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Abstract
In recent years, the number of divorces in Iran has increased
dramatically. However, hidden from sight are the
relationships which despite the presence of necessary factors
for divorce, are still sustainable and in fact, suffer from
emotionaldivorce. Therefore the purpose of this research is
to study the relationship between sexual knowledge and
attitude and also relationship beliefs and emotional divorce.
In this descriptive correlational study, a sample of 230
female married nurses was selected from the hospitals of
Khorramabad city, through simple random sampling. The
instruments employed in this study included Sexual
Knowledge and Attitude Scale (SKAS), Relationship Belief
Inventory (RBI) and Emotional Divorce Scale (EDS). Based
on the results of Pearson Correlation Coefficient and
Multiple Regression Analysis, a significant negative
relationship was found between the sexual knowledge and
attitude and also relationship beliefs and the degree of
emotional divorce. The belief in destructiveness of
disagreement, sexual attitude, mind reading expectation,
belief in unchangeability of spouse, and sexual
perfectionism, respectively, could best predict emotional
divorce. Family counselors and couples therapists could gain
a better knowledge of the phenomenon of emotional divorce
by studying the aforementioned variables and hence
implement necessary interventions.
Keywords: emotional divorce,sexual knowledge and
attitude, relational beliefs, nurses

خدامراد مومنی

صدیقه آزادی فرد
چکیده

خانواده در سال های اخیر آمار طالق در ایران به شدت رو به افزایش
رغم وجود-اما آنچه از نظر پنهان مانده روابطی است که علی. بوده است
 همچنان پابرجا هستند و در واقع دچار،فاکتورهای الزم برای طالق
 بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطۀ دانش و.طالق عاطفی شده¬اند
 روش پژوهش.نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طالق عاطفی است
 نمونۀ این مطالعه. توصیفی از نوع همبستگی بود،در این مطالعه
نفر از پرستاران زن متأهل شهر خرم آباد بودکه از میان تمامی230شامل
پرستاران زن این شهر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
،های دانش و نگرش جنسی- شرکت کنندگان پرسشنامه.شده بودند
 نتایج حاصل از آزمون.باورهای ارتباطی و طالق عاطفی را تکمیل کردند
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین دانش
و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با میزان طالق عاطفی زنان
،رابطه¬ی منفی معناداری برقرار است و باور به مخرب بودن مخالفت
 باور به عدم تغییرپذیری همسر و، توقع ذهن خوانی،نگرش جنسی
کمال گرایی جنسی بیشترین نقش را در پیش بینی طالق عاطفی
 مشاوران خانواده و زوج درمانگران می توانند با بررسی متغیرهای.داشتند
مذکور شناخت بهتری از پدیده ی طالق عاطفی داشته باشند و
.مداخالت الزم را اجرا نمایند

