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چكيده
زمينه هدف :با توجه به نقش مهم مالکهاي همسر گزينی در ايجاد فرسودگی زناشويی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی مالكهاي همسرگزينی و
فرسودگی زناشويی به عنوان متغیَرهاي پیش بین زوجین متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک صورت گرفت.
روش :طرح تحقیق همبستگی از نوع علی -مقايسهاي است .جامعه اين تحقیق شامل تمام متقاضیان طالق مراجعه كننده به دادگاه خانواده شهرستان
الرستان در  6ماه اول سال  0331كه بین  4تا  6سال از زندگی زناشويی آنها میگذشت و هم چنین زوجین مايل به ادامه زندگی مشترک كه از
لحاظ ويژگیهاي دموگرافیك (سطح تحصیالت ،مدت ازدواج  ،سن و )...كه مشابه افراد متقاضی طالق بودند میشد .نمونه مورد نظر شامل 31
زوج ( 31نفر مرد و  31نفر زن) متقاضی طالق و  31زوج ( 31نفر مرد و  31نفر زن) مايل به ادامه زندگی مشترک بودند كه به صورت تصادفی ساده
از میان جامعه تحقیق انتخاب شدند .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش ،شامل پرسشنامه مالكهاي همسر گزينی و پرسشنامه فرسودگی زناشويی
بود.
يافتهها :به منظور تجزيه وتحلیل دادهها ،از آزمون آماري تحلیل تمیز استفاده شد .نتايج اين تحلیل نشان میدهد كه متغیّر فرسودگی زناشويی و
مالک محتوايی همسرگزينی قادرند به طور معناداري عضويت گروهی افراد به طبقه متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک را پیش بینی
كنند .همبستگی متعارف اين متغیّرها در جداسازي گروهها در تحلیل تمیز به روش همزمان برابر با 1/773و در تحلیل تمیز به روش گام به گام برابر
با  1/756است .سطح معنی داري تابع تمیز در اين پژوهش  P< 101110است.
نتيجهگيري :يافته هاي اين پژوهش ،نقش مالكهاي همسر گزينی محتوايی وفرسودگی زناشويی را به عنوان متغیّرهاي پیش بینی كننده احتمال
طالق در زوجین مورد تايید قرار داد و میتواند در تعیین راهبردهاي مشاورهاي ،بخصوص در امر مشاوره قبل از ازدواج مؤثر واقع گردد.
كليد واژهها :مالكهاي همسر گزينی ،فرسودگی زناشويی ،افراد متقاضی طالق  ،افراد مايل به ادامه زندگی مشترک .
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مقدمه
ازدواج نخستین پیمان عاطفی و قانونی در زندگی ما به شمار میآيد .بعالوه ،همسرگزينی و پیمان زناشويی هردو
نشانه بالیدگی و پیشرفت شخصیمیباشند .گزينش همسر بی گمان يكی از مهمترين تصمیمهايی است كه ما در زندگی خود
میگیريم(بیرشك .)0384 ،ازدواج ،اولین و مهمترين مرحله در چرخه زندگی خانوادگی است كه در آن انتخاب همسر
صورت میگیرد و موفقیت در ديگر مراحل زندگی به موفقیت در اين مرحله بستگی دارد(نیتزل 0و هاريس.)4118،4
گرچه ازدواج هنوز بخشی از ساختار جامعه است ،اما اكنون ديگر والدين و واسطههاي ازدواج ،انتخاب همسر را
تحمیل نمی كنند و در عوض ،بیشتر انتخاب آزاد حاكم است يا اين گونه به نظر می رسد (برنشتاين 0332 ، 3؛ترجمه سهرابی
 .)0384ازدواج مهمترين رويداد زندگی فرد است ومهمترين مرحله چرخهي زندگی خانوادگی محسوب می شود(
سیاتیري .)0382،بدين منظور ،وجود مجموعه اي از آگاهیها و اطالعات در جهت ارتقاي كیفیت ازدواج الزامی میباشد.
ازدواجهاي موفق هستند كه در آنها مالكهاي انتخاب همسر به درستی رعايت شده باشد و طرفین از مالكها خود آگاهی و
تعريف روشنی داشته باشند(رفاهی.)0387،
اولويتها و مالكهاي همسرگزينی ،2ادراكاتی در مورد صفات يا ويژگیهايی هستند كه از يك معشوقه خیالی يا
همسر بالقوه ،مطالبه می شوند وتعداد زيادي از اين ادراكات به صورت واضحی با هیجانات در ارتباط هستند(باس.)4117، 5در
دهههاي گذشته رويكردهاي متفاوتی در ارتباط با همسرگزينی شكل گرفته است .كه هر يك از آنها ،فرايند و چگونگی
انتخاب زوجها توسط افراد متفاوت رااز ديدگاههاي متفاوت مورد تجزيه وتحلیل قرار میدهد .همچنین هر ديدگاه معیارهايی
را كه هر فرد در هنگام انتخاب همسر مد نظر قرار می دهد ،نیز بررسی می كند(دابويس.)4101، 6
باس معتقد است همسر گزينی اساسا پديدهاي روانشناختی است .در رشته هاي مختلف روانشناسی اين پديده را از
منظرهاي مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار میدهند (باس .)4115 ،براي چگونگی انتخاب همسر به مواردي مانند انتخاب
بر اساس تصادف از میان مجموعهي محدودي از افراد اساساً شبیه خود فرد (اليكن7و تیلیجن ،)41188،همتاهمسري 3يا
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گرايش به انتخاب همسر مشابه خود (مالمید ، )0332،0تكمیل كنندگی يا گرايش به انتخاب فرد مكمل و جذابیت بین فردي،
داليلی مانند سود بردن از روابط عاشقانه (نظريه تبادل اجتماعی ،)4حفظ هماهنگی در تفكر و ارتباطات اجتماعی خود (نظريه
