JPS

*زوجين

2222 ) زمستان(اسفند3222-3232  ص/22  شمارۀ/ دورۀ هجدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, Vol. 18, Issue 84, p 2319-2328, Winter(March) 2020

مقاله
پژوهشی
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چكيده
 همچنین سرسختی روانشناختی از مؤلفههای. طالق عاطفی و تعارضات زناشویی خطرسازترین عوامل در اختالفات زناشویی به حساب میآیند:زمينه
 لذا مس له تحقیو حاضر این است که آیا سرسختی.مهم شخصیت و تعیینکننده آسیبپذیری در مقابل تنیدگی و مشکالت خانوادگی است
 پژوهش بررسی نقش میانجیگر:روانشناختی قادر است نقشی میانجیگر را در ارتباط بین سبكهای کنترل تعارض و طالق عاطفی ایفا کند؟ هدف
 جامعه آماری، پژوهش از نوع همبست ی بود: روش.سرسختی روانشناختی در ارتباط بین سبكهای کنترل تعارض و طالق عاطفی در زوجین بود
 نفر با روي نمونهگیری داوطلبانه211 . بود0312 شامل کلیه زوجین دارای اختالف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال
 پرسشنامه سبكهای کنترل حل تعارض،)0311(  پرسشنامهی سخترویی اهواز: ابزار پژوهش عبارتند از.و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند
 تحلیل دادهها با استفاده از آزمون بارتلت و معادالت.)0341 ، غباری بناب و مظاهری،) و آزمون طالق عاطفی (رازقی0111 ، (موری و اشتراس
 نقش سرسختی روانشناختی در ارتباط با سبكهای حل تعارض و طالق عاطفی زوجین معنیدار است و بین سبكهای: يافتهها.ساختاری انجام شد
 بین سبكهای کنترل تعارض و سخترویی و بین سخترویی و طالق عاطفی زوجین رابطه معنیداری،کنترل تعارض و طالق عاطفی زوجین
 میتوان گفت زوجینی که از سرسختی روانشناختی و مهارت کنترل تعارض باالتری برخوردارند طالق: نتيجهگيری.)P>1/10(وجود دارد
 زوجین، طالق عاطفی، سبكهای کنترل تعارض، سرسختی: واژه كليدها.عاطفی کمتری را تجربه میکنند
Background: Emotional divorce and marital conflicts are the most risky factors in marital disputes. Also,
psychological hardiness is an important component of personality and determines vulnerability to stress
and family problems. Therefore, the question of the present study is whether psychological stubbornness
can play a mediating role in the relationship between conflict control styles and emotional divorce? Aims:
The purpose of this study was to investigate the mediating role of psychological hardiness in the
relationship between conflict control styles and emotional divorce in couples. Method: The study was a
correlational study. The statistical population consisted of all couples who had referred to counseling
centers in Kermanshah in 1396. 200 people were selected by voluntary sampling and available as sample.
Research tools are: Ahwaz Hardiness Questionnaire (1998), Conflict Resolution Control Style
Questionnaire (Murray & Strauss, 1990) and Emotional Divorce Test (Razegi, Ghobari Bonab &
Mazaheri, 2008). Data were analyzed using Bartlett test and structural equations. Results: The role of
psychological stubbornness in relation to conflict resolution styles and emotional divorce of couples is
significant. There is a significant relationship between emotional couple of (p<0/01). Conclusions: It can
be said that couples with higher psychological stiffness and conflict control skills experience less
emotional divorce. Key Words: Hardiness, conflict control Styles, emotional divorce, couples
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مقدمه

