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Abstract
Introduction& Purpose: The aim of the present Prvhsh compare the personality characteristics,
value system and communication skills among couples divorce applicant Dezful city was normal.
Methodology: The subjects included 75 couples who divorced applicant purposeful sampling 75
paired normal and the multi-stage random sampling were selected. A. descriptive research design
the comparison. Data gathered by the five factor personality questionnaire NEO short form
questionnaire value system Alport, Vernon, Lindsay Quinn and communication skills test animals
were used. Statistical methods in this study, was (MANOVA). After statistical analysis at P<0/05.
Results: The results showed that the applicant couples in the areas of divorce and normal
personality characteristics, neuroticism, extraversion, openness, consistency, value system, the
theoretical value, economic value, artistic value, social values, political values, religious values,
communication skills, listening skills, emotion regulation skills, skills to understand the message,
vision skills in communication there was a significant difference.
Conclusion: And personality characteristics of conscientiousness and assertiveness skills in a
significant difference between the applicant couples divorce and was found normal.
Keywords: Personality characteristics, value system, communication skills, the applicant couples
divorce
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 .1كارشناسي ارشد ،گروه روانشناسي -عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز  ،ایران
 .2استاد ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ایران
 .3استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ایران
دريافت مقاله 98/04/19 :بازنگري مقاله 98/05/30 :پذيرش مقاله98/06/11 :

چکيده
مقدمه و هدف :هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه ي ویژگي هاي شخصيتي ،نظام ارزشي و مهارت هاي ارتباطي در بين زوجين متقاضي طالق
و عادي شهرستان دزفول بود.
روش شناسی :آزمودنيها شامل  75زوج متقاضي طالق كه به روش نمونه گيري هدفمند و  75زوج عادي كه به روش نمونه گيري تصادفي
چند مرحله اي انتخاب شدند .طرح تحقيق از نوع توصيفي علي -مقایسه اي بود .براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه پنج عاملي شخصيتي
نئو فرم كوتاه ،پرسشنامه نظام ارزشي آلپورت ،ورنون ،ليندزي و آزمون مهارتهاي ارتباطي كوئين دام استفاده شد .شيوه ي آماري در این پژوهش،
مانوا ( )MANOVAبود.
نتايج :پس از تجزیه وتحليل آماري در سطح  P<0/05نتایج نشان داد كه بين زوجين متقاضي طالق و عادي در زمينه هاي ویژگي هاي
شخصيتي ،روان رنجوري ،برونگرایي ،گشودگي ،سازگاري ،نظام ارزشي ،ارزش نظري ،ارزش اقتصادي  ،ارزش هنري ،ارزش اجتماعي ،ارزش
سياسي ،ارزش مذهبي ،مهارت هاي ارتباطي ،مهارت گوش دادن ،مهارت تنظيم عواطف ،مهارت درك پيام ،مهارت بينش در ارتباط تفاوت
معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري :ویژگي شخصيتي وجداني بودن و مهارت قاطعيت در ارتباط تفاوت معني داري بين زوجين متقاضي طالق و عادي مشاهده
نگردید.
واژگان کليدي :ویژگي هاي شخصيتي ،نظام ارزشي ،مهارت هاي ارتباطي ،زوجين طالق
ارجاع :مطهري راد محمد مهدي ،بهروزي ناصر ،برومند نسب مسعود ،تاثير تاثير تمرینات واي فيت بر مهارت هماهنگي دستي در افراد داراي بيماري پاركينسون،
مجله علوم حركتي و رفتاري ،دوره دوم ،شماره  ،3پایيز  ،1398صفحات .229-219
نويسنده مسئول :محمد مهدي مطهري راد ،كارشناسي ارشد ،گروه روانشناسي -عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز  ،ایران.
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مقدمه

خود لمس مي نمایند ،در آینده نسبت به افراد پيرامون خود و در مقياس

در گذشته ،انتخاب همسر و ازدواج با سنت ها و آداب و رسوم در
آميخته بود .و این امر از وظایف و اختيارات بزرگترهاي خانواده ،ریش

