
 

 

 

 
 

 

              

 روانشناسی  علوم تربیتی و ی دانشکده

 گروه روانشناسی

 

 دکترای تخصصیی برای دریافت درجه رساله

  روانشناسیی در رشته

 

 عنوان:

تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طالق منطبق بر مدل مفهومی 

 استرس و انطباق -پذیری آسیب
 

 :راهنمااساتید 

 محمد نریمانی پروفسور

 دکتر نیلوفر میکائیلی

 

 :مشاور استاد

 نادر حاجلودکتر 

 

 :پژوهشگر

 اصغر پوراسمعلی
 
 
 

 
 4931زمستان 



1 

 

 
 

 اصغر :نام                                                    : پوراسمعليدانشجو خانوادگي نام 

 استرس و انطباق -پذیری ي آسیبتبیین دلزدگي زناشویي در زوجین متقاضي طالق منطبق بر مدل مفهوم :رساله عنوان

 محمد نریمانی و دکتر نیلوفر میکائیلی پروفسور :راهنما اساتید 

 دکتر نادر حاجلور: مشاو استاد 

                         روانشناسی: رشته                                          دکترای تخصصی ی:تحصیل مقطع 
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 :چکیده
استرس و انطباق برای تبیین دلزدگي زناشویي در زوجین متقاضي  -پذیری در پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل آسیب      

رنجورخویي، عملکرد خانواده اصلي و باورهای  نبادوام )رواهای  پذیری مستقیم آسیب اثرات مستقیم و غیر به بررسيطالق 
زوجین بر دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق پرداخته زا و الگوهای تعاملي  ارتباطي زوجین( از طریق رویدادهای استرس

نفر از افرادی بود که با روش  022پژوهشي شامل  نمونهباشد.  نگر مي همبستگي گذشته -طرح پژوهش حاضر توصیفيشد. 
 (،CBM) های دلزدگي زناشویي پاینز شهرستان اردبیل انتخاب شدند و پرسشنامهبین متقاضیان طالق  ازهدفمند گیری  نمونه

 پرسشنامه باورهای ارتباطي (،FOS)اصلي  خانواده رنجورخویي از پرسشنامه شخصیتي نئو، مقیاس خرده مقیاس روان

(RBT،) پرسشنامه تغییرات اخیر زندگي (RLCQ) م کوتاه پرسشنامه الگوهای ارتباطي و فر (CPQ-SF) .را تکمیل کردند
انجام شد. برازش مدل پیشنهادی بعد از اصالح مورد تأیید قرار  (SEM)یابي معادالت ساختاری  ها از طریق مدل تحلیل داده

باطي، رویدادهای رنجورخویي، باورهای ارت مسیرهای مستقیم روان گرفت و نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که
منظور بررسي اثرات غیرمستقیم از  دار بودند. به گیری و مثبت به دلزدگي زناشویي معني زا، الگوهای تعاملي توقع/کناره استرس

رنجورخویي و دلزدگي زناشویي  زا در ارتباط بین روان رویدادهای استرسروش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد 
گیری در ارتباط  صورت کلي، سبک توقع/کناره ر ارتباط بین خانواده اصلي با دلزدگي زناشویي بهصورت جزئي و د به

صورت جزئي و سبک مثبت در ارتباط عملکرد  رنجورخویي به دلزدگي زناشویي و باورهای ارتباطي به دلزدگي زناشویي به روان
کنند.  گری مي صورت جزئي میانجي ي به دلزدگي زناشویي بهصورت کلي و باورهای ارتباط خانواده اصلي به دلزدگي زناشویي به

های  زا و سبک های بادوام زوجین به تنهایي یا به همراه رویدادهای استرس پذیری دهد که آسیب های پژوهش نشان مي یافته
تواند در فرایند  این پژوهش مي. نتایج تواند در دلزدگي زناشویي زوجین در طول زندگي نقش داشته باشد تعاملي زوجین مي

 مشاوره پیش از ازدواج و درمان زناشویي به متخصصان مربوطه یاری رساند.  

