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چکیده
،خودتمایزیافتگیمقایسهوبررسیهدفبامطالعهاین

متقاضیهايزوجدرجنسیرضایتوارتباطیالگوهاي
زوج100. گرفتانجامقمشهرعاديتوافقی وطالق

در شهر قم بهعاديزوج70وطالق توافقیمتقاضی
بهشدند وانتخابداوطلبانهگیرينمونهروش

اسمیت، مقیاس واسکورونتمایزیافتگیپرسشنامه
و ساالويوکریستنسنزوجینارتباطیالگوهاي

پاسخهمکارانوالرسونجنسیپرسشنامه رضایت
روش آماري تحلیل واریانس ازاستفادهباهاداده. دادند

تحلیل شدند. نتایجSPSS-18افزار یک راهه و نرم
جنسی بینرضایتوارتباطیالگوهايدرکهدادنشان
وجودمعنادارتفاوتعاديوطالقمتقاضیهايزوج
توانمینتیجهدر. خودتمایزیافتگیمیزاندرنهودارد،
جنسیرضایتمیزانوارتباطیالگوهايکهکردبیان

زوجینگرایشعدمیاهاي گرایشکنندهزوجین تعیین
.باشندطالقسمتبه

االگوهايخود،تمایزیافتگیطالق،:هاي کلیديواژه
جنسیرضایتارتباطی ،

Abstract
The aim of this study was to investigate and
compare self-differentiation, communication
patterns, and sexual satisfaction in divorce-
applicant divorce-applicant and non-
divorce-applicant non-divorce-applicant
couples in Qom city. 100 divorce-applicant
and 70 non-divorce-applicant couples were
selected using voluntary sampling method
and, and responded Smith’s and Schroon’s
Differentiation Questionnaire, Christensen
and Salavy’s Scale of Communication
Patterns, and Larson’ Sexual Satisfaction
Questionnaire. Data was analyzed by one-
way analysis of variance and SPSS-18
software. The results showed that
communication patterns and sexual
satisfaction there are significantly different
between divorce-applicant and non-
divorce-applicant couples, and not in self-
differentiation. In result, can be concluded
that couple’s communication patterns and
sexual satisfaction are determinations their
tendency or distendency toward divorce.

Keywords: Divorce, self-differentiation,
couples’ communication patterns, sexual
satisfaction, divorce applicant
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مقدمه
1طالقعنوانتحتآسیبیاجتماعیواحدکوچکترینعنوانبهفروپاشی خانوادهعاملترینمهم

). هرچند طالق از ابتداي 2010گولدفورب،وترودل(مخربی داردو اجتماع آثارفرد، خانوادهبراست که
اسناد حقوقی، از ابتدا صورت قانونی نیز داشته ترینقدیمیزندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق 

جود آن ضرري جبران ناپذیر به بنیاد وه واست؛ ولی در هر عصري درصد نسبی طالق در حد معقولی بود
است اما امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طالق در جامعه ساختهنمیاجتماع وارد 

آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات دنبالبهو رودمی؛ به طوري که بیم نابودي بنیاد خانواده باشدمی
).1395الدینی، باشد (شمسمیدر افراد مطلقه و فرزندان طالق روانشناختیهايناهنجاريواجتماعی

درمورد165971به1385سالدرمورد94039ازطالقتعدادکشوراحوالثبتسازمانآماراساسبر
سریعافزایشبا). 1395کشور،احوالثبتسازمان(استافزایشحالدرنیزروزبهروزورسیده1395سال

درآنکنندهایجادعللواسترسپرواقعهایناهمیتبهپیشازبیششناسانروانوپژوهشگرانطالق
وتفکیکبهجامعهوفرد، خانوادهسطوحدرگوناگونیعواملمعتقدندپژوهشگران. اندبردهپیزناشوییزندگی

سمتبههاآنافزایش گرایشبهمنجراستممکنوگذاشتهاثرزوجینبینرابطهبریکدیگرباتعاملدرنیز
و3ارتباطی، الگوهاي2خودیافتگیتمایزمیزانبهتوانمیعواملایناز جمله).2010آماتو،(شوندطالق

.نموداشارهزوجین4جنسیرضایت
روابطدرکه است 5بوئندرمانیخانوادههاينظامنظریهکلیديمفاهیمازخود یکییافتگیتمایز

فردآندرکهايدرجهعنوانبهراخودتمایزیافتگی) 1978(بوئن. کندمیایفامهمینقشفرديبین
کند، تعریفبرقرارتعادلدر روابطخودمختاري–صمیمیتوهیجانی–عقالنیکارکردبیناستقادر
درونمختلفسطوحدرکهاستشخصیتیویژگییکیافتگیمعتقد است تمایز)2011کند. میزر (می

استفرآینديعنوانروانی بهدرونسطحدریافتگیاز نظر او تمایز.شودمینمایانروانیبرونوروانی
و ؛است7عاطفیپذیريواکنشو6منجایگاههايمؤلفهشاملودهدمیرخفرددروندرکه

