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چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشويی و همدم طلبی -دوری گزينی دانشجويان زن متاهل
انجام گرفت .تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجويان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد
بودند .نمونه مورد مطالعه  121نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند .آنها به دو پرسشنامه
دلزدگی زناشويی پاينز و همدم طلبی -دوری گزينی پاسخ دادند .دادههای جمع آوری شده نیز از طريق نرم
افزار  SPSSدر سطح توصیفی ،با آمارههای میانگین ،انحراف معیار و ماتريس همبستگی پیرسون و در سطح
استنباطی با آزمون رگرسیون ساده مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج نشان داد که بین دلزدگی زناشويی و همدم
طلبی رابطه منفی معنادار ( )r= -0/251 ،p= 0/001و با دوری گزينی رابطه مثبت معنادار (0/135 ،p= 0/023
= )rوجود دارد .بنابراين از طريق همدمطلبی و دوریگزينی میتوان دلزدگی زناشويی را پیشبینی کرد.
واژههای کلیدی :دلزدگی زناشويی ،همدم طلبی ،دوری گزينی .
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مقدمه
خانواده ،اين واحد کوچک اجتماعی از ارکان اصلی جامعه به حساب میآيد که فرآيندی به نام
ازدواج آن را شکل میدهد .ازدواج به معنای قانونمندسازی نوعی ارتباط میان دو انسان بوده و در واقع
هدف اصلی ازدواج ارتباط است ( .)Hamidi, 2008از نظر  )1925( Glasserهیچ ارتباط ديگری مانند آن
نمی تواند دو انسان بالغ را که ممکن است شناخت بسیار کمی از يکديگر داشته باشند برای عمری به
يکديگر پیوند دهد ( .)Barazandeh, 2007تغییرات فرهنگی مهم در نیمه آخر قرن ،تاثیر بسیار زيادی بر
ازدواج و انتظارات و تجارب کسانی که با هم ازدواج میکردند يا روابط متعهدانهی پايداری را آغاز می-
کردند  ،گذارده است ( .)Khamseh, 2009تحقیق  )2000( Papaliaنشان داد هنگامی که زوجین با
يکديگر در روابط صمیمانه قرار میگیرند ،هر کدام با مجموعهای از رؤياها و انتظارات وارد رابطه می
شوند .هنگامی که اين رؤياها و انتظارات با تنبیه و تجارب استرس زا جايگزين میشوند ،رابطه صمیمانه
متوقف میشود ،انرژی عشق به آزردگی و خشم تبديل میشود و در نتیجه ،منازعات فراوان ،انتقادهای
مکرر ،پناه بردن به سکوت ،عدم همراهی عاطفی و الينحل ماندن مشکالت را پديد میآورد و به مرور به

دلزدگی زناشويی ١منجر میشود( )1998( Pines�)2004( Vanplet.)Oladi, 2011نشان دادند که
دلزدگی زناشويی ،حالت فرسودگی جسمی ،عاطفی و روانی است و زوجهای متوقع را متاثر میسازد.
اين حالت زمانی بروز میکند که آنها متوجه میشوند علی رغم تالششان ،رابطهی آنها به زندگی معنا
نداده و نخواهد داد .دلزدگی زناشويی از عدم تناسب میان واقعیات و توقعات ،ناشی میشود و میزان آن
به میزان سازگاری زوجها و باورهايشان بستگی دارد و يکی از مخاطرات ازدواج و روابط بین زن و شوهر
است ( .)Naderi, 2010به تعبیری سرخوردگی و دلزدگی زناشويی ،کاهش تدريجی دلبستگی عاطفی به
همسر است که با احساس بیگانگی ،بیعالقگی و بیتفاوتی به يکديگر و جايگزينی عواطف منفی به جای
عواطف مثبت همراه است ( . (Sharifi, Karsvly, & Bshlydh, 2011دلزدگی زناشويی شامل عالئم
تحلیل رفتگی مفرط جسمی است که به صورت خستگی ،بیحوصلگی ،ضعف ،سردردهای مزمن ،دل
درد ،کمبود اشتها يا پرخوری ديده میشود .تحلیل رفتگی عاطفی با احساس ناراحتی ،بیمیلی نسبت به حل
مسائل ،ناامیدی ،غمگینی ،احساس پوچی و بیمعنايی ،افسردگی ،دلتنگی و فقدان تحرک ،احساس در دام
افتادن  ،بی ارزشی  ،آشفتگی عاطفی و هرگونه تفکرات مربوط به خودکشی مشخص میشود