 .دلزدگي زناشویي، زوجینالگوی تعاملي زا،  رنجورخویي، خانواده اصلي، باورهای ارتباطي، رویدادهای استرس روان: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

چنین آمده است: انسان در روزگار قدیم  0از زبان اریستوفانس 1درباره عشق و محبت در کتاب پنج رساله افالطون

ای  العاده بود. چهار دست و چهار پا و دو صورت داشت. تن او نیرومند و جانش سرکش بود. با سرعت خارق به شکل کره

پرواز بود که در هیچ جا توقف  پیچید. فکر او چنان تندرو و بلند هم مي های دراز را در غلتید و مسافت در زمین مي

انسان را نابود کنند و نژاد او را  که ایناظهار شد. از جمله  خواست کنند، گفتگو بسیار کردند و عقاید مختلف کرد. مي نمي

از زمین براندازند، ولي این رای با  اکثریت رد شد، زیرا در خلقت انسان رنج فراوان برده بودند، عاقبت بنا شد که او را از 

یمه شد. نیمي زن و نیمي مرد. میان به دو نیمه کنند تا ناقص شود و هیجانات او تخفیف یابد و چنین کردند. انسان دو ن

خواهند بدین وسیله نقص خویش را جبران کنند. به این  تاکنون زن ومرد در جستجوی یکدیگر هستند و ميروز  آناز 

 347-407جهت آدمیان  در جستجوی نیمه گمشده خود بوده و زن در پي مرد مي رود و مرد به دنبال زن )افالطون، 

های مشابه در طول تاریخ و  هایي در مورد شریک زندگي و افسانه ا توجه به چنین افسانه(. ب1386ق.م؛ ترجمه صناعي، 

ترین پیوندهای انساني است که ارضا کننده و رشد  همچنین شواهد موجود، غیر قابل انکار است که ازدواج از قدیمي

به خاطر اهمیت، این پدیده جزو  گیری زندگي انسان نقش قاطع دارد، تا جایي که دهنده شخصیت آدمي بوده و در جهت

بسیاری از همسران  .(0223، 3یکي از چهار پدیده مهم زندگي انسان )تولد، مرگ، شغل و ازدواج( قرار گرفته است )دای

را از یکدیگر جدا کند و به این  ها آنتواند  کنند و بر این باورند که تنها مرگ مي زندگي مشترک خود را با عشق آغاز مي

بعضي برای  اما غیر قابل انکار است کهاندیشند که روزی ممکن است شعله عشق آنان به خاموشي گراید.  يموضوع نم

عنوان منبعي از خشنودی و رضایت است ولي در طول زمان ممکن است به منبعي از ناکامي  به در ابتدا افراد ازدواج از

بیني اولیه  برای رسیدن به زندگي مشترک که با خوش های اولیه برای فرد تبدیل شود. سؤال این است که چگونه تالش

شود؟ و در نهایت  افتد؟ چرا پیمان ازدواج شکسته مي انجامد؟ چگونه این فرایند اتفاق مي همراه است به سرخوردگي مي

آن  و اثرات با توجه به اهمیت موضوع خانواده گیرد؟ شوند و طالق و جدایي صورت مي چرا زوجین از همدیگر دلزده مي

و بررسي  در نظر گرفتن عوامل موثر بر وجود خانواده سالم ،به عنوان ارکان اساسي جامعه بر شکل گیری جامعه سالم

از جمله عوامل مورد توجه مورد توجه بوده است. توسط محققان  فرآیند زندگي پیوستهافت و خیز عوامل موثر بر 

ل بین فردی های افراد در مورد زندگي مشترک، عوامور، بافردی چون شخصیتهای  توان به بررسي ویژگي محققان مي

زای  رویدادهای استرس از جمله موثر بر زندگي مشترک عوامل اجتماعي ها و تعامل زوجین، چون نحوه حل تعارض

مد نظر و...  زوجین سبک دلبستگي و ها و نحوه عملکرد خانواده اصلي آن زندگي مانند فشارهای استخدامي، اقتصادی

به منظور ایجاد بینش جامع و علت یابي احتمالي به منظور پیشگیری، کنترل و همچنین ارایه ه است با این وجود بود

                                                
1 -Plato 

2 -Aristophanes 

3 -Day 
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بررسي عوامل موثر به صورت یکجا و در ارتباط با  مداخالت همه جانبه در زمینه زناشویي نیازمند نگاهي جامع و

در طول فرایند  گیری و تبیین دلزدگي زناشویي پژوهش حاضر هدف بررسي شکل در در این راستاهمدیگر هستیم. 

، تا تاثیر این متغیرها در ارتباط با همدیگر بر فرایند دلزدگي باشد در یک چارچوب کاملي از این متغیرها مي زندگي

 زناشویي زوجین متقاضي طالق مورد بررسي قرار گیرد.

