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چکیده
مقدمه :باورهای ارتباطی زوجین به عنوان یکی از عوام بین فردی مؤثر ،نقش مهمهی در
بروز طالقها داراست .این پژوهش باههدف مقایسهه باورههای ارتبهاطی در مهردان متأهه
متقاضی طالق با مردان متأه خواهان ادامه زندگی مشترک انجامشده است.
روش :در این پژوهش  120نفر از مردان متأه شهرستان رشت طی ششماههه نخسهت
سال  1393از طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شهدند .از ایهن تعهداد  60نفهر
شام مردان متأه متقاضی طالق بودند که از طریق مجتمهع حقهوقی و قضهایی دادگهاه
خانواده رشت به مراک مشاوره این شهرستان ارجا شده بودنهد و در مقیهاس گهرایش بهه
طالق ،نمره باالیی کس کردند و  60نفر شام مردان متأه ساکن این شهرستان بودنهد
که تمای به ادامه زندگی مشترکشان داشتند و در مقیاس گرایش به طهالق ،نمهره بسهیار
پایینی به دست آوردند .از سیاهه باورههای ارتبهاطی ( )RBIو پرسشهنامه محقهق سهاخته
گرایش به طالق استفاده شد .جهت تج یهوتحلیه دادههها نیه از روش تحلیه واریهانس
چندمتغیره ( )MANOVAاستفاده شد.
(* 1نویسندهمسئول)دانشجویدکترامشاوره،دانشگاهالزهرا،تهران09118187318
 nooripour.r@gmail.com
 2استادروان شناسیبالینیدانشگاهعلومپزشکیبقیها،...مرکزتحقیقاتعلومرفتاری،تهران
 3کارشناسارشدمشاورهخانواده،مرکزمشاورهآوایامید،رشت 
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5کارشناسارشدمشاورهخانواده،دانشگاهشهیدبهشتی،تهران،ایران 
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یافتهها :یافتههای تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار ( .)p.>0/005بین دو گروه در چهار
خرده مقیاس باور به مخرب بودن مخالفت ،باور به عدم تغییرپذیری همسهر ،کمهالگرایهی
جنسی ،باور به تفاوتها ی جنسیتی و عدم وجود تفاوت معنهادار بهین دو گهروه در خهرده
مقیاس توقع ذهنخوانی بود.
نتیجهگیری :میتوان برنامههای آموزشی قب ازدواج را به منظهور شناسهایی فاکتورههای
ارتباطی پیشبینی کننده طالق و به کاهش آن عوام استفاده نمود.
واژههای کلیدی :باورهای ارتباطی ،طالق
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Comparison of Relationship Beliefs in men Seeking
Divorce and Married men who want to continue common
life
Roghieh Nooripour
Ali Fathi Ashtiani
Mohamad Reza Abdi
Joya Pour Pahlevan
Samira Soheilizadeh