& Azvita

) . (Krokit, 1995دلزدگی دارای عالئمی مثل کمبود عمومی اشتیاق ،عدم رضايت ،فرسودگی عاطفی،

1. marital burnout
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بیاحساسی و کمبود عالقه است ) )2010( Hamilton �Clayton .(Pines, 2011دلزدگی زناشويی را
اينگونه تعريف میکنند يک حالت فرسودگی جسمی ،هیجانی و روانی اطالق میشود که باعث زوال
شخصیت و کاهش يافتن تمامیت فردی میشود .همچنین دلزدگی زناشويی گاهی اوقات به صورت تغییر
زندگی و يک سری از انتظارات غیر واقعی ظاهر میشود) ((khodabakhshi & et al, 2014يافتههای
پژوهشی  )1996( Pinesنشان میدهد که بسیاری از زنان رابطه زناشويیشان را بخش مهمی از زندگیشان
می دانند و برای آن بیش از شغلشان اهمیت قائلند .زنان از روابط صمیمی انتظارات بیشتری دارند  .رضايت
و خشنودی زنان از زندگیشان و وضعیت کلی سالمتشان بیش از مردان به سعادت زناشويیشان بستگی
دارد .در نتیجه در صورت بروز مشکالت ،زنان بیش از مردان در معرض استرس و ناراحتی قرار می
گیرند( .)Goharirad, Afshar. 2002پژوهشی نشان داد که بین زنان و مردان از نظر میزان دلزدگی
زناشويی تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان دلزدگی زناشويی در زنان باالتر از مردان بود

(Navidi,

).2005

 Naeemدر پژوهشی نشان داد که دلزدگی زناشويی و تعارضات زناشويی رابطه مثبت معنی داری
با خشونت علیه زنان دارند ( .(Naeim, 2008نتايج پژوهش  )2004( Lingardنشان داد که از میان
متغیرهای خانوادگی و شغلی ،متغیرهای خانوادگی منبع مهمتری از دلزدگی را تشکیل میدهد

(Naderi,

) .Eftekhar & Amolazadeh, 2010همچنین نقش هجده جنبه از رابطه زناشويی در دلزدگی زناشويی
توسط  ) 1996( Pinesمورد پژوهش واقع شدکه نتايج نشان داد که متغیر نگرش مثبت نسبت به زندگی
زناشويی به تنهايی  %50پراکنش متغیر دلزدگی را پیش بینی میکند( )2009( Baker.)Shadab,2002در
پژوهش خود نشان داد که رفتارهای مخالف دلزدگی زناشويی با سالمتی روانی و دلزدگی زناشويی
زوجین با افسردگی رابطه معنیداری دارند Westman .و  )2008( Bakerنیز نشان دادند که دلزدگی در
بیشتر روابط صمیمانه و نزديک اتفاق میافتد.
نتايج پژوهشگران بیانگر وجود رابطه مثبت بین ويژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشويی و
رابطه منفی بین ويژگی های شخصیت برون گرايی ،باز بودن ،توافق و وجدانی بودن و روابط صمیمی
همسر با دلزدگی زناشويی همسران معتادان مرد بود(.)Naderi, Eftekhar & Amolazadeh, 2010
همچنین نتايج تحقیق  Oladiنشان داد بین رضايتمندی زناشويی با دلزدگی کلی ،دلزدگی جسمی،
دلزدگی روانی ،دلزدگی عاطفی ،نیاز آزادی ،نیاز تفريح رابطه منفی معنیداری وجود دارد

.(Oladi,

) 2011تحقیقی که روی  110کارمند متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد ،نشان میدهد که
سبک دلبستگی اضطرابی و سبک حل تعارض مسلط و اجتنابی با دلزدگی زناشويی رابطه مثبت
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دارد) ،(Karimi, Karami & dehghan, 2014تحقیق شود khodabakhshi .و همکاران ( )2014بر روی 200
زن ( 100نفر داری همسر ديابتی و  100نفر دارای همسر بدون ديابت) نشان داد ،يکی از فاکتورهای مهمی
که دلزدگی زناشويی و باورهای جنسی غلط را افزايش داده و احقاق جنسی زنان را کاهش میدهد،
کژکاری جنسی شوهران آنها است .در واقع زنانی که شوهرانشان به بیماری مزمنی مثل ديابت مبتال هستند
احقاق جنسی کمتر و دلزدگی زناشويی بیشتری دارند همچنین نتايج تحقیق  Kianfardو همکاران
( )2014که بر روی  200نفر از کارمندان جهاد کشاورزی تهران انجام شد ،نشان داد که رابطه معنادار
منفی بین رضايتمندی جنسی با خرده مقیاسهای دلزدگی جسمی ،عاطفی و روانی آنها وجود دارد و
فقدان دلزدگی زناشويی از فاکتورهای سالمت روان است و نقش مهمی را در زندگی زناشويی زوجین
ايفا میکند.
داشتن يک رابطه زناشويی با نشاط مستلزم برقراری تعادل بین دو نیاز طبیعی ،داشتن رابطه صمیمی
و استقالل شخصی زوجین است .اما اگر بین دو نیاز تعادل برقرار نباشد  ،اغلب باعث ايجاد يک کشمکش
حاصل از همدم طلبی  /دوری گزينی ١می شود .فرد همدم طلب که به دنبال صمیمیت است ،از نیاز خود
به داشتن استقالل غافل است و از طرفی فرد دوری گزين که به دنبال داشتن استقالل است از نیاز خود به
� .(Lerner
داشتن صمیمیت غافل می باشد(1986