 باورهای، دانش و نگرش جنسی، طالق عاطفی:واژگان کلیدی
 پرستاران،ارتباطی
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خانواده به لحاظ قدمت،ابتداییترین و از لحاظ گستردگی،جهانشمولترین نهاد اجتماعی است(خدایاریفرد،
شهابی و اکبری زردخانه .)1386 ،هیچ جامعهای بدون داشتن خانوادههای سالم نمیتواند ادعای سالمت کند و
هیچ یک از آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدید نیامدهاند(ساروخانی .)1375 ،ازدواج ،مبنای شکلگیری
خانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل آن میشود.طالق فروپاشی فردی،خانوادگی و اجتماعی را
در پی دارد(موسایی .)2011 ،1طالق هم می تواند صورت آشکار و رسمی به خود گیرد که طی آن خانواده فرو می-
پاشد و هم میتواند صورت پنهان به خود گیرد که در نتیجهی آنخانواده صرفاً ساختار بیرونی خود را حفظ میکند،
ولی از درون تهی میشود که به این حالت طالق عاطفی2گفته میشود(پروین ،داوودی و محمدی.)1391 ،
همزمان با رشد فزایندهی آمار طالق ،برخی از خانوادهها ،با کاهش فضای عاطفی خانواده و سرد شدن ارتباطات
انسانی در محیط خانواده رو به رو هستند که این پدیده میتواند به طالق عاطفی منجر شود .از آنجا که طالق
عاطفی در جایی به صورت رسمی ثبت نمیشود ،نمی توان آمار دقیقی در رابطه با آن گزارش داد و همین امر،
پژوهش پیرامون آن را حساس و دشوار می سازد .اگرچه این نوع طالق در جایی ثبت نشده و نمود عینی ندارد اما
مهمترین نوع طالقی است که زوجین و فرزندان زیادی از آن رنج میبرند (یزدانی ،حقیقتیان و کشاورز.)1392 ،
طالق عاطفی مهمترین تهدید علیه بنیان خانواده است و شناخت عوامل مؤثر و متأثر از آن جزء اولویتها به شمار
میرود .متغیرهای زیادی میتوانند در ایجاد طالق عاطفی نقش داشته باشند که در این میان میتوان به
فاکتورهای جسمانی و شناختی مهمی همچون ارتباط جنسی و باورهای ارتباطی اشاره کرد .یکی از مهمترین
عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب ،روابط لذت بخش جنسی است ،زیرا رضایتبخش
نبودن روابط جنسی سبب ایجاد احساس محرومیت ،ناکامی و عدم ایمنی در همسران میشود (کمبل ،3اسکینر 4و
هایمن .)2000،5این محرومیت جنسی میتواند در نهایت موجب طالق و از هم گسستگی زندگی زناشویی
گردد(آقامحمدیان ،رضاقلیزاده،عوضی و پشتیبان.)1382،با شناخت چگونگی عملکرد جنسی و مؤلفههای آن می-
توان به رضایت جنسی و در نهایت به رضایت زناشویی که در سازگاری همسران تأثیر به سزایی داردرسید(علی-
اکبری دهکردی .)1388،مجموعه ی معلومات  ،اطالعات  ،دانش و آگاهی فرد در مورد جنسیت و مسائل جنسی از
جمله جنبههای فیزیولوژیکی ،تولید مثل ،عملکرد و رفتار جنسی فردی و بینفردی ،دانش جنسی گفته می-
شود(یوسفی .)1384،به باورهایی که در مورد فعالیتها و نقشهای جنسی وجود دارد نگرش جنسی گفته می-
شود(کورسینی .)2002،نگرش جنسی شامل سبک تفکر مثبت یا منفی در تعبیر و تفسیر رویدادها و ارتباطات
جنسی است که نقش بسیار مهمی در محتوای رابطهی جنسی دارد(نادری،حیدریی ،حسینزاده مالکی.)1388،
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روش
روش تحقیق در این مطالعه ،توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعهی آماری این پژوهش شامل همه
پرستاران زن متأهل شاغل در بیمارستانهای شهر خرمآباد بود که طبق آمار اخذ شده از معاونت آموزشی و
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد آنها  600نفر بود .نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمول کوکران 234
نفر برآورد شد کهبرای حذف اثر پرسشنامههای بیاعتبار تعداد  240نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از روش
تصادفی ساده انتخاب شدند .مالکهای ورود افراد به پژوهش حاضر عبارت از رضایت کامل برای همکاری در
پژوهش و تکمیل پرسشنامه ،عدم وجود سابقهی طالق در یک سال گذشته،گذشت حداقل یک سال از زندگی
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بر اساس تعریف آیدلسون 1و اپستین)1982( 2منظور از باورهای ارتباطی ،عقیده یا ذهنیتی است که زن و
شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را به عنوان واقعیت پذیرفتهاند و منظور از باورهای ارتباطی
ناکارآمد آن دسته از باورها و تفکرات غیرمنطقی میباشند که مختص رابطهی زناشویی است و در اثر استفادهی
افراطی ایجاد مشکل نموده است که شامل پنج باور بدین شرح است :باور به تخریب کنندگی مخالفت ،3باور به
عدم تغییر پذیری همسر ،4باور توقع ذهن خوانی،5کمال گرایی جنسی 6و باور به تفاوت های جنسیتی.7
پژوهشهای متعددی حاکی از اهمیت بسیار زیاد دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی در رابطهی زناشویی
و فرایند از هم گسیختن عاطفی این رابطه بودهاند .تا آنجا که نادری و همکاران ( )1388پی بردند که بین دانش و
نگرشجنسی با همسرآزاری در مردان و زنان ،رابطهی منفی معنیداری وجود دارد.شهرستانی ،دوستکام ،رهباردار و
مشهدی ( ) 1391نیز درپژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هر قدر باورهای ارتباطی ناکارآمد مختص
رابطهی زناشویی بیشتر باشد ،رضایتمندی در رابطهی زناشویی کمتر خواهد بود.همچنین یافتههای پژوهش
شهرستانی و همکاران نشان داد که زوجهای متقاضی طالق در مقایسه با زوجهای مایل به ادمهی زندگی مشترک
باورهای ارتباطی ناکارآمد بیشتری داشتند.
از آنجا که جامعهی ایران ،جامعهای در حال گذار است و آیین سنتی هنوز در این جامعه پابرجاست ،در کنار
آمار طالق بسیار باالیی که وجود دارد میتوان حدس زد که بسیاری از زوجها به دلیل سنتی بودن خانوادههایشان
ترجیح میدهند در یک زندگی بسیار بیکیفیت ادامه دهند تا زیر بار فشار روانی حاصل از طالق نروند .در چنین
شرایطی پدیده ی طالق عاطفی و زندگی مستقل عاری از عواطف و تنها «زیر یک سقف» به وفور به چشم می-
خورد .بنابراین از آنجا که پژوهشهای محدودی به بررسی طالق عاطفی اختصاص داده شدهاند ،پژوهش حاضر در
پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی توان پیشبینی طالق عاطفی را
دارند؟
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زناشویی ،عدم وجود اختالل روانی (از طریق مصاحبه) ،عدم تجربهی سوگ(مرگ بستگان درجهی یک) ،بارداری یا
زایمان در یک سال اخیر بودند .در صورت وجود هر یک از موارد فوق ،افراد از لیست مطالعه خارج میشدند.

