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چکیده
مقدمه :مطالعات نشان میدهد که رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستتیابی بته اهتدان زنتد ی و
تحت تأثیر عوامل مختلفی است .این تأثیر میتواند هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم و در تعامتل بتا ستایر
متغیرهای روانشناختی از قبیل باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعتار باشتد بنتابراین هتدن ایتن پتهوه بررستی
رابطهی باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعار با رضایت زناشویی بود.
روش :در این مطالعهی توصیفی از نوع همبستگی ،نمونهی آماری شامل  292نفر از پرستاران زن متأهل شتهر ختر آبتاد
میشد که از میان تمامی پرستاران زن این شهر با استفاده از نمونه یری تصادفی ستاده انتختاش شتدند .شترکتکننتد ان
پرسشنامههای باورهای ارتباطی ،رضایت زناشویی و سبکهای حل تعار را تکمیل کردند.
نتایج :نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل ر رسیون چند انه نشان داد که رضتایت زناشتویی
ارتباط منفی معنیداری با مؤلفههای باورهای ارتباطی (بهجز تفاوتهای جنسیتی) دارد و باور به مخرش بودن
مخالفت ،عد تغییرپذیری همسر ،کمال رایتی جنستی و توقته هتنختوانی بته ترتیتی بیشتترین نقت را در
پی بینی رضایت زناشویی داشتند .همچنتین ستبکهتای حتل تعتار یکچارچته و مصتالحه ،رابطتهی مثبتت
معنیدار و سبکهای مسلط ،ملز شده و اجتناشکننده ،ارتباط منفی معنیداری با رضایت زناشتویی داشتتند.
از میان سبکهای حل تعار  ،سبک یکچارچه و ملز شده به ترتیی بیشترین نق را در پتی بینتی (بتهطتور
منفی) رضایت زناشویی دارا بودند.
بحث و نتیجهگیری :زوج درمانگران و مشاوران میتوانند با آموزش باورهای ارتبتاطی صتحی و ستبک هتای حتل
تعار مناسی در جهت افزای رضایت زناشویی زوجین اقدا نمایند.
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بینجامد .درواقع داشتن شیوههای حل تعارض منطقی ،مانع
مؤثری در برابر تعارضهای منحل کنندهی خانواده است و
حتی میتواند به حل بهتر مسائل پیشروی زوجین کمک
کند [ .]12بهطورکلی تعارض به دو نوع سازنده و غیرسازنده
تقسیم میشود .تعارض سازنده بر مصالحه و راهحلهای
مناسب و مثبت و تعارض غیرسازنده بر تهدید و راهحلهای
استبدادی و نامناسب استوار است [ .]13شیوههای حل
تعارض رفتارهایی است که شخص به هنگام مواجه شدن با
یک موقعیت تعارض ،از خود نشان میدهد تا بتواند بر آن
موقعیت غلبه کند .این شیوهها عبارت از شیوههای
اجتنابی ،9یکپارچگی ،11مصالحهگرانه ،11سلطهگرانه 12و
ملزم شده 13هستند .شیوهی اجتنابی با موقعیتهای انزوا،
اعطای مسئولیت به دیگران ،دیگران را مقصر دانستن و خود
را کنار کشیدن در ارتباط است .شیوهی یکپارچگی بیانگر
تالش برای کاهش اختالفها است و برای برآورده کردن
انتظارها و مسائل دیگران بر تشابهات تأکید میکند .شیوهی
مصالحهگرانه در نقطهی میانی توجه به انتظارات و نیازهای
خود و دیگران قرار دارد و به تقسیم امتیازها بین طرفین
اشاره میکند .شیوهی سلطهگرانه با جهتگیری تهدیدآمیز
مشخص میشود .در شیوهی ملزم شده بر تبادل اطالعات و
بررسی اختالفها برای رسیدن به راهحل قابل قبول برای
طرفین تأکید میشود .این شیوه با حل مسئله در ارتباط
است و میتواند به راهحل خالقانه در حل مسئله منجر شود
[ .]14پژوهشها حاکی از آن است که رضایتمندی روابط
زوجین با باورهای ارتباطی [ ]17 ،16 ،15و سبکهای حل
تعارض [ ]24 ،23 ،22 ،21 ،21 ،19 ،18همبستگی باالیی
دارد .پژوهش دیباجیفروشانی ،امامیپور و محمودی []25
نشان میدهد بزرگساالنی که راهبردهای حل تعارض
سازندهتری دارند ،رضایت زناشویی آنها بادوامتر است.
مطالعات نشان میدهد یکی از اقشاری که بهواسطهی
شرایط شغلی طاقتفرسا در معرض تعارضات زیادی در
زندگی خود قرار میگیرند پرستاران هستند []26؛ بنابراین
با توجه به اینکه رضایت زناشویی یکی از عوامل مهم در
زندگی زوجین است و شناسایی عوامل مؤثر بر آن میتواند
گام بلندی در ارتقای زندگی زناشویی زوجها باشد و از سوی
دیگر به دلیل اینکه مطالعات اندکی به بررسی رابطهی
باورهای ارتباطی و مهارتهای حل تعارض با رضایت
زناشویی زنان پرداختهاند و از همه مهمتر اینکه در سالهای