 

 مسئلهبیان  -1-2

ها را به طرف اختالف و  ممکن است زوج ها آنای از  که پارهشود  زندگي مشترک از عوامل متعددی متاثر مي

1درگیری، جدایي رواني و دلزدگي )خستگي یا فرسودگي(
، ترجمه شاداب، 1996) 0و حتي طالق سوق دهد. از نظر پاینز 

 شروع .شود مي( دلزدگي از پا افتادن جسمي، عاطفي و رواني است که از عدم تناسب بین توقعات و واقعیت ناشي 1381

 ناراحت  ضربه چند حتي یا ناگوار ه پدید یک از سختي به و تدریجي بوده معموالً است و ناگهاني ندرت به دلزدگي

 سرانجام و شود مي فرسایش سبب روزمره، زندگي های تنش و ها سرخوردگي شدن انباشته واقع شود. در مي ناشي کننده

فهمیدن و پاسخ دادن به چگونگي و چرایي بهبود و افول و تغییرات  رمنظو به (.1387گردد )نعیم،  مي منجر دلزدگي به

های نظری از اهمیت بسیاری برخوردار  زندگي مشترک در طول زمان و شروع دلزدگي، مالحظه و در نظر گرفتن مدل

مدل کننده تغییرات در طول زندگي  بیني های پیش و پراستنادترین مدل ترین مهمیکي از  (. 0213، 3است )زیکر

پژوهش طولي در  115، این مدل از فراتحلیل است( 1995) 5کارني و برادبری 4(VSAانطباق ) -استرس -پذیری آسیب

ارتباط با زندگي مشترک تهیه شده است، شالوده این مدل متکي بر چهار نظریه مشهور و پر استناد نظریه تبادل 

نظریه  ( و1980، 11و پترسونبین  )مک 12(، نظریه بحران1969، 9)بالبي 8بستگي دل(، نظریه 1965، 7)لوینجر 6اجتماعي

و  است؛ بعنوان مثال، در نظریه تبادل اجتماعي ادراک از روابط در حکم نوعي مبادله است( 1979، 13)گاتمن 10رفتاری

کند. در  آورد جهت پیدا مي هایي که به همراه مي پاداش هایي که فرد در روابط خود دریافت کرده و هزینه برحسبرفتار 

های معین هر یک از شرکای زندگي در عملکرد ارتباطي نقش دارد. در نظریه بحران رخدادهای  ویژگي بستگي دلنظریه 

زندگي نظیر تجارب شغلي، والدیني و.. در کیفیت زناشویي نقش داشته و در نظریه رفتاری، تعامل زوجین و میزان 

 ها و تحوالت مطرح است که این موارد در چهارچوب مدل عارضمشارکت زوجین در مقابله با موضوعات ارتباطي، ت

VSA (. 0220، 14پارکریکپارچه و در تعامل با یکدیگر آورده شده است )به نقل از  صورت به 

                                                
1 -burnout 

2 -Pines 

3 -Zwicker 

4 -The Vulnerability-Stress-Adaptation model 

5 -Karney & Bradbury 

6 -social exchange theory 

7 -Levinger 

8-attachment theory 

9 -Bowlby 

10 -crisis theory 

11 -McCubbin, &Patterson 

12 -behavioural theory 

13 -Gottman 
14 -Parker 
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 (1995انطباق ازدواج کارنی و برادبری ) -استرس -پذیری آسیب: مدل 1-1 شکل

 

استرس و انطباق، تبیین تغییرات کیفیت و پایداری  -ی دیرپاها پذیری بر اساس سه سازه آسیب VSAدر مدل 

های دیرپا شامل  پذیری (. در این مدل آسیب1995 گیرد )کارني و برادبری، زندگي زناشویي در طول زمان صورت مي

ها در مورد ازدواج، تجارب خانواده اصلي و  ها چون: شخصیت، باورها و نگرش های پایدار هر یک از زوج ویژگي

کند. دومین سازه کلیدی مدل  فردی را مشخص مي باشند که قوت و ضعف هر زوج در روابط بین های اجتماعي مي مینهز

VSA که حوادث و تحوالت غیرقابل انتظار، فشار اقتصادی، مسایل مربوط به سالمت، چالش  استزا  رخدادهای استرس

ها را حل  هایي که زوجین تعارض که روش استومین سازه س گیرد. فرایندهای انطباقي های استخدامي و... را در برمي

شود  کنند و رفتارهای زوجین نسبت به یکدیگر را شامل مي کنند و از همدیگر حمایت مي کنند، روابط را مدیریت مي مي

ین وجود در دارند، با ا تأثیرها در پیامدهای زناشویي  هر چند هر یک از این سازه (.0227و برادبری،  0، کامپوس1)گنزقا

چوب، تبیین قدرتمندی را به وجود آورده و اطالعات بسیاری را در مورد  مشترک در یک چهار طور به ها آن نظر گرفتن

 (. 1995کارني و برادبری، کند، در اختیار ما قرار خواهد گذاشت ) چطور ازدواج در طول زمان تغییر مي که این

پذیری،  (، سه سازه اصلي این مدل یعني آسیب1995ارني و برادبری )کدر این پژوهش با استفاده از مدل مفهومي 

 آن( کلي بودن 1995های مدل کارني و برادبری ) نظر قرار گرفت. از آنجایي که یکي از محدودیت استرس و انطباق مد