قوی را در رابطهی زوج شکل دهد و زوجها را برای ایجاد یك

ازدواج مهمترین عرف و رسم معمول در تمام جوامع و فرهنگها

رابطهی صمیمی و نزدیك کمك کند (ساموهانو.)2103 ،

میباشد که واجد شکلگیری و شکلدهی نزدیکترین فرآیندهای

به طور کلی تعارض در زندگی زناشویی زمینهساز بروز تنیدگی

ارتباطی بین دو نفر و در نهایت تشکیل یك واحد اجتماعی به نام

برای زوجین میشود و اگر فردی با وقایع به شدت تنشآور مواجه

خانواده است خانواده ،مؤلفه بسیار مهم و با ارزي در حیات انسان

شود ،برای سالم ماندن باید سرسخت باشد .سخترویی یك احساس

تلقی میگردد و یك نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط

عمومی است مبنی بر این که شرایط محیط ایدهآل است و باعث می

انسانی را تشکیل میدهد (ارجمند سپاهپوي و پیرامون.)0313 ،

شود که انسان موقعیتهای پر تنش را بالقوه ،با معنی و جالب ببیند و

سالمت خانواده از چ ون ی رابطه همسران ت ثیر میپذیرد و

به این صورت که آنها را به جای تجارب مختصر و کوچك به

رضایت زناشویی از پایههای پایداری رابطه است چون که وجود

تجارب بزرگ و پیشرفته تبدیل میکند؛ به عبارتی می توان گفت

رضایت زناشویی کنارآمدن با تنیدگی و حل تعارض و باالرفتن تراز

سرسختی روانشناختی باعث میشود نه تنها زوجین در مواجهه با

بهداشت روانی زوجین را آسان میسازد (پروندی ،عارفی و مرادی،

تعارضات بیشتر موقعیتهای پیش روی خود را تهدید کننده و

 .)0315خانواده یك واحد اجتماعی است که بر پایهی روابط انسانی

کنترلناپذیر نبینند بلکه حتی در مواقعی که باید به فعالیتهایی دست

شکل گرفته و بر اساس آن مرد و زن آزادانه و به صورت کامل خود

بزنند که نسبت به آن رغبت ندارند ،با استفاده از راهبردهایی آن

را به یکدی ر میسپارند و از این طریو تشکل فعالی که خانواده نامیده

فعالیت را به یك کار جالب و مثبت و فرصتی برای رشد و بالندگی

میشود ،میسازند (هاشمی و اصغری ابراهیمآباد .)0315 ،این نهاد

تبدیل میکنند و از این راه میتوانند شرایط را متناسب با ویژگیهای

اولین نهاد جامعهپذیر و کهنترین هستهی طبیعی ،در همهی جوامع

خود سازگار نمایند (معین ،غیاثی و مسموعی.)0311 ،

انسانی از ابتدای تاریخ وجود داشته و بشر تاکنون نتوانسته است

افزایش طالق عاطفی ،به میزان درخور توجه و ن ران کننده،

جای زینی برای آن بیاید .این موضوع حضور همیش ی این نهاد

یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی است .امروزه احساس امنیت و

اجتماعی و ضرورت وجودی آن را نشان میدهد .ازدواج مبنای

آرامش در روابط صمیمانة بین زن و شوهر به سستی گراییده و

شکلگیری خانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل

خانواده به گونة فزآیندهای با نیروهای مخرب مواجه شده است .در

آن میشود .طالق فروپاشی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در پی

حال حاضر ،طالق توجه بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان مسائل

داشته و برای زنان نسبت به مردان اثرات منفی بیشتری دارد (بهینه،

اجتماعی را به خود جلب کرده است .مسلماً هر شرایطی که برای زنان

.)0313

به منزلة کنشگران فعال ،ت ثیرگذار و البته ت ثیرپذیر پیش آید،

آمار رسمی طالق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی

واکنش و پیامدهایی به همراه دارد که عواملی بسترساز این شرایط و

همسران در زندگی زناشویی نیست ،زیرا در کنار آن آمار بزرگتری

پیامدها بود ه اند .زنان با قرار گرفتن در این موقعیت در مقایسه با

به طالقهای عاطفی اختصاص دارد ،یعنی به زندگیهای خاموي و

مردان ،با تغییرات و چالشهای مضاعفی در زندگی روبهرو میشوند

توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی میکنند ولی

که بدون شك بر خانواده و جامعه نیز آسیبهای فراوانی وارد

تقاضای طالق قانونی نمیکنند (لطیفیان ،عرشی و اقلیما .)0312 ،یکی

میکند؛ روابط فرا زناشویی ،افزایش طالق قانونی ،خشونت و

از عوامل ایجاد کننده طالق عاطفی در رابطه زناشویی تعارضات

خودکشی از معضالت اجتماعیای هستند که ممکن است درنتیجة

است .که در واقع نوعی کشمکش بر سر تصاحب پای اهها و منابع

طالق عاطفی حاصل شود .با توجه به اهمیت انکارناپذیر نهاد خانواده

قدرت است و با حذف امتیازات دی ری و افزایش امتیازات خود بروز

در هر جامعه ،بررسی چرایی ،آسیبها و شرایطی که فرد پس از طالق

میکند .بدیهی است طرفین نزاع برآنند که به حریف خود آسیب

تجربه میکند ،مهم به نظر میرسد (افراسیابی و دهقانی دارامرود،

برسانند و تاکتیكهای او را خنثی کنند و باالخره او را از صحنه بیرون

.)0315

کنند (صفایی راد و وارسته فر .)0311 ،در حقیقت توانایی برای

عمو صمیمیتی که افراد در رابطه خود ایجاد میکنند به میزان

مدیریت و حل تعارضها به شکل سازندهای میتواند یك ارتباط

زیادی بست ی به توانایی آنان برای ارتباط دقیو ،مؤثر و روشن با
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بررسی نقش میانجیگر سرسختی روانشناختی در ارتباط بین سبكهای...