وپیونددمیوقوعبهافرادبینروابطدرکهاستفرآینديعنواننیز بهروانیبروندر سطحتمایزیافتگی
بهمنجایگاهيدر دیدگاه وي مؤلفه. است9عاطفیگسلشو8دیگرانباآمیختگیهمهايمؤلفهشامل
غلبهبهعاطفیپذیريواکنشاست وباورهاوافکاردراستقاللوخودازروشنیحسداشتنمعناي

1. divorce
2. differentaion of self
3. couple communication patterns
4. sexual satisfaction
5. Bowen
6. i - position
7. emotional reactivity
8. emotional fusion
9. emotional cutoff



19...درجنسیرضایتوارتباطیالگوهايخود،بررسی و مقایسه تمایزیافتگی

فردي،بینسطحدراما.دارداشارههاهیجانه برپایپاسخگوییوشامنطقوعقلبرفردهاياحساس
طیدرآمیختگیهموانحاللوخوداستقاللدادندستازبهاشارهدیگرانباآمیختگیهم

نوعیبیانگرنیزعاطفیدارد. گسلشزندگیمهمافرادخصوصبهدیگران،باصمیمانهروابط
فاصلهماننددفاعیرفتارهاياتخاذبهتمایلبعضاًوروابطدرپذیريآسیبوتهدیداحساس
.استدیگرانبارابطهاهمیتانکارورابطهناگهانیقطعگرفتن،
تحتشدتبهوکندمیرشدمبدأخانوادهبیندرفردتمایزیافتگیسطح) 1978(بوئننظرطبقبر

متأسفانه. گذاردمیتأثیرفردآیندهزندگیوداردقرارخانوادهاعضايبینتعامالتوهاپویاییتأثیر
هاآنبهرااجازهومجالایندارندخودمبدأخانوادهباکهشدیديامتزاجدلیلبهزوجینازبسیاري

بطوریکهکنندمداخلههاآنزناشوییزندگیدرمشترکشانزندگیاولروزهايهمانازکهدهندمی
خانوادهتمایلوبودخواهدبیشترثباتیبیواضطراباحتمالباشدبیشترمبدأخانوادهبافردامتزاجهرچه
شدخواهدبیشترنیزعملکرددراختاللوگیريفاصلهنزاع،وجنگطریقازحلراهیافتنبراي

، به1998(2اسکورون و فریدلندر). 1392، بندي و ارجمندنقش:، ترجمه2000، 1گلدنبرگوگلدنبرگ(
يکنندهبینیپیشتمایزیافتگیپایینسطوحکهدادندنشان) 1395فنایی، ویوسفیامانی،ازنقل

نشان داد که افراد ) 2000اسکورون (. استخانوادهوزوجیندرباالشناختیروانهاينشانهواضطراب
) 1394عادي نسبت به افراد متقاضی طالق از نظر میزان تمایزیافتگی در سطح باالتري هستند. موسوي (

هاي عاطفی نمرهپذیرينشان داد که زنان متقاضی طالق در همه ابعاد تمایزیافتگی به جزء واکنش
هاي تمایزیافتگی مثل مؤلفهکه نشان داد) 1394ي صمدي (تري نسبت به زنان دارند. مطالعهپایین

) دریافتند که میزان 1386کرملو و گنجوي (محسنیان،و بینی طالق است. گسلش عاطفی بهترین پیش
تري قرار دارد.تمایزیافتگی زوجین متقاضی طالق نسبت به زوجین عادي در حد پایین

يالگوهابهتوجه،ییناشوزتیرضامدعوتیرضابرمؤثريفردنیبعواملازیکین،یابرعالوه
کند (بشارت،یمفایانیزوجتیدر احساس امنکنندهتعیینیارتباط خوب نقش.است3نیزوجیارتباط
قالبدرغیرکالمیوکالمیصورتبهشوهروزنآندرکهاستفراینديشامل. ارتباط زوجین)1391
و امانی(پردازندمیهااحساسوافکارتبادلبهمختلفهايژستوچهرهحالتدادن، مکث،گوش

مقابلهالگوهاي)1393لواسانی،و، به نقل از بابایی، مدنی1991(4شنگوکریستنسن). 1392لطافتی، 
الگوهايرابرندمیکاربهخودزناشوییزندگیدرآمیزتعارضهايموقعیتدرزوجینکهمشکالتبا

میانراارتباطیالگوهايازايمجموعههمسرانکهاستمعتقد) 2000(وایلیاند.نامیدهزوجینارتباطی
و ساالويکریستنسن. هستندالگوهاهماناجرايصرفاًآفرینمشکلرفتارهايوکنندخود برقرار می

1. Goldenberg& Goldenberg
2. Skowron & Friedlander
3. couple communication patterns
4. Christenssen & Shenk
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2گیريتوقع/کناره،1متقابلالگوي ارتباطی سازندهدستهسهبهرازوجینبینارتباطیالگوهاي) 1991(