توازن ،)3اشاره شده است .ديدگاه زيست شناسی تكاملی ،تبیین خود درباره انتخاب همسر را به اين صورت مطرح می كند
كه انسان ازدواج می كند تا احتمال پخش ژنهاي خود را به حداكثر برساند .در جريان تنازع بقا ،شايسته ترين اعضاي يك
گونه به اندازه كافی زنده میمانند كه ويژگیهاي خود را به نسل بعد انتقال دهند(كرين .)4113 ،2نظر به آن كه ازدواج ،اولین
اولین ومهمترين مرحله چرخهي زندگی خانوادگی محسوب می شود و مهمترين عامل در ايجاد جامعه سالم
است(فريدمن .)4117،5پديده اي بسیار مهم قلمداد می شود ودر اين مقوله همسر گزينی به عنوان سنگ بناي اولیه تشكیل
خانواده از اهمیت بسیاري برخوردار است( نصیرزاده و رسول زاده .)0388 ،علت اكثر مسائل و مشكالت خانوادهها در
صورت ريشهيابی ،به انتخاب نامناسب در يك يا چند عامل اثر گذار در ازدواج بر می گردد.صرف وقت و دقت در انتخاب
همسر خوب سرمايه گذاري براي حصول يك زندگی سعادتمند و لذت بخش است(ماركمن.)4118 ،6
سیمون )4118(7در ضمن پژوهشی نشان داد ،وقتی افراد متوجه می شوند كه نسبت به مالكهاي صحیح همسر گزينی
گزينی بی توجه بودند احساس سرخوردگی و فرسودگی زناشويی می كنند و انتخاب نامناسب مالكهاي همسر گزينی می-
تواند يكی از منابع فرسودگی و زوال تدريجی زندگی زناشويی باشد.
والر )0338(8اولین محققی بود كه پیشنهاد داد طالق ممكن است ريشه در سر خوردگی زوجین داشته باشد.
سرخوردگی  3و فرسودگی زناشويی  ،كاهش تدريجی دلبستگی عاطفی به همسر است كه با احساس بیگانگی ،بی عالقگی و
و بی تفاوتی زوجین به يكديگرو جايگزينی عواطف منفی به جاي عواطف مثبت همرا ه است .در يك ازدواج سرخورده
ي كی يا هر دو زوج ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و كاهش عاليق و ارتباطات متقابل ،نگرانیهاي قابل توجهی در
خصوص تخريب فزاينده رابطه و پیشروي به سمت جدايی و طالق دارند (شريفی ،كارسولی،بشلیده.) 0331،
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از نظر لینگرن )4113( 0فرسودگی از پا در افتادن جسمی و عاطفی و روانی است كه از عدم تناسب بین توقعات
ناشی می شود .فرسودگی يك روند تدريجی است و به ندرت به طور ناگهانی بروز می كند .در واقع صمیمیت وعشق به
تدريج رنگ میبازد و به همراه آن احساس خستگی عمومی عارض میشود .در شديد ترين نوع آن ،اين فرسودگی باعث
فروپاشی رابطه میشود .فرسودگی طبق تعريف ،از پا افتادگی جسمی ،عاطفی و روانی است كه ناشی از عدم تناسب مزمن
بین انتظارات و واقعیت است (پاينز0336،؛ ترجمه گوهري راد و افشار  .)0383،فرسودگی زمانی ظاهر می شود كه زوج
متوجه می شوند با وجود تمام تالشی كه كردهاند ،اين رابطه به زندگی شان هیچ معنا و مفهوم خاصی نداده و هرگز نخواهد
داد ( ون پلت .)4113.4انباشته شدن فشارهاي روانی تضعیف كننده عشق ،افزايش تدريجی خستگی و يكنواختی و جمع شدن
رنجشهاي كوچك به بروز فرسودگی كمك می كند ( برک ،وير ودورز .)4117 ،3كايرز( )0333معتقد است با وجود
اي نكه تمامی ازدواجها به نوعی سرخوردگی را تجربه می كنند ،اما بسیاري از اين ازدواجها با كیفیت پايین ادامه يافته و زندگی
متاهلی بی ثباتی را تشكیل می دهندكه متمايل به فروپاشی است و مسلماَ با فراوانی افكار و تصورات درباره جدايی همراه
خواهد بود(شريفی و ديگران .)0331 ،به منظور جلوگیري از چنین وضعیتی (فرسودگی زناشويی) توجه جدي به مالكهاي
همسر گزينی و انتخاب همسر قبل از ازدواج ضروري به نظر می رسد(لی .)4113،به طور كلی كار بر روي فرسودگی
زناشويی تاثیرات بسیاري بر بهبود روابط زوجین ،امكان شكل گیري ازدواجهاي آگاهانه تر با در نظر گرفتن مالكهاي همسر
گزينی و بهبود ارتباط زوجین ،افزايش احترام و مورد حمايت قرار گرفتن ،داشتن نگرش مثبت به زندگی و در نهايت رسیدن
به خود شكوفايی دارد(نیلز.)4113،
از آنجا كه مالكها ومعیارهاي گزينش همسر نقش مهمی در رضايت افراد از زندگی دارند و چنانچه مالكها و
معیارهاي گزينش همسر مبتنی بر واقع بینی باشد ،دلزدگی كمتري ايجاد می شود .پژوهشها در ارتباط با مالكهاي
همسرگزينی نشان می دهد كه بین معیارهاي همسر گزينی و رابطه آن با عملكرد خانواده (رفاهی  ) 0387 ،و مالكهاي همسر
گزينی و ثبات ازدواج وپايداري خانواده (گلیكسوهن  ) 4101 ،و مالكهاي همسر گزينی و كیفیت زندگی زناشويی و
رضايت از زندگی زناشويی (استسیو )4112 ،و مالكهاي همسر گزينی و ويژگی هاي شخصیتی زوجین (ابو القاسمی و
ايرانپور ) 0373،و مالكهاي همسر گزينی و سطح خودمتمايز سازي و تفكیك خويشتن ( اكرمیان ) 03388 ،رابطه معناداري
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وجود دارد و هم چنین يافتهها نشان می دهد كه بین مالكهاي همسر گزينی با توجه به فرهنگ (باس )4115،و جنسیت
(غالمی 0386 ،و عابدي و فرح بخش ) 0373 ،تفاوت معناداري وجود دارد.