افکار ،احساسات ،نیازها ،خواستهها و تمایالتشان دارد .بنابراین

بیشتر از آن که ناشی از عشو میان همسران باشد ،ریشه در ویژگی

یادگیری چ ون ی ارتباط کارآمد نخستین گام در فرآیند ایجاد یا

های درونی فرد دارد (نادری ،پورشهریار و شکری .)0318 ،پراجر،

افزایش صمیمیت در هر رابطهای به شمار میرود و یادگیری ارتباط

شیروانی ،پوچر ،کاوالین ،ترانگ و گارسیا ( )2105اظهار داشتند

کارآمد ،یك گام مهم در فرآیند ایجاد و افزایش صمیمیت است

توانایی استفاده از عواطف مثبتی مانند شوخ طبعی یا عالقه هن ام

(اعتمادی ،جابری ،جزایری و احمدی.)0313 ،

تعارض ،یك پیشبین مهم سالمت رابطه در آینده ،رضایت و ثبات

گاهی همسران در ارتباط ناکارآمد هستند و احتیاج به یادگیری

زناشویی است .گذشت رفتار مثبتی است که مهربانی ،مالیمت و

مهارتهایی در جهت ابراز عواطف با حل مؤثر مشکالت دارند .اگر

دلسوزی را در برابر رفتار آزارنده فرد دی ر می نشاند و تعارضها را

چه تعامالت ناسازگارانه ممکن است ناشی از کمبود مهارت باشد ،اما

به سویی مثبت هدایت میکند (توسینت ،ورسین تون و ویلیامز،

در بسیاری موارد اتفاق میافتد که همسران از عدم ارضای نیازهای

.)2105

خود ناامید شدهاند (آماتو و استاچی .)0111،استیوارت ( )2102بیان

ارتباطات مؤثر نیز نقش مهمی را در کیفیت زندگی زوجین بازی

کرد که سبك روابط زوجها بخصوص هن امی که به تعارض

میکنند به طوریکه لزوم آموزي این ارتباطات احساس میشود؛ به

میپردازند ،میتواند در طول مدت ازدواج به عنوان شاخص قوی

عبارتی ارتباطات موفو و مؤثر موجب کمال انسان و مبنای اولیهی

برای احساس رضایتمندی زوجین در ازدواج مطرح شود ،وی

پیوند وی با دی ران و بهبود کیفیت روابط عاطفی افراد میشود

همچنین اذعان کرد که طبقهبندی در زیر مجموعهی تعارض از آنچه

(کرنلیز ،السی و شوری .)2111 ،ارتباط دلپذیر زوجین این امکان را

که آنها جروبحث میکنند ،ناشی نمیشود بلکه از اینکه چطور وقتی

میدهد که با یکدی ر به بحث و تبادل نظر بپردازند .پژوهش رانی که

جروبحث میکنند واکنش نشان میدهند ،ناشی میشود .اختالف و

در مورد سبكهای ارتباطی تحقیو میکنند به سه ال وی انتقاد -

گفت و طبیعی است و راهبردهای حل تعارض"  " CTSت ثیر مثبتی بر

دفاع ،کمرو – سلطهپذیر و مسلط  -کنترل کننده دست یافتهاند

روابط دارند .راهبردهای کالمی سازگارانه و مستقیم به زوجها کمك

(دیباجی فروشانی و همکاران .)0344 ،یکی از متغیرهایی که به نظر

میکند تا موضعگیری مثبتی داشته باشند احساسات و موقعیتها را

میرسد در شکلگیری سبكهای تعارض و طالق عاطفی مؤثر باشد

نشان دهند ،در جستجوی موافقت طرف مقابل باشند ،با هم برروی

مفهوم سخترویی است ،در واقع سخت رویی به مثابه یك ویژگی

مسائل به توافو برسند و به یکدی ر اعتماد کنند .در نتیجه آنها قادرند

شخصیتی ،ن ري درونی خاصی را به وجود میآورد که شیوه

احساس موفقیت حاکی از تسلط بر مشکالت را به یاری هم و در

رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت ت ثیر قرار میدهد

حالی که در یك تیم قرار گرفتهاند ،تجربه کنند (دیباجی فروشانی،

(عارفی و محسن زاده .)0310 ،این در حالی است که بسیاری از مردم

امامی پور و محمودی.)0344 ،

رویارویی با حوادث زندگی را خسته کننده ،ماللآور یا حتی تهدید

پژوهشها ت کید دارند درماندگی زناشویی و تعارض زناشویی

آفرین تلقی مینمایند .افراد سرسخت نسبت به رویدادهای زندگی

مخرّب ،خطرسازترین عوامل در بیشتر اختالالت و آسیبهای

احساس کنترل بیشتری مینمایند و رویدادهای محیط را به گونهای

روانشناختی به حساب میآیند .بخش گستردهای از پژوهشها به نقش

معنادار ارزیابی میکنند در حالیکه افراد غیر سخت نسبت به

ارتباط مؤثّر به عنوان مؤلفهای محوری در رضایت زناشویی

رویدادهای زندگی دچار احساس از خود بی ان ی ،ناتوانی و تهدید

پرداختهاند .رفتارهای ارتباطی و ال وهای تعاملی به طور روشنی با

میکردند (سبزعلی زاده ،بادامی و نزاکت الحسینی .)0313 ،اکبری

رضایت زناشویی مرتبطند .درواقع اگر زوجها یاد ب یرند که چطور

( )0315در مطالعهای نشان داد که بین سبكهای دلبست ی و سخت

ارتباط مؤثر برقرار کنند ،شانس بیشتری دارند که رضایتمندی را

رویی روانشناختی در دانشجویان متقاضی طالق رابطه وجود دارد و

تجربه کنند (عارفی و محسنزاده .)0310 ،در پژوهش دی ری میانجی

به عبارت دقیوتر بدنبال دلبست ی ایمن سخترویی به وجود خواهد

گری سبك های کنترل تعارض ،در رابطه فضایل و رضایت زناشویی

آمد .یقیناً چنین ن رشی در شیوهی ارزیابی شناختی نقش عمدهای ایفا

بررسی شد و نتایج نشان داد سبكهای کنترل تعارض سازگار ،در

میکند ،لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که

رابطه فضایل رضایتمندی میانجیگری میکنند .رضایت زناشویی

آیا سخترویی میتواند در ارتباط بین سبكهای کنترل تعارض و
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طالق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه به طور معنیداری ت ثیرگذار

دادههای مورد نیاز جمعآوری و در نهایت برای تحلیل دادهها از

باشد؟

آزمون بارتلت و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 21و نرمافزار مدلسازی  Amosاستفاده شد.

در زیر مدل مفروض در پژوهش حاضر آمده است که همان طور
که مشاهده میشود روابط بین کلیه متغیرها با نقش واسطهای سخت

ابزار

رویی نشان داده شده است:

پرسشنامهی سخت رویی اهواز ( :)0311این پرسشنامه یك ابزار
خود گزارشی مدادکاغذی است که دارای  21ماده میباشد .این

استدالل

آزمون یك نمره کل از سرسختی افراد میدهد و فاقد مؤلفههای
تعهد ،کنترل و مبارزهجویی است .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه

.

طالق عاطفی

سخت

خشونت

 21مادهای به این صورت است که آزمودنیها به یکی از چهار

رویی

کالمی

گزینهی هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر
اساس مقادیر  3 ،2 ،0 ،1نمره گذاری میشود .بجز مادههای ،01 ،20

خشونت

 2 ،1 ،01 ،03که در این پرسشنامه نشان دهنده سرسختی روانشناختی

فیزیکی

باال در افراد است .نجاریان و همکاران برای سنجش درستی مقیاس
 AHIاز دو روي باز آزمایی و همسانی درونی استفاده کرده است.

