مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2855-3857
www.jonapte.ir

سال دوم  ،شماره  ، 02بهمن 9318

رابطه بین طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان
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چکیده
مقدمه :هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطهی بين طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان بود.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی و از نوع همبستگی بود .برای تعيين حجم نمونه در پژوهشهای همبستگی بنا به
نظرکالین  ) 1961 ( 1الزم است به ازای هر مقياس حداقل  93تا  03نمونه داشته باشيم ،بنابراین از ﺟامعه آماری زنان متاهل
مراﺟعه کننده به مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران  133به روش نمونهگيری هدفمند داوطلبانه انتخاب شدند .ﺟهت
رسيدن به اهداف پژوهش از پرسشنامههای گرایش به روابط خارج از ازدواج ،بهزیستی روانشناختی ریف (فرم کوتاه) و طالق
عاطفی محمدی و همکاران (  ) 1961متناسب با اهداف تحقيق استفاده شده است .یافته ها :نتایج تحليل رگرسيون نشان داد
بين طالق عاطفی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وﺟود دارد؛ و رابطه بين بهزیستی روانشناختی با روابط
فرازناشویی منفی و معنادار به دست آمد (  .) p≤331بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد که متغيرهای طالق عاطفی و
بهزیستی روانشناختی ميتوانند در ایجاد روابط فرازناشویی نقش داشته باشند و طالق عاطفی و بهزیستی روانشاختی بهترین
پيشبينی کننده برای روابط فرازناشویی میباشند.
واژههای كلیدی :طالق عاطفی ،بهزیستی روانشناختی ،روابط فرازناشویی
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مقدمه:
روابط فرازناشویی  1هميشه موﺟب ضربه شدید احساسی به طرفين می شود .این نوع رابطه باعث بروز احساساتی مانند
افسردگی  ،2خشم  ،9ناميدی  ،1عدم اعتماد به نفس  ،0از دست دادن هویت و احساس بیارزشی در همسری میشود که به او
خيانت شده است (امرزو  9و همکاران .) 2312 ،خيانت زناشویی همچني ن باعث بروز احساس تردید ،افسردگی و احساس گناه در
همسری می گردد که خيانت کرده است(بوکام و همکاران  .) 2336 ،9بررسی پيشينه پژوهش در زمينه عوامل مرتبط با روابط فرا
زناشویی نشان می دهد که به طور کلی این عوامل در سه حيطه تفاوتهای فردی (مانند ویژگیهای شخصيتی و نگرش ها)،
ماهيت رابطه (مانند سطح تعهد و رضایت از رابطه) و شرایط محيطی (مانند فرصت خيانت یا ﺟذابيت شخص سوم) گنجانده
میشود (وین درمن و هيورد 1666 ،؛ فریکر .) 2339 ،
خانواده به عنوان اولين نهاد ﺟامعهپذیری و کهنترین هستهی طبيعی ،در همهی ﺟوامع انسانی از ابتدای تاریخ وﺟود داشته
و بشر تاکنون نتوانسته است ﺟایگزینی برای آن بياید .این موضوع حضور هميشگی این نهاد اﺟتماعی و ضرورت وﺟودی آن را
نشان میدهد .ازدواج مبنای شکلگيری خانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل آن میشود .طالق فروپاشی
فردی ،خانوادگی و اﺟتماعی را در پی داشته و برای زنان نسبت به مردان اثرات منفی بيشتری دارد (موسایی و همکاران
 .) 2311 ،آمار رسمی طالق بهطور کامل نشان دهندهی ميزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نيست ،زیرا در کنار آن آماری
بزرگتر به طالقهای عاطفی اختصاص دارد ،یعنی به زندگیهای خاموش و خانوادههای توخالی که زن و مرد در کنار هم به
سردی زندگی میکنند ولی تقاضای طالق قانونی نمیکنند ( بخارایی ،) 1939 ،در واقع برخی ازدواجها که با طالق پایان نمی
یابند ،به ازدواجهای توخالی تبدیل میشوند که فاقد عشق ،مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با ﺟریان زندگی
خانوادگی به پيش میروند و زمان را سپری میکنند (استيل و کيد .) 1933
طالق عاطفی  3نوع دیگری از طالق و پدیدهی بسيار مهمی است که در هيچ کجا به ثبت نمیرسد .این نوع طالق مربوط به
خانوادههایی است که به دالیلی مانند سنتهای حاکم بر خانواده یا باورهای نادرست و نگرش های منفی ﺟامعه به زنان مطلقه،
