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 چکیده
خانواده،  یعنیو اساس جامعه  ینهاد اجتماع نیترمهم یختگیگسعوامل ازهم نترییاز اصل یکیعنوان طالق به

از لزوم  یطالق و آمار رو به رشد آن در تمام جوامع حاک دهیپد یدگیچیبرخوردار است. پ ییبسزا تیاز اهم

به  شیگرا ینبیشیبا هدف پ حاضرپژوهش است.  یمعضل اجتماع نیا سازنهیجانبه عوامل زممطالعه همه

طالق در  یدر زنان متقاض ییاحساس تنها یگریانجیبا م یشانیو تحمل پر ییزناشو یطالق بر اساس دلزدگ

 ونیرگرس لیبود که در قالب تحل یو از نوع همبستگ یفیشهر کرمانشاه، انجام گرفته است. روش پژوهش توص

دادسرا به  یطالق ارجاع داده شده از سو یزنان متقاض هیکلانجام شد. جامعه مورد پژوهش  ریمس لیو تحل

عنوان نمونه و با روش نفر به 100ها تعداد آن انیبود که از م 1397مراکز مشاوره در شهر کرمانشاه در سال 

پژوهش  نیاطالعات در ا یدر دسترس انتخاب شدند و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. ابزار گردآور یرگینمونه

 ییاحساس تنها اسیو مق یجانیه یشانیتحمل پر اسی(، مقMDS) ییزناشو یدلزدگ اسیاز: مق بودعبارت 

 نیانگیبا استفاده از م یفیحاصل در سطح توص های(. دادهSELSA-Sساالن )بزرگ یبرا یعاطف یاجتماع

 ریمس لیو تحل ونیرگرس لیو تحل یبا استفاده از آزمون همبستگ یو انحراف استاندارد و در سطح استنباط

 هاداده لیتحل جیشدند. نتا لیتحل AMOSو  SPSS-22افزار با استفاده از دو نرم ،یانجینقش م یبررس یبرا

احساس  ۀدر ارتباط هستند. رابط ییبا احساس تنها یشانیو تحمل پر ییزناشو یدلزدگ هایاسمقی که داد نشان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )نویسنده مسئول(.  یمشاوره دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر ی*دانشجو -1

mahmoudpour.counsellor@yahoo.com 

 .ه خوارزمیانشگادمشاوره دانشجوی دکتری   -2
 .یمشاوره دانشگاه عالمه طباطبائگروه  اریدانش -3
 .یدانشگاه عالمه طباطبائ روان سنجیارشد  یکارشناسدانش آموخته  -4
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و تحمل  ییزناشو یدلزدگ میرمستقیاثر غ نیو همچن همعنادار بود میصورت مستقبه طالق به شیبا گرا ییتنها

 یرهایتوجه به متغ تیاز اهم یحاک جیمعنادار است. نتا ییاحساس تنها یواسطهبه طالق به شیبر گرا یشانیپر

 رهایمتغ نیتوجه به ا نیاست، بنابراطالق  یدر زنان متقاض ییو احساس تنها یشانیتحمل پر ،ییزناشو یدلزدگ

 دارد. تیبه طالق اهم شیدر برابر گرا یععنوان مانبه

 .زنان ،ییاحساس تنها ،یشانیتحمل پر ،ییزناشو یبه طالق، دلزدگ شیگرا :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ترین رفتار اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و کسب امنیت عنوان مهمازدواج به

همواره موردتوجه همه روانشناسان، مشاوران و سایر متخصصان بهداشت روان قرار داشته 

ای پیچیده، ظریف و پویا است. وجود یک خانواده (. ازدواج رابطه2003، 1است )دای

مستحکم، گرم، صمیمی و دارای احترام متقابل یکی از پیامدهای ازدواج موفق است که 

راحتی، آرامش و ایمنی همسران و اعضای خانواده را در پی تواند سالمت جسم و روان، می

ها و ترین واسطه انتقال ارزش(. خانواده مهم2014فر، یوسفی و امانی، داشته باشد )پناهی

عنوان پایه و اساس تعلیم و تربیت افراد در تمام جوامع شناخته باورها به نسل آینده است و به

از عوامل مؤثر در سالمت نهاد خانواده مسئله طالق  (. یکی2012نژاد، شده است )مهدوی

رود و در ابعاد ترین مسائل زندگی بشر به شمار میعنوان آسیبی اجتماعی از مهماست که به

ها دارد؛ بیشتر به این دلیل که باعث فروپاشی هسته گوناگون تأثیری فزاینده بر زندگی انسان

