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 پژوهش های متعددی به نقش استانداردهای زناشویی و. سازگاری زناشویی از مهمترین شاخصهای کيفيت رابطه زناشویی است:چكيده
 هدف پژوهش حاضر تعيين نقش ابعاد استانداردهای زناشویی و.اِسنادهای ارتباطی در پيشبينی وضعيت زناشویی زوجين پرداخته است
 زن974 زن ناسازگار و951(  زن متأهل324  نمونهای شامل.اِسنادهای ارتباطی در پيشبينی سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان متأهل بود
) و مقياس اِسنادISRS(  از شرکتکنندگان درخواست شد پرسشنامه استانداردهای روابط خاص.سازگار) در پژوهش حاضر شرکت داشتند
 فرضيه پژوهش مبنی بر پيشبينی سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان بر اساس، نتایج بهدست آمده.) را تكميل کنندRAM( ارتباطی
، ثبات و پایداری، پيامد کنترل و سرمایهگذاری ابزاری و عاطفی) و اِسناد های ارتباطی (جایگاه مهار،استانداردهای زناشویی (مرزهای شخصی
، نتایج تحليل تميز با روش گامبهگام نشان داد که متغيرهای اِسناد انگيزه، همچنين. انگيزه و سرزنش) را تأیيد کرد، قصد و نيت،عموميت
 بر اساس یافتههای. قویترین پيشبينهای سازگاری و ناسازگاری روابط زناشویی هستند،استاندارد سرمایهگذاری عاطفی و اِسناد جایگاه مهار
.بهدست آمده میتوان نتيجه گرفت که استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی نقش مهمی در سازگاری زناشویی زنان دارد
 زنان متأهل، سازگاری و ناسازگاری زناشویی، اِسنادهای ارتباطی، استانداردهای زناشویی:واژههای کليدی
Abstract: Marital adjustment is one of the most important indicators of women's marital quality. Several studies have
investigated the role of marital standards and relationship attributions in predicting marital quality in married couples.
The purpose of this study was to investigate the role of the dimensions of marital standards and relationship
attributions in predicting adjustment/ non-adjustment among married women. A sample of 324 married women (150
non-adjusted and 174 adjusted) was selected from all married women in Ahvaz. Participants completed the Inventory
of Specific Relationship Standards (ISRS) and the Relationship Attributions Measure (RAM). . Results obtained from
Enter Discriminant analysis revealed that adjustment or non-adjustment in marital relationship can be predicted by
the variables of marital standards (personal boundaries, control outcome, instrumental and expressive investment) and
relationship attributions (locus of control, stability, globality, intent, motivation and blame). Also, Stepwise
Discriminant analysis of the data indicated that motivation attribution, expressive investment standard and locus of
control attribution are the strongest predictors of adjustment/non-adjustment in marital relationships. Based on the
findings, it can be concluded that marital standards and relationship attributions play a significant role in women’s
marital adjustment.
Keywords: marital standards, relationships attributions, marital adjustment or non-adjustment, married women
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ازدواج 9تعهدی با عشق و مسئوليت برای صلح ،شادی و
توسعه روابط خانوادگی است و عالوه بر این ،انتخاب یک
شریک و ورود به یک زندگی زناشویی ،یک نقطه عطف و
موفقيت شخصی است .شكی نيست که انتخاب شریک
زناشویی یكی از مهمترین تصميماتی است که در طول
زندگی هر فرد پيش میآید .مردم به دالیل بسياری مانند؛
عشق ،شادی ،همراهی و آرزوی داشتن فرزندان ،جاذبه
جسمانی و یا تمایل به فرار از یک وضعيت ناشاد و ناراضی،
ازدواج میکنند (روآ .)2197 ،ازدواج و رابطه زناشویی
مزیتهای زیادی برای زوجين دارد ،اما فروپاشی زندگی
زناشویی با افزایش مشكالت روانی و کاهش سالمت جسمانی
و افت موقعيت اجتماعی و اقتصادی زوجين همراه است
(گاتمن2193 ،2؛ به نقل از خجستهمهر و محمدی.)9315 ،
پژوهشها نشان میدهد که افراد با رضامندی زناشویی باال و
روابط صميمانه نسبت به افرادی که زندگی زناشویی
ناسازگارانهای دارند ،بيشتر عمر میکنند (کپلر )2195 ،و از
سالمت جسمانی باالتری برخوردارند (اسالچر و شوبی،
.)2197
سازگاری در زندگی زناشویی یک فرآیند مستمر و در
حال تغيير است (منيام و جونيور2194 ،3؛ به نقل از بشارت و
رفيعزاده .)9315 ،طی دهه گذشته سواالتی از قبيل "چگونه
ازدواجها رشد میکند ،چه مالکهایی بر موفقيت و شكست
ازدواج تأثير میگذارد و چه عواملی موجب شكست ازدواج
میشود؟" عالقه پژوهشگران را به خود جلب کرده است
(واندرر و شوانوایند .)2112 ،پژوهشگران تاکنون دانش نسبتا
یكپارچهای درباره رابطه فرایندهای ارتباطی و سبکهای حل
تعارض (گاتمن و لونسون ،)2111 ،مهارتهای متقابل
زوجين و استرس در زندگی (بودنمن و سينا )2111 ،بهدست
آوردهاند (ليتزینجر و گوردون .)2115 ،بنابراین ،برای
پژوهشگران مهم است تا مفاهيم اصلی که با شكست و
موفقيت ارتباط زناشویی رابطه دارند را مورد بررسی قرار
دهند .شناختها در این ارتباط نقش مهمی ایفا میکنند
(کوهن و سایرز.)2115 ،