مقدمه
عبارت از احساسهای عینی
رضایت
خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر به
هنگام در نظر گرفتن همهی جنبههای زندگی است [.]1
رضایت زناشویی یکی از عوامل مؤثر در ثبات و پایداری
خانواده و درعینحال بهداشت روانی همسران و فرزندان
است و در کارایی فردی و اجتماعی افراد نقش بسیار مهمی
دارد ،بهطوریکه تحقیقها نشان دادهاند رضایت از زندگی
زناشویی بر سالمت روانی و جسمی افراد تأثیر مهمی دارد و
سالمت فیزیکی ،عاطفی و بهداشت روانی افراد در گرو
سالمت روابط زناشویی و تداوم بقای ازدواج است [.]2
رضایت زناشویی میتواند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در
تعامل با سایر متغیرهای روانشناختی از قبیل باورهای
ارتباطی 2و سبکهای حل تعارض 3باشد.
پژوهشها نشان داده است که برای یک ازدواج
رضایتبخش ،برقراری و تداوم ارتباط اثربخش ضروری است.
برقراری ارتباط یکی از مهارتهای اصلی زندگی است [،4 ،3
 .]5یکی از عواملی که میتواند اثربخشی یک ارتباط را
تضعیف کرده و موجب عدم درک درست پیام فرستاده شده
یا به عبارتی رمزگشایی صحیح آن شود عبارت از باورهای
غلط ،پیشداوریها و نگرشهای منفی است [.]9 ،8 ،7 ،6
درواقع هرچه حوزهی شناختی دو عنصر ارتباط یعنی
گیرنده و فرستنده پیام از یکدیگر دورتر باشند ،اثربخشی
ارتباط کمتر خواهد بود [ .]11بر اساس تعریف آیدلسون و
اپستین [ ]11منظور از باورهای ارتباطی ،عقیده یا ذهنیتی
است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و
آن را بهعنوان واقعیت پذیرفتهاند و منظور از باورهای
ارتباطی ناکارآمد ،آن دسته از باورها و تفکرات غیرمنطقی
میباشد که مختص رابطهی زناشویی است و در اثر استفاده
افراطی ایجاد مشکل نموده است که شامل ( )1باور به
تخریبکنندگی مخالفت )2( ،4باور به عدم تغییرپذیری
همسر )3( ،5توقع ذهنخوانی )4( ،6کمالگرایی جنسی 7و
( )5باور به تفاوتهای جنسیتی 8میشود.
تعارض بخش اجتنابناپذیر هستی انسان است .تعارض
میتواند هم به رشد روابط مثبت و هم به رشد تعارض
زناشویی1

1

marital satisfaction
relational beliefs
3
styles of conflict resolution
4
destructiveness of disagreement
5
unchangeability of spouse
6
mind reading expectation
7
sexual perfectionism
8
gender differences
2

9

avoiding style
integrating style
11
compromising style
12
dominating style
13
obligating style
10
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با رضایت زناشویی

