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تاریخ دریافت1395/05/16 :
تاریخ پذیرش1395/11/02 :

 .1دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2دان شیار گروه م شاوره خانواده ،دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی ،دان شگاه ا صفهان ،ا صفهان ،ایران.
(نویسنده مسئول)
 .3استاد تمام گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4دانشیار گروه مشاور خانواده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش ،ساخت و اعتباریابی پرسشنامهی آسیبهای تعاملی زنان نمایشی در رابطهی زناشویی آنها
است.
روش :روش پژوهش ترکیبی  -اکتشاااابی بود که در دو مر له انجام شاااد .مر له اول بهصاااوري کیفی که برآیند
جمعآوری دادهها مشتمل بر  17مصا به نیمه ساختار یابته و مطالعه متون علمی و تحلیل اکتشابی عوامل بود .مقوالي
مرتبط به روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شد .در مر لهی دوم روایی و پایایی ابزار محقق ساخته مورد برر سی
قرار گربت .ابزارهای مورد استفاده عباري بودند از پرسشنامه تعارض زناشویی و پرسشنامه سازگاری زوجی اصالح
شااده و پرسااشاانامه آساایبهای تعاملی که محقق ساااخته بود .جامعهی آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل با عالئم
شخصیت نمایشی شهر اصفهان بودند .نمونهی پژوهش شامل  200نفر از زنان متأهل با عالئم شخصیت نمایشی که بر
اساس نمونهگیری هدبمند انتخاب و مورد بررسی قرار گربتند و با استفاده از نرمابزار «اس .پی .اس .اس ».تحلیل عاملی
صوري گربت.
نتایج :تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامهی آسیبهای تعاملی زنان نمایشی ابزاری چندبعدی است .آلفای
کرونباخ کل آزمون  0/93به دست آمد.
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مقدمه
زندگی زناشویی در دهههای اخیر با تغییرات و چالشهای
بسیاری مواجه شده و به تبع آن تعارضات ،ناهمگونیها و
آسیبهای تعاملی جدی دست به گریبان است که نشانههای
آن را میتوان در روابط زناشویی سست و ناپایدار و افزایش
میزان طالق در کشور مشاهده کرد .آسیبهای ازدواج،
مجموعه عواملی است که باعث ایجاد تعارض و اختالفات
زناشویی میشود ،میزان خشنودی و سازگاری زوجین را
کاهش میدهد ،مانع عملکرد بهنجار زندگی زناشویی
میگردد و گاهی به طالق و جدایی منجر میشود [ .]1کیفیت
زناشویی تابع نحوه تعامل زن و شوهر و شیوههای مقابله آنها
با موقعیتهای تنشزای زندگی است [ .]2پژوهشهای
بسیاری نشان دادهاند که کیفیت ارتباط زوجین با میزان
تعارضات و سازگاری زناشویی آنها ارتباط دارد .همچنین
جنبههای مشخصی از ارتباط متعارض ،تغییرات طوالنی
مدتی را در سازگاری رابطه پیشبینی میکند [ .]3از جمله
عوارض زیانبار تعارضات زناشویی از موارد زیر است :کاهش
کیفیت زندگی [ ،]4اختالالت غذایی ،بروز برخی بیماریهای
خاص مانند سرطان ،بیماریهای قلبی و دردهای مزمن [،]5
فرزندپروری ضعیفتر [ ،]6ناسازگاری کودکان [ ،]7افزایش
احتمال بروز تضاد والدین و فرزندان و خواهرها و برادرها [،]8
تزلزل استحکام خانواده و به تبع آن استحکام جامعه و نظام
اجتماعی [.]9
فراوانترین مشکالت ذکر شده از سوی زوجین پیرامون
خلق زن ،خلق شوهر و مشکالت عقیدتی است [ .]10بعالوه
برخی مشکالت زناشویی از قبیل عدم همراهی ،خیانت
جنسی ،عدم صداقت شوهر و کمبود عشق و عاطفه با خطر
باالی طالق توأم بودند .گاتمن و همکاران در بین زوجین
آشفته ،هفت الگوی مشکلزا که آنها را از زوجین سالم
متمایز میکند ،شناسایی نمودهاند که عبارتاند از :عواطف
منفی متقابل ،نسبت پایین رفتارهای مثبت به منفی ،میزان
باالی انتقاد ،تدافعی رفتار نمودن ،تحقیر و عیبجویی و
اسنادهای منفی و ثابت به همسر [.]11
به طور کلی با توجه به تئوریها و پژوهشهای مختلف
در بررسی مشکالت زناشویی آسیبهای زوجی در سه
حیطهی اساسی طبقهبندی شدهاند:
 )1آسیبهای درون فردی که منبعث از ویژگیهای
شخصیتی ،مشکالت روانی و ساختار جسمانی -شناختی فرد
از جمله اختالالت روانی و عادات آزاردهندهی هر یک از

زوجین است.
 )2آسیبهای بین فردی که شامل مشکالتی است که در
یک موقعیت تعاملی و در روابط بین زوجین از جمله
آسیبهای بین فردی اختالالت جنسی ،اختالالت عشق و
سوء رفتار با همسر ایجاد میشود.
 )3آسیبهای فرا فردی که به مشکالتی اشاره دارد که از
عوامل محیطی و خارج از رابطهی زوجین ازجمله مشکالت
اقتصادی ،مشکالت شغلی و دخالت خانوادههای مبدأ نشئت
میگیرد ،ولی بر رابطهی زناشویی تأثیر منفی مستقیم یا
غیرمستقیم دارد []12؛ بنابراین تحقیقات انجام شده ،نشان
میدهد که ویژگیهای فردی زوج یکی از
پیشبینیکنندههای مهم کیفیت زناشویی هستند و
فرایندهای شخصیتی ،تشکیلدهندهی اصلی پویاییهای
روابط نزدیک در نظر گرفته میشوند [ .]13مجموعهی روبه
افزایش تحقیقات نشان میدهد که آسیبهای روانی ذاتاً با
عملکرد زناشویی ارتباط دارد [ .]14در افراد مبتال به عالئم
اختالل شخصیت کمبود خوددانشی 1در مورد افکار ،رفتارها
و احساسات ممکن است یکی از عوامل اصلی یک ازدواج
ناموفق باشد [ .]15ناتوانی در حفظ روابط صمیمانه از
ویژگیهای اصلی بیشتر اشکال آسیبهای شخصیتی است
[.]16
اختالل شخصیت عبارتاند از مجموعه اختالالت روانی
شناختی که ویژگی اصلی آنها رفتارهای خشک و غیر
قابلانعطاف است .معموالً اختالل شخصیت از کودکی و
نوجوانی آغاز شده ،در صورتیکه آشفتگی شخصیتی پایدار و
فراگیر باشد و به مرحلهی رشدی خاصی محدود نباشد ،حتی
میتوان در بین نوجوانان آن را تشخیص داد [ .]17این
رفتارها به اشخاص آسیب میرساند ،چون مانع سازگاری آنها
با الزامات زندگی روزانه میشود و روابط آنها را با دیگران
مختل میسازد [.]18
2
طبقهبندی (دی ،اس ،ام  )5ده اختالل شخصیت در سه
گروه طبقهبندی شده است .یکی از اختالالت طبقه  Bاختالل
شخصیت نمایشی است .افراد مبتال به اختالل شخصیت
نمایشی تحریکپذیر و هیجانیاند و رفتارهای پررنگ و لعاب
نمایشی و برونگرایانه دارند .آنها گرفتار میلهای گذرا هستند
و تغییرات اغراقآمیز عاطفی و نمایشهای افراطی هیجانی
دارند [ .]19آنان به سرعت روابط صمیمانه و پرشوری را برقرار
میکنند ،ولی به سرعت خسته شده و احساس میکنند که
قدرشناسی کافی از آنان به عمل نیامده است [ .]20مدل
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چندبعدی اختالل از این توصیف حمایت میکند که آنها
تمایل دارند ،بیشازحد محتاج و وابسته باشند و به تائید نیاز
زیادی دارند [ .]17آنها نسبت به دیگران وسوسهانگیز و
تحریکآمیزند ،ولی در حفظ روابط عمیق و رضایتبخش
دچار مشکل هستند [ .]21برخی اختالالت شخصیت از جمله
اختالل شخصیت نمایشی و پارانویید با میزان طالق رابطه
مثبت دارند [.]22
بنابراین اختالل شخصیت نمایشی میتواند زندگی
زناشویی را به طرز قابل توجهی پیچیده کند و رابطه زناشویی
را در مشکالت متعددی درگیر سازد .بر اساس بررسی
پیشینهی پژوهش ،تاکنون هیچ مقیاسی در ایران برای
سنجش آسیبهای زوجی که زن دارای عالئم شخصیت
نمایشی با شد ،مالحظه نشد .از نظر کاربردی پرسشنامهی
حاضر در کلیهی مراکز مشاوره توسط درمانگران کاربرد
خواهد داشت و میتواند به شناسایی مشکالت بین زوجی و
در نتیجه تسهیل فرآیند درمان ،افزایش کیفیت زندگی
زناشویی و غنیسازی رابطهی زوجی این افراد کمک کند .پس
انجام چنین پژوهشی اهمیت و ضرورت مییابد .بهعالوه انجام
این پژوهش زمینهای مناسب جهت انجام تحقیقات مشابه
فراهم خواهد ساخت.