در سالهای اخير ،بر نقش عوامل شناختی در عملكرد
زناشویی تأکيد زیادی شده است .باکوم ،اپستين ،سایرز و
همكاران ( ،)9121پنج مقوله از شناختهای زوجين را
پيشنهاد دادند که شامل پيشفرضها ،4اِسنادها ،5توجه
انتخابی ،6انتظارات 7و استانداردها( 2اپستين ،چن و بيدر-
کامجو )2115 ،است .پژوهشگران شواهدی در دست دارند
که نشان میدهد این پنج شكل از شناختها بر رضایت
زوجين از رابطه و تعامالت مثبت و منفی آنها ،تأثير میگذارد
(اپستين و باکوم .)2112 ،توجه انتخابی ،پيشفرضها ،و
انتظارت ،شكلی از فرایند اطالعاتی لحظهبهلحظه هستند ،ولی
اِسنادها و استانداردها ،الگوهای دائمی یا "ساختارهای
شناختی" نسبتا پایدار ،از قبيل ویژگیهایی از روابط
صميمی ،که افراد درباره کلمات گسترش میدهند را شامل
میشوند؛ بنابراین ،دو نوع از شناختها که در عمل بيشتر به
آنها توجه شده است ،اِسنادها و استانداردها هستند (اپستين
و همكاران .)2115 ،اِسنادها و استانداردهای افراد در طی
رشد و در خالل تجربيات ابتدایی افراد با خانواده شكل
میگيرند (برانت ،دین ،براندون و سارا.)2199 ،
استانداردهای زناشویی ویژگیهایی هستند که فرد
معتقد است یک شریک و یا رابطه باید داشته باشد.
استانداردها به خودی خود اختاللآور نيستند اما ممكن است
وقتی آنها شدید و محكم باشند و یا از جنبههای دیگری از
زندگی فرد بكاهند ،مشكلساز شوند (باکوم و همكاران،
 .)9121استانداردها مجموعهای از باورها هستند که برای فرد
مشخص میکنند رابطه و افراد آن باید چه عملكردی داشته
باشند .زوجها از استانداردها برای ارزیابی درست و قابلقبول
رفتار دیگری استفاده میکنند .استانداردها بر رضایت افراد از
رابطه تأثير میگذارد و بایدهای افراد در مورد زندگی را
مشخص میکند (باکوم ،اپستين و التيالدا .)2112 ،اپستين و
باکوم ( )2112استانداردهای زناشویی را بهصورت" :باورهای
فرد در مورد خصوصيات یک رابطه صميمی ،که آن رابطه
باید داشته باشد" تعریف میکنند .درحالیکه برخی دیدگاهها
نشان دادهاند که استانداردهای زناشویی باال میتواند بهوسيله
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یكی دیگر از مولفههای شناختی که میکوشد
اختالفهای زناشویی را تبيين کند ،اِسنادهای ارتباطی است.
طبق نظریههای شناختی هر فرد جهانبينی ویژهای دارد که
تفسير او درباره منشأ مشكالت و همچنين مسئوليت وی
برای حلوفصل آنها را تحت تأثير قرار میدهد .این قبيل
توجيه و تبيينها ،سبک اِسنادی ناميده میشود و عالوه بر
اینكه به افراد ،توانایی تجزیهوتحليل رفتاری خودشان و
دیگران را میدهد ،بر احساسات و رفتارهای متعاقب آنها نيز
تأثير میگذارد (هيلت .)2114 ،در خصوص ارزیابی نقش
اِسنادها در رضایت زناشویی میتوان گفت که اِسنادها
تغييرات در رضایت زناشویی را پيشبينی میکنند (برادبوری
و فينچام .)9111 ،باکوم ،سایرز و دوهر ( )9127معتقدند
فعاليت اِسنادی ،بيشتر زمانی فراخوانده میشود که رفتار
طرف مقابل مهم و خصمانه جلوه نماید .بنابراین در
موقعيتهای آسيبزا ،اِسناد فرد در مورد علت رفتار همسر
مسئله مهمی است .اگر زنی از یک حادثه منفی توجيه مثبت
داشته باشد ،به احساس بهتر او نسبت به شریک خود کمک
میکند و فرایند طالق و ازدواج میتواند بهتر درک شود .در
یک ازدواج خوشبخت ،اگر یک شریک ،عملی منفی انجام
دهد ،دیگری معموال فكر میکند که منفی بودن زودگذر و
مقطعی است .هولمز و جاکوبسون ( )2111اِسنادهای منفی
را "نگهدارنده مشكل "6در زوجين میدانند .این تعابير جای
اندکی برای خوشبينی و انتظار رفتارهای خوب در آینده
باقی میگذارد .بنابراین اِسنادها نه تنها روی احساسات افراد
در مورد رابطهشان تأثير میگذارد ،بلكه رفتارشان را هم تحت
تأثير قرار میدهد.
ارتباط بين اِسنادها و رضایت زناشویی در پژوهشهای
بسياری ثابت شده است (کایمس ،دورتشی ،کليفورد ،نپ و
فينچام .)2195 ،برادبوری و فينچام ( ،)9111اِسنادهای
همسران را به دو دسته اِسنادهای علّی 7و اِسنادهای
مسئوليتپذیری 2تقسيم میکنند .اِسنادهای عِلّی فرایندی
است که زوجين تالش میکنند علت رویدادها یا رفتارها را
بفهمند و اِسنادهای مسئوليت نيز پاسخگو بودن زوج در برابر