شرکتکنندگان عالوه بر فرم مشخصات جمعیتشناختی که حاوی پرسشهایی جهت بررسی سن ،تحصیالت،
تعداد فرزندان و مدت ازدواج بود،پرسشنامههای دانش و نگرش جنسی ،1باورهای ارتباطی 2و طالق عاطفی3را نیز
تکمیل کردند.
پرسشنامهی دانش و نگرش جنسی :این مقیاس  30گویهای که توسط بشارت ()1384ساخته شده است ،دو
متغیر دانش و نگرش جنسی را در یک مقیاس  5درجهای لیکرت در دامنهای بین  1تا  5میسنجد .هر کدام از دو
خرده مقیاس شامل  15سؤال است که کمترین و بیشترین نمرهی آزمودنی در هر یک از خرده مقیاسها بین 15
تا  75خواهد بود.نمره ی باالتر در خرده مقیاس دانش جنسی به معنای باال بودن دانش جنسی فرد و نمرهی باالتر
در خرده مقیاس نگرش جنسی به معنای نگرش مثبتتر نسبت به رابطهی جنسی است .نسخهی  30گویهای
مقیاس دانش و نگرش جنسی پس از طی مراحل اولیهی تهیه و بررسی و تأیید روایی محتوایی بر اساس داوری
هشت نفر از متخصصان روانشناسی در نمونهای متشکل از شصت و سه دانشجوی متأهل از دانشگاههای تهران و
علم و صنعت ایران ( 37زن و  26مرد) اجرا شد.ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای دانش و نگرش جنسی برای
نمرهی آزمودنیها به ترتیب  %91و  %88محاسبه شد که نشانهی همسانی درونی خوب مقیاس بود .ضرایب
همبستگی بین نمرههای  42نفر از آزمودنی ها در دونوبت با فاصله دو تا چهار هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی
محاسبه شد .این ضرایب برای دانش و نگرش جنسی به ترتیب  0/89و  0/87و برای نمرهی کل مقیاس  0/88در
سطح یک درصدمعنادار بودند و پایایی بازآزمایی مقیاس را تأیید کردند(بشارت.)1384 ،در این مطالعه ،پایایی به
دست آمده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای دانش جنسی و نگرش جنسی به ترتیب عبارت از 0/87
و  0/91بود.
پرسشنامهی باورهای ارتباطی :پرسشنامهی باورهای ارتباطی به منظور اندازهگیری باورهای غیرمنطقی
زناشویی توسط آیدلسون و اپستین( )1982ساخته شده و توسط مظاهری و پوراعتماد ( )1380با روش ترجمه و
ترجمه ی معکوس به فارسی برگردانده و مورد استفاده قرار گرفته است.این سیاهه دارای  40سؤال است که هر
سؤال در طیف لیکرت به صورت  6گزینهای از صفر (کامالً غلط) تا ( 5کامالً درست) پاسخ داده میشود .پنج خرده
مقیاس این پرسشنامه عبارت از باور به مخرب بودن مخالفت ،باور به عدم تغییرپذیری همسر ،توقع ذهنخوانی،
کمالگرایی جنسیو باور در مورد تفاوتهای جنسیتی هستند.نمرهی باالتر نشان دهندهی داشتن باورهای ارتباطی
غیرمنطقیتر است .ایملکامپ،بریلمن و کوپر )1986(4در تحقیق خود پایایی درونی سیاههی باورهای ارتباطی را
1
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پرسشنامهی طالق عاطفی :پرسشنامهی طالق عاطفیکه توسط جان گاتمن)1994(2ساخته شده در کتاب
موفقیت و شکست در ازدواج ارائه شده و در ایران توسط جزایری ( )1387مورد ترجمه قرار گرفته است .مقیاس
طالق عاطفی یک مقیاس  24سؤالی است که شرکتکنندگان با انتخاب گزینههای بله یا خیر به آن پاسخ می
دهند .گویههای این پرسشنامه غالباً احساسات فرد در مورد رابطهی زناشویی و میزان صمیمت وی با همسر خود
را میسنجد .در این مقیاس به پاسخهای خیر امتیاز صفر داده میشود و به پاسخهای بله امتیاز یک داده میشود و
در نهایت هر چه نمرهی افراد باالتر باشد نشانهی میزان بیشتر طالق عاطفی در رابطهی زناشویی است .نقطهی
برش این پرسشنامه عدد  8است که اگر نمره فردی باالتر از آن باشد در معرض خطر طالق عاطفی قرار دارد و
توصیه میشود که در صدد کمک حرفه ای باشد .در این مطالعه نیز پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ
 0/93بود.
روش اجرا

