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خالصه
مقدمه :شایـتشیٗ ٔشىُ ٔغشح تٛسظ صٚجٞای ٘اساضی ،فذْ ٔٛفمیت دس ٟٔااس استثااعی  ٚتٛا٘اایی و ٙاشَ
ٞیدا٘ا است .یىی دیٍش اص ٟٔٓتشیٗ فٛأُ ٔٛفمیت دس ص٘ذٌی ص٘اشٛیی ،تٟضیس ی سٚا٘ی اساتٞ .اذا ایاٗ
پژٞٚشٔ ،مایسٟٔ ٝاس ٞای استثاعی ،تٟضیس ی سٚا٘ی ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی دس تیٗ ص٘اٖ ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی عالق
دس شٟش تثشیض تٛد.
روش :دس ایٗ ٔغاِق ٝتٛصیفی اص ٘ٛؿ فّیٔ -مایسٝای ،خأق ٝآٔاسی شأُ وّی ٝص٘اٖ ٔ أ 18-30 ُٞساَ ٔ ماضی
عالق ٕٞ ٚچٙیٗ وّی ٝص٘اٖ ٔ أ 18-30 ُٞساَ فادی شٟش تثشیض تٛد .تشای ایٗ ٔٙؾٛس٘ 200 ،فش اص ایٗ خأق ٝشأُ
ٌ 2ش٘ 100 ٜٚفشی ص٘اٖ ٔ ماضی عالق  ٚص٘اٖ فادی ،ت ٝتشتیة ت ٝسٞ ٚای دس دس شس  ٚتصادفی چٙذ ٔشحّٝای
ا٘ خاب شذ٘ذ .تشای خٕـآٚسی دادٜٞا ،اص پشسشٙأٞٝای ٟٔاس ٞای استثاعی  ،Bartonتٟضیس ی سٚاٖشٙاخ ی ٚ Ryff
٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی  Torontoاس فاد ٜشذ .دادٜٞا ت ٝوٕه سٞ ٚای آٔاسی تٛصیفی  ٚآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیاا٘ چٙاذ
ٔ غیش ٜتحّیُ شذ.
یافتهها :تیٗ ص٘اٖ ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی عالق ،دس ٔ غیشٞای ٟٔاس ٞای استثااعی ،تٟضیسا ی سٚا٘ای ٘ ٚااتٛا٘ی
ٞیدا٘ی تفأ ٚقٙیداسی ٚخٛد داشت .ت ٝایٗ ٔقٙی ؤٟ ،ٝاس ٞای استثاعی  ٚتٟضیس ی سٚا٘ی دس ص٘اٖ ٔ ماضی
عالق وٕ ش ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی تیش ش اص ص٘اٖ فادی تٛد.
نتیجهگیری :تا تٛخ ٝت ٘ ٝایح ایٗ پژٞٚش ،خٟت اسا حىاْ سٚاتاظ صٚخایٗ  ٚپایاٞٝاای خاا٘ٛاد ٚ ٜدس ٘ یداٝ
پیشٌیشی اص پذیذ ٜعالق  ٚآثاس ٔخشب آٌٖ ،س ش فشٔ ًٙٞشاٚس ٜلثُ اص اصدٚاج  ٚاسای ٝاعالفا ٔٙاسة تٝ
خا٘ٛادٜٞا ضشٚسی ٔیتاشذ.
واشههای کلیدیٟٔ :اس ٞای استثاعی ،تٟضیس ی سٚا٘ی٘ ،اتٛا٘ی ٞیدا٘ی ،ص٘اٖ ،عالق
 -1كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریس ،تبریس ،ایران  -2كارشناس ارشد مباني فقه و حقوق  -3دانشيار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه پيام نور تبریس ،تبریس ،ایران
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الكتزونيكdavoud.akbarzadeh@gmail.com :
دريافت مقاله1393/4/5 :

دريافت مقاله اصالح شده1394/1/24 :

پذيزش مقاله1394/2/9 :

94

ديرِ بٕستيسًم ،شمارِ 1

مجلّ داوشگاٌ علًم پششکٓ کزمان

سالٔت خسٕی  ٚسٚا٘ی آٖٞا  ٚفشص٘ذا٘شاٖ سا استما
ٔیتخشذ (.)7
پژٞٚشٞای ٔخ ّف ت ٝایٗ ٘ ید ٝسسیذٜا٘ذ وٝ
ٟٔاس ٞای استثاعی دس سضایت ص٘اشٛیی  ٚاتقاد دیٍش
ص٘ذٌی ص٘اشٛیی ٘مش داس٘ذ (ٕٞ ٚ Cleary Bradley .)8ىاساٖ
دس پژٞٚش خٛد ت ٝایٗ ٘ ید ٝسسیذ٘ذ ؤٟ ٝاس ٞای
استثاعی سآِ تافث خشٛٙدی سٚاتظ ،اس فاد ٜتیش ش اص
ٟٔاس ٞای سآِ  ٚواٞش تقاسض ٔیشٛد (ٔ .)9حثی ویا
دس پژٞٚش خٛد دسیافت و ٝسف اسٞای استثاعی ٔثثت ٔثُ
اتشاص ٔحثت ،اس فاد ٜاص فثاسا ٔحثت آٔیض  ٚتأییذوٙٙذٚ ٜ
تیاٖ ٞیداٖٞا  ٚاحساسا خ ٛآیٙذ٘ ،مش ٕٟٔی دس
تحىیٓ  ٚتٟثٛد سٚاتظ ص٘اشٛیی داسد  ٚآٔٛص استثاط
صحیح ٔیتٛا٘ذ تافث افضایش ٔیضاٖ اتشاص ٔحثت  ٚدٚاْ
فشك  ٚفالل ٝدس تیٗ صٚخیٗ شٛد (Karahan ٚ Yalcin .)10
فمیذ ٜداس٘ذ و ٝیىی اص ت ٟشیٗ ساٜٞای تمٛیت ساتغٝ
ٕٞسشاٖ ،تقّیٓ ٟٔاس ٞای استثاعی ت ٝصٚجٞا است و ٝتٝ
آٖٞا وٕه ٔیوٙذ تا تقاسضا ص٘اشٛییشاٖ سا حُ ٚ
فصُ وٙٙذ ( .)11ت ٝاف ماد ٔحمماٖ ،وسا٘ی و ٝتیٗ افىاس ٚ
احساسا  ،استثاط ت ٟشی تشلشاس ٔیوٙٙذ ،ت ٟش ٔیتٛا٘ٙذ
واستشدٞای ٞیدا٘ی احساساتشاٖ سا شٙاسایی وشد،ٜ
احساسا دیٍشاٖ سا تفٕٟٙذ (.)12
یىی دیٍش اص ٟٔٓتشیٗ فٛأُ ٔٛفمیت دس ص٘ذٌی
ص٘اشٛیی  ٚواٞش تقاسض ٞا  ٚعالق دس تیٗ صٚخیٗ،
سالٔت  ٚتٟضیس ی سٚا٘ی آٖٞا است .تٟضیس ی شأُ
احساس ٔثثت  ٚاحساس سضایتٔٙذی فٕٔٛی اص ص٘ذٌی
است و ٝشأُ خٛد  ٚدیٍشاٖ دس حٛصٜٞای ٔخ ّف
خا٘ٛاد ،ٜشغُ ٔ ... ٚیشٛد ( Ryff .)13تا تأویذ تش ایٗ وٝ
سالٔت ٔثثت چیضی فشاتش اص فمذاٖ تیٕاسی است ،اشاسٜ
داسد و ٝتٟضیس ی سٚاٖشٙاخ ی ت ٝآٖچ ٝفشد تشای تٟضیس ی
ت ٝآٖ ٘یاص داسد ،اشاس ٜداسد .أ ٚق مذ است و ٝتٟضیس ی سا
٘ثایذ سادٜاٍ٘اسا٘ٔ ،ٝقادَ تا تدشت ٝتیش ش ِز دس ٔماتُ دسد
دا٘ست؛ دس فٛض ،تٟضیس ی سٚا٘ی دس تشٌیش٘ذ ٜتال تشای
وٕاَ  ٚتحمك ٘یشٞٚای تاِم ٜٛفشد است (.)14