پژوهش هاي متعددي در رابطه با فرسودگی زناشويی نشان می دهد كه بین فرسودگی زناشويی و باورهاي غیر
منطقی (بالور 4116،و اديب راد و اديب راد 0382 ،و عامري ) 0383،و نگرش مثبت وفرسوگی زناشويی( نیلز 4113،و لی،
 4113وجركین  ) 4113 ،و رابطه صمیمی با همسر و فرسوگی زناشويی (نادري ،افتخار ،آمالزاده )0383 ،و وابستگی خاص
نسبت به همسر و فرسودگی زناشويی (عامري )0383 ،و الگوهاي اسنادي در زوجین و فرسودگی زناشويی (شريفی،
كارسولی ،بشلیده )0331 ،و كیفیت روابط زناشويی و فرسودگی زناشويی (موسويی زاده )0388 ،و فرسودگی زناشويی و
فرسودگی شغلی (پاينز و نانز 4113،و نويدي )0382 ،رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و انتخاب همسر و اثرات زيانبار طالق بحث انتخاب همسر كه يكی از اساسی
ترين انتخابهاي دوران جوانی می باشد و نرخ روز افزون طالق و افزايش آمار طالق و با توجه به نقش مالكهاي همسر گزينی
در تعین ثبات ازدواج و جلوگیري از بروز فرسودگی ،كسب اطالعاتی كه بتواند تبیین كننده عوامل موثر بر اين جريان
(فرسودگی زناشويی) باشد ،ضروري به نظر می رسد .هدف اين پژوهش ،بررسی مالكهاي همسر گزينی و فرسودگی
زناشويی به عنوان متغیر پیش بین زوجین متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک است .براين اساس سوال پژوهش
عبارت است از:
آيا مالكهاي همسرگزينی و فرسودگی زناشويی می تواند به عنوان متغیر پیش بینی كننده در زوجین متقاضی طالق
و مايل به ادامه زندگی باشد؟
روش
تحقیق حاضر ،تحقیق همبستگی از نوع(تحلیل ممیز) است .جامعه تحقیق حاضرعبارت از كلیه زوجهاي متقاضی
طالق مراجعه كننده به دادگاه خانواده شهرستان الرستان بود كه درشش ماهه اول سال 0331براي گرفتن طالق مراجعه كرده
بودند .ضمناَ زوجها می بايست داراي شرايط زير باشند:
 .بین  4الی 6سال از ازدواجشان گذشته باشد (اين دامنه ازدواج به دلیل اينكه سالهاي حساس و بحرانی در میان
خانواده ها میباشد و نقش حساس و تعیین كنندهاي از نظر خانواده درمانگران دارد).
 .2براي اولین بار به دادگاه خانواده مراجعه كرده باشند و هم چنین براي مقايسه زوجین متقاضی طالق و زوجین مايل
به ادامه زندگی مشترک ،از بین كلیه زوجین در حال زندگی مشترک شهرستان الر كه از لحاظ ويژگیهاي
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دمو گرافیگ مشابه افراد متقاضی طالق بودند به عنوان افراد جامعه به منظور مقايسه استفاده شد .با توجه به حجم
جامعه مورد تحقیق ،محقق با حضور خود به مدت  6ماه در دادگاه خانواده از بین كسانی كه براي گرفتن طالق به
دادگاه خانواده مراجعه می كردند ،نمونه را به صورت تصادفی ساده انتخاب می كرد ،نمونه اين تحقیق  31زوج
متقاضی طالق و  31زوج مايل به ادامه زندگی مشترک كه در مجموع  041نفر بودند را شامل شد و پرسشنامه
مالكهاي همسرگزينی و پرسشنامه فرسودگی زناشويی را به هر يك از زوجین (هم زن و هم مرد) میداد تا
مراجعان آنها را تكمیل نمايند .تعداد  31زوج در حال ادامه زندگی مشترک كه از لحاظ ويژگی هاي جمعیت
شناختی (سطح تحصیالت ،مدت ازدواج  ،سن و )...مشابه زوجین متقاضی طالق بودند به طورتصادفی انتخاب
شدند .جهت رعايت اخالق پژوهش به مراجعان گفته شد كه اين پرسشنامه ها جهت انجام يك پژوهش می باشد و
هیچ گونه تاثیري در پرونده آنها نخواهد داشت ( در گروه متقاضی طالق) و نتايج اين پرسشنامه ها محرمانه خواهند
ماند.
ابزار
مقياس فرسودگی زناشويی  :مقیاس فرسودگی زناشويی ( )CBMيك ابزار خودسنجی است كه توسط پاينز براي
اندازه گیري درجه فرسودگی زناشويی در بین زوجین طراحی گرديده است .اين پرسشنامه  40آيتم دارد كه شامل سه جزء
اصلی خستگی جسمی (احساس خستگی ،سستی و داشتن اختالالت خواب) ،از پا افتادن عاطفی ( احساس افسردگی ،ناامیدي
ودر دام افتادن) وازپا افتادن روانی (احساس بی ارزشی ،سرخوردگی و خشم نسبت به همسر )میباشد .نمره گذاري اين
مقیاس در يك طیف  7درجه اي لیكرت در دامنهاي بین ( 0هرگز) تا ( 7همیشه) میباشد كه آزمودنی تعداد دفعات اتفاق
افتاده موارد مطرح شده در رابطه زناشويی خود را مشخص می سازد .نمره گذاري  2ماده نیز به صورت معكوس انجام میشود
و نمره باالتر آزمودنی در اين مقیاس نشانه فرسودگی بیشتر می باشد .ضريب پايايی مقیاس با روش بازآزمايی در يك دوره
يك ماهه برابر 1/76محاسبه شد .هم چنین پايايی اين مقیاس با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در دامنه اي بین  1/30تا 1/33
محاسبه شده است (پاينز0336،ترجمه شاداب.)0380،روايی  CBMبه وسیله همبستگی منفی با ويژگیهاي ارتباطی مثبت به
تايید رسیده است .مانند نظر مثبت درمورد ارتباط،كیفیت مكالمه ،احساس امنیت ،خودشكوفايی ،احساس هدفمندي ،كشش
وجاذبه عاطفی نسبت به همسر و كیفیت رابطه جنسی آنها .نسخه هاي ترجمه شده  CBMبه طور موفقیت آمیزي در مطالعات