ترس و نگرانی از تنهایی ،از دست دادن فرزندان یا ناتوانی در تأمين نيازهای زندگی تصميم میگيرند که به اﺟبار با همسرشان
زیر یک سقف زندگی کنند (صفایيراد ،وارسته فر .) 1963 ،از این رو یکی از عوارض این نوع زندگی شکلگيری روابط
فراخانوادگی و فرازناشویی و آسيبدیدگی صداقت اﺟتماعی است.
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در ساليان اخير رویکرد آسيبشناختی در حوزهی مطالعات سالمتی انسان مورد انتقاد قرار گرفته و به ﺟای تعریف سالمتی
به عنوان عدم وﺟود بيماری ،از معيار ﺟدیدی بنام «بهزیستی روانشناختی  »6صحبت به ميان آمده است(ریف و
سينگر .) 2331 ،13
بر طبق این رویکرد ،عدم وﺟود نشانههای اختالالت روانشناختی ،به عنوان تنها شاخص سالمتی کنار گذاشته شده و
ویژگیهایی مثبتی چون سازگاری ،شادمانی و اعتماد به نفس نيز در نظر گرفته شدند .بنابراین سالمت روان معادل کارکرد
مثبت روان شناختی تلقی میشود .از این رو داشتن احساس رضایت از زندگی ،پيشرفت بسنده ،تعامل کارآمد و موثر با ﺟهان و
انرژی و خلق مثبت در کنار عدم وﺟود نشانگان بيماری روانشناختی ،ﺟزو ویژگیهایی بودند که مالک بهزیستی روانشناختی
تلقی شدند(ریف و سينگر.) 2331 ،
بهزیستی روانشناختی وابسته به شرایط و عوامل گوناگون ،تغيير میکند .تحقيقات بسياری بر تأثير متغيرهایی چون سن،
ﺟنس یا وضعيت اقتصادی ،اﺟتماعی در بهزیستی روانشناختی تایيد کردهاند(شکری و اتال .) 2333 ،برخی از تحقيقات نيز تأثير
تجارب زندگی (چون ازدواج ،بچهدار شدن ،طالق فوت همسر و  )...کورتيمی 2330 ،11؛ و یا مواﺟهه با مسائلی چون داشتن
والدین الکليک ،داشتن بچهی عقب ماندهی ذهنی (کوميک و اتال 1639 ،12؛ علیزاده ) 2332 ،و یا پرستاری از همسر یا والدین
بيمار(ریف و سينگر ) 2333 ،را مورد مبالعه قرار داده و بر نقش آنها اذعان داشته اند .بر اساس دیدگاه واقعيت درمانی افرادی که
دارای هویتی ناموفق هستند از احساس تنهایی و بیارزشی رنج میبرند .آنها واقعيت را انکار میکنند و دچار ناخشنودی از
زندگی ،اضراب ،افسردگی و عدم احساس مسئوليت میشوند .آنها نه برای خود و نه برای دیگران ارزش قائل نيستند(شفيع
آبادی وهمکاران.) 2336 ،
بررسیهای علمی برای شناسایی عوامل و متغيرهای مرتبط با این مشکل و پيامدهای آن در ﺟامعه ،ضرورتی اﺟتناب ناپذیر
است .در کشورهای مختلف ،در خصوص علل وعوامل به وﺟود آورندة بیوفایی زناشویی و روشهای درمان و پيشگيری آن
تحقيقات مختلفی شده است؛ درحالی که به دليل حساسيت زیاد و دسترسی نداشتن آسان به افراد و نيز واکنش شدید ﺟامعه و
قوانين به عامالن ،پژوهشها در این زمينه در ایران بسيار اندک و ناکافی است .در این ارتباط رشيد و مرادی( ) 1969در
پژوهشی با عنوان "ب ررسی و شناسایی نقش متغيرهای ارتباطی در پيش بينی طالق عاطفی" دریافتند که توانایی ارتباط،
توانایی حل تعارض و مسووليت پذیری  13درصد تغييرات طالق عاطفی را پيش بينی میکنند .رسولیتبار و همکاران() 1969
نشان دادند بين سواد عاطفی و طالق عاطفی رابطه معنی داری وﺟود دارد  .در این پژوهش نشان داده شد که زوﺟين در اثر
ضعف سواد عاطفی و ناتوانی در حل تعارض ،طالق عاطفی را تجربه می کنند .بنابراین بررسی ميزان سواد عاطفی زوﺟين و
همچنين شناسایی سبکهای حل تعارض زوﺟين درک بهتری از سببشناسی پدیدهی طالق عاطفی در زوﺟين فراهم میآورد.
رحمانی و همکاران(  ) 1962با بررسی  133نفر از ﺟامعه  913نفری پژوهش خود ،دریافتند که بين بن مولفههای بهزیستی
روانشناختی یعنی پذیرش خود ،رشد فردی ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محيط ،زندگی هدفمند و دلزدگی
زناشویی رابطه منفی و معناداری وﺟود دارد .همچنين نتایج تحليل رگرسيون مشخص کرد که تحریفهای شناختی و دو مولفه
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بهزیستی روانشناختی یعنی روابط مثبت با دیگران و زندگی هدفمند میتوانند به عنوان بيشبينی کننده دلزدگی زناشویی عمل
نمایند .شریفی و همکاران (  ) 1961نيز با بررسی  203نفر از زنان متاهل که مراﺟعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای
شهر اصفهان که به شيوه نمونهگيری تصادفی انتخاب شدند نشان دادند که بين طرحوارههای عشق و توﺟيه روابط فرازناشویی
رابطه وﺟود دارد ،و رابطه بين طرحوارههای عشق و اقسام توﺟيه خيانتهای زناشویی به عنوان عوامل فردی موثر در روابط
فرازناشویی مورد تایيد قرار میگيرد .بهطور کلی طرحواره عشق ایمن کمترین ميزان رابطه را تایيد کرد .در طول دهة ،1603
مبانی نظری زیادی دربارهی بیوفایی زناشویی منتشر شد و تا دهههای 1693و  ،1633مطالعات پراکندهای در این زمينه انجام
شد .نگرانی دربارة ایدز و رفتارهای ﺟنسی پرخطر باعث شد به این نوع تحقيقات توﺟه ویژه شود؛ در نتيجه مطالب مربوط به
ادبيات موضوع افزایش چشمگيری یافت ﺟنيفریو  .) 2336 (19واگهان  ) 2333 ( 11از طریق وب سایت خود به تحقيقی در مورد
زنان آسيبدیده از خيانتهای زناشویی پرداخت .در این بررسی  1339زن ،که همسرانشان روابط ﺟنسی نامشروع داشتند
شرکت نمودند .یافتهها حاکی از آن بود که ميزان بحث و گفتگو زوﺟين در مورد مساله خيانت و ميزان پاسخگویی همسر
خيانتکار ،رابطه معناداری با کيفيت رابطه زناشویی و التيام یافتن همسر زخم خورده داشت .سایر نتایج به شرح ذیل می باشد .از
بين زوجهایی که به بازسازی رابطه خود پرداختند و متاهل ماندند  % 39 ،به همه سئواالت  % 31 ،به برخی سئواالت همسر
پاسخ دادند و  % 06از پاسخگویی به سئواالت امتناع کردند .به عبارتی پاسخگویی به سئواالت همسر زخم خورده و گفتگو در
مورد ﺟزئيات موضوع ،احتمال احيای زندگی مشترک و پيشگيری از خطرات احتمالی خيانت مجدد را افزایش میدهد به اعتقاد
واگهان هيچ چيز بدتر از ندانستن نيست .گواررو فاستر باکمن  ،) 2333 ( 10نيز نشان دادند که بر خالف برخی تحقيقات قبلی،
تعهد عامل ميانجی بين مولفه احساس رضایت– وابستگی و رابطه زناشویی ،نبود و ميزان وابستگی به همسر ،پيشبينی کننده
بهتری نسبت به عامل تعهد بود و تاثير مستقيم یا غيرمستقيمی بر الگوهای ارتباطی داشت .به عبارت دیگر افراد پس از بی -
وفایی و خيانت همسر ،بدون توﺟه به تعهد قبلی ،مجددا ميزان تعهد خود به رابطه زناشویی را مورد ارزیابی قرار می دهند و
مولفههای تشکيل دهنده تعهد (ميزان رضایتمندی ،کيفيت ارتباط ﺟدید و سرمایهگذاری بر رابطه زناشویی) مستقيما تحت
تاثير سبک ارتباطات زناشویی پس از افشاء خيانت و بیوفایی یکی از زوﺟين است .بدین معنی که پس از وقوع خيانت ،ارتباطات
سازنده ،منجر به بازسازی رابطه ووفاداری میشود و بالعکس ارتباطات مخرب ،منجر به کاهش ارتباط ،انتقام گيری و فاصله
گرفتن از یکدیگر می گردد .همچنين مشخص شد افرادی که عهدشکنی همسر را بسيار منفی و گناهی نابخشودنی تلقی کردند،
سبک ارتباطی مخرب و فاصله گرفتن از وی را در پيش گرفتند .اصالح و بازسازی رابطه پس از وقوع خيانت و بیوفایی یکی از
زوﺟين ،امری ساده و آسان نيست ولی عوامل احساس رضایت و سرمایه گذاری بر روابط زناشویی و ارتباط ضعيف با نفر دیگر در
کمک به افراد ،ﺟهت برقراری و ایجاد روابط سازندهتر پس از افشاء خيانت همسر بسيار تاثيرگذار است.
بر این اساس در ا ین پژوهش در پی پاسخگویی به این سﺆال هستيم که آیا بين طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با
روابط فرازناشویی زنان رابطه وﺟود دارد؟
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روش
نوع پژوهش
این مطالعه از نوع پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بوده است  .که در این پژوهش طالق عاطفی و بهزیستی
روانشناختی ،متغير پيش بين و روابط فرازناشویی به عنوان متغير مالک در نظر گرفته شده اند.
آزمودنی ها
ﺟامعه آماری پژوهش را کليه زنان متاهل مراﺟعه کننده به مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران تشکيل میدادند؛ روش
نمونهگيری هدفمند بوده و برای تعيين حجم نمونه در پژوهشهای همبستگی بنا به نظرکالین  ) 1961 ( 1الزم است به ازای
هر مقياس حداقل  93تا  03نمونه داشته باشيم .در پژوهش حاضر با توﺟه به تعداد متغيرهای پيش بين تعداد حجم نمونه 133