باالتر ،اجتماع ،به نوعي به بي اعتنایي و بي توجهي كشيده مي

سفيدان و پدر و مادر بود .دو نفر وقتي ازدواج مي كردند تا آخر عمر با
یكدیگر زندگي مي كردند ،خواه با هم تفاهم داشتند یا نه .در حال حاضر
به غير از برخي از جوامع كه هنوز ارزش هاي سنتي بر آن حاكم است،
انتخاب همسر مانند امور دیگر متحول شده و جلوه ي دیگري یافته
است .افراد سعي مي كنند بنا بر خواست خود و با توجه به مجموعه اي
از مالك ها و معيارها ازدواج نمایند .با وجود اینكه ازدواج پيوند بسيار
خوشایندي است و معموالً زوج ها در ابتداي ازدواج تقریباً شاد و راضي
هستند .اما شواهد بيانگر آن است كه رضایت زوجين به آساني قابل
دسترس نمي باشد و در زندگي هاي خانوادگي فضاي آرامش و محبت
برقرار نيست (ستير1987؛ ترجمه بيرشك .) 1380،باید گفت مهم
نيست كه چند زوج بر سر سفره ي عقد مي نشينند و با هم ازدواج مي
كنند ،مهم آن است كه چگونه آنها مي توانند به خوشي و آرامش در
كنار هم بمانند .زندگي شاد یا غمگين ،راضي یا ناراضي ،سازش و طالق
خود معلول علت یا علت هایي است كه مورد توجه و هدف محققان
جامعه شناسي و روانشناسي بوده است .یكي از علل عدم تشكيل خانواده
هاي موفق و سازگار ،عدم تجانس زوجين در ویژگي ها و صفات
شخصيتي ،عدم شناخت و آگاهي از بينش ها و ارزش هاي شریك
زندگي خود و ناداني و جهل در نحوه ي ارتباط صحيح و درك متقابل
از یكدیگر بخصوص در موقعيت هاي بحراني زندگي است كه منجر به
افزایش آمار طالق در بين جوانان بخصوص در دوران عقد و باالخص
در پنج سال اول زندگي مشترك شده است .كه این امر خود منجر به
تبعات زیان بار رواني ،اقتصادي و اجتماعي براي آنها ،اطرافيان و فرزندان
حاصل از این ازداوج نا موفق مي شود .آسيب هایي از جمله :افت
تحصيلي ،ناسازگاري ،بزهكاري و خود كشي فرزندان طالق ،فقر و
فحشا بخصوص در زنان مطلقه ،اعتياد وپناه بردن به انواع مخدرات
ومشروبات الكلي ،سوء استفاده از كودكان و كودك آزاري فرزندان
طالق ،تجاوز ،پرخاشگري ،فرار از منزل و ایجاد اختالالت شخصيتي،
عاطفي ،اضطرابي و دیگر آسيب هاي رواني هم در زوجين طالق و هم
فرزندان آنها دیده مي شود .باالخره اینكه بچه هاي طالق آینده اي
خوب را براي خود تصور نمي كنند و اطمينان خود را به اركان زندگي از
دست مي دهند و از آنجا كه عدم توجه خانواده را به مسائل و نيازهاي

شوند(ستوده.)1382 ،با توجه به مطالب گفته شده ،پژوهشگر در پي این
است كه بيان كند،آیا بين ویژگي هاي شخصيتي ،نظام ارزشي و
مهارتهاي ارتباطي زوجين متقاضي طالق و عادي تفاوت وجود دارد؟
روش شناسی
جامعهي آماري روش نمونهگيري و حجم نمونه :جامعه ي آماري
پژوهش حاضر شامل زوجين عادي و زوجين متقاضي طالق ساكن در
شهرستان دزفول بود ،تعداد نمونه ها شامل 150زوج(زن و مرد) كه 75
زوج عادي داراي سنين بين 25سال تا  50سال و سطح سواد بين دیپلم
تا فوق ليسانس؛ جهت انتخاب از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله
اي استفاده گردید.
ابزار  :پرسشنامه ي پنج عاملي نئو (كاستا و مك كري )1989،این
پرسشنامه از  60گویه بر اساس مقياس ليكرت (،1كامال موافقم و،5
كامال مخالفم) تهيه شده است .كه هر  12گویه آن یكي از پنج عامل
بزرگ شخصيت (روان رنجوري،برونگرایي ،گشودگي ،سازگاري و
وجداني بودن )را اندازه مي گيرد .نمره هاي هر عامل جداگانه محاسبه
مي شود ودر نهایت پنج نمره به دست مي آید .پرسشنامه شخصيتي
 NEO-FFIتوسط مك كري و كاستا روي  208نفر از دانشجویان
آمریكایي به فاصله سه ماه اجرا گردید كه ضرایب اعتبار آن بين 0/83
تا  0/75به دست آمده است در پژوهش كيامهر ( )1381براي بررسي
پایایي فرم كوتاه پرسشنامه پنج عاملي از روش باز آزمایي استفاده شده
است كه ضریب همبستگي بين دو اجرایي آزمون براي عامل هاي
پرسشنامه بين  0/65و 0/86به دست آمد .ضریب حاصل از همساني
دروني این پرسشنامه با آلفاي كرونباخ بين  0/54و 0/79به دست آمد.
پرسشنامه نظام ارزشي :پرسشنامه بررسي ارزشها ساخته آلپورت ،ورنون
و ليندزي ( ،1960به نقل از آستازي ،)1968 ،این آزمون از  45سؤال
تشكيل شده است و داراي دو بخش است .بخش اول  30سؤال كه هر
یك داراي دو جواب و چهار حالت انتخابي است .آزمودني با قرار دادن
عالمت در خانه هاي پاسخ نامه تمایل شخصي خود را مبني بر مخالفت،
موافقت یا ترجيح یكي بر دیگري مشخص مي كند .) .اعتبار 1و پایایي
پرسشنامه نظام ارزشي :محمدي روزبهاني ( )1378درتحقيق خود با
همبسته كردن آزمون فوق با مقياس چند درجه اي كه هر كدام از آنها

1.validity

221

مجله علوم حرکتي و رفتاري ،دوره  ،2شماره  ،3پاييز  ،1398صفحات 229-219

محمد مهدي مطهري راد ،ناصر بهروزي ،مسعود برومند نسب

بر اساس یك ارزش شناخته شده بود ضرایب اعتبار زیر را بدست آوردند:

مهارت گوش دادن ،توانایي دریافت و ارسال پيام ،بينش نسبت به فرآیند

نظري ،0/55اقتصادي ،0/63هنري ،0/52اجتماعي ،0/70سياسي0/59

ارتباط ،كنترل عاطفي ،و ارتباط توأم با قاطعيت هستند .حسين چاري

و مذهبي 0/80كه همه این ضرایب در سطح  P<0/001معنا دار هستند.
و با استفاده از روش كودر-ریچاردسون و حجم نمونه  90نفري از
دانشجویان براي ارزشهاي نظري ،اقتصادي ،هنري،اجتماعي ،سياسي و

وفداكار( )1384در پژوهش خود به منظور بررسي روایي سازه اي
مهارتهاي ارتباطي و نيز ساختار عوامل مهارت هاي ارتباطي ،شيوه ي
آماري تحليل عاملي از نوع تایيدي و به روش مؤلفه هاي اصلي مورد

مذهبي ضرایب پایایي را به ترتيب برابر ،0/92 ،0/85 ،0/89 ،0/93
 0/81و  0/96بدست آوردند.