قبیل سن ،تحصیالت ،تعداد فرزندان و مدت ازدواج بود،
پرسشنامههای زیر را نیز تکمیل کردند.
1
 )1پرسشنامهی باورهای ارتباطی  :پرسشنامهی
باورهای ارتباطی توسط آیدلسون و اپستین [ ]11بهمنظور
اندازهگیری باورهای غیرمنطقی زناشویی ساخته شده و
توسط مظاهری و پوراعتماد [ ]28با روش ترجمه و
ترجمهی معکوس به فارسی برگردانده و مورد استفاده قرار
گرفته است .این سیاهه دارای  41سؤال است که هر سؤال
در طیف لیکرت بهصورت  6گزینهای از صفر (کامالً غلط) تا
( 5کامالً درست) پاسخ داده میشود .پنج خرده مقیاس این
پرسشنامه عبارت از باور به مخرب بودن مخالفت ،باور به
عدم تغییرپذیری همسر ،توقع ذهنخوانی ،کمالگرایی
جنسی و باور در مورد تفاوتهای جنسیتی هستند .نمرهی
باالتر نشاندهندهی داشتن باورهای ارتباطی غیرمنطقیتر
است .ایملکامپ ،بریلمن و کوپر [ ]29در تحقیق خود
پایایی درونی سیاههی باورهای ارتباطی را در دامنهی 1/74
تا  1/83نشان دادند .آیدلسون و اپستین [ ]11در تحقیق
خود نشان دادند که پایایی سیاههی باورهای ارتباطی با
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها دامنهای از  1/72تا
 1/81دارد .در مطالعهی پیشرو ،پایایی به دست آمده بر
اساس ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای باور به
تخریبکنندگی مخالفت ،باور به عدم تغییرپذیری همسر،
توقع ذهنخوانی ،کمالگرایی جنسی و باور در مورد
تفاوتهای جنسیتی به ترتیب عبارت از ،1/53 ،1/63 ،1/67
 1/42و  1/44بود.
2
 )2پرسشنامهی سبکهای حل تعارض  :این
پرسشنامه که توسط رحیم [ ]31برای اندازهگیری سبک-
های حل تعارض ساخته شده است ،ابزاری برای اندازهگیری
پنج شیوهای است که افراد به تعارض پاسخ میدهند .پنج
سبک حل تعارض عبارت از سبکهای یکپارچگی (7
عبارت) ،مسلط ( 5عبارت) ،ملزمشده ( 6عبارت) ،اجتناب-
کننده ( 6عبارت) و مصالحه ( 4عبارت) هستند .مادههای
این مقیاس به شکل لیکرت  5درجهای از کامالً مخالفم
(نمره  )1تا کامالً موافقم (نمره  )5نمرهگذاری میشود.
رحیم [ ]31در مطالعهای جامع بر روی یک نمونهی 1219
نفری به تحلیل اعتبار و پایایی این پرسشنامه پرداخت.
تحلیل عوامل ،منعکسکنندهی پنج سبک حل تعارض بود.
محاسبهی ضرایب پایایی با استفاده از بازآزمایی و همسانی
درونی برای پنج خردهمقیاس این پرسشنامه ،رضایتبخش
گزارش شد .در مطالعهی دیگری که توسط رحیم و مگنر

اخیر به دلیل افزایش آمار طالق و تعارضات زناشویی در
کشور ایران ،شناخت متغیرهای دخیل در روابط بینفردی
زوجین اهمیت بیش از پیشی یافته است ،بنابراین مطالعهی
حاضر با هدف بررسی نقش باورهای ارتباطی و مهارتهای
حل تعارض بر رضایت زناشویی انجام گرفت .فرضیههای این
مطالعه عبارت از این بودند که باورهای ارتباطی با رضایت
زناشویی رابطه دارند و اینکه مهارتهای حل تعارض با
رضایت زناشویی رابطه دارند.
روش
نوع پژوهش
روش تحقیق در این مطالعه ،توصیفی از نوع همبستگی
بود.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعهی آماری این پژوهش شامل
همهی پرستاران زن متأهل شاغل در بیمارستانهای شهر
خرمآباد بود که طبق آمار اخذ شده از معاونت آموزشی و
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد آنها  611نفر
بود.
ب) نمونه پژوهش :نمونهی مورد مطالعه با توجه به
فرمول کوکران [ 234 ]27نفر برآورد شد که برای حذف اثر
پرسشنامههای بیاعتبار تعداد  241نفر در نظر گرفته شد
که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند .مالک-
های ورود افراد به پژوهش حاضر عبارت از رضایت کامل
برای همکاری در پژوهش و تکمیل پرسشنامه ،نداشتن
سابقهی طالق در یک سال گذشته ،گذشتن حداقل یک
سال از زندگی مشترک ،نداشتن اختالل روانی (از طریق
مصاحبه و پروندهی پزشکی) ،عدم تجربهی سوگ (مرگ
بستگان درجه یک) و بارداری یا زایمان در یک سال اخیر
بودند .در صورت وجود هر یک از موارد فوق ،افراد از لیست
مطالعه خارج میشدند .شرکتکنندگان در این مطالعه
دارای دامنهی سنی  23تا  52سال (میانگین=،32/31
انحراف استاندارد= )5/86و دامنهی مدت ازدواج  3تا 31
سال (میانگین= ،6/72انحرافاستاندارد= )4/6بودند 91 .نفر
( 43/9درصد) از آنها هیچ فرزندی نداشتند 72 ،نفر (35/1
درصد) دارای یک فرزند 18/5( 38 ،درصد) نفر دارای دو
فرزند و  5نفر ( 2/4درصد) دارای سه فرزند بودند.
ابزارهای پژوهش
شرکتکنندگان عالوه بر فرم مشخصات جمعیت-
شناختی که حاوی پرسشهایی جهت بررسی مشخصاتی از