نفر در نظر گرفته شد.
روش اجرا
پس از کسب مجوز های الزم به منظور ﺟمعآوری اطالعات ،از بين کليهی زنان زنان متاهل مراﺟعه کننده به مراکز مشاوره
و روان درمانی شهر تهران ،به روش نمونهگيری در دسترس و حجم نمونه بر اساس تعداده مولفههای پژوهش به تعداد  133نفر
به انتخاب شدند و بعد از ارائهی توضيحاتی در مورد پرسشنامههای پژوهش برای آزمودنیها ،پرسشنامهها با نظارت محقق به
آزمودنیها داده شد و آنها به پرسشنامهها پاسخ دادند .سپس به بررسی پاسخها و تحليل آماری پرداخته شد که یافتههای
آماری نتایج این پژوهش را مشخص کردند.
ابزار های پژوهش
 .9پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج :پرسشنامه محقق ساخته توسط خانم مليحه شيردل در سال ( ) 1930
میباشد .این پرسشنامه از  21ماده تشکيل و به روش ليکرت ساخته شده است و دارای  1گروه سﺆال به شرح زیر است .1 :به
دليل نارضایتی از روابط ﺟنسی (همسر) .2 ،نارضایتی از روابط عاطفی(همسر) .9 ،تنوع طلبی .1 ،سوء ظن نسبت به وفاداری
همسر و حس انتقامﺟویی از وی؛ برای سنجش ميزان روایی محتوایی ،این پرسشنامه توسط  0استاد با مدارک دکترای روان -
سنجی ،مشاوره ،روانشناسی و آسيبشناسی اﺟتماعی و خانواده ،مورد بررسی قرار گرفت که روایی محتوایی آن را مورد تأیيد
قرار دادند .برای سنجش ميزان اعتبار آزمون (همسانی درونی) ،این پرسشنامه بر روی  21نفر (  13نفر زن و  11نفر مرد ) به -
عنوان نمونه اﺟرا شده و آلفای کرانباخ محاسبه شد که آلفای کرانباخ در آزمون ميزان گرایش به رابطة نامشروع  3 /69بدست
آمد که نشان میدهد این آزمون از اعتبار )همسانی درونی( باالیی برخوردار است .پرسشنامة فوق از نوع ليکرت است .سﺆاالت
دارای بار مثبت به ترتيب از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم ،نمرة  0تا  1به آنها تعلق ميگيرد ،و سواالتی دارای بار منفی هستند،
به ترتيب از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم ،نمرة  1تا  0به آنها تعلق میگيرد (شيردل.) 1936 ،
 .0پرسشنامهی بهزیستی روان شناختی ریف(فرم كوتاه) :این پرسشنامه  13سوال داشته و هدف آن ارزیابی و
بررسی بهزیستی روانشناختی از ابعاد مختلف (استقالل ،تسلط بر محيط ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در
زندگی ،پذیرش خود) می باشد .طيف نمره گذاری آن بر اساس طيف ليکرت شش گزینهای است و دارای  9بعد .1استقالل؛
.2تسلط بر محيط؛ .9رشد شخصی؛ .1ارتباط مثبت با د یگران؛ .0هدفمندی در زندگی؛ .9پذیرش خود ،میباشد .همسانی درونی
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این مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ در  9عامل پذیرش خود ،تسلط محيطی ،رابطه ی مثبت با دیگران ،داشتن هدف در
زندگی ،رشد شخصی و استقالل به ترتيب برابر با  3 /92 ،3 /99 ،3 /02 ،3 /90 ،3 /99 ،./01و برای کل مقياس  3 /91بدست آمد.
 .9پرسشنامه استاندارد طالق عاطفی محمدی و همکاران ( :)9311پرسشنامه طالق عاطفی ،توسط محمدی ،ﺟوکار
کمال آبادی و گلستانه (  ) 1961طراحی شده است  .این مقياس دارای  99گویه و دارای ابعاد انتقاد و سرزنش ،سکوت و
ﺟبههگيری ،واکنش عاطفی ،آميزش عاطفی ،قدرت و منابع ،فقدان و افسردگی و سرخوردگی ،زاویه سوم ،محدود کردن و
مشکالت ﺟنسی می باشد .هر کدام از ابعاد دارای  1سوال می باشند که با یک مقياس ليکرت پنج درﺟهای (هرگز تا هميشه) و
هر ماده دارای ارزشی بين  1تا  1است .در پژوهش (محمدی و همکاران ) 1960 ،روایی پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان
این حوزه تأیيد شده است.
روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحليل آماری داده ها از روش های توصيفی شامل(فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار ) و روش های
استنباطی (همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون ) استفاده شد.
نتایج شاخص های توصيفی شامل ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط
فرازناشویی در ﺟدول شماره (  ) 1گزارش شده است.