استفاده قرار دادند .مقدار عددي شاخص  KMOبرابر با  0/71و نيز
مقدار عددي شاخص خي دو در آزمون كرویت با بارتلت برابر با

آزمون مهارت هاي ارتباطي كوئين دام :این آزمون كه توسط كوئين دام
براي سنجش مهارت هاي ارتباطي بزرگساالن ابداع شده است براي

 2318/01بود كه در سطح  0/001معنا دار بود و حكایت از كفایت نمونه
و متغير هاي انتخاب شده براي انجام تحليل عاملي داشت.

اولين بار توسط حسين چاري و فداكار در سال ( )1384ترجمه و داراي

نتايج

 34گویه است كه مهارت هاي ارتباطي را توصيف مي كنند .براي

یافته هاي توصيفي این پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند
ميانگين ،انحراف معيار ،حداكثر ،حداقل و تعداد آزمودني هاي نمونه مي

تكميل آن ،پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس ميزان انطباق
وضعيت فعلي خود را با محتواي آن بر روي یك طيف ليكرت پنج درجه
اي از  ( 1براي هرگز ) تا ( 5براي هميشه) مشخص كند .مهارت هاي

باشد .كه براي كليه متغيرها مورد مطالعه در این پژوهش در جداول -4
 2 -4 ،1و  3-4ارائه شده است.

ارتباطي فرعي كه در این مقياس مورد بررسي قرار مي گيرند شامل پنج

جدول ( :)4-4نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات ويژگی هاي شخصيتی زوجين متقاضی طالق و عادي
نام آزمون
آزمون اثر پيالیي
آزمون المبداي ویلكز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترین ریشه روي

F

مقدار
/268
/732
/367
/367

فرضيه DF
5
5
5
5

21/414
21/414
21/414
21/414

خطا DF
292
292
292
292

سطح معتی داري )(p
0/000
0/000
0/000
0/000

طالق وعادي از لحاظ ویژگي هاي شخصيتي در سطح α =0/05
تفاوت معني داري وجود دارد.

همانطوري كه در جدول شماره ( )4-4مشاهده مي شود ،سطوح
معني داري همه آزمونها ،بيانگر آن هستندكه بين زوجين متقاضي

جدول شماره (: )5-4نتايج تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا در مورد ابعاد پنج گانه ويژگی هاي شخصيتی زوجين متقاضی
طالق و عادي
متغيرها

مجموع

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معنی داري )(P

مجذورات
روان رنجوري

320/333

1

320/333

6/278

0/013

برون گرایي

1160/333

1

1160/333

31/964

0/000

گشودگي

648/270

1

648/270

10/091

0/002

سازگاري
وجداني بودن

4263/870
38/880

1
1

4263/870
38/880

67/676
0/262

0/000
0/609

همان طوري كه در جدول ( )5-4مشاهده مي گردد ،بين زوجين

تفاوت معني داري وجود دارد(  ) F=6/278 ،P=0/013بين زوجين

متقاضي طالق وعادي از لحاظ روان رنجوري در سطح α =0/05

متقاضي طالق وعادي از لحاظ برونگرایي در سطح  α =0/05تفاوت
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معني داري وجود دارد(  ،) F=31/964 ،P=0/000بين زوجين

تفاوت معني داري وجود دارد(  ،) F=67/676 ، P=0/000بين زوجين

متقاضي طالق وعادي از لحاظ گشودگي در سطح  α =0/05تفاوت

متقاضي طالق وعادي از لحاظ وجداني بودن در سطح α =0/05

معني داري وجود دارد(  ، ) F=10/091 ،P=0/002بين زوجين

تفاوت معني داري وجود ندارد( .) F= 0/262 ، P=0/609

متقاضي طالق وعادي از لحاظ سازگاري بودن در سطح α =./05
جدول شماره ( : )6-4نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات نظام ارزشی زوجين متقاضی طالق و عادي
نام آزمون

مقدار

F

فرضيه DF

آزمون اثر پيالیي
آزمون المبداي ویلكز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترین ریشه روي

0/438
0/562
/78
/78

37/829
37/829
37/829
37/829

6
6
6
6

سطح معتی داري )(p

خطا DF

0/000
/000
0/000
0/000

291
291
291
291

همانطوري كه در جدول شماره ( )6-4مشاهده مي شود ،سطوح

طالق وعادي از لحاظ نظام ارزشي در سطح  α =0/05تفاوت معني

معني داري همه آزمونها ،بيانگر آن هستندكه بين زوجين متقاضي

داري وجود دارد.

جدول شماره ( :)7-4نتايج تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا در مورد ابعاد شش گانه ،نظام ارزشی
متغيرها

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين

F

ارزش نظري
ارزش اقتصادي
ارزش هنري
ارزش اجتماعي
ارزش سياسي
ارزش دیني

473/763
1573/230
853/453
4649/203
2296/333
1361/07

1
1
1
1
1
1

مجذورات
473/763
1573/230
853/453
4649/203
2296/333
1361/07

9/92
28/625
21/838
92/563
44/099
17/201

سطح معنی داري )(P
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

همان طوري كه در جدول شماره ( )7-4مشاهده مي گردد ،بين
زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش نظري در سطح=0/05

 α =0/05تفاوت معني داري وجود دارد( ،) F=92/563 ، P=0/000
بين زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش سياسي در سطح

 αتفاوت معني داري وجود دارد(  ،) F=9/92، P=0/002بين زوجين

 α =0/05تفاوت معني داري وجود دارد( F=44/099 ، P=0/000
) ،بين زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش دیني در سطح

تفاوت معني داري وجود دارد(  ، ،) F=28/625 ، P=0/000بين
زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش هنري در سطح =0/05

 α =0/05تفاوت معني داري وجود دارد( ،)F=17/ 201 ، P=0/000
بين زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ مهارتهاي ارتباطي

 αتفاوت معني داري وجود دارد( ،) F=21/838 ، P=0/000بين
زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش اجتماعي در سطح

تفاوت وجود دارد.

