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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی تعیین نقش الگوهای
ارتباطی زوجین در گسست عاطفی دانشجویان متأهل

نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده میتوان بیان
کرد که با ارائه آموزشهای الزم در جهت بهبود الگوهای
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استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که بین الگوی
ارتباطی جهتگیری گفتوشنود با گسست عاطفی رابطه
منفی معنادار و بین الگوی ارتباطی جهتگیری همنوایی
با گسست عاطفی رابطه مستقیم معناداری وجود داشت.

Abstract
Aim: The present study aimed to determine
the role of couples' communication patterns
in the emotional detachment of married
students. Methods: The research was a basic
correlational
study.
The
statistical
population consisted of all married students
studying at the Azad University of Mashhad
in the academic year of 2020. We selected
the samples using convenience sampling,
and the sample size was equal to 246. We
collected data using Fitzpatrick and Ritchie
Family
Communication
Patterns
Questionnaire (1990), and Gottman
Emotional Divorce Scale (EDS) (2008). We
used multiple regression analysis to analyze
the data. Results: The results indicated a
significant negative correlation between the
conversation orientation communication
pattern and emotional detachment, but a
significant direct correlation between
conformity orientation communication
pattern
and
emotional
detachment.
Conclusion: Emotional divorce can
decrease by providing necessary training to
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بود .روش :این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای
بنیادی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  1399در دانشگاه آزاد مشهد بود .انتخاب نمونه
در این پژوهش به شکل نمونهگیـری در دسترس بود و
حجم نمونه بر اساس روش در دسترس به تعداد  246نفر
انتخاب شد .جمعآوری اطالعات در این پژوهش با
استفاده از پرسشنامههای الگوی ارتباطات خانواده ریچی و
فیتزپاتریک ( )1990و طالق عاطفی گاتمن ( )200۸بود؛
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون چندگانه
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] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

مقاله پژوهشی

research article

34

ملیحه گلزار سیرجانی و فاطمه بیانفر

کلید واژگان :الگوهای ارتباطی ،جهتگیری گفتوشنود،
جهتگیری همنوایی ،گسست عاطفی

مقدمه

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی/دوره  ،2شماره  /)6( 4زمستان 1399

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.33

1. Goldenberg & Goldenberg
2. Zubrick, Silburn & De Maio
3. Bloom, Asher & White
4. Björkenstam, Hallqvist, Dalman & Ljung
5. Sbarra, Law & Portley
6. Donrovich, Drefahl & Koupil
7. Shor, Roelfs, Bugyi & Schwartz
8. Sbarra, Emery, Beam & Ocker
9. Anthony, DiPerna & Amato

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

خانواده نخستین و منحصربهفردترین نهاد اجتماعی است که سالمت و بهروزی یک جامعه را مرهون
سالمت و رضایت اعضای آن دانستهاند و تأثیر هیچ نهاد و رابطهای به آن اندازه از دوام عمیق و شدید
برخوردار نیست (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)2012 ،1آنچه در یک خانواده اتفاق میافتد و عملکرد آن،
میتواند یک عامل کلیدی در ایجاد نارضایتی و افزایش خطرات زمان حال و آینده در رویارویی با
وقایع و شرایط نامطلوب باشد گسست عاطفی یا طالق عاطفی است که یکی از مهمترین مشکالت
زناشویی است (زوبریک ،سیلبرن و دیموجو .)2006 ،2گسست در میان زوجین یکی از مهمترین
آسیبهای خانوادگی است که فروپاشی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در پی داشته و برای زنان
نسبت به مردان اثرات منفی بیشتری دارد (موسایی ،توسلی و مهرآرا .)2011 ،گسست سبب باال رفتن
استعداد ابتال به بیماری (بلوموآشر و وایت197۸ ،3؛ بجورکنستام ،هالکویست ،دالمن و جانک)2013 ،4
و ریسک مرگ زودهنگام (اسبارا و الو و پارتلی2011 ،5؛ دونروویچ ودریپال و کاپیل2014 ،6؛ شور،
رلفز ،بوگیی واستوارتز )2012 ،7میشود .پژوهشها از ارتباط گسست عاطفی و افسردگی خبر
میدهند (اسبارا ،امری ،بیم و اوکر .)2014 ،۸عالوه بر این ،گسست عاطفی زوجین بر کیفیت زندگی و
عملکرد فرزندان نیز تأثیر منفی میگذارد (آنتونی ،دیپرنا و آماتو .)2014 ،9نتایج پژوهش صالحی
امیری ،حکمت پور و فدایی ( )1393نشان داد خانوادههایی که در آنها گسست عاطفی وجود دارد
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ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی انطباقی زوجینی که
مشکل طالق عاطفی دارند یا متقاضی طالق هستند
میتوان طالق عاطفی را کاهش داد.