مینا ساداي علوی جازی و همکاران

شخصیت نمایشی شهر اصفهان بودند.
ب ) نمونه پژوهش:

نمونهگیری پژوهش حاضر طبق مراحل زیر انجام شد.
ابتدا از بین منابع و پیشینههای داخلی و خارجی علمی،
مرتبط و در دسترس با موضوع شخصیت نمایشی محدود به
سالهای ( 1980-2014منابع الکترونیکی ،کتاب ،پایاننامه
و مجالت) منابع به تعداد الزم تا حد اشباع مطالعه و طبقهها
انتخاب شدند .بهعالوه  17مصاحبه نیمه ساختار یافته از
متخصصان ،زنان دارای عالئم و همسرانشان انجام گرفت .این
افراد با نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند .نمونهگیری
هدفمند به انتخاب آزمودنیهایی اشاره دارد که حداکثر
اطالعات ممکن درباره پاسخ سؤاالت پژوهش به دست آید
[.]25
با توجه به روش تحقیق کیفی در این پژوهش ،پژوهشگر
بیش از یک دفعه نسبت به گردآوری دادهها اقدام میکند تا
به حد اشباع دادهها برسد ،بنابراین حجم نمونه پژوهش از
پیش تعیین نمیشود و اشباع اطالعات مدنظر است .دادهها
از  17مصاحبه بهاضافهی مطالعهی متون علمی جمعآوری
شد که تا رسیدن به پاسخهای مشابه و تکراری و تائید و
بررسی تیم تحقیق ادامه مییافت .در بخش مصاحبه تعداد
میتواند با توجه به منابع چندگانهی دادهها از قبیل مطالعهی
متون ،اسناد و مدارك و یادداشتهای شخصی پژوهشگر
تغییر کند [ .]26نمونهها با توجه به حداکثر تنوع در دادهها
انتخاب میشوند تا زمانی که اشباع اطالعاتی حاصل شود.
اشباع اطالعاتی بدین معنی است که درواقع مفهوم جدیدی
شکل نگیرد و تمام سطوح مفهومی تکمیل شده و محقق به
این نتیجه برسد که دریک مرحله از کار به مفاهیم و پاسخهای
مشابه دست یافته است [.]27
در بخش رواسازی و اعتباریابی گویههای پرسشنامه
نمونهی پژوهش شامل  200نفر از زنان متاهل با عالئم
شخصیت نمایشی که بر اساس نمونهگیری هدفمند انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفتند.تعداد نمونه از طریق فرمول نمونه
گیری کوکران به عنوان نمونه برآورد شدند[.]28

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع (ترکیبی -اکتشافی) است .اصل
بنیادی تحقیق با روشهای ترکیبی استفاده از تکنیکهای
کمی و کیفی در مراحلی از تحقیق است که میتواند بهصورت
همزمان یا متوالی انجام گیرد ،بهگونهای که دارای نقاط قوت
مکمل و نقاط ضعف ناهمپوشان باشد [ .]23مرحله اول این
پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است .تحلیل محتوای
دادههای کیفی و طبقهبندی آنها میکوشد تا معنای آنها را
درك کند [.]24
آزمودنی
الف) جامعه آماری:

جامعهی آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل با عالئم

NZ2 pq
)410 × 1.962 (0/5)(0/5
=
= 201
)(n − 1)d2 + Z2 pq (410 − 1)(0/05)2 + (1⁄96)2 (0⁄5)(0⁄5

=n

( 1980-2014منابع الکترونیکی ،کتاب ،پایان نامه و مجالت)
انتخاب شدند .به عالوه  17مصاحبه نیمه ساختار یافته از
متخصصان ،زنان دارای عالئم و همسرانشان انجام گرفت.
پس از ساخت پرسشنامهی محقق ساخته برای تعیین