متقاضي طالق وعادي از لحاظ ارزش اقتصادي در سطح α =0/05

جدول شماره ( :)8-4نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات مهارت هاي ارتباطی زوجين متقاضی طالق و عادي
نام آزمون
آزمون اثر پيالیي
آزمون المبداي ویلكز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترین ریشه روي
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مقدار
0/177
0/823
0/215
0/215

F
12/56
12/56
12/56
12/56

فرضيه DF
5
5
5
5
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خطا DF
292
292
292
292

سطح معتی داري)(p
0/000
0/000
0/000
0/000
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همانطوري كه در جدول شماره ( )8-4مشاهده مي شود ،سطوح

تفاوت معني داري وجود دارد ،بنابراین فرضيه( شماره )3تایيد

معني داري همه آزمونها ،بيانگر آن هستندكه بين زوجين متقاضي

ميگردد.یعني بين زوجين متقاضي طالق وعادي ،از لحاظ مهارت

طالق وعادي از لحاظ مهارت هاي ارتباطي در سطح α =0/05

هاي ارتباطي تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول ( :)9-4نتايج تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا در مورد ابعاد پنج گانه ،مهارت هاي ارتباطی
متغيرها

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معنی داري )(P

گوش دادن
تنظيم عواطف

26/403
610/613

1
1

26/403
610/613

1/871
32/838

0/172
0/000

درك پيام

250/253

1

250/253

6/967

0/009

بينش
قاطعيت

80/083
0/213

1
1

80/083
0/213

4/999
0/024

0/026
0/876

همان طوري كه در جدول شماره ()9-4مشاهده مي گردد ،بين
زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ مهارت ارتباطي گوش دادن

دهند .از آنجا كه شاید هيجان مخرب مي تواند در سازگاري فرد و
محيط تاثير نامطلوبي داشته باشد ،در زوجين متقاضي طالق كه
داراي نمرات باالتري در روان رنجوري نسبت به زوجين عادي مي

،) F=1/871بين زوجين متقاضي طالق وعادي از لحاظ مهارت

باشند ،احتمال بيشتري وجود دارد كه غير منطقي ،نداشتن كنترل
تكانه ها و درجات انطباق پذیري ضعيف تري با دیگران و شرایط

دارد( ،) F=32/838 ، P=0/000بين زوجين متقاضي طالق وعادي

استرس زا باشند .در مجموع مي توان بيان كرد كه چنين زوجيني از
ثبات عاطفي  ،سازگاري زناشویي كمتري برخوردار بوده و همسران

داري وجود دارد(  ،) F=6/967، P=0/009بين زوجين متقاضي

نتوانسته اند به خوبي یكدیگر را شناخته و انتظارات متقابل خود را

طالق وعادي از لحاظ مهارت بينش در ارتباط در سطح α =0/05

برآوده نمایند .زوجين عادي نسبت به زوجين متقاضي طالق داراي

تفاوت معني داري وجود دارد(  ،) F=4/999، P=0/026بين زوجين

ویژگي هایي مثل دوست دار دیگران بودن ،ترجيح اجتماعات و
مهماني ها ،اهل معاشرت ،در عمل قاطع ،فعال و اهل تعامل و گفتگو
مي باشند .این چنين زوجيني داراي دید مثبت به زندگي و اميدوار به

در سطح  α =0/05تفاوت معني داري وجود دارد( ، P=0/172
ارتباطي تنظيم عواطف در سطح  α =0/05تفاوت معني داري وجود
از لحاظ مهارت ارتباطي درك پيام در سطح  α =0/05تفاوت معني

متقاضي طالق وعادي از لحاظ مهارت قاطعيت در ارتباط در سطح
 α =0/05تفاوت معني داري وجود ندارد( .) F=0/024، P=0/876

آینده هستند .در مقابل زوجين متقاضي طالق نسبت به زوجين عادي
داراي ویژگي هاي مثل انزوا ،تنبلي و كندي و محافظه كاري بيش

بحث
یكي از مهمترین عوامل پيشگيري از مسائل و مشكالت
خانوادگي شباهت ویژگي هاي شخصيتي زوجين است.هر چه
شباهت ویژگي هاي شخصيتي زوجين به یكدیگر نزدیك تر باشد
مي توان به جرأت گفت كانون خانواده از گزند آسيب هاي مختلف
در امان خواهد بود و زوجين زندگي موفق و رضایت بخش تري
خواهند داشت .زیرا شخصيت عبارت است از مجموعه اي سازمان
یافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً پایدار و ثابت كه پيش
بيني كننده ي ویژگي ها و رفتار آدمي است .داشتن احساس منفي
همچون ترس ،غم ،برانگيختگي ،خشم ،احساس گناه ،احساس
كالفگي دائمي و فراگير مبناي مقياس روان رنجوري را تشكيل مي
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از حد مي باشند .چنين زوجيني داراي نظرگاه ها و عالئق محدود
تري مي باشند و بيشتر در محدودیت هاي ذهني خود فرو رفته و از
تعامل و تبادل و گفتگو با دیگران پرهيز مي كنند .مي توان گفت از
ویژگي هاي مورد نياز جهت تبادل زوجين با یكدیگر ،برون گرایي
است .چراكه زوجين برون گرا مي توانند ارتباطات و تعامل بيشتر،
همدلي و پشتيباني عاطفي و رواني فزون تري از همسران خود به
عمل بياورند كه در نتيجه ي این امر زوجيني موفق ترو دوست
داشتني تر خواهند بود كه داراي صميميت ،نوع دوستي ،شادي،
هيجان مثبت و عشق در طول دوران زندگي مي باشند .بين زوجين
متقاضي طالق و عادي از لحاظ گشودگي تفاوت وجود دارد .زوجين
متقاضي طالق كه داراي نمرات پایين در این شاخص هستند مي
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مقايسه ي زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ روان…