(. پدیده 1395الرعایا، کاظمیان و اسمعیلی، د )امینشواصلی و بنیادی جامعه یعنی خانواده می

رود و این ترین مشکالت زندگی زناشویی در تمام جوامع به شمار میطالق یکی از پیچیده

پیچیدگی به دلیل نقش عوامل گوناگون فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در 

گیرد و عی طیفی گسترده را دربرمیبروز این پدیده است. تأثیرات ویرانگر این پدیده اجتما

ها نیز خواهد شد و سالمت روانی و کیفیت زندگی گیر فرزندان آنافزون بر زوجین دامن

ها را نیز تهدید خواهد کرد؛ به این صورت که با ایجاد نگرشی منفی نسبت به ازدواج در آن

شود )کویی و ها میفرزندان باعث آسیب رساندن به کیفیت روابط زناشویی آینده آن

نظیر است. پژوهشگران معتقدند (. طالق از دیدگاه علی، در نوع خود بی2010، 2فینچام

عوامل گوناگونی در سطوح فرد، خانواده و جامعه به تفکیک و نیز در تعامل با یکدیگر بر 

، 3رابطه زوجین اثر گذاشته و ممکن است منجر به گرایش به سمت طالق شوند )آماتو

های روابط زوجین، انگیزه صعودی آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی (. سیر2010

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Daye, R. 

2. Cui, M. & Fincham, F. D. 

3. Amato, P. R. 
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محققان برای یافتن عوامل مؤثر و راهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را 

شناختی که به مرور زمان های روانها و نابهنجاریافزایش داده است. یکی از این آشفتگی

کند و موجبات طور کامل محو میتر کرده و گاهی بهرنگعشق و عالقه بین زوجین را کم

تفاوتی )طالق عاطفی( و طالق رسمی مشکالت روحی و روانی، ادامه روابطی سرد و بی

(. مفهوم دلزدگی زناشویی، 2007، 1کند، دلزدگی زناشویی است )پاینزها را فراهم میآن

ترک خود، تغییرات جزئی را در ها در زندگی مشمفهومی ایستا و ثابت نیست و اکثر زوج

های کنند و در نتیجه آن همواره ناگزیرند خود را فعاالنه با جنبهمیزان رضایتمندی تجربه می

گوناگون و تغییرپذیر فیزیکی، اجتماعی و روانی محیط خود سازگار کنند، دلزدگی حالت 

د که توقع دارند سازدردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است که کسانی را متأثر می

-ها متوجه میکند که آنشان معنا ببخشد، این حالت زمانی بروز میعشق رؤیایی به زندگی

(. 2004شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد )پاینز، هایشان رابطهرغم تالششوند علی

 دلزدگی عبارت است از، از پا افتادن جسمی، روانی و عاطفی که از عدم بین توقعات و

(. از پا افتادن روانی که به شکل کاهش 2005، 2شود )وایت، کلین و میلرها ناشی میواقعیت

خودباوری، نظر منفی نسبت به همسر، احساس یاس و سرخوردگی نسبت به همسر، ناکامی 

ها تا شود، هرکدام از این عالئم و نشانهنداشتن خود مشخص میدر مورد خود و دوست

خانواده و به عبارتی مختل شدن کارکردهای خانواده نقش بسزایی حدی در کاهش عملکرد 

دهد که امروزه شیوع (. تحقیقات کارشناسان خانواده نشان می1392دارند )گودرزی، 

از زوجین در ازدواج خود با دلزدگی  %50طوری که دلزدگی زناشویی بیشتر شده است. به

(. زمانی که افراد پا به عرصه 1392نژاد، آبادی و فلسفیپور، شفیعشوند )عبادتمواجه می

اند، گذارند با انتظارات و توقعات خاصی که از پیش در ذهن خود داشتهزندگی زناشویی می

شوند که واقعیت چیزی دیگر است گردند؛ اما زمانی که متوجه میوارد این رابطه می

گی از رابطه زناشویی تدریج دچار نوعی احساس سرخوردگی و دلخوری و در نهایت دلزدبه

افتد، در حقیقت شوند، این پدیده امری تدریجی است و به ندرت ناگهانی اتفاق میخود می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pines, A. M 

2. White, J. M., Klein, D. M., & Miller, L. 
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آید، در رود و همراه با آن فرسودگی کلی به وجود میتدریج تحلیل میعشق و صمیمیت به

(. 2007شود )پاینز، شدن و شکستن رابطه زناشویی میبدترین حالت دلزدگی منجر به قطع

زا است که های آسیبهای انجام شده دلزدگی زناشویی از پدیدهترتیب و طبق پژوهشاینبه

با رضایت زناشویی رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد. فقدان یا کاهش احساس رضایتمندی 