پس از کسب مجوز و انجام هماهنگیهای الزم با مسئوالن ذیربط و مراجعه به معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،لیست پرستاران زن متأهل در بیمارستانهای شهر خرم آباد مورد بررسی قرارگرفت
که جامعهای به حجم  600نفر به دست آمد.سپس با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی
ساده  234نفر انتخاب شدند .با مراجعه به افراد مورد نظر پرسشنامهها را در اختیار ایشان قرار داده و در صورتیکه
فاقد شرایط الزم برای شرکت در مطالعه بودند از لیست حذف شده و افراد دیگری جایگزین میشدند .در نهایت با
خارج کردن پرسشنامههای مخدوش این تعداد به  230نفر تقلیل یافت .پس از توزیع و تکمیل پرسشنامهها،
نسبت به جمعآوری آنها اقدام شد.برای تحلیل داده های جمعآوری شده و با توجه به فرضیههای پژوهش عالوه
بر استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش تحلیل رگرسیون استفاده گردید .تحلیل
دادهها به کمک نرم افزار آماری  SPSSنسخه ی  18انجام گرفت.
یافتهها
شرکتکنندگان شامل زنان  20تا  50ساله میشدند که  193نفر ( 83/9درصد) از آنها دارای مدرک لیسانس و
 37نفر (16/1درصد) دارای مدرک فوق لیسانس بودند 111 .نفر از آنها در دورهی پنج سال اول زندگی زناشویی،
1