)Relational Belief Inventory (RBI
)styles of conflict resolution (ROCI-II
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[ ]31صورت گرفت همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای پرسشنامه در دامنهی
 1/72تا  1/77گزارش شد .رحیم و مگنر در پژوهشی بر
روی یک نمونهی  1474نفری به بررسی ساختار عاملی
پرسشنامهی سبکهای حل تعارض پرداختند .نتایج حاصل
از تحلیل عامل تأییدی ،پنج عامل اصلی این مدل را مورد
تأیید قرار داد .همچنین نتایج نشان داد که این ابزار از
روایی همگرا و افتراقی مطلوبی برخوردار است .همسانی
درونی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  1/76تا 1/8
گزارش شد .در ایران نیز ساختار عاملی و ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه توسط حقیقی ،زارعی و قادری
[ ]32مورد بررسی قرار گرفته است که پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای
پرسشنامه در دامنهی  1/7تا  1/75و با روش تصنیف 1/68
به دست آمد .همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که این پرسشنامه از پنج عامل یکپارچگی ،ملزم شده،
اجتنابی ،مسلط و مصالحه تشکیل شده است که درمجموع
این عوامل  71/81درصد واریانس کل را تبیین مینمایند.
در این مطالعه پایایی به دست آمده بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ برای مؤلفههای سبک یکپارچگی ،اجتنابکننده،
مسلط ،ملزمشده و مصالحه به ترتیب عبارت از ،1/63 ،1/91
 1/61 ،1/64 ،1/81بود.
1
 )3پرسشنامهی رضایت زناشویی انریچ  :این
پرسشنامه توسط فاورز و اولسون [ ]33با هدف ارزیابی و
شناسایی زمینههای بالقوه مشکلزا و زمینههای قوت روابط
زناشویی ،همچنین برای تشخیص زوجهایی که نیاز به
مشاوره و تقویت رابطهی خود دارند تدوین شده است .فرم
کوتاه آن شامل  47ماده و از  12خرده مقیاس تشکیل شده
است .نمرهگذاری سؤالها از نوع مقیاس لیکرت است که
پاسخ سؤالها در یک طیف پنج گزینهای از کامالً موافقم تا
کامالً مخالفم نمرهگذاری میشود .نمرهی باال بیانگر رضایت-
مندی بیشتر است .کمترین و بیشترین نمرهی آزمودنی در
این پرسشنامه به ترتیب  47و  235میباشد .فاورز و اولسون
[ ]33اعتبار کلی این فرم را با استفاده از روش ضریب آلفای
کرونباخ  %92گزارش کردهاند .سلیمانیان [ ]34اعتبار
مقیاس رضایت زناشویی انریچ که از طریق آلفای کرونباخ به
دست آمده را برابر با  %95گزارش کرده است که حاکی از
اعتبار قابل قبول آن میباشد.
شیوه انجام پژوهش
پس از هماهنگیهای الزم با مسئوالن مرتبط و جلب
مشارکت و همکاری شرکتکنندگان و بیان هدف پژوهش
Enrich marital satisfaction scale

برای آنها ،پرسشنامهها میان آنها توزیع و از آنها خواسته
شد تمام مادههای آزمونها را با دقت بخوانند و پرسشنامهها
را تکمیل کنند .سپس نسبت به جمعآوری پرسشنامهها
اقدام نموده که پس از حذف پرسشنامههای بیاعتبار تعداد
 231پرسشنامه مورد تحلیل نهایی قرار گرفت.
شیوه تحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرمافزار آماری «اس .پی.
اس .اس »2.نسخه  18استفاده شد.
نتایج
همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین و
انحراف استاندارد رضایت زناشویی ،مؤلفههای باورهای
ارتباطی و سبکهای حل تعارض گزارش شده است.
همچنین نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف نشان داد که
سطح معناداری برای تمام متغیرها (بهجز تفاوتهای
جنسیتی) بیشتر از  1/15است و فرض نرمال بودن توزیع
دادهها مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و پیشفرض نرمال بودن توزیع
نمرات برای متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