. Couple Burnout Measurment
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بین فرهنگی در نروژ ،مجارستان ،مكزيك ،اسپانیا،پرتغال ،فنالند و اسرائیل استفاده شده است (پاينز و نانز4113،و لیز و
لیز.)4117،
در ايران نیز نويدي ( )0382آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را در مورد  421نمونه041 ،پرستار و041معلم اندازه گیري
كرد كه ضريب آلفاي كرونباخ آن  1/86بود .همانطور كه مشاهده می شود( )CBMاز همسانی درونی و ضريب پايايی باال و
رضايت بخشی برخوردار است و جهت اندازه گیري میزان فرسودگی ابزار مناسبی است.
 -2پرسشنامهي مالكهاي همسرگزينی  :پرسشنامه مالكهاي همسرگزينی مشتمل بر  44عبارت (مالک) است كه توسط
رفاهی ( )0387در ايران تهیه شده وروش پاسخ دهی به آن به صورت لیكرت است و دو بعد فرآيندي و محتوايی را درانتخاب
همسر بررسی می نمايد .منظور از مالکهاي محتوايی خصوصیاتی است كه فرد به همراه دارد ،مانند ويژگیهاي روانشناختی
فردي و خانوادگی (مثال آن سن ،تحصیالت ،شغل ودرآمد است) و نیز سالمت روانی و جسمانی ،قومیت و مذهب فرد.
منظور ازمالکهاي فرآيندي ،مجموعهي كنشهايی است كه موجب سازماندهی سیستم خانواده میشوند ،كنشهايی مانند
درک طرف مقابل ،مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي كنار آمدن ،مهارتهاي حل مسئله ،انعطاف پذيري و( ...ثنايی.)0387،
با توجه به چند ارزشی بودن پاسخها ،با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ اعتبار كل آزمون1/88و اعتبارپرسشنامه در
بُعد فرآيندي  1/85ودربُعد محتوايی  1/72محاسبه شد(ثنايی .)0387 ،با استفاده از روش تحلیل عامل با روش مولفههاي اصلی
و چرخش واريماكس ،روايی سازه پرسشنامه در دو عامل محتوايی و فرآيندي تبیین كننده 1/75واريانس كل پرسشنامه
است(ثنايی .)0387،رفاهی ( )0387در ايران پرسشنامه مالكهاي همسر گزينی را بر روي  523زوج (0186نفر) به عنوان گروه
نمونه اجرا كرده است .هنجاريابی پرسشنامه با استفاده از روشهاي روانسنجی كالسیك و تحلیل عاملی اكتشافی با روش
مولفههاي اصلی انجام شد(ثنايی.)0387 ،
يافته ها
در اين بخش ابتدا يافتههاي توصیفی و سپس يافتههاي مربوط به فرضیه هاي پژوهش ارايه میگردد .به منظور تجزيه
و تحلیل داده ها از آزمون آماري تحلیل تمیز به صورت همزمان و گام به گام استفاده شد .اطالعات مربوط به يافته هاي
توصیفی در جدول  0ارايه شدهاند .اين جدول اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیّرهاي پیش بین را براي زوجین
متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک نشان میدهد.
. preference criteria of spouse selection inventory (PCSSI).
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جدول  :ميانگين و انحراف معيار نمرههاي دو گروه زوجين متقاضی طالق و زوجين مايل به ادامه زندگی
مشترك در متغيرهاي پيشبين
مالكهاي همسرگزينی