مقدمه
اصدٚاج پیچیذٜتشیٗ شىُ ساتغٝی ا٘سا٘ی است .ا٘ساٖ
تذ ٖٚاستثاط ساص٘ذ ٚ ٜسآِ ٕ٘یتٛا٘ذ شىٛفا شٛد .دس ٚالـ،
اصدٚاج اصّیتشیٗ صٔیٝٙای است و ٝدس آٖ ،اثش صٕیٕیت ٚ
سٚاتظ اخ ٕافی سشذ ٔییاتذ  ٔ ٚدّی ٔیٌشدد ( .)1أا ٌاٜ
تحٛال ص٘ذٌی ،سیس ٓ ص٘اشٛیی سا چٙاٖ تیثثا ٔیوٙذ
و ٝصٖ  ٚشٞٛش اص یىذیٍش ٘اأیذ ٔیش٘ٛذ ،لادس تٌ ٝزشت
 ٚتخشیذٖ افٕاَ ،افىاس  ٚاحساسا یىذیٍش ٘یس ٙذ  ٚدس
تاٚس خٛد چاسٜای خض ٚاسد شذٖ ت ٝتقاسضٞای ص٘اشٛیی ٚ
ٌا ٜعالقٕ٘ ،یتیٙٙذ (.)2
یىی اص فٛأُ ٔٛفمیتآٔیض دس ص٘ذٌی ص٘اشٛیی،
ٟٔاس ٞای استثاعی ٔٙاسة تیٗ صٚخیٗ ٔیتاشذ .تحمیما
ٔخ ّف ٘شاٖ داد ٜاست ؤ ٝشىال استثاعی اص سایحتشیٗ
ٔشىالتی است و ٝصٚخیٗ تیاٖ ٔیوٙٙذ .تیش اص  90دسصذ
صٚجٞای آشف  ،ٝایٗ ٔشىال سا ت ٝفٛٙاٖ ٔسأِ ٝاصّی دس
سٚاتظ خٛد تیاٖ ٔیوٙٙذٔ .شىال استثاعیٔ ،سأِ ٝوّیذی
دس سٚیىشدٞای استثاعی ت ٝخا٘ٛاد ٜاست (ٟٔ .)3اس ٞای
استثاعی آٖ دس  ٝاص ٟٔاس ٞایی ٞس ٙذ و ٝافشاد تا اس فادٜ
اص آٖ ٔیتٛا٘ٙذ دسٌیش تقأُٞای تیٗ فشدی  ٚفشایٙذ استثاط
ش٘ٛذ  ٚشأُ ٟٔاس ٞای ٔ فاٚتی ٞس ٙذ وٟٓٔ ٝتشیٗ آٖٞا
ٟٔاس ٞای والٔی ٌٛ ،دادٖ ٔؤثش  ٚتاصخٛسد است (.)4
ٟٔاس استثاعی ٘یض اص ٘ؾش  ،Dickson ٚ Hargieتٛا٘ایی الصْ
تشای ا٘داْ سف اسی است و ٝتافث سسیذٖ ت ٝاٞذاا یه
تىّیف ٔیشٛد  ٚدس ٚالـ ،فشد سا لادس ٔیساصد تا ت ٝصٛستی
شایس  ٝسف اس وٙذ (.)5
ا٘ساٖ ٕٛٞاس٘ ٜیاصٔٙذ تیاٖ خٛیش ٗ است .ا٘ ٚیاص داسد
و ٝت ٝصٛس والٔی یا غیش والٔی ٙ ٔ ٚاسة تا فش،ًٙٞ
سٙت  ٚاسص ٞای خأق ٝخٛد فمایذ ،أیاَ ،خٛاس ٞٝا ٚ
تشسٞایش سا ٔغشح ٕ٘ایذ .تذیٟی است تشای ایٗ ٔٙؾٛس
تایذ لذس تشلشاسی سٚاتظ دٚس ا٘ ٚ ٝحفؼ آٖ سا داش  ٝتاشذ
( .)6استثاط سآِ ٟٔ ٚاس ٞای استثاعی تشای پشٚس یه
خا٘ٛاد ،ٜتسیاس حیاتی است .تشای ٕٞسشا٘ی و ٝتٛا٘ایی
اس فاد ٜاص ٟٔاس ٞای استثاعی سا داس٘ذ ،پذس ٔ ٚادس تٛدٖ اص
ت ٟشیٗ ِ ٚز تخشتشیٗ تداسب ص٘ذٌی خٛاٞذ تٛد ٚ
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فٛاعف دچاس ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی ٔیتاشٙذ ،دس ٍٙٞاْ سٚی دادٖ
ٚلایـ اس شسصا ٔا٘ٙذ عالق ،اس شس وٕ شی سا تحُٕ
ٔیوٙٙذ ( .)23دس پژٞٚشی دیٍش ٘یض ٕٞسشا٘ی و ٝتٛا٘ایی
دسن  ٚپزیش احساسٞا  ٚافىاس یىذیٍش سا داس٘ذ ،اص
ص٘ذٌی خٛد ساضیتش  ٚخشٛٙدتش تٛد٘ذ (.)24
تا تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝخا٘ٛادٙٔ ٚ ٜؾ ٝٔٛصٖ  ٚشٞٛشی تٝ
فٛٙاٖ یه وُ ٘ ٚؾاْ دس ٘ؾش ٌشف ٔ ٝیشٛد ،سٚاتظ افضای
آٖ تش یىذیٍش تأثیش ٔیٌزاسد  ٚاص  ٓٞتأثیش ٔیپزیشد؛
تٙاتشایٗ ،ضشٚسی است و ٝت ٝتشسسی چٍٍ٘ٛی ٟٔاس ٞای
استثاعی ،تٟضیس ی سٚا٘ی ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی و ٝاص ٔمذٔا
خذایی  ٚعالق است ،پشداخ  ٝشٛد .فال ٜٚتش آٖ ،عالق ٚ
خذایی تٙشصا ٞس ٙذ ٕٔ ٚىٗ است ت ٝافضایش اس شس ٚ
واٞش تٟضیس ی سٚا٘ی صٚخیٗ ٔٙدش شٛد .اص سٛیی ،تا
ٔشخص وشدٖ ٔ غیشٞایی و ٝتافث پیشتیٙی عالق
ٔیش٘ٛذٔ ،یتٛاٖ صٔی ٝٙسا تشای پژٞٚشٞای تقذی فشآٞ
ٕ٘ٛد  ٚاص سخذاد عالق و ٝدس وشٛس س ٚت ٝافضایش است،
پیشٌیشی وشدٕٞ .چٙیٗ ،اص آٖ خایی و ٝپیش شٔ ،شات ٝایٗ
پژٞٚش دس ایشاٖ صٛس ٍ٘شف  ٝتٛدِ ،ض ْٚا٘داْ پژٞٚش
احساس ٔیشذ .تٙاتشایٗ ،تا تٛخ ٝت ٝتٕٟیذٞای یاد شذ،ٜ
ٞذا ایٗ پژٞٚش ٔمایسٟٔ ٝاس ٞای استثاعی ،تٟضیس ی
سٚا٘ی ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی دس ص٘اٖ ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی
عالق دس شٟش تثشیض تٛد.