تواند سبب ایجاد محرکی برای تصمیم به جدایی و طالق شود که آثار زناشویی خود می

( چنانکه تساپالس، 2005بر کسی پوشیده نیست )وایت، کلین و میلر، مخرب و مهلک آن نیز 

(، در پژوهش خود نشان دادند که دلزدگی زناشویی منجر به از بین 2016) 1آرون و اورباچ

شود تا زوجین نتوانند شود. این موضوع سبب میرفتن صمیمیت و جدایی عاطفی زوجین می

رسد یکی از عوامل بند. از سوی دیگر به نظر میهایشان بیاپاسخ مناسبی برای حل اختالف

ها در تحمل هایشان مقدار ظرفیت آنمؤثر در چگونگی پاسخگویی زوجین به حل اختالف

نظمی عاطفی است های مربوط به بیای متداول در پژوهشباشد. پریشانی سازهپریشانی می

تجربه و مقاومت در برابر عنوان قابلیت فرد برای ای فراهیجانی و بهصورت سازهکه به

های هیجانی منفی بیان شده است. این سازه که ممکن است در نتیجه فرآیندهای حالت

صورت حالتی هیجانی است که اغلب با تمایالت شناختی و یا فیزیکی در فرد ایجاد شود، به

 ،2شود )سیمونز و گاهرعملی برای کاهش اثرهای منفی حاصل از تجربه هیجانی مشخص می

( 1(. همچنین، تحمل پریشانی ماهیتی چندبعدی داشته و شامل ابعاد متعددی از جمله 2005

وسیله ( شیوه تنظیم هیجان به3( ارزیابی و ظرفیت پذیرش حالت عاطفی، 2توانایی تحمل، 

های منفی و مقدار سهم آن در به وجود آمدن وسیله هیجان( مقدار جذب توجه به4فرد، 

ها حاکی (. نتایج پژوهش2010، 3شود )لیرو، زوولنسکی و برنستینمی اختالل در عملکرد،

های منفی از آن است که تحمل پریشانی بر ارزیابی و پیامدهای ناشی از تجربه هیجان

ای که افرادی که در مقایسه با دیگران تحمل پریشانی کمتری دارند، گونهتأثیرگذار است، به

ای های مقابلهدهند. افزون بر این افراد تواناییواکنشی شدیدتر به استرس نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tsapelas. I, Aron. A  &Orbuc. T 

2. Simons, J. S. & Gaher, R. M. 

3. Leyro, T. M. Zvolensky, M. J. & Bernstein, A. 
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کارگیری کنند تا با بهتری در برابر پریشانی از خود نشان داده و در نتیجه تالش میضعیف

ها گونه هیجانهای هیجانی منفی است ازاینها کاهش حالتهایی که هدف آناستراتژی

(. به این ترتیب پریشانی 2010، 1تاجتناب کنند )کاگ، ریکاردی، تیمپانو، میچل و اسچمی

شوند، نتوانند های تهدیدکننده و فشارزا مواجه میشود که افراد زمانی که با چالشموجب می

خوبی مدیریت و تنظیم کنند و در نتیجه تحت تأثیر منفی هیجانات هایشان را بههیجان

درازمدت به قطع  ناخوشایند قرار گیرند که این امر موجب فرسودگی زناشویی شده و در

(. لئوپولد و 1397خانی و قاسمی جوبنه، پور هفتانجامد )اصغری، عیسیرابطه زناشویی می

های هیجانی منجر به ناتوانی ها و پریشانی(، بیان کردند که آشفتگی2016) 2کالمیجین

رسد احساس گردد. همچنین به نظر میزوجین در مدیریت رابطه خود و دلزدگی ایشان می

ها ناشی گردد، مشکالت را تشدید کرده و تواند از همین آشفتگیهایی در افراد نیز که میتن

 3گردد. بر اساس تعریف هاینریش و گالونمنجر به ایجاد تعارض بیشتر در زوجین می

ای است که وقتی بین وضعیت روابط بین فردی مطلوب ( تنهایی وضعیت آزاردهنده2006)