ابزارهای پژوهش

ابزار اولیه برای ساخت گویههای پرسشنامه مطالعه از بین
منابع و پیشینههای داخلی و خارجی علمی ،مرتبط و
دردسترس با موضوع شخصیت نمایشی محدود به سالهای
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درصد آنها دیپلم و  55/6درصد مصاحبهشوندگان در
پژوهش زن و  44/4درصد دیگر مرد هستند .پس از توضیح
مختصر و روشن شدن علل پژوهش و بهعالوه هدف استفاده
از ضبطصوت و اطمینان دادن از محرمانه ماندن اطالعات
شخصی آنها تحقیق با رضایت و اطالع مصاحبهشوندگان
تهیه شد .طول مدت مصاحبه تابع شرایط و دامنه آن از (-70
 )26دقیقه بود .مصاحبه شامل چند پرسش کلی مثالً (زندگی
زناشوییتان چگونه است؟) تنها بهعنوان چارچوب اولیه برای
آغاز مصاحبه بود و در جریان مصاحبه توسعه مییافت.
سؤاالت راهنمای مصاحبه با توجه به گروههای متفاوت
مصاحبهشونده پیرامون حوزههای یکسان زندگی زناشویی و
به شکل متفاوت پرسیده شد .سایر سؤاالت در حوزههای
رابطه جنسی (عالقه داشتن ،فعال بودن در رابطه ،جذابیت
جنسی ،انتظارات جنسی) ،ارتباط هیجانی (بیان احساسات،
درك احساس شما ،صداقت در احساس ،ثبات عاطفی ،کنترل
احساسات ،مهرطلبی) ،تفکر و باورها (توقعات و انتظارات ،نوع
باورها ،تعبیر و تفسیرها ،استداللها ،منطق) ،رفتارها در زمینه
مالی (مدیریت مالی ،دخلوخرج ،پسانداز) ،سازگاری با
دوستان و خانواده (تمایل به رفتوآمد با دوستان و خانواده
اصلی ،ثبات در دوستی و همراهی ،میل به رابطه و صمیمیت،
رعایت مرزها و حریم خانوادگی و شخص) ،مدیریت منزل
(همکاری در انجام وظایف منزل ،نظم و انضباط منزل ،تفکیک
مسئولیتها ،وظیفهشناسی ،پرکردن مناسب اوقات فراقت)،
مهارتهای گفتاری -شنیداری (حفظ حرمت در گفتار،
استفاده از کلمات مناسب ،تن صدا ،حاالت چهره ،زبان بدن،
شفاف بودن در گفتار ،مهارتهای گوش دادن) بودند.
در مرحلهی دوم پژوهش ،بهمنظور تهیه پرسشنامهای
برای سنجش مقیاس آسیبهای تعاملی زنان نمایشی بر
اساس این مقوالت دوازدهگانه  103گویه طرح گردید .جهت
اعتباربخشی دستنوشتهها ،مصاحبهها و مقوالت تحلیل شده
همراه با کدهای اولیه استخراج شده و گویههای طرح شده به
چندین پژوهشگر ورزیده ارائه شد و نظرات تکمیلی آنها اخذ،
اصالحات الزم انجام و نکات الزم پیشنهاد شد.
دادههای جدید همزمان با تمام دادهها مقایسه شد تا
محوریت مطلوب در بین دادهها آشکار گردید .همچنین از
متخصصین برای تحلیل عامل اکتشافی و تغییر اطالعات و
بازبینی کمک گرفته شد .تخصیص زمان کافی به مطالعه و
ارتباط باز و همدالنه با مصاحبهشوندگان نیز از دیگر عوامل
افزاینده اعتبار دادها بود [.]34
به این ترتیب گویهها برای سنجش روایی محتوایی و
اعتبار گویهها به هفت نفر از متخصصان داده شد و نظرهای
آنها مورد بررسی قرار گرفت.

روایی آن از پرسشنامهی تعارض زناشویی و پرسشنامه
سازگاری زوجی اصالح شده (آر¬.دی¬.ا.اس) استفاده شد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اصالح شده ،توسط باسبی،
کران ،الرسن وکریستین[ ]29ساخته شد .این ابزار پانزده
سوالی از فرم اصلی و اولیهی سیودو سوالی توسط لیوایز و
اسپینر[ ]30ارائه شده بود ،تهیه شده است و به صورت طیف
شش تایی از صفر تا پنج نمرهگذاری میشود،پاسخ کامال
موافق نمرهی پنج و پاسخ کامال مخالف نمرهی صفر
میگیرد.پایایی پرسشنامه به شیوهی کرونباخ در مطالعهی
هولیست ومیلراز0/80تا0/90گزارش شدهاست .ویژگیهای
روانسنجی فرم فارسی این ابزاردر ایران توسط عیسینژاد[]31
بررسی شده و ساختار سه عاملی ،روایی و پایایی آن تایید
شده است .میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/82
وبرای عامل انسجام  0/78عامل توافق 0/77وعامل
رضایت 0/81گزارش شده است.پرسشنامهی تعارض زناشویی
توسط ثنایی [ ]32ساخته شده است و دارای  42سوال است.
بیشترین نمره¬ی کل پرسشنامه 210و کمترین نمره 42
است .این پرسشنامه تعارض زوجها را درهفت زمینه
میسنجد وشدت تعارض زناشویی را برآورد میکند.پایایی کل
این پرسشنامه توسط ثنایی برابر با  0/95وبرای هفت مؤلفه
آن بهترتی بذیل به دست آمد:کاهش همکاری ،0/90کاهش
رابطه جنسی  ،0/82افزایش واکنش هیجانی ،0/ 95افزایش
رابطه باخانواده ،0 /95افزایش حمایت فرزندان ،0/90کاهش
رابطه با همسر  ،0/85جداکردن امور مالی از یکدیگر 0/92
محاسبه شد[.]33
شیوه انجام پژوهش

در بخش اول برای ساخت گویههای پرسشنامه دادهها از
منابع مربوطه و 17مصاحبهی نیمه ساختار یافته جمعآوری
شد .برای انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از بین افرادی که
واجد مالكهای ورود به نمونه هستند و با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند با استفاده از آزمونهای تشخیصی
متناسب برای شخصیت نمایشی و با مشخص کردن
ویژگیهای دموگرافیک و دالیل اصلی مراجعه به مرکز مشاوره
(میل به طالق ،نارضایتی زناشویی ،روابط فرا زناشویی) تا حد
اشباع اطالعاتی انتخاب شدند 17.مصاحبه با مساعدت هشت
متخصص (پنج دکتری مشاور خانواده و عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان ،سه متخصص و فوق تخصص روانپزشک -
رواندرمانگر) و نه نفر زن نمایشی و همسرانشان انجام شد.
دادههای جمعیت شناختی آنها نشان میدهد که سن 33/3
درصد مصاحبهشوندگان در پژوهش  36تا  40سال ،مدت
ازدواج  55/6درصد آنها کمتر از  10سال ،تحصیالت 44/4
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هدف از بررسی متخصصان همخوانی گویههای پرسشنامه
با مقوالت حاصل شده بود .پس از بازخوانی مجدد و حذف
عباراتی که حداقل مورد توافق دو نفر از کارشناسان نبود،
پرسشنامهی اولیه با  97گویه آماده شد که بر روی یک گروه
 50نفری از زنان متأهل اجرا گردید .گویههای مشابه و
گویههایی که با نمره کل همبستگی کافی نداشتند ،حذف
گردید و در نهایت  70گویه با روش تحلیل عامل تأییدی با
استفاده از نرمافزار (اسپیاساس) 1باقی ماند.
در بخش رواسازی و اعتبار یابی ،پرسشنامهی محقق
ساخته روی  200زن متاهل با عالئم شخصیت نمایشی اجرا
شد .پرسشنامهها بدون نام و شامل اطالعاتی درباره سن،
میزان تحصیالت و طول مدت ازدواج بود .پرسشنامهها با
اطمینان دادن از محرمانه ماندن اطالعات شخصی آزمودنی و
ذکر هدف تحقیقاتی بود .بهعالوه پرسشنامه دارای
دستورالعمل بود تا آزمودنی هنگام پاسخگویی دچار
سردرگمی نشود .پاسخنامهی آزمون در مقابل هر سؤال
طراحی شد که شامل طیف پنج گزینهای کامالً موافقم،
موافقم ،نه موافقم نه مخالفم ،مخالفم ،کامالً مخالفم بود .شیوه
نمرهگذاری برای عبارات طیف لیکرت از شماره یک (کامالً
موافقم) تا شماره پنج (کامالً مخالفم) نمرهگذاری شد و در
نهایت نمرههای هر عبارت با هم جمع گردید.