کارآمدزناشوییارتباطانددادهنشانهاپژوهشازبسیارياند.کردهتقسیم3متقابلاجتنابو 
یتینارضاسرچشمهناکارآمدارتباطمقابلدرو)2009لدبتر، (زناشویی کیفیتقويکنندهبینیپیش
سیاروچیوهوندر این راستا اسمیت،). 1385، بختروزیف:ترجمه،4،2003گالسر(استییزناشو

. شودمیزناشوییدائممشکالتبهمنجرگیرکناره/ توقعارتباطیالگويتشدیدکهمعتقدند) 2008(
زناشوییرضایتزمانطیدراستگیرکناره/ توقععمدتاًهاآنارتباطیالگويکهزوجینیطوري کهبه

) نشان 1991و ساالوي (کریستنسنمطالعه . شوندمیکشیدهطالقسويبهودهندمیدستازراخود
متقابل کننده به کلینیک و زوجین طالق گرفته از نظر الگوهاي ارتباطی سازندهداد که زوجین مراجعه

اند و بیشتر از الگوي ارتباطی توقع / نمره کمتري را نسبت به زوجین بدون استرس و عادي کسب کرده
زن(گیر کناره/توقعهم رفتار) 2008(میلزاند.اده کردهمتقابل در روابط خود استفگیر و اجتنابکناره
. داندمیزوجینجداییدرنتیجهوزناشوییرضایتکاهشکنندهبینیرا پیش) گیرکنارهمرد/متوقع

از نظر الگوهاي ارتباطی زوجین متقاضی طالق و زوجین عاديداد نشان). 1394کدخدایی (
د. بطوریکه زوجین متقاضی طالق بیشتر از الگوي نتفاوت داربا یکدیگر گیر متقابل و توقع / کنارهسازنده

) 1394اند. نتایج پژوهش طراح (گیر و زوجین عادي از الگوي سازنده متقابل استفاده کردهتوقع / کناره
وبینی کند. بابایی، مدنیثباتی ازدواج را پیشتواند بینشان داد که نوع الگوهاي ارتباطی زوجین می

طالقمتقاضیزنانبیندرمتقابلسازندهارتباطیالگويافزایشباکهکنندتوصیه می) 1393(اسانیلو
و هیون، اسمیت، )2008(سیاروچیوهوننتایج تحقیقات اسمیت،. شدخواهدکمترهاآنزناشوییدلزدگی

وگرددمیبیشترزناشوییرضایتبهمنجرسازندهارتباطیالگوهايکهدهدمینشان)2006(آبراهامپرابهاکار و
در یک دهد.میکاهشرازناشوییرضایتسطحگیريکنارهواجتناباز جملهمخربارتباطیالگوهايمقابلدر

هاي غیرسالم به دلیل نقص در مهارتهاي ارتباطی در تعامالت درون خودمین اعضاء با مشکالتی مطالعه خانواده
هاي سالم از یک سو گردد. در خانوادهو شنود محدود میان آنها میشوند که این مشکالت موجب گفت روبرو می

کفایت فرایندها موجب تسهیل ابراز خود در میان اعضاء خانواده می گردد و از سوي دیگر مناسب بودن سطح 
و افکار متنوع اعضاء را محیا هاکیفی و کمی محتوي خانواده شرایط را براي تأمین و اجابت درخواستها، احساس

).1390سازد (سامانی و بهبهانی، می
طالقسمتبهزوجینگرایشوزناشوییهايتعارضگیريشکلدرکهدیگريفرديبینعامل

غریزه جنسی خود.)2014ایگلسیس، وفونتس(است 5جنسیدارد، رضایتاساسینقشرسد به نظر می

1. mutual productive communication
2. demand-withdraw communication
3. mutual avoidance communication
4. Glasser
5. sexual satisfaction
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تضمینراخانوادهتداوموبقاءوکشانیدهازدواجسويبهمرد راو زنکهاستدلپذیرکششنوعی
بهحرکتدررا يبنیادنقشوآنپایداريوانسجاموزناشوییزندگیدرانکاريتأثیر غیرقابلوکندمی

هافرهنگدر تمام ).1388محبی، وبهرامیسیاه،شاه(کندمیایفازوجینروانیتعادلوسالمتسوي
یاز رابطه جنستیو رضاتیفی. کگیردمیشکل ییموجه در قالب و چارچوب روابط زناشویروابط جنس

و یدرعل(شودمیندان فرزپرورش يبرامناسبشاداب و ،امنیطیمنجر به فراهم آوردن محییزناشو
88کهدادندنشان) 1391(صابريوپهلوانیزاده،تقینیا،زاده، عابديرمضان. بوالهري،)1393،سهرابی