Bushman
Gottman

2
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در دامنهی  74تا  83نشان دادند .آیدلسون و اپستین ( )1982در تحقیق خود نشان دادند که پایایی سیاههی
باورهای ارتباطی با آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها دامنهای از  0/72تا  0/81دارد(بوشمن.)1998 ،1در این
مطالعه ،پایایی به دست آمده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای باور به تخریبکنندگی مخالفت ،باور
به عدم تغییرپذیری همسر ،توقع ذهنخوانی ،کمالگرایی جنسی و باور در مورد تفاوتهای جنسیتی به ترتیب
عبارت از 0/42 ،0/53 ،0/63 ،0/67و  0/44بود.
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 67نفر( 47/26درصد) در دورهی  6تا  10سال ( 29/14درصد) ،و  52نفر ( 23/6درصد) در دورهی بیش از ده
سال بودند 95 .نفر ( 41/3درصد) بدون فرزند 88 ،نفر ( 38/3درصد) دارای یک فرزند 42 ،نفر (18/3درصد) دارای
عاطفی در پرستاران زن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول.1
آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی دانش و نگرش جنسی با طالقعاطفی

طالق عاطفی

دانش جنسی

نگرش جنسی

دانش و نگرش جنسی

همبستگی

**-0/283

**-0/331

**-0/323

سطح معناداری

>0/001

>0/001

>0/001

230

230

230

تعداد
** رابطه در سطح  0/01معنادار است.

*رابطه

در سطح  0/05معنادار است

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،بین دانش و نگرش جنسی زنان با میزان طالق عاطفی آنها
رابطهی منفی معناداری برقرار است ( .)p<0/01بدین ترتیب هرچه میزان دانش و نگرش جنسی زنان افزایش می-
یابد ،میزان طالق عاطفی آنها رو به کاهش میرود .این موضوع برای نمرهی کلی مقیاس دانش و نگرش جنسی و
هر دو مقیاس دانش جنسی و نگرش جنسی صادق است .به منظور بررسی نقش دانش و نگرش جنسی در پیش-
بینی طالق عاطفی در زنان از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.
جدول.2
تحلیل رگرسیون چندگانه رابطهی رابطهی دانش و نگرش جنسی با طالق عاطفی

گام1

درجه

میانگین

آزادی

مربعات
1153/915
19/435

منبع تغییر

مجموع مربعات

رگرسیون

1153/915

1

باقیمانده

4431/146

228

مجموع

5585/061

229

آمارهF

59/373

سطح
معنیداری
>0/001

R

R2

B

خطای
معیار

Beta

t

0/203 0/455

مقدار ثابت

>0/001

15/973

1/672

نگرش جنسی

>0/001

-0/210

0/027

9/554
-0/455

-7/705

متغیر پیشبین الف :نگرش جنسی متغیر وابسته :طالق عاطفی
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دو فرزند ،و پنج نفر ( 2/2درصد) دارای سه فرزند بودند.برای بررسی رابطه میان دانش و نگرش جنسی با طالق
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طبق نتایج جدول باال ،تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه در جدول فوق بیانگر آن است که مدل
رگرسیون اعمال شده معنیدار بوده و مجاز به استفاده از آن میباشیم ( .)p>0/01همانطور که در جدول فوق
پیشبینی میکند.همچنینمؤلفهی نگرش جنسی برای پیشبینی متغیر وابسته بهترین عملکرد را داشته ،هر چند
متغیر دانش جنسی هم در همبستگی معنادار بود اما اطالعات جدیدی برای پیشبینی و تبیین اضافه نکرده و
علیرغم وجود هم خطی احتمالی حذف شده است.به منظور بررسی رابطه میان باورهای ارتباطی با میزان طالق
عاطفی در پرستاران زن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  3مشاهده میشود.
جدول .3
آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی باورهای ارتباطی و طالق عاطفی
باور به
مخرب بودن
مخالفت
طالق
عاطفی

