  0/503ضریب همبستگی نشاندهنده
همبستگی در سطح متوسط (در سطح معناداری  )p<0.01است .همدنین ،در ارتباط با دلزدگی
زناشویی و طالق عاطفی ،میزان ضریب همبستگی  0/621نشاندهنده همبستگی در سطح متوسط
(در سطح معناداری  )p<0.01است.
جدول :6شاخ
مدل کلی
ميزان قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

برازش مدل کلی

NFI RMSEA X2/df

CFI

IFI

PCFI PNFI PRATIO RFI

<3

<0/05

>0/9

>0/9

>0/9

>0/9

>0/50

>0/50

>0/50

16/119

0/474

0/247

0/254

0/254

0/054

0/714

0/177

0/175

نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری به درجه آزادی برابر  16/119و نامناسب است.
شاخصهای برازش تطبیقی ،همگی پایینتر از  90درصد و نامناسب هستند .شاخص RMSEA

باالتر از  5درصد و نامناسب است .اما شاخصهای مقتصد (اقتصادی بودن) همه باالتر از 50
درصد بوده و مناسب هستند .بنابراین ،نیاز به اصالحاتی در مدل است.
مقدار  NFIیا شاخص برازش هنجارشده بنتلر-بونت بهدست آمده برابر با  0/972است که
با توجه به مقدار استاندارد  0/9که حد مطلوب این شاخص است ،مدل از برازش مطلوبی
برخوردار است .مقدار  RFIیا شاخص برازش نسبی بهدست آمده 0/945 ،است که این شاخص
به برازش مطلوب مدل اشاره دارد .مقدار  IFIیا شاخص برازش افزایشی بهدست آمده ،برابر با
 0/979است که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد .مقدار  CFIیا شاخص برازش
تطبیقی بهدست آمده ،برابر با  0/959است که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
مقدار  RMSEAیا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بهدست آمده ،برابر با  0/029است
که با توجه به مقدار استاندارد ،کمتر از  ،0/05مطلوب است .مقدار  PNFIیا شاخص هنجارشده
مقتصد برابر با  0/674و باالتر از  0/5بوده و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد .مقدار PCFI

یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر با  0/675و باالتر از  0/5و نشان از وضعیت مطلوب مدل
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دارد .مقدار  PRATIOیا نسبت مقتصد بودن برابر با  0/679و بیشتر از  0/5و نشان از وضعیت
مطلوب مدل دارد.
جدول .7شاخ

های برازش مدل اندازه گيری الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی

متغیرها

شاخ

مجذور کای بر درجه آزادی

ریشه خطای ميانگين مجذورات تقریب

ریشه ميانگين مربعات باقيمانده

نيکویی برازش اصالح شده

نيکویی برازش

شاخ

شاخ

برازش تطبيقی

برازش هنجار شده(بنتلرت بونت)

شاخ

شاخ

عنوان

برازش افزایشی

نتیجه

تایید مدل

تایید مدل

تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل

شاخص

𝑥2
df

RMSEA

RMR

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

مقدار

2/446

0/014

0/121

0/969

0/910

0/934

0/938

0/926

دلزدگی

نتیجه

تایید مدل

تایید مدل

زناشویی

مقدار

2/726

0/29

طالق

نتیجه

تایید مدل

تایید مدل

عاطفی

مقدار

2/934

0/011

الگوهای
ارتباطی

تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل
0/164

0/987

0/945

0/940

0/913

0/918

تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل تایید مدل
0/314

0/911

0/921

0/938

0/929

0/903

لذا در کل ،با توجه به همه شاخصها ،میتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
در نتیجه ،اصالح اکثر شاخصها بهبود یافتند .بنابراین ،نتایج با توجه به مدل برازشیافته و انجام
آزمون سوبل ،برای برخی روابط نشان داد :رابطه غیرمستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با طالق