عدمکهدادنشان)2006(کالهوموکوب، تدسچی. درندامشکلجنسیروابطدرمطلقهاز افراددرصد
بروز موجبتدریجکند و بهمیو دلسرديدچار عصبانیتراهمسر، زوجینجنسینیازهايبهتوجه

ویتینگ،واگر،سانتیال،. شودمیطالقو افسردگی، خیانتبهمنجرو در نهایتپرخاشگرانهرفتارهاي
رضایتکهند.دادنشان) 2011(کالركوهاکارثوناشدون،و) 2008(ساندناباوهارالر، جرن، جانسون

شاکریان، نظري، معصومی، ابراهیمی . باشددر روابط زناشویی زوجین میموفقیتیاشکستعاملجنسی
متقاضی طالق از سطح رضایت جنسی پایینی برخوردارند و همین ) نشان دادند که زنان 2014و دانایی (

) 1391بینی کند مطالعه مهدوي (تواند مشکالت زناشویی میان زوجین را پیشرضایت جنسی پایین می
ر آستانه طالق است. پژوهش افراد دعادي بیشتر از افرادنشان داد که میانگین میزان رضایت جنسی در 

بین براي گرایش زوجین به سمت طالق رضایت ترین متغیر پیشکه مهمنشان داد) 1395قاسمی (
.پایین است و رضایت جنسی بیشتر با گرایش به طالق کمتر در زنان همراه استجنسی 

تواننداي مطلوب اتفاق نیفتند؛ میبه گونهجنسیرضایتوارتباطیالگوهايخود،تمایزیافتگیاگر 
زناشویی آنانزندگیکیفیتوزوجیروابطبروشدهزوجینازیکرهعملکرددراختاللبروزموجب
سؤالبنابراین. موجب انحالل خانواده و زندگی زناشویی زوجین شودنهایتدروباشندداشتهسوءاثرات

درجنسیرضایتوارتباطیالگوهايتمایزیافتگی خود،میزانبینآیاکهاستایناصلی پژوهش
دارد؟وجودتفاوتعاديزوجینوطالقمتقاضیزوجین

روش
گیرينمونهروشونمونهجامعه،

طالقمتقاضیهايزوجکلیهشاملپژوهشاینجامعه. بودپس رویدادي- توصیفیحاضرپژوهش
. بودندقمشهردرساکنعاديزوجینوقماستانخانوادهدادگاهبه1394اولماه6درکنندهمراجعه) توافقی(

(مرکز عارف، شهید ارشادي، یستیبهزسازمانبا مجوزمشاورهمراکزقیطراز) یتوافق(طالقیمتقاضزوج100
از طریق قمشهريعادزوج70وجهت مشاوره قبل از طالق و ارجاع از طرف دادگاه )اندیشه سبز و صدرا

ورود به هايمالكاساسبرداوطلبانه وصورتهاي مسکونی و محل کار آنها بهمراجعه به منازل و مجتمع
.شدندبرگزیدهپژوهشدرشرکتبهتمایلوابتداییششمسوادداشتن حداقلسال،60- 18پژوهش 
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گیرياندازهابزار
پرسشنامهایناولیهفرم.)DSI-R(1خودتمایزیافتگیشدهنظرتجدیدپرسشنامه

اسمیتواسکورونتوسط2003سالدرسپسوشدهتهیه1998در سال فریدلندرواسکورونتوسط
مؤلفه 4وماده45دارايپرسشنامهایناست.قرار گرفتهنظرمورد تجدید) 1392شایگان، ازنقلبه(

در این پرسشنامه ، استدیگرانباآمیختگیهموعاطفیگسلشمن،موقعیتهیجانی،پذیريواکنش
که . استشدهمرتب)موافقمکامالً= 6تامخالفمکامالً= 1(لیکرتايرتبهششطیفیکدرهاماده

سطحنشانهپرسشنامهایندرکمترنمرهو،276و45ترتیببهپرسشنامهایندر نمرهحداکثروحداقل
برايو،85/0پرسشنامه کلبرايآزمایی-بازپایاییضرایب)1385(یونسی. استیافتگیتمایزپایین
دیگرانباامتزاجو65/0عاطفیگسلش،60/0منموقعیت،77/0هیجانیپذیريواکنشهايمؤلفه

، 89/0عاطفیواکنش يو برا92/0کل پرسشنامه در بیضرااین ) 2003(تیاسکورون و اسم؛70/0
شوقی و نعیمی،آقاجانیو ؛81/0دیگرانبا یختگیو آم81/0من تی، موقع84/0عاطفیگسلش 

تا77/0ازمؤلفهچهاربرايو)001/0p(81/0آزمایی- بازو83/0پرسشنامهکلیباضر)1393(
عامل چهارتائیدبیانگر عاملیتحلیلطریقازپرسشنامهاینسازه رواییاند.کردهگزارش85/0

، و همکارانامانی، (است دیگرانباآمیختگیهموعاطفیگسلشمن،موقعیتهیجانی،پذیريواکنش
منموقعیتعاطفی،گسلشعاطفی،هاي واکنشمؤلفهکرونباخآلفايضرایبحاضر،در پژوهش). 1395