improve family communication patterns and
the adaptive motivational structure of
couples who have emotional divorce
problems or are seeking a divorce.
Keywords:
Communication
;patterns
Conversation
;orientation
Conformity
orientation; Emotional detachment
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نسبت به خانوادههای عادی قادر به حل مشکالت و تعارضهای خود نیستند ،ارتباط عاطفی اعضای
خانواده ناکارآمد و مختل است و در زمینه تعامل نقشها و عملکرد کلی به طرز ضعیفی عمل کردهاند.
عوامل گوناگونی بر گسست عاطفی اثر میگذارد .یکی از این عوامل نوع رابطه و تعامالت در
خانواده است .خانواده همواره به عنوان مهمترین سیستم انسانی مورد توجه قرار داشته و تحقیقات
حاکی از آن بوده است که خانواده بر رفتارهای فرد در هیچ حیطهای به اندازه حیطۀ رفتارهای
ارتباطی 1تأثیر ندارد (فیتزپاتریک و ریچی1994 ،2؛ برگر و الکمن1967 ،3؛ برلسون ،دلیا و اپلگیت،4
1995؛ مکلئود و چفی1972 ،5؛ ریس19۸1 ،6؛ ریچی و فیتزپاتریک1990 ،؛ به نقل از کوئرنر و فیتز
پاتریک .)2002 ،7کالرك و شیلدز )1997( ۸خانواده را سیستمی قانونگذار تعریف میکنند که
اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف و تعریف مجدد ماهیت روابط خود بر مبنای الگوی
ارتباطاتشان هستند .الگوهای ارتباطات خانوادگی متمایز از یکدیگر هستند (میلکی و برایمن،9
 .)200۸شناخت این الگوها به شناخت بعضی از جنبههای عملکرد خانواده کمک میکند .در واقع،
شناخت انواع مختلف الگوها و سبکهای ارتباطات خانوادگی عالوه بر توصیف ،به پیشبینی و توضیح
عملکرد خانواده و توصیهها و تجویزهای مربوط به آنهم کمک میکند (اُسردکار .)2012 ،10محققان
سعی کردهاند الگوهای ارتباطات خانوادگی را بشناسند و طبقهبندی کنند (فیتزپاتریک و ریچی،
1994؛ مکلئود و چفی1972 ،؛ به نقل از فیتزپاتریک و کوئرنر.)2004 ،11
در الگوهای ارتباطی زوجین دو بعد زیربنایی جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی مطرح
شده است (فیتز پاتریک و ریچی .)1994 ،در خانوادههایی که گفتوشنود وجود دارد ،اعضای خانواده
بهطور مکرر و بهصورت خودانگیخته با یکدیگر در تعامل هستند ،بهطور آزادانه درباره موضوعهای
مختلف با یکدیگر به بحث و تبادل نظر میپردازند و با همفکری ،تصمیمهای مربوط به خانواده را
اتخاذ میکنند .جهتگیری همنوایی به این معناست که روابط خانواده بر همسان بودن بازخوردها،
ارزشها ،عقاید و اجتناب از تعارض تأکید میکند (کوئرنر و فیتزپاتریک .)1997 ،در زمینه ارتباط
الگوهای ارتباطی خانواده با طالق عاطفی ،تحقیقات پیشین مستقیمی موجود نیست؛ اما پژوهشهای
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انجام شده نشان داده است که بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با کنترل عواطف رابطه معناداری
وجود دارد و ابعاد الگوهای ارتباطی قادر به پیشبینی کنترل عواطف زوجین است (ملکیزاده،
مرادخواه ،ملکی و حبیب .)1395 ،همچنین نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که ساختار قدرت در
خانواده و الگوهای ارتباطی خانواده میتواند روابط صمیمانه زوجین را پیشبینی کند (خواهانیپور و
چیناوه .)1395 ،از سویی دیگر نیز عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین ،میتواند رضایت
زناشویی را پیشبینی کند (پرویزی ،سرابی ،سالمیو کلهری .)1395 ،همچنین تانیگوچی)2017( 1
ضمن پژوهشی نشان داد که الگوی ارتباطی خانواده و شنود به نوبه خود با رضایت ارتباط مثبت
داشت؛ بنابراین با توجه مطالب بیان شده این مطالعه درصدد است به بررسی نقش الگوهای ارتباطی
زوجین در گسست عاطفی دانشجویان متأهل بپردازد .لذا در این پژوهش ،پژوهشگر به این سؤال
پژوهشی پاسخ خواهد داد که آیا بین الگوهای ارتباطی زوجین با گسست عاطفی دانشجویان متأهل
رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای بنیادی محسوب میشود و به لحاظ روش توصیفی و از
نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل
در سال تحصیلی  1399در دانشگاه آزاد مشهد بود .انتخاب نمونه در این پژوهش به شکل نمونهگیری
در دسترس بود و پژوهشگر ،آزمودنیهای مورد نیـاز را از جامعه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد
مشهد به تعداد  246نفر انتخاب کرد .همچنین با توجه به وجود بیماری کرونا و عدم دسترسی معمول
به نمونه پژوهش ،جهت جمعآوری دادهها ،از پرسشنامههای آنالین استفاده شد (به خاطر رعایت
پروتکلهای بهداشتی) .در ادامه جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی
استفاده شد .شاخصهای آماری توصیفی مورد استفاده عبارتند از :جداول فراوانی ،درصد ،میانگین و
انحراف استاندارد ،از طرفی به منظور اثبات یا رد فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون چندگانه
استفاده شد و در کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری این پژوهش از نرم افزار  SPSS-22استفاده گردید.
ابزار پژوهش
خودسنجی است که توسط ریچی و فیتزپاتریک ( )1990طراحی شده و میزان موافقت یا عدم
موافقت پاسخ دهنده را با  26گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی هستند در دامنه  5درجه
ال مخالفم است15 .
ال موافقم و نمره صفر معادل کام ا
ای مورد سؤال قرار میدهد .نمره  4معادل کام ا
1. Taniguchi
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پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک ( :)1990این ابزار یک پرسشنامه
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پرسشنامه سنجش طالق عاطفی گاتمن است .این پرسشنامه در سال  200۸نوشته شده و شامل
جمالتی درباره جنبههای مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف باشد .این
مقیاس  24سؤال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد .برای تعیین روایی پرسشنامه از
شیوه مقایسه گروه های شناخته شده که نوعی اعتبار سازه است استفاده گردید .در روش اعتبار سازه
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پرسشنامه سنجش طالق عاطفی گاتمن ( :)2008یکی از ابزارهای رایج سنجش گسست عاطفی
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گویه اول مربوط به بعد جهتگیری گفتوشنود و  11گویه بعدی مربوط به جهتگیری همنوایی
میباشند .هر آزمودنی دو نمره از این ابزار به دست میآورد .نمره بیشتر در هر مقیاس به این
معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهتگیری گفتوشنود یا همنوایی بیشتری را ادراك
میکند .مؤلفهها و سؤاالت مربوط به هر مؤلفه :جهتگیری گفتوشنود :سؤال  1تا 15؛ جهتگیری
همنوایی :سؤال  16تا  .26اندازه ضریب کیرز -مایر – آلکین برابر با  0/۸52بود که حاکی از کفایت
نمونهگیری محتوایی ماتریس همبستگی اطالعات است .ضریب آزمون کرویت بارتلت نیز برابر با
 49۸/2319و در سطح  p>0/0005معنادار بود .ابزار تجدید نظر شده الگوی ارتباطات خانواده از
روایی محتوایی برخوردار است .در مورد روایی مالکی نشان داده شده است که انواع متفاوت خانوادهها
و ابعاد زیربنایی تیپشناسی آنها با اندازههایی که از لحاظ نظری به آنها مربوط هستند همبستگی
دارند (کوئرنر و فیتزپاتریک .)2002 ،فیتزپاتریک و ریچی ( )1997در مطالعه دیگری گزارش دادهاند
ضریب پایایی به روش آزمون بازآزمون سه گروه سنی متفاوت بعد از یک دوره سههفتهای در مورد
جهتگیری گفتوشنود نزدیک به  1و در مورد جهتگیری همنوایی بین  0/73 – 0/93بوده است.
مقیاس جهتگیری گفتوشنود در مقایسه با مقیاس جهتگیری همنوایی همواره پایایی بیشتری را
نشان داده است .در مورد مقیاس جهتگیری گفتوشنود میانگین مقدار آلفای کرونباخ در پنج 0/۸9
بوده است .مقدار آلفای کرونباخ در مطالعات صورت گرفته در دامنه  0/92 – 0/۸4قرار داشته است.
در مورد مقیاس جهتگیری همنوایی میانگین آلفای کرونباخ  0/79بوده است .در مطالعات انجام
شده مقدار آلفای کرونباخ جهتگیری همنوایی در دامنه  0/73 – 0/۸4قرار دارد .بررسی همسانی
درونی نشان داد سؤاالت مربوط به هر عامل با نمره کل آن عامل بیشترین همبستگی معنادار را دارند.
همچنین بین نمرات مربوط به هر عامل و نمره همبستگی معناداری وجود داشت (کورش نیا.)13۸6 ،
جهتگیری گفتوشنود با مقیاس توجه  0/74و جهتگیری همنوایی با مقیاس حمایت بیش از حد یا
کنترل  0/49همبستگی معنادار داشت (کورش نیا .)13۸6 ،ضریب پایایی بازآزمایی برای مقیاس
جهتگیری گفتوشنود برابر  0/۸4و در مورد مقیاس جهتگیری همنوایی  0/7۸بود .بررسی پایایی
این ابزار به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و شیوه آزمون بازآزمون حاکی از پایایی این ابزار بود.
در مورد مقیاس جهتگیری گفتوشنود ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/۸7و در مورد مقیاس
جهتگیری همنوایی برابر با  0/۸1به دست آمد (کورش نیا.)13۸5 ،
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یافتهها
در این قسمت اطالعات حاصل از اجرای پرسشنامهها بر روی اعضای نمونه تحقیق مورد تجزیه و
تحلیل توصیفی قرار میگیرد .اطالعاتی که در این قسمت ارائه میگردد شامل میانگین و انحراف
استاندارد نتایج حاصل از اجرای پرسشنامهها بر روی شرکتکنندگان در تحقیق است.