Abstract
Introduction: Couples relationship beliefs as one of the effective
interpersonal factors plays important role in the incidence of divorce.
This study aimed to compare the relationship beliefs of married men who
seek divorce with married men who wish to continiue their common life.
Method: In this study 120 married men in Rasht city during the first half
of 2014 were selected through convenience sampling. Among these
people, were 60 married men who seek divorces and were referred to
complex legal counseling centers in Rasht city and got a high score in
tendency to divorce, and 60 married men were living in city who wished
to continiue their common life and got very low scores in comparison to
men who had tendency to divorce. The relationship beliefs Inventory
(RBI) and researcher made questionnaire for tendency to divorce were
used. For data analysis, a multivariate analysis of variance (MANOVA)
was used.
Results: The results indicated that there are significant differences
(p<0.005) between two groups in the four subscales: opposing
destructive belief, belief in the lack of wife variability, sex perfectionism,
beliefs of gender differences and there was no significant difference in
expected mind reading subscale.
Conclusion: These findinding can be used in educational programs
before marriage for identifying relationship factors related to divorce in
order to reducing divorce.
Keywords: relationship beliefs, divorce
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مقدمه
ازدواج در مقايسه با ساير روابط انساني ،بهترين فرصت براي تجرباه خوشابختي ،حمايات اجتمااعي و
صميميت است و افراد را بهگونهاي به هم پيوند ميدهد كه در روابط ديگر ميسر نيست (فاورز)2013،1؛
اما طالق در زمره غمانگيزترين پديدههاي اجتماعي است كه متأسفانه طبق آمار ،اين پدياده در كشاور
ما در حال افزاي است .بر اساس آخرين آمار اعالمشده از سوي سازمان ثبت و احوال كشاور در ساال
 ،1393در هر ساعت بهطور متوسط  18طالق در كشور به ثبت رسيده است .در اين مياان نياز اساتان
البرز با سه ازدواج در مقابل يک طالق و استانهاي تهران و گيالن به ترتيب ،بي ترين آمار مربوط به
طالق را دارا ميباشند.
در رويكردهاي خانواده درماني ،ديدگاههاي گوناگوني در مورد علل طالق مطرح شده است .ديدگاه
انتقال بين نسلي ،پديده طالق را نتيجه تعارضات حلنشده خانوادگي و شخصي اوليه زوجين ميداناد.
همچنين ديدگاه روان پويايي ريشه اكثر مشكالت زوجين را نتيجه تعارضات حلنشده دوران كاودكي
ميداند (هاروي .)2011،2كتري و اِري )2006(3بر اساس رويكارد تحاولي و چرخاه زنادگي ،طاالق را
پديدهاي غيرمعمول در چرخه زندگي خانواده ميدانند .آنها معتقدند كاه باين سابکهااي ارتبااطي و
تعارضات زناشويي رابطه وجود دارد و زوجين داراي تعارض زناشويي بيشتر داراي سبکهااي ارتبااطي
غيرمنطقيتر هستند .اين افراد ،مراحل طبيعي چرخه زندگي زناشويي را رابطاه عاشاقانه و ازدواج ماي-
دانند .مشكالت روانشناختي زوجين عامل اصالي طاالق مايباشاد (جعفاري .)1387،نظاري باوالني
( )1388در پژوه خود ،عدم توانايي زوجين در ايجاد ارتباط و نحوه عشق ورزيدن به يكديگر را يكاي
از علل طالق زوجين مطلقه مطرح ميكند .بهطوركلي روابط زوجين عامل مؤثري در زنادگي زناشاويي
آنان است كه در صورت مختل شدن ميتواند رابطه زناشويي را با مشكل جدي مواجه ساازد ،از طارو
ديگر با ايجاد و تغيير و بهبود رواباط زناشاويي مايتاوان تعارضاات زناشاويي را كااه داد و از باروز
مشكالت بعدي همچون طالق جلوگيري كرد (نيكولز و شوارتز .)2011،4از ديگار داليال اصالي باروز
طالق ميتوان به مطلوب نبودن فرايند همسريابي (صياد پور ،)1384 ،نارضاايتيهااي جنساي ،فقادان
آموزش در خصوص مهارتهاي زندگي (همامسي )2010،5عدم سازگاري سبکهاي دلبستگي زوجاين،
باورها و نگرشهاي ناكارآمد و انتظارات غيرمنطقي از ازدواج (صاحبي )1385 ،ناهمسانيهاي فرهنگاي