عاطفی از طریق دلزدگی زناشویی برابر  0/59بوده که در سطح  P<0/05معنیدار است؛ لذا فرض
صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار الگوهای ارتباطی زوجین با طالق عاطفی از
طریق دلزدگی زناشویی پذیرفته میشود .همدنین رابطه مستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با

طالق عاطفی ،برابر  0/88بوده که در سطح  P<0/05معنیدار است ،لذا فرض صفر رد و فرض
پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار الگوهای ارتباطی زوجین با طالق عاطفی پذیرفته میشود.
همدنین ،رابطه مستقیم الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی برابر  0/64بوده که در
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سطح  P<0/05معنیدار است؛ لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر رابطه معنیدار
الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی پذیرفته میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده و
مقایسه آن با دامنه قابل قبول ،میتوان اذعان کرد تمامی شاخصهای برازندگی مدل فوق در
دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین ،تناسب دادههای گردآوری شده با مدل مطلوب است .لذا
برازندگی مدل نهایی الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی و طالق عاطفی مورد تأیید است .در
ادامه مدل معادالت ساختاری ،براساس ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری  tمورد بحث قرار
خواهد گرفت .با توجه به روابط مفروض در مدل مفهومی میتوان معادالت رگرسیونی را
همانطور که در ادامه آمده است محاسبه نمود .ضرایب محاسبهشده برای تأثیر هریک از متغیرها

در معادالت زیر برحسب مقدار  tگزارش شده است .زمانیکه ( p ≥0.05و )t<2تأثیر معنادار

نیست؛ چرا که  tکمتر از میزان مالک است .زمانیکه ( p<0.05و )2≤t<3تأثیر با بیش از 95

درصد اطمینان معنادار است .همدنین زمانیکه ( p<0.05و )t≥3باشد تأثیر با بیش از  99درصد
اطمینان معنادار است .پس از بررسی مدل و حذف اثرات غیر معنادار در مراحل مختلف ،مدل

برازشیافته با دادهها بهصورت زیر است .در ادامه ،مقادیر معادالت در مدل اولیه (برحسب مقدار
 tضرایب خام و ضرایب استاندارد شده) آمده است .جدول  7ضرایب تأثیر متغیرها را نشان
میدهد.
در جدول  ،8اثرات مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری آورده شده
است .تأثیر متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی برابر  0/632بوده و مقدار آماره آزمون  tبرابر

 5.760و سطح معناداری مربوط به آن برابر  0.000و کمتر از  0.05است ( p<0.05و .)t≥3لذا
این تأثیر نیز معنادار است .همدنین تأثیر متغیر دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی برابر 0/892
بوده و مقدار آماره آزمون  tبرابر  10/323و سطح معناداری مربوط به آن برابر  0/000و کمتر از
 0.05است ( p<0.05و .)t≥3لذا این تأثیر نیز معنادار است .همدنین تأثیر متغیر الگوهای
ارتباطی بر طالق عاطفی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی برابر  0/514بوده و مقدار آماره آزمون

 tبرابر  4/621و سطح معناداری مربوط به آن برابر  0/000و کمتر از  0/05است (p<0.05

و .)t≥3لذا این تأثیر نیز معنادار است.
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جدول  :8بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای الگوهای ارتباطی ،دلزدگی زناشویی و
طالق عاطفی با استفاده از تحليل معادالت ساختاری
روابط مستقيم و غيرمستقيم
الگوهای ارتباطی  طالق عاطفی