شکل .0مدل مفروض رابطه بین متغیرها با توجه به فرضیههای پژوهش

ضریب همبست ی بین آزمون و آزمون مجدد با فاصله زمانی  2هفته

روش

در نمونه  001نفری برای آزمودنیهای دختر و پسر به ترتیب  1/48و

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری

 1/45گزاري شد و در روي همسانی درونی پرسشنامه سرسختی

دادهها توصیفی و از نوع زمینهیابی و همبست ی بود .جامعه آماری این

روانشناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل

پژوهش شامل کلیه زوجین شهر کرمانشاه در سال  0312به مراکز

آزمودنیها  1/12بدست آمد که کامالً ضریب قابل قبولی میباشد.

مشاوره مراجعه کردهاند ،بود .نمونه آماری این پژوهش  211نفر از

در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سخترویی در

زوجین ( 011زوج) که دارای اختالف زناشویی بودند و به مراکز

کل نمونه بدست آمد .در زمینه اعتبار یابی آزمون مزبور از روي

مشاوره و کلینكهای روانشناختی شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند

اعتبار مالکی همزمان استفاده نمود و این پرسشنامه را همزمان با چهار

با استفاده از روي نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه به عنوان نمونه

پرسشنامه اضطراب عمومی  ،ANQپرسشنامه افسردگی اهواز ،ADI

انتخاب شدند .مالک ورود به پژوهش عبارت بود از ،رضایت

پرسشنامه خود شکوفایی مازلو  MASAIو مقیاس سازهای سرسختی

آگاهانه جهت شرکت در پژوهش  -داشتن سواد خواندن و نوشتن

به دو روي تنصیف و آلفای کرونباخ به کار برد که ضریب همبست ی

داشتن حداقل دو سال زندگی مشترک ،مالکهای خروج از پژوهش

بین نمرههای کل آزمودنیها به ترتیب  1/11 ،1/55و  1/88که در

نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و اقدام حقوقی برای طالق

سطو  1/110معنادار است .همچنین ضریب همبست ی خود شکوفایی

بود .روي اجرا بدین ترتیب بود که بعد از هماهن ی الزم با سازمان

 1/25بوده است .بین اعتبار سازهای سرسختی و مقیاس سرسختی

نظان مشاوره و روانشناسی و بهزیستی شهر کرمانشاه فراخوانی به

همبست ی در سطو  1/15معنیدار بود .بنابر این با توجه به استاندارد

جهت انجام پژوهش داده شد و زوجینی که تمایل به شرکت در

بودن پرسشنامه و تحقیقات فراوانی که درباره آزمون سخترویی

پژوهش داشتند اعالم آمادگی کردند ،پس از مشخص شدن نمونه

صورت گرفته ،هم ی از اعتبار باالی این آزمون حکایت میکند و

پژوهش پرسشنامههای پژوهش در میان آزمودنیها توزیع شد و

نشان میدهد که یکی از بهترین ابزارهای سنجش سرسختی در افراد

پژوهش ر توضیحاتی در مورد چ ون ی تکمیل پرسشنامهها به

میباشد.

آزمودنیها داد .به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه
بودن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .بدین ترتیب
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بررسی نقش میانجیگر سرسختی روانشناختی در ارتباط بین سبكهای...

پرسشنامه سبكهای کنترل حل تعارض :0مقیاس سبكهای،

بدست آورند طالق عاطفی بیشتری احساس میکنند .برای بررسی

یك ابزار  05سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیك حل تعارض

سازة آزمون از مدل تحلیل آماری با روي تحلیل مؤلفههای اصلی

(استدالل ،خشونت کالمی و خشونت فیزیکی) بین اعضای خانواده

استفاده شد و با توجه به اینکه مقیاس موازی برای بررسی و محاسبه

توسط موری و اشتراس در  0111تدوین شده است .پرسشهای

روایی مالکی این مقیاس تدوین شده در پرسشنامه در دست نبوده

مقیاس ال وهای حل تعارض گویای رفتارهایی است که فرد در

است ،برای تعیین روایی این مقیاس نیز از روي تحلیل عاملی استفاده

شرایط تعارض با اعضای خانواده به آنها دست می زند و نمرات آن

شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

تعداد دفعاتی است که رفتار مورد نظر در سال گذشته رخ داده است.

شد که ضر ایب برای پرسشنامه  1/11برآورد شد.

پاسخ دهنده تعداد دفعات بروز هر رفتار توسط خودي را ارزیابی

روي اجرای پژوهش :پس از تنظیم پرسشنامهها و انتخاب

میکند .نمرات مزمن بودن ال وهای تعارض که کاربرد بالینی دارد،

آزمودنیها ،پرسشنامههای پژوهش در اختیار زوجین قرار گرفت

با جمع نمرات پرسشها به دست میآید .نمرات زیر مقیاس

سپس توضیحات الزم از سوی پژوهش ر در مورد نحوه تکمیل

(استدالل) در هر یك از مقیاسهای (ال وهای های تعارض) از

پرسشنامهها به آنها ارائه شد .از آزمودنیها خواسته شد اگر در فرآیند

پرسشهای  Aتا  Eبه دست میآید .نمرات (پرخاش ری کالمی) با

تکمیل پرسشنامه با مشکلی مواجه شدند از پژوهش ر درخواست

جمع پرسشهای  Fتا  Jو (پرخاش ری فیزیکی) با جمع پرسش های

توضیو بیشتری داشته باشند .زوجین انتخاب شده پس از اعالم

 Kتا  Oبه دست میآید .دامنه نمرات  1تا  05است که نمرات باالتر

رضایت جهت شرکت در پژوهش و دریافت تضمین الزم مبنی بر

به معنی استفاده بیشتر از یك تاکتیك بخصوص است .دامنهی 02

اینکه اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند ،اقدام به تکمیل

ضریب آلفا برای زیر مقیاس استدالل از  1/82تا  1/12است .برای

پرسشنامهها نمودند .پس از تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنیها،