.آمدبدست81/0پرسشنامهو در کل72/0و56/0،64/0،53/0ترتیببهدیگرانباآمیختگیو
وکریستنسنتوسط1984سالدرپرسشنامهاین.)CPQ(2زوجینارتباطیالگوهايپرسشنامه

و متقابلاجتناب،متقابلارتباطی سازندهالگويسهوماده 35دارايو شده تدوینکالیفرنیادانشگاهدرساالوي
= خیلی9تانداردامکان= اصال1ً(لیکرتايرتبه9طیفیکهاي آن درمادهکه،باشدمیگیريکناره/توقع

یهمبستگ)1379(پورعبادت. )1393بابایی و همکاران، ازنقل، به1379پور، اند (عبادتشدهمرتبدارد)امکان
ومتقابلاجتنابارتباط،متقابلسازندهارتباطمؤلفهيبرازناشویی انریچتیرضاپرسشنامهرا باپرسشنامهنیا

آلفايپایاییضرایب)1993(هیوي، الین و کریستنسن ،35/0و-58/0، 58/0بیبه ترتگیرکناره/توقعارتباط
کل پرسشنامهکرونباخآلفاي)1387(شیرالیومهر، عطاريخجستهو؛ 84/0تا 81، 78/0را از این مؤلفهکرونباخ

متقابل،سازندهالگوي ارتباطیسه مؤلفهبرايکرونباخآلفايضرایب،حاضرپژوهشدر. کردندگزارش73/0
.آمدبدست80/0و در کل پرسشنامه62/0و 61/0،50/0ترتیببهمتقابلاجتنابوگیرکناره/ توقع

الرسون، هادسون،توسط1981سال درپرسشنامهاین.(SSQ)3جنسیرضایتپرسشنامه
دارايوشدهساختهزوجینجنسیرضایتسطوحارزیابیبراي)1393آقایی، ازنقل(به4و کروسکاپهریسون

1. Differentaion of Self Questionnaire
2. Communication Patterns Questionnaire
3. Sexual Satisfaction Questionnaire
4. Larson, Hadson, Harisson, & Keroscub
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.تنظیم شده استهمیشه)=6تاهرگز=0از (ايرتبههفتلیکرتطیفیکدر ها است که مادهماده25
مقیاسخردهبااین پرسشنامه همبستگی. باشدمی150و0ترتیببهپرسشنامهایندرنمرهحداکثروحداقل

نقلبه، 2،2008پوترز و کاپبل(74/0)،1988(1انریچرضایت زناشوییپرسشنامهاز یجنستیرضا
چهار عاملحاکی از روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و)1389ازپوراکبر،

بهرامی، یعقوب(نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگار جنسیتمایل به برقراري روابط جنسی،
پایایی یباضر) 1981(و کروسکاپهریسون–هادسون). 1395دوست، حقوسلیمانینیا،زاده، شریف

86/0ضریب پایایی ) 1391(آذین نیکونائینیانو؛)p˂/ 001(93/0آزمایی-بازو91/0کرونباخآلفاي
.آمددستبه90/0این پرسشنامهکرونباخآلفايپایاییضریب،حاضرپژوهشدر.کردندگزارش

پژوهشاجرايروند
و بر اساستمایل به همکاريکنندگان متقاضی طالق و افراد عادي پس از رضایت شفاهی و کتبی وشرکت

ها و محرمانه بودن دهی به پرسشنامهشیوه پاسخوهایی در زمینه اهداف پژوهشتوضیحوبه پژوهشورودطیشرا
اطالعات شخصی انتخاب گردیدند.

هادادهتحلیلوتجزیه
یکواریانس(تحلیلاستنباطیومعیار)انحرافو(میانگینتوصیفیآمارهايروشازاستفادهباهادادهتحلیل

.گرفتانجامهاي این روش آماري بر اساس رعایت مفروضهو SPSS- 18آماريافزارنرمدر محیطراهه)

هایافته

تحصیالتسطحبهو عادي طالقمتقاضیهايزوجدرتحصیالتباالترینکه،دهدمینشان1جدول
وسال5زیرطبقه بهمتقاضی طالقگروهدرمتغیر مدت ازدواج فراوانیدرصدو بیشتریندیپلمازترپایینودیپلم

ها در دو طبقه کنندهسال تعلق دارد و اطالعات مربوط به مرحله زندگی شرکت5بااليطبقه بهعاديگروهدر
متقاضی طالق و عادي در جدول ذکر شده است.

استفاده از تحلیل واریانس یک راهه هاي لون براي واریانسیهمگنوبودننرمالآزمون نتایج
هاي هاي متقاضی طالق و زوجهمگی نشان از توزیع نرمال متغیرها و برابري واریانس دو گروه از زوج

عادي در متغیرهاي وابسته است.