و اجتماعي و فقدان تفاهم شخصيتي (بميجو و پپريتو )2006 ،6اشاره كرد.
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ارتباط صحيح كالمي و غيركالمي ،اساس يک زندگي زناشويي موفق اسات (برناارد و ديگاسا ،1
 .)2009باورهاي ارتباطي ناكارآمد از ديگر عوامل مشاكلسااز در زنادگي زناشاويي هساتند .باورهااي
ارتباطي ناكارآمد گراي هايي هستند كه باعث ميشوند فرد در ارتباط با همسر خود در زندگي زناشويي
به شيوهاي ناكارآمد و غيرمنطقي برخورد كند و باعث بروز مشكالت جدي در ارتباط زوجين باهم ديگار
خواهد شد .در اين باورها زوجين طبق عقياده و ذهنيات منفاياي كاه در رابطاه زناشاويي باا همسار
خوددارند ،رفتار ميكنند و بسياري از باورهاي ارتباطي ناكارآمد را در رابطه باا همسار خاود باه عناوان
واقعيت پذيرفتهاند و همين امر باعث به وجود آمدن مشكالت ارتبااطياي بيشاتر زوجاين باا هماديگر
خواهد شد (ادي و بمارد.)2012 ،2
باورهاي ارتباطي در كيفيت ارتباط نق دارند .همچنين آنها عوامل مهمي در تعهد شخصي افاراد
در باقي ماندن در روابط عاشقانه هستند .باورهاي ارتباطي غيرمنطقي درواقع گراي هاايي هساتند كاه
فرد را در تغيير رويدادهاي ارتباطي صميمي در ياک سابک غيرمنطقاي تحات تاأثير قارار مايدهناد
(اِورتوزن ،لوتزن ،اسوسون و اندرشيد .)2010،3باورهايي نظير اين بااور كاه همساران تغييار پذيراناد در
بيشتر مواقع سبب حف ارتباط شده و به تداوم رابطه كماک مايكناد (كاارني و ماک ناالتي.)2001،4
ديوي  )2006(5در مطالعه خود دريافتند كه بين رفتارهاي حل تعارض زوجين و رضايت زناشويي آنها
ارتباط وجود دارد .رضايت زناشويي با تعداد دفعاتي كه هر يک از زوجها از رفتارهاي مخارب ،مشااركت
در تعارض ،اجتناب و تدافعي بودن استفاده ميكنند ارتباط منفي وجود دارد و از طرفي باا تعاداد دفعاات
كاربرد استراتژيهاي سازنده ،موافقت ،كاوش متقابل ،مقصود و مصاالحه رابطاه مثبات و معناادار دارد
(ابيليكر و ويسمن .)2011 ،6صفوي ،محمودي ،قصاب مظفري ( )1385در مطالعاه خاود تحات عناوان
بررسي و مقايسه رابطه بين باورهاي ارتباطي و تعارضات زناشويي كه بر روي زوجين مراجعهكنناده باه
دادگاه انجام دادند دريافتند كه بين باورهاي ارتباطي و تعارضات زناشويي رابطاه معنااداري وجاود دارد.
نتايج تحقيق آنها همچنين نشان داد كه بين باورهاي ارتباطي و خرده مقياسهاي تعارضات زناشاويي
در همه مؤلفهها به جز مؤلفه كاه رابطه جنسي ،افزاي رابطه فردي با خويشااوندان خاود ،كااه
رابطه فردي با خويشان همسر و جدا كردن امور مالي در ماردان و همچناين باين تعارضاات زناشاويي
خرده مقياسهاي باور ارتباطي در همه مؤلفهها به جز دو مؤلفه كماالگراياي جنساي در زناان و توقاع
ذهنخواني در زنان و مردان رابطه معنااداري وجاود دارد .ادياب راد و ادياب راد ( )1385در مطالعاهاي
تحت عنوان بررسي و مقايسه رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي در زناان متقاضاي طاالق و
زنان مايل به ادامه زندگي مشترک نشاان داد كاه باورهااي ارتبااطي زناان متقاضاي طاالق باهطاور
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معنيداري بيشتر از زنان مايل به ادامه زندگي مشترک بود و ميزان باورهاي عدمتغيير پذيري همسار و
توقع ذهن و تخريبكنندگي مخالفت بهطور معنيداري بيشتر از زنان مايل به ادامه زندگي مشترک بود
ولي در دو خرده مقياس باور به كمالگرايي جنسي و تفاوت جنسيتي بين دو گاروه تفااوت معنايداري
مشاهده نشد .حيدري ،مظاهري ،پوراعتماد ( )1384در تحقيق خود باا عناوان بررساي رابطاه باورهااي
ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر در دانشجويان متأهل به ايان نتاايج رسايدند كاه بااور باه
عدمتغيير پذيري همسر هم در مردان و هم در زنان پي بيني كننده احسااس مثبات آناان نسابت باه
همسرانشان بوده و افزاي باور كامل گرايي جنسي در مردان پي بيناي كنناده احسااسهااي مثبات
نسبت به همسر هست .همچنين نتايج نشان داد كه باور به مخرب باودن مخالفات در زناان بيشاتر از
مردان است .همامسي ( )2010در پژوهشي به بررسي ارتباط بين باورهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي
و رضايت زناشويي در زنان و مردان متأهل پرداخات .نتاايج نشاان داد كاه افاراد متأهال داراي نماره