رضایت زناشویی

451/66

انحراف
استاندارد
81/28

کولموگروف-
اسمیرنوف
0/525

مقدار
P
0/562

باورهای ارتباطی
مخرب بودن
مخالفت

84/01

5/45

4/82

0/050

42/55

5/85

4/08

0/064

88/5

1/82

0/215

0/154

84/52

1/86

0/246

0/542

42/51

6/61

4/58

0/005

یکپارچه

85/11

5/15

0/284

0/128

مسلط

42/58

5/54

0/264

0/124

ملزم شده

40/88

1/45

4/84

0/560

اجتنابکننده

41/15

0/405

0/288

0/544

مصالحه

42/55

1/185

4/82

0/06

توقع ذهنخوانی
عدم تغییرپذیری
همسر
کمالگرایی جنسی
تفاوتهای
جنسیتی
سبکهای حل
تعارض

SPSS

1

02

2
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سبکهای حل تعارض یکپارچه و مصالحه رابطهی مثبت
معناداری و سبکهای مسلط ،ملزم شده و اجتنابکننده
ارتباط منفی معناداری با رضایت زناشویی دارند (.)P≥1/11
در ادامه جهت تعیین سهم متغیرهای پیشبین مطالعه
در پیشبینی رضایت زناشویی از رگرسیون چندگانه با روش
گامبهگام استفاده شده که نتایج آن در جدول  3گزارش
شده است.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،رضایت
زناشویی ارتباط مثبت معنیداری با مؤلفههای باورهای
ارتباطی (بهجز تفاوتهای جنسیتی) دارد .با توجه به
معکوس بودن نمرات باورها ارتباطی ،میتوان گفت که هر
چه نمرهی باورهای مخربی همچون مخرب بودن مخالفت،
توقع ذهنخوانی ،عدم تغییرپذیری همسر و کمالگرایی
جنسیتی باال میرود (کاهش میزان این باورها در رابطه)،
رضایت زناشویی زوج نیز باالتر میرود ( .)P≥1/11همچنین

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعارض با رضایت زناشویی شرکتکنندگان
عدم
مخرب بودن توقع
متغیر
مخالفت ذهنخوانی تغییرپذیری
**
**
**
1/33
1/28
رضایت زناشویی 1/35

کمالگرایی جنسی تفاوتهای جنسیتی یکپارچه مسلط ملزمشده اجتنابکننده مصالحه
** 1/21

1/11

** -1/37 ** -1/49 1/43

** 1/23 ** -1/23

*P<1/15 **P<1/11

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعارض
مدل
باورهای ارتباطی
رگرسیون
 1باقیمانده
کل
رگرسیون
 2باقیمانده
کل
رگرسیون
 3باقی مانده
کل
رگرسیون
 4باقی مانده
کل
سبکهای حل تعارض
رگرسیون
 1باقی مانده
کل
رگرسیون
 2باقی مانده
کل

مجموع مجذورات df
15596/157
119998/47
125594/627
25299/398
111295/229
125594/627
28737/221
96857/416
125594/627
31798/315
94796/323
125594/627

1
212
213
2
211
213
3
211
213
4
199
213

23775/561
111926/537
125712/198
36828/791
88873/316
125712/198

1
213
214
2
212
214

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در جدول فوق
بیانگر آن است که مدل رگرسیون اعمال شده معنیدار بوده
و مجاز به استفاده از آن میباشیم ( .)p<1/15بهمنظور
ارزیابی سهم باورهای ارتباطی و سبکهای تعارض در
رضایت زناشویی شرکتکنندگان اقدام به آنالیز رگرسیون
چندگانه گردید که نتایج آن در جدول  4گزارش شده است.
طبق جدول  ،4مدل رگرسیون نشان میدهد که از میان
باورهای ارتباطی مخرب ،باور به مخرب بودن مخالفت ،عدم
تغییرپذیری همسر ،کمالگرایی جنسی و توقع ذهنخوانی
به ترتیب بیشترین نقش را در پیشبینی رضایت زناشویی
داشتهاند و باقی متغیرها از مدل حذف شدهاند .همچنین
مقادیر  R2نشان میدهد که چهار باور ارتباطی مذکور