گروه
متقاضی طالق

همسرگزينی محتوايی
مايل به ادامه زندگی
متقاضی طالق
همسرگزينی فرآيندي
مايل به ادامه زندگی
متقاضی طالق
همسرگزينی زناشويی
مايل به ادامه زندگی

تعداد

شاخص آماري
میانگین

26/31

61

انحراف از معیار

7/41

61

میانگین

53/40

61

انحراف از معیار

7/45

61

میانگین

37/70

61

انحراف از معیار

3/81

61

میانگین

24/11

61

انحراف از معیار

6/55

61

میانگین

2/52

61

انحراف از معیار

0/06

61

میانگین

4/33

61

انحراف از معیار

1/3

61

جدول  4خالصهي يافته هاي تحلیل ممیز را با دو روش همزمان و گام به گام نشان می دهد .همانگونه كه در جدول 4
آمده است (هم در تحلیل ممیز به روش همزمان كه تركیب  7متغیّر با هم وارد تحلیل شدند و هم در تحلیل ممیز به روش گام به
گام كه پس از ارائهي همه متغیّرها  4متغیّر باقی ماندند و وارد تحلیل شدند) با توجه به مقدار المبداي كوچك و مقدار مجذور
كاي باال و سطح معنیداري  ،p<1/1110تابع ممیز به دست آمده ،از قدرت تشخیصی خوبی براي تبیین واريانس متغیر وابسته
يعنی عضويت گروهی ( درگروه متقاضی طالق ومايل به ادامه زتدگی مشترک) برخوردار است .براي فهم بهتر ستون اول
(اطالعات مهم مربوط به تابع ممیز) جدول  4توضیحات زير ارائه شده است.
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جدول  :2خالصه يافته هاي تابع مميز متعارف به روش تحليل همزمان (7متغير پيش بين)
و گام به گام (2متغير پيش بين)
اطالعات مهم مربوط به تابع ممیز

تحلبل ممیز به روش همزمان

تحلیل ممیز به روش گام به گام

تعداد تابع

0

مقدار ويژه

0/283

0/330

درصد واريانس

011/1

011/1

درصد تراكمی

011/1

011/1

همبستگی متعارف

1/773

1/756

مجذور اتا

1/58

1/570

المبداي ويلكز

1/214

1/243

012/334

33/143

مجذور كاي
درجه آزادي

7/1

0

4

معنی داري تابع ممیز

1/111

1/111

مركزوارهي دادهها براي زوج هاي متقاضی طالق

0/40

0/022

مركزوارهي دادهها براي زوج هاي مايل به ادامه زندگی مشترک

-0/40

-0/022

پیش بینی عضويت گروهی

% 83/4

% 87/5

 - 0مقدار ويژه :عبارت است از نسبت مجموع مجذورات بین گروهی به مجموع مجذورات درون گروهی .با نگاهی به
جدول  4مقدار ويژه تنها تابع ممیز ( 0/283به روش همزمان) و ( 0/330به روش گام به گام) است .كوچكتر بودن
مقدار ويژه به روش گام به گام با توجه به درجه آزادي4( 4متغیر پیشبین وارد شده به معادله ممیز) قابل توجیه است.
به طور كلی هر چه مقدار ويژه تابع بیشتر باشد تابع از قدرت تشخیصی بیشتري برخوردار است.
 - 4همبستگی متعارف و مجذور آن (مجذور اتا) .همبستگی متعارف ،همبستگی بین نمرههاي متغیّرهاي پیشبین و
سطوح متغیّر وابسته است .مطابق با اطالعات مندرج در جدول  4اين مقدار در تابع ممیز به روش تحلیل همزمان
 ،1/773و به روش تحلیل گام به گام  1/756است .با محاسبه مجذور همبستگی متعارف براي تنها تابع ممیز ،مجذور اتا
به دست میآيد .مجذور اتا براي تحلیل ممیز به روش همزمان  1/58و به روش گام به گام  1/570است.
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 - 3المبداي ويلكز :نسبت مجموع مجذورات درون گروهی به مجموع مجذورات كل است .هر چه المبداي تابع ممیز
كمتر باشد آن تابع قدرت تشخیصی بیشتري دارد .همان طور كه در جدول  4آمده است اين مقدار براي تابع ممیز به
روش همزمان  1/214و براي تابع ممیز به روش گام به گام  1/243است كه هر دو مقدار در سطح  p<1/1110معنی
دارند.
 - 2مجذور كاي :آمارهاي است كه معنیداري تفاوت بین دو سطح از متغیّر وابسته را براساس تابع ممیز نشان میدهد .هر
چه مقدار مجذور كاي بیشتر باشد ارزش تابع بیشتر است .مقادير مجذور كاي براي تابع ممیز به روش همزمان
 012/334و به روش گام به گام  33/143است.
 - 5مركزوارهي دادهها :مركز واره دادههاي هر گروه همان میانگین نمرههاي پیشبین آن گروه است .به عبارت
ديگر ،مركزوارهي دادههاي هر گروه با قرار دادن میانگین متغیّرهاي پیشبین براي هر گروه در تابع ممیز به دست
میآيد .همانگونه كه در جدول  4آمده است مركز وارهي دادهها براي تنها تابع ممیز به روش تحلیل همزمان 0/40
براي گروه متقاضی طالق -0/40 ،براي گروه مايل به ادامه زندگی و به روش تحلیل گام به گام  0/222براي گروه
متقاضی طالق -0/222 ،براي گروه مايل به ادامه زندگی مشترک است .اين بدان معناست كه نقطه برش ارتكاب خطا
وعدم ارتكاب خطا براي تابع ممیز به دست آمده صفر است و تابع ممیز به دست آمده ،تابع تشخیص بسیار مناسبی در
متمايز نمودن گروه متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک است .بدين ترتیب ،اگر نمرههاي يك زوج در
معادله ممیز به دست آمده گذاشته شود و نمره ممیز به دست آمده مثبت باشد ،پیشبینی میشود كه متقاضی طالق و
اگر منفی باشد پیشبینی میشود كه مايل به ادامه زندگی مشترک خواهد بود .الزم به يادآوري است كه منفی يا مثبت
بودن نمره هاي ممیز به خودي خود مفهومی ندارد بلكه روابط میان متغیّرهاي پیش بین با متغیّر مالک در منفی يا مثبت
بودن نمره هاي ممیز اثر می گذارد.
 - 6با دقت در رديف پیشبین عضويت گروهی جدول  ،4آشكار میشود ،با استفاده از تابع ممیز به دست آمده با روش
همزمان (7متغیر پیش بین) به طور كلی  %83/4زوجین و با روش گام به گام (4متغیر پیش بین)  %87/5زوجین به
درستی دستهبندي شدهاند.
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جدول  3خالصه يافتههاي تحليل مميز گام به گام همراه با المبداي ويلكز ( 2متغير پيش بين(
مرحله