همدم طلبی و دوری گزينی به سازهی کلی روابط بین اشخاص يا میزان فاصله يا «فضاايی» مرباوط
است که اشخاص میخواهند بین آنها و ديگران وجود داشته باشاد« .همادم طلبای» تجلای نیروهاای پیوناد
يافتن و باهم بودن است  ،در حالی که «دوری گزينی » تجلی نیروهای فرديات اسات و بساتگی باه فضاای
خصو صی و پرهیز اشخاص از درگیر شدن عاطفی به خاطر محافظت از خويشتن دارد)(Sanaei, 2000

هنگام بروز مشکالت در زندگی زناشويی ،افراد همدم طلب تمايل دارند که افکاار و احساساات
خود را با همسرشان به اشتراک بگذارند اما هنگامی که درمیيابند که شريک زندگی شان نیااز باه فضاا و
تنهايی بیشتری دارد احساس طرد شدگی و آسیب ديدگی میکنند .در مقابال فارد دوری گازين باه دنباال
داشتن فاصله فیزيکی و احساسی است .اين افراد تمايل دارند کاه باه خودشاان متکای باشاند .آنهاا رواباط
شخصی خود با سخت کار کردن و فعالیت خارج از رابطه زن و شوهری مديريت میکنند و هنگاامی کاه
داشتن يک رابطه برايشان بیش از حد دشوار می شود تمايل دارند که به آن به طور کامال و ناگهاانی پاياان
دهند(.)Lerner �1986

1. Pursuing/Distancing
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اکثر زوجین نوعی از رابطه همدم طلب ˚ دوری گزين را دارند که در آن کسی که تمايل بیشتری
برای احساس نزديکی و صمیمیت جنسی دارد به سمت ايجاد رابطه با شريکش که به دنبال ايجاد فاصله
برای راحتتر بودن خويش است ،میرود  ،در نیتجه شريک دوری گزين خود را بیشتر کنار میکشد و باز
شخص همدم طلب تالش بیشتری برای ايجاد تماس و رابطه با وی میکند و اين باز به فاصلهگیری بیشتر
فرد دوری گزين منتهی میشود و به اين ترتیب اين دو در يک الگوی مدورگونه بی پايان نسبت به
يکديگر واکنش نشان می دهند که ممکن است به صورت پیگیری انتقادی فرد همدم طلب و فرآيند فاصله
گیری دفاعی از طرف مقابل درآيد).(Gottman & Levenson, 2002

اگر چه اين نقش ها ممکن است در اين سناريو تغییر کند ولی آنچه ثابت است ترس از رهاشدگی
و ترس از بودن با شريک زندگی

در يک حالت خفه کننده است).(Fogarty, 1978

 ) 2012( Bakerاعتقاد دارد که هیچ کدام از دو الگوی همدم طلبی يا دوری گزينی اساساً «اشتباه»
يا «بد» نیست.به اين دلیل که هم افراد همدم طلب و هم افراد دوری گزين با سبک ارتباطی منحصر به
فردشان به خوبی با ديگران ارتباط برقرار میکنند .مشکل واقعی وقتی مطرح میشود که زوجین درک
نکنند که سبک های ارتباطی متفاوتی دارند و رفتار يکديگر را به صورت منفی برداشت کنند .در زوجینی
که يکی همدم طلب و ديگری دوری گزين است ،نوعی تعارض رخ میدهد که وقتی يکی از زوجین
اجتناب میکند ،ديگری اصرار به ايجاد رابطه کرده و شريکش را سرزنش میکند.تحقیقات به طور
پیوستهای نشان داده اند که رفتارهای اين زوجین با عدم رضايتمندی زناشويی مرتبط است (Donato & et
( al, 2014