سازگاري پايين نسبت به افراد متأهل داراي نمره سازگاري باال باهطاور معنايداري باورهااي ارتبااطي
بيشتري داشتند .به عالوه در تحقيقات بسياري مشخص شد كاه باورهااي ارتبااطي بخا مهماي از
سازگاري را توجيه ميكند .وودز )2009(1در پژوهشي با عنوان بررسي تعارض نق جنسيتي ،نگرشها
نسبت به زنان و باورهاي ارتباطي به اين نتيجه رسيد كه بين باورهاي ارتباطي و تعارض نق جنسيتي
رابطه معنيداري وجود دارد .به عالوه مشخص شد كه نگرشها نسبت به زن بهطور معنيداري ارتبااط
بين تعارض نق جنسيتي و باورهاي ارتباطي را كااه مايدهاد .اساتاكرت و بوريساک )2012(2در
تحقيق خود رابطه بين باورهاي ارتباطي و سبک دلبستگي (ايمناي ،دوساوگرا و اجتناابي) و نارضاايتي
ارتباطي را موردبررسي قراردادند .نتايج نشان داد كه افراد ناايمن نسبت به كساني كاه داراي دلبساتگي
ايمن هستند باورهاي ارتباطي غيرمنطقيتري دارند .دلبستگي ناايمن ،با باورهااي ارتبااطي غيرمنطقاي
رابطه معناداري دارد و عدم رضايت از ارتباط نيز با باورهاي غيرمنطقي رابطه دارد .همچناين مشاخص
شد كه بين باور به توقع ذهنخواني و سازگاري زناشويي همبستگي منفي وجاود دارد و زناان بااور باه
مخرب بودن مخالفت را بيشتر از مردان دارا هستند.
رابطه زناشويي يكي از قويترين رابطههاي انساني است كه چگونگي آن پيامدهاي گوناگوني براي
همسران و ديگر اعضاي خانواده در پي دارد (نظري .)1386 ،رفتار يک همسر در خا روي نمايدهاد
بلكه در رابطه با افراد و موضوعات و رويدادهاي ديگر اتفاق ميافتد و همچنين وقتي تغييارات در درون
فرد رخ ميدهد اين تغييرات ميتواند بر كل سيستم اثر بگذارد و ايان اثارات را مايتاوان در رفتارهاا و
پيامدهاي رابطهاي اندازهگيري كرد .درواقع نوع ادراک و درنتيجه آن قضاوت بر رفتار همسر اسات كاه
ميتواند تكليف سوگيري ارتباطي را روشن سازد (خوش كن  .)1386 ،بنا بر تحقيقات انجامشده يكاي
از اساسيترين مشكالت زوجها مشكالت ارتباطي در زندگي ميباشد و باا توجاه باه اهميات و نقا
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كليدي باورهاي ارتباطي در زندگي زناشويي ،اين پاژوه باهادو بررساي باورهااي ارتبااطي ماردان
متأهل و نق آن در گراي به طالق انجامشده است .با توجه به اينكه اكثر مطالعات پيشاين در ايان
زمينه در خصوص بررسي باورهاي ارتباطي زنان متقاضي طالق انجامشده است در اين مطالعه قصد بر
آن است تا اين موضوع از منظر مردان در آستانه طالق بررسي گردد .شناسايي ابعاد باورهااي ارتبااطي
زوجهاي در آستانه طالق و مقايسه آن با زوجهاي عادي اين بين و آگاهي را به برنامهريازان مساائل
خانواده ميدهد كه با آموزش روشهاي برقراري ارتباط و اصاالح ايان باورهاا گاام مهماي در جهات
پيشگيري از طالق بردارند.
روش
پژوه حاضر از نظر هدو ،يک پژوه كاربردي و بر حساب نحاوهي گاردآوري دادههاا و روش
تجزيهوتحليل آنها ،پژوهشي توصيفي همبستگي است.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه مردان متأهل متقاضي طالق و مردان متأهل خواهان اداماه
زندگي مشترک شهرستان رشت ميباشند كه از اين ميان ،تعداد  120نفر از طريق روش نمونهگيري
در دسترس طي ش ماهه نخست سال  1393انتخاب شدند .از ايان تعاداد  60نفار شاامل ماردان
متأهل متقاضي طالق بودند كه از طريق مجتمع حقوقي و قضايي دادگاه خاانواده رشات باه مراكاز
مشاوره اين شهرستان ارجاع دادهشده بودند و در مقياس گراي به طالق ،نمره بااليي كسب كردند
و  60نفر شامل مردان متأهل ساكن اين شهرستان بودند كه تمايال باه اداماه زنادگي مشتركشاان
داشتند و در مقياس گراي به طالق ،نمره بسيار پاييني به دست آوردند .پ از اجراي يک مصاحبه
اوليه و توضيح اهداو پژوه و جلب همكاري آنها ،پرسشنامههاي گراي به طاالق و باورهااي
ارتباطي به ترتيب جهت تكميل در اختيار آنها قرار گرفت .جهت كاه تأثير متغيرهاي مداخلهگر،
متغير فرزند دار بودن يا نبودن شركتكنندگان و همچنين مدت زمان ازدواج آنها كنترل شد .بادين
منظور صرفاً آن دسته از آزمودنيهايي كه فرزندي نداشتند و از طرفاي مادت زماان ازدواج آنهاا 5
سال به پايين بود در اين مطالعه شركت داده شدند .ويژگيهاي جمعيت شناختي شركتكننادگان در
جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان
میانگین