1. Enrich Questionnaire
2. Potrez & Capbell



)2شماره 96پاییز و زمستان، سال هفتم، 7دوره (دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز 24

1جدول
عاديوطالقمتقاضیهايگروهجمعیتیهايویژگی

شاخص
نوع گروه

زوجین عاديطالقمتقاضیزوجین
فراوانی (درصد)فراوانی(درصد)

تحصیالت

)%9/37(53%)69(138دیپلمزیرودیپلم
)%4/16(23%)5(10دیپلمفوق

)%6/33(47%)18(36لیسانس
)%1/12(17%)8(16دکتراولیسانسفوق

ازدواجمدت
)%4/31(22%)55(55سال5کمتر از

)%7/25(18%)30(30سال10- 5
)%9/42(30%)15(15سال10تر ازباال

مرحله زندگی
)%3/14(10%)34(34نامزدي/ عقد

)%7/85(60%)66(66ازدواج
10070جمع

2جدول
جنسیرضایتوارتباطیالگوهايخود،تمایزیافتگیمتغیرهايدرعاديوطالقمتقاضیهايزوجراههیکواریانسنتایج تحلیل

متغیرها
عاديهايزوجطالقمتقاضیهايزوج

pسطحFنسبت انحرافنیانگیم
انحرافنیانگیماریمع

اریمع

ؤلفه
م

ها

83/11209/2042/11393/1907/0790/0یافتگیزیتما
20/3420/752/3411/717/0679/0یعاطفواکنش
89/4114/933/4124/832/0567/0یعاطفگسلش

61/319/058/318/093/1165/0منگاهیجا
11/3338/896/3312/887/0350/0گرانیدبایختگیآم

/05/2106/135/3015/899/75001متقابلسازندهارتباط
42/326/027/332/009/22001/0گیرکناره/توقعارتباط
56/1652/548/1162/561/68001/0متقابلاجتنابارتباط

44/7847/259/11274/2145/173001/0یجنستیرضا

خود تمایزیافتگیمیزاننظرازعاديوطالقمتقاضیزوجینبین2با توجه به مندرجات جدول
)07/0=F ،790/0≤p(عاطفیهاي واکنشمؤلفهو)17/0=F ،679/0≤p،(عاطفیگسلش
)32/0=F ،567/0≤p93/1(من)، جایگاه=F ،165/0≤p(دیگرانباآمیختگیو)87/0=F،

350/0≤p(متقابل سازندهارتباطیالگوهايدر متغیرهاي در حالی . وجود نداردتفاوت)99/75=F ،
001/0≤p،(گیرکناره/توقع)09/22=F ،001/0≤p،(متقابلاجتناب)61/68=F ،001/0≤pو (

متقاضی طالق و هايبین گروهمعناداري) تفاوتF ،001/0≤p=450/173(جنسیرضایتمیزان
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گروه متقاضی طالق از لحاظ الگوي ارتباطی سازنده متقابل و هاي زوجبه عبارت دیگر . داردوجودعادي 
گیر و اجتناب متقابل در تر و از لحاظ الگوي ارتباطی توقع/کنارهمیزان رضایت جنسی در سطح پایین

ه عادي قرار دارند.سطح باالتري نسبت به گرو

بحث
درجنسیرضایتوارتباطیالگوهايخود،یافتگیتمایزمقایسهوبررسیحاضرپژوهشازهدف

لحاظ از و عاديطالقمتقاضیگروهدوبینکهدادنشانهایافتهبود. عادي وطالقمتقاضیهايزوج
)، 2000اسکورون (هايپژوهشنتایجباکه، ندارندوجود چهارگانه تفاوتهايو مؤلفهتمایزیافتگی خود

چنیندر تبیین. داردرتیمغا) 1386کرملو و گنجوي () و محسنیان،1394)، صمدي (1394موسوي (
و اینکه چرا در پژوهش حاضر سطح پایین تمایزیافتگی افراد در نمونه عادي، منجر به بروز ناهمسویی

رسد با توجه به نظر میوان استنباط کرد که بهتطالق در میان زوجین نشده است، این چنین می
ها در مقیاس تمایزیافتگی، بحث تمایز از والدین و خانواده مبدأ، در اولویت افراد پایین آزمودنیهايهنمر

گرایی تواند احتماالً ناشی از فرهنگ و قومیت جمعکننده در این پژوهش قرار ندارد. این امر میشرکت
گرا نقش خانواده اصلی همسران در زندگی زناشویی آنها بسیار هاي جمعباشد. در خانوادهجامعه مورد نظر 

شود. شان امري مهم تلقی میرنگ است و وفادار ماندن همسران حتی بعد از ازدواج به خانواده اصلیپر
فتارهاي شود و رتر از رابطه زن و شوهري تلقی میفرزندي بسیار مهم–ها رابطه والددر این فرهنگ