حال و گسست عاطفی
متغیر

ابعاد متغیر

میانگین

انحراف

مقدار z

سطح
معنیداری

استاندارد
الگوهای

جهتگیری همنوایی

13/29

4/99

0/12

0/07

ارتباطی زوجین

الگوهای ارتباطی زوجین

32/74

6/۸2

0/10

0/20

عبور از اتفاقات گذشته

17/05

5/34

0/56

0/70

لذت از زندگی در زمان حال

14/2۸

4/0۸

0/10

0/20

زندگی در زمان

تفریح در زمان حال

13/10

4/59

0/4۸

0/۸5

حال

تجربه خوبیها در زمان حال

16/32

3/90

0/0۸

0/23

زندگی در زمان حال

60/77

12/55

0/16

0/20

گسست عاطفی

16/23

4/6۸

0/12

0/0۸

گسست عاطفی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین الگوهای ارتباطی زوجین  32/76با انحراف
استاندارد  6/۸2است .در متغیر زندگی در زمان حال نیز میانگین  60/77و انحراف استاندارد 12/55
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جهتگیری گفتوشنود

19/47

5/55

0/06

0/51

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

جدول  .1یافتههای شاخص توصیفی مؤلفههای الگوهای ارتباطی زوجین ،زندگی در زمان
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به شیوه مقایسه گروههای شناخته شده استناد گردید .روش مورد مجموع همبستگی و آزمون مجدد
نیز پرسشنامه  24سؤالی را پایا تشخیص دادند .نمره پرسشنامه بین  5گروه مورد نظر تفاوت آماری
معنیدار داشت ( )P> 0/0001،F= 121/66ضریب پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد  0/93به دست
آمد .ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه  0/79محاسبه شد (تقربی ،تقربی ،شریفی و سوکی .)13۸9 ،همچنین ضریب پایایی
پرسشنامه به روش دو نیمه کردن با فرمول  0/7۸ Guttmanمحاسبه شد .گاتمن ( )200۸ضریب
پایایی  0/70را به عنوان سطح قابل قبول پایایی مطرح کرد .همچنین در این مطالعه آلفا  0/74به
دست آمد.

39

نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی

آزمون فرضیه پژوهش« :الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی دانشجویان متأهل
نقش دارد ».به منظور بررسی نقش الگوهای ارتباطی زوجین (جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری
همنوایی) در گسست عاطفی دانشجویان متأهل از آزمون تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد .در
مرحله اول آزمون ،به منظور بررسی همبستگی بین جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی با
گسست عاطفی ،از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول فوق ارائه شده
است.
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است .همچنین در متغیر گسست عاطفی میانگین  16/23و انحراف استاندارد  4/6۸است .جهت
بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در تمامی متغیرها
با توجه به سطح معنیداری باالتر از آلفای  0/05نشان از نرمال بودن دادهها است.

جدول  .2ماتریس همبستگی بین جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی با گسست
عاطفی
همبستگی

متغیرها

گفتوشنود

سطح معناداری

گفتوشنود

همنوایی

1

تعداد
جهتگیری
همنوایی

**

-0/165

-0/2۸7

0/009

0/001

246

246

246
**

همبستگی پیرسون

-0/165

سطح معناداری

0/009

تعداد

1
246
**

گسست

همبستگی پیرسون

-0/2۸7

عاطفی

سطح معناداری

0/001

0/001

246

246

تعداد

**

0/649

0/001

246
**

**

0/649

246
1

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

جهتگیری

همبستگی پیرسون

جهتگیری

جهتگیری

گسست عاطفی

246
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نتایج جدول فوق بیانگر رابطه بین جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی با گسست عاطفی
است .همانطور که در جدول مالحظه میشود ،بین جهتگیری گفتوشنود با گسست عاطفی با توجه
به سطح معناداری به دست آمده ( )P>0/01و ضریب همبستگی ( )-0/2۸7حداقل در سطح 95
درصد اطمینان همبستگی (معکوس) وجود دارد؛ بنابراین همبستگی ،معنیدار است .همچنین بین
جهتگیری همنوایی با گسست عاطفی با توجه به سطح معناداری به دست آمده ( )P>0/01و ضریب
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جدول  .3خالصه مدل رگرسیونی
R2