گروه آزمایش
پيش آزمون

مولفه
M
افسردگی

نشخوارفکر
ی

گروه گواه

SD

01 /33

8/319

/93

92/211

پيش آزمون

پس آزمون
M

پس آزمون

SD

M

SD

M

SD

/323

/333

/32

8/033

/123

2/339

91

2

13/293

/330
2

39

03

01
/21
38

/311
90

/312
31

/398
2

ﺟدول  :1ميانگين و انحراف استاندار متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی ()n=133

چنانکه نتایج در ﺟدول فوق دیده میشود که ميانگين طالق عاطفی  90 /01با انحراف معيار  ،19/29ميانگين بهزیستی
روانشناختی با ميانگين  13 /03با انحراف معيار  ،13 /09ميانگين روابط فرازناشویی  99 /39با انحراف معيار  ،11 /93است.
برای استفاده از آزمونهای پارامتریک ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسميرنف نرمال بودن توزیع متغيرهای طالق
عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی بررسی میشود.
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ﺟدول  :2آزمون کولموگروف – اسميرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با
روابط فرازناشویی

تعداد
133

متغيرها
طالق عاطفی

آماره آزمون
1 /166

سطح معناداری
3 /366

بهزیستی روانشناختی روابط

1 /131

3 /119

133

فرازناشویی

1 /109

3 /193

133

مطابق اطالعات ﺟدول سطح معناداری آزمون کولموگروف – اسميرنف برای همه متغيرها مورد مطالعه بيشتر از 3 /30می -
باشد .لذا نتيجه آزمون برای هيچ یک از متغيرها معنی دار نيست و در نتيجه توزیع همه متغيرها نرمال می باشد بنابراین می
توان از آزمون های پارامتریک برای آزمودن فرضيههای پژوهش استفاده کرد.
برای آزمون فرضيههای پژوهش نتایج ضریب همبستگی مورد توﺟه قرار گرفته و هر ی ک از آنها را بررسی شدهاند.
ﺟدول  :9ماتریس همبستگی متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی

طالق عاطفی

بهزیستی روانشناختی

روابط فرازناشویی

متغير
طالق عاطفی

1

** - 3 /936

** 3 /031

بهزیستی روانشناختی

-

1

روابط فرازناشویی

-

-

**

- 3 /113
1

** p>3 /31
داده های ﺟدول فوق نتایج آزمون رابطه خطی همبستگی پيرسون بين متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با
روابط فرازناشویی را نشان میدهد .با توﺟه به سطح معنیداری به دست آمده رابطه خطی بين طالق عاطفی با روابط
فرازناشویی در سطح  3 /31مثبت و معنادار است .با توﺟه به سطح معنیداری به دست آمده رابطه خطی بين بهزیستی
روانشناختی با روابط فرازناشویی در سطح  3 /31منفی و معنادار است.

آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان رابطه وجود دارد.
ﺟهت تعيين بهترین پيش بينی کننده روابط فرازناشویی از بين متغيرهای پيش بينی کننده طالق عاطفی و بهزیستی
روانشناختی از مدل رگرسيون با روش گام به گام استفاده شده است .قابل ذکراست که متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی
روانشناختی با روابط فرازناشویی وارد معادله شده است نتایج حا صل در ﺟدول  1ارائه شده است.
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ﺟدول  :1تحليل رگرسيون (متغير که با استفاده از مدل گام به گام وارد معادله رگرسيون شده اند) طالق عاطفی و بهزیستی
روانشناختی

شاخصها منبع
تغييرات

ضریب استاندارد
خطای
معيار تفکيک رگرسيون ((B

ضریب
تفکيکی رگرسيون
() B

مدل اول

مقدار ثابت

16 /012

طالق عاطفی

3 /123

مقدار ثابت
طالق عاطفی
بهزیستی
روانشناختی

آزمون
Tبرای معناداری
شيب خط
رگرسيون

/306

3 /031

9 /126

3
مدل دوم

سطح
معناداری

/333
3

93 /012
3 /903

3/392

3 /169

0 /916

- 3 /112

/301

- 3 /220

- 2 /066

/333
3

3

/311
3

در مدل اول متغير طالق عاطفی وارد معادله شده و معادله آن به صورت زیرتنظيم گردیده است.

Yˆ  a  b1 x1
(متغير طالق عاطفی ) ×(  =16 /012 +) 3 /123روابط فرازناشویی
با توﺟه به نتایج ﺟدول  9مشخص میشود مقدار βاستاندارد شده مربوط به متغير طالق عاطفی  3 /031است این عدد
نشان میدهد که متغير طالق عاطفی به طور مستقيم بر روابط فرازناشویی اثر دارد و متغير طالق عاطفی  3 /031تغييرات
متغير مالک روابط فرازناشویی را پيش بينی کند.
اگر یک واحد تغيير در متغير پيشبين طالق عاطفی مشاهده شود متغير مالک فرازناشویی  3 /031تغيير میکند بدین معنا
که با افزایش متغير طالق عاطفی متغير روابط فرازناشویی افزایش پيدا میکند .چنانچه دیده میشود مقدار Tمربوط به متغير
طالق عاطفی  9 /126در سطح  3 /31معنادار است.
در مدل دوم متغيرهای طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی معادله شده وارد معادله آن به صورت زیر تنظيم گردیده
است.

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2
(متغير طالق عاطفی ) ×(  =93 /012 +) 3 /903روابط فرازناشویی
(متغير بهزیستی روانشناختی)( +)- 3 /112
با توﺟه به نتایج ﺟدول  9مشخص میشود مقدار  βاستاندارد شده مربوط متغير بهزیستی روانشناختی  - 3 /220است این
عدد نشان میدهد که متغير بهزیستی روانشناختی به طور معکوس بر متغير فرازناشویی اثر دارد و متغير بهزیستی روانشناختی
 - 3 /220تغيير ات متغير مالک روابط فرازناشویی را پيشبينی میکند.
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اگر یک واحد تغيير در متغير پيشبين بهزیستی روانشناختی مشاهده شود متغير مالک فرازناشویی  - 3 /220تغيير میکند
بدین معنا که با افزایش متغير بهزیستی روانشناختی ،متغير روابط فرازناشویی کاهش پيدا میکند .چنانچه دیده میشود
مقدار Tمربوط به متغير بهزیستی روانشناختی  - 2 /066در سطح  3 /31معنادار است.
با توﺟه به معنادار شدن رابطه محاسبه شده با 3 /66احتمال نتيجه گرفته میشود که فرضيه پژوهش مبنی بر اینکه بين
طالق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان رابطه وﺟود دارد ،تایيد میشود  .و متغيرهای طالق عاطفی و
بهزیستی روانشناختی بهترین پيش بينی کننده برای روابط فرازناشویی است
فرضیه فرعی اول  :بین طالق عاطفی با روابط فرازناشویی زنان رابطه وجود دارد.
ﺟدول  :0ماتریس همبستگی متغير ميزان طالق عاطفی با روابط فرازناشویی