روایی از  3روش محاسبهی روایی محتوایی ،تحلیل عوامل و
روایی همگرا واگرا پرسشنامه تعارض زناشویی و پرسشنامه
سازگاری زوجی اصالح شده (آر.دی.ا.اس) 2استفاده شد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اصالح شده ،توسط باسبی،
کران ،الرسن و کریستین [ ]29ساخته شد .این ابزار پانزده
سؤالی از فرم اصلی و اولیهی سیودو سؤالی توسط لیوایز و
اسپینر [ ]30ارائه شده بود ،تهیه شده است و بهصورت طیف
ششتایی از صفر تا پنج نمرهگذاری میشود ،پاسخ کامالً
موافق نمرهی پنج و پاسخ کامالً مخالف نمرهی صفر میگیرد.
پایایی پرسشنامه به شیوهی کرونباخ در مطالعهی هولیست و
میلر از  0/80تا  0/90گزارش شده است .برای اعتبار پایایی
آزمون از محاسبهی آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج
دادههای جمعیت شناختی نشان میدهد که سن 37
درصد شرکتکنندگان در پژوهش  30سال و کمتر ،طول
مدت ازدواج  45درصد شرکتکنندگان در پژوهش بیشتر از
 10سال و تحصیالت  40/5درصد شرکتکنندگان در پژوهش
دیپلم و زیر دیپلم است .برای بررسی روایی محتوا همه
گویههایی که میزان مربوط بودن آنها از نظر دو نفر از
کارشناسان تائید نشده بود حذف شد و با اجرای آزمون بر
روی یک گروه  50نفره گویههای مشابه و گویههایی که با
نمره کل همبستگی کافی نداشتند حذف گردید و در نهایت
فرم آزمون با  60سؤال مورد تجزیهوتحلیل عاملی قرار گرفت.
بهمنظور روایی سازه ابتدا دادهها با  200نفر مورد
تجزیهوتحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت .بر اساس فرم داده
شده تحلیل عاملی انجام شد .میزان مناسب بودن یا کفایت
گروه نمونه با آزمون کیسر ،مایر و الکین( 3کی.ام.اُ) بررسی
شد که دادههای آن در جدول  1مشخص شده است .یافتههای
جدول  1نشان داد که حجم نمونه کافی است ،زیرا عدد
 0/839از آزمون (کی.ام.اُ) نزدیک به یک است .همچنین برای
اینکه مشخص گردد آیا ماتریس همبستگی تفاوت معناداری
با همبستگی صفر دارد و بر این اساس انجام تحلیل عاملی
قابل توجیه باشد از آزمون کروی بارتلت 4با محاسبه مجذور
کای استفاده شد که میزان آن معادل  789/264به دست آمد
و با درجه آزادی  66در سطح  0/001معنادار بود .در تحلیل
عاملی اکتشافی با ارزش باالی یک سه عامل به دست آمد که
مجموعاً  58/359درصد واریانس را تبیین میکرد.
در شمارش بارهای عامل و با توجه به نمودار سنگریزه

شیوه تحلیل دادهها

پس از مطالعهی متون و اجرای مصاحبهها از متن آنها
واحدهای معنی تهیه شد و سپس واحدهای تحلیل ،چندبار
مرور و بر اساس تشابه مفهومی و معنایی پس از کدگذاری
مقولهبندی شدند .تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت تحلیل
محتوای کیفی و با رویکرد قراردادی انجام شد [ .]35در
نهایت دادهها در دوازده مقوله طبقهبندی شدند .این ابعاد
عبارتاند از ) روابطبینفردی )2 ،رابطهی زوجی )3 ،رابطهی
جنسی )4 ،عملکرد مادرانه )5 ،عملکردشغلی )6 ،عملکرد
اقتصادی )7 ،عملکرد خانهداری )8 ،رابطهی عاطفی)9 ،
واکنش در بحران )10 ،انتظارات از شوهر )11 ،جذابیت
فیزیکی )12 ،عهدشکنی .دادههای جدید همزمان با تمام
دادهها مقایسه شد تا محوریت مطلوب در بین دادهها آشکار
گردید.
پس از ساخت پرسشنامه برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهای متعارف آزمونسازی از جمله تعیین روایی ،تحلیل
عوامل و محاسبهی ضرایب پایایی استفاده شد .برای تعیین
SPSS
)Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS

مینا ساداي علوی جازی و همکاران

1

(Keiser, Mayer & Olkin )KMO

2

3

4Bartlett
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جدول  .3تحلیل عوامل پرسشنامه با روش مؤلفههای اصلی

که در تحلیل عاملی به دست میآید مشخص شد که در نهایت
سه عامل از این آزمون قابل بازشناسی است .عناصری که بار
عاملی آنها باالی  0/30است از اعتبار برخوردارند .در تحلیل
عامل نهایی ،تحلیل عاملی تجویزی با هم  58/359درصد
واریانس را تبیین کرد ،عامل اول  38/381درصد با  23گویه،
عامل دوم  11/276درصد با  25گویه و عامل سوم 8/702
درصد واریانس را با  23گویه تبیین نمود.

گویهها
عامل  :1جذابیت فیزیکی
عامل  :2روابط بین فردی
عامل  :3رابطهی جنسی
عامل  :4انتظارات از شوهر
عامل  :5عهدشکنی
عامل  :6عملکرد مادرانه
عامل  :7واکنش به بحران
عامل  :8عملکرد اقتصادی
عامل  :9رابطه عاطفی زوجی
عامل  :10عملکرد خانهداری
عامل  :11عملکرد شغلی
عامل  :12رابطه زوجی

جدول  .1آزمون محاسبه (کی.ام.اُ) و کروی بودن بارتلت
شاخصها
سنجش کفایت نمونهگیری ()Kaiser-Meyer-Olkin

مقدار
آماره
0/839

آزمون کروی بودن بارتلت ()Bartlett's Test of Sphericity
تقریب مجذور کای ()Approx. Chi-Square

789/264

درجه آزادی ()df
سطح معنیداری ()Sig

66
0/001

بهمنظور تعیین پایایی آزمون از همسانی درونی یا آلفای
کرونباخ استفاده گردید .جدول  4ضریب آلفای کرونباخ کل
و عوامل سهگانه را نشان میدهد .بر اساس دادههای این
جدول ضریب آلفای کل آزمون  ،0/93برای عامل آسیبهای
هیجانی  ،0/82برای عامل آسیبهای ارتباطی  0/86و برای
عامل آسیبهای کنشی  0/84محاسبه شد.

جدول  2متغیرها و بار عاملی هر یک از این متغیرها را نشان
میدهد .بیشترین بار عاملی در عامل اول مربوط به جذابیت
فیزیکی ،واکنش در بحران و رابطه عاطفی زوجی و انتظار از شوهر
بود .این عوامل آسیبهای هیجانی نامگذاری شد .بیشترین بار
عاملی در عامل دوم مربوط به متغیرهای روابط بین فردی ،رابطهی
جنسی ،رابطهی زوجی و عهدشکنی بود .این عامل تحت عنوان
آسیبهای ارتباطی نامگذاری شد .در عامل سوم بیشترین بار عاملی
مربوط به متغیرهای عملکرد مادرانه ،عملکرد شغلی ،عملکرد
اقتصادی و عملکرد خانهداری بود .این عامل را میتوان آسیبهای
کنشی نامگذاری نمود.