انحراف استاندارد

سنی

سن

(بر حسب سال)

5/33

4/3

7/42

3/9

گروه

فراوانی

مردان متأهل خواهان ادامه زندگي
مشترک
مردان متأهل متقاضي طالق

60

27/5

60

25/7
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ابزارها
جهت گردآوري دادهها ،پرسشنامه همراه با مصاحبه به كار گرفتهشده است .ابزارهااي انادازهگياري
مورداستفاده در اين پژوه عبارتاند از:
 مقیا گرایش به طالق .اين مقياس ،ميزان تمايل و عالقه زوجين به جدا شدن از يكديگر و
گسستن پيوند زناشوييشان را ميسنجد .در اين مقياس با تأكيد بر سه بعد شاناختي ،عااطفي و
رفتاري گراي به طالق از  15گويه محقق ساخته استفادهشاده اسات .باهعناوانمثاال ،باراي
سنج بعد شناختي طالق گويههايي نظير "امروزه طالق زياد شاده اسات"" ،طاالق كاانون
خانواده را متالشي ميكند" ،و ...طراحيشدهاند .برخي ازگويهها ،نظيار "طاالق گارفتن راهاي
درست براي پايان دادن باه اختالفاات خاانوادگي اسات "" ،طاالق گارفتن رهاايي از جهانم
اختالفات است" و ...براي سنج بعد عاطفي طالق طرح گرديده بودند .همچنين از گويههايي
نظير "حاضرم طالق بگيرم حتي اگر شده چندين بار به دادگاه بروم"" ،حاضارم طاالق بگيارم
حتي اگر شده از حقوق و دار و ندارم بگذرم" ،و ...جهت سنج بعد رفتاري گراي باه طاالق
استفادهشده است .از شركتكنندگان خواسته شد تا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با گويههاي
15گانه مقياس (بهصورت مقياس ليكرت از كامالً موافق تاا كاامالً مخاالف) مشاخص نمايناد.
دامنه احتمالي پاسخهاي هر پاسخگو ميتواند از صفر (كامالً مخالف باا تماام گوياههاا) تاا 60
(كامالً موافق با تمام گويهها) در نوسان باشد .هر چه نمره فرد در اين مقياس باالتر باشد بيانگر
گراي قوي تر او نسبت به طالق است و بالعك  ،هر چه نمره پايينتر باشد گراي به طالق
در فرد ضعيفتر است .ضريب پايايي 1محاسبهشده براي مقياس ميزان گاراي باه طاالق بار
اساس ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس در مطالعه ريااحي ،علياوردي نياا و بهراماي كاكاوناد
2
( )1386برابر با  0/61و در مطالعه حاضر برابر با  0/73بوده است كه بياانگر همساازي دروناي
نسبتاً مناسب بين گويههاي طرحشده در مقياس مذكور است.
 سیاهه باورهای ارتبناطی .)RBI( 3ايان پرسشانامه كاه داراي  40ساؤال اسات باه منظاور
اندازهگياري باورهااي ارتبااطي دربااره رواباط زناشاويي توساط آيدلساون و اپشاتاين ()1981
ساختهشده است و نسخه فارسي آن توسط مظاهري و پور اعتماد ( )1380هنجاريابي شده است.
اين پرسشنامه داراي  5خرده مقياس است كه عبارتاند از:
 -1باور به مخرب بودنِ مخالف  :پذيرش ،ناراحتي و تفسير منفي اختالو نظرها
 -2باور به عدم تغییرپذیری همسنر :اعتقااد باه عادم قابليات همسار در تغييار رفتارهاا و
تكرار آنها در آينده
1 Reliability Coefficient
2 Internal Consistency
3 Relationship beliefs inventory
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 -3باور به توقع ذهننخنوانی :انتظاار اينكاه بادون بياان و اظهاار كاردن ،فارد احساساات،
افكار و نيازهاي همسر را بفهمد
 -4کمالگراینی جنسنی :انتظاار از همسار در ايجااد رابطاه كامال جنساي در هماه شارايط
بدون توجه به شرايط وي
 -5بنناور بننه تفنناو هننای جنسننیتی :انتظااار يكسااان از زن و ماارد باادون در نظاار گاارفتن
تفاوتهاي شناختي و فيزيولوژيكي و يا تفاوتهاي مادرزادي آنها
سؤاالت اين پرسشنامه از نوع ليكرت ميباشد و آزمودنيها نظر خود را در ماورد هار عباارت در
قالب يكي از گزينهها از كامالً درست تا كامالً غلط ابراز ميدارند .با جمع زدن امتيازات مربوط به هر
خرده مقياس نمره خرده مقياس مربوطه محاسبه و با جمع كردن نمره  5خرده مقياس نمره كل باور
ارتباطي محاسبه ميشود .در اين سياهه نمره باالتر نشاندهنده داشتن باور ارتبااطي غيرمنطقايتار
است .آيدلسون و اپشتاين ( )1982در تحقيق خود نشان دادند كه پايايي سياهه باورهاي ارتباطي باا
آلفاي كرونباخ براي خرده مقياسها از دامنه  0/72تا  0/81است و همچنين در تحقيق ديگر توساط
ايمل كام  ،كرول ،ساندرمن و رافان ( )1987انجام شد پرسشنامه باورهااي ارتبااطي داراي پاياايي
دروني مناسب در دامنه  0/74تا  0/83و پايايي باز آزمايي  0/76بود (بوشمن.)1998 ،
یافتهها
جهت تجزيهوتحليل دادهها از نسخه  18نرمافزار  SPSSاستفاده شد .به منظور تحليل توصيفي
دادهها از شاخصهاي آمار توصيفي نظير فراواني ،ميانگين و انحراو معيار و به منظور تحليل
استنباطي دادهها از آزمون المبداي ويكلز 1و آزمون تحليل واريان چند متغيره ()MANOVA
استفادهشده است .نتايج مربوط به آزمون المبداي ويكلز جهت سنج تفاوت معنيداري بين مردان
متأهل متقاضي طالق و مردان متأهل خواهان ادامه زندگي مشترک از نظر سطح باورهاي ارتباطي
و گراي به طالق ،در جدول  2ارائهشده و نشان ميدهد كه اين تفاوت ،معنيدار است .همچنين با
توجه به مقدار  Fو سطح معناداري جدول مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه بين باورهاي ارتباطي و
گراي به طالق در دو گروه رابطه خطي وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون المبدای ویکلز در رابطه با تفاوت باورهای ارتباطی و گرایش به طالق در
مردان متأهل متقاضی طالق و مردان متأهل خواهان ادامه زندگی مشترک
متغیر