زیرمقیاس پرخاش ری کالمی  02ضریب آلفا موجود است که

پرسشنامههای پژوهش جمع آوری گردید .در مرحله بعدی،

دامنهی آنها از  1/22تا  1/44است .برای زیر مقیاس پرخاش ری

پرسشنامهها نمرهگذاری شدند و دادهها جهت تجزیه و تحلیل آماری

فیزیکی  01ضریب آلفا موجود است که دامنهی آنها از  1/82تا 1/12

در نرمافزار  SPSSو نرمافزار مدلسازی  Amosوارد شدند.
يافتهها

است .قابلیت اعتماد تاکتیكهای تعارض بارها مورد ت یید قرار گرفته
است .اول از همه این که چندین کار تحقیقی ساختار عواملی

یافتههای تو صیفی پژوهش ن شان داد اکثر آزمودنیها یعنی 021

استدالل ،پرخاش ری کالمی پرخاش ری فیزیکی را ت یید میکنند.

نفر معادل  43/5درصد از کل آزمودنیها باالی  31سال سن دارند و

توافو اعضای مختلف خانواده در مورد تاکتیكهای تعارض گواه بر

از طرفی کمترین ستتن مربوط به بازه ستتنی  04تا  22ستتال استتت که

قابلیت اعتماد همزمان است .همچنین اطالعات زیادی دربارهی

فقط  2/5درصتتتد از کل آزمودنی ها را تشتتتکیل داده استتتت .اکثر

قابلیت اعتماد سازه در اختیار است که از آن جملهاند همبست ی بین

آزمودنی ها یعنی  15نفر معادل  31/5درصتتتد از کل آزمودنی ها در

نمرات (تاکتیكهای تعارض) و عوامل ریسك خشونت خانواده،

مقطع تح صیلی لی سانس قرار دارند و از طرفی کمترین مقدار مربوط

رفتارهای ضد اجتماعی کودکان قربانی ،سطوح محبت بین اعضای

است به مقطع تحصیلی فوق دیپلم ،که  35نفر معادل  01/5درصد از

خانواده و حرمت خود .قابلیت اعتماد محتوایی این مقیاس نیز مورد

کل آزمودنیها تشکیل داده است.

ت یید قرار گرفته است (بشارت زاده.)0348 ،

در جدول زیر مشتتاهده میشتتود میان ین نمره استتتدالل در متغیرهای

آزمون طالق عاطفی :در این پژوهش از آزمون طالق عاطفی

حل تعارض  00/21با انحراف معیار  3/43بیش از سایر متغیرها یعنی

رازقی استفاده شد .این پرسشنامه  22سؤال  5ارزشی (همیشه  ،8بیشتر

خشتتونت کالمی و خشتتونت فیزیکی بدستتت آمده استتت همچنین

اوقات  ،3بعضی اوقات  ،2به ندرت  ،0هرگز  )1دارد .حداقل و

مشتتاهده میشتتود نمره ستترستتختی با میان ین  40/80و انحراف معیار

حداکثر این آزمون بین  1تا  44بود .افرادی که نمره باالتر از 81

 02/40بدست آمده است و از طرفی نمره طالق عاطفی با میان ین
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م شاهده شده برای هر متغیر ا ست .اگر بار عاملی کمتر از  1/3با شد

 81/11و انحراف معیار  1/30بدست آمده است.

رابطه ضعیف درنظر گرفته می شود .بارعاملی بین  1/3تا  1/2متوسط

جدول .0میان ین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
میان ین

انحراف معیار

تعداد

و اگر بزرگتر از  1/2با شد خیلی مطلوب ا ست .شاخصهای برازي

استدالل

00/21

3/43

211

خشونت کالمی

1/40

3/35

211

رایج در مدل های ا ندازهگیری برای متغیر های تحقیو در زیر هر

خشونت فیزیکی

01/21

3/41

211

سرسختی

40/80

02/40

211

طالق عاطفی

11/81

1/30

211

شکل ارائه شده است .در میان شاخصهای برازي اگر ن سبت کای
دو به درجهآزادی کمتر از  2با شد مدل از برازي منا سبی برخوردار
استتتت .شتتتاخص  RMSEAکمتر از  1/15مطلوب استتتت .ستتتایر
شاخصها نیز هر چقدر به یك نزدیكتر با شند مطلوبتر ا ست .در

براستتاس نتایج همبستتت ی بین استتتدالل و ستترستتختی ،1/518

ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها ارائه می شود .خاطر نشان می شود

همبستتتت ی بین استتتتدالل و طالق عاطفی  ،-1/834همبستتتت ی بین

که ارتباط بین خطاها در اشکال ،برازي مدل را باالتر برده است .این

خشتتونت کالمی و ستترستتختی  -1/211و همبستتت ی بین خشتتونت

ارتباطات بر ا ساس شاخص ا صالح ارائه

کالمی و طالق عاطفی  1/310و در خشتتتو نت فیزیکی مشتتتتا هده

شده در نرمافزار AMOS

ایجاد شده ا ست .به این ترتیب که هرچه برای یك ارتباط ،شاخص

میشتتود همبستتت ی بین خشتتونت فیزیکی و ستترستتختی  -1/802و

اصتتتالح باالتری باشتتتد ،افزوده شتتتدن آن ارتباط در مدل موجب

همب ست ی بین خ شونت فیزیکی و طالق عاطفی  1/813بدست آمده

بهترشدن برازي آن میشود.