نتايج تحقیق  Christensenو  )1991( Sherkکه بین سه گروه زوجین غیر استرسی ،زوجین
درگیر درمان بالینی و زوجین در حال طالق انجام شد نشان میدهد که دو گروه در حال طالق و درمان
بالینی که مضطربتر از گروه اول (زوجین غیر استرسی) ارتباطات سازنده متقابل کمتر ،اجتناب از
ارتباطات بیشتر و تقاضا برای همدم طلبی  /دوری گزينی ارتباطی بیشتر و تعارض بیشتری در فاصلهگیری
روانی در روابط خود داشتند.
 )1994( Bloomberg �Stanly �Markmanدريافتند که مردان اغلب در هنگام ارتباط فیزيکی يا
فعالیت های مشارکتی مثل رابطه جنسی ،با هم روی نیمکتی نشستن ،با هم ورزش نمودن يا نوعی بازی
کردن تمايل بیشتری به همدم طلبی دارند .از طرف ديگر زنان تمايل دارند که صمیمیت و نزديکی را بیشتر
به صورت کلی تجربه کنند.
همچنین در ابتدای درمان زوجین به نظر میرسد که زنان به عنوان افراد همدم طلب ،تعارض در
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روابط خود با همسرانشان را که نسبت به دوری گزينها کمتر رضايت بخش است را جدیتر می بینند
) .(Forgaty, 1978وی همچنین نشان داد که افراد همدم طلب به درمان به عنوان منبع تغییراتی که نیازهای
مرتبط با نزديکی و صمیمیت ايشان را تامین کند عالقه بیشتری نشان دادند .
در ايران پژوهشی نشان داد که بین همدم طلبی  /دوری گزينی و رضايتمندی زناشويی رابطه
معنادار وجود دارد همچنین  Christensenدر تحقیقی نشان داد که اين الگو ارتباط قوی با نارضايتی از
ازدواج دارد) .(Saati, 2001از طرفی ارتباط محکمی نیز بین اين الگو با جنسیت وجود دارد
) .(Blanchard, 2008پژوهشی در همین زمینه توسط  Donatoو همکاران ( )2014که با هدف پژوهش
بررسی رابطه طولی و همزمان بین الگوهای همدم طلب و دوریگزين با نارضايتی زناشويی که روی
171زوج با مدت ازدواج از يک تا  55سال انجام شد نشان داد ،که بین الگوهای همدم طلب -دوری گزين
با نارضايتی زناشويی هم رابطه همزمانی و هم طولی وجود دارد و نارضايتی زناشويی میتواند الگوی همدم
طلب -دوری گزين را پیش بینی کند.
�  Wittو  )2014( Shimkowskiانجام شد
به طور کلی در يک تحقیق مروری که توسط Schrodt
که هدف آن بررسی رابطه میان الگوی تعاملی همدم طلب -دوری گزين با تعامالت و رابطه فردی بود،
شواهد نشان میدهد رابطهای معنیدار بین الگوی تعاملی همدم طلب -دوری گزين با روابط فردی وجود
دارد .میزان اين رابطه برای زنان همدم طلبی که شوهرانشان دوری گزين بودند() r = 0/380نسبت به مردان
همدم طلبی که همسرانشان دوری گزين بودند( ) r = 0/113متفاوت بود .با توجه به تحقیقات انجام شده،
پژوهش حاضر بدنبال پاسخگويی به اين سوال است که آيا بین دلزدگی زناشويی و همدم طلبی -دوری
گزينی تعامل معناداری وجود دارد؟
فرضیه های پژوهش
 _1بین دلزدگی زناشويی و دوری گزينی دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.
 _2بین دلزدگی زناشويی و همدم طلبی دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.
 -3متغیرهای همدم طلبی و دوری گزينی میتوانند به طور معناداری دلزدگی زناشويی دانشجويان را
پیش بینی کنند.
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روش و ابزار
پرسشنامه همدم طلبی-دوری گزینی