 Nazirدس پژٞٚشی ٘شاٖ داد ؤ ٝیاٍ٘یٗ افسشدٌی ،افىاس
اسىیضٚفش٘ی  ٚاضغشاب دس ص٘اٖ ٔغّم ٝتیش ش اص ص٘اٖ ٔ أُٞ
است ( .)15دس پژٞٚشی دیٍشٕٞ ٚ Jang ،ىاساٖ فٛٙاٖ
وشد٘ذ و ٝسالٔت سٚا٘ی دس غشب پیشتیٙی وٙٙذ ٜلٛی
تشای ٔٛفمیت ص٘اشٛیی استِٚ ،ی دس خٕقیت آسیایی
تحمیما پشاوٙذٜای ا٘داْ شذ ٜاست (ٚ Whisman .)16
ٕٞىاساٖ تحمیمی دس صٔی ٝٙاخ الال سٚاٖشٙاخ ی ٚ
سضایت ص٘اشٛیی ا٘داْ داد٘ذ  ٚچٙیٗ ٘ یدٌٝیشی وشد٘ذ وٝ
اخ الال اضغشاتی  ٚافسشدٌی دس ص٘ا٘ی و ٝاص ص٘ذٌی
ص٘اشٛیی خٛد ٘اسضای ی داس٘ذ ،تیش ش است ( Turner .)17دس
پژٞٚشی دیٍش ٘شاٖ داد و ٝدس ٔٛاخ ٟٝتا سٚیذادٞای سخت
ص٘ذٌیٔ ،ادساٖ ٔغّم ٝاضغشاب  ٚافسشدٌی تیش شی سا
تدشتٔ ٝیوٙٙذ (ٕٞ ٚ Lorenz .)18ىاساٖ دس پژٞٚش خٛد
٘شاٖ داد٘ذ و ٝص٘اٖ ٔغّم٘ ٝسثت ت ٝص٘اٖ ٔ أ ُٞت ٝعٛس
ٔقٙیداسی دس ساَٞای ا َٚتقذ اص عالق ،سغٛح تاالتشی اص
فشاس  ٚپشیشا٘ی سٚا٘ی  ٚدس یه د ٝٞتقذ ،سغٛح تاالتشی اص
تیٕاسی سا داساٞس ٙذ؛ ٘یض ،ایٗ ص٘اٖ سغٛح تاالتشی اص
حٛادث پشاس شس ص٘ذٌی ،و ٝدس ٟ٘ایت ت ٝافسشدٌی ٔٙدش
ٔیشذ ،سا تدشتٔ ٝیوٙٙذ  ٚدس ٘ ید ٝاص تٟضیس ی سٚا٘ی
پاییٗتشی ٘یض تشخٛسداس٘ذ (.)19
یىی دیٍش اص فٛأُ ٔٛفمیت دس ص٘ذٌی ص٘اشٛیی،
تٛا٘ایی و ٙشَ ٞیدا٘ا است .دس ایٗ ٔیاٖ٘ ،اتٛا٘ی ٞیدا٘ی
یىی دیٍش اص ٔشىال صٚخیٗ است و ٝتافث عالق دس
تیٗ آٖٞا ٔیشٛد٘ .اتٛا٘ی ٞیدا٘ی ساصٜای است و ٝتشای
اِٚیٗ تاس تٛسظ ٔ Sifnusغشح شذ و ٝفثاس اص ٘اتٛا٘ی دس
پشداص شٙاخ ی اعالفا ٞیدا٘ی  ٚتٙؾیٓ ٞیدا٘ا ٔیتاشذ
(٘ .)20اتٛا٘ی ٞیدا٘ی ت ٝفٛٙاٖ یه اخ الَ دس فّٕىشد
شٙاخ یٞ -یدا٘ی دیذٔ ٜیشٛد و ٝدس آٖ فشد٘ ،اتٛاٖ اص
ا٘ ماَ تداسب ٞیدا٘ی خٛد دس لاِة احساسا  ٚتصٛساتی
است و ٝفٛاعف سا ٕ٘ادیٗ ساخ  ،ٝتیاٖ ٔیوٙذ (.)21
ٕٞ ٚ Vanheulىاساٖ دسیاف ٙذ وسا٘ی و ٝدچاس ٘اتٛا٘ی
ٞیدا٘ی ٔیتاشٙذ ،سشدی دس سٚاتظ  ٚفذْ اتشاص ٚخٛد تیش ش
 ٚاس شس وٕ شی سا ٘شاٖ ٔیدٙٞذ ( .)22دس پژٞٚش
دیٍشی ٘شاٖ داد ٜشذ ،وسا٘ی و ٝدس دسن  ٚتشخیص

روش بررسي
ایٗ پژٞٚش تٛصیفی ،اص ٘ٛؿ فّیٔ -مایسٝای تٛد.
خأق ٝآٔاسی پژٞٚش سا ٕٞ ٕٝٞسشاٖ خٛاٞاٖ عالق ٚ
صٚجٞای غیشٔ ماضی عالق تشىیُ داد٘ذ و ٝدس فاصّٝ
صٔا٘ی اسفٙذ  1391تا آرس  1392دس شٟش تثشیض ص٘ذٌی
ٔیوشد٘ذ  ٚتشای تماضای عالق ،ت ٝدادٌس شی تثشیض
ٔشاخق ٝوشد ٜتٛد٘ذٕٞ .سشاٖ فادی  ٓٞدس تاسیخ یاد شذ ٜدس
شٟش تثشیض ص٘ذٌی ٔیوشد٘ذ  ٚساتمٔ ٝشاخق ٝت ٝدادٌس شی
سا تشای عالق ،تش اساس افالْ خٛد صٚخیٗ ٘ذاش ٙذ.
ٕ٘ ،ٝ٘ٛشأُ  100صٚج خٛاٞاٖ عالق  100 ٚصٚج فادی
(دس ٔدٕٛؿ  200صٚج) تٛد .ا٘ خاب صٚجٞای عالق تٝ
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دس پژٞٚش حاضشٔ ،یضاٖ آِفای پشسشٙأ 0/89 ،ٝت ٝدست
آٔذ.
بٔ :میاس تٟضیس ی سٚاٖشٙاخ یٔ :میاس تٟضیس ی
سٚاٖشٙاخ ی دس ساَ  1989تٛسظ  Ryffساخ  ٝشذ ٜاست.
ایٗ آصٔ 84 ٖٛسؤاَ  6 ٚفأُ سا دس تش ٔیٌیشد.
آصٔٛد٘یٞا دس ٔمیاسی  6دسخٝای (وأالً ٔخاِف تا وأالً
ٔٛافك) ت ٝسؤاَٞا پاسخ ٔیدٙٞذ 47 .سؤأَ ،س میٓ 37 ٚ
سؤاَ ت ٝصٛس ٔقىٛس ٕ٘شٍٞزاسی ٔیش٘ٛذ Ryff .دس
پژٞٚشی تشای تشسسی پایایی ایٗ اتضاس ،اص آِفای Cronbach
تٟشٌ ٜشفت .آِفای ت ٝدست آٔذ ٜتشای پزیش خٛد ،0/93
استثاط ٔثثت تا دیٍشاٖ  ،0/91خٛدٔخ اسی  ،0/86تسّظ تش
ٔحیظ ٞ ،0/90ذفٕٙذی دس ص٘ذٌی  ٚ 0/90سشذ شخصی
ٌ 0/87ضاس شذ و ٝتش ایٗ اساس ،تشای اٞذاا پژٞٚشی
 ٚتاِیٙی ٚسیّٙٔ ٝاسثی ت ٝشٕاس ٔیسٚد ( .)14دس پژٞٚش
حاضش ،پایایی پشسشٙأ ٝت ٝس ٚآِفای  ،Cronbachتشاتش
 0/91ت ٝدست آٔذ.
جٔ :میاس ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی  :Torontoایٗ ٔمیاس و ٝتٝ
صٛس خٛد ٌضاسشی است ،داسای ٔ 20اد 3 ٚ ٜخشدٜ
ٔمیاس (دشٛاسی دس تقییٗ احساسا  ،دشٛاسی دس تٛصیف
احساسا  ٚتفىش ٔقغٛا ت ٝخاسج) ٔیتاشذ؛ دس ایٗ
پژٞٚشٕ٘ ،ش ٜوُ ٔمیاس ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت .اص
ششوت وٙٙذٌاٖ خٛاس ٔ ٝیشٛد تا تٞ ٝش یه اص ٔٛاد ،تش
اساس یه ٔمیاس پٙح دسخٝای پاسخ دٙٞذ .خٕـ ٕ٘شا
تیٗ  20تا  100است  ٚوسی وٕ٘ ٝش ٜتیش ش اص  61وسة
وٙذ ،داسای ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی است .تشای تشسسی پایایی
ٔمیاس ،اص ضشیة آِفای  Cronbachاس فاد ٜشذ و ٝتشاتش
 0/74ت ٝدست آٔذ ( .)26دس پژٞٚش حاضش ،پایایی
پشسشٙأ ٝت ٝس ٚآِفای  0/85 ،Cronbachت ٝدست آٔذ.
تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞا تا اخشای آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیات
چٙذ ٔ غیش ٜدس ٔحیظ ٘شْافضاسی ٘ SPSSسخversion 16, ( 16 ٝ
 )SPSS Inc., Chicago, ILا٘داْ ٌشفت.

سٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیشی دس دس شس ا٘داْ شذ .دس فاصّٔ 9 ٝا،ٜ
 180صٚج ت ٝدادٌا ٜخا٘ٛاد ٜتثشیض ٔشاخق ٝوشد ٜتٛد٘ذ و ٝاص
ایٗ تقذاد  23صٚج تیسٛاد تٛد٘ذ 19 ،صٚج لادس تٕٞ ٝىاسی
٘شذ٘ذ  38 ٚصٚج پشسشٙأ ٝسا ت ٝصٛس ٘الص پاسخ داد٘ذ.
ت ٝایٗ صٛس  ،حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛت٘ 100 ٝفش واٞش یافت.
تشای ا٘ خاب صٚجٞای فادی ،اص س ٚتصادفی چٙذ
ٔشحّٝای اس فاد ٜشذ .تا تٛخ ٝت ٝپیچیذٌی سٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیشی
ٔ ٚشىُ تٛدٖ دس شسی ت ٝصٚجٞای فادی تشای ٕٞىاسی ٚ
پژٞٚش ،پژٞٚشٍش تشای وسة اعالفا دلیكتش ،اص
ٔقا٘ٚت آٔاس ساصٔاٖ ٔذیشیت  ٚتش٘أٝسیضی وٕه ٌشفت.
ایٗ ساصٔاٖ ،پ اص آشٙایی تا ٞذاٞای پژٞٚش فٟشست
تصادفی خا٘ٛاسٞای ٙٔ 10غم ٝتثشیض سا و ٝدس ساَ 1392
تٟی ٝشذ ٜتٛد ،دس اخ یاس پژٞٚشٍش لشاس داد .تا اس فاد ٜاص ایٗ
فٟشست تصادفی ،تقذاد صٚجٞای فادی وٚ ٝاخذ ششایظ
تحمیك تٛد٘ذ ،یقٙی تا و ٖٛٙتشای حُ اخ الفا ص٘اشٛیی
خٛد ت ٝدادٌأ ٜشاخق٘ ٝىشد ٜتٛد٘ذ ،تٟی ٝشذ .تا تٛخ ٝتٝ
٘سثت ٕ٘ٝ٘ٛتشداسی ،تقذاد  100صٚج فادی و ٝاص ٘ؾش سٗ،
دأ ٝٙتحصیّی ٙٔ ٚغم ٝص٘ذٌی ٘ ٚذاش ٗ اخ الَ سٚا٘ی تا
ٌش ٜٚعالق ٕٞ ،ا شذ ٜتٛد٘ذ ،ا٘ خاب شذ٘ذ.
اتضاسٞای ٔٛسد اس فاد ٜدس پژٞٚش شأُ ٔٛاسد صیش تٛد:
 Bartonتشای سٙدش
اِف-
استثاعی Barton
ٟٔاس ٞای استثاعی اص پشسشٙأٟٔ ٝاس
اس فاد ٜشذ .ایٗ پشسشٙأ ٝشأُ  18سؤاَ تس  ٝپاسخ است ٚ
تٛسظ ٕٞ ٚ Bartonىاساٖ ساخ  ٝشذ ٜاست.
ٟٔاس ٞای استثاعی ٔٛسد تشسسی دس ایٗ پشسشٙأ ،ٝدس
س ٝحیغ ٝشأُ حیغٞٝای ٟٔاس تاصخٛسدٟٔ ،اس ٌٛ
دادٖ ٟٔ ٚاس والٔی تشسسی ٔیشٛدٞ .ش حیغ ٝداسای 6
ٌٛی ٝاست .تشای ٞش ٌضی ٝٙتش حسة ٘ٛؿ پاسخ ،ت ٝتشتیة
اص وأالً ٔخاِفٓ تا وأالً ٔٛافمٕٓ٘ ،ش 1 ٜتا  5دس ٘ؾش ٌشف ٝ
ٔیشٛد .تش ایٗ اساسٕ٘ ،ش 18 ٜتیاٍ٘شوٓتشیٗ ٕ٘ش90 ٚ ٜ
تیاٍ٘ش تیش شیٗ ٕ٘شٟٔ ٜاس استثاعی است .حذالُ ٕ٘ش ٜلاتُ
وسة اص ٞش حیغ ٝاص پشسشٙأ ٚ 6 ٝحذاوثش  30است.
ٕٞچٙیٗ ٕٞ ٚ Staceyىاساٖ ،پایایی ایٗ پشسشٙأ ٝسا اص عشیك
آصٔ ٖٛآِفای  ،Cronbachتشاتش ٌ 0/78ضاس وشد٘ذ (.)25
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ٌشفت .لثُ اص اس فاد ٜاص آصٔ ٖٛپاسأ شیه تحّیُ ٚاسیا٘
چٙذ ٔ غیشی ،خٟت سفایت پیشفشضٞای آٖ اص آصٖٔٛ
 Ljung-Boxاس فاد ٜشذ .تش اساس آصٔ Ljung-Box ٖٛو ٝتشای
ٞیچ یه اص ٔ غیشٞا ٔقٙیداس ٘ثٛد ،ششط ٍٕٙٞی ٔاتشی
ت ٝدسس ی سفایت شذ ٜاست
وٛاسیا٘
ٚاسیا٘
(ٕٞ .)Ljung-Box ; -13/85 ،F ; -0/87 ،P ; 0/59اٖعٛس
و ٝدس خذٔ 2 َٚشاٞذٔ ٜیشٛد ،تش اساس آصٔٚ Levene ٖٛ
فذْ ٔقٙیداسی آٖ تشای  ٔ ٕٝٞغیشٞا ،ششط ٓٞسا٘ی
ٚاسیا٘ ٞای تیٗ ٌشٞٚی سفایت شذ ٜاست .تٙاتشایٗ،
آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘ چٙذ ٔ غیشی لاتُ اخشا تٛد.