6. problem maintainer
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مقایسه کردن و سپس آسيب وارد کردن به رابطه ،به نتایج
واقعا بدی منجر شود .دیدگاههای دیگری نشان دادهاند که
استانداردهای باال میتواند نيروی انگيزانندهای برای تالش
بيشتر در جهت پرورش یک رابطه مشترک باکيفيت باشند
(مكنولتی .)2196 ،زوجها معموال با استانداردها یا باورهای
پيشپنداشته در مورد چگونگی ارتباطشان ،وارد یک رابطه
صميمانه میشوند (الكساندر .)2112 ،بر اساس نظر باکوم و
همكاران ( )9116استانداردهای افراد در سه حوزه قرار
میگيرند .مرزها ،9کنترل یا قدرت 2و سرمایهگذاری.3
استانداردهای مربوط به مرزها مشخص کننده ایدهآلهای
زوج در زمينه نزدیكی در برابر استقالل است .استانداردهای
مربوط به قدرت و کنترل مشخص کننده نقش هر فرد در
فرایند و نتيجه تصميمگيریهاست و استانداردهای مربوط به
سرمایهگذاری به ميزان تالش و تعهد هر فرد در رابطه اشاره
دارد که خود به دو دسته سرمایهگذاری ابزاری 4و عاطفی5
اشاره دارد.
کوهن و سایرز ( ،)2115در پژوهش خود نشان دادند که
استانداردهای افراطی زنانِ سازگار رابطه باالتری با رضایت
زناشویی دارد ،اما در زنان و شوهران ناسازگار ،با رضایت
زناشویی رابطه کمتری دارد .اپستين و همكاران ( ،)2115در
پژوهش خود مشخص ساختند که استانداردها اغلب با
سازگاری زناشویی رابطه دارد .نتایج این مطالعه ،نشان داد
استانداردهای زوجين نقش مهمی در سازگاری زناشویی ایفا
میکنند و باید یكی از حوزههایی باشد که در زوجدرمانی به-
خصوص در کار با زوجين درمانده موردتوجه قرار گيرد.
خجستهمهر ،نادری و سودانی ( )9312در پژوهش خود نشان
دادند رابطه استانداردهای زناشویی با رضایت زناشویی زنان از
طریق نقش واسطهای مقابله زوجی معنادار است .حسنپور
( )9321نيز در پژوهش خود نشان داد که بين استانداردهای
زناشویی و کيفيت زناشویی در زنان همبستگی مثبت معنادار
وجود دارد.
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،همبستگی از نوع تحليل مميز است
و با هدف پيشبينی عضویت گروهی (سازگار و ناسازگار) و
دستيابی به معادله مميز طراحی شد .برای تحليل آماری از
روشهای آمار توصيفی شامل ميانگين و انحراف استاندارد
استفاده شد .همچنين برای دستيابی به تفاوتهای گروهی و
پيشبينی عضویت گروهی و دستيابی به معادله مميز ،روش
آماری تحليل مميز 2به کار گرفته شد .جامعه آماری پژوهش
حاضر کليه زنان متأهل شهر اهواز بودند .پژوهش حاضر
شامل دو نمونه بود .نمونه اول شامل زنان ناسازگار است
( 951نفر) که پژوهشگر این افراد را با مراجعه به مراکز
مشاوره فعال در سطح شهر اهواز شناسایی و مورد پژوهش
قرار داد .برای انتخاب این افراد از نمونهگيری در دسترس
استفاده شد .بدین صورت که پژوهشگر تعداد  6مرکز مشاوره
را انتخاب و پس از هماهنگی با مسئولين این مراکز ،در
ساعات مراجعه افراد حضور یافته و چنانچه واجد مالک
شرکت در پژوهش بودند (کسب نمره کمتر از متوسط در
مقياس رضایت ارتباطی )1پرسشنامههای اصلی پژوهش در
اختيار آنان قرار گرفت که بدین طریق جمعا  951نفر طی
مدت زمان  4ماه از این مراکز مشاوره انتخاب شدند .برای
انتخاب نمونه سازگار از روش نمونهگيری هدفمند استفاده
شد .منظور از افراد سازگار ،زنان متأهلی هستند که در فاصله
زمانی مذکور در شهر اهواز در حال ادامه زندگی با شوهر خود
بودند و تاکنون سابقه مراجعه به مراکز مشاوره یا دادگستری
برای حل اختالفات زناشویی خود را نداشتهاند .برای انتخاب
افراد عادی با استفاده از روش نمونهگيری قضاوتی یا
هدفمند ،از ميان افراد متأهل که از نظر خصوصيات
جمعيتشناختی بيشترین شباهت (بر اساس دامنه سنی،
5. intent
6. motivation
7. blame
8. discriminant analysis
)9. Relationship Assesment Scale (RAS
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رویدادها را بررسی میکند .گراهام و کونولی ( ،)2116در
پژوهش خود نشان دادند که کيفيت زناشویی زوجينی که
درباره رفتار منفی همسرشان از اِسنادهای غنیساز رابطه
استفاده میکنند ،در مقایسه با زوجين با دارای اِسنادهای
نگهدارنده آشفتگی ،9کمتر بهطور منفی تحت تاثير عوامل
فشارزای زندگی قرار میگيرند .همچنين یافتهها نشان دادند
که اِسنادهای زوجين نقش واسطهای بين عوامل استرسزا و
کيفيت زناشویی دارند و زوجين با کيفيت زناشویی باال در
خصوص عوامل استرسزا کمتر از اِسنادهای منفی استفاده
میکنند.
فينچام ،هارولد و گانو -فيليپس ( )2111در یک پژوهش
طولی نشان دادند که اِسنادهای منفی زوجين که در آن
همسران مشكالت رابطهشان را به ویژگیهای درونی و غير
قابلتغيير همسرشان ،مانند سرزنشگری و خودخواهی نسبت
میدهند بر رضایت از رابطه و احساسات زوجين نسبت به
یكدیگر اثر منفی میگذارد .پژوهشهای متعددی ازجمله
ترمبلی ،رایت ،مامودهاسن و همكاران ( ،)2112استاندر،
سيونگ و مکدرميد ( ،)2111هاالت و هووارداوغلو (،)2191
چی ،اپستين ،فانگ و همكاران ( ،)2193بليس و رندشو
( )2194و کایمس و دورتشی ( )2196نشان دادند که بين
رضایت و سازگاری زناشویی با اِسنادهای عِلّی و
مسئوليتپذیری زنان رابطه معناداری وجود دارد .کروپلی و
رید ( )2112مشخص ساختند که همسرانی که نسبت به
یكدیگر اِسنادهای مثبتتری دارند ،احتمال بيشتری دارد که
از روابط زناشویی خود رضایت داشته باشند .خجستهمهر،
غفاری و کرایی ( )9321در پژوهش خود نشان دادند که هر
چه اِسنادها نسبت به رفتار شوهر در رابطه زناشویی منفی،
پایدار ،بيرونی و غير قابلکنترل باشد رضایت زناشویی زنان
نيز پایينتر و در نتيجه احتمال شكست و طالق بيشتر
میشود .با توجه به هدف پژوهش و مالحظات نظری و
یافتههای پژوهشی موجود ،فرضيه زیر آزمون شد:
استانداردهای زناشویی (مرزهای شخصی ،پيامد کنترل،
سرمایهگذاری ابزاری و سرمایهگذاری عاطفی) و اِسنادهای
ارتباطی (جایگاه مهار ،2ثبات و پایداری ،3عموميت ،4قصد و