توقع ذهن-
خوانی

باور به عدم
تغییرپذیری
همسر

کمال گرایی
جنسی

همبستگی

**-0/502

**-0/331

-0/007

سطحمعناداری

>0/001

>0/001

0/919

>0/001

تعداد

230

230

230

230

باور به
تفاوتهای

نمرهی کلی

جنسی

**-0/312

**-0/380

**0/516

>0/001

>0/001

230

230

** رابطه در سطح  0/01معنادار است* .رابطه در سطح  0/05معنادار است
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نمره ی کلی باورهای ارتباطی و تمام باورهای ارتباطی زنان با میزان
طالق عاطفی آنها رابطهی منفی دارند و این رابطه برای تمامی باورهای ارتباطی به غیر از باور به عدم تغییرپذیری
همسر ،معنادار میباشد ( .)p<0/01بدینترتیب هرچه نمرهی افراد در مقیاس باورهای ارتباطی کاهش مییابد (که
مبنی بر وجود باورهای ارتباطی مخرب بیشتری است) ،میزان طالق عاطفی زنان افزایش مییابد .به منظور بررسی
نقش باورهای ارتباطی در میزان طالق عاطفی اقدام به تحلیل رگرسیون چندگانهی گامبهگام شد.
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مشاهده میشود ،با توجه به مقدار  ،R2متغیر مذکور در زنان حدود  20درصد از میزان واریانس طالق عاطفی را
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جدول4
تحلیل رگرسیون چندگانه رابطهی باورهای ارتباطی با طالق عاطفی

گام1

گام2

1208/962
4376/099
5585/061

رگرسیون
باقیمانده
مجموع
مقدار ثابت
مخرب بودن مخالفت
1512/056
رگرسیون
4073/005
باقیمانده
5585/061
مجموع

1
228
229

1208/962
62/988 19/193

2
227
229

756/028
17/943

42/136

>0/001

12/882
-0/441
0/520

1/243
0/056

-0/465

10/364
-7/937

0/271

>0/001

17/601

1/662

10/590

مخرب بودن مخالفت

>0/001

-0/367

0/057

-0/387

-6/462

عدم تغییرپذیری همسر

>0/001

-0/282

0/069

-0/246

-4/110

1731/733
3853/328
5585/061

3
226
229

756/028
17/943

33/856

مقدار ثابت

>0/001

0/557

0/310

>0/001

20/134

1/767

11/393

>0/001

-0/251

0/064

-0/265

-3/919

عدم تغییرپذیری همسر

>0/001

-0/317

0/068

-0/277

-4/695

توقع ذهنخوانی

>0/001

-0/223

0/062

-/230

-3/589

مخرب بودن مخالفت

رگرسیون
باقیمانده
مجموع

گام4

>0/001

0/465

0/213

>0/001
>0/001

مقدار ثابت

رگرسیون
باقیمانده
مجموع

گام3

آزادی

مربعات

معنیداری

معیار

1848/620
3736/441
5585/061

مقدار ثابت

4
225
229

462/155
16/606

27/830

>0/001

0/575

0/331

>0/001

16/758

2/159

7/762

مخرب بودن مخالفت

>0/001

-0/257

0/063

-0/271

-4/062

عدم تغییرپذیری همسر

>0/001

-0/331

0/067

-0/289

-4/951

توقع ذهنخوانی

>0/001

-0/243

0/062

-/250

-3/935

کمالگرایی جنسی

>0/001

0/180

0/068

0/147

2/653

طبق نتایج جدول باال ،تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه در جدول فوق بیانگر آن است که مدل
رگرسیون اعمال شده معنیدار بوده و مجاز به استفاده از آن میباشیم (.)p>0/01نتایج رگرسیون گام به گام نشان
داد که باور به مخرب بودن مخالفت ،نگرش جنسی ،توقع ذهنخوانی ،باور به عدم تغییرپذیری همسر ،کمالگرایی
جنسی به ترتیب بیشترین نقش را در پیشبینی طالق عاطفی داشتند ،هر چند باقی متغیرها نیز در همبستگی
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منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه

میانگین

آمارهF

سطح

R

R2

B

خطای

Beta

t
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بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طالق عاطفی در زنان بود و بر اساس
نتایج به دست آمده هر دو متغیر پیشبین ،توان پیشبینی متغیر طالق عاطفی را دارا بودند .یافتهی اول این
پژوهش مبنی بر اینکه دانش و نگرش جنسی با طالق عاطفی زنان ارتباط دارد با یافتههای پژوهش نادری و
همکاران ( )1388همسو است .آنها معتقدندکه شناخت و دانش فرد میتواند به ادراک و توانایی برای حل مشکالت
بینجامد .آگاهی و دانش جنسی زوجین نیز لذت و بهبود رابطهی زناشویی و عاطفی بین آنها را درپی دارد .اگر
زوجین در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعد مهم رابطه داشته باشند ،قادر خواهند بود که شیوههای
ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند .ناآگاهی و کمبود دانش جنسی و کسب اطالعات نادرست
دربارهی رابطهی جنسی منجر به افزایش تعارضات و آسیبهای جنسی زوجین میشود .نادری و همکاران
()1388معتقدندکه نگرش همسران نسبت به مسائل جنسی تأثیر بسیار مهمی بر سایر رفتارهای آنها دارد.
اعتقادات و نگرشهای ناسازگارانه و منفی در برانگیختگی و رسیدن به مرحلهی ارگاسم همسران نقش بسیار
مهمی ایفا میکند .نگرش سالم نسبت به رابطهی جنسی باعث تجربهی یک رابطهی لذتبخش و رسیدن به اوج
لذت جنسی میشود .نورانی پور ،بشارت و یوسفی( )1386که نتیجهی مطالعهی آنها حاکی از ارتباط دانش و
نگرش جنسی با رضایت زناشویی است ،در تبیین یافتههای خود معتقدند که نگرش ،تعیین کنندهی رفتار است و
تغییر در نگرش افراد باعث تغییر در رفتار آنهامیشود.
یافتهی دیگر این پژوهش این بود که بین باورهای ارتباطی و میزان طالق عاطفی در زنان رابطه وجود دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای سالیوان و شوبیل )1995(1مبنی بر ارتباط بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی و عدم
رضایت زناشویی و نتایج پژوهش عبدالمحمدی( )1385که بین باورهای غیرمنطقی و عدم رضایت از زندگی
زناشویی ارتباط وجود دارد و سلیمانیان( )1373مبنی بر باالتر بودن نارضایتی زناشویی افراد واجد تفکرات
غیرمنطقی همخوانی دارد .این یافته همچنین با نتیجهی پژوهش ادیبراد ،مهدوی ،ادیبراد و دهشیری()1384
همسو است .آنهامعتقدندکه باورهای غیرمنطقی یکی از موانع ارتباط است و به زعم الیس )1962( 2حتی ممکن
است منجر به نوروز 3شده و اختالل ارتباطی را در پی داشته باشد .باورهای غیرمنطقی به صورت آگاهانه در
زوجین وجود دارند و همسران از تأثیرات منفی آنها در افزایش ناسازگاری زناشویی خود آگاهی ندارند .از آنجا که
تفکر و باور سالم یکی از مؤلفه های مهم ارتباط کارآمد زناشویی است و تأکید درمانگران بر این مسأله که برای
کمک به زوجین ناسازگار میتوان با تکنیکهای شناختی به شناسایی این باورهای ناکارآمد و همچنین رشد
1