ای آید. احساس تنهایی پدیدهای وجود داشته باشد؛ پدید میحظهو موجود، اختالف قابل مال

گردد و اغلب جهانی است که به فقدان روابط صمیمانه و نزدیک با دیگران اطالق می

های افراد نسبت به خود و معنای عنوان هیجان منفی و ناخوشایند تلقی شده و بر نگرشبه

شود تا فرد احساس درماندگی، بیهودگی و گذارد، این احساس موجب میزندگی تأثیر می

(. چنین به 1393اش اهمیت و ارزشی قائل نشود )عموزاد، کفایتی کند و برای زندگانیبی

برند در ارتباط با شریک و همسر خود رسد که زوجینی که از احساس تنهایی رنج مینظر می

دلی، حمایت و پذیرش ای صمیمی، قابل اعتماد و برخوردار از حس همتوانند رابطهنمی

داشته باشند، به این ترتیب احساس تنهایی، تهدیدی برای ایجاد روابط صمیمی و نزدیک با 

 4(. اسبارا1396دهد )میری و نجفی، همسر محسوب شده و گرایش به طالق را افزایش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Keough, M. E. Riccardi, C. J. Timpano, K. R. Mitchell, M. A. & Schmidt, N. B. 

2. Leopold, T., & Kalmijn, M. 

3. Heinrich, L. M., & Gullone, E. 

4. Sbarra, D. A. 
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های زناشویی منجر به (، در مطالعه خود بیان کرد که ارتباط نادرست و دلزدگی2015)

زند.، مدت به رضایت زناشویی آسیب میگردد که در طوالنیاحساس تنهایی بین زوجین می

( نیز در بررسی خود نشان دادند که احساس تنهایی 2010) 1لئو، سان، ژانگ، وانگ و جیو

(، نیز به 2009گردد. سیوستی و همکاران )کمتر موجب افزایش ارتباط ایمن با خانواده می

س تنهایی و رضایت از زندگی پرداخته و نشان دادند که احساس تنهایی بررسی ارتباط احسا

(، در پژوهش خود نشان 2003) 2گردد. پین کوآرتبیشتر موجب نارضایتی از زندگی می

داد که افراد مطلقه احساس تنهایی بیشتری نسبت به متأهلین دارند. بر این اساس، پژوهش 

اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با  بینی گرایش به طالق برحاضر با هدف پیش

 تبیین نقش میانجی احساس تنهایی انجام شد.

 
 . مدل مورد آزمون1شکل 

 روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که در قالب تحلیل رگرسیون و تحلیل 

سازد به رود و ما را قادر میهای علی به کار میانجام شد. تحلیل مسیر برای آزمون مسیر

کند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و سازوکار اثر متغیرها بر یکدیگر پی ببریم و مشخص می

(. جامعه موردپژوهش کلیه زنان متقاضی طالق در 1392تا چه حد غیرمستقیم است )قاسمی، 

از سوی دادسرای این شهر به مراکز مشاوره ارجاع داده  1397ود که در سال شهر کرمانشاه ب

گیری در دسترس عنوان نمونه و با روش نمونهنفر به 100ها تعداد شده بودند که از میان آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Liu, L. J., Sun, X., Zhang, C. L., Wang, Y., & Guo, Q. 

2. Pinquart, M. 

دلزدگی 

 زناشویی

تحمل 

 پریشانی

احساس 

 تنهایی

گرایش 

 به طالق
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انتخاب شدند. روند پژوهش به این صورت بود که پس از کسب مجوزهای الزم و با موافقت، 

نی بر داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش، عدم ذکر نام و پنهان با رعایت جوانب اخالقی مب

گیری تصادفی در دسترس انتخاب های موردنظر به شیوه نمونهماندن اطالعات شخصی، نمونه

شده و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. معیارهای ورود برای پژوهش سواد خواندن و نوشتن، 

های مزمن جسمانی و رضایت کامل ایشان در یشناختی و بیمارعدم ابتال به اختالالت روان

های پاسخگویی به ابزار پژوهش بود که بر اساس پرسش از خود ایشان حاصل شد. داده

حاصل در سطح توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی با 

ررسی نقش میانجی، با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر برای ب

 تحلیل شدند. AMOSو  SPSS-22افزار استفاده از دو نرم

 ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارت بود از:

ای است که اولین بار مقیاس گرایش به طالق پرسشنامهمقیاس گرایش به طالق:  -

ؤالی است که برای س 28( طراحی شد. این پرسشنامه 1986وسیله روزلت، جانسون و مورو )به

 7بعد است و هر بعد  4رود که دارای ارزیابی زوجین مستعد و متمایل به طالق به کار می

سؤال دارد. شامل بعد تمایل برای خارج شدن )متمایل به طالق(، بعد تمایل به مسامحه، بعد 

گذاری رهتایی نم 7بندی وسیله مقیاس درجهابراز احساسات و بعد وفاداری است. هر آیتم به

(؛ 7، همیشه=6، خیلی زیاد=5، زیاد=4، کم=3، خیلی کم=2، بندرت=1شود )هرگز=می

بنابراین نمره هر بعد حاصل جمع نمرات سؤاالت مربوط به همان بعد است. نمره باال در مؤلفه 

ها است. اصلی یعنی گرایش به طالق حاکی از میزان باالی تمایل به طالق در آزمودنی

ر ابعاد احساس و وفاداری نمرات باالیی کسب کند، نمره تمایل به طالق در چنانچه فرد د

گذاری سؤاالت مربوط به این دو بعد جهت محاسبه نمره کل یابد، نمرهوی کاهش می

 معکوس است.