نيت ،5انگيزه 6و سرزنش )7وضعيت زناشویی (سازگار یا
ناسازگار) زنان متأهل را پيشبينی میکنند.
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ابزار سنجش
پرسشنامه استانداردهای روابط خاص (.)ISRS

پایين بيانگر این است که تنها یكی از زوجين باید
تصميمگيری کند .نهایتا ،نمره باال در زیرمقياس
سرمایهگذاری ابزاری و عاطفی نشاندهنده این است که
شخص پاسخدهنده معتقد است که زوجين باید اغلب اوقات
تعهد و توجهشان را به یكدیگر نشان دهند درحالیکه نمره
پایين نشان میدهد که شخص معتقد است نيازی نيست
زوجين تعهد و توجهشان را به یكدیگر نشان دهند .باکوم و
همكاران ( )9116پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای
کرونباخ در چهار زیرمقياس برای زنان از  1/65تا  1/77و
روایی آن را از طریق همبسته کردن با مقياس سازگاری
زناشویی 1/79 2گزارش نمودند .حسنپور اصطهبانی ()9321
ضریب پایایی را با روش آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب
برای چهار زیرمقياس در دامنهای بين  1/59تا  1/11بهدست
آورد .همچنين ،روایی سازه را از طریق همبسته کردن این
پرسشنامه با مقياس سازگاری زناشویی در زنان برای چهار
زیرمقياس به ترتيب برابر  1/56 ،1/49 ،1/47و 1/19( 1/56
>  )pمحاسبه نمود .در پژوهش حاضر ضریب پایایی با روش
آلفای کرونباخ برای چهار زیرمقياس به ترتيب برابر ،1/11
 1/26 ،1/11و  1/26بهدست آمد.

پرسشنامه استانداردهای روابط خاص 42 (ISRS) 9مادهای
توسط باکوم ،اپستين ،رانكين و همكاران (9116؛ به نقل از
خجستهمهر ،عباسپور و دانيالی )9316 ،تدوین شد که
استانداردهای زوجين در رابطه زناشویی را در سه بخش
استانداردهای واقعی فرد در خصوص اینكه ازدواج چگونه باید
باشد ،ميزان و مقداری که فكر میکند استاندارد در
زندگیاش رعایت میشود و ميزان رضایت یا عدم رضایت از
تحقق یا عدم تحقق استاندارد در ازدواج اندازهگيری میکند.
در پژوهش حاضر تنها سؤاالت مربوط به بخش اول که
استانداردهای زناشویی را در چهار بعد مرزهای شخصی،
پيامد کنترل و سرمایهگذاری ابزاری و عاطفی اندازه
میگيرند ،مورداستفاده قرار گرفت (هر زیرمقياس شامل 92
سؤال) .نمرهگذاری هر ماده دارای  5گزینه از ( 5هميشه) تا
( 9هرگز) است که نمره باال در زیرمقياس مرزهای شخصی
نشان میدهد که شخص فكر میکند که مردم باید سهم
زیادی را در رابطه با همسرشان تقسيم کنند ،نمره پایين
نشانگر این است که شخص معتقد است باید بيشتر بين
زوجين جدایی باشد .نمره باال در زیرمقياس پيامد کنترل
نشان میدهد که شخص معتقد است که زوجين باید با هم
مسئوليت تصميمگيری را به عهده بگيرند ،درحالیکه نمره

) (RAMاظهارات زنان در خصوص علل رفتار شوهرانشان یا
به عبارت بهتر دالیل مشكالت بروزکرده بين زن و شوهر را از
دیدگاه زنان توضيح میدهد .این سنجه توسط فينچام و
برادبوری (9112؛ به نقل از خجستهمهر و همكاران)9316 ،
تهيه شد و شامل  24سؤال خودگزارشی است که ابعاد اِسناد
عِلّی؛ شامل جایگاه مهار ،ثبات و پایداری و عموميت و ابعاد
اِسناد مسئوليتپذیری -سرزنش؛ شامل قصد و نيت ،انگيزه و
سرزنش را مورد ارزیابی قرار میدهد .نمرهگذاری این سنجه
بهصورت ليكرت شش درجهای از کامال موافقم ( )6تا کامال
مخالفم ( )9است .نمرههای باال در ابعاد اِسناد عِلّی نشان
میدهد که زنان تمایل دارند ،نشان دهند که چه چيزی یا
چه کسی باعث مشكل شده است ،نمرههای باال در ابعاد
اِسناد مسئوليتپذیری -سرزنش نشان میدهد که زنان تمایل