١

مقیاس همدم طلبی ˚ دوری گزينی يک مقیاس خودسنجی  80ساوالی «بلای ˚ خیار» اسات کاه
توسط  Bernsteinو همکاران ( )1985ساخته شد و برای انادازه گیاری ساازه ی «همادم طلبای » و «دوری
گزينی» در روابط اشخاص است.
همسانی درونی اين مقیاس با محاسبهی همبستگی هر سوال با کال نمارات باه دسات آماده اسات.
میانگین همبستگی هر سوال با کل سوال ها  0/31است که همسانی درونی ضاعیفی را نشاان مایدهاد ولای
آنچنان کاه همبساتگی معناادار قابال پایش بینای باا ابزارهاای سانجش نقاش  ،قاطعیات  ،احسااس طلبای ،
درونگرايی -برونگرايی  ،نشان میدهد  ،اين مقیاس از روايی سازه بسیار خوبی برخوردار است .(Sanaei,
)2000در پژوهش )2001( Saatiضريب آلفای کرنباخ برای مقیاس دوری گزينی  0/51به دست آمده
است همچنین ضريب آلفای کرنباخ برای مقیاس همدم طلبی 0/53محاسبه شده است.
پرسشنامه دلزدگی زناشویی

پرسشنامه دلزدگی زناشويی ٢يک ابزار خود سنجی است که توسط  )1996( Pinesبا هدف اندازه
گیری درجه دلزدگی زناشويی و همچنین دلزدگی در سه بعد جسمی ،عاطفی و روانی ،در بین زوجین
ساخته شد.اين پرسشنامه شامل  21ماده است که  17ماده آن شامل عبارتهای منفی مانند خستگی،
ناراحتی و بی ارزش بودن و  1ماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی بودن است.
سواالت پرسشنامه در يک طیف لیکرتی  7گزينهای از هرگز تا همیشه نمرهگذاری میشوند .نمرهگذاری 1
ماده نیز به صورت معکوس انجام می شود و نمره باالتر فرد در اين مقیاس نشان دهنده دلزدگی بیشتر وی
است .ضريب پايايی مقیاس با روش بازآزمايی در يک دوره يک ماهه برابر  0/71محاسبه شد .همچنین
پايايی اين مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنهی بین  0/31تا 0/33محاسبه شده ا ست .(pines,
) 1996روايی همزان اين پرسشنامه با پرسشنامه تعارضات زناشويی مناسب ( )r =0/51بوده است.
 )2009(Naeemدر پژوهش خود پايايی اين مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب

)1. Pursuing- Distancing Scale (P-D
2. marital burnout
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 0/85و  0/82محاسبه نموده است همچنین در تحقیقی ضرايب پايايی اين مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ وتنصیف به ترتیب  0/32و  0/30محاسبه شد). (Naderi & Azadmanesh, 2012
یافته ها
در اين بخش ابتدا به توصیف آماری دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپس
فرضیههای مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است .به منظور توصیف داده-های مذکور با استفاده از نرم
افزار  SPSSشاخصهای میانگین و انحراف استاندارد استفاده شدهاند .و در سطح استنباطی برای بررسی
روابط از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
بررسی جمعیت شناختی
جدول -1وضعیت جمعیت شناختی آزمودنی ها
متغیر

سن

تحصیالت

رشته تحصیلی

مدت ازدواج

سطوح

فراوانی

درصد

18-20

11

8 /1

21-25

13

53/3

31-30

31

21/1

31-35

3

7

31-10

5

3 /3

کل

128

100

کارشناسی

11

8 /1

کارشناسی ارشد

55

53/3

دکتری

31

10/2

کل

128

100

علوم پايه

12

3

علوم انسانی

81

11/7

فنی مهندسی

7

5 /1

علوم پزشکی

8

1 /3

زبان خارجه

15

11/3

کل

128

100

دوران عقد کمتر از  1ماه

20

15/1
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دوران عقد بیشتر از  1ماه

55

13

زندگی مشترک

31

28/1

زندگی مشترک به همراه فرزند

17

13/3

کل

128

100

همانگونه که در جدول  1نشاان داده شاده اسات بیشاترين فراوانای در گاروه سانی  21-25ساال و
کمترين فراوانی در گروه سنی  31-10ساال ،بیشاترين فراوانای در ساطح تحصایلی کارشناسای و کمتارين
فراوانی در سطح تحصیلی دکتری همچنین بیشاترين فراوانای در رشاته تحصایلی علاوم انساانی و کمتارين
فراوانی در رشته تحصیلی علوم پزشکی و همین طور بیشترين فراوانی در ساطح مادت ازدواج دوران عقاد
بیشتر از  1ماه و کمترين فراوانی در سطح زندگی مشترک و فرزند مشاهده میشود.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای دلزدگی زناشويی ،همدم طلبی و دوری گزينی در جدول 2نمايه
شده است.
جدول -2آماره های توصیفی متغیرها
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترين مقدار