مدل

ضریب همبستگی
R

1

0/2۸7a

0/0۸3

2

b

0/454

0/674

مجذور ضریب
همبستگی
0/079
0/45

خطای استاندارد

دوربین

رگرسیون

واتسون

4/49

2/41

3/47

جهتگیری گفتوشنود a. Predictors: (Constant),
جهتگیری گفتوشنود ،جهتگیری همنوایی b. Predictors: (Constant),
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همبستگی ( )0/649حداقل در سطح  95درصد اطمینان همبستگی (مستقیم) وجود دارد؛ بنابراین؛
این همبستگی ،معنیدار است.

گسست عاطفی c. Dependent Variable:

جدول  .4ضرایب متغیرها در رگرسیون چند متغیره گامبهگام
مدل

1

2

ضرایب استاندارد نشده

Beta

ضریب
B

استاندارد

جهتگیری
گفتوشنود

-0/243

0/052

-0/2۸7

جهتگیری
گفتوشنود

-0/156

0/041

-0/1۸5

معنیداری
21/94

-4/6۸4

0/001

-3/۸54

0/001

101/06
0/5۸0

0/045

0/61۸

12/۸61

0/001

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تحلیل واریانس در گام اول ،اعتبار تحلیل رگرسیون
گامبهگام را در پیشبینی گسست عاطفی مورد تأیید ( P>0/001و  )F =21/94قرار میدهد .همچنین
در گام دوم نیز ،اعتبار تحلیل رگرسیون گامبهگام را در پیشبینی گسست عاطفی مورد تأیید
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جهتگیری
همنوایی

خطای

ضریب استاندارد شده

F

t

سطح

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

نتایج جدول فوق بیانگر این است که مؤلفه جهتگیری گفتوشنود بیش از  0/079درصد از واریانس
مشترك گسست عاطفی را تبیین میکند و وقتی متغیر جهتگیری همنوایی به آن اضافه میشود
این مقدار به  0/45درصد میرسد.

نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی
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( P>0/001و  )F=101/06است .با توجه به نتایج جدول فوق در گام اول مؤلفه جهتگیری
گفتوشنود توانایی پیشبینی گسست عاطفی را در دانشجویان متأهل را دارد که با توجه به آزمون
بین مؤلفه جهتگیری گفتوشنود با گسست عاطفی رابطه منفی معناداری وجود دارد یعنی هر چه
جهتگیری گفتوشنود افزایش مییابد ،گسست عاطفی دانشجویان متأهل کاهش خواهد یافت
( ،)P>0/05همچنین در گام دوم که متغیر جهتگیری همنوایی اضافه میشود؛ با توجه به سطح
معناداری ()P>0/05؛ مؤلفههای جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی توانایی پیشبینی
گسست عاطفی دارند و نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه جهتگیری همنوایی با گسست عاطفی
رابطه مستقیم معناداری وجود دارد یعنی هر چه جهتگیری همنوایی افزایش مییابد ،گسست
عاطفی دانشجویان متأهل نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین الگوهای ارتباطی زوجین در گسست
عاطفی دانشجویان متأهل نقش دارد.
بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2
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نتایج فرضیه پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی دانشجویان متأهل
نقش دارد .در گام اول مؤلفه جهتگیری گفتوشنود توانایی پیشبینی گسست عاطفی را در
دانشجویان متأهل را دارد که با توجه به آزمون بین مؤلفه جهتگیری گفتوشنود با گسست عاطفی
رابطه منفی معناداری وجود دارد یعنی هر چه جهتگیری گفتوشنود افزایش مییابد ،گسست عاطفی
دانشجویان متأهل کاهش خواهد یافت ( ،)P>0.05همچنین در گام دوم که متغیر جهتگیری
همنوایی اضافه میشود؛ با توجه به سطح معناداری ()P>0.05؛ مؤلفههای جهتگیری گفتوشنود و
جهتگیری همنوایی توانایی پیشبینی گسست عاطفی دارند و نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه
جهتگیری همنوایی با گسست عاطفی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد یعنی هر چه جهتگیری
همنوایی افزایش مییابد ،گسست عاطفی دانشجویان متأهل نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین الگوهای
ارتباطی زوجین در گسست عاطفی دانشجویان متأهل نقش دارد.
نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای قانع عزآبادی و شاکریان ( ،)139۸نریمانی ،رحیمی و
صداقت ( ،)1397امین زاده و همکاران ( ،)1396محمدخانی ( ،)1396زمانی ( ،)1392ماریالف کارو،
سان مارتین ،دلگادو بولتون و وینکنو ( ،)2017تانیگوچی ( ،)2017یانگ ،ژانگ و کو (،)2016
موالزیم و الدلکلیوگلو ( ،)2016سابایتیت و دیرزیت ( ،)2016سینگ ( ،)2015جینگز و تان
( ،)2014کالرك و همکاران ( )2012و ترامپتر و همکاران ( )200۸است .در تبیین این یافته تحقیق
میتوان گفت که افزایش جهتگیری گفتوشنود در زوجین بـه روشهـای گوناگون موجب کاهش
گسست عاطفی دانشجویان متأهل مـیگردد .از یکسو ،زوجین با بهرهگیری از همدیگر در تصمیم-
گیریها ،افزون بـر فراهم نمودن فرصت ابراز وجود و استقالل برای خود ،بـه فضای عاطفی خانواده