دلزدگی زناشویی  طالق عاطفی

الگوهای ارتباطی  دلزدگی زناشویی  طالق عاطفی

ميزان اثر آماره آزمون t

سطح
معناداری

نتيجه رابطه

0/632

5/760

0/000

تایید

0/892

10/323

0/000

تایید

0/514

4/621

0/000

تایید

از آنجا که هدف این پژوهش ،دستیابی به مدلی از روابط علّی بین متغیرهاست ،از شیوه
مدل یابی علّی استفاده شد .این شیوه با ترکیب اطالعات علّت و معلول بر مبنای تئوری معین،
روابط بین متغیرها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم میآورد .استنباطهای علّی که بر
مبنای انواع همبستگی دادهها حاصل شده و ممکن است تبیینکننده روابط بین متغیرهای
مشاهدهپذیر و مکنون باشد .بهعبارتی ،در مدلیابی علّی ،هدف ،بهدست آوردن برآوردهای کمّی
روابط علّی بین مجموعهای از متغیرهاست .در این پژوهش ،بهمنظور دستیابی به مدل پژوهش از
شیوه مدلیابی معادالت ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده شد .همانطور
که در اثرات مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری آورده شده است ،تأثیر
متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی معنادار است .همدنین تأثیر متغیر الگوهای ارتباطی بر
طالق عاطفی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی نیز معنادار است .در ادامه ،مقادیر معادالت در
مدل اولیه (برحسب مقدار  tضرایب خام و ضرایب استاندارد شده) در شکل 1آمده است.

شکل  :1مدل ساختاری تحقيق با ضرایب استاندارد
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اثرات مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری آورده شده است .تأثیر

متغیر الگوهای ارتباطی بر طالق عاطفی برابر ( p<0.05و .)t≥3لذا این تأثیر نیز معنادار است.
همدنین تأثیر متغیر دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی برابر ( p<0.05و .)t≥3لذا این تأثیر نیز

معنادار است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان اذعان کرد که تمامی شاخصهای برازندگی
مدل فوق در این دامنه قرار گرفتهاند و بنابراین ،تناسب دادههای گردآوری شده با مدل مطلوب
است .بدین ترتیب ،مجموعه متغیرهای مرتبط با اهداف و سئواالت پژوهش شناسایی شده و
جهت بررسیهای تکمیلی آماده شدند .در ادامه ،سازههای مرتبط با متغیرها شناسایی گردید.
شکل  2مدل اصالحی پژوهش با ضریب استاندارد بهدست آمده را نشان میدهد .مدل اصالحی
این پژوهش پس از بررسی مدل و حذف اثرات غیر معنادار در مراحل مختلف ،برازش یافته و
بر اساس مقدار  )T.VALUE( tبهصورت زیر است.