میانگین مجذورات F

Sig

15596/157
544/547

P>1/111 28/641

12649/699
498/981

P>1/111 25/351

9579/174
484/287

P>1/111 19/781

7699/576
476/363

P>1/111 16/163

23775/561
512/111

P>1/111 47/352

18414/396
439/967

P>1/111 41/854

توانایی پیشبینی  24درصد از واریانس رضایت زناشویی را
دارا هستند .از سوی دیگر از میان سبکهای حل تعارض،
سبک یکپارچه و ملزم شده (بهطور منفی) به ترتیب
بیشترین نقش را در پیشبینی رضایت زناشویی داشتهاند و
باقی متغیرها از مدل حذف شدهاند .همچنین مقادیر R2
نشان میدهد که دو سبک حل تعارض یکپارچه و ملزم شده
(بهطور منفی) توانایی پیشبینی  29درصد از واریانس
رضایت زناشویی را دارا هستند.
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جدول  .4ضرایب رگرسیون چندگانهی گامبهگام رابطه باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعارض با رضایت زناشویی
متغیر (عامل)

B

باورهای ارتباطی
مقدار ثابت

118/882

6/873

مخرب بودن مخالفت

1/699

1/317

مقدار ثابت

86/742

9/818

Beta

خطای معیار

t

سطح معنیداری

17/298

P>1/111

5/352

P>1/111

8/835

P>1/111

مخرب بودن مخالفت

1/465

1/318

1/314

4/751

P>1/111

عدم تغییرپذیری همسر

1/632

1/371

1/282

4/411

P>1/111

مقدار ثابت

68/775

11/791

5/833

P>1/111

مخرب بودن مخالفت

1/474

1/314

1/316

4/851

P>1/111

عدم تغییرپذیری همسر

1/478

1/369

1/256

4/115

P>1/111

کمالگرایی جنسی

1/976

1/366

1/168

2/664

1/118

مقدار ثابت

63/277

11/989

5/278

P>1/111

مخرب بودن مخالفت

1/1

1/351

1/228

3/135

1/112

عدم تغییرپذیری همسر

1/496

1/366

1/259

4/186

P>1/111

کمالگرایی جنسی

1/966

1/363

1/166

2/657

1/119

توقع ذهنخوانی

1/713

1/338

1/151

2/181

1/139

1/352

R

R2

1/352

1/124

1/449

1/211

1/478

1/495

1/229

1/245

سبکهای حل تعارض
مقدار ثابت

111/347

8/146

سبک یکپارچه

1/979

1/288

مقدار ثابت

131/814

9/382

سبک یکپارچه

1/8

1/271

1/395

سبک ملزم شده

-1/932

1/355

-1/325

1/435

12/471

P>1/111

6/881

P>1/111

13/943

P>1/111

6/634

P>1/111

-5/447

P>1/111

1/435

1/541

1/189

1/293

خودآگاهی ندارند .ازآنجاکه تفکر و باور سالم یکی از
مؤلفههای مهم ارتباط کارآمد زناشویی است و تأکید
درمانگران بر این مسئله که برای کمک به زوجین ناسازگار
میتوان با تکنیکهای شناختی به شناسایی این باورهای
ناکارآمد و همچنین رشد ارتباط مؤثر زناشویی پرداخت
[ ،]37لذا با ایجاد آگاهی وسیعتر نسبت به این موضوع برای
زوجین در هر قشری از جامعه ،میتوان رضایت زناشویی را
افزایش داد .به عقیدهی بک [ ]38زمانی که باورهای
غیرمنطقی ما کاهش یابد و باورهای منطقی جایگزین آنها
شود ،رضایت و سازگاری زناشویی نیز افزایش خواهد یافت.
تا زمانی که زوجین آگاهی ندارند که این افکار ،غیرمنطقی
است و بهنوعی به این باورها عادت کردهاند ،نقش خود را در
ایجاد مسائل و مشکالت زناشویی کمرنگ و نادیده می-
انگارند.
یافتهی دیگر این پژوهش مبنی بر اینکه بین سبکهای
حل تعارض با میزان رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود
دارد ،تأیید شد .در این پژوهش سبکهای یکپارچه و ملزم