42

ملیحه گلزار سیرجانی و فاطمه بیانفر

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19
] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.4.2

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی/دوره  ،2شماره  /)6( 4زمستان 1399

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.33

نیز غنا مـیبخـشند و زوجین حمایت اجتمـاعی همسر خود را احساس میکننـد ،کـه پیامـد هر دو
وضعیت ،افـزایش رضـایت خـاطر دانشجویان متأهل و کاهش سطح طالق عاطفی اسـت (باربوتو و
همکاران2009 ،؛ هسن و همکاران2014 ،؛ سویوی و همکاران .)2017 ،از سـوی دیگر ایـن الگوی
ارتباطی موجب رشد اعتماد به نفس زوجین میگردد ،که خود سبب میشود تا آنها بهراحتی
احساسات و عواطف خود را با اعضای خانواده مطرح نمایند .زوجین در الگـوی ارتبـاطی جهتگیری
گفتوشنود ،گسست عاطفی کمتری نسبت به الگوی جهتگیری همنوایی تجربه نمودند (کوران و
یوشیمورا .)2016 ،در جهتگیری همنوایی اگرچه سلسله مراتب قدرت معـین شده است ،نگرشها،
ارزش ها و عقاید همسان اسـت ،میـل بـه وابستگی وجود دارد ،کوشش بر پرهیـز از کـشمکش اسـت
و روابط درون خانواده بر ارتباطات بیرون ترجیح داده مـیشـود؛ اما وجود گفتوشنود و به دنبال آن
مسئولیتپذیری ،سـاختار حمایتی و رشد عزتنفس و نیز هماهنگی عالیـق شخـصی بـا عالیـق
خانوادگی موجـب رضـایت در محـیط خـانواده بـرای زوجین میگردد .به بیان دیگر ساختار سنتی و
سلسله مراتبـی خانواده توسط گفتوشنود تعـدیل مـیگردد (کروئرنـر و فیتزپاتریک2002 ،؛ بوئن و
همکاران.)2015 ،
جهتگیری گفتوشنود به معنای این است که زوجین تا چه میزان شرایطی را ایجاد میکنند که در
آن افراد خانواده ترغیب به شرکت آزادانه در تعامل ،بحث و تبادل نظر در مورد حیطه گستردهای از
موضوعات شوند (سکیاسکی و همکاران .)2013 ،ویژگی بارز خانوادههایی با گفتوشنود باال ،داشتن
روابط گرم صمیمی و آزادی در بیان احساسات و مشورت با همدیگر است .بر این اساس ،دانشجویان
متأهل در این خانوادهها احساس میکنند مورد پذیرش خانوادهاند و در مواجه با مسائل و چالشهای
مختلف ،نظر و ایده آنها از رکنهای تصمیمگیری در خانواده است ،در نتیجه دارای توانایی حل
مسئله و تصمیمگیری (کوئرنر و مکی )2004 ،و اعتماد به نفس (هانگ )1999 ،خوبی هستند .از
مواجه با مسائل چالشانگیز واهمه ندارند و توانایی انطباق ،سازگاری ،تابآوری و عملکرد مناسبتری
را دارند (کوئرنر و فیتزپاتریک .)2002 ،در خانوادههای با جهتگیری گفتوشنود باال ،افزایش
سازگاری ،عملکرد مناسب ،توانایی انطباق با چالشها در زمینه ارتباطات عاطفی ،تابآوری ،اعتماد به
نفس ،افزایش توانایی حل مسئله و ارتباطات اجتماعی مناسب با یکدیگر قابل مالحظه است .بدین
صورت که دانشجوی متأهلی که توسط همسر خود پذیرفته میشود به صورت بهتری میتواند
تعارضات عاطفی را بپذیرد و با شرایط به طور سازگارانهای تعامل داشته باشد .در واقع ،میتوان انتظار
داشت که جهتگیری گفتوشنود پیشبینی کننده منفی گسست عاطفی باشد (گالوین و بریت ویت،
 .)2014در خانوادههای که از الگوی گفتوشنود استفاده میکنند زوجین افرادی مطمئن و از نظر
عاطفی و اجتماعی باکفایت هستند .اعضاء خانواده نقش مهمی در رشد و نمو روانی -اجتماعی،
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ارتباطات خانوادگی ،موفقیتهای زندگی ،توانایی تصمیمگیری و کاهش گسست عاطفی زوجین دارند.
دانشجویان متأهل در این خانوادهها از نظر کفایت اجتماعی ،رشد اجتماعی و رضایت از زندگی در
سطح باالیی قرار دارند (تانیگوچی .)2017 ،در واقع زمانی که زوجین به عنوان الگو و یک منبع قابل