وارد شده

تعداد متغیّرها

المباداي ويلكز

درجه آزادي

درجه آزادي

درجه آزادي

 Fدقیق

0

4

3

آماره

درجه

درجه

معنی

آزادي

آزادي

داري

0

4

0

فرسودگی

0

1/265

0

0

008

035/537

0

008

1/111

4

محتوايی

4

1/243

4

0

008

77/878

4

007

1/111

تحلیل ممیز رگرسیون گام به گام بر روي  7متغیّر پیشبین (شامل متغیّرهاي فرسودگی زناشويی ،مالک همسر گزينی
محتوايی ،مالک همسر گزينی فرايندي ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،مدت ازدواج وسن) براي پیش بینی احتمال طالق در
زوجین صورت گرفت و نتايج آن در جدول  3آمده است .مطابق با اطالعات مندرج در اين جدول ،پس از ارائه  7متغیر4 ،متغیر
جواز ورود به معادله رگرسیون را پیدا كردند .در گام اول ،متغیر فرسودگی زناشويی ،در گام دوم متغیر مالک محتوايی همسر
گزينی ،وارد تحلیل شدند كه  Fبراي هر يك از 4متغیر درسطح  p<1/1110معنی دار است .افزوده می شود كه اين  4متغیّر
عالوه بر داشتن همبستگی ساده معنی دار با متغیّر گروهی ،از همبستگی تفكیكی معنی دار نیز با متغیّر گروهی برخوردار هستند.
جدول  :4ضرايب استاندارد ،غيراستاندارد ،و ضرايب ساختاري و ضرايب طبقهبندي تابع مميز به روش همزمان
و گام به گام
متغیّر

به روش گام به گام

به روش همزمان
ضرايب استاندارد

ضرايب

تابع ممیز

استاندارد تابع ممیز

ساختاري

-1/323

-1/127

1/873

-1/37

مالک فرآيندي

1/10

1/114

-1/335

-

-

فرسودگی زناشويی

1/381

1/324

-1/453

1/301

1/872

1/343

جنسیت

-1/420

-1/278

1/133

-

-

1/405

1/417

1/027

1/130

-

-

-1/061

مدت ازدواج

1/060

1/416

1/111

-

-

-1/003

سن

-1/81

-1/161

1/111

-

-

1/140

عدد ثابت

-

-1/333

-

-

-1/264

-

مالک محتوايی

سطح تحصیالت

غیر

ضرايب

ضرايب
تابع ممیز

تابع ممیز

-1/150

-1/208
-1/460



استاندارد

ضرايب غیر استاندارد

ضرايب ساختاري
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با استفاده از ضرايب غیراستاندارد كه در جدول  2آمده است .معادله تابع ممیز را می توان به دست آورد .بنابراين با
قرار دادن نمره هر زوج در متغیّرهاي مربوط در تابع ،نمره فرد به دست می آيد .با توجه به مركزواره دادههاي گروه متقاضی
طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک كه در جدول  4آمده است ،چنانچه نمرهي ممیز به دست آمده مثبت باشد ،پیش بینی می-
شود آن زوج به گروه متقاضی طالق و چنانچه منفی باشد به گروه مايل به ادامه زندگی مشترک متعلق خواهد بود .با توجه به
ستون ضرايب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش همزمان معادله پیشبین زير به دست آمد.
-