1. Inventory of Specific Relationship Standards
)(ISRS

)2. Dyadic Adjustment Scale (DAS
)3. Relationship Attribution Measurement (RAM

سنجه اِسناد ارتباطی ( .)RAMسنجه اِسناد

ارتباطی3
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دامنه تحصيلی و دامنه ازدواج) را با افراد ناسازگار داشتند،
 974نفر بهعنوان نمونه عادی انتخاب شد .ميانگين و انحراف
استاندارد سن شرکتکنندگان گروه ناسازگار به ترتيب برابر
 32/67و  7/52سال و گروه سازگار به ترتيب برابر  34/62و
 6/3بود .همچنين ،ميانگين و انحراف استاندارد طول مدت
ازدواج شرکتکنندگان گروه ناسازگار به ترتيب برابر  91/23و
 91/15و گروه سازگار به ترتيب برابر  99/31و  91/45و
ميانگين و انحراف استاندارد تعداد فرزندان شرکتکنندگان
گروه ناسازگار به ترتيب برابر  9/12و  9/94و گروه سازگار به
ترتيب برابر  9/92و  9/29و ميزان تحصيالت شرکتکنندگان
هر دو گروه نيز از مقطع دیپلم تا کارشناسی ارشد متغير بود.

33
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)1. Marital Difficulty Attribution (MDA
‚2. Enriching and Nurturing Relationship Issues
)Communicating and Happiness (ENRICH

بهدست آمد.

یافتهها

جدول  9اطالعات مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد
متغيرهای پيشبين را برای زنان سازگار و ناسازگار نشان
میدهد .همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود ،در
استانداردهای زناشویی (مرزهای شخصی ،پيامد کنترل،
سرمایهگذاری ابزاری و سرمایهگذاری عاطفی) ميانگين افراد
ناسازگار بيشتر از افراد سازگار است و در اِسنادهای ارتباطی
(اِسنادهای عِّلی شامل جایگاه مهار ،ثبات و پایداری و
عموميت؛ اِسنادهای مسئوليتپذیری -سرزنش شامل قصد و
نيت ،انگيزه و سرزنش) ميانگين افراد سازگار کمتر از افراد
ناسازگار است.

Downloaded from ijfp.ir at 15:14 +0330 on Thursday December 13th 2018

دارند که رفتارهای دیگری را عمدی ،خودخواهانه و مقصر
جلوه دهند (فينچام و برادبوری .)9112 ،فينچام و برادبوری
( )9112پایایی این سنجه را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای زنان در بعد عِلّی  1/21و در بعد
مسئوليتپذیری -سرزنش  1/13محاسبه کردند .همچنين
فينچام و برادبوری ( )9112نشان دادند که بين این سنجه و
پرسشنامه اِسنادهای مشكالت زناشویی 9همبستگی معناداری
وجود دارد که حاکی از اعتبار سازه باالی این سنجه است .در
پژوهش خجستهمهر و همكاران ( )9321پایایی این مقياس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ در بعد عِلّی برای زنان عادی و
متقاضی طالق برابر  1/27و  ،1/77و در بعد
مسئوليتپذیری -سرزنش برابر  1/11و  1/72محاسبه شد.
همچنين ،برای بررسی روایی این سنجه از پرسشنامه رضایت
زناشویی انریچ 2استفاده شد که ضریب همبستگی بعد عِلّی و

بعد مسئوليتپذیری -سرزنش با رضایت زناشویی در زنان
متقاضی طالق به ترتيب  -1/291و  -1/375و در زنان عادی
به ترتيب  -1/535و  -1/622محاسبه شد که حاکی از روایی
این سنجه است .در پژوهش حاضر نيز ضریب پایایی با روش
آلفای کرونباخ در ابعاد جایگاه مهار ،ثبات و پایداری و
عموميت بهترتيب برابر  1/77 ،1/69و  1/22و در ابعاد قصد و
نيت ،انگيزه و سرزنش به ترتيب برابر  1/21 ،1/26و 1/26
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جدول 9

ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای دو گروه زنان سازگار و ناسازگار در متغيرهای پيشبين
متغیرهای پیشبین

زنان ناسازگار

زنان سازگار

استاندارد مرزهای شخصی

47/15

7/62

42/62

2/67

استاندارد پيامد کنترل

59/71

6/15

47/42

2/59

استاندارد سرمایهگذاری ابزاری

41/52

6/22

45/14

7/16

استاندارد سرمایهگذاری عاطفی

52/36

5/72

47/17

7/4

اِسناد جایگاه مهار

1/27

4/36

93/77

5/52

اِسناد ثبات و پایداری

1/14

3/43

92/66

4/47

اِسناد عموميت

93/57

5/39

96/69

4/17

اِسناد قصد و نيت

7/97

3/6

91/17

4/26

اِسناد انگيزه

6/7

3/72

99/6

4/2

اِسناد سرزنش

1/12

4/4

92/69

4/15

جدول  2خالصه اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهای
پيشبين بهصورت تفكيكی را نشان میدهد .همانگونه که در
جدول  2آمده است (هم در تحليل مميز به روش همزمان و
هم روش گامبهگام) با توجه به مقدار المبدای کوچک و مقدار
مجذور کای باال و سطح معناداری ( ،)p > 1/1119تابع مميز
بهدست آمده ،از قدرت تشخيصی خوبی برای تبيين واریانس
متغير وابسته یعنی عضویت گروهی (در دو سطح سازگار و

ناسازگار) برخوردار است .بنابراین ،فرضيه اصلی پژوهش تأیيد
میشود .با دقت در ردیف پيشبين عضویت گروهی مشخص
است که تابع مميز بهدست آمده با روش همزمان بهطور کلی
 %22افراد و با روش گامبهگام  %72افراد بهدرستی
طبقهبندی شدهاند .به عبارت دیگر ،قدرت پيشبينی تابع
مميز به روش همزمان  %22و روش گامبهگام  %72است.