روزلت، جانسون و مورو در تحلیل آماری این پرسشنامه ضریب آلفا را برای بعد خارج 

( و بعد 63/0(، بعد وفاداری )76/0(، بعد ابراز احساسات )91/0شدن )متمایل شدن به طالق()

( در 1388( گزارش کردن. این پرسشنامه توسط داوری، اعتمادی و بهرامی )86/0مسامحه )
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که میزان اعتبار آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای کل نمونه ایران هنجاریابی شد 

برای مردان( و میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تمایل برای  87/0( برای زنان و 89/0)

آمده دستبه 72/0و مسامحه  86/0ف وفاداری  90/0، ابراز احساسات 89/0خارج شدن 

صورت بررسی محتوایی توسط پنج متخصص روانشناسی است؛ همچنین روایی پرسشنامه به

 و مشاوره بررسی شد.

( در 1993این مقیاس نخستین بار توسط کایزر )(: MDSمقیاس دلزدگی زناشویی ) -

دهندگان، درجه موافقت و مخالفت خود را با عبارات آن، در ماده ساخته شد که پاسخ 21

دهند. این )کامالً درست( نشان می 3تا  ای لیکرت از صفر )کامالً اشتباه(درجه 4طیف 

مقیاس، تک عاملی است و نمرات باالتر نشان دهنده سطوح باالتری از دلزدگی است. نمرات 

بندی زیر را برای نمرات (، طبقه1993گیرد. کایزر )قرار می 48تا  21این مقیاس در محدوده 

 35-42لزدگی متوسط به پایین، د 27-34دلزدگی پایین،  21-26این مقیاس ارائه داده است: 

دلزدگی زیاد. در پژوهش  50-84دلزدگی باالتر از متوسط و  43 -54دلزدگی متوسط، 

های دلزدگی و ( نمرات مقیاس، همبستگی مثبت باالیی با نمرات سایر مقیاس1993کایزر )

های مربوط به صمیمیت و نزدیکی زناشویی داشت و آلفای همبستگی منفی با مقیاس

اطمینان و باالیی قابل 1به دست آمد. مطالعات مختلف نیز، همسانی درونی 97/0نباخ برابر کرو

به  89/0تا  79/0ای اند، پایایی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در مطالعهرا گزارش کرده

(. در ایران نیز نخستین بار 2010فولر، -؛ به نقل از دورهام2003، 2دست آمد )پریست و تین

آن  3و روایی 79/0( پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 1393و همکاران )ساداتی 

به  54/0پاینز  5از طریق همبستگی با مقیاس فرسودگی زناشویی 4را به روش روایی همگرا

 دست آوردند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. internal consistency 

2. Priest, R. & Thein, M. 

3. validity 

4. convergent validity 

5. Couple burn-out measurement (CBM) 
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این مقیاس یک پرسشنامه خودسنجی تحمل  :1مقیاس تحمل پریشانی هیجانی -

تهیه شده است. گویه های  2005وسیله سیمونز و گاهر در سال پریشانی هیجانی است که به

های فرد برای تحمل پریشانی هیجانی، این مقیاس، تحمل پریشانی را بر اساس توانمندی

های ع و اقدامهای منفی در صورت وقوارزیابی ذهنی پریشانی، میزان توجه به هیجان

پرسش و چهارخرده  15کنند. این مقیاس شامل کننده برای تحمل پریشانی ارزیابی میتنظیم

های منفی، ارزیابی ذهنی پریشانی وسیله هیجانمقیاس تحمل پریشانی هیجانی، جذب شدن به

 باشد. گویه های این مقیاس بر اساس مقیاسها در راستای کاهش پریشانی میو تنظیم تالش

های باال در این مقیاس نشان دهنده تحمل شوند. نمرهگذاری میای لیکرت نمرهدرجهپنج

و برای  70/0، 82/0 78/0، 72/0ها پریشانی باال است. ضرایب آلفا برای این خرده مقیاس

( نیز مقدار آلفای 2010برآورد شده است. عزیزی، میرزایی و شمس ) 82/0کل مقیاس 

 گزارش کردند. 79/0و اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه را نیز  67/0ه را کرونباخ این پرسشنام