D= y = -1/333 -1/127 )X0( -1/114 )X4( +1/324)X3( -1/278 )X2( 1/027 )X5( +1/416 )X6( +
(-1/161 )X7

با توجه به ستون ضرايب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش گام به گام معادله پیشبین زير به دست میآيد.
(D= y = -1/264 +1/150 )X0( +1/872 )X3
آن گونه كه جدول  2نشان می دهد براي هر دو روش تحلیل همزمان و گام به گام ضرايب طبقهبندي تابع آمده
است .الزم به يادآوري است كه با توجه به ضرايب طبقه بندي تابع ممیز و مقادير ثابت (هم به روش همزمان و هم به روش
گام به گام) میتوان دو معادله ممیز تشكیل داد و با قرار دادن نمرههاي هرزوج در دو معادله ،دو نمره ممیز به دست آورد.
چنانچه نمره به دست آمده به مركز وارهدادههاي متقاضی طالق نزديكتر باشد پیشبین میشود كه به زوجین متقاضی طالق
متعلق است و چنانچه نمره به دست آمده به مركز واره دادههاي زوجین مايل به ادامه زندگی مشترک نزديك باشد پیشبینی
میشود كه به زوجین مايل به ادامه زندگی مشترک متعلق باشد .الزم به يادآوري است كه تابع ممیز ممكن است با متغیري كه
بیشترين ارتباط را با آن دارد نامگذاري شود .شايا ن ذكر است كه در تحلیل هاي ممیزي كه بیش از يك تابع وجود دارد براي
هر تابع می توان متغیري را كه بیشترين همبستگی را با آن دارد مشخص نمود و بر اين اساس آن را نامگذاري كرد.
بحث و نتيجهگيري
پژ وهش حاضر با هدف بررسی مالكهاي همسر گزينی و فرسودگی زناشويی به عنوان متغیّرهاي پیش بین زوجین
متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی مشترک صورت گرفت .با توجه به يافتههاي پژوهش نتايج نشان می دهد كه متغیّر
فرسودگی زناشويی و مالک محتوايی همسرگزينی قادرند به طور معناداري عضويت گروهی افراد به طبقه متقاضی طالق و
مايل به ادامه زندگی مشترک را پیش بینی كنند .همبستگی متعارف اين متغیّرها در جداسازي گروهها در تحلیل تمیز به روش
همزمان برابر با 1/773و در تحلیل تمیز به روش گام به گام برابر با  1/756است .طبق يافته هاي جدول  3پس از ارائه  7متغیّر
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( فرسودگی زناشويی ،مالک همسر گزينی محتوايی ،مال ک همسر گزينی فرآيندي ،مدت ازدواج ،سطح تحصیالت ،سن و
جنسیت) 4 ،متغیّر (فرسودگی زناشويی و مالک همسر گزينی محتوايی) اجازه ورود به معادله رگرسیون را پیدا كردند .نتايج
نشان داد كه اين  4متغیّر قادر به پیشبینی در بین زوجین متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی بودند .نتايج اين پژوهش با
پژوهش گلیكسوهن ( ، )4101نیلز( ،)4113لی ( ،)4113جركین( ،)4113بالور( ،)4116پاينز( ،)4112استسیو( ،)4112نادري و
افتخار و آمالزاده ( ،)0383اكرمیان ( ،)0388اديب راد و اديب راد ( )0382همسو میباشد .طبق يافتهها يكی از داليل
درخواست طالق فرسودگی زناشويی است .در تبین اين نتايج می توان چنین فرض نمود كه زوجین متقاضی ،احتماالَ
فرسودگی زناشويی بیشتري را در زندگی زناشويی خود تجربه میكنند ودر تبین اين جمله می توان گفت كه چنین همسرانی
در رابطه با همديگر صمیمیت نداشته ،نمی توانند براي ارضاي نیازهاي خود بر ديگري (همسرش ) تكیه كنند و از رابطهشان
لذت نمی برند .نیاز به صمیمیت و ارزشمند بودن بین زن وشوهر ارضا نمی شود و زوجین در جريان ارتباط خود و به هنگام
بروز مشكالت حامی يكديگر نیستند.
بین مالكهاي محتوايی همسر گزينی وفرسودگی زناشويی افراد دو گروه متقاضی طالق و مايل به ادامه زندگی
مشترک تفاوت معناداري مشاهده شد .افراد مايل به ادامه زندگی مشترک بیشتر از افراد متقاضی طالق نسبت به مالكهاي
محتوايی همسر گزينی ،شامل خصوص یاتی كه فرد به همراه دارد مانند تناسب فردي ،اجتماعی ،قومیت و مذهب توجه داشتند
ويافتههاي اين تحقیق با پژوهشهاي موسويزاده( ،)0388رفاهی ( ،)0387غالمی (،)0386عابدي و فرحبخش()0373و
ايرانپورو ابوالقاسمی( )0383وبا تحقیق باس( )4115وپاينزو نیلز (،)4112و نیلز( )4113همسو می باشد.
میزان باالي طالق در جوامع ،تايید كننده اين حقیقت است كه بسیاري از زوجین تمايلی به ادامه ازدواج ناكام را ندارند.
تحقیقات در ايالت متحده آمريكا نشان می دهد 61،درصد زوجین در اولین سال ازدواج دچار سرخوردگی می شوند(شريفی
و ديگران .)0331 ،با توجه به افزايش آمار طالق كه مالكهاي همسر گزينی نقش مهمی در وقوع آن دارد ،مالكهاي صحیح
همسر گزينی و انتخاب درست می تواند احتمال وقوع طالق را پیش بینی نمايد .بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،مالكهاي
محتوايی همسر گزينی وفرسودگی زناشويی میتواند درمیل به طالق در زوجین تاثیر داشته باشد و فرصت مناسبی را در
اختیار مشاوران خانواده قرار دهد تا كسانی را كه براي گرفتن مشاوره پیش از ازدواج به آنها مراجعه می نمايند به طور
شايستهاي با استفاده از مالكهاي صحیح همسر گزينی و نقش آنها در رابطه با كیفیت زناشويی راهنمايی نمايند .همچنین
مشاوران خانواده می توانند افراد را با انتخاب صحیح و واقع بینانه مالكهاي همسر گزينی ،پیش از ورود به زندگی مشترک و
تجربه دلزدگی زودرس ،از آسیبهاي احتمالی دور نمايند و مشاوران به خصوص مشاوران مراكز دانشجويی با برگزاري