استتتت همانطور که مشتتتاهده میشتتتود ستتتطو معنی داری در اکثر

در زیر برازي مدل با ضترایب استتاندارد و غیر استتاندارد نشتان

متغیرها کمتر از  1/10میباشتتد بنابراین بین ستتبكهای حل تعارض،

داده شده است:

سرسختی و طالق عاطفی رابطه معنیداری وجود دارد.
مدلیابی معادالت ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش :بطور
کلی با تکنیك مدل یابی معادالت ستتتاختاری و به کمك نرمافزار
 Amos20فرضتتیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند .برای نیل
به این منظور نخست آزمون نرمال بودن دادهها صورت گرفته است.
برای بررستتتی نر مال بودن توزیع متغیر ها از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف استفاده شد که نشان دهنده ی توزیع طبیعی تمام متغیرها
بود .فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ا ست .سطو
معنیداری آزمون از  1/15بیشتتتتر بود در نتیجه فرض صتتتفر پذیرفته

مدل برازي شده با ضرایب غیراستاندارد

شتتتده و در نتیجه توزیع متغیر مورد نظر نرمال بود .به منظور تحل یل
عاملی ابتدا از آزمون  KMO-Bartlettاستتتفاده شتتد .با توجه به نتایج
میتوان مراحل تحلیل عاملی ت ییدی را نیز بر روی داده ها به ان جام
ر ساند .مقدار بیش از  1/11آماره  KMOموید کفایت نمونهگیری و
ستتطو اطمینان  1/120برای آزمون بارتلت نیز نشتتان دهنده مناستتب
بودن مدل عاملی مورد ا ستناد میبا شد .میزان  KMOمحا سبه شده
برابر ( 1/111باالتر از  )1/11میبا شد و چون بی شتر از  1/11میبا شد
بنابراین محا سبات ن شان دهنده کفایت نمونهگیری ا ست .در نهایت
نیز مدل مربوط به فرضتتیه اصتتلی و فرضتتیههای فرعی پژوهش اجرا

مدل برازي شده با ضرایب استاندارد

شتتده استتت .مدل اندازهگیری نشتتان دهنده بارهای عاملی متغیرهای
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در این پژوهش به منظور بررسی مناسبت مدل از شاخصهای

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان اذعان کرد تمامی

مربوط به برازي مدل ارائه شده در جدول  2استفاده شد.

شاخصهای برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و

جدول .2شاخصهای برازي مدل اندازهگیری متغیر سرسختی
نتیجه

مقدار

مجذور کای بر درجه آزادی

ت یید مدل

2/113

𝑥2
df

ریشه خطای میان ین مجذورات تقریب

ت یید مدل

1/121

RMSEA

ریشه میان ین مربعات باقیمانده

ت یید مدل

1/028

RMR

بنابراین تناسب دادههای گردآوری شده با مدل مطلوب است .لذا

عنوان شاخص

برازندگی مدل نهایی سرسختی مورد ت یید میباشد .در کل با توجه
به همه شاخصها میتوان گفت مدل از برازي مناسبی برخوردار
است .در نتیجه اصالح اکثر شاخصها بهبود یافتند .خالصه نتایج

نیکویی برازي

ت یید مدل

1/101

GFI

شاخص نیکویی برازي اصالح شده

ت یید مدل

1/123

AGFI

شاخص برازي هنجار شده (بنتلر ت بونت)

ت یید مدل

1/185

NFI

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود با توجه به برازي مدل

شاخص برازي تطبیقی

ت یید مدل

1/102

CFI

شاخص برازي افزایشی

ت یید مدل

1/112

IFI

بدست آمده کلیه فرضیههای پژوهش مورد پذیري قرار گرفت.

بدست آمده از فرضیات پژوهش در جدول  8ارائه شده است.

جدول .3شاخصهای برازي مدل کلی اصالحی
مدل کلی

X2/df

CFI

RMSEA

NFI

میزان قابل قبول

>2

>1/15

<1/1

<1/1

مقادیر محاسبه شده

0/811

1/185

1/142

1/115

PRATIO

PNFI

PCFI

IFI

RFI

<1/1

<1/1

<1/51

<1/51

<1/51

1/115

1/125

1/011

1/044

1/011

جدول .8برآوردهای مدل کلی و آزمون فرضیات
نسبت بحرانی

سطو معناداری

ضریب استاندارد

نتایج فرضیهها

ارتباط کلی متغیرهای پژوهش
استدالل

<---

طالق عاطفی

3/40

1/1110

-1/28

پذیري در سطو اطمینان %15

استدالل

<---

سخترویی

2/15

1/1110

1/82

پذیري در سطو اطمینان %15

خشونت کالمی <---
خشونت کالمی <---

طالق عاطفی

8/10

1/110

1/30

پذیري در سطو اطمینان %15

سخترویی

2/32

1/182

1/02

پذیري در سطو اطمینان %15

خشونت فیزیکی <---
خشونت فیزیکی <---

طالق عاطفی

1/22

1/1110

1/83

پذیري در سطو اطمینان %15

سخترویی

3/122

1/1110

-1/24

پذیري در سطو اطمینان %15

<---

طالق عاطفی

3/325

1/110

-1/23

پذیري در سطو اطمینان %15

سخترویی

بحث و نتيجهگيری

های توخالی تبدیل میشوند که فاقد عشو ،مصاحبت و دوستی هستند

طالق عاطفی مهمترین عامل از هم گسیخت ی ساختار بنیادیترین

و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش میروند و زمان

بخش جامعه ،یعنی خانواده است .این پژوهش با هدف بررسی نقش

را سپری میکنند (استیل و کید .)0344 ،عوامل مختلفی در خانواده

میانجیگر سرسختی روانشناختی در ارتباط بین سبكهای کنترل

میتوانند زمینهساز ایجاد طالق عاطفی شوند مانند ضعف در کنترل

تعارض و طالق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه انجام شد .یکی از