نتایج
ٕٞاٖ عٛس و ٝدس خذٔ 1 َٚشاٞذٔ ٜیشٛد ،دس ص٘اٖ
ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی عالقٔ ،یاٍ٘یٗ ٟٔاس استثاعی،
تاصخٛسد تاالتش اص ٔیاٍ٘یٗ ٟٔاس استثاعی ٌ ٛدادٖ ٚ
والٔی تٛد ٜاستٕٞ .چٙیٗٔ ،یاٍ٘یٗ ٔ غیش تٟضیس ی
سٚاٖشٙاخ ی دس ص٘اٖ غیشٔ ماضی تاالتش  ٚدس ٘اتٛا٘ی
ٞیدا٘ی ،پاییٗتش اص صٚخیٗ ٔ ماضی عالق تٛد ٜاست.
تشای ٔمایس٘ ٝشٔاَ تٛدٖ تٛصیـ دادٜٞا ،اص آصٖٔٛ
 Kolmogorov–Smirnovاس فاد ٜشذ  ٚتا تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝتٛصیـ
دادٜٞا ٘شٔاَ تٛد ،آصٔ ٖٛپاسأ شیه ٔٛسد اس فاد ٜلشاس

جدول  .1مٕاوگٕه ي اوحزاف معٕار متغٕزَاْ مُارتَاْ ارتباطٓ ،بُشٔستٓ رياوٓ ي واتًاوٓ َٕجاوٓ در سوان متقاضٓ ي غٕزمتقاضٓ طالق
زنان متقاضي طالق

متغیرها

زنان عادی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مهارت ارتباطي بازخورد

17/32

1/87

23/39

3/43

مهارت ارتباطي گوش دادن

14/14

1/23

21/34

3/33

مهارت ارتباطي کالمي

15/02

1/48

22/94

3/36

بهسیستي رواني

47/22

8/32

56/76

12/54

ناتواني هیجاني

56/76

16/91

44/36

15/21

جدول  .2وتأج آسمًن  Leveneدر مًرد پٕشفزض تسايْ يارٔاوسَاْ دي گزيٌ در متغٕزَاْ پژيَش
متغیرها

مقدار  Fدرجه آزادی اول درجه آزادی دوم

مقدار P

مهارت ارتباطي بازخورد

1/30

1

98

0/256

مهارت ارتباطي گوش دادن

3/12

1

98

0/080

مهارت ارتباطي کالمي

0/07

1

98

0/787

بهسیستي رواني

0/02

1

98

0/883

ناتواني هیجاني

0/93

1

98

0/336
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تشای پی تشدٖ ت ٝتفا ٘ ، ٚایح حاصُ اص آصٔ ٖٛتیٗ
آصٔٛد٘یٞا دس خذ 3 َٚدسج اسای ٝشذ ٜاست.
ٕٞچٙیٗ ،آصٔ Pillay-Bartlett ٖٛتا F ; 12/88 ،P > 0/001
 ٚاسص  ،0/40آصٔ ٖٛاثش  Hotellingتا ،P > 0/001
 ٚ F ; 12/88اسص  ٚ 0/68آصٔ ٖٛتضسيتشیٗ سیش ٝخغا
تا  ٚ F ; 12/88 ،P > 0/001اسص ٔ 0/68قٙیداس تٛد.

٘ ایح شاخص آٔاسی ٘ Wilks's lambdaشاٖ داد و ٝاثش
ٌش ٜٚتش تشویة ٟٔاس ٞای استثاعی ،تٟضیس ی سٚا٘ی ٚ
٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی ٔقٙیداس ٔیتاشذ (،F ; 12/88 ،P > 0/001
 .)Wilks's lambda ; 0/593یقٙی تیٗ صٚخیٗ حذالُ دس یىی
اص ٔ غیشٞای ٔٛسد تشسسی تفأ ٚقٙی داسی ٚخٛد داسد وٝ

جدول  .3وتأج تحلٕل يارٔاوس چىد متغٕزْ مٕاوگٕه متغٕزَاْ پژيَش در گزيٌ سيجٕه متقاضٓ ي غٕزمتقاضٓ طالق
متغیرها

گروه

آزمون

ارزش

مقدار F

مقدار P

Pillay-Bartlett

0/407

12/88

> 0/001

Wilks's lambda

0/593

12/88

> 0/001

اثر Hotelling

0/686

12/88

> 0/001

بسرگترین ریشه خطا

0/686

12/88

> 0/001

جدول  .4وتأج تحلٕل يارٔاوس تك متغٕزٌ ريْ مٕاوگٕه مُارتَاْ ارتباطٓ ،بُشٔستٓ رياوٓ ي واتًاوٓ َٕجاوٓ سوان متقاضٓ ي غٕزمتقاضٓ طالق
متغیرها

مقدار SS

مقدار df

مقدار MS

مقدار F

مقدار P

مهارت ارتباطي بازخورد

10650/24

1

10650/24

35/52

> 0/001

مهارت ارتباطي گوش دادن

4515/84

1

4515/84

12/32

0/001

مهارت ارتباطي کالمي

5083/69

1

5083/69

10/77

0/001

بهسیستي رواني

2735/29

1

2735/29

9/01

0/003

ناتواني هیجاني

3844/01

1

3844/01

14/84

> 0/001

٘ ایح تحّیُ ٚاسیا٘ ته ٔ غیشی ٘شاٖ داد و ٝتیٗ دٚ
ٌش ،ٜٚدس ٔ غیش ٟٔاس استثاعی تاصخٛسد (،)F ; 35/52
ٟٔاس استثاعی ٌ ٛدادٖ (ٟٔ ،)F ; 12/32اس استثاعی
والٔی ( ،)F ; 10/77تٟضیس ی سٚا٘ی (٘ ٚ )F ; 9/01اتٛا٘ی
ٞیدا٘ی ( )F ; 14/84تفأ ٚقٙیداس ٚخٛد داسد؛ یقٙی ،تٝ
عٛس ٔقٙیداسیٔ ،مادیش ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی دس ص٘اٖ ٔ ماضی
عالق تیش ش اص ص٘اٖ غیشٔ ماضی تٛدٕٞ .چٙیٗٔ ،مادیش
ٟٔاس ٞای استثاعی تاصخٛسد ٌٛ ،دادٖ ،والٔی ٚ
تٟضیس ی سٚا٘ی ت ٝعٛس ٔقٙیداسی دس ص٘اٖ غیشٔ ماضی
فادی تیش ش اص ص٘اٖ ٔ ماضی عالق تٛد (خذ.)4 َٚ