متغیر
طالق عاطفی
روابط فرازناشویی

طالق عاطفی

روابط فرازناشویی

1
-

** 3 /031
1
** p<3 /31

براساس داده های ﺟدول  0ضریب همبستگی محاسبه شده نشان میدهد که بين طالق عاطفی با روابط فرازناشویی رابطه
مثبت و معناداری وﺟود دارد (  ) r= 3 /031 ،p< 3 /31به عبارت دیگر هر چقدر متغير ميزان طالق عاطفی افزایش یابد ،متغير
روابط فرازناشویی نيز افزایش می یابد.
فرضیه فرعی دوم :بین بهزیستی روانشنا ختی با روابط فرازناشویی زنان رابطه وجود دارد.
ﺟدول شماره  :9ماتریس همبستگی متغير ميزان بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی

بهزیستی روانشناختی

متغير
بهزیستی روانشناختی با روابط

1

فرازناشویی

-

روابط فرازناشویی
** - 3 /113
1
** p<3 /31

براساس دادههای ﺟدول  9ضریب همبستگی محاسبه شده نشان میدهد که بين بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی
رابطه منفی و معناداری وﺟود دارد (  ) r= - 3 /113 ،p< 3 /31به عبارت دیگر هر چقدر متغير ميزان بهزیستی روانشناختی
افزایش یابد ،متغير روابط فرازناشویی نيز کاهش می یابد.
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بحث و نتیجه گیری
همانطور که در نتایج تحليل های آماری فوق مشاهده گردید و با توﺟه به معنیدار شدن رابطه محاسبه شده با 3 /66
احتمال نتيجه گرفته میشود که فرضيه پژوهش مبنی بر این که بين طالق عاطفی وبهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی
در زنان رابطه وﺟود دارد تأیيد میشود و متغيرهای طالق عاطفی ،بهزیستی روانشاختی بهترین پيش بينی کننده برای روابط
فرازناشویی است.
یافته های حاصل از این تحقيق در این زمينه با نتایج برخی از تحقيقات پژوهشهای رسولی تبار و همکاران (،) 1969
چالشتری و همکاران (  ) 1960و فراست کيش و همکاران ( ) 1960هاشمی و همکار (  ،) 1969رحمانی و همکاران ( ،) 1962باستانی
و همکاران (  ) 1936همسو میباشد.
در تبيين این موضوع میتوان گفت که برخی ازدواج ها با طالق پایان نمی یابند ،به ازدواجهای توخالی تبدیل میشوند که
فاقد عشق ،مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با ﺟریان زندگی خانوادگی به پيش میروند و زمان را سپری میکنند،
استيل و وارن(  ) 1933طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و محبت به یکدیگراست؛ همسران به ﺟای حمایت از یکدیگر
در ﺟهت آزار و اذیت و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل مینمایند و هر یک به دنبال یافتن دليلی برای اثبات عيب و
کوتاهی و طرد دیگری هستند .در زنان ابعاد مختلف روانی ،اﺟتماعی و فرهنگی در تجربه طالق عاطفی در تعامل هستند که به
شدت بهزیستی روانشناختی زنان را تحت تأثير قرار می دهد ميزان باالی پذیرش خود،ر وابط مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند،
رشد شخصيتی در زنان به همان اندازه می تواند زنان را از روابط فرازناشویی دور کند که طالق عاطفی میتواند زنان را به سمت
روابط فرازناشویی سوق دهد .زوج های ایمن سطوح باالتر صميميت و تعهد را در روابط خود تجربه میکنند و زوجهای ناایمن
سطوح پایينتر این ویژگی را گزارش کردهاند .بنابراین تعارضات ميان فردی بيشتری را به خصوص با همسرخود تجربه می -
کنند ،که خود عامل زمينهساز برای روابط فرازناشویی است ( عسگری.) 1932 ،
فرضيه فرعی اول این پژوهش با نتایج پژوهشهای رشيد و همکار ( ،) 1969هاشمی و همکار (  ،) 1969عبدی و
همکار (  ،) 1962ابراهيمی و همکار (  ،) 1961شریفی و همکاران (  ) 1961همخوانی دارد و در تبيين آن میتوان گفت که پل
بوهانان طالق عاطفی را اولين مرحله در فرایند طالق و بيانگر رابطه زناشویی رو به زوالی میداند که احساس بيگانگی ﺟایگزین
آن میشود .زن و شوهر اگر چه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اﺟتماعی ادامه دهند ،اما ﺟاذبه و اعتماد آنها نسبت