F

باورهاي ارتباطي
گراي به طالق

17/13
15/25

درجه آزادی
فرضیه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

مجذور اتا

115
115

*0/0001
*0/0001

0/328
0/495

2
2

1 Wilks' Lambda
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جهت بررسي دقيقتر تفاوت ميانگين بين دو گروه ،نتيجه آزمون تحليل واريان چند متغيري در
خصوص باورهاي ارتباطي و خرده مقياسهاي آن در جدول  3ارائهشده است .همانطور كه در ايان
جدول مالحظه ميگردد با توجه به مقدار  Fمحاسبهشده غير از مؤلفه توقع ذهنخواني (،)F=0/749
تفاوت ميانگين چهار مؤلفۀ ديگر يعني باور باه مخارب باودن مخالفات ( ،)F=4/91بااور باه عادم
تغييرپذيري همسار ( ،)F=2/48كماالگراياي جنساي ( )F=8/48و بااور باه تفااوتهااي جنسايتي
( ،)F=6/10در بين مردان متأهل متقاضي طالق با مردان متأهل خواهان ادامه زنادگي مشاترک در
سطح  0/005معنادار است .همچنين تفاوت معناداري باين مياانگين نماره كال باورهااي ارتبااطي
( )F=17/59در بين دو گروه وجود دارد (.)p>0/005
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری باورهای ارتباطی مردان متأهل متقاضی طالق با
مردان متأهل خواهان ادامه زندگی مشترک
شاخصها
مؤلفه
باور به مخرب
بودن مخالف
()D.B
باور به عدم
تغییرپذیری
همسر ()c.B
توقع ذهنخوانی
()m.B
کمالگرایی
جنسی ()S.B
تفاو های
جنسیتی
()M.F.B
نمره کلی
باورهای ارتباطی
()R.B

گروهها
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق
خواهان ادامه زندگي
مشترک
متقاضي طالق