بحث و نتیجهگیری
ٞذا پژٞٚش حاضشٔ ،مایسٟٔ ٝاس ٞای استثاعی،
تٟضیس ی سٚا٘ی ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی دس ص٘اٖ ٔ ماضی ٚ
غیشٔ ماضی عالق دس شٟش تثشیض تٛد ٘ .ایح پژٞٚش ٘شاٖ
داد و ٝتیٗ ایٗ دٌ ٚش ٜٚاص ص٘اٖ ،دس ٟٔاس ٞای استثاعی
تفأ ٚقٙیداسی ٚخٛد داسد .تذیٗ ٔقٙی و ،ٝص٘اٖ ٔ ماضی
عالق دس ٔمایس ٝتا ص٘اٖ فادی ،دس ٟٔاس ٞای استثاعی اص
ٔیاٍ٘یٗ پاییٗتشی تشخٛسداس٘ذ .ایٗ یاف  ٝتا ٘ ایح
پژٞٚشٞای ٕٞ ٚ Cleary Bradleyىاساٖ (ٔ ،)9حثی ویا
(ٕٞ ٚ Parker ٚ )11( Karahan ٚ Yalcin ،)10ىاساٖ ()24
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ٔٛاسد اساسی خ ٛتخ ی ا٘ساٖ ،استثاطٞای ٔیاٖ فشدی ٚی
است؛ حاَ اٌش ٞذا استثاط ،وسة آسأش دس وٙاس ٕٞسش
 ٚدس ص٘ذٌی ٔش شن تاشذ« ،استثاط» ت ٝخ ٖٛحیا تخش
ص٘ذٌی ٔش شن تثذیُ ٔیشٛد  ٚدس ویفیت ص٘ذٌی
ص٘اشٛیی٘ ،مش تقییٗوٙٙذٜای ٔییاتذ .دس ایٗ ٔیأٖ ،دٟض
تٛدٖ ٕٞسشاٖ تٟٔ ٝاس ٞای استثاعی ٔای ٝساصٌاسی ٚ
سضایت آٖٞا ٔیشٛد  ٚفذْ آٌاٞی ٘سثت ت ٝایٗ ٟٔاس
اساسی ،ت ٝتشٚص تسیاسی اص سٛء تفاٞٓٞا ،تقاسضٞا ٚ
تٙشٞای ٔیاٖ صٚخیٗ ٔیا٘دأذ (.)11
اص سٛیی ،استثاط سٚشٗ ٔ ٚؤثش تیٗ افشاد خا٘ٛاد،ٜ
ٔٛخة سشذ احساسٞا  ٚاسص ٞا ٔیشٛد .استثاط ٔؤثش
س ًٙصیشتٙای خا٘ٛاد ٜسآِ ٛٔ ٚفك است؛ ت ٝفثاستی دیٍش،
ٚل ی افضای خا٘ٛاد ٜاص اٍِٞٛای استثاعی ٔؤثش اس فادٜ
ٔیوٙٙذ ،ا٘ ماَ  ٚدسن ٚاضحی اص ٔح ٛا  ٚلصذ ٞش پیأی
داس٘ذ٘ ،یاصٞای سٚا٘ی یىذیٍش سا اسضا ٔیوٙٙذ  ٚاستثاط ٚ
ششوت دس اخ ٕاؿ سا تذأ ْٚیتخشٙذ .تٙاتشایٗ ،اٍِٞٛای
استثاعی شخصیت ،یادٌیشی ،اف ٕاد ت٘ ٝف  ،لذس ا٘ خاب
 ٚتصٕیٌٓیشی ٔٙغمی ،افشاد خا٘ٛاد ٜسا تحت تأثیش لشاس
ٔیدٞذ  ٚیىی اص سیشٞٝای اصّی ٔشىال ٔخ ّف خا٘ٛادٜ
است .د٘یای ا٘ساٖٞا ،د٘یای وّٕا ٔ ٚقا٘ی است .ا٘ساٖ تا
تٙیذٖ وّٕا دس یىذیٍش ،ت ٝص٘ذٌی خٛیش ٔقٙی
ٔیتخشذ .ا٘ساٖ اص وّٕا تشای تیاٖ خٛیش ٔ ٚقٙی
تخشیذٖ ت ٝص٘ذٌی  ٚسٚاتظ خٛیش اس فادٔ ٜیوٙذ ٕٞ ٚیٗ
ٔٛضٛؿ یىی اص پایٞٝای اصّی سضایت ص٘اشٛیی است
(.)28
یاف  ٝدیٍش پژٞٚش ٘شاٖ داد و ٝتیٗ دٌ ٚش ٜٚاص ص٘اٖ
ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی عالق ،دس تٟضیس ی سٚا٘ی تفاٚ
ٔقٙیداسی ٚخٛد داسد .تذیٗ ٔقٙی و ،ٝص٘اٖ ٔ ماضی عالق
دس ٔمایس ٝتا ص٘اٖ غیشٔ ماضی اص تٟضیس ی سٚا٘ی پاییٗتشی
تشخٛسداس تٛد٘ذ .ایٗ یاف  ٝتا ٘ ایح پژٞٚشٞای ٚ Jang
ٕٞىاساٖ (ٕٞ ٚ Lorenz ٚ )18( Turner ،)16ىاساٖ ()19
ٕٞس ٛاست .دس تٛخی ٝایٗ یاف ٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝدس ص٘اٖ
ٔ ماضی عالق ،فمذاٖ پی٘ٛذٞای اخ ٕافی ،سٚاتظ تا دٚس اٖ
 ٚخٛیشا٘ٚذاٖ ،فمذاٖ سٚاتظ دس ا٘دٕٗٞای داٚعّثا٘٘ ،ٝذاش ٗ