بیشترين مقدار

دلزدگی زناشويی

2/50

0/33

1

1/33

همدم طلبی

23/3

1 /3

13

32

دوری گزينی

22

3 /3

11

32

فرضیه های پژوهش
فرضیه اول -بین دلزدگی زناشویی و دوری گزینی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

در جدول  3ضرايب همبستگی دلزدگی جسمانی ،عاطفی  ،روانی و دلزدگی کلی و دوری گزينی
ارائه شده است.
جدول  -3ضرایب همبستگی دلزدگی جسمانی ،عاطفی و روانی و دلزدگی کلی با دوری گزینی
ضرايب همبستگی

شاخص آماری
متغیرها

دلزدگی جسمانی

دلزدگی روانی

دلزدگی عاطفی

دلزدگی کلی

دوری گزينی

0/11

*0/20

*0/21

*0/20

بر اساس نتايج مندرج در اين جدول ،دلزدگی عاطفی و روانی و دلزدگی کلی با دوری گزينی
رابطه مثبت معناداری دارند ولی دلزدگی جسمانی با دوری گزينی رابطه معنادار ندارد) P<0/05( .
فرضیه دوم -بین دلزدگی زناشویی و همدم طلبی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
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در جدول  1ضرايب همبستگی دلزدگی جسمانی ،عاطفی  ،روانی ودلزدگی کلی و همدم طلبی
ارائه شده است.
جدول  -4ضرایب همبستگی دلزدگی جسمانی ،عاطفی و روانی و دلزدگی کلی با همدم طلبی
ضرايب همبستگی

شاخص آماری
متغیرها

دلزدگی جسمانی

دلزدگی روانی

دلزدگی عاطفی

دلزدگی کلی

همدم طلبی

-0/17

*-0/27

*-0/21

*-0/25

* p<0/01
بر اساس نتايج مندرج در اين جدول دلزدگی عاطفی و روانی و دلزدگی کلی با همدم طلبی رابطه
منفی معناداری دارند ( )p<0/01ولی بین دلزدگی جسمانی و همدمطلبی رابطه معناداری وجود
ندارد(.(p<0/05
فرضیه سوم -متغیرهای همدم طلبی و دوری گزینی میتوانند به طور معناداری دلزدگی
زناشویی دانشجویان را پیش بینی کنند.

جهت بررسی سهم همدم طلبی و دوری گزينی در تبیین دلزدگی زناشويی از تحلیل رگرسیون
ساده استفاده شد.
جدول -5نتایج تحلیل واریانس رگرسیون دلزدگی زناشویی با استفاده از همدم طلبی
درجه

میانگین

منبع

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7/11

1

7/11

باقیمانده

103/21

121

0/83

تغییرات

مجموع مجذورات

مقدار F
8/51

R

2
2

0 /5

ig
0

0/11

0
0/01

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود مقدار  Fمعنادار میباشد ( .) p<0 /01اين بدان معناست
که متغیر پیش بین همدم طلبی قادر به پیش بینی و تبیین درصد معناداری از واريانس دلزدگی زناشويی به
عنوان يک متغیر مالک بوده است .به گونهای که نتايج مندرج در اين جدول نشان میدهد همدم
طلبی0/011درصد واريانس دلزدگی را تبیین کرده است.
جدول -6نتایج تحلیل واریانس رگرسیون دلزدگی زناشویی با استفاده از دوری گزینی
منبع تغییرات
رگرسیون باقیمانده