اعتماد در فعالیتهای همدیگر در منزل درگیر میشوند ،آنها احساس شایستگی و کفایت بیشتری
میکنند و میتوانند در انجام امور زندگی ،عملکرد بهتری داشته باشند و در نهایت به کاهش گسست
عاطفی در آنان میانجامد (باکستر و پدرسون .)2013 ،از طرفی بین جهتگیری همنوایی با گسست
عاطفی رابطه مستقیم معناداری وجود داشت .اختالف نظر و تعارض با همسر میتواند مشکالت
روانشناختی را به دانشجویان متأهل تحمیل کند و موجبات پدید آیی مشکالت روانشناختی و
رفتارهای ناسازگارانه از در آنها شود (شروت .)2009 ،در مواردی که دانشجویان متأهل خود را با
شرایط زندگی وفق دهند و حرفشنوی داشته باشند و اطاعت بیچون و چرای آنها از طرف همسر
تشویق به همراه داشته باشد ،این امر میتواند رفتار آنها را به سمتی سوق دهد که همسر آنها
انتظار دارد که در این شرایط نیز دانشجویان متأهل از روابط همدالنه برخوردار نخواهند شد و رفتار
متناسب با محیط از خود نشان نمیدهند .از این رو از گسست عاطفی بیشتری برخوردارند (هسن،
راوشر ،رابرتس و اورگاگا.)2014 ،
راتل و همکاران ( )2005بر این باور هستند که متصدیان آموزش با تدارك دورههای آموزشی برای
دانشجویان متأهل میتوانند با ارائۀ اصول کاربردی در زمینۀ الگوهای ارتباطی مناسب زوجین با
محوریت کاهش میزان گسست عاطفی و حمایت از خودمختاری آنها اقدام کرده و لزوم دادن حق
انتخاب ،مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریهای مربوط به خودشان ،تشویق آنها به حل مسئله،
پذیرش احساسات مثبت و منفی آنها و پرهیز از قضاوت و نکوهش ،گذراندن اوقات بیشتری با
همدیگر (زوجین) و شناسایی عالقهها و اولویتهای یکدیگر و ارزش قائل شدن برای این عالئق و
اولویتها را به زوجین گوشزد کنند (باربوتو ،گراهام و پرسی)2009 ،؛ بنابراین جهتگیری گفتوشنود
در شکلدهی احساسات مثبت از خود از قبیل احساس قابلیت ،خود ارزشی و اعتقاد مثبت اثر دارد
(در واقع یک مدل فعال درونی از خود است) ،که سبب میشود دانشجویان متأهل در جهت تکامل
عالیق و قابلیتهای یگانه و منحصربهفردشان پیش روند و کاهش سطح گسست عاطفی یکی از نتایج
همین عواطف و احساسات مثبت از خود است؛ بنابراین دانشجویان متأهلی که دارای جهتگیری
گفتوشنود هستند از عواطف مثبت بیشتری برخوردارند.
تانیگوچی ( )2017ضمن پژوهشی نشان داد که جهتگیری گفتوشنود (بدون در نظر گرفتن اینکه
آیا مادران یا پدران با صالحیت اجتماعی ارتباط مثبتی داشتند) ،به نوبه خود با گسست عاطفی
ارتباط منفی داشت .از سوی دیگر ،نقش جهتگیری همنوایی در پیشبینی گسست عاطفی با جنس
والدین (مادران یا پدران) متفاوت بود :جهتگیری سازگاری مادران با گسست عاطفی از طریق
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صالحیتهای اجتماعی به شیوهای معکوس همراه بود ،در حالی که جهتگیری مربوط به پدران به
هیچ یک از متغیرهای درونزا مرتبط نبود .با این حال ،هنگامیکه  FCPمادران از مدل حذف شد،
جهتگیری همنوایی با پدران ،به طور مستقیم و همچنین پیشبینی غیرمستقیم از گسست عاطفی از
طریق صالحیت اجتماعی تبدیل شد .سابایتیت و دیرزیت ( )2016نیز ضمن پژوهشی نشان دادند که
رضایت از زندگی با الگوهای ارتباطی همبستگی مثبت داشت ،اما مؤلفه جهتگیری همنوایی با
رضایت زندگی جوانان بیکار ارتباط مثبتی ندارد.
با توجه به این که گسست عاطفی مقولهای وسیع و در عین حال بسیار ژرف و چند بعدی است،
امکان تحقیقات زیادی در رابطه با آن وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود با استفاده از روشهای