ٕٞس ٛاست ٘ .ایح آٖٞا ٘شاٖ داد و ٝصٚخیٗ ٔ ماضی
عالق ،اص ٟٔاس ٞای استثاعی ٔٙاسثی تشخٛسداس ٘یس ٙذ.
دس تٛخی ٝیاف  ٝت ٝدست آٔذ ،ٜایٗ ٘ؾشیٔ ٝغشح ٔیشٛد
و ٝتشلشاسی استثاط دسست  ٚصحیح ،صٕیٕیت فاعفی ٚ
ٞیدا٘ی صٚجٞا سا افضایش ٔیدٞذ .اٌش صٚخی ت ٛا٘ذ تا
سٞ ٚای دسست استثاط تشلشاس وٙٙذ ٝ٘ ،تٟٙا استثاطٞای
ٔؤثشی تا  ٓٞخٛاٙٞذ داشت تّى ٝصٕیٕیت تیٗ آٖٞا ٘یض
افضایش ٔییاتذ .اص عشفی ،افضایش صٕیٕیت ٕٞ ٚشاٞی
فاعفی صٖ  ٚشٞٛش ،حساسیت آٖٞا سا ٘سثت ت ٓٞ ٝتاال
ٔیتشد؛ دس ٘ ید ،ٝآٔیض فاعفی آٖٞا ٘یض تاال ٔیسٚد (.)9
دس ایٗ تاس ٜاؽٟاس شذ ٜاست و ٝاستثاطٞای سٚشٗ ،اغّة
ٔغّٛب ٞس ٙذ؛ تش خالا استثاطٞای پٛشیذ ،ٜؤ ٝث،ٟٓ
فشیثٙذ ٚ ٜیا سشدسٌٓ ٞس ٙذ ،اح ٕاَ ٌیدی  ٚتحشیف شذٖ
سا اص سٛی ٌیش٘ذ ٜافضایش ٔیدٙٞذ  ٚت ٝاضغشاب ٔیا٘دأٙذ.
ٚخٛد استثاط سٚشٗ تیٗ ٕٞسشاٖ تٔ ٝثات ٝیىی اص
فّٕىشدٞای سآِ خا٘ٛاد ٜدس ٘ؾش ٌشف ٔ ٝیشٛد (.)27
ٕٞچٙیٗٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝاستثاط٘ ،مش اساسی دس
ٔٛفمیت اصدٚاج داسد .تذ ٖٚاستثاط صحیح ،حُ تقاسض ٚ
وشٕىشٞأ ،شىُساص ٔیشٛد .اٌش صٚخیٗ فالذ
ٟٔاس ٞای استثاعی ضشٚسی تشای حُ ٔشىالتشاٖ تاشٙذ،
ح ی وٛچهتشیٗ ٔشىُ ٘یض حُ ٘شذ٘ی خٛاٞذ تٛد.
استثاطٞا تٚ ٝاسغ ٝفشصت دادٖ تٕٞ ٝسشاٖ تشای ٔشاسوت
دس ٍ٘شا٘یٞا  ٚفالیك ،أیذٞا  ٚآسصٞٚای یىذیٍشٛٔ ،خة
سشذ  ٚشىٛفا شذٖ سٚاتظ صٚخیٗ ٔیشٛد .تذ ٖٚسٟیٓ شذٖ
دس ایٗ ٔٛاسد ،صٚخیٗ سشذ ٘خٛاٙٞذ وشد  ٚتا حذ أىاٖ تٝ
یىذیٍش ٘ضدیه ٘خٛاٙٞذ شذ .اٌش یه یا ٞش دٕٞ ٚسش،
فالذ ٟٔاس ٞای استثاعی ٔؤثش تاشٙذ ،حُ  ٚفصُ
تحثٞایشاٖ ٔشىُساص ٔیشٛد؛ چشا و ،ٝصٚخیٗ لادس
٘یس ٙذ دیذٌاٜٞای یىذیٍش سا دسن وٙٙذ .استثاطٞای ٔیاٖ
فشدیٔ ،ثٙای اِٚیٝی پی٘ٛذ تا دیٍشاٖ سا تشىیُ ٔیدٞذ.
استثاطٞای ٔؤثشٛٔ ،خة شىٛفایی افشاد  ٚتٟثٛد ویفیت
ص٘ذٌی ٔیشٛد؛ ایٗ دس حاِی است و ٝاستثاطٞای غیشٔؤثش،
ٔا٘ـ شىٛفایی  ٚح ی اتضاسی تشای سّة آسایش  ٚآسأش
سٚاٖ ا٘ساٖ است .ت ٝصشاحت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝیىی اص
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تصٕیٌٓیشی ،پیشٚی اص تشس ،تحٕیُ ششایظ ،فذْ تٛا٘ایی
حُ ٔسایُ  ٚدس پاسٜای ٔٛاسدٙٔ ،دش ت ٝخٛدوشی ٔیٌشدد.
ٕٞچٙیٗ ،عالق تافث ٔیشٛد و ٝص٘اٖ ٘ ٛا٘ٙذ ٔشاسوت
وأُ ،فشاٌیش  ٕٝٞ ٚخا٘ث ٝدس ص٘ذٌی اخ ٕافی  ٚخأقٝ
داش  ٝتاشٙذ  ٚایٗ فٛأُ تافث ٔیش٘ٛذ ؤ ٝیضاٖ تٟضیس ی
سٚا٘ی شخص ٘یض واٞش یاتذ (.)16
یاف  ٝدیٍش پژٞٚش ٘شاٖ داد و ٝتیٗ دٌ ٚش ٜٚاص ص٘اٖ
ٔ ماضی  ٚغیشٔ ماضی عالق ،دس ٔ غیش ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی
تفأ ٚقٙیداسی ٚخٛد داشت .تذیٗ ٔقٙی و ٝص٘اٖ
ٔ ماضی عالق ،دس ٔمایس ٝتا ص٘اٖ فادی ،اص ٘اتٛا٘ی ٞیدا٘ی
تاالیی تشخٛسداس تٛد ،ٜلادس ت ٝو ٙشَ ٞیدا٘ا خٛد ٘ثٛد٘ذ.
ایٗ یاف  ٝتا ٘ ایح پژٞٚشٞای ٕٞ ٚ Vanheuleىاساٖ (،)22
ٕٞ ٚ Picardiىاساٖ (ٕٞ ٚ Parker ٚ )23ىاساٖ (ٕٞ )24سٛ
است .دس تثییٗ ایٗ یاف ٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝتٛا٘ایی و ٙشَ
ٞیداٖٞا ،فشد سا لادس ٔیساصد تا ت ٛا٘ذ احساسٞای خٛد سا
تشٙاسذ  ٚآٖ سا ت ٝصٛس ٔغّٛتی اتشاص  ٚاداس ٜوٙذ .دس
ٚالـ ،تٛا٘ایی ٞیدا٘ی دس شٙاخت  ٚدسن ٞیداٖٞای
دیٍشاٖ  ٚدیذٖ چشٓا٘ذاصشاٖ ت ٝصٚخیٗ وٕه ٔیوٙذ
( .)22ت ٝعٛس وّی ،پژٞٚشٞا ٘شاٖ ٔیدٞذ و ٝافضایش
و ٙشَ  ٚتٙؾیٓ ٞیداٖٞا ٘ ٚیض تٛاٖ تحُٕ تٙیذٌی  ٚحُ
ٔشىال سٚصا٘٘ ،ٝمش تٝسضایی دس واٞش تقاسضٞای
ص٘اشٛیی  ٚسضایت اص ص٘ذٌی ایفا ٔیوٙذ ( .)23تٙا تش ٘ ایح
ایٗ پژٞٚشٔ ،یتٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتیاٖ وشد و ٝو ٙشَ
ٞیداٖٞا ،دس صٚجٞای ساصٌاس ٚضـ ت ٟشی داش  ٝاست ٚ
افشادی و ٝص٘ذٌیشاٖ ٕٔىٗ است ت ٝعالق ٔٙدش شٛد،
آٌاٞی ٞیدا٘ی ،خٛد اتشاصی ،اح شاْ ت ٝخٛد  ٚخٛد
شىٛفایی  ٚاس مالَ وٕ شی داس٘ذ  ٚتحُٕ اس شس ٚ
و ٙشَ تىا٘ ٝدس آٖٞا وٓتش است.
دس ایٗ ساس ا ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝشٙاخت ٞیداٖٞای خٛد
 ٚعشا ٔماتُ ٔ ٚذیشیت ایٗ ٞیداٖٞا ت ٝخٛتی ٕٔىٗ
است تا افضایش تٛا٘اییٞای افشاد دس تقأُ تا دیٍشی،
ٔٛخة افضایش ساصٌاسی صٚخیٗ شٛد .دس ٚالـ ،تٛا٘ایی
و ٙشَ  ٚشٙاخت ٞیداٖٞا ،ساصٌاسی فشد سا تا ٔحیظ ٚ
چاِشٞای آٖ افضایش ٔیدٞذ  ٚتافث ٔیشٛد ،فشد تٝ