ان منجر به شد که در چهارچوب ارائه شده، جزئیات بیشتری از عواملي که در طول زم آن، در مدل حاضر سعي بر است

گیری از مطالعات طولي که مدل کارني و  گردند، گنجانده شود. به این منظور با بهره تغییر و دلزدگي زناشویي مي

گذار بر دلزدگي  تأثیرعوامل کلیدی  عنوان بهاقتباس شده و بر اساس تحقیقات داخلي و خارجي  ها آنبرادبری از 

  در دیاگرام زیر آورده شده است. آنزناشویي، مدل حاضر استخراج شد که نتایج 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 -Gonzaga 

2 -Campos 

 آسيب پذيري ديرپا

 رويدادهاي استرس زا

 پايداري زناشويي كيفيت زناشويي فرايندهاي انطباقي
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عوامل  تأثیرتحت  یممستق طور به افراد متقاضي طالقدر  دلزدگي زناشویيگفت که  توان بر اساس مدل فوق مي

ن رویدادهای و همچنی 3و باورهای ارتباطي 0، تجارب خانواده اصلي1رنجورخویي پذیری دیرپایي مثل روان آسیب

متغیرهای  عنوان بهزا  که الگوهای تعاملي زوجین و رویدادهای استرس استزوجین  5و الگوهای تعاملي 4زا استرس

                                                
1 -neuroticism 

2 -family of origin 

3- relationship beliefs 

4 -stressful events 

5 -communication patterns 
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رنجورخویي، تجارب خانواده اصلي و باورهای ارتباطي  ای در تبیین دلزدگي زناشویي توسط متغیرهای روان واسطه

ویي نکاتي را مدنظر داشت که چهارچوب و زمینه تدوین مدل را فراهم محقق قبل از تدوین مدل دلزدگي زناش باشند. مي

بر مبنای تحقیقات انجام شده در خصوص دلزدگي زناشویي و متغیرهای مرتبط با  ساخت. از جمله اینکه سعي شد

ته و قادر تنها متغیرهایي در مدل وارد گردند که ضریب همبستگي خیلي باالیي با دلزدگي زناشویي داش کیفیت زناشویي،

باشند. در این خصوص تالش شد که فقط به چند تحقیق در خصوص روابط متغیرهای موجود در مدل  آنبیني  به پیش

های  همچنین برای مشخص کردن حلقه های مختلفي مراجعه گردد. با دلزدگي زناشویي اکتفا نشود و به پژوهش

ختم گردد، مدل مفهومي کارني و برادبری  لزدگي زناشویيدبایستي به  ها آنارتباطي و جهت روابط که در نهایت همه 

ها از متغیرهای  کار رفت. بر مبنای این مدل و پیشینه موجود الزم است که جهت فلش ( و پیشینه تحقیقاتي به1995)

 ، تجارب خانواده اصلي و باورهای ارتباطي به متغیرهایرنجور خویيپذیری چون روان  تری مثل وضعیت آسیب بنیادی

در ادامه به زا و الگوهای ارتباطي زوجین  و در نهایت دلزدگي زناشویي کشیده شود.  محیطي چون رویدادهای استرس

، عملکرد خانواده اصلي، رویدادهای رنجورخویي روانهای موجود در مدل تدوین شده یعني  توضیح مفاهیم و سازه

ربوط به همبستگي مستقیم و غیرمستقیم مسیرهای آورده ها و تحقیقات م نظریهالگوهای ارتباطي زوجین، زا،  استرس

 شود.  شده در مدل در ارتباط با دلزدگي زناشویي و همچنین اهداف پژوهش حاضر پرداخته مي

 

های  پذیری ی آسیب وسیله بههای زناشویي  دهد پیامد شواهد طولي و مقطعي بسیار زیادی وجود دارد که نشان مي

کارني و برادبری، شود ) بیني مي پیش –آورند  که هر یک از زوجین با خود به ازدواج مي پیش زمینه و صفاتي -دیرپا

ترین ویژگي  یکي از اساسي ،فرد یک رفتار و ها هیجان ،اندیشه ثابتالگوی نسبتاً پایدار و  عنوان بهشخصیت  (.1995

مرور ادبیات  (.0227و همکاران،  گنزقا) آورند ميکه افراد با خود به ازدواج  استپذیری دیرپا  افراد جهت تعیین آسیب

؛ 1997، 1کوردکرنجورخویي با پیامدهای منفي زناشویي است ) شخصیت و مسایل زناشویي، حاکي از ارتباط بین روان

، 4آری -؛ الوی و بن0222، 3؛ رابینز، کاسپي و موفیت0222، 0هاتس و هوستون کاگلین،؛ 1997کارني و برادبری، 