به یکدیگر از بين رفته است .طالق عاطفی به عنوان انتخابی نفرتانگيز بين تسليم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود
تجربه میشود ،که در آن هر یک از زن و شوهر ،به دليل غمگينی و نااميدی ،د یگری را آزار دهد .طالق عاطفی ،رابطهای را
توصيف می کند که در آن همسران در محيطهای اﺟتماعی ،خوب و صميمی به نظر میرسند ،ولی در خلوت قادر به تحمل
یکدیگر نيستند .بنابراین در طالق عاطفی ،زوﺟين فقط در زیر یک سقف زندگی میکنند؛ در حالی که ارتباطات بين آنها
کامالً قطع شده یا بدون ميل و رضایت است (محمدی .) 1939 ،بنابراین شرایط علی نادیده گرفته شده در زنان شامل نيازها،
انتظارات و نظرات زن توسط مرد می باشد که نمونههای آن شامل عدم تأمين نياز عاطفی ،بی توﺟهی مرد ،مشکالت ارتباطی،
عدم همدلی و همراهی و انتخاب نامناسب همسر می باشد که زنان به شکل بيمارگونه به سمت روابط فرازناشویی سوق میدهد
به این اميد که بتوانند برای نيازها و انتظارات و نظرات خود خود پاسخی مطلوب دریافت کنند.
فرضيه دوم پژوهش نيز با نتایج پژوهشهای چالشتری و همکاران (  ،) 1960فراست کيش و همکاران (  ،) 1960عبدی و
همکاران (  ، ) 1962ترابيان و همکاران (  ،) 1961باستانی و همکاران (  ،) 1963حسينی و همکاران (  ) 1933همخوانی دارد .این
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فرضيه راچنين می توان تبيين کرد که گالسر برای انسان دو نياز اساسی قائل است :نياز به مبادله عشق و محبت و نياز به
احساس ارزش .وی نشانه بارز سالمت روان را پذیرش مسئوليت میداند و معتقداست که هر فردی یک هویت متصور داردکه
بدان وسيله احساس موفقيت یا عدم موفقيت نسبی میکند .مدل سالمت بهزیستی سه نوع بهزیستی هيجانی ،بهزیستی
روانشناختی و بهزیستی اﺟتماعی را باهم ترکيب کرده و مفهوم کامل و ﺟامع از بهزیستی را که هم ﺟنبه عاطفی(بهزیستی
هيجانی)و هم ﺟنبه کاربردی(بهزیستی روانشناختی واﺟتماعی) سالمت روانی را در بر میگيرد به وﺟودآورده است .سالمت
روانی دارای  19نشانه است که  2نشانه مرتبط با بهزیستی هيجانی  0نشانه مرتبط با بهزیستی اﺟتماعی و 9نشانه مرتبط با
بهزیستی روانشناختی است .بهزیستی روانشناختی به معنای قابليت یافتن تمام استعدادهای فرداست طبق تحقيقات شریفی و
همکاران(  ) 1961بين سبکهای عشق ورزی دوستانه ،بازیگرانه ،شهوانی ،واقع گرایانه و فداکارانه با انگيزههای خيانت زناشویی
درابعاد عشقی ،ﺟنسی ،هيجانی و انگيزههای بيرونی رابطههای معناداری وﺟوددارد .لذا هرچه ميزان بهزیستی روانی افزایش
یابد به همان اندازه گرایش افراد به خيانت و ورود به روابط فرازناشویی کاهش می یابد و برعکس.
نتایج این تحقيق میتواند به خيل عظيمی از زنان درگير در روابط فرازناشویی و مشاوران ،روانشناسان ،روانپزشکان و
مددکاران اﺟتماعی کمک بنماید ،بنابراین پيشنهاد میشود آموزش شيوه تفکر منطقی و مهارتهای ارتباطی صحيح در قالب
آموزش قبل از ازدواج به منظور پيشگيری از بروز مشکالت زناشویی صورت گيرد .همچنين توصيه میشود در تحقيقات آتی
عامل فرهنگ و مذهب در پيش بينی روابط فرازناشویی در ایران با سایر کشورها مقایسه و بررسی گردد و نيز پژوهشهایی از
این نوع روی زنان و مردان به صورت مجزا انجام شود تا نتایج قابليت تعميم پذیری بيشتری داشته باشد .الزم به ذکر است که با
توﺟه به آنکه پژوهش حاضر بر روی زنان متاهل مراﺟعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران صورت گرفته است،
قابليت تعميم نتایج آن به ﺟوامع دیگر محدود است .از دیگر محدودیت این پژوهش میتوان به ویژگی اﺟتماعی و فرهنگی
ﺟامعه و مالحظاتی که باعث میشود افراد در بسياری از موارد محافظه کار باشند و از دادن اطالعات صحيح طفره روند ،اشاره
کرد.
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