این (: SELSA-Sساالن )مقیاس احساس تنهایی اجتماعی عاطفی برای بزرگ -

بندی ویس، طراحی و تهیه ( بر اساس تقسیم2004وسیله دی توماسو، برانن و بست )مقیاس به

ج گویه(، یاس، احساس تنهایی رمانتیک )پنگویه و سه زیر مق 15گردید. این مقیاس شامل 

ر پژوهش خانوادگی )پنج گویه( و اجتماعی )پنج گویه( است و احساس تنهایی عاطفی که د

ت های رمانتیک و خانوادگی به دسحاضر موردبررسی قرار گرفت از مجموع زیرمقیاس

( 5کامالً موافقم )نمره ( تا 1ای از کامالً مخالفم )نمره آید. در مقابل هر گویه طیف گزینهمی

شوند و گذاری میبه شیوه معکوس نمره 15و  14جز گویه های قرار دارد. تمامی گویه ها به

شتر در آن کسب نمره بیشتر در هر یک از ابعاد این مقیاس، نشان دهنده احساس تنهایی بی

ؤید وجود سه بعد است. در ایران پایایی و روایی این مقیاس در پژوهشی بررسی شد. نتایج م

و احساس  گویه 5گویه، احساس تنهایی خانوادگی با  4فاکتور احساس تنهایی رمانتیک با 

د )جوکار و بو 87/0و  84/0، 92/0تنهایی رمانتیک، اجتماعی و خانوادگی به ترتیب برابر 

 (.1390سلیمی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Distress tolerance scale 
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 های پژوهشیافته
 شود.شناختی گزارش میهای مربوط به متغیرهای جمعیت در این بخش ابتدا یافته

 . توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی1جدول 

 درصد فراوانی شاخص آماری متغیر

 تحصیالت

 12 12 دیپلم

 19 19 کاردانی

 42 42 کارشناسی

 27 27 کارشناسی ارشد و دکترا

 سن

 26 26 سال 30تا  20

 53 53 سال 40تا  31

 21 21 سال 50 تا 41

سال و با تحصیالت  40تا  31(، بیشترین فراوانی برای افراد با سن 1مطابق با جدول )

 کارشناسی است.

ها با احساس تنهایی و در این پژوهش، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی و رابطه آن

 هایگرایش به طالق در قالب یک مدل تحلیل مسیر مورد سنجش واقع شده است. یافته

توصیفی عوامل دلزدگی زناشویی، تحمل پریشانی، احساس تنهایی و گرایش به طالق در 

 آورده شده است. 2جدول 
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 های تحقیقهای توصیفی مقیاس. یافته2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین مقیاس شاخص آماری

 14/6 04/54 دلزدگی زناشویی

 78/5 56/42 تحمل پریشانی

 93/4 46/41 احساس تنهایی

 83/19 72/89 گرایش به طالق

گرایش به آیا مدل تبیین  "در این بخش در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه 

-با داده طالق با توجه به دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی و نقش میانجی احساس تنهایی

 از روش تحلیل مسیر بهره برده شده است. "های تجربی برازش دارد؟

تنهایی دلیل برازندگی یا عدم آمده بهدستهای بهطورکلی هر یک از شاخصبه

ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای برازندگی مدل نیستند و این شاخص

های مدل اولیه نشان داد که در مجموع الگو در جهت تبیین و آمده برای شاخصدستبه

های آزمون برازش ترین شاخصمهم 4ست. در جدول برازش از وضعیت مناسبی برخوردار ا

 مدل مفهومی پژوهش گزارش شده است.

 های برازش مدل. شاخص3جدول 

 χ2df/ RMSEA NFI CFI GFI AGFI های برازششاخص

 96/0 98/0 97/0 97/0 06/0 42/1 آمدهدستمقدار به

در  مطلوبی قرار دارند.های برازش مدل در وضعیت شود شاخصگونه که مشاهده میهمان

 ارائه شده است. 3و جدول  1ادامه ضرایب مدل نهایی در شکل 
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 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده1شکل 

های پژوهش با توجه به اینکه در مدل آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان فرضیه

های کل به آزمون فرضیههستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم، غیرمستقیم و 