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی رابطهی باورهای ارتباطی و
سبکهای حل تعارض با رضایت زناشویی در زنان بود و بر
اساس نتایج به دست آمده ،هر دو متغیر توان پیشبینی
متغیر رضایت زناشویی را دارا بودند .یافتهی اول پژوهش
این بود که بین باورهای ارتباطی و میزان رضایت زناشویی
در زنان رابطه وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
قبلی [ ]17 ،16 ،15مبنی بر ارتباط بین باورهای ارتباطی
غیرمنطقی و عدم رضایت زناشویی همخوانی دارد .این یافته
همچنین با نتیجهی پژوهش ادیبراد ،مهدوی ،ادیبراد و
دهشیری [ ]35همسو است .آنها معتقدند که باورهای
غیرمنطقی یکی از موانع ارتباط است و طبق نظر الیس
[ ]36حتی ممکن است منجر به روانرنجوری شده و
اختالل ارتباطی را در پی داشته باشد .باورهای غیرمنطقی
بهصورت آگاهانه در زوجین وجود دارند و همسران از
تأثیرات منفی آنها در افزایش ناسازگاری زناشویی
00
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شده (بهطور منفی) به ترتیب بیشترین نقش را در
پیشبینی رضایت زناشویی داشتهاند .این یافتهی پژوهشی با
نتایج پژوهشهای دیگر []24 ،23 ،22 ،21 ،21 ،19 ،18
همسو و هماهنگ است .در این مطالعات بین رضایت
زناشویی با شیوههای حل تعارض یکپارچه و مصالحه
همبستگی مستقیم و بین رضایت زناشویی با شیوههای حل
تعارض اجتنابی همبستگی معکوس وجود داشت .شیوهی
یکپارچه به زوجها کمک میکند تا موضعگیری مثبتی
داشته باشند و احساسها و موقعیتها را نشان دهند ،در
جستجوی موافقت طرف مقابل باشند ،با هم بر روی مسائل
به توافق برسند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند .از سویی
افرادی که از شیوهی مصالحهگرانه استفاده میکنند ،معموالً
به انتظارها و نیازهای بین خود و دیگری توجه میکنند و به
تقسیم امتیازها بین طرفین اهمیت میدهند .استیوبر []39
نیز معتقد است شیوهی حل تعارض اجتنابی درواقع حاکی
از نادیده انگاشتن همسر ،همکاری نکردن و پاسخگو نبودن
است .این افراد سعی میکنند در روابط خود طرف مقابل را
نادیده بگیرند و گاه کامالً از گفتگو کنارهگیری میکنند و
سعی میکنند با همسرشان تعامل نداشته باشند .این رفتار،
ارتباطات دونفرهی مثبت و منفی را نابود میکند ،باعث
سردی هیجانی میشود و کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
هر فردی روش یگانهای برای مقابله با تعارض دارد .اهتمام
به درک سبک و انگیزههای خود بهعالوهی سبک و انگیزه-
های همسر کمک شایانی به حل سازندهی تعارض خواهد
کرد .اگر رابطهی زناشویی بخواهد بهصورت پویا ادامه یابد،
اختالفنظرها باید به شیوهای درست حل شود .گرچه ممکن
است تعارض از نظر آماری طبیعی باشد اما از یکسو نباید
منجر به خشونت کالمی و جسمانی شود و از سوی دیگر
نباید آن را سرکوب کرد .اگر همسران روش سازندهای را
برای مقابله با تعارض به کار نگیرند ،ممکن است بهتدریج از
یکدیگر جدا شوند .سناریوی طالق یک معرکهی ناگهانی
نیست بلکه فقدان تدریجی صمیمیت و نزدیکی است .ترس
از تعارض و احساسات همراه آن میتواند منجر به عدم
درگیری در مسائل و درنهایت ابتدا طالق عاطفی و سپس
طالق قانونی گردد [ .]41از محدودیتهای این مطالعه
میتوان به تکجنس بودن آن اشاره کرد .همچنین به دلیل
اینکه مطالعه تنها در قشر پرستاران انجام شده است باید در
تعمیم آن کمی محتاط بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که
متغیرهای این مطالعه در مطالعات بعدی بر روی هر دو
جنس و اقشار دیگر اجتماع اجرا گردد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمام افرادی که امکان انجام این پژوهش
را برای ما فراهم آوردند و ما را در انجام آن یاری دادند
سپاسگزاریم.
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