جدول  .4تعداد گویهها و آلفای کرونباخ کل آزمون و آسیبهای سهگانه
عامل
آسیبهای هیجانی
آسیبهای ارتباطی
آسیبهای کنشی
کل آزمون

جدول  .2عوامل سهگانه آزمون آسیبهای زنان و بار عاملی آنها
بارهای عاملی

عامل اول
(آسیبهای
هیجانی)

عامل دوم
(آسیبهای
ارتباطی)

عامل سوم
(آسیبهای
کنشی)

جذابیت ظاهری
روابط بین فردی
رابطهی جنسی
انتظارات از شوهر
عهدشکنی
عملکرد مادرانه
واکنش در بحران
عملکرد اقتصادی
رابطهی عاطفی زوجی
عملکرد خانهداری
عملکرد شغلی
رابطهی زوجی

0/468
0/471
0/233
0/839
0/205
0/159
0/802
0/334
0/523
0/330
0/078
0/257

0/378
0/646
0/616
0/140
0/558
-0/016
0/021
0/148
0/513
-0/129
0/066
0/748

-0/159
0/275
0/184
0/051
-0/410
0/652
0/219
0/708
-0/189
0/721
0/731
-0/152

تعداد گویه
22
25
23
70

آلفای کرونباخ
0/82
0/86
0/84
0/93

جدول  5همبستگی بین عوامل را نشان میدهد .نتایج
همبستگی نشان میدهد که بین آسیبهای هیجانی با
آسیبهای ارتباطی و کنشی رابطه مثبت وجود دارد ،یعنی با
افزایش آسیبهای هیجانی آسیبهای ارتباطی و کنشی نیز
افزایش خواهد یافت همچنین بین آسیبهای ارتباطی با
آسیبهای کنشی رابطه مثبتی وجود دارد که نشان میدهد
هر چه آسیبهای ارتباطی افزایش یابد ،آسیبهای کنشی نیز
افزایش خواهد یافت .ضرایب همبستگی نشاندهندهی روابط
قوی بین آسیبها میباشد.

در جدول  3نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مربوط
به عوامل دوازدهگانه که پس از آخرین مرحلهی کدگذاری
توسط تیم تحقیق یافت شد ،آورده شده است.

متغیرها

ارزش ویژه
2/30
2/48
1/81
3/94
2/07
2/79
2/66
3/56
2/93
2/69
3/15
3/77

درصد واریانس تبیین شده
57/53
49/59
36/22
49/20
34/50
55/83
44/28
42/56
58/64
53/77
44/94
47/12

جدول  .5همبستگی بین آسیبها
آسیبها
آسیبهایهیجانی
() p>0/001
آسیبهایارتباطی
() p>0/001

آسیبهایهیجانی

آسیبهایارتباطی
0/615
0/001

آسیبهای
کنشی
0/563
0/001
0/724
0/001

بهمنظور بررسی روایی همگرا و واگرای پرسشنامهی
مذکور از دو پرسشنامه تعارض زناشویی و پرسشنامه سازگاری
زوجی اصالح شده استفاده شد .نتایج جدول  6نشان داد بین
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پرسشنامه مذکور با پرسشنامه تعارض زناشویی رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .همچنین رابطه پرسشنامه مذکور با
پرسشنامه سازگاری زوجی اصالح شده منفی و معنیدار است.
وجود روابط معنیدار به ترتیب حاکی از روایی همگرا و
واگرای مناسب پرسشنامه محقق ساخته میباشد.

عمل جنسی وجود دارد .منظور از رابطه جنسی ارتباط بر
اساس هماهنگی ،تفاهم و یکدیگر را کامل کردن است [.]40
اغواگریهای افراطی ،توقعات باال و رفتارهای متظاهر جنسی
در کنار بیمیلی به رابطهی جنسی ،همسر را دچار سوء تعبیر
و شک میکند و حتی باعث کاهش حرمت نفس و بیاعتمادی
او به توان جنسی خود میشود و در نتیجه تعارض بیشتر و یا
اجتناب از یکدیگر را حاصل میکند.
بعد چهارم انتظارات از شوهراست .آنها انتظار دارند بر
دیگران رجحان داده شوند و تمایل دارند دیگران آنها را
دوست داشته باشند [ .]41به نظر میرسد توقعات و انتظارات
زن نمایشی غیرواقعبینانه و خارج از توان اجراست و در
درازمدت تعارض و خستگی برای طرفین رابطه ماحصل آن
است و با توجه به ویژگیهای فردی پیامدهای ارتباطی خاص
خود را دارد.
بعد پنجم آسیبهای تعاملی زن نمایشی عهدشکنی است.
او به دنبال بازتاب درخشندگی از سوی منبع تأییدکننده
است ،خواه همجنس یا جنس مخالف باشد .تمایل به تعدد
منابع نوازشگر تعهد او را کمرنگ کرده و رابطهی زوجی آنها
را دچار تنش بیاعتمادی و شک میکند.
بعد ششم عملکرد مادرانه است .عملکرد مادرانه زن
نمایشی در رابطه با فرزندانش نیز درگرو چگونگی برآورده
کردن نیازهای خویش است .فرزندان سطوح قابل توجهی از
نوسان بین وابستگی و هیجانات داغ و افراطی شدید تا
طردشدگی و غفلتهای حاد را تجربه میکنند .بنابراین
رفتارهای مادرانه نابالغ زن نمایشی فشار مضاعفی در رابطه
زوجی آنها دارد و تعارضات آنها پیرامون مسئولیتهای
فرزند پروری و زیرمجموعههای آنها افزایش مییابد.
بعد هفتم واکنش در بحران است .ظهور هیجانات شدید،
ناپایدار و نامتناسب در افراد دارای شخصیت هیستریونیک،
احتماالً بهعنوان جز هیجانی تکانشگری در نظر گرفته میشود
[ .]42انعطافناپذیری و ناسازگاری با موقعیت بحرانی باعث
سرازیر شدن بار مضاعفی از مشکالت به زندگی خانوادگی و
رابطهی زوجی میشود.
بعد هشتم عملکرد اقتصادی است .نتایج یک پژوهش
نشان داده است که سطوح باالی فشار اقتصادی با تعارضات
زناشویی در ارتباط است [ .]43زن نمایشی برای راهاندازی
نمایش با شکوهش به طور مداوم باید هزینه کند که باعث
فشارهای اقتصادی به همسر ،اعتراض و نارضایتی شدید او
میشود.
بعد نهم رابطه عاطفی زوجی است .این افراد انرژی روانی
خود را صرف اجتناب از احساسات تعارضات و خاطرات
نامعقول میکنند [ .]21زن نمایشی در رابطه با همسرش

جدول  .6همبستگی بین پرسشنامه محقق ساخته با پرسشنامههای
تعارض زناشویی و کیفیت روابط زناشویی
آسیبها
پرسشنامه محقق
ساخته () p>0/001
تعارضزناشویی
() p>0/001