بین وضعیت زناشویي  قدرتمندترین خصیصه شخصیتي پیش عنوان به( و 0212، 5سن، بلیک، جکسون و هولمنالر ؛0224

؛ کوردک، 1996، 8؛ جیست و گیلبرت1995؛ برادبری و کارني، 1991، 7؛ باس1987، 6معرفي شده است )کلي و کنلي

. از دیدگاه 12فردی های درون و مدل 9فردی ینهای ب توان این ارتباط را توضیح داد: مدل واقع از دو منظر مي (. در1997

رنجورخویي با رفتار و هیجان نامناسب  ( افراد با نمره باال در روان0222و همکاران،  کاگلین فردی )از جمله های بین مدل

 تأثیر ها آن زناشویى کنش شوند که بر خود در ارتباط با دیگران باعث ایجاد رویدادهای منفي بیشتری در زندگي مي

                                                
1 -Kurdek 

2 -Caughlin, Huston, & Houts 

3 -Robins, Caspi, & Moffitt 

4 -Lavee, & Ben-Ari 

5 -Larsen, Blick, Jackson, & Holman 

6 -Kelly & Conley 

7 -Buss 

8 -Geist & Gilbert 

9 -interpersonal models 

10 -intrapersonal models 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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رنجورخویي رضایت  ( افراد با نمره باالی روان1998، 1فردی )از جمله کوته و ماسکتز های درون گذارد. از دیدگاه مدل مي

کلي دیدگاه این افراد به رویدادهای زندگي منفي بوده و رضایت کمتری از زندگي  طور بهکمتری از روابط دارند چراکه 

 دارند زوجین اهمیت روابط کیفیت در عامل دو هر که معتقدند تلفیقى گاهدید بر اساس پژوهشگران از دارند. بسیارى

 دلزدگي زناشویي باشد.یک متغیر تاثیرگذار و مستقل در تواند  ميرنجورخویي  بنابراین، روان( 1988، 0فینچام و )برادبرى

ر پژوهش حاضر بین دلزدگي زناشویي د پذیری دیرپای افراد و متغیر پیش آسیب کننده دومین متغیر مشخص

کنند که پویایي داخل خانواده  نسلي درباره رشد فردی و خانوادگي فرض مي . رویکردهای چنداستعملکرد خانواده اصلي 

 ، والدینجر،کند )ویتون سازد که هم مسیر فردی و هم رشد خانوادگي او را تعیین مي اصلي میراثي را برای فرد فراهم مي

پردازی کرده و  نظریه آنراجع به  نظران صاحب(. یکي از این عومل که متخصصان و 0228، 3شولز، الن، کرول و هوسر

اند. در  رشد کرده آنای است که هر یک از زوجین در  خانواده اصلي و اولیه تأثیراند،  های متعددی انجام داده پژوهش

های زیادی انجام گرفته است.  پژوهش های متعددی مطرح شده و خانواده اصلي بر خانواده فعلي نظریه تأثیرزمینه نحوه 

توان به  کند مي های خانواده اصلي زوجین را بر زندگي زناشویي آنان تبیین مي ها که رابطه بین ویژگي از جمله این نظریه

های  ( و نظریه1978) 6( نظریه سیستمي بوئن1969)بالبي،  بستگي دل(، نظریه 5،1965)اشپیتز4نظریه ارتباط شي

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد عملکرد (. 1392( اشاره کرد )به نقل از فرحبخش، 1973) 7ماعي بندورایادگیری اجت

  دلزدگي زناشویي باشد.یک متغیر مستقل در تواند  ميخانواده اصلي نیز 

 .استباورهای ارتباطي زوجین  استپذیری دیرپای افراد در پژوهش حاضر  متغیر دیگری که مشخص کننده آسیب

( مطرح شده 1995توسط برادبری و کارني ) VSAبیني ناپایداری زناشویي در مدل  متغیری اساسي در پیش عنوان بهکه 

ارتباط، سرتاسر زندگي انسان را در برگرفته است. در این بین، ارتباط زناشویي و باورهای منطقي و غیرمنطقي در  است.

ی شادی یا منبع بزرگ رنج و تالم  مایه دست تواند ميع ارتباط است که ترین نو ترین و عمیق طوالني عنوان بهاین مورد 

 رفتار و لعماا به نسبت ها آن وتمتفا تفکر هشیو به را ها زوج ضایتيرنا یا ضایتر ،شناختي یهاهیدگاد باشد.