جدول 2

خالصه یافتههای تابع مميز متعارف به روش همزمان ( 91متغير پيشبين) و گامبهگام ( 3متغير پيشبين)
روش همزمان

گامبهگام

اطالعات مربوط به تابع ممیز
تعداد تابع

9

9

مقدار ویژه

1/41

1/46

درصد واریانس

911

911

درصد تراکمی

911

911

همبستگی متعارف

1/57

1/56

مجذور اتا

1/32

1/39

المبدای ویلكز

1/67

1/62

مجذور کای

926/74

921/46

درجه آزادی

91

3

معناداری تابع مميز

1/119

1/119

مرکز واره دادهها گروه سازگار

-1/64

-1/62

مرکز واره دادهها گروه ناسازگار

1/75

1/74

پيشبينی عضویت گروهی

1/22

1/72

ضریب کاپا

1/627

1/559

معناداری ضریب کاپا

1/119

1/119
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همانطور که توضيح داده شد ،با اجرای تحليل مميز به
روش گامبهگام و ارائه  91متغير پيشبين 3 ،متغير باقی
ماندند که اطالعات مربوط به این  3متغير در جدول  3ارائه
شدهاند .در گام اول ،متغير اِسناد انگيزه ،در گام دوم متغير

استاندارد سرمایهگذاری عاطفی و در گام سوم متغير اِسناد
جایگاه مهار وارد تحليل شدند که  Fبرای هر سه متغير در
سطح  p < 1/119معنادار است.

خالصه یافتههای تحليل مميز گامبهگام همراه با المبدای ویلكز  3متغير پيشبين
تعداد

المبدای

متغیر

ویلکز

مرحله

وارد شده

9

اِسناد انگيزه

9

2

سرمایهگذاری عاطفی

2

3

اِسناد جایگاه مهار

3

 Fدقیق
df 1

df 2

df 3

معنا

آماره

df 1

df 2

1/75

9

9

322

916/59

9

322

1/119

1/79

2

9

322

65/52

2

329

1/119

1/62

3

9

322

42/66

3

321

1/119

داری

ضرایب (استاندارد ،غيراستاندارد ،ساختاری و طبقهبندی) متغيرهای پيشبين تابع مميز در روش همزمان و گامبهگام در
جدول  4ارائه شدهاند که به ترتيب متغيرهای اِسناد انگيزه ،استاندارد سرمایهگذاری عاطفی و اِسناد جایگاه مهار باالترین وزن
تفكيكی را با متغير گروهی نشان میدهند .ضرایب ساختاری تابع مميز ،ماتریس ضرایب همبستگی هر متغير با تابع (نمره
پيشبينیشده گروهی یا نمره مميز) است .این همبستگیها بهعنوان همبستگیهای متغير متعارف یا بارهای مميز ناميده
میشوند .با استفاده از ضرایب غيراستاندارد ،معادله تابع مميز را میتوان محاسبه کرد .بنابراین ،با قرار دادن نمره هر فرد در
متغيرهای مربوط در تابع ،نمره فرد بهدست میآید .الزم به یادآوری است که تابع مميز ممكن است با متغيری که بيشترین
ارتباط را با آن دارد نامگذاری شود .با توجه به اطالعات مندرج ،میتوان تنها تابع مميز را استاندارد سرمایهگذاری عاطفی
نامگذاری کرد.
جدول 4

جدول ضرایب استاندارد ،غيراستاندارد و ضرایب ساختاری و ضرایب طبقهبندی تابع مميز به روش همزمان و گامبهگام
روش همزمان

پیشبینها

ضرایب طبقهبندی

ضرایب

کد
متغير

استاندارد

غيراستاندارد

ساختاری

گروه سازگار

گروه ناسازگار
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ادامه جدول 4
X2