پرسشنامه
محقق ساخته

تعارضزناشویی
0/528
0/001

مینا ساداي علوی جازی و همکاران

کیفیت روابط
زناشویی
-0/567
0/001
0/589
0/001

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این پژوهش آسیبهای تعاملی زنان
نمایشی در رابطهی زناشویی آنها در دوازده بعد فهرست
گردید .بعد اول دغدغهی زن نمایشی برای جذابیت ظاهری
اوست .آنها بیشتر عزت نفسشان را از ظاهر خود به دست
میآورند و هنگامیکه عزت نفس آنها پایین بیاید درصدد
جراحی برمیآیند [ .]36افراد نمایشی برای جلوه دادن رتبه
و طبقه اجتماعی و اقتصادی خود میبایست ،الزاماً دست به
عمل جراحی بزنند ،چون آنها بیش از سایرین نیاز به این
توجه و تحسین دارند [ .]37داوطلبان جراحی زیبایی دچار
نوعی اختالل همچون اختالل بدشکلی بدن ،اختالل شخصیت
خودشیفته و نمایشیاند [.]38
بنابراین افراط در رسیدگی وسواس گونه جسمانی نوع
پوشش انتخابی اغواگر با هدف کسب توجه ویژه در رابطه
زناشوییاش منجر به غفلت از نیازها و اهداف و سایر
مسئولیتهای زناشویی ،صرف هزینههای اقتصادی و روانی و
نارضایتی همسر شده و میزان اختالفات بین زوجی را افزایش
میدهد.
بعد دوم روابط بین فردی زن نمایشی است که در این
سطح اعم از روابط با همسر و فرزندان ،خانواده اصلی زن،
رابطه با همکاران ،همسایهها ،همکالسیها ،خانواده همسر و
دوستیهای اجتماعی است .این افراد نمیتوانند دلبستگی
عمیق را به مدت طوالنی حفظ کنند [ .]39توجهطلبی
افراطی بهصورت الگویی نافذ و فراگیر در تمام روابط پایدار
است و موجبات تنش و فشار را برای اطرافیان ،خانواده و
بهخصوص شوهرش فراهم میکند.
بعد سوم که رابطهی جنسی اوست .معموالً زن نمایشی
رابطه جنسی گرم و لذت بخشی را تجربه نمیکند .لکان
میگوید برای زن هیستریونیک رابطه جنسی وجود ندارد ولی
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نامتناسب بهمنظور کسب توجه بیشتر بیاعتمادی و نارضایتی
را در رابطهی زناشویی به وجود میآورد .دغدغه دائمی زن
نمایشی برای دیده شدن ،او را نسبت به نیازهای عاطفی
همسر بیتوجه کرده و احساس خشم و محرومیت از کسب
عواطف مثبت به شوهر میدهد .ترسهای زیربنایی ،احساس
ناامنی ،تنهایی و طرد شدن او جایی برای صمیمیت ،درك
متقابل ،همدلی و ابراز هیجانات اصیل باقی نمیگذارد.
آسیبهای ارتباطی به چگونگی تعارضات در انواع روابط
آنها اشاره میکند .شکست در برقراری ارتباط سالم یکی از
رایجترین مشکالتی است که از سوی زوجین ناراضی ابراز
میشود .مطالعات نشان میدهد که آسیب در روابط بین
فردی و ناتوانی در دنبال کردن وظایف اصلی زندگی
بزرگسالی بهویژه وظایف مرتبط با روابط نزدیک ،درونمایه
مشترك همهی مشکالت شخصیتی است و نشانگان
آسیبشناسی شخصیت به طور ثابت به مشکالتی در تعامل
افراد با دنیای بین فردی و بهویژه در روابط زناشویی منجر
میگردند [ .]16نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میدهد ،زن
نمایشی در شروع رابطه پرشور ،مشتاق ،معاشرتی و جذاب به
نظر میرسد ،ولی به دلیل خودمحوری ،عدم توان همدلی،
بهرهکشی و گدایی مداوم توجه به زودی طرف مقابل را به
سرخوردگی و دلزدگی میرساند .در خاتمهی روابط عموماً
طرف مقابل متهم ،مقصر و مورد سرزنش قرار میگیرد ،ولی
به دلیل وابستگی و احساس بیهویتی و نیاز به دیده شدن
خیلی زود رابطهی جدیدی را شروع کرده و توجهخواهی
مداومش را از سر میگیرد و این چرخه همچنان ادامه مییابد.
رفتارهای فریبنده و نمایشیاش باعث اجتناب و یا جنگ
اطرافیان و تنش و دشواری زندگی آنها است.
آسیبهای کنشی به چگونگی عملکرد زن نمایشی در
حوزههای مختلف عملکردی او بستگی دارد .پژوهش نشان
داد که زن نمایشی از نظر اجرایی ضعیف عمل میکند.
افراد دارای اختالل شخصیت اغلب با مشکالت تحصیلی،
کار ،خانواده و ارتباط ،سوءمصرف مواد ،خشونت و جنایت،
خودکشی ،مرگومیر ،تصادفات ،مسائل مربوط به حضانت
فرزند و شکست در درمان و ترك تحصیل مواجه میشوند
[ .]46افراد مبتال به اختالل شخصیت اغلب تمایلی به قبول
کمکهای حرفهای ندارند و دیگران را به خاطر مشکالتشان
سرزنش میکنند .یافتههای علمی نشان داده که کیفیت و
ثبات رابطه زوجین با نتایج مثبت آموزشی ،شغلی ،اجتماعی
و فردی متفاوتی ارتباط دارد [ .]45یافتههای پژوهش حاضر
نیز نشان میدهد ،گرایش شدید و دغدغهی دائمی زن
نمایشی بهعنوان اثری درخشان در صحنههای مختلف
اجرایی ،موجبات ناکارآمدی در اجرای وظایف و غفلت از