ن تفکر رفتاری الیس، ارتباط بی -عاطفي -نظریه عقالني بر اساس(.  1999، 8)فینایهند د مي نسبت ننشااهمسر

. الیس معتقد است که باورهای ارتباطي غیرمنطقي اساس استغیرمنطقي زوجین و دلزدگي زوجین قابل توضیح 

باورهای غیرمنطقي به مشکالت رواني بیشتر و اختالل در روابط زناشویي  تری دارند که داشتن این بیولوژیکي قوی

های  وفقیت افراد دارد. الیس معتقد است که رها شدن انسانای در م شود، در حالیکه باورهای منطقي نقش ویژه منجر مي

را باال برده  ها آنشماری ممکن است سطح تحمل ناکامي در روابط زناشویي  پرانگیزه از دست تحقیر خویشتن و خودخوار

 11و النگیانگ  (.0229، 12؛ به نقل از برنارد0229، 9را به سمت موفقیت و پیشرفت سوق دهد )الیس ها آنو در نهایت 

                                                
1 -Cote, & Moskowitz 

2 -Fincham 

3 -Whitton, Waldinger, Schulz, Allen, Crowell, & Hauser 
4 -object  relationship 

5 -Spitz 

6 -Bowen Family System 

7 -Bandura social learning theory 

8 -Feeney 

9 -Ellis 

10- Bernard 

11 -Young,  & Long 

http://www.researchgate.net/researcher/76144244_Michael_E_Bernard
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کرده و عدم موفقیت در برقراری روابط  تأکید( بر نقش ارتباط منطقي در جلوگیری از بروز دلزدگي زناشویي 0227)

 . کنند ميهای ناراضي مطرح  اند که زوج ترین مشکلي دانسته منطقي را شایع

( با 1995) VSAمدل در  اینکهعالوه بر  ای در پژوهش حاضر، به عنوان اولین متغیر واسطهزا رویدادهای استرس

دیگری های مشابه  ، در مدلاستبین کیفیت زناشویي و ناپایداری زناشویي  متغیر پیش عنوان بهحمایت قوی پژوهشي 

با مسایل زناشویي در  آنبین بوده و ارتباط  متغیر پیش عنوان به( 1999، 0و الدر )کونجر، روتر 1مانند مدل استرس خانواده

( بر 0223) 4( بر روی جمعیت ترکیه و با روابط زناشویي توسط ون، روتر، لي، کوه و اوک0229) 3پژوهش آیتک و رنگین

( رویدادهای 1995، 6)بودنمن 5طالق -شد و همچنین در مدل استرس تائیدمنطبق بر این مدل  ای روی جمعیت کره

زا  . از جهتي نیز رویدادهای استرسستابین عملکرد زوجین و پیامدهای منفي زناشویي  پیش عنوان بهزای روزانه  استرس

های دیرپای افراد مانند شخصیت، عملکرد خانواده اصلي و باورهای ارتباطي باشد  آسیب پذیری تأثیرتواند تحت  مي

اند که تجارب اولیه افراد  ی روانشناسي رشد و شخصیت به این نتیجه رسیده تحقیقات در حوزه( 1995)کارني و برادبری، 

و  سالي بزرگمثال تاثیرات محیط اولیه کودکي بر رشد  عنوان بهند مدتي در سرتاسر زندگي خواهد داشت. تاثیرات بل

کارني و ، به نقل از 1992و وایلنت،  9؛ وایلنت1992، 8؛ راجرز1991، 7قضاوت به خوبي ثابت شده است )آماتو و کیث

های شخصیتي با فراواني حوادث ناسازگار زندگي  که ویژگياند  (. همگام با این نتایج، مطالعات نشان داده1995برادبری، 

زاتر ارتباط داشته است  استرس صورت به ها آن( و تجربه کردن حوادث زندگي و برداشت از 1990، 12)پولتون و اندروز

زای  (. تحقیقات بر روی افسردگي نشان داده است که افراد افسرده مزمن شرایط استرس1993، 11)مارکو و سولس

های دیرپای که  پذیری کنند که آسیب ها پیشنهاد مي (. این یافته1991، 10کنند )هامن تری را در زندگي ایجاد ميبیش

شوند، کمک  رو در رو مي آنزای زندگي که زوجین با  آوردند به حوادث و شرایط استرس زوجین با خود به ازدواج مي

بر رشد ازدواج و دلزدگي زوجین بایستي مشترکاً مورد  کند. بنابراین این دو عامل جهت مشخص کردن تاثیرشان مي

 مطالعه قرار گیرند. 