توانند داراي رفتار هاي متعارف و در ظاهر محافظه كار باشند .این

هستند .زوجين متقاضي طالقي كه در این زمينه نمره كمتري دارند

زوجين بيشتر به امور رایج پرداخته و داراي عالیق و سالیق محدود

نباید آنها را فاقد پایبندي به اصول اخالقي دانست بلكه این زوجين

مي باشند .بيشتر این زوجين گرایش به سنت گرایي داشته و از تجدد
و تنوع طلبي پرهيز مي كنند .از آنجا كه زوجين عادي در ميزان باز

معموالً دقت كافي را براي انجام امور به كار نمي بندند و همين طور
براي رسيدن به اهداف و نيز چندان مصر و پيگير نيستند و نياز به

بودن نمره باالتري كسب كرده اند از نظر ذهني دقيق و كنجكاو
بوده و نگرش آزادتري دارند.در باروري تجربه هاي دروني و دنياي
پيرامون كنجكاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه هاي مثبت است.

لذت طلبي و عالقه مندي به امور جنسي در آنها بيشتر از زوجين
عادي مي باشد .كه این اختالف مي تواند باعث ایجاد تعارض وعدم
شناخت وبهانه گيري مكرر ومداوم زوجين از یكدیگر شده وبه ایجاد

این زوجين طالب نظریه هاي جدید و احساس هاي مثبت و منفي
فراوان در مقایسه با افراد بسته هستند احتماالً توانایي بيشتري در

نارضایتي منجر شود .نظام ارزشي مجرایي است كه انسان از طریق
آن تصورات و مفاهيم را فرا مي گيرد .بهتر است بگویيم كه نظام

درك و فهم نظرات همسران خود خواهند داشت و بيشتر و راحت تر

ارزشي همان منظر و دیدگاهي است كه انسان از طریق دریچه هاي

به نقاط ضعف و قوت همسران خود آشنایي و تسلط پيدا مي كنند

آن به جهان مي نگرد و همان پنجره اي است كه آدميان هدف ها،

كه نتيجه ي آن پرهيز و جلوگيري از سوء تفاهم و برداشت نادرست
از همسر خود مي باشد بين زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ

راه ها و رفتارهاي خود را از طریق آن به جهان هستي عرضه مي
دارند و در هر لحظه اي از زمان با آن تصميمي مي گيرند و سپس

سازگاري تفاوت وجود دارد .زوجين متقاضي طالق كه نمره ي
كمتري نسبت به زوجين عادي در این زمينه دارند ،احتماالً افرادي
خود محور ،بدبين به قصد ونيت دیگران و بيشتر اهل رقابت هستند

عمل مي نمایند .یكي از مهم ترین و شاید حياتي ترین انتخاب ها
كه در زندگي ما انسان ها رخ مي دهد انتخاب همسر و شریك
زندگي است .هر چه این انتخاب بر گرفته از عقاید و ارزش ها باشد

تا همكاري .و در مقابل زوجين عادي كه داراي نمرات باالتري مي
باشند احتماالً داراي صفاتي همچون نوع دوستي و احساس همدردي

نه بر گرفته از احساسات و هيجانات زود گذر محيطي ،در نهایت،
شور و نشاط آدمي براي ساخت زندگي افزون تر مي گردد .تجانس

و همراهي مي باشند .آنان مشتاق كمك به دیگران و هم نوع خود

ارزشي زوجين باعث مي شود تا در طول زندگي از اشتراكات

بوده و اعتقاد دارند كه دیگران نيز همان رابطه را با آنها هم دارند.

فرهنگي ،عقيدتي ،اخالقي ،هنري ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسي

چنين زوجيني هيچ گاه احساس منفي و بد بيني نسبت به شریك
زندگي خود نخواهند داشت و هميشه بر اساس حسن نيت و بي

بيشتري برخوردار بوده و از تنش هاي احتمالي حاصل از تفاوت هاي
سليقه پرهيز نمایند .در چنين خانواده اي كه اركان آن از لحاظ

ریایي با همسر خود برخورد مي نمایند .این زوجين در روابط و
تعامالت خود فروتن و متواضع بوده و در روابط بين فردي آمادگي
بيشتري براي بخشش و فراموش كردن اشتباهات طرف مقابل دارند

شخصيتي و ارزشي شبيه به هم باشند آرامش ،همدلي ،صميميت ،و
اعتماد حكم فرما است .زوجين انرژي حاصل از عشق و صميميت را
در جهت ارتقاء سطح خانواده و پرورش فرزندان صالح مي نمایند تا