پژوهشی دیگر و به منظور درك مناسبتر از گسست عاطفی ،تحقیقات بیشتر و وسیعتری در گسست
عاطفی دانشجویان متأهل صورت گیرد (با متغیرهای :ویژگیهای شخصیتی زوجین ،نگرشهای
ناکارآمد ،مهارتهای ارتباطی ،طرحوارههای هیجانی ،سبکهای دلبستگی و  .)...در پژوهشهای آینده
نقش تعدیل گری و میانجیگری الگوهای ارتباطی زوجین در ارتباط میان متغیرهای روانشناختی با
گسست عاطفی بررسی شوند .بررسی نقش تعدیل گری و میانجیگری الگوهای ارتباطی زوجین با
گسست عاطفی دانشجویان متأهل ممکن است نتایج متفاوتی را نشان دهد که در این باره؛ جای
تحقیق بیشتری وجود دارد .از آنجایی که نتایج نشان داد بین زندگی در زمان حال با گسست عاطفی
دانشجویان متأهل رابطه معناداری وجود دارد ،توصیه میشود در تحقیقات بعدی به بررسی تأثیر
آموزش مهارتهای زندگی در زمان حال بر گسست عاطفی دانشجویان متأهل پرداخته شود .در
پژوهش انجام گرفته برای سنجش گسست عاطفی تنها از یک روش استفاده شده است .لذا پیشنهاد
میشود در تحقیقات بعدی در صورت امکان (چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ هزینه) همزمان چند
روش مدنظر قرار گیرد.
جهت اظهار نظر قاطعانهتر و بهتر در مورد نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهاد میشود پژوهشهای
دیگری در همین زمینه و در محیطهای دیگر انجام گردد؛ تا بتوان با فراهمسازی امکان مقایسه،
قدرت تعمیم نتایج را افزایش داد .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را به عنوان
پیشنهادهای کاربردی برای پژوهشگران ،مسئوالن و برنامه ریزان ،افرادی که به طور مستقیم و
غیرمستقیم با دانشجویان متأهل مواجه هستند و سایر افراد عالقهمند مطرح کرد :بـا توجـه بـه نتایج
فرضیه اصلی مبنی بر نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی در جامعه مـورد مطالعـه،
پیشـنهاد میشـود با فراهـم نمـودن محیـط مناسـب بـرای دانشجویان متأهل ،ارتقـای آگاهـی و
آمـوزش مـداوم آنها در مراکز مشاوره و کلینیکهای روانشناسی زمینه مورد نیـاز را بـرای بررسی
نقش زندگی در زمان حال در گسست عاطفی آنها فراهـم شود .به برنامهریزان و دستاندرکاران
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برنامههای آموزشی پیشنهاد میشود به شیوههای مختلف؛ فراگیران را نسبت به اهمیت زندگی در
زمان حال در کاهش سطح گسست عاطفی آگاه سازند .با توجه به مباحث الگوهای ارتباطی زوجین
در این پژوهش ،دانشجویان متأهل هر چه بعد جهتگیری گفتوشنود را به سطوح باالتری برسانند
در زندگی ،گسست عاطفی کمتری دارند و کمتر دچار نقصان در عواطف خود خواهند شد .بهرهگیری
فراوان از پشتکار و تالش آموزشی توسط دانشجویان متأهل میتواند شرایطی را برای آنان فراهم کرده
تا عوامل مربوط به الگوهای ارتباطی زوجین را بهگونهای قابل اعتماد بشناسند و در نتیجه باعث
کاهش سطح گسست عاطفی خود شوند .با توجه به اهمیت تکتک مؤلفههای زندگی در زمان حال و
نیاز به شناخت هر یک از آنها به طور مجزا ،پیشنهاد میشود بررسی رابطه و تأثیر هر یک از این
مؤلفهها با سایر مفاهیم مانند سازگاری زناشویی ،رضایت زناشویی ،تعارضات زناشویی ،بهزیستی،
تنظیم هیجان و نظایر آن در کارهای پژوهشی مربوط به جامعه دانشجویان متأهل مورد نظر قرار
گیرد .پیشنهاد میگردد با استفاده از استادان دانشگاه و صاحبنظران ،در زمینـه مفهـوم و اهمیـت
مؤلفههای زندگی در زمان حال و الگوهای ارتباطی زوجین ،کالسهای آموزشی برای دانشجویان
تدارك دیده شود.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
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