 شده است.پژوهش پرداخته

 و غیرمستقیم. ضرایب و معناداری اثرات مستقیم 4جدول 

 رابطه
ضریب 

 استاندارد نشده

β داستاندار 

 شده

آماره 

 معناداری
sig 

 001/0 03/5 48/0 61/0 احساس تنهایی دلزدگی زناشویی

 001/0 -98/3 -31/0 -38/0 احساس تنهایی تحمل پریشانی

 001/0 29/4 44/0 52/0 گرایش به طالق احساس تنهایی

 001/0 66/2 21/0 29/0 گرایش به طالق احساس تنهایی دلزدگی زناشویی

 04/0 -99/1 -14/0 -20/0 گرایش به طالق احساس تنهایی تحمل پریشانی
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های دلزدگی زناشویی و تحمل آید این است که مقیاسآنچه از نتایج جدول فوق برمی 

با گرایش به طالق نهایی احساس تاند. رابطۀ پریشانی اثر مستقیمی بر احساس تنهایی داشته

( است. همچنین اثر غیرمستقیم β=44/0و  t= 29/4رابر )بصورت مستقیم معنادار بوده و به

ی احساس تنهایی معنادار واسطهق بهدلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی بر گرایش به طال

 (.p<0.05بوده است )

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال بود که آیا دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی 

بینی گرایش به طالق را دارند؟ برای دستیابی از طریق متغیر میانجی احساس تنهایی توان پیش

صورت مستقیم و تغیرهای دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی بهبه پاسخ این سؤال تأثیر م

واسطه متغیر میانجی احساس تنهایی بر گرایش به طالق موردبررسی قرار غیرمستقیم به

های دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی مقیاسها نشان داد که گرفت. نتایج حاصل از یافته

اصله از تأثیر مثبت و مستقیم دلزدگی زناشویی اثر مستقیمی بر گرایش به طالق دارند. نتایج ح

(، عباسی اسفجیر، رمضانی و جوانمرد 2006) 1بر گرایش به طالق با مطالعات هانسون و لنبلند

باشد، توضیح اینکه سرخوردگی و ( همسو می1394( و کمایی وصداقتی فرد )1395)

گردد که همین از آن میدلزدگی زناشویی منجر به تنزل کیفیت زناشویی و عدم رضایتمندی 

که دلزدگی دهد. در واقع ازآنجاییامر زمینه را برای گرایش افراد به طالق افزایش می

زناشویی به معنای حالت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است، زمانی بروز 

روانی کند که به علت عدم تناسب بین توقعات و واقعیات و بر اثر انباشته شدن فشارهای می

دهد که نهایتاً منجر به کننده عشق، خستگی و یکنواختی در رابطه زناشویی رخ میتضعیف

(. همچنین نتایج حاصل 1394فرد، شود )کمایی و صداقتیمختل کردن ارتباط بین زوجین می

در خصوص ارتباط مستقیم تحمل پریشانی و گرایش به طالق با مطالعات سیمونز و گاهر 

توان گفت توانایی تحمل باشد، در واقع می( همسو می1395و همکاران ) ( و کیانی2005)

ها آشفتگی و شود تا افراد قادر به تسکین هیجانات خود بوده و در بحرانپریشانی موجب می
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ها فشار روانی را تحمل کنند که این خود سبب توانایی رویارویی با مشکالت و حل آن

خوبی هیجانات خود توانند بهارای پریشانی هیجانی نمیدیگر، زوجین دعبارتگردد، بهمی

زای زندگی کنترل کرده و به حل مشکالت بپردازند همین امر زمینه های آسیبرا در موقعیت

خانی پور هفت)اصغری، عیسیسازد شان محقق میرا برای شکست ایشان در ارتباط زناشویی

های دلزدگی پژوهش نشان داد که مقیاسهمچنین نتایج حاصل از (. 1397و قاسمی جوبنه، 

با احساس تنهایی اند. رابطۀ زناشویی و تحمل پریشانی اثر مستقیمی بر احساس تنهایی داشته

صورت مستقیم معنادار بوده و همچنین اثر غیرمستقیم دلزدگی زناشویی گرایش به طالق به

این یافته با عنادار است. ی احساس تنهایی مواسطهو تحمل پریشانی بر گرایش به طالق به

(، وایت، کلین و 2016های تساپالس، آرون و اورباچ )مطالعات مختلفی از جمله پژوهش

باشد. در تبیین این ( همسو می2010( و سیو و همکاران )2003(، پین کوآرت )2008دیوید )

ند به توان گفت که وقتی رابطه بین زوجین متشنج باشد و زوج دچار دلزدگی شویافته می

کند چرا که یکنواختی زندگی و تفاوت واقعیت با دنبال آن احساس تنهایی فزونی پیدا می

شود تا ارتباط بین زوجین کاهش توقع هریک از زوجین از عشق و زندگی زناشویی سبب می

، عباسی اسفجیر، رمضانی و جوانمردها افزایش یابد )و به دنبال آن تنهایی هریک از آن

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت 1392حقیقت و حسن آبادی ) (. پاتو،1395