كه همه این خصوصيات از ویژگي هاي مورد نياز همسران موفق و

بتوانند آینده سازاني براي جامعه و كشور خود تربيت كنند .زیرا كه

سازگار مي باشد .فرد وجداني داراي هدف ها و خواسته هاي قوي

فرزندان امانت هاي خداوندي در نزد والدین مي باشند و حفظ امانت

و از پيش تعيين شده است .درجنبه هاي مثبت این شاخص افراد
نمرات باالتر در زمينه هاي حرفه اي و دانشگاهي كسب مي كنند و

الهي خود یكي از آموزه ها و ارزش هاي دیني به پدران و مادران
است .زوجيني كه در این زمينه نمره باالیي كسب مي كنند در

در جنبه هاي منفي نمره باال مثل ایراد گيري ،وسواس اجباري به
پاكيزگي و فشار فوق العاده به خود در امور كاري و حرفه اي دیده

مجموع مي توان گفت كه به دليل نظري و تئوري از شناخت باالتري
در زمينه زندگي زناشویي برخوردارند و از پختگي و رسش بيشتري

مي شود .گرچه بين زوجين عادي و متقاضي طالق در این ویژگي
تفاوت معنا داري مشاهده نشد ولي با توجه به این كه ميانگين زوجين

جهت شناخت امور برخوردار مي باشد.در نتيجه مي توان گفت چنين
افرادي از آگاهي واعتماد به نفس بيشتري در برخورد با مشكالت
زندگي و ارتباط شریك زندگي خود برخوردارند و شخصيتي تاثير

عادي( )M=32/33نسبت به زوجين متقاضي طالق()M=24/24
بيشتر است ،مي توان چنين بيان نمود كه زوجين موفق نسبت به
زوجين متقاضي طالق داراي وقت شناسي و قابليت اعتماد بيشتري
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گذار بر روند زندگي داشته و با درایت و شناخت الزم مي توانند با
چالش ها و مشكالت زندگي دست و پنجه نرم كند.و از ایجاد
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اختالفات ناشي از تفاوت اميال و آرزوها جلوگيري كنند .بين زوجين

عالقه مندي به قدرت ،شهرت و نفوذ شخصي است .زوجيني كه در

متقاضي طالق و عادي از لحاظ نظام ارزشي اقتصادي تفاوت وجود

این ارزش نمره باالتري دارند دوست دار رقابت و كوشش در تمام

دارد .مدیریت اقتصادي و مالي خانواده در زوجين عادي مي تواند به
مراتب خيلي بهتر از زوجين متقاضي طالق مي باشد .نوشتن هزینه

شئون زندگي مي باشند .چنين زوج هایي در زندگي مشترك خود از
سبك هاي دموكرات و تعاملي استفاده كرده و هر كدام سعي مي

هاي جاري و پيش بيني هزینه هاي غير منتظره و اولویت بندي
نيازهاي زندگي باعث مي گردد تا مشكالت اقتصادي زندگي تحت
كنترل و تسلط باشد و در نتيجه تعارضات زناشویي كاهش یابد .به

كنند كه حق اظهار نظر به طرف مقابل خود را بدهند و با شكيبایي
و صبوري با ایده ها و نظرات مخالف برخورد مي نماید .بدون اینكه
هيچگونه تنش و كدورتي را در روابط درون فردي و برون فردي

عبارت دیگر یكي از دالیل تعارض زناشویي زماني ست كه زن و
شوهر یا شخصي كه بيشترین بخش درآمد خانواده را تامين مي كند

خود ایجاد نمایند .در نتيجه امر تفاهم و تعامل زناشویي در ميان
زوجين افزایش یافته و رضایت از زندگي حاصل مي گردد .نتایج

در صدد كنترل مخارج و طبقه بندي نيازها و اولویت ها نباشد و

پژوهش حاضر بيانگر آن است كه زوجين عادي توجه بيشتري به

طرف مقابل به عمل تالفي جویانه و خرج اضافي دست بزند .مشكل

وحدت ،یگانگي ،عالقه به درك هستي بصورت كل و خداوند متعال

زماني بيشتر مي گردد كه هيچكدام از طرفين درایت و تعقل الزم را
در اداره امور مالي زندگي نداشته باشند .لذا وجود نارضایتي زناشویي

در امور زندگي نشان مي دهند .وجود چنين ارزشي نشان از یك
اعتقاد مذهبي عميق و پاك دارد .زوجين مذهبي سعي مي كنند كه

در زوجين متقاضي طالق كه ارزش اقتصادي پایين تري دارند به
مراتب خيلي بيشتر از زوجين عادي است .با توجه به اینكه ارزش
هنري بيانگر ویژگي هایي مانند نظم ،توازن و توجه به جزئيات ،وجود

زندگي خود را بر اساس اصول و عقایدي كه ریشه در ادیان الهي
دارد بنا نمایند و كالم حق را كه در تمام كتب مقدس ادیان ابراهيمي
به چشم مي خورد ،بصورت عملي در زندگي خود جاري نمایند .دارلي

تقارن و ظرفيت ها در اشكال و اجسام مي باشد لذا مي توان گفت
كه زوجيني كه داراي چنين ویژگي هایي مي باشند داراي روحيه

و كوسنيسكي( 1990؛ به نقل از عباسي سرچشمه )1384 ،معتقد
است ایمان به خدا موجب مي شود نگرش فرد به كل هستي هدفدار

حساس بيشتري بوده و كمال گرایي و نكته بيني در آنان بيشتر است.