نه رضایت و شوند که در صدد برآوردن رضایت خانواده باشد دهی میاي تشویق و جهتگونهفرزندان به
العمر بین نسلی و احترام گرا، اتصال مادامهاي جمعدر خانواده). همچنین2008فورمن، -(روبرتوفردي 

در تأیید این تبیین )2003فالیکو،(شودفرزندان به اقتدار والدین در تمام سنین، بسیار ارزشمند شمرده می
دهد که در ارتباط ) نشان می1394نتایج پژوهش چراغی، مظاهري، موتابی، پناغی، صادقی و سلمانی (

یافتگی به شکلی که در نظریه گرایی، مفهوم تمایزبین همسران با خانواده اصلی آنها در فرهنگ جمع
اي که همسران حتی پس از ازدواج نیز پیوندهاي عاطفی گونهدهد. بهگردد رخ نمیبوئن معرفی می

شدیدي با خانواده مبدأ خود دارند.
هاي عاطفی شدید بین هریک از همسران با بنابراین بر اساس نتایج، تمایزیافتگی پایین و وجود پیوند

حاضر اغلب شود و با وجود آنکه در حالشان، چالش بزرگی براي ازدواج آنها محسوب نمیخانواده اصلی
کنند اما پیوندي قوي با همسران پس از ازدواج منزلی جدا از دو خانواده را براي سکونت انتخاب می

اي شکست یا موفقیت در ازدواج از عوامل خانواده اصلی خود حتی پس از ازدواج دارند. لذا در هر جامعه
ها،هاي فرهنگی مختلف اولویتافتگیرد. بطوریکه افراد در بفرهنگی مردمان آن جامعه نیز تأثیر می

تواند کیفیت رابطه زناشویی تحقق آنها میيشیوهنیازها و انتطارات متفاوتی نسبت به ازدواج دارند که 
).2013پفیفر،(آنها را تحت تأثیر قرار دهد
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بطوریکه. داردوجودتفاوتارتباطیالگوهايانواعدرگروهدوبینکهدادنشانپژوهشدیگر نتایج
ازبیشترعاديزوجینوگیرکناره/توقعومتقابلاجتنابارتباطیالگويازبیشترطالقمتقاضیزوجین
کدخدایی هايپژوهشنتایجبا، کهکردهاستفادهخودزوجیروابطدرمتقابلسازندهارتباطیالگوي

هون و سیاروچی ، اسمیت،)2008(، میلز )2009(، لدبتر)1393(همکارانو)، بابایی1394)، طراح (1394(
ودر ناسازگاريزوجینارتباطیالگوهاينوعکهاینبر) مبنی1991)، کریستنسن و ساالوي (2008(

زوجینارتباطیالگوهاينوعکهکرداستنباطتوانمیگونهاین. داردهمخوانیاستدخیلزوجینطالق
برايمعتبريمعیارعنوانبهتوانمیراارتباطاز این رواست.زناشوییهايتعارضبروززمینهپیش

بهمتقابلسازندهارتباطیالگويچنانچه. دادقراراستفادهموردناراضیوخوشبختهايزوجتشخیص
همراهزوجینزناشوییرضایتمیزانافزایشباشودبردهکاربهزناشوییروابطدرغالبالگويعنوان
. باشدمیبرنده- برندهنوعاززوجینارتباطیالگويکه؛استاینالگو،اینویژگیترینمهم. بودخواهد

آنحلدنبالبهوکنندمیگفتگوخودهايتعارضومسائلمورددرراحتیبهزوجینالگوایندر
جاویدي، سلیمانی، احمدي و (کنند میخودداريپرخاشگريوغیرمنطقیهايواکنشازوآیندبرمی

تواناییکههمسرانیهمعتقدند ک) 2000(ونجیستیوکافلینو) 2005(لنگروبورپی). 1392صمدزاده، 
نگاه یکدیگربهرقیبعنوانبهوکنندمیاستفادهبرنده–برندهشیوهدارند، ازراسازندهارتباطبرقراري

مسائل، مورددرکردنصحبتبدونشوهروزنبینمصالحهوتوافق)2002(لورنتزعقیدهبه. کنندنمی
توان گفت الگوي ارتباطی اجتناب همچنین با توجه به نتایج پژوهش می. شودنمیایجادعقایدونظرات

.زوجین متقاضی طالق استگیر به عنوان الگوهاي مخرب در روابط زناشویی،متقابل و توقع / کناره
هر دو زوج و یا یکی از آنها در هنگام بروز اختالف، از اي ارتباطی ناکارآمد،بطوریکه در این الگوي م

ماند و همین برقراري ارتباط با یکدیگر خودداري کرده و مشکل و تعارض به صورت حل نشده باقی می
شود (هنرپروران،امر باعث کاهش رضایت زناشویی و افزایش احتمال بروز طالق در میان زوجین می

بازناشوییپیونددرگیرکناره/ توقعالگويکهاستباوراینبر) 2000(رابرتز).1390قبادي قادري و
در واقع ارتباط روشن و مؤثر بین زوجین است.همراهجداییوافسردگی، اضطرابزناشویی،ناخشنودي