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

60

20/16

5/87

60

25/42

4/49

60

20/88

4/41

60

24/16

3/23

60

22/87

5/69

60

23/34

4/51

60

18/32

2/73

60

25/72

4/66

60

18/24

4/25

60

24/84

3/52

60

92/76

16/78

60

111/48

19/68

درجه
آزادی خطا

F

سطح
معناداری

1،118

4/91

0/004

1،118

1،118

1،118

1،118

1،118

2/48

0/749

8/48

6/10

17/59

0/005

0/086

0/001

0/002

0/001

N= 120

با توجه به مقايسه ميانگين دو گروه ميتوان گفت مردان متأهل متقاضي طاالق در مقايساه باا
مردان متأهل خواهان ادامه زندگي مشترک داراي نمره باالتري در چهاار مؤلفاه "بااور باه مخارب
بودن مخالفت" (" ،)M=25/42بااور باه عادم تغييرپاذيري همسار" ("،)M=24/16كماالگراياي
جنسي"("،)M=25/72باور به تفاوتهاي جنسيتي" ( ،)M=24/84و همچنين نمره كل "باورهااي
ارتباطي" ( ،)M=111/48هستند .طبق جدول فوق ،بي ترين ميانگين در مردان متأهال متقاضاي
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طالق مربوط به متغير كمالگرايي جنسي ( )M=25/72و كمترين ميانگين مربوط به متغير باور باه
عدم تغييرپذيري همسر ( ،)M=24/16ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بين دو گروه مردان متأهل متقاضي طاالق باا ماردان متأهال
خواهان ادامه زندگي مشترک در نمره كل باورهاي ارتباطي تفاوت معنيداري وجود دارد (F=17/59
و  .)p>0/005اين نتيجه منطبق با يافتههاي اديب راد و ادياب راد ( ،)1385ادياب راد و همكااران
( ،)1384حيدري و همكاران ( ،)1389همامسي ( ،)2010وودز ( ،)2009استاكرت و بوريسک ()2012
ميباشد .طبق مطالعات انجامشده ،باورهاي ارتباطي ،در كيفيت ارتباط نق ماؤثري دارناد .درواقاع
اين باورها يكي از مهمترين فاكتورهاي پي بيني كننده تعهد شخصي افراد در باقي ماندن در روابط
عاشقانه محسوب ميشوند .درصورتيكه اين باورها غيرمنطقي باشند رابطه زودتر تخريبشاده و باه
سمت جدايي پي ميرود.
براساس نتايج حاصل از اين پژوه بين دو گروه مردان متأهل متقاضي طالق با مردان متأهل
خواهان ادامه زندگي مشترک در بااور باه مخارب باودن مخالفات تفااوت وجاود دارد و در ساطح
معنيداري اين متغير در ميان متقاضيان طالق بيشتر است .اين يافته نيز منطبق بر مطالعات پيشاين
است (همامساي2010 ،؛ ادياب راد و ادياب راد1385 ،؛ حيادري و همكااران1389 ،؛ وودز2009 ،؛
استاكرت و بوريسک .)2012 ،باور به مخرب بودن مخالفت يعني اينكه دو طرو هرگاز نمايتوانناد
نظر مخالف هم را بپذيرند .اين امر باعث ميشود كه فرد خوشابختي و تفااهم را مشاروط باه عادم
وجود هرگونه اختالوسليقه و اختالو نظر بداند .لذا در صورت بروز هرگونه اختالو نظر و تفااوتي،
تصميم ميگيرند تا از يكديگر جدا شوند .وجود چنين باور و نگرشي در يک ارتباط موجب مايشاود
كه طرفين از ابراز هر گونه مخالفت نسبت به عقايد و نگرشهاي يكديگر سر باز زده و بهمرورزمان
با انباشتي از تن هاي حل نشده مواجه شوند .ارتباطي كه در آن طرفين به هر دليلي ابراز مخالفات
نميكنند بهمرورزمان دچار تن شده و در اكثر مواقع از هم ميباشد.
نتايج اين پژوه نشان داد كه تفاوت معنيداري بين دو گروه مردان متأهل متقاضي طاالق باا
مردان متأهل خواهان ادامه زندگي مشترک در باور ارتباطي توقع ذهانخاواني وجاود نادارد .توقاع
ذهنخواني به اين معني است كه فرد اعتقاد دارد كه همسرش بايد بادون نيااز باه گفاتن و اظهاار
كردن ،احساسات و افكار و نيازهاي او را حدس بزند .در اين صورت فرد هر رفتاار همسارش را كاه
مطابق ميل خود نبيند ،عدم درک همسر تلقي ميكند .لاذا وارد ياک چرخاه معياوب از عادم اباراز
احساس و ناراحتي از درک نشدن قرار ميگيرد و به ايان نتيجاه مايرساد كاه اداماه ايان زنادگي
امكانپذير نيست .اصوالً رفتار ذهنخواني در ميان زنان در مقايسه با مردان بيشاتر دياده مايشاود.
تقريباً اكثر مطالعات صورت گرفته در رابطه با بررسي باورهاي ارتباطي زوجين در آستانه طاالق بار