و داراي معنا باشد .عدم ایمان به خدا موجب مي شود كه فرد انسجام

لذا مي توان گفت چنين ویژگي به صورت شدید آن مي تواند باعث

و آرامش نداشته باشد و همين امر موجب ضعف و منشا اختالف هاي

جز نگري ،بهانه گيري بيشتر زوجين شده و همين امر باعث
نارضایتي بيشتر آنها شود .بين زوجين متقاضي طالق و عادي از

بسياري در زندگي خانوادگي مي شود .مذهب باعث صبر ،بردباري،
احساس همدلي ،انعطاف پذیري و گذشت در روابط با دیگران مي

لحاظ نظام ارزشي اجتماعي تفاوت وجود دارد .زوجيني كه داراي
نمره باال در این ارزش هستند بيانگر روحيه نوعدوستي و انسان
گرایي بيش از پيش آنهاست .چنين اعتقادي در زوجين باعث مي

شود كه این ویژگي ها مي توانند در روابط زن و شوهر نقش بسزایي
داشته و موجبات رضایت زناشویي را فراهم آورد .اعمال مذهبي از
لحاظ درون فردي انسان را قادر به كنترل خشم عصبانيت مي كند.

شود تا بهتر بتوانند با سازگاري ،تفاهم ،همدلي بيشتر با یكدیگر در

این امر به وي كمك مي كند تا مسئوليت اعمال و رفتار خود را در

تعامل باشند و شخصيت خانوادگي خود را شكل بدهند .روحيه انسان

تعارض هاي پيش آمده در روند زندگي بپذیرد و از لحاظ بين فردي،

گرایي و نوع دوستي همسران باعث مي شود تا در مراحل بحراني و
چالش برانگيز زندگي با صميميت هر چه بيشتر و در كمال آرامش

شرایطي مهيا شود كه فرد به هنگام خشم و ناراحتي به خدا توجه
كند .این موضوع براي هر دو زوج زمينه هاي حمایتي ایجاد مي كند

مشكالت را یكي پس از دیگري حل و فصل نماید .منظور از ارزش
سياسي آن اموري است كه در تاریخ از لحاظ سياسي مورد توجه

تا از تعارض و تفاوت با یكدیگر بپرهيزند .ارتباط با خدا و عمل به
مناسك و آیين هاي دیني ،یك نقش تعاملي در ارتباط روابط

جوامع گوناگون بوده و بر اثر تحول و تطور سبب ایجاد اشكال
گوناگون حكومت گردیده است .مانند شكل حاكميت در كالن هاي
ابتدایي یا اشكال حكومت عامه و خاصه كه در هر كدام از این

زناشویي دارد .وحدت نظر زوجين حول یك محور اساسي به نام دین
و مذهب باعث مي شود تا زوجين به هنگام برخورد با مسائل و
مشكالت زندگي فقط از بعد مادي و دنيوي به امور نپرداخته و با

حكومت ها ارزش و مقام انساني متفاوت مي باشد .ارزش آزادي نيز
از ارزش هاي مهم سياسي است .به طور كلي منظور از ارزش سياسي

توكل به خدا و توسل به اولياي الهي از اعتماد به نفس و انسجام
بيشتري برخوردار باشند تا كمتر دچار لغزش ها و خطا هاي جبران
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مقايسه ي زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ روان…

ناپذیر در طول دوران حيات خود بوده و رضایت خاطر بيشتري در

طرف مقابل به موضوع نگاه كنيم .گوش دادن نشانه مهر و محبت

طول زندگي براي همسر خود فراهم نمایند .ارتباط عبارت است از

ما و یكي از موثرترین شيوه هاي كاهش فشار عصبي در طرف مقابل

انتقال و اشتراك معاني و عقاید ،تصاویر و اندیشه ها .هر چه ميزان
اشتراك معاني بيشتر باشد ،ارتباط قوي تر و موثرتر است .بيشترین

است .بين زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ مهارتهاي ارتباطي
تنظيم عواطف تفاوت وجود دارد .زوجيني كه نسبت به عالئم

اوقات زندگي ما صرف ارتباط مي شود و در عصر ارتباطات فرد موفق
كسي است كه خوب ارتباط برقرار كند .مهارت هاي ارتباطي خوب
به ما كمك مي كند كه روابط سالم و رضایت بخشي را با دیگران

هيجاني خود و همسرشان شناخت و توجه كافي دارند در روابطشان
كدورت و سوء تعبير به ندرت پيش مي آید و احساس صميميت و
همراهي بيشتري را در روابط بين فردي خود احساس مي كند .در

داشته باشيم .از طرف دیگر مهارت هاي ارتباطي ضعيف مي تواند
به گونه اي باشد كه به سوء تفاهم ها و احساسات منفي منجر شود.

مقابل زوج هاي پریشان به علت عدم شناخت كافي از هيجانات و
عواطف همسرشان در مقاطع زماني حساس دست به مقابله به مثل

مهارت برقراري ارتباط یكي از پيش بيني كننده هاي سالمت است

مي زنند و باعث ایجاد كدورت و ناراحتي در روابط خود با همسرشان

و زوجيني كه در نحوه ي ارتباطات خود موفق هستند بيانگر این

مي گردد .زنان بهتر از مردان در ابراز دقيق عواطف و تشخيص آنها

است كه از سالمت روان برخوردار بوده و به طبع آن داراي زندگي
سرشار از آرامش و نشاط مي باشد .زیرا در سایه ارتباطات سالم در

در روابط عمل مي نمایند و این ضعف مردان خود از عوامل عدم
موفقيت در زندگي است .زوج هاي شاد و خوشبخت نسبت به زوج

خانواده است كه هركدام از اعضا خانواده مي توانند به نيازهاي مادي،
امنيتي ،عاطفي و حمایتي دست یابند .و از لحاظ رواني به سطح قابل
قبولي از رشد برسند .زوجين موفق سعي مي كنند تا در طي زمان