استاندارد پيامد کنترل

1/17

1/19

-1/42

1/29

1/23

X3

استاندارد سرمایهگذاری ابزاری

-1/19

-1/113

-1/45

-1/19

-1/19

X4

استاندارد سرمایهگذاری عاطفی

-1/52

-1/12

-1/47

1/17

1/26

X5

اِسناد جایگاه مهار

1/22

1/15

1/56

-1/19

1/17

X6

اِسناد ثبات و پایداری

1/25

1/16

1/65

1/22

1/37

X7

اِسناد عموميت

1/16

1/19

1/42

1/94

1/96

X2

اِسناد قصد و نيت

-1/33

-1/17

1/64

1/92

1/17

X1

اِسناد انگيزه

1/21

1/29

1/22

-1/117

1/22

X91

اِسناد سرزنش

1/96

-1/13

1/54

1/35

1/31

-32/53

37/29

X4

استاندارد سرمایهگذاری عاطفی

-1/44

-1/16

-1/41

9/23

9/94

X5

اِسناد جایگاه مهار

1/35

1/17

1/52

1/97

1/26

اِسناد انگيزه

1/67

1/95

1/25

1/42

1/61

-35/43

-33/15

1/11

عدد ثابت
روش گامبهگام

عدد ثابت

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی تعيين استانداردهای
زناشویی (مرزهای شخصی ،پيامد کنترل ،سرمایهگذاری
ابزاری و سرمایهگذاری عاطفی) و اِسنادهای ارتباطی (جایگاه
مهار ،ثبات و پایداری ،عموميت ،قصد و نيت ،انگيزه و
سرزنش) به عنوان پيشبين وضعيت زناشویی زنان متأهل
(سازگار یا ناسازگار) بود .همانگونه که نشان داده شد 22
درصد واریانس مربوط به ساز گاری زناشویی بهوسيله ترکيب
 91متغير پيشبين تبيين میشود .از سوی دیگر ،طبق نتایج
حاصل از تابع مميز برای متغيرهای پيشبين با روش
گامبهگام مشخص شد متغيرهای اِسناد مسئوليت ،استاندارد
سرمایهگذاری عاطفی و اِسناد ِعلّی جایگاه مهار از قدرت
تشخيصی خوبی برای تبيين متغير وابسته عضویت گروهی
(سازگار و ناسازگار) برخوردار هستند و این سه متغير جمعا
 %72واریانس مربوط به ساز گاری زناشویی را تبيين
میکنند.
یافتهها همچنين نشان داد که استانداردهای زناشویی و
مؤلفههای آن سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان متأهل را
پيشبينی میکنند .به عبارت دیگر ،گروه سازگار و ناسازگار
بهخوبی در همه متغيرهای پيشبين (استانداردها و مولفههای

9/94

آن) از هم متمایز شدهاند .بنابراین فرضيه اصلی پژوهش
تأیيد شد .نتایج این یافتهها با پژوهشهای اپستين و
همكاران ( ،)2115باکوم و همكاران ( ،)9116کوهن و سایرز
( ،)2115گوردون و همكاران ( ،)9111واندرر و شوانوایند
( )2112و حسنپور ( ،)9321همخوان است .در تبيين رابطه
مرزهای شخصی با سازگاری زناشویی میتوان گفت ،زوجين
در مرزهای موردعالقه خود اختالف زیادی دارند و به نظر
میرسد مرزهای قویتر و ضعيفتر با روابط رضایتبخش
مشترک ،ناسازگار هستند .باکوم و همكاران (،)9116
معتقدند که ارتباط ضعيفی بين سطوح مطلق مرزها و رضایت
از رابطه وجود دارد .بااینوجود ،نوع روابط مطلوب نياز
همسران با رضایت آنها از رابطه همبستگی دارد .اغلب ،بهنظر
میرسد که الگوهای تكراری تعامل ،این موضوع را منعكس
میکند که یكی از همسران به دنبال مرزهای ضعيفتر است،
درحالیکه دیگری به دنبال حفظ یا محكمتر کردن
مرزهاست .بهعنوان مثال ،وقتی زوجين دچار تعارض هستند،
موضوع مرزها بدیهی است .یک همسر شروع به تالش برای
درگير کردن همسر و ضعيفتر کردن مرزها میکند،
درحالیکه همسر دیگر از درگير شدن کنارهگيری میکند و
مرزها را حفظ میکند .الگوی السون فرضيهای دارد که
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استاندارد مرزهای شخصی

1/14

1/115

-1/32

1/99

1/99
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مرزهای متوسط بيشترین سازگاری را برای روابط دارد و
مرزهای پایين و باال ناسازگار هستند (هالفورد/2119 ،9
تبریزی ،کاردانی و جعفری .)9327 ،در مورد مؤلفه پيامد
کنترل میتوان گفت :همه زوجين نياز به تصميمگيری دارند
و بسياری از تصميماتی که آنها میگيرند تأثير اساسی بر هر
دو همسر خواهد داشت؛ زوجين نياز دارند راههایی که باعث
مشارکت در نفوذ و قدرت در روابط میشود را بهبود بخشند.
همچنين یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مؤلفه
سرمایهگذاری با سازگاری زناشویی رابطه دارد .سرمایهگذاری
به ميزان تعهد و تالش هر همسر در ساختن رابطه اشاره
میکند .سرمایهگذاری شامل مورد توجه قرار دادن دو حوزه
گسترده است :سرمایهگذاری عاطفی و سرمایهگذاری ابزاری.
سرمایهگذاری عاطفی ميزان درگيری عاطفی زوجين با
یكدیگر و حساسيت آنها به فضای عاطفی ارتباط را نشان
میدهد .سرمایهگذاری ابزاری ميزان مشارکت افراد در
کارهای روزمره موردنياز را نشان میدهد .این کارهای روزمره
شامل تكاليفی مثل کارهای خانه ،نگهداری از ماشين،
پرداخت قبض و چيزهای دیگر است .بنابراین بدیهی به نظر
میرسد که ،هرچه افراد در این امور و فعاليتها هماهنگتر
باشند و با همدیگر همكاری مناسبتتری داشته باشند ميزان
توافق و سازگاری آنها افزایش خواهد یافت .بهطور کلی
استانداردهای باال میتواند ارتباط مؤثر را تسهيل کند .عالوه
بر اینها ،استانداردها ميزان زیادی از مشارکت بين زوجين و
سطح باالیی از سرمایهگذاری در ازدواج را شامل میشود که
به خلقوخویی که ارتباط بيشتری را ایجاد میکند ،منجر
میشود .همچنين پژوهشهای اخير نشان دادند که
استانداردهای زناشویی با رفتارهای حمایتی زوجين در
موقعيتهای پراسترس رابطه دارد .گوردن و همكاران
( )9111و باکوم و همكاران ( )9116دریافتند زوجينی که
درباره روابطشان به روشی متمرکز بر مساواتطلبی و
مشارکت رفتار میکنند ،سطوح باالی سازگاری زناشویی را
گزارش میدهند .آگاهی زوجين از استانداردهای رابطه،
زمينهای را برای زوج درمانگران و پژوهشگران فراهم میکند
تا توانایی پيشبينی درباره ارتباط و سازگاری زناشویی را