شکل :2مدل اصالحی پژوهش با ضرایب استاندارد
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نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تدوین مدل علّی گرایش به طالق عاطفی بر اساس الگوهای
ارتباطی خود با میانجیگری دلزدگی زناشویی در زوجین شهرستان قصرشیرین بود .نتایج حاصل
از مدل معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها نشان داد الگوهای ارتباطی بر طالق
عاطفی تأثیر دارد و این میزان ،برابر با  0/671است .نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و
روابط ساختاری بین متغیرها نشان داد دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی تأثیر دارد و این میزان،
برابر با  0/632است .نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری و روابط ساختاری بین متغیرها
نشان داد الگوهای ارتباطی از طریق دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی تأثیر دارد و این میزان
برابر با  0/433است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای یو و همکارانش ،)2020( 1باری و
همکارانش ،)2019( 2کاظمیان و همکارانش ( ،)1397نریمانی و همکارانش ( ، )1397رضاییان
و همکارانش ( )1396همسو است.
طالق عاطفی بیانگر رابطه زناشویی روبهزوالی است که احساس بیگانگی جایگزین آن
میشود .زن و شوهر اگرچه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند ،اما
جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته است .طالق عاطفی نقش مهمی در به خطر
انداختن سالمت خانواده و فرد است ،اگرچه این مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین ،بر اساس نتایج ،تمایزیافتگی پایین و وجود پیوندهای عاطفی شدید بین هریک از
همسران با خانواده اصلیشان ،چالش بزرگی برای ازدواج آنها محسوب نمیشود و با وجود
آنکه در حال حاضر ،اغلب همسران پس از ازدواج منزلی جدا از دو خانواده را برای سکونت
انتخاب میکنند ،اما پیوندی قوی با خانواده اصلی خود حتی پس از ازدواج دارند .لذا در هر
جامعهای ،شکست یا موفقیت در ازدواج از عوامل فرهنگی مردمان آن جامعه نیز تأثیر میگیرد.
بهطوریکه افراد در بافتهای فرهنگی مختلف اولویتها ،نیازها و انتطارات متفاوتی نسبت به
ازدواج دارند که شیوه تحقق آنها میتواند کیفیت رابطه زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در تبیین این پژوهش میتوان گفت که وجود تمایزیافتگی در افراد میتواند از بروز بسیاری از
مشکالت جلوگیری کند و برعکس افرادی که تمایز نایافتگی پایینی دارند در برخورد با مسائل،
1. Yu et all
2. Barry et all
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به جای تصمیمات منطقی و عقالنی ،شدیداً احساسی شوند و با استرس و اضطراب خود،
مشکالت را تشدید میکنند .هرچند بعضی از مشکالت در زندگی زناشویی باعث نمی شود که
زوجین طالق بگیرند ،ولی بهتدریج باعث طالق عاطفی زوجین خواهد شد که میتوان ریشه در
تمایز نایافتگی خود در زوجین باشد.
طالق عاطفی میتواند زندگی را برای افراد سخت و دشوار کند و بروز مشکالت متعدد
دیگری شود .در واقع ،آنده رابطه تمایزیافتگی خود از طریق دلزدگی زناشویی بر طالق عاطفی
تبیین میکند ،جداییهای عاطفیای است که زن و شوهرهای تمایزنایافته پس از ایجاد
موقعیتهای تعارضی ،دچار آن میشوند .در تبیین این یافته ،میتوان گفت زن و شوهرهایی که
دارای سطوح تمایزیافتگی پایین هستند برای پایداری روابطشان ،رشد و خود رهبری شان را
قربانی ازدواج میکنند .چنانده الگوی ارتباطی سازنده متقابل بهعنوان الگوی غالب در روابط
زناشویی به کار برده شود با افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین همراه خواهد بود .مهمترین
ویژگی این الگو ،این است که؛ الگوی ارتباطی زوجین از نوع برنده -برنده است .در این الگو،
زوجین به راحتی در مورد مسائل و تعارضهای خود گفتگو میکنند و به دنبال حل آن بر
میآیند و از واکنشهای غیرمنطقی و پرخاشگری خودداری میکنند (جاویدی و همکاران،
 .)1392بنابراین ،بهطور کلی ،میتوان گفت :طالق یکی از پدیدههایی است که ثبات خانواده را
تهدید نموده و پیامدها و اثرات منفی بر خانواده ،زوجین ،فرزندان و بهطور کلی بر جامعه خواهد
داشت .از آنجایی که نمونه پژوهش تنها زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره قصرشیرین را در
بر میگیرد ،در تعمیم نتایج آن به گروههای سنی دیگر و زوجین شاغل و غیرشاغل ،دانشجو و