از نظر خانواده درمانگران ای در پژوهش حاضر  متغیر الگوهای تعاملي زوجین، به عنوان دومین متغیر واسطه

 یلگوهاا از تخطي شود.مي حاکم زوجین متقابل بطروا بر و یدآ مي دجوو به نامرئيسیستمي، بر اساس قراردادهای 

در عین مشخص بودن، از انعطاف  تعاملي یلگوهاا ینا. دشو مي مقابل فطر در فایيو بي سحساا دیجاا باعث تعاملي

 تعاملي، تمشکال(. همچنین 1390؛ به نقل از اسماعیل پور، خواجه و مهدوی، 0224، 13کمي برخوردارند )مینوچین

 قالب در نه را، جینزو بین رضتعا ،هادیکررو ینا. ستا ادهخانو به نسبت تباطيار یهادیکررو در ریمحو عموضو

                                                
1 -family stress model 

2 -Conger, Rueter, & Elder 

3- Aytac & Rankin 

4 -Kwon, Rueter, Lee, Koh, & Ok 

5 -the stress-divorce model 

6 -Bodenmann 

7 -Amato, & keith 

8 -Rodgers 

9 -Vaillant 

10 -Poulton, & Andrews 

11 -Marco, & Suls 

12 -Hammen 

13 -Minuchin 
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( نیز الگوهای ارتباطي و 1995) VSAدر مدل . کنند مي تحلیل مدرآناکا بطهرا یک انعنو به بلکه ،نفر دو تمشکال

ین تحت و از جهتي نیز این الگوهای زوج استبین پایداری زناشویي  متغیر پیش عنوان بهتعامل زوجین در برابر تعارضات 

رنجورخویي، محیط اولیه زندگي و باورهای بنیادین ارتباطي  های اولیه و دیرپای زوجین مثل روان پذیری آسیب تأثیر

( الگوهای ارتباطي توقع/کناره گیری و اجتنابي بعنوان متغیر 0225) 1است. در مدل پژوهشي هن، بایس و ونوس

شده توسط  ارائههای افسردگي است و در مدل پژوهشي  شانهن تأثیربین سازگاری زناشویي است که خود تحت  پیش

 بستگي دلسبک  تأثیربین کیفیت زناشویي تحت  ( الگوهای ارتباطي توقع/کناره گیری بعنوان متغیر پیش0226) 0کروری

د ( نیز مور1391که این یافته در مدل پژوهشي مشابه خجسته مهر، کوچکي و رجبي ) استناایمن اجتنابي و اضطرابي 

آوردند در  های دیرپا که زوجین با خود به ازدواج مي پذیری کنند که آسیب ها پیشنهاد مي این یافته قرار گرفته است. تائید

دارد. بنابراین این دو عامل نیز جهت مشخص  تأثیرها  الگوهای تعامل زوجین در هنگام مواجه با مشکالت و تعارض

 ناشویي بایستي مشترکا مورد مطالعه قرار گیرند. کردن تاثیرشان بر رشد ازدواج و دلزدگي ز

اساس مدل مفهومي   اصلي در پژوهش حاضر این است که، مدل پیشنهاد شده بر سؤالبا توجه به آنچه بیان شد 

 استرس و انطباق برای تبیین دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق برازش دارد یا خیر؟ -پذیری آسیب

 

 اهمیت و ضرورت -1-3

رساند شیوع باالی مشکالت زناشویي، دلزدگي و  ای که ضرورت انجام این تحقیق را مي ترین نکته ن و اساسياولی

ازدواج و در  502286، 1394ماهه اول سال  9شده در  ارائهبر طبق آمار  در نهایت میزان طالق در کشورمان است.

ازدواج یک طالق که به درصد  05/4ای هر طالق در کشور ثبت شده است، یعني به از 100339همین برهه زماني 

ازدواج یک  81/4که به ازای  استطالق  0419ازدواج و  11640و سهم استان اردبیل در این برهه زماني  است 50/03

ازدواج  3هر  ایازبه ، یعني است 3ی تهران و البرز حدود ها آنیکه این رقم در استطور به. استدرصد  77/02طالق، 

 استشده نشان دهنده افزایش ساالنه تعداد طالق  ارائههمچنین بررسي آمارهای  صورت مي گیردق طال یکثبت شده 

رسیده است )سازمان ثبت احوال  05/4به  08/8رقم نسبت ازدواج به طالق در کشور از  94تا  85ی که از سال طور به

 (. 1394کشور، 

 آن رکنا در ایرز ،نیست ناشویيز ندگيز در انهمسر يناکام انمیز ههندن دنشا کامل رطو به قطال سمير رماآ ماا

 به نیمابتو را قانوني یهاقطال رماآ برابر دو شاید. دارد صختصاا عاطفي یهاقطال به هکشف نشد ماا تررگبز ریماآ

 به هم رکنا در دمر و زن که توخالي یهاادهخانو و شخامو یندگيهاز به یعني ،هیمد صختصاا عاطفي یهاقطال

با توجه به  رو این(. از 1386)بخارایي، نميکنند  قانوني قطال یتقاضا ههیچگا ليو ميکنند ندگيز گيدی و دلزدسر