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

1/18

1

7/11

101/11

121

0/81

مجذورات

مقدار F

R

1/83

0/20

2

Sig

0/038

0/001
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همانگونه که در جدول 1مشاهده میشود مقدار  Fمعنادار میباشد ( .) p<0 /05اين بدان معناست
که متغیر پیش بین دوری گزينی نیز قادر به پیش بینی و تبیین درصد معناداری از واريانس دلزدگی
زناشويی به عنوان يک متغیر مالک بوده است .به گونهای که نتايج مندرج در اين جدول نشان میدهد
دوری گزينی 0/038درصد واريانس دلزدگی را تبیین کرده است.
همچنین نتايج نشان دادند بین نمرات همدم طلبی  ،دوریگزينی دانشجويان در گروههای سنی،
گروههای تحصیلی ،رشتههای تحصیلی و مدت زمان ازدواجهای مختلف تعريف شده تفاوت معنادار
وجود ندارد .همینطور بین نمرات دلزدگی زناشويی کلی ،دلزدگی جسمانی ،روانی و عاطفی دانشجويان
در گروه های سنی ،گروههای تحصیلی و رشتههای تحصیلی مختلف تعريف شده تفاوت معنادار وجود
ندارد ولی بین نمرات دلزدگی کلی ،جسمانی ،روانی و عاطفی دانشجويان دوران عقد کمتر از  1ماه با
دانشجويان دوران عقد بیشتر از  1ماه ،دارای زندگی مشترک به همراه فرزند تفاوت معنادار وجود دارد.
در واقع بر طبق نتايج بدست آمده ،کمترين میزان دلزدگی زناشويی در دانشجويان دوران عقد کمتر از 1
ماه و بیشتر ين میزان دلزدگی زناشويی در دانشجويان دارای زندگی مشترک به همراه فرزند ديده میشود .
بحث
هدف در تحقیق حاضر بررسی نقش همدم طلبی -دوریگزينی در پیشبینی دلزدگی زناشويی
دانشجويان زن متاهل است .نتايج تحقیق نشان دادکه بین همدم طلبی و دلزدگی زناشويی رابطه منفی
معناداری وجود دارد و همچنین بین دوریگزينی و دلزدگی زناشويی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
اين نتايج با تحقیق  )1996( Pinesکه يکی از متغیرهايی که از ايجاد دلزدگی زناشويی جلوگیری میکند
را قدردانی میداند همسو است و همچنین با نتايج تحقیق  Donatoو همکاران ( )2014که نشان داد بین
الگوهای همدم طلب  -دوری گزين با نارضايتی زناشويی هم رابطه همزمانی و هم طولی وجود دارد و
تحقیق  Witt ،Schrodtو  )2014( Shimkowskiهم که در همین زمینه نشان میدهد الگوی تعاملی همدم
طلب -دوری گزين با تعامالت و رابطه فردی رابطهی معنی دار دارد همسويی دارد.
در تبیین اين مطلب میتوان اين نکته را گفت که افراد همدمطلب از نظر احساسی بازترند و
احساسات و افکار خود را راحتتر میتوانند به زبان بیاورند و اين باعث میشود که از بروز دلزدگی در
همسرشان پیشگیری کنند .همچنین همدمطلبی زمینه تنوع در زندگی میشود که باز اين تنوع در زندگی
باعث میشود تا دلزدگی رخ ندهد .در واقع همدمطلبی باعث ايجاد احساس مثبت و تنوع در زندگی می-
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گردد که زمینه يکنواختی را که منجر به خستگی و رنجیدگی میشود و رابطه زناشويی خوب را از بین
میبرد ،میکاهد.
همچنین طبق تعريف افراد دوری گزين به خاطر محافظت از فرديت خويش از درگیر شدن عاطفی
با ديگران و از جمله همسر ممانعت میکنند که اين خود باعث کم شدن صمیمیت میان آنها و ديگران می-
شود و میتوان گفت سرانجام به دلزدگی و سرخوردگی زناشويی میانجامد.
ازدواج نقش اساسى در تعالى و سالمت روانى انسانها دارد؛ بهگونهاى که پژوهشهاى زيادى
نشان دادهاند که معموالً افراد متأهل ،سالمتر و شادترند ) .(Rosen- Grandon & Meyers, 2004براى
بسیارى ،کسب خشنودى از رابطه زناشويى مهمترين منبع خشنودى حتى مهمتر از منابعى همچون کار،
دوستان و حتى فرزندان به شمار مىآيد (.)Rasoli, 2001

با وجود اين ،بروز کشمکشها در زندگى زناشويى امرى عادى است .هنگامى که تعارض به میزان
زيادى رخ دهد و زن و شوهر نتوانند بهخوبى با آن کنار بیايند ،پىآمدهاى منفى فراوانى براى سالمت
روانى و جسمى همسران و فرزندان آنها به بار خواهد آورد .افزون بر آن ،بر بسیارى از کارکردهاى مفید
خانواده همچون تربیت فرزند ،روابط میان والدين ا فرزندان و حتى کارآمدى اجتماعى و اقتصادى
همسران نیز تأثیر خواهد گذاشت.)Rasoli, 2001( .