دهد.میها شده و سنگ زیر بنایی خانواده سالم و موفق را تشکیل موجب رشد احساسات و ارزش
درو44/78طالقمتقاضیزوجینجنسیرضایتمیزانمیانگین کهدادنشانپژوهشایننتایجآخربخش

متقاضیزوجیناز باالترعاديزوجینرضایت جنسی کهاستمعنابدیناینو. باشدمی59/112عاديگروه
) و 2006()، کوب و همکاران 1391مهدوي ()،1395هاي قاسمی (این یافته نیز با نتایج پژوهش.استطالق

توان استنباط کرد که رضایت از رابطه جنسی در میان میباشد. این چنین میهمسو ) 2014(و همکاران شاکریان
و مشکالت ها تعارضشود.یخانواده مزوجین سهم مؤثري در دوام و پایداري خانواده دارد و مانع از فروپاشی نهاد 

زناشویی هستند. در کشور ما نیز هر ساله آمارهاي هايچند علت اول طالق و تعارضجنسی، همواره جزء
شود که در این بین، نقش مشکالت و عوامل جنسی متعددي درباره علل مشکالت زناشویی و طالق مطرح می
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60تا 50که اي نشان داده شده استهدر مطالع). 1395زاده، احمدي و اعتمادي، بسیار بارز است (مفید، فاتحی
و 1کوبتحقیق.)1387هاي صورت گرفته به دلیل مشکالت و اختالالت جنسی است (فروتن،درصد طالق

کند و میو دلسرديدچار عصبانیتراهمسر، زوجینجنسینیازهايبهتوجهعدمکهدادنشان)2006(همکاران
و سانتیال. شودمیو طالقافسردگی، خیانتبهمنجرو در نهایتپرخاشگرانهبروز رفتارهايموجبتدریجبه

موفقیتیاشکستعاملجنسیرضایتکهنددادنشان) 2011(کالركوهاکارثوناشدون،و) 2008(همکاران 
آندراختاللهرگونهکهاستدوطرفهنديیفرآهمسرانیجنسارتباطات. باشددر روابط زناشویی زوجین می

مسائليزمینهدریمشکالتوجود.باشدخانوادهکانونشدنمتزلزلومشکالتبروزجهتايزمینهتواندمی
احساسایخجالتوشرماضطراب،وترسخاطربهبساچهزودرس،انزال،یناتوانالت،یتماکمبودمثلیجنس
عالیمباراخوداستممکننهفتهمشکالتنیامواقعازاريیبسدروشوندنمیانیبماندهیمخفگناهوکفایتیبی
نشانییزناشوتعهدعدموییزناشویزندگازیتینارضاویافسردگ،یجسمانهايناراحتیمثلگريیدعوارضو

).1388همکاران،واهیس(شاه ببرندشیپطالقویخانوادگدیشداختالفاتمرزتاراییزناشویزندگودهند

گیرينتیجه
است که ثبات خانواده را تهدید نموده و پیامدها و اثرات منفی بر خانواده،هایی بدون شک طالق یکی از پدیده

نشان داد الگوهاي ارتباطی زوجین و میزان این فرزندان و به طور کلی بر جامعه خواهد داشت. بنابرزوجین،
توانند در گرایش زوجین به سمت طالق متغیرهایی هستند که میرضایت جنسی آنها هریک به تنهایی

اما باید گفت که انحالل خانواده و زندگی زناشویی تنها یک رخداد تک متغیري و نقش داشته باشند،
و با هم اندتنیدههم دراي از عوامل خطی نیست بلکه فرآیندي چند متغیري است. در اصل مجموعه

شود. این ا یاد میهدهند که تحت عنوان عوامل تهدید کننده خانواده از آناي پیچیده را تشکیل میشبکه
بینی کننده انحالل زندگی زناشویی و در نهایت طالق است. وجود الگوهاي عوامل به همراه یکدیگر پیش

ها و فشارهاي زندگی زوجی را ارتباطی ناکارآمد و میزان رضایت جنسی پایین در میان زوجین تنش
محدودیت عمده اینهر حال، به. گذارددهد و بر گرایش زوجین به سمت طالق اثر میافزایش می

پذیري نتایج را با است که تعمیمداوطلبانهوتصادفیریغگیرينمونهروشمحدود به استفاده از پژوهش
شود سایر علل گرایش افراد به طالق نیز در یک پژوهش به همراه لذا پیشنهاد میکند.اشکال مواجه می

ها شناخت بیشتري به دست آورد.تعامل بین آنیکدیگر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از 

سپاسگزاري
ــتان،   ــازمان بهزیســتی اس ــامی مســئوالن س ــان از تم ــاوره و شــرکت در پای ــز مش ــه مراک ــدگانکلی کنن

اند سپاسگزاریمهمراهی نمودهپژوهشپژوهش که ما را در این 

1. Cobb
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