غیردانشجو الزم است احتیاط بیشتری بهعمل آید .پژوهش حاضر دارای تلویحات کاربردی
است .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در وهله اول مورد استفاده خانوادهها ،روانشناسان،
مشاوران و درمانگران قرار گیرد .همدنین سیاستگذاران امر خانواده و ازدواج ،وزارت آموزش
و پرورش ،وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی نیز میتوانند از نتایج حاصل از این
پژوهش بهرهمند شوند .از طریق تدوین برنامههای آموزشی مناسب در چارچوب آموزشهای
پیش از ازدواج ،توانمندسازی زوجین و مداخلههای قبل از طالق ،در جهت نحوه ارضای نیازهای
بنیادین روانشناختی و انتظارات زناشویی ،به اصالح و بهبود عملکرد خانواده اقدام نمود و از
این رو گام مؤثری در کاهش طالق عاطفی زوجین برداشت.
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به منظور گسترش دانش و بینش تجربی در زمینه نحوه تأثیر متغیرهای مختلف بر طالق
عاطفی ،ارائه مدلهای مفهومی دیگر و درنظر گرفتن سایر متغیرها میتواند راهگشا باشد.
همدنین بررسی عوامل فردی ،خانوادگی ،فرهنگ و بافت ویژه هر جامعه ،ضرورت انجام
پژوهش های آتی در این زمینه را مطرح میسازد .پیشنهاد میشود با برگزاری جلسات مشاورهای
فردی و گروهی قبل و بعد از ازدواج جهت آگاهی افزایی زوجهای در شرف ازدواج و ازدواج
کرده استفاده شود .پیشنهاد میشود جهت افزایش گستره تعمیمپذیری یافتههای این پژوهش،
پژوهشهای مشابهی روی گروههای دیگری ازجمله متقاضیان طالق با سطوح تحصیلی مختلف،
متقاضیان طالق مراجعهکننده به مراکز مشاوره ،زوجین با عالیم طالق عاطفی و سایر زوجین
انجام شود .برازش مدل تدوین شده در پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی طالق عاطفی،
الگوهای ارتباطی زوجین در تبیین دلزدگی زناشویی به معنای مؤثر نبودن و نادیده گرفتن سایر
متغیرهای مؤثر در دلزدگی زناشویی نیست .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی مدلهای
جدیدی با در نظر گرفتن سایر متغیرها و مدل های مفهومی دیگر تدوین گردد.
منابع
ادیب راد ،نسترن ( .)1385بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات
پرستاری ،تازهها و پژوهشهای مشاوره ،دوره ،5شماره ،19صص.35-47
اکبری ،ابراهیم ،زینب عظیمی ،سعیده طالبی و صمد فهیمی ( .)1395پیشبینی طالق عاطفی زوجین بر
اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجان و مؤلفههای آن ،روانشناسی بالینی و شخصیت،
دوره ،14شماره ،2صص.79-92
بابایی گرمخانی ،محسن؛ یاسر مدنی و مسعود غالمعلی لواسانی ( .) 1393بررسی رابطه معیارهای
ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیشبینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طالق.
دوفصلنامه مشاوره کاربردی ،دوره ،4شماره ،1صص.67-84
پروندی ،علی ،مختار عارفی و اسما مرادی ( .)1395نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین
در پیشبینی رضایت زناشویی ،مجله آسیبشناسی ،مشاوره و غنیسازی خانواده ،دوره ،2شماره،1
صص.54-65
پروین ،ستار ،مریم داودی و فریبرز محمدی ( .)1391عوامل جامعهشناختی مؤثر در طالق عاطفی در
بین خانواده های تهرانی .فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) ،دوره،1
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شماره ،56صص.119-153
جاویدی ،نصیرالدین ،علیاکبر سلیمانی ،خدابخش احمدی و منا صمدزاده ( .) 1392اثربخشی زوج
درمانی هیجان مدار  EFTبر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین ،مجله تحقیقات علوم رفتاری ،دوره،11
شماره ،5صص.402-410
رضائیان ،حمیدرضا ،سمیرا معصومی و سیمین حسینیان ( .)1396بررسی و مقایسه تمایزیافتگی خود،
الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوجهای متقاضی طالق و عادی ،مشاوره کاربردی ،دوره،7
شماره ،2صص.17-32
رضوانی ،حورالعین و حسن صائمی ( .)1398همبستگی تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طالق عاطفی
در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر ،فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره،8
شماره ،2صص.23-30
سودانی ،منصور ،علی امیریمقدم و مهناز مهرابیزاده هنرمند ( .)1392اثربخشی رویکرد ارتباطی ستیز
بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری ،پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دوره ،3شماره،1
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