برطبق نتايج تحقیق  )1999( Feeneyوجود و ماهیت تفاوتهای گزارش شده در نیاز شرکای
زندگی به نزديکی يا فاصله گیری از يکديگر به وسیله متغیرهای رابطه جنسی و سبک های دلبستگی آنها
پیش بینی میشود.
نتايج تحقیق نشان میدهد که متغیرهای همدم طلبی و دوری گزينی میتوانند به طور معناداری
دلزدگی زناشويی دانشجويان را پیش بینی میکنند.اين نتايج با نتايج  Donatoو همکاران ( )2014همسو
است که نشان میدهد الگوی همدم طلب -دوری گزين میتواند نارضايتی زناشويی را پیش بینی کند.
 )1996( Pinesيکی از متغیرهايی که از ايجاد دلزدگی جلوگیری میکند را «قدردانی» میداند .اين
احساس که از شخص قدردانی شده و به او احترام گذاشته شده است ،سبب میشود تا فرد حس خوبی
داشته باشد .در نظام حاکم بر زندگی زناشويی ،هر چه يکی از طرفین بیشتر قدردانی کند ،پاداش بیشتری
نصیب نظام خواهد شد و هر دو نفر از اين پاداش بهره خواهند برد ( .)Goharirad & Afshar, 2005پارامتر
ديگری که تحقیقات 15ساله  )1996( Pinesنشان داد که از بروز دلزدگی زناشويی پیشگیری میکند
«ايجاد تنوع در زندگی» است .يکنواختی میتواند به خستگی بینجامد و سبب رنجیدگی گردد .بدون وجود
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تنوع ،خستگی و يکنواختی حتی ممکن است روابط زناشويی خوب را از بین ببرد  .از آنجا که افراد همدم
طلب احتماالً دوستان بیشتری دارند بهتر میتوانند در زندگیشان تنوع ايجاد کنند و دچار روزمرگی و
يکنواختی نشوند.
همچنین نتايج تحقیق )1996( Pinesنشان دادکه بین دلزدگی زناشويی افرادی که در دوران عقد
کمتر از  1ماه بودند با کسانی که در دوران عقد بیشتر از  1ماه و زندگی مشترک و زندگی مشترک به
همراه فرزند بودند تفاوت معناداری وجود دارد  .دلزدگی زناشويی دانشجويان زن متاهل که در دوران عقد
کمتر از  1ماه بودند از سه گروه ديگر کمتر بود  .دلزدگی از عشق يک روند تدريجی است که به ندرت
ناگهانی بروز میکند ،در واقع صمیمیت و عشق به تدريج رنگ میبازد و همراه با آن احساس خستگی
عمومی عارض میشود .برای افرادی که دچار دلزدگی شدهاند زندگی تهی و بیمعنا است و ديگر اهمیتی
ندارد ( .)Shadab, 2002اين حالت زمانی بروز میکند که آنها متوجه میشوند به رغم تالشهايشان ،رابطه
شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد ،از اين رو شروع به احساس بیچاره بودن ،ناامید بودن و دلزدگی
می کنند) .(Pines, 2002جمعشدن فرسودگی و آرمانزدايی و تنشهای زندگی هر فردی باعث
فرسودگی روانی میشود و سرانجام به دلزدگی میانجامد ).(Kianfard & et al, 2014

بنابراين در مدت کمی پس از ازدواج امکان دلزدگی در روابط زناشويی کمتر است که اين با
نتیجه تحقیق  )1996( Pinesهمسو است .از طرفی يکی از مواردی که روند بروز دلزدگی را سرعت می
بخشد  ،بار مسئولیتهای اضافی است .بار اضافی کیفی هنگامی است که فرد حس میکند وظیفه محول
شده بیش از توانايی های اوست .چنین مشکالتی با گذشت زمان حتی ممکن است ازدواجی خوب را از
بین ببرند )((Shadab, 2002

مسلما با گذشت زمان و آغاز زندگی زناشويی مشترک و فرزنددار شدن مسئولیت زوجین بیشتر
میشود که اين خود می تواند عاملی برای بروز خستگی و دلزدگی شود که با نتايج تحقیق همسو میباشد.
دلزدگی زناشويی يک امر اجتناب ناپذير در زندگی زناشويی نیست .اما با توجه به اينکه پس از
ازدواج شور و شوق اولیه فروکش میکند و مسائل جديد و مسئولیتهای مختلفی که از قبل دو نفر وارد
شده به رابطه ازدواج در زندگی تجربه نکردهاند بروز میکند ،ممکن است در خیلی از زوجین دلزدگی
مخصوصا از نوع جسمانی ديده شود .که البته زوجین میتوانند با توجه بیشتر و آموزش مهارتهايی از
بروز و پیشروی آن جلوگیری کرده و زندگی شاد و با نشاطی را تجربه نمايند.
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نتیجه
اين تحقیق نشان داد که اوال بین دلزدگی زناشويی و همدم طلبی ˚ دوری گزينی رابطه معنادار
وجود دارد و ثانیا همدم طلبی و دوری گزينی میتواند دلزدگی زناشويی را پیش بینی کند و اين مطلب
.بیانگر نقش هر کدام از اين متغیر ها دردلزدگی زناشويی است
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