افزایش دهند ،که این آگاهی برای مداخالت زوجدرمانی
ضروری است.
یافتههای پژوهش حاضر همچنين نشان دادند که
اِسنادهای ارتباطی (جایگاه مهار ،ثبات و پایداری ،عموميت،
قصد و نيت ،انگيزه و سرزنش) میتوانند سازگاری زناشویی
افراد متأهل را پيشبينی کنند .به عبارت دیگر ،گروه سازگار
و ناسازگار بهخوبی در همه متغيرهای پيشبين (اِسنادهای
ارتباطی) از هم متمایز شدهاند .نتایج این یافتهها با
پژوهشهای استاندر ،سيونگ و مک درميد (،)2111
خجستهمهر و همكاران ( ،)9321فينچام و بيچ (،)9111
گراهام و کونولی ( ،)2116هاالت و هووارداوغلو ( )2191و
هيمن ( )2119همخوان است .پژوهشهای گستردهای در
خصوص تأثير اِسنادهای ارتباطی بر کيفيت و عملكرد رابطه
زناشویی صورت گرفته است که بهطور کلی نتایج نشان
میدهد پيشبينی سطوح مختلف ثبات و کيفيت زناشویی
بهوسيله سبکهای مختلف اِسنادهای زناشویی امكانپذیر
است (استاندر و همكاران2111 ،؛ برادبوری و فينچام،
 .)9111پژوهشهای استاندر و همكاران ( ،)2111ترمبلی و
همكاران ( )2112و فينچام و بيچ ( )9111نيز نشان داد که
ابعاد اِسناد (عِلّی و مسئوليتپذیری -سرزنش) با رضایت
زناشویی رابطه دارند .همچنين رفتارهای منفی و اِسنادهای
منفی با مشكالت زناشویی و نارضایتی زناشویی مرتبط
هستند.
اِسناد دادن مكرر مشكالت به همسر و مقصر دانستن او،
یكی از عوامل بروز سرخوردگی در زوجين و کاهش کيفيت
زناشویی است .ارزیابی اِسنادهای زناشویی در بين همسران
مشخص کرده است که همسران ناخشنود ،ترجيح میدهند
تأثير وقایع منفی را افزایش داده و تأثير وقایع مثبت را
کاهش دهند (برای مثال دليل یک رفتار منفی را به
شخصيت همسر نسبت میدهند و این موقعيت را ثابت و
دائمی در نظر گرفته و آن را به تمام ابعاد رابطه تعميم
میدهند) ،و متقابال همسران خشنود ،اِسنادهایی را ترجيح
میدهند که تأثير وقایع منفی را کاهش میدهد (برای مثال
دليل رفتار منفی همسر را به شخصيت او نسبت نمیدهند و
این موقعيت را ناپایدار در نظر میگيرند که فقط به خود این
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واقعه محدود میشود و آن را به سایر ابعاد رابطه تعميم
نمیدهند).
زوجينی که اِسنادهای عِلّی و مسئوليت -سرزنش
پایينتری نسبت به رفتارهای همسر خود دارند ،در هنگام
بروز آسيب از سوی همسر خود ،رفتار اشتباه وی را
غيرعمدی ،ناپایدار ،غير خودخواهانه ،بدون تقصير و بدون
تأثير بر دیگر جنبههای زندگی جلوه میدهند و بدین ترتيب
نگرش مثبت و سازندهتری را اعمال میکنند که در نهایت
باعث افزایش رضایت زناشویی و تداوم رابطه زناشویی آنان
میشود .اِسناد عِلّی نشاندهنده این است که زوجين در
هنگام بروز مشكل بسيار تمایل دارند نشان دهند که چه
چيزی یا چه کسی باعث ایجاد مشكل شده است و همچنين
نشان میدهد که همسرش از کدام جایگاه مهار برخوردار
است .آیا مشكل ،ناشی از عوامل درونی فرد است یا از شرایط
بيرونی ناشی شده است؟ همچنين در پی این است که ببيند
آیا رفتا ر منجر به مشكل دائمی و از ویژگیهای شخصيتی
وی است؟ و اینكه آیا این رفتار در همه شرایط و موقعيتها
رخ میدهد؟ همچنين آنها رفتار منفی همسر را غير
قابلتغيير میدانند و معتقدند که بروز یک رفتار منفی از

سوی همسرشان بر دیگر جنبههای زندگی آنها نيز تأثير
بسيار میگذارد .در زوجين عادی تأثير اِسناد عِلّی میتواند
منجر به این فرایند شود که شریک خود را از وضعيت جایگاه
مهار درونی در قبال مشكل پيشآمده ،ثبات و پایداری رفتار
نامناسب و تعميم رفتار به همه شرایط و موقعيتها ،رها کند
و همچنان خواهان تداوم زندگی با همسر خود باشد.
محدود بودن جامعه آماری به زوجينی که ميزان سواد
آنها در حدی باشد که بتوانند به پرسشنامهها پاسخ دهند،
امكان تعميم نتایج آن را به سایر زوجهای سازگار و ناسازگار
با محدودیت روبرو میسازد .پژوهش حاضر از نوع
پژوهشهای همبستگی است .بنابراین امكان استنباط رابطه
علت و معلولی وجود ندارد و پيشنهاد میشود در قالب
پژوهشی آزمایشی ،استانداردهای زناشویی رابطهمدار به
زوجين آموزش داده شود تا تأثير آن بر ثبات و خشنودی
زندگی زناشویی مورد بررسی قرار گيرد .همچنين ،درمانگران
حوزه خانواده ،نقش شناختها به ویژه استانداردهای زناشویی
و اِسنادهای ارتباطی را در جهت پيشگيری از عميق شدن
ناسازگاری زوجين ،مورد تأکيد قرار دهند.
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. انتشارات فراروان: تهران،اول
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