تعارض خانواده ،عدم ت مین نیازهای عاطفی که به دلیل فقدان محبت

مهمترین آسیبهای خانوادگی طالق است ،اما آمار رسمی طالق

یا عدم ابراز محبت بوده است ،به صورتهای متنوعی مطرح شده

بهطور کامل نشان دهندهی میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی

است که هم ی منجر به سرد شدن رابطهی زن و مرد و گسست

نیست ،زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طالقهای عاطفی اختصاص

عاطفی شده است .در مواردی فقدان محبت و عاطفه از سوی مرد و

دارد ،یعنی به زندگیهای خاموي و خانوادههای توخالی که زن و

عالقهی یك طرفه زن به همسري از ابتدای زندگی مشترک و تبدیل

مرد در کنار هم به سردی زندگی میکنند ولی تقاضای طالق قانونی

تدریجی آن به نفرت وجود داشته است .در مواردی عدم ابراز محبت

نمیکنند

کالمی و رفتاری مورد انتظار زن به دلیل ن ري متفاوت زن و مرد در

در واقع برخی ازدواجها که با طالق پایان نمییابند ،به ازدواج

زمینهی ابراز محبت ،بیان شده است.
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مجله علوم روانشناختی

نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد نقش سرسختی

رویدادهای تنشزا هستند این پژوهش ران دریافتند که افراد سخترو

روانشناختی در ارتباط با سبكهای حل تعارض زوجین شهر

به علت استفاده از رويهای مقابلهای فعال و مؤثر ،بهزیستی باالتری

کرمانشاه معنی دار است .یافتههای این بخش از پژوهش درباره رابطه

دارند .توانایی مقابله با تنیدگی و تفسیر مجدد تجارب آزارنده برای

بین سبكهای حل تعارض سازنده (استدالل) با سرسختی روانشناختی

کاهش یا تعدیل اثرات منفی ناشی از آنها ،از خصوصیات افراد

با نتایج پژوهشهای آزادی ،سهامی ،قهرمانی و قلی پور (،)0341

سخترو است .افرادی که بیشتر از سبك مقابله مسئلهمدار بهره

قراچه ،آزادی و افراسیابی ( ،)0311کریمی ،کرمی و دهقان (،)0313

میبرند در واقع رفتارهای را برای بازسازی دوباره مسئله از نظر

نادری و همکاران ( ،)0318پراجر و همکاران ( )2105و توسینت و

شناختی و یا تغییر موقعیت تنیدگیزا به کار میبرند بنابراین میتوان

همکاران ( )2105همسو میباشد ،این پژوهش ها به منظور بررسی

نتیجه گرفت که سرسختی روانشناختی باال میتواند از بروز طالق

ت ثیر آموزي ال وهای سالم ارتباطی و حل تعارض صورت گرفته

عاطفی جلوگیری کند و هر چه سرسختی روانشناختی افراد باالتر

است از طرفی این پژوهشها نیز بر این موضوع ت کید میکنند که

باشد کمتر دچار طالق عاطفی میگردند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین سبكهای کنترل تعارض و

آموزي مهارتهای الزم جهت حل تعارضات زناشویی در بهبود

طالق عاطفی زوجین شهر کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد .این

روابط متقابل زن و شوهر مفید است.
در واقع مهارت حل تعارض زنا شویی بر بهبود روابط متقابل زن

یافته با یافتههای هاشمی و اصغری ابراهیم آباد ( ،)0315بهاری

و شوهر ت ثیرگذار بوده است و همین امر باعث می شود زن و شوهر

( ،)0318معین و همکاران ( ،)0311خدایاری فرد و همکاران

نسبت به رفتار یکدی ر صبورتر باشند و با آرامش بی شتری مسائل را

( ،)0342ساموهانو ( ،)2103موسای ،توسلی و مهرارا ( )2100و

حل کنند در واقع این امر نشتتان میدهد ستترستتختی روانشتتناختی این

آونگ ادواردز و برگمن ( )2112همسو میباشد.

افراد با التر استتتت ،این افراد به چالش ها خوي آمد می گوی ند و

طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و محبت به یکدی ر

احستتتاس و ن ريشتتتان به فعال یت ها و تغییرات در نظم زندگی را،

است و طی آن همسران به جای حمایت از همدی ر در جهت آزار و

فرصتتتی برای رشتتد بیشتتتر میدانند (دیلون و همکاران ،)2105 ،می

ناکامی و تنزل حرمت خود یکدی ر عمل کرده و هریك به دنبال

توان گفت افرادی که از سخترویی باالیی برخوردارند به سادگی

یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دی ری هستند ،در

در برابر اعمال و رفتار خود احستتتاس تعهد کرده و عق یده دارند که

ازدواجهای موفو در تفاوت با مفهوم ارائه شده از طالق عاطفی ،تبادل

رویدادهای زندگی قابل کنترل و پیشبینی هستند ،این افراد تغییر در

و ارضای متقابل نیازهای صمیمیت زوجین در حد قابل قبول و انتظار

زندگی و انطباق با آن را نوعی مبارزه برای رشد بیشتر در زندگی در

موجب تحکیم روابط محبت آمیز بین آنها میشود ،تا آنجا که می-

نظر میگیرند نه تهدیدی برای امنیت خود.