یابي و  فراواني مشکالت زناشویي، در مورد ضرورت مطالعه و پژوهش شاید این جمله کافي باشد که نیاز به  علت

                                                
1 -Heene, Buysse, & Van Oost 

2 -Crowley 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heene%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16433287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heene%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16433287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buysse%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16433287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Oost%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16433287
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درصد افراد در طول زندگي خود  98بیش از  اکهچر، استدر فرایند زندگي زناشویي غیر قابل انکار  مؤثرشناسایي عوامل 

 (.1389کنند )مهاجراني،  حداقل یکبار ازدواج مي

تواند کمک بزرگي در پیشگیری و کنترل  های مرتبط با دلزدگي زناشویي مي نکته دیگر اینکه بررسي تعیین کننده

بتوان عواملي را برای پیشگیری و یا  قبل از اینکه چراکهآسیب اجتماعي طالق و افزایش کیفیت زندگي زوجین باشد. 

 ای را جهت افزایش عوامل مرتبط با زندگي مشترک طراحي نمود، در گام اول باید این عوامل را شناسایي نمود. برنامه

یک دید ها  ها و برازش مدل با داده فرضیه تائیدیکي از بزرگترین خدمات این پژوهش این خواهد بود که در صورت 

 ارائههای  های انجام گرفته قبلي و مدل در پژوهش چراکهوران و روانشناسان مسایل زناشویي خواهد داد، جامع برای مشا

های اولیه و ناشي از دوران اولیه زندگي و رویدادهای  پذیری گانه آسیب شماری عوامل سه شده در تحقیقات انگشت

و در ارتباط با یکدیگر بر مسایل زناشویي و  یکجا صورت بهزای در طول زندگي زناشویي و مهارت سازگاری  استرس

 بخصوص دلزدگي زناشویي مد نظر قرار گرفته است.

 

 پژوهشی اهداف -1-4

  هدف کلی -1-4-1

 است. استرس و انطباق برای تبیین دلزدگي زناشویي در زوجین متقاضي طالق  -پذیری آزمون مدل آسیب -1

رنجورخویي، عملکرد خانواده اصلي و باورهای ارتباطي  ر رابطه بین روانزا د ای رویدادهای استرس تعیین نقش واسطه -0

 زوجین با دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق.

رنجورخویي،  گیری، تعامل مثبت( در رابطه بین روان ای الگوهای تعاملي زوجین )تعامل توقع/کناره تعیین نقش واسطه -3

  وجین با دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق.عملکرد خانواده اصلي و باورهای ارتباطي ز

 اهداف جزیی-1-4-2

 طالق.دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي بر  خویي رنجور روانتعیین اثر مستقیم  -1

  .رویدادهای استرس زای زوجین متقاضي طالق برخویي  رنجور رواناثر مستقیم  تعیین -0

 زوجین متقاضي طالق. گیری توقع/کنارهتعاملي  الگوی برخویي  رنجور رواناثر مستقیم  تعیین -3

 زوجین متقاضي طالق. مثبت الگوی تعاملي برخویي  رنجور رواناثر مستقیم  تعیین -4

 .دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق برعملکرد خانواده اثر مستقیم  تعیین -5

 .تقاضي طالقرویدادهای استرس زای زوجین م برعملکرد خانواده اثر مستقیم  تعیین -6

 .زوجین متقاضي طالق گیری توقع/کنارهالگوی تعاملي  برعملکرد خانواده اثر مستقیم  تعیین -7

 .زوجین متقاضي طالق مثبت الگوی تعاملي برعملکرد خانواده اثر مستقیم  تعیین -8

 .دلزدگي زناشویي زوجین متقاضي طالق برباورهای ارتباطي اثر مستقیم  تعیین -9



17 

 

  

Surname: Pouresmali                                              Name: Asghar 
Title: The explanation of the marital burnout in the divorce- seeking couples based on the 

Vulnerability-Stress-Adaptation conceptual model 

 

Supervisors:  Mohammad Narimani (prof), and Niloofar Mikaeili (phd)  

Advisor: Nader Hajloo (phd) 

Graduate Degree Ph. D          Major: Psycholoy         University: Mohaghegh Ardabili                                       

Faculty: Educational Sciences and Psychology 

Graduation date: 2016/02/03                                                       Number of pages: 176 

Abstract: 
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The data were analyzed using structural equation modeling (SEM). The fitness of the 
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modeling indicated that direct paths of neuroticism, relationship beliefs, stressful events, 

demand–withdraw communication, and positive patterns to marital burnout were 

significant. In order to examine the indirect effects, bootstrapping method was used and the 
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These result can help experts in premarital consultation and couple therapy.  
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