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گارگاه هاي آموزشی آشنايی با مالكهاي همسر گزينی براي دانشجويان ،نقش و تاثیر اين مالكها را در زندگی زناشويی
آينده آنها جهت دست يابی به يك خانواده سالم و كامیاب پر رنگ و مشخص نمايند.
يكی از محدوديت هاي پژوهش حاضر اين بود كه خیلی از زوجین در دادگاه خانواده به علت استرس و اضطراب
ناشی از طالق و حضور در دادگاه  ،پرسشنامه ها را كامل جواب نمی دادند كه خیلی از پرسشنامه ها به علت ناقص بودن از
جريان تحقیق حذف شدند.
تقدير و تشكر
نويسندگان بر خود الزم می دانند ،نخست از جناب آقاي دكتر كیومرث بشلیده  ،ريیس محترم دانشكده روانشناسی
و علوم تربیتی دا نشگاه شهید چمران اهواز كه راهنمايی اين پژوهش را برعهده داشتند و همچنین از تمام آزمودنیهايی كه در
انجام اين تحقیق همكاري الزم را نمودند و از تمام پرسنل دادگاه خانواده الرستان بخصوص جناب آقاي رضا باقري مسئول
شعبه و هم چنین همكار ايشان جناب آقاي قديمی نهايت سپاس و قدردانی را داشته باشند
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منابع
ابوالقاسمی ،عباس؛ ايرانپور ،چنگیز .)0373(.بررسی تفاوت هاي جنسيتی و شخصيتی در مالك هاي انتخاب
همسر دانشجويان .خالصه مقاالت همايش سالمت دانشجويان (ص  .)52آذر،شیراز:دانشگاه علوم پزشكی و
خدمات درمانی شیراز.
اديب راد ،نسترن؛ اديب راد ،مجتبی  .)0382(.بررسی رابطه باورهاي ارتباطی با دلزدگی زناشويی و مقايسه آن
در زنان متقاضی طالق وزنان خواهان ادامه زندگی مشترك .تازه ها و پژوهش هاي مشاوره:) 03( 2 ،
013-010
اكرمیان ،فهیمه  .)0388(.مقايسه مالكهاي همسر گزينی در افرادباخودمتمايزسازي باال و پايين در شهر كاشان .
پايان نامه كارشناسی ارشد دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی (ره)(چاپ نشده).
برنشتاين ،فلیپ.اچ؛ برنشتاين ،مارسی ،تی . )0384(.زناشويی درمانی(،ترجمه حميدرضاسهرابی) .تهران :رسا(تاريخ
انتشار به زبان اصلی .) 0332
بیابانگرد ،اسماعیل ( .)0383جوانان و ازدواج (اهداف ،مالكها ،روش ها ،موانع ،راهكارها) .تهران :فرهنگ اسالمی
بیرشك ،بهروز .)0384( .وضعيت ازدواج و طالق در ايران .تهران  :رسا.
ثنايی ،باقر ؛عالقه بند ،ستیال ؛فالحتی،شهره ؛ هومن،عباس .)0387( .مقياس هاي سنجش خانواده وازدواج .تهران:
بعثت.
پاينز،آياالماالچ .)0380(.چه كنيم تا عشق رويايی مان به دلزدگی نينجامد( ،ترجمه ف .شاداب) تهران:
ققنوس(تاريخ انتشار به زبان اصلی.)0336،
پاينز،آياالماالچ .)0383(.دلزدگی از روابط زناشويی(،ترجمه سید حبیب گوهري رادو كامران افشار) تهران:
رادمهر(تاريخ انتشار به زبان اصلی .)0336،
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رفاهی ،ژاله .)0387(.مطالعه مالكهاي همسر گزينی و رابطه اين مالك ها با عملكرد خانواده به منظور ارائه
مدلی براي ارزيابی خانواده .پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات(چاپ نشده).
سیاتیري ،ناصر .)0382(.بررسی رابطه بين رضايت زناشويی و رضايت شغلی در حوزه ستادي صنعت نفت در
شهر تهران ،پايان نامه كارشناسی ارشد دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران(چاپ
نشده).
سیف ،علی اكبر .)0387(.روش تهيه پژوهشنامه .تهران:دوران.
شريفی ،مرضیه ؛كارسولی ،سلیمان ؛بشلیده ،كیومرث  .)0331(.اثر بخشی بازآموزي اسنادي در كاهش فرسودگی
زناشويی و احتمال وقوع طالق در زوجين متقاضی طالق ،روان درمانی و مشاوره خانواده-404 :)4(0 ،
.445
عابدي ،داريوش؛ فرحبخش ،كیومرث .)0373( .بررسی معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان .طب و تزكيه ،نمايه شماره . 016-87 ، 33
عامري ،زينب .)0383( .رابطه بين وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهاي غير منطقی زناشويی در دبيران
متاهل اهواز .پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اهواز(چاپ نشده).
غالمی ،لیال .)0386(.مقايسه معيارهاي همسر گزينی در بين دختران و پسران زير  22سال ( ) 7-22سال و
باالتر( .)2 -33پايان نامه كارشناسی ارشد دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی (چاپ نشده).
موسوي زاده ،طاهره .)0388( .اثربخشی آموزش معنادرمانی بر كاهش دلزدگی زناشويی زنان  .پايان نامه كارشناسی
ارشد دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی (چاپ نشده).
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 رابطه ويژگی هاي شخصيت و روابط صميمی همسر با.)0383( . صغري، زهرا؛آمالزاده، فرح ؛افتخار،نادري
( پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.دلزدگی زناشويی در همسران معتادان مرد اهواز
.)چاپ نشده
 معيارهاي فيزيكی انتخاب همسر در دانشجويان.)0388( . كاظم، راضیه ؛رسول زاده طباطبايی،نصیرزاده
.51-20 :)20(0 ،  اصول بهداشت روانی.دانشگاههاي تهران
 پايان نامه كارشناسی. بررسی و مقايسه رابطه دلزدگی زناشويی با عوامل جو سازمانی.)0382 (. فاطمه،نويدي
.)ارشد دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (چاپ نشده
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