توان گفت یکی از اصول در ازدواجهای موفو ،ایجاد صمیمیت

همچنین یافتههای دی ر پژوهش نشان داد نقش سرسختی

زوجین است (وول ستونگ ونبرگ ،اکسلوز و لندکویست.)2101 ،

روانشناختی در ارتباط با طالق عاطفی زوجین شهر کرمانشاه معنی

نتایج نشان داد بین سبكهای کنترل تعارض و سخترویی

دار است که با نتایج محققین گذشته اکبری ( ،)0315صادقی،

زوجین شهر کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد که با نتایج

موسوی ،موتابی و دهقانی ( ،)0318بهاری ( ،)0318اعتمادی و

محققین گذشته (بهاری0318 ،؛ اعتمادی و همکاران0313 ،؛

همکاران ( )0313و خدایاری فرد ،شهابی واکبری زردخانه ()0342

خدایاریفرد و همکاران )0342،که پژوهشهای همسویی انجام داده

که پژوهشهای همسویی انجام داده هم راستا میباشد.

هم راستا میباشد.

با توجه به بنیانهای نظری میتوان گفت همانطور که

با توجه به بنیانهای نظری میتوان گفت همانطور که

پژوهشهای آونگ ،ادواردز و برگمن ( )2112نشان داد ویژگی

پژوهشهای آونگ ادواردز و برگمن ( )2112نشان داد ویژگی

سخترویی روانشناختی با ایجاد مقاومت در برابر تنیدگی و

سخترویی روانشناختی با ایجاد مقاومت در برابر تنیدگی و

راهبردهای مقابلهای مناسب باعث افزایش امید در افراد میشود که

راهبردهای مقابلهای مناسب باعث افزایش امید در افراد میشود که

این امر بیان ر سازگاری بیشتر افراد امیدوار با تنیدگی و توانایی تعدیل

این امر بیان ر سازگاری بیشتر افراد امیدوار با تنیدگی و توانایی تعدیل
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رویدادهای تنشزا هستند این پژوهش ران دریافتند که افراد سخترو

شود و تبلیغاتی گستردهای در این خصوص از طریو رسانههای

به علت استفاده از رويهای مقابلهای فعال و مؤثر ،بهزیستی باالتری

عمومی صورت گیرد.

دارند .توانایی مقابله با تنیدگی و تفسیر مجدد تجارب آزارنده برای

منابع

کاهش یا تعدیل اثرات منفی ناشی از آنها ،از خصوصیات افراد

ارجمند سیاهپوي ،اسحو و پیرامون ،ندا ( .)0313بررسی آسیب شناختی

سخترو است .افرادی که بیشتر از سبك مقابله مسئلهمدار بهره می

طالق عاطفی از دید زنان ( 21تا  31ساله) و پیامدهای آن بر

فرزندان ساکن در شهرکت بعثت شهرستان ماهشهر .نشریه جامعه

برند در واقع رفتارهای را برای بازسازی دوباره مسئله از نظر شناختی

شناسی مطالعات جوانان.1-22،)5(08 ،

و یا تغییر موقعیت تنیدگیزا به کار میبرند.

اعتمادی ،عذرا؛ جابری ،سمیه؛ جزایری ،رضوان السادات و احمدی ،احمد

همچنین نتایج نشان داد بین سخترویی و طالق عاطفی زوجین

( .)0313بررسی رابطه ی مهارتهای ارتباطی ،ال وهای ارتباطی و

شهر کرمانشاه رابطه معنیداری وجود دارد .شواهد متعددی وجود

سبكهای حل تعارض با صمیمیمت زناشویی در زنان شهر

دارند که نشان میدهند سخترویی میتواند یك اندازهی قابل

اصفهان .فصلنامه علمی  -پژوهشی زن و جامعه.23-18،)01(0 ،

پیشبینی از سازگاری و صمیمیت زناشویی باشد برای نمونه دانکن

اکبری ،بهمن ( .)0315رابطه ن ري مذهبی با سبكهای دلبست ی و

( )2114دریافت که سخترویی منجر به سازگاری میشود و یا به

سرسختی روانشناسی در دانشجویان متقاضی طالق .پرستاری و

بیان دی ر ،از روی سرسختی روانشناختی امکان پیشبینی سازگاری

مامایی جامع ن ر.0-4 ،)41(22 ،

زناشویی افراد وجود دارد زیرا افراد سرسخت حوادث زندگی را

آزادی ،شهیندخت؛ سهامی ،سوسن؛ قهرمانی ،زهرا و قلیپور ،گلناز

کمتر فشارزا میبینند؛ بنابراین ،میتوانند سازگاری مؤثرتری با

( .)0341ارزیابی عوامل اجتماعی زمینهساز طالق عاطفی در میان

زندگی داشته باشند .این یافتهها همچنین با تحقیقات توسینت و

کارکنان زن شرکت بهرهبرداری نفت گچساران .فصلنامه زن و
بهداشت.010-001 ،)3(0 ،

همکاران ( )2105که معتقدند تعهد در همسران به طور مثبت با ثبات

استیل ،لیز و کید ،وارن ( .)0344جامعهشناسی مهارتی خانواده .ترجمه:

و کیفیت زناشویی مرتبط است و همچنین به طور مثبت با بیان عشو

سیدان ،فریبا و کمالی ،افسانه .انتشتارات دانش اه الزهرا (س).

و سازگاری و کاهش تعارضات زناشویی مرتبط است ،همسو می

تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی .2110

باشد.

بشارتزاده ،محمدعلی( .)0348بررسی ت ثیر هوي هیجانی بر کیفیت روابط

از محدودیتهای پژوهش میتوان به ابزار پژوهش اشاره کرد،

اجتماعی .فصلنامه مطالعات روانشناختی.25-34 ،)2(0 ،
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صمیمیت زناشویی و کاهش دلزدگی استفاده شود .پیشنهاد میگردد
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برنامههای آموزشی از طریو رسانههای رادیویی و تلویزیونی اجرا
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