عواطف و هیجاناتش را به شکل افراطی ،متظاهر و بدون هیچ
عمق و استحکامی نشان میدهد .نبود صداقت عاطفی در
رابطه با همسر و بروز هیجانهای افراطی نامتناسب بهمنظور
کسب توجه بیشتر بیاعتمادی و نارضایتی را در رابطه
زناشویی به وجود میآورد .این زوج صمیمیت عاطفی محدود
و سطحی را تجربه میکنند.
بعد دهم عملکرد خانهداری است .زن نمایشی با توجه به
هیجانخواهی افراطی به زودی از کارهای تکراری و روزمرگی
احساس مالل و فرسودگی دارد .توجه افراطی به مسائل
ظاهری خانه و بیمسئولیتی در قبال وظایف شخصی تعامالت
زوجی را مخدوشتر و سوءتفاهمات فیمابین را بیشتر میکند.
بعد یازدهم عملکرد شغلی است .زن نمایشی معموالً در
محیط شغلی عملکرد ضعیف و سطحی دارد ،مگر اینکه امکان
نمایش برایش مهیا باشد .بنابراین عملکرد شغلی حساب نشده
و اصطکاكهای محیط شغلی و سرازیر شدن این فشار به
خانواده عدم کسب جبران دائمی از سمت همسر تعارض و
اختالف زوجی را دامن میزند و اجتناب و یا جنگ زناشویی
را افزایش میدهد.
بعد دوازدهم رابطهی زوجی است .تعامالت زوجی زن
نمایشی توأم با برتریطلبی ،رفتارهای نمایشی ،نوسانات
شدید ،خودمحوری و بیمسئولیتی در حوزههای مختلف
رابطهی زوجی است .با توجه به سبک مقابلهای شوهر (فرار/
جنگ) و ویژگیهای شخصیتی میزان اختالفات در آنها
متفاوت است و به طور کلی تعامالت زوجی آنها معیوب و
میزان نارضایتی و سردی آنها به مرور زمان افزایش یافته و
خانواده با زن هیستریونیک به شدت مستعد از هم پاشیدگی
هستند.
نتایج این پژوهش نشانگر آن است که ساخت ابزاری برای
شناسایی آسیبهای تعاملی زن دارای عالئم نمایشی
امکانپذیر است و اجرای این ابزار با نمونهی مطلوب و انجام
تحلیل عاملی نشان میدهد که دربارهی آسیبهای تعاملی
آنها سه عامل جداگانه قابل شناسایی است :آسیبهای
هیجانی ،آسیبهای ارتباطی ،آسیبهای کنشی .آسیبهای
هیجانی به آسیبهای عاطفی  -احساسی زوج اشاره میکند.
جستجوی مداوم صمیمیت در روابط بین فردی مهم،
همراه با اضطراب زیاد خود تنشهای فراوانی در پی دارد و
منجر به افزایش تنیدگی میشود [ .]44بهعالوه مطالعات
نشان میدهد ،چالش برقراری یک ارتباط مستمر عاشقانه
برای بیشتر افراد دچار اختالالت شخصیتی فعالیتی دلهرهآور
است [ .]45آنها در روابط نزدیک نگرانی بارز عاطفی دارند
[ .]32یافتههای پژوهش حاضر نیز نشان میدهد ،نبود
صداقت عاطفی در رابطه با همسر و بروز هیجانهای افراطی
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تبادل متوازن بده و بستان در روابط خانوادگی را فراهم
میکند.
بنابراین عملکردهای اجرایی حساب نشده ،تنشهای
ناشی از عدم انجام وظایف و سرازیر شدن این فشارها به
خانواده وعدم کسب جبران دائمی از سمت شوهر ،تعارض و
اختالف زوجی را دامن میزند.
این سه عاملی که در این پرسشنامه به دست آمد ،سه
حوزهی آسیبهای تعاملی زن نمایشی در رابطهی زوجی او
را نشان میدهد و به عبارت دیگر آسیبها را میتوان در این
سه عامل طبقهبندی کرد .آسیبهای هیجانی شامل جذابیت
ظاهری ،انتظارات از شوهر ،واکنش در بحران ،رابطهی عاطفی
زوجی ،آسیبهای ارتباطی شامل روابط بین فردی ،رابطهی
جنسی ،عهدشکنی ،رابطهی زوجی ،آسیبهای کنشی شامل
عملکرد مادرانه ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد خانهداری،
عملکرد شغلی است.
بنابراین برای حل مشکالت بین زوجی آنها ابتدا باید به
دنبال ارزیابی این عوامل سهگانه بود و سپس به مداخالت
الزم پرداخت .گویههای این آزمون نه فقط مبتنی بر مطالعات
منابع بلکه بر اساس مصاحبه با زنان نمایشی ،شوهران آنها
و متخصصان صورت گرفت .ازاینرو این آزمون کامالً منطبق
با فرهنگ جامعه ایران بوده و بومی است .پس نسبت به
آزمونهای دیگر غیربومی از این امتیاز برخوردار است .در
پرسشنامهی حاضر مقیاسها به نحوی طراحی شدهاند تا
عالوه بر آنکه میزان یا شدت آسیبهای تعاملی زن نمایشی
تعیین میگردد ،حیطهی مشکلساز را نیز مشخص مینماید.
افزون بر آن میتواند حیطههای روانشناختی و رفتاری زن
نمایشی را تبیین کند .بهعنوان مثال واکنش به بحران
بهعنوان حیطهای معرفی میشود که میتواند بر انجام
رفتارهای تکانشی و پرخطر او تأثیرگذار باشد و با شناسایی
این حیطه میتوان انجام چنین رفتارهایی را پیشبینی نمود
و مداخلهی مناسب را انجام داد .همچنین این پرسشنامه یک
پرسشنامهی خود گزارش دهی است که میتواند ارزیابی
آسیبها را از دیدگاه زن نمایشی تعیین کند ،گرچه بهتر است
این نوع مقیاس با مقیاسهای مصاحبه ،مشاهده و گرفتن
شرح حال از اطرافیان بهخصوص شوهر تکمیل گردد ،ولی در
مواردی که حجم نمونه زیاد باشد ،بیشترین کاربرد را دارد.
ازاینرو مقیاس عالوه بر کاربرد بالینی میتواند کاربرد
پژوهشی نیز داشته باشد.
از محدودیتهای این پژوهش وابستگی نتایج به شرایط
زوجین مورد مطالعه از جمله (مکان ،ویژگیهای شوهر،
چرخهی زندگی خانوادگی) بود .محدودیت دیگر عدم بررسی
پویاییهای کلی رابطهی زوجی آنها است .این محدودیتها
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از ویژگیها و قابلیتهای پژوهش کیفی است که پژوهش را
منحصربهفرد میکند .پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای دیگر
این پدیدهها بررسی شود.
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پرسشنامهی آسیبهای زوجی زن با عالئم شخصیت نمایشی
(دوست گرامی این پرسشنامه فقط کاربرد پژوهشی دارد و پاسخهای شما کامالً محرمانه خواهند ماند ،پاسخ گویی دقیق شما کمک زیادی به ما خواهد نمود .لطفاً در مقابل هر یک از
عبارات میزان موافقت یا مخالفت خود را با عالمت مشخص کنید).
از همکاری شما بینهایت سپاسگزارم
نه موافقم نه
کامالً
کامالً مخالفم
مخالفم
موافقم
جمالت
مخالفم
موافقم
چون خودم را الیق و شایسته زندگی بسیار سطح باالتری میدانم ،از زندگی فعلیام راضی
1
نیستم.
هیچگاه از بودن در زندگی زناشوییام خشنود نبودهام.
2
3

افراط در رسیدگی به ظاهرم تنش و اختالف دائمی با همسرم را به دنبال دارد.
معموالً در بحرانها آنقدر مشکل جسمی (سردرد ،غش ،بیحسی و )...پیدا میکنم که نمیتوانم
کاری انجام دهم.

5
6
7
8

من باید اولویت اصلی در همهی امور زندگی همسرم باشم.
اگر کاری برای منزل یا فرزندانم انجام میدهم ،انتظار دارم آنها را ببیند و به زبان بیاورد.

4

9
10

نوع رابطه با خانوادههایمان ،باعث اختالفات زناشوییمان میشود.
خیلی برایم مهم است که وسایلم تک و منحصربهفرد باشد.
برتری من نسبت به خانواده همسرم باعث حسادت آنهاست.
خواهان توجه همیشگی از همسرم هستم.

11

بااینکه به مقدمات رابطه جنسی اهمیت میدهم ،ولی میل جنسی ندارم.

12

توجه فراوانی که الیق آن هستم را از طرف همسرم دریافت نمیکنم.
از رابطه جنسی خیلی لذت نمیبرم ،اما دوست دارم بینهایت تحریک کنند باشم.