که کیفیت ارتباط آنان رو به افول ارتباط زوجین روی احساس تنهایی آنان نقش دارد و وقتی

کنند تا از شود. اکثر افراد با این هدف ازدواج میها نیز بیشتر میباشد احساس تنهایی آن

دانند، لذا وقتی این افراد دچار و ازدواج را مساوی با عدم تنهایی میتنهایی بیرون بیایند 

کنند. از سوی دیگر بر اساس مطالعه گردند احساس تنهایی بیشتری میدلزدگی زناشویی می

(، افرادی که در مقایسه با دیگران تحمل پریشانی کمتری دارند، 2010کاگ و همکاران )

ها دارند تری در برابر پریشانیو توانایی مقابله ضعیف واکنشی شدیدتر به استرس نشان داده

ها هایی که هدف آنکارگیری استراتژیکنند تا با بهو از آن جا که چنین افرادی تالش می

ها اجتناب کنند، لذا از ارتباطات گونه هیجانهای هیجانی منفی است ازاینکاهش حالت

گردد. احساس تنهایی بیشتر در ایشان می گسترده و عمیق اجتناب کرده که این خود موجب

همچنین نتایج پژوهش در این خصوص که احساس تنهایی منجر به گرایش زوجین به طالق 
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( در 2001) 2( و کیکالت گالسر و نیوتون2000) 1گردد نیز با مطالعات فلورا و سگرینمی

احساس تنهایی در  توان گفت وقتی ازدواج نتواند مانع ازیک راستاست و در تبیین آن می

تواند منجر به گرایش افتد که نهایتاً میفرد شود خشم، تلخی و پس زدن احساسی اتفاق می

توان گفت افراد به جدایی و طالق گردد. به این ترتیب و بر اساس مطالب عنوان شده می

 عواملی همچون دلزدگی زناشویی و پریشانی در زوجین نهایتاً منجر به احساس تنهایی در

کند چرا زوجین گشته و زمینه را برای اختالف ایشان و گرایش به طالق در آنان فراهم می

که رضایت از ارتباط زناشویی و عدم گرایش زوجین به طالق متغیری است که تحت تأثیر 

طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر آن اثرگذار هستند. احساس شماری قرار دارد که بهعوامل بی

ین که ناشی از فقدان دلبستگی صمیمانه و نزدیک به همسر و متأثر از عوامل تنهایی در زوج

عنوان یک متغیر دخیل در ارتباط زمانی مختلف است بر این امر تأثیرگذار است. تنهایی به

ها ارزشمند است )پاتو، حقیقت کنند که رابطه آندهد که زوجین دیگر احساس نمیرخ می

فردی که اغلب توسط زوجین تجربه توجه به مشکالت بین (، لذا با1391آبادی، و حسن

شود، معقول است توجه کنیم که تنهایی نتیجه نهایی متغیرهای روانی مختلف همچون می

دلزدگی زناشویی و پریشانی هیجانی و معلول عدم رضایت زوجین و گرایش ایشان به طالق 

توانند عدم تحمل پریشانی می توان نتیجه گرفت دلزدگی زناشویی وطورکلی میباشد. به

منجر به افزایش احساس تنهایی در فرد شده و احساس تنهایی حاصل نیز منجر به کاهش 

های پژوهش گردد. یافتهکیفیت و رضایت از رابطه زناشویی و نهایتاً گرایش افراد به طالق می

سی تأثیر عوامل تواند مفید باشد. در سطح نظری با بررحاضر از دو جنبه نظری و عملی می

ذکر شده بر گرایش به طالق، به بدنه پژوهشی و دانش موجود در زمینه شناسایی عوامل مؤثر 

بر چگونگی و چرایی بهبود، افول و تغییرات زندگی مشترک در طول زمان و گرایش افراد 

تواند کمک بزرگی کند و در سطح عملی نتایج این پژوهش میبه طالق و جدایی کمک می

شگیری و کنترل آسیب اجتماعی طالق و افزایش کیفیت زندگی زوجین باشد. پژوهش در پی

حاضر بر روی زنان متقاضی طالق شهرستان کرمانشاه انجام گرفته است لذا تعمیم آن به 
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شود جهت افزایش گستره ها باید بااحتیاط انجام گیرد. پیشنهاد میمردان و یا افراد سایر گروه

های دیگری از جمله های مشابهی بر روی گروهای این پژوهش، پژوهشهپذیری یافتهتعمیم

 مردان متقاضی طالق و زوجین غیر متقاضی طالق صورت گیرد.
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