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روي زنان انجامگرفته است .نتايج اين تحقيق كه نمونه مردان را به كار بسته تا حادودي مايتواناد
تفاوت در اين زمينه را توجيه كند .وقتي كه در يک ارتباط ،طرفين خواستهها و انتظاراتشان را بياان
نميكنند و توقع دارند كه طرو مقابل اين انتظارات را حدس بزند در اين صورت ،بخ اعظماي از
انتظارات بدون جواب مي مانند و رابطه بهمرورزمان به سمت از هم گسيختگي پي مي رود.
بر اساس نتايج حاصل از پژوه بين دو گروه مردان متأهل متقاضي طالق باا ماردان متأهال
خواهان ادامه زندگي مشترک در باور به عدمتغيير پذيري همسر تفاوت وجاود دارد و ايان متغيار در
سطح معنيداري در متقاضيان طالق بيشتر است .اين يافته نيز منطباق باا مطالعاات پيشاين اسات
(همامسي2010 ،؛ اديب راد و اديب راد1385 ،؛ حيدري و همكاران1389 ،؛ وودز2009 ،؛ استاكرت و
بوريسک .)2012 ،تغييرناپذيري به اين معناست كه فرد معتقد است علت وجود مشكالت رفتاري در
افراد امري ذاتي بوده و لذا هرگونه تالش براي تغيير ديدگاهها و رفتارهاي طارو مقابال بايفاياده
است .به همين دليل فرد هيچگونه تالشي براي تغيير وضع موجود از خود نشان نميدهد كه هماين
امر ميتواند باعث از دست دادن تفكر حل مسئله شده و مشكالت روزبهروز عمياقتار و پيچيادهتار
شود .اين يافته نيز منطباق باا مطالعاات پيشاين اسات (حيادري و همكااران1389 ،؛ وودز2009 ،؛
استاكرت و بوريسک .)2012 ،زوجيني كه اختالفات زناشويي را ذاتي و غيرقابل تغيير مايدانناد هار
گونه تالش براي حل مشكالت را رد ميكنند .در صورت ،باهمرورزماان باه سامت تان بيشاتر و
فروپاشي پي ميروند.
بر اساس يافتههاي حاصل از اين پژوه  ،تفاوت معناداري بين دو گروه مردان متأهل متقاضاي
طالق با مردان متأهل خواهان ادامه زندگي مشترک در باور به كمالگرايي جنسي و همچناين بااور
به تفاوتهاي جنسيتي وجود دارد .منظور از كمالگرايي جنسي اين اسات كاه فارد از همسار خاود
انتظار دارد در همه شرايط و بدون توجه به شرايط جسماني و رواني وي رابطه جنسي كاملي را با او
برقرار كند و هر موقع كه او نياز داشت ،رابطه در بهترين شكل خود بايد برقرار شود و اگر در برخاي
موارد در برقراري رابطه مشكالتي پي آمد و همسر نتوانست با او رابطه جنساي برقارار كناد فارد
احساس ميكند از چيزي كه حق خودش بوده محروم شده و همسرش به خواساتههااي او تاوجهي
نميكند .با توجه به نتايج تحقيق حاضر ،اين باور يكي از باورهاي غيرمنطقي شايع در مياان ماردان
متأهل متقاضي طالق محسوب ميشود .منظور از باور به تفاوتهاي جنسيتي ايان اسات كاه فارد
بدون توجه به تفاوتهاي شناختي و فيزيولوژيكي و يا تفاوتهاي مادرزادي كه در بين زنان و مردان
است از همسر خود انتظار دارد كه در همه شرايط يكسان عمل كند و اصالً به اين فكر نميكند كاه
در بين دو جن تفاوتي هست و بعضي موقعيتها و شرايط در زندگي وجود دارد كه هر فرد با توجه
به جنسيت خودش بايد با آنها برخورد كند.
مشكل در برقراري ارتباط مطلوب با متقاضيان طالق به علت حاالت و احساساتي از قبيل خشم
و اندوه كه اين دسته از افراد تجربه ميكنند يكي از محدوديتهاي اساسي اين تحقيق به شمار مي-
رود كه ميتواند در نتايج و انگيزه آزمودنيها در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه تأثيرگذار باشد .همچنين
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پژوهش

در اين پژوه از نمونه در دسترس استفادهشده است و ازاينرو ويژگيهاي نمونهگيري تصادفي در
مورد يافتههاي اين تحقيق اعمال نشده است .لذا تعميمپذيري يافتههاي مربوط به اين پاژوه باا
احتياط بيشتري بايد صورت گيرد .از نتايج اين تحقيق ميتوان در برنامههاي آموزشي قبل از ازدواج
به منظور شناسايي فاكتورهاي ارتباطي پي بيني كننده طالق و كماک باه كااه آنهاا اساتفاده
نمود .از پژوه هاي آتي انتظار ميرود تا با بررسي ميزان نق فاكتورهاي پي بيني كننده طاالق،
تأثير هر كدام از اين متغيرهاي تأثيرگذار را بهطور مجزا بررسي كنند.
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