14
15
16

مشکالت مداوم در روابط دوستانهام باعث شکایت همسرم میشود.
سبک لباس پوشیدن متفاوتم ،موجب حسادت اطرافیانم میشود.
همسرم شک دارد که واقعاً او را دوست داشته باشم.
برایم مهم است که همسرم همواره به تفریح من بها دهد.

18

رابطه زیاد با خانواده خودم شکایت همسرم را به دنبال دارد.

19

نیاز دارم ،همواره در نظر همسرم جذابترین فرد باشم.
جمالت

20

ترجیح میدهم ،همواره پایبند زندگی زناشویی خودم باشم.

21

انتظار دارم ،همسرم به هیچ فرد دیگری به اندازه من توجه نکند.

22
23
24
25
26
27
28

همسرم از نحوهی توجه من به فرزندانم رضایت دارد.
همسرم زحمات مرا در خانه نمیبیند.
رابطه متعهدانه و طوالنیمدت زناشویی برایم کسلکننده است.
همسرم از اینکه به ظاهر و نحوهی لباس پوشیدنم اهمیت میدهم ،مرتباً شکایت میکند.
موقع ابزار احساسات به همسرم شک می کنم که آیا واقعا او را دوست دارم.
من الیق بهترین و کاملترین مردان هستم.
وقتی متوجه میشوم ،کسی از جنس مخالف به من توجه میکند ،خوشم میآید.
گاهی احساس میکنم ،خودم هنوز حالتهای بچهگانه دارم وتوان بچهداری ندارم.

30
31

انجام امور بچهها برایم خوشایند است و همسرم بابت این موضوع خوشحال است.
معتقدم زندگی زناشویی نباید زندانی برای جدا شدن از جنس مخالف باشد.
شروع رابطه جنسی برایم خوشایند و ادامهی آن خستهکننده است.

33
34

هرگاه همسرم بیتوجهی میکند ،تمایل پیدا میکنم که با جنس مخالف رابطه برقرار کنم.
دوست دارم همسرم در حضور دیگران نشان دهد ،ما بهترین زندگی را داریم.

35

در بحرانهای زندگی ضعیف هستم و به شدت نیاز به کمک دارم.

13

17

29

32

کام ً
ال
موافقم

کامالً
موافقم

جمالت
36

حاضرم هر کاری انجام دهم تا توجه و تائید همسرم را دریافت کنم.

37

در بحرانها به دنبال مقصر اصلی میگردم و مشاجرات زناشوییام زیادتر میشود.
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نه موافقم نه
مخالفم

نه موافقم نه
مخالفم

مخالفم

مخالفم

کامالً مخالفم

کامالً مخالفم
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38

همسرم بیشتر به ظاهر و زیبایی زندگی اهمیت میدهد تا اینکه نگران صرفهجویی آینده باشد.

39
40

همسرم از اینکه نمیتوانم هیچ پساندازی داشته باشم شکایت دارد.
همسرم در موقع بحران در زندگیام بیشتر به فکر راهحل است.
حساسیت زیاد به ظاهرم موجب تأخیر در آماده شدن برای بیرون رفتن شده که علت اصلی
تعارضات زناشویی ماست.
احساس میکنم در بحرانها ،ناراحتی بیشازحد نشان میدهم.
نیاز دارم ،همواره در نظر همسرم جذابترین فرد باشم.
از اینکه هر چیزی را می بینم تمایل دارم ،بالفاصله آن را بخرم همسرم عصبانی میشود.

45
46
47
48

تغییر شغل و تجربههای کاری جدید برایم جذاب است.
دوست دارم ،همسرم تحت تأثیر اغواگریهای جنسی من قرار بگیرد.
مسائل مالی و هزینههای من یکی از علل اصلی مشاجرات زناشویی ماست.
امور خانه برایم تکراری ،یکنواخت و کسل کننده است.

49

همسرم به عواطف و احساسات من در زندگی مشترکمان اعتماد ندارد

50
51
52
53

معتقدم در زندگی مشترکمان هیچگاه از طرف همسرم درك نشدهام.
از اینکه درآمد شوهرم برای نیازهای مالی من کافی نیست ،خیلی ناراحتم.
مشکالت با همکارانم تنشهای خانوادگیام را زیاد میکند.
گاهی آنقدر سرگرم تفریح و سرگرمی میشوم که به کل کارهای خانه را فراموش میکنم.

41
42
43
44

کامالً
موافقم

جمالت
54

هیجان روابط جدید با جنس مخالف برایم جذابتر از رابطه با همسرم است.

55
56

عدم تفاهم و مشاجرات سنگین در زندگی زناشویی ما کامالً مشهود است.
خیلی زود از انجام کارهای خانه خسته میشوم.
درگیریهای من در محیط کارم باعث مخالفتهای شدید همسرم با شغلم میشود.

58
59
60
61
62
63

من وهم سرم در زندگی مشترکمان هماهنگ و همراه عمل میکنیم.
کوتاهی من در انجام مسئولیتهای فرزند پروری ،همسرم را عصبانی میکند.
آنقدر پیرامون وقایع محل کارم حرف میزنم که خانوادهام خسته میشوند.
شاغل بودن من تأثیر سازندهای در زندگی زناشوییام دارد.
احساس می کنم زندگی زناشویی ما به شدت پر نوسان است.
برای انجام کارهای خانه به کمک فرد دیگری نیاز دارم وهم سرم حمایتم نمیکند.
همسرم از اینکه در محیط شغلی به آسانی میتوانم توجه همه را به خود جلب کنم ،راضی
نیست.
برتریطلبی در شغلم باعث رنجش اطرافیانم میشود.
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خودم را شایسته مردی بسیار مهمتر از همسرم فعلیام میدانم.
همیشه در رؤیاهایم زندگی بسیار سطح باالتر از زندگی فعلیام را تصور میکنم.
حساسیت زیاد من به ظاهر و لباسم همسرم را دچار سوء تعبیر و بدبینی کرده است.
فارغ از همهی مسائل زندگی همواره از رابطه جنسی با همسرم لذت
بردهام.
عدم توجه کافی و حمایت همسرم ،علت اصلی تعارض در زندگی مشترکمان است.
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مینا ساداي علوی جازی و همکاران

موافقم

نه موافقم نه
مخالفم

مخالفم

کامالً مخالفم

نحوهی نمرهگذاری پرسشنامه
پاسخنامهی آزمون در مقابل هر سؤال قرار دارد که شامل طیف پنج گزینهای کامالً موافقم ،موافقم ،نه موافقم نه مخالفم ،مخالفم،
کامالً مخالفم بود .شیوهی نمره گذاری برای عبارات طیف لیکرت از شماره یک (کامالً موافقم) تا شماره پنج (کامالً مخالفم) است و
گویههای ( )40،58،61،70 ،30 ،22 ،20بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .تمام نمرات با هم جمع میشوند .الزم به ذکر است
که نمرات این پرسشنامه بهصورت معکوس تفسیر میشود؛ یعنی کسب نمرات بیشتر در پرسشنامه نشانهی آسیب کمتر است و هر
چه فرد نمره کمتری دریافت نماید ،نشان از آن دارد که آسیبهای بین زوجی بیشتری را در روابط خود دارد.
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