Sullivan, B., & Shwebel
Ellis
3
nervous
2
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معنادار بودند اما اطالعات جدیدی برای پیشبینی و تبیین اضافه نکرده و علیرغم وجود همخطی احتمالی حذف
شدهاند.همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،با توجه به مقدار  ،R2متغیرهای مذکور در زنان حدود 33
درصد از میزان واریانس طالق عاطفی را پیشبینی میکنند.
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منابع
ادیب راد ،نسترن ،.مهدوی ،اسماعیل ،.ادیب راد ،مجتبی ،.و دهشیری،غالمرضا.)1384(.
مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران.
فصلنامه خانواده پژوهی.69-87 ،)2(1 ،
آقامحمدیان ،حمیدرضا ،.رضاقلی زاده ،تکتم ،.عوضی ،معصومه ،.پشتیبان ،حبیبه.)1382(.
بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه ی آن با طالق .اولین همایش خانواده و مشکالت جنسی ،تهران.
بشارت ،محمدعلی .)1384(.ویژگیهای روانسنجی مقیاس دانش و نگرش جنسی.گزارش پژوهشی دانشگاه
تهران.
پروین ،ستار ،.داوودی ،مریم ،.و محمدی ،فریبرز .)1391(.عوامل جامعه شناختی موثر در طالق عاطفی در بین
خانواده های تهرانی .فصلنامه مطالعات راهبردی زنان.119-154 ،)56(14 ،
ساروخانی ،باقر .)1375(.مقدمهای بر جامعه شناسی خانواده.تهران:سروش.
سلیمانیان ،علی اکبر .)1373( .بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی
زناشویی(پایان نامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه تربیت معلم ،تهران.
Baccem
Beck
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5
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ارتباط مؤثر زناشویی پرداخت(باکوم ،)1998 ،1لذا با ایجاد آگاهی وسیعتر نسبت به این موضوع برای زوجین در هر
قشری از جامعه ،میتوان رضایت زناشویی را افزایش داد .به عقیدهی بک )1970(2زمانی که باورهای غیرمنطقی ما
کاهش یابد و باورهای منطقی جایگزین آنها شود،رضایت وسازگاری زناشویی نیز افزایش خواهدیافت .تا زمانیکه
زو جین آگاهی ندارند که این افکار ،غیرمنطقی است و به نوعی به این باورها عادت کردهاند ،نقش خود را در ایجاد
مسائل و مشکالت زناشویی کمرنگ و نادیده میانگارند.
درمورد محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد که نمونهی پژوهش را پرستاران زن
تشکیل دادند که به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی قشرخاصی هستند .بنابراین تعمیم نتایج به جامعهی
بزرگتر باید با احتیاط صورت گیرد .به دلیل تابو بودن مسائل جنسی درجامعه در مرحلهی گردآوری
اطالعات،محقق با مشکالت فراوانی درجهت توجیه آزمودنیها برای شرکت در پژوهش ومحرمانه ماندن اطالعات
مواجه بود.درحوزهی پیشنهادات پژوهشی الزم به ذکر است که پژوهشهای آتی برروی نمونهی مردان
نیزاجراگردد .این پژوهش برروی نمونههای دیگری غیرازپرستاران مانند فرهنگیان نیزاجراشود .برای به دست
آوردن نتایجیکه بتوان زوجین را با هم مقایسه کرد یااثر بافت خانوادگی متفاوت را کنترل کرد درپژوهشهای آتی
گروه نمونه به صورت زوج(زن وشوهر) انتخاب شوند .ازجمله پیشنهادهای کاربردی نیز میتوان گفت کهنتایج
پژوهش نشان دهندهی رابطه ی دانش ونگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طالق عاطفی در زنان است ،بنابراین
درمانگران ومشاوران خانواده میتوانند با تکیه بر یافتههای چنین پژوهشهایی کالسها و کارگاههای مؤثری جهت
افزایش دانش و نگرش جنسی سالم و باورهای ارتباطی منطقی در همسران برگزار نمایند.
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