استثاط اخ ٕافی تا دیٍشاٖ  ٚحاال سٚا٘ی ٔٙفی تافث
واٞش تٟضیس ی سٚاٖشٙاخ ی ٔیشٛد .ت٘ ٝؾش ،Berkman
ٔحیظ اخ ٕافی و ٝفشد دس آٖ لشاس داسد  ٚدس دس ٖٚآٖ تٝ
تقأُ ٔیپشداصد ،تا ٚضقیت سالٔ ی  ٚتٟضیس ی ٚی ساتغٝ
تٍٙاتٍٙی داسد ( .)29افشادی و ٝسٚاتظ ٌس شدٜای تا
دیٍشاٖ داس٘ذ ،دس ٔمایس ٝتا افشاد ٔٙضٚی اص تٟضیس ی
سٚاٖشٙاخ ی تاالتشی تشخٛسداس ٔیتاشٙذٕٞ .چٙیٗ ،آٖٞا تٝ
عٛس ٌس شد ٜدس شثىٞٝای اخ ٕافی دسٌیش ٞس ٙذ  ٚتذیٗ
ٚسیّ ٝتٙٔ ٝاتـ اخ ٕافی ٌس شدٜتشی دس شسی داس٘ذ  ٚاص
ِحاػ تٟضیس ی سٚاٖشٙاخ ی دس ششایظ ٔغّٛبتشی ت ٝسش
ٔیتش٘ذ .تش ایٗ اساسٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝدس صٛس ٚخٛد
تٟضیس ی سٚاٖشٙاخ ی ،افشاد دس لاِة ٙٞداسٞا  ٚپی٘ٛذٞای
اخ ٕافی ٔٛخٛد دس تقأُٞای اخ ٕافی ،لاتّیتٞای خٛد سا
افضایش ٔیدٙٞذ  ٚدس ضٕٗ ت ٝدست آٚسدٖ أىاٖ و ٙشَ
ص٘ذٌی خٛد ،اص حٕایتٞای اخ ٕافی تشخٛسداس ٔیش٘ٛذ؛
ایٗ أش تافث ٔیشٛد و ٝافشاد تِ ٝحاػ سٚا٘ی اص آسایش ٚ
آسأش ٔغّٛتی تشخٛسداس ش٘ٛذ  ٚدس ص٘ذٌی احساس
تٟضیس ی سٚا٘ی وٙٙذ.
ٔ Turnerق مذ است و ٝسالٔ ی سٚا٘ی  ٚتٟذاشت خسٕا٘ی
یىی اص اتقاد ٔ ٟٓویفیت ص٘ذٌی است و ٔ ٝأسفا٘ ٝدس ص٘اٖ
ٔغّم ٝتٔ ٝیضاٖ صیاد ٔخ ُ ٔیشٛد  ٚتافث پاییٗ آٔذٖ
ویفیت ص٘ذٌی آ٘اٖ ٔیٌشدد ( .)18اس شسٞای ٔٛخٛد دس
ص٘ذٌی ص٘اٖ ٔغّمٕٞ ،ٝشا ٜتا ایداد اضغشاب  ٚافسشدٌی
ٔیتٛا٘ذ صٔی ٝٙتشٚص ٔشىال ٔ قذد سا فشا ٓٞوٙذ  ٚدس
٘ ید ،ٝت ٝواٞش فقاِیت ایٕٙی تذٖ ٘ ٚمصاٖ تٟضیس ی سٚا٘ی
تیٙدأذ .عالق ،افض ٖٚتش آسیةٞای اخ ٕافی ،اخ الَٞای
سٚا٘ی سا ٘یض ت ٝد٘ثاَ داسد٘ .اوأی  ٚسشخٛسدٌی ٘اشی اص
فشاس  ٚخش٘ٛت ٔیتٛا٘ذ صٔیٝٙای تشای حاِتٞای خّمی
٘أسافذٔ ،ا٘ٙذ غٓ  ٚدس حاِت شذیذ اضغشابٔ ٚ ،شىال
سٚا٘ی دیٍش شٛد .ت ٝعٛس وّی افسشدٌی ،اضغشاب،
٘شا٘ٞٝای تذ٘ی  ٚواٞش سٚیذادٞای ٔثثت دس ص٘ذٌی اص
پیأذٞای سٚاٖشٙاخ ی عالق ٔیتاشٙذ .عالق ،ؽشفیت
صٚخیٗ سا تشای ششوت دس ص٘ذٌی شغّی ،اخ ٕافی ٚ
خا٘ٛادٌی واٞش ٔیدٞذ  ٚتافث فّح شذٖ لذس
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تشٚص ٔشىال  ٚافضایش آٔادٌی افشاد دس تشخٛسد تا
تقاسضٞای ص٘اشٛیی صٛس ٌیشد .اص سٛیی ،تشٌضاسی
واسٌاٜٞای آٔٛص ٟٔاس ٞای استثاعی  ٚتٛا٘ایی شٙاخت
فٛاعف ٕٞسشاٖ تشای صٚخیٗ داسای ٔشىال استثاعی ،تا
ٞذا تاال تشدٖ سغح تفا ٚ ٓٞسضایت ص٘اشٛیی  ٚاستمای
تٟذاشت سٚا٘ی افضای خا٘ٛاد ٜتٛصی ٝشٛد؛ ٕٞچٙیٗ ،تا
تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝپژٞٚشٞای تسیاس وٕی دس صٔیٝٙ
ٟٔاس ٞای استثاعی ،تٟضیس ی سٚا٘ی ٘ ٚاتٛا٘ی ٞیدا٘ی دس
ص٘اٖ ٔ ماضی عالق صٛس ٌشف  ٝاست ،اعالفا ت ٝدست
آٔذ ٜاص ایٗ پژٞٚش ٔیتٛا٘ذ تسیاس ساٌٜشا ٔ ٚفیذ ٚالـ
شٛد.

ٌٝ٘ٛای واسآٔذ ٔ ٚؤثش تا ٔحیظ خا٘ٛادٌی ،شغّی ،تحصیّی
 ٚاخ ٕافی خٛد تشخٛسد ٕ٘ایذ .تٙاتشایٗ ،ایٗ ٟٔاس ٞا فشد
سا دس ٔماتّٔ ٝؤثش تشای پشداخ ٗ ت ٝوشٕىشٞا ٚ
ٔٛلقیتٞای ص٘ذٌی یاسی ٔیتخشذ  ٚسغح ساصٌاسی
صٚخیٗ سا افضایش ٔیدٞذ (.)24
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛشاخق ٝوٙٙذٌاٖ ت ٝدادٌا ٜخا٘ٛاد٘ ،ٜشاٍ٘ش تقذاد
ٔحذٚدی اص ص٘اٖ ٔ ماضی عالق ٔیتاشذ؛ ایٗ تقذاد دس ٔماتُ
تقذاد صٚخیٙی ؤ ٝس قذ عالق ٔیتاشٙذ ،تسیاس وٓ است ٚ
دس ٌس ش ٘ ایح ت ٝصٚخیٗ ٔس قذ عالق ،تایذ اح یاط وشد.
ٕٞچٙیٗ ،اص آٖ خایی و ٝایٗ پژٞٚش دس شٟش تثشیض اخشا
شذ ،الصْ است دس تقٕیٓ ٘ ایح ت ٝدیٍش شٟشٞا اح یاط وشد
 ٚالصْ است ایٗ پژٞٚش دس دیٍش شٟشٞای وشٛس ٘یض اخشا
شٛد .اص سٛیی ،تا تٛخ ٝت ٘ ٝایح پژٞٚش ٔثٙی تش ِض ْٚتٛخٝ
ت ٝاصالح ٟٔاس ٞای استثاعی ،پیشٟٙاد ٔیشٛد ،آٔٛص
شی ٜٛتفىش ٔٙغمی ٟٔ ٚاس ٞای استثاعی صحیح دس لاِة
والسٞای آٔٛص لثُ اص اصدٚاج تٙٔ ٝؾٛس پیشٌیشی اص

قدرداني
اس سيجَأٓ کٍ بٍ عىًان شزکت کىىدٌ در أه پژژيَش شژزکت
کزدود ي با َمکارْ صمٕماوٍ آنَا اجزاْ پژيَش امکانپذٔز گزدٔد،
تشکز ي قدرداوٓ مٓشًد.
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Abstract
Background & Aims: The most common problem of unsatisfied couples is failure in communication skills
and the ability to control emotions. Psychological well-being is one of the most important success factors in
marital life. The aim of this study was to compare communication skills, psychological well-being, and
alexithymia between female applicants and non-applicants of divorce in Tabriz, Iran.
Methods: This was a causal–comparative study. The study population consisted of all 18-30-year-old
married women who had applied for a divorce and all 18-30-year-old married women of Tabriz. For this
purpose, 200 women (2 groups of 100 applicants and non-applicants of divorce) were selected through
multistage random and convenience sampling. Data were collected using Barton’s Communication Skills
Questionnaire, Ryff’s Psychological Well-being Scale, and the Toronto Alexithymia Scale. Data were
analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance test.
Results: There was a significant difference between the two groups of women in terms of communication
skills, psychological well-being, and alexithymia. This means that communication skills and psychological
well-being was lower and alexithymia was higher among the applicants for divorce.
Conclusion: The results showed that in order to strengthen couples’ relationships and the foundation of
families, and thus, to prevent the phenomenon of divorce and its consequences, the promotion of premarital
counseling and providing families with appropriate information is essential.
Keywords: Communication skills, Psychological well-being, Alexithymia, Women, Divorce
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