هاي ناسازگار هم در اظهار و هم ابراز عواطف و هم در دریافت
عواطف عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند .در مجموع مي توان
گفت اگر زوجين از عواطف همسرشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان

كميت روابطشان را افزایش و كيفيت آن را نيز با طرف مقابل ارتقا
دهند تا در نحوه ي ارتباط خود به موفقيت دست یافته و زندگي

را بصورت واضح و آشكار به یكدیگر ابراز نمایند زندگي بهتري
خواهند داشت .بين زوجين متقاضي طالق و عادي از لحاظ

مشترك خود را سرشار از مهر و محبت نمایند .بين زوجين متقاضي

مهارتهاي ارتباطي درك پيام تفاوت وجود دارد .زوجين موفق كه

طالق و عادي از لحاظ مهارتهاي ارتباطي گوش دادن تفاوت وجود

داراي مهارت هاي ارتباطي قوي تر مي باشند ،سعي مي كنند كه

دارد .در روابط بين فردي گوش دادن اهميت زیادي دارد زیرا از
طریق این مهارت مي توانيم ضمن احترام گذاشتن به فرد مقابل،

مفاهيم و اميال خود را به صورت صریح و واضح و متناسب با ویژگي
هاي شخصيتي و رفتاري طرف مقابل انتقال دهند تا از بروز هر گونه

وي را به ادامه تعامل تشویق نموده و در نتيجه اطالعات بيشتري
كسب نمایيم .گوش دادن در تعامالت اجتماعي به دو معنا به كار
مي رود .گوش دادن فعال اولين معنا مي شود .این فن معموالً بر

تنش و پيامد هاي ناگوار اجتناب نمایند .هرگاه زوجين بدانند كه
طرف مقابل آنها اطالعات را چگونه پردازش مي كند مي تواند
اطالعات خود را به گونه اي انتقال دهند كه با درك آنها همخواني

منعكس نمودن احساسات طرف مقابل تكيه دارد .براي اجراي این

داشته باشد .زیرا هر مخاطب داراي شيوه هاي ارتباطي و ادراكي

كار باید حداكثر استفاده از حواس خود را به عمل آوریم و برآنچه كه

متفاوتي است .كه اگر از آنها اطالع داشته باشيم ،مطمئناً در برقراري

شخص مقابل احساس مي كند و بر زبان مي آورد متمركز شویم و
با هدف درك كردن به او گوش دهيم .دومين معنا ،گوش دادن

ارتباط موفقيت و نفوذ در آنها را امكان پذیرتر مي سازد .مهارت
بينش در ارتباط زوجين را براي خدمت به زندگي خویش قادر مي

منفعالنه است .این نحوه گوش دادن بر جنبه هاي پنهان رفتار
شنونده اتالق مي شود .یعني بصورت پنهاني و بدون فرستادن پيام

سازد .بينش در ارتباط به آنان كمك مي كند تا از شر برخي عادات
راحت شوند و رفتارهاي كليشه اي و سطحي خود را ترك گویند .این

هاي كالمي و غير كالمي به صحبت هاي شخص مقابل گوش مي
دهيم .زوجين موفق از طریق گوش دادن در روابط بين فردي خود
مي توانند صميميت را ایجاد كنند و به تداوم آن كمك نمایند زیرا

مهارت در بهترین حالت به افراد كمك مي كند تا قدرت انتخاب
عمل خود را پرورش دهند و نه به صورت انسان هاي سلطه پذیر و
نه به صورت انسان هاي پرخاشگر عمل نمایند بلكه بر اساس نوع

كه گوش دادن منجر به فهميدن و رسيدن درك همدالنه مي شود
تا از این طریق عالئق ،نيازها و تعصبات خود را بكاهيم و از زاویه

ارتباط در مكان و زمان هاي متناسب با طرف مقابل خود در تعامل
باشند كه در نهایت زوجين از این نحوه ارتباط احساس ارزشمندي
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 چنين زوجيني هم.با احترام متقابل و اصيل ( نه ظاهري) مي باشد
.حق و حقوق خود و هم حق و حقوق دیگران را محترم مي شمارند
نكته قابل توجه این است كه آنها بر خالف افراد سلطه پذیر كه خود
را متهم مي كنند و بر خالف افراد پرخاشگر كه دیگران را متهم مي
كند در تبيين و پيدا كردن راه حل مشكالت زندگي به جاي متهم
 این.كردن خود و یا دیگران به مسئله و چگونگي حل آن توجه دارند
افراد نكات مثبت و منفي را هم در خود و هم در دیگران مي بينند و
به طور منصفانه و در عين حال براي خود و دیگران احترام قائلند بر
همين اساس در حل تعارضات تالش مي كنند تا دیدگاه هاي خود
.را بصورت واضح بيان كرده تا احترام خود و دیگران را حفظ نمایند
چنين زوجين در حل تعارضات و مشكالت زندگي بيشتر بر گفتگو
 بنابراین در ایجاد یك ارتباط رضایت بخش كامالً موفق،تاكيد دارند
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نتيجه گيري
،براساس یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر مشاهده گردید
 بيانگر آن بودكه بين زوجين،سطوح معني داري همه آزمونها
متقاضي طالق وعادي از لحاظ ویژگي هاي شخصيتي تفاوت معني
 از لحاظ، یعني بين زوجين متقاضي طالق وعادي.،داري وجود دارد
 عوامل مختلفي.ویژگي هاي شخصيتي تفاوت معني داري وجود دارد
 زماني كه زن و.بر پایداري ازدواج و استحكام خانواده مؤثر است
 خانواده از،شوهر از زندگي زناشویي خود رضایت داشته باشند
استحكام خوبي برخوردار مي شود و آنها مي توانند با مسائل و
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