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 چکيده
هدف مقاله حاضر تبیین دلزدگی زناشویی بر اساس مدل مفهومی عملکرد خانواده در بین 

شامل  پژوهش، آماري جامعه. توصیفی از نوع همبستگی است زوجین است. روش پژوهش

 حجم است. 7931کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بابل در تابستان 

خوشه اي تصادفی انتخاب شده اند.  گیرينمونه تعیین شده که با روشنفر  022  ،نمونه

هاي پژوهش به وسیله آزمون همبستگی و رگرسیون چندمتغیري با استفاده از نرم افزار داده

24SPSS هاي عملکرد خانواده با بین مولفه هاي پژوهش نشان داد کهتحلیل شدند. یافته

براساس مقدار  همجنین، وجود دارد.زوجین رابطه معکوس و معناداري دلزدگی زناشویی 

اي بین مجموعه متغیرهاي همبستگی آماري قوي ،R(17/2ضریب همبستگی چندگانه با )

وجود دارد. مقدار ضریب تعیین یا دلزدگی زناشویی در بین زوجین مستقل و متغیر وابسته 
0R  دلزدگی زناشویی درصد از تغییرات متغیر  02/2بیین باشد، نشانگر تمی 02/2نیز که برابر با

است. با توجه در نظر گرفته شده خانواده عملکرد مولفه هاي توسط مجموعه در بین زوجین 

 یدلزدگ در بین زوجین، خانوادهسالم عملکرد توان نتیجه گرفت که به نتایج پژوهش می

 یی را کمتر می کند.زناشو

دلزدگی زناشویی، حل مشکل، آمیزش عاطفی،  ،هعملکرد خانواد :واژگان کليدي

 همراهی عاطفی.

 

 

 

 

  

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
81  /

ان
ست

تاب
 1

89
3

 
ص

 /
  

93- 
93

  

 2، هایده شربت اوغلی اصل1تبارحسين نازک

 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ،استادیار گروه جامعه شناسی 7
 .الریجانی، آمل، ایران ه آزاد اسالمی، واحد آیت اهلل آملیکارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگا 0

 

  نام نویسنده مسئول:

 تبارحسين نازک

 مدل مفهومی عملکرد خانواده تبيين دلزدگی زناشویی زوجين بر اساس
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 مقدمه
ازدواج یک مؤلفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد. به واسطه ازدواج زن و مرد از طریق یک نیروي ناشی از غرایز، 

احمدي ) ر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایندآیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگ

( و 07)سوره روم، آیه  (. خانواده محیطی مقدس، با صفا و به زیباترین تعبیر قرآنی محل سکون و آرامش واقعی است79۱0 و همکاران،

 (.7939 ،)فرهنگی اده داردقالب خانو در هاي خود بسط ارزش به حفظ و بقاء خود نیاز هرجامعه اي براي تداوم و

 آسیب و تحول، تغییر التیام، و رشد کانون و است اجتماعی و عاطفی واحدي خانواده که این به توجه خانواده، با کارکرد زمینۀ در

 نسلی هر در که است جامعه اصلی رکن و اجتماعی تعادل و شرط همبستگی عامل خانواده چنین هم و است آنها بین روابط و اعضاء شناسی

 روانی، فشار آن که در نیست این خانواده کارایی مالك و کند می تجلی اعضایش تعامالتی الگوهاي در این کارکرد معموالً و دارد کارکرد

 يناکارآمد بنابراین دارد؛ توانایی کارکردهایش و وظایف تحقق در چه اندازه تا خانواده که است این باشد، بلکه نداشته وجود مشکل و تعارض

 (.7930انجامد)عبادت پور و دیگران،  می زوجین آسیب به کارکردهایش، و وظایف انجام خانواده در آسیب و

عملکرد خانواده به چگونگی روابط اعضاي خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم گیري ها و حل مشکالت اعضاي خانواده 

فرآیندهاي خاص  هاي رسمی دربارهگیل ایدهپژوهشگران در دانشگاه مک 7302ل (. اوایل سا0222مربوط می شود)سیلبورن و همکاران، 

مستر طی سال ها توسط دانشگاه مکاي از عملکرد خانواده برداشتند. این مدلهاي اولیه را به سمت مدل اولیهخانواده را آغاز کردند و گام

( مطرح کردند این مدل 73۱9است. همان گونه که اپشتاین و بالدوین ) مستر معروفشکل گرفت و به عنوان مدل عملکرد خانواده مک 7312

. بخشی از نظام خانواده 0هاي مختلف خانواده به همدیگر مرتبط هستند. . بخش7ها بنا شده است: بر اساس پنج مفهوم اساسی نظریه سیستم

. ساختار و سازمان خانواده 4درك یک بخش آن بطور کامل فهمید. توان عملکرد خانواده را با . نمی9توان جداي بقیه نظام درك کرد. را نمی

دهد. این . الگوي تبادلی نظام خانواده، رفتار اعضاي خانواده را شکل می0کنند. عوامل مهمی هستند که رفتار اعضاي خانواده را تعیین می

نواه به همراه یک بعد کلی در زندگی خانوادگی شدند. گیري شش جنبه خاص عملکرد خافرضیه ها همراه با مشاهدات بالینی منجر به شکل

ها، پاسخگویی عاطفی، مشارکت عاطفی، کنترل رفتار، این مدل همچنین یک بعد کلی دارد که این ابعاد عبارتند از: حل مسئله، ارتباط، نقش

 (.0221شود )آرونز، مک دونالد، کانلی، نیوتون، به میزان سالمت یا آسیب کلی خانواده مربوط می

از طرف دیگر، یکی از متغیرهایی که به نظر می رسد در روابط زوجین روي دهد دلزدگی زناشویی است. بنا بر تعریف دلزدگی، یک 

حالت خستگی و از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی است که نتیجه درگیري هاي طوالنی مدت در موقعیت هایی است که افراد از نظر عاطفی 

بات زیادي دارند. چنین موقعیت هایی معموالً به علت تفاوت زیاد بین توقعات و واقعیت بروز می کند و مهم ترین توقع آن ها و احساسی مطال

این است که چیزي بیابند که به زندگی شان معنا بخشد. دلزدگی زمانی بروز می کند که زوجین متوجه می شوند، علیرغم تالش شان رابطه 

داده و نخواهد داد. در واقع، انباشته شدن سرخوردگی ها و تنش هاي زندگی روزمره، سبب فرسایش می شود و سرانجام آن ها به زندگی معنا ن

 (.79۱4، ترجمه گوهري راد و افشار، 7332به دلزدگی منجر می شود )پاینز، 

داد.  نخواهد و نداده معنا زندگی به شان رابطه شان، هاي تالش که علیرغم شوند می متوجه زوجین که کند می بروز زمانی دلزدگی

 به کافی همسرشان به زدن منفی برچسب توجیه براي اي کننده دلسرد حادثۀ هر گیرند، می فاصله شیفتگی و از عشق شوهر و زن وقتی

 انتظار ربا یک ولو زن اگر شود. می تلقی احساس بی فرد یک نداد، حساسیت نشان بار یک اگر حتی شرایط این در رسد. شوهر می نظر

 جنسی مسائل حوزة در آنان زنان، نارضایتی براي زناشویی دلزدگی ساز زمینه عوامل از یکی شود. می نامهربان نکند، را برآورده شوهر محبت

 زناشویی دلزدگی شیوع امروزه که دهد می نشان خانواده کارشناسان (. تحقیقات02: 7934فرد،  صداقتی و است)کمایی مشترك زندگی در

 (.7930شوند)عبادت پور و دیگران،  می مواجهه دلزدگی با خود ازدواج در زوجین درصد از 02که  طوري شده است. به تربیش

مرور تحقیقات داخلی و خارجی نشان می دهد که عملکرد خانواده با دلزدگی زناشویی رابطه معناداري دارند. اسفنجیر، رمضانی و  

بهشهر پرداختند.  شهرستان متأهل زناشویی فرهنگیان دلزدگی با زوجین رضایت و خانواده ملکردع بین رابطه ( به بررسی7930جوانمرد)

 مستقیم و مثبت رابطه روانی( و عاطفی زناشویی)جسمی، دلزدگی هايبا مؤلفه خانواده عملکرد بین که داد نشان پژوهش هاي یافته نتایج

 زوجین و رضایت خانواده داشت. عملکرد وجود معکوس و منفی رابطه اشوییزن دلزدگی هاي مؤلفه با رضایت زوجین بین داشت. وجود

 کارکردهاي خانواده اي واسطه نقش عنوان با (7930دیگران) و پور عبادت پژوهش کنند. نتایج بینی پیش را زناشویی دلزدگی اند توانسته

 و منفی تأثیر معنوي باورهاي و فردي آوري تاب رد خانواده،کارک که داد نشان زناشویی، دلزدگی و معنوي باورهاي و فردي تاب آوري براي

 دلزدگی معنوي، باورهاي و فردي آوري خانواده، تاب کارکرد که داد نشان مسیر تحلیل نتایج داشت. دلزدگی زناشویی کاهش در داري معنی

 با درمانی زوج عنوان اثربخشی با ايمطالعه ( در7930است. گودرزي) برخوردار مناسبی از برازش مدل و کند می بینی پیش را زناشویی

 کنترل گروه با مقایسه در ستیر ارتباطی رویکرد با درمانی زوج که داد زناشویی نشان دلزدگی کاهش و خانواده عملکرد بر بهبود ستیر رویکرد

 است. نادري زناشویی شده دلزدگی زانمی کاهش باعث ستیر ارتباطی رویکرد با درمانی زوج چنین است. هم شده زوجین عملکرد بهبود باعث
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 داد نشان نتایج داد. مرد انجام و زن صمیمیت کارکنان و عملکرد خانواده زناشویی، دلزدگی عنوان مقایسه با اي مطالعه (7937آزادمنش) و

 تفاوت مرد و زن کارکنان بین هعملکرد خانواد در اما دارد، وجود مرد و زن کارکنان بین دار معنی تفاوت صمیمیت و زناشویی دلزدگی در که

 نشد. مشاهده داري معنی

 کردند. نتایج بررسی را آینده زناشویی رضایت و کنونی زناشویی دلزدگی بین عنوان با رابطه پژوهشی در (0272همکاران) و تساپالس

 منجر کنونی دلزدگی و باشد می ندهآی زناشویی رضایت بینی کننده پیش عامل کنونی زناشویی دلزدگی که بود آن از حاکی آمده دست به

 خانوادگی تعهدات و متناقض مطالبات اضافی، مسئولیت بار عامل ( سه0270شود. نیلز) می زوجین عاطفی جدایی صمیمیت و رفتن بین از به

 بررسی به که پژوهشی در (0277همکاران) و است. پارکوور کرده معرفی شوند، می زناشویی دلزدگی تشدید به منجر که عواملی عنوان به را

 رضایت افزایش باعث این رویکرد به توجه با ها خانواده به آموزش که رسیدند نتیجه این به پرداختند، درمانی ساختاري خانواده اثربخشی

 تسالم براي پرخطر عامل زناشویی یک اختالف که داد نشان (022۱همکاران) و جونگ است. هی شده آنان ناسازگاري کاهش و زناشویی

 شود. می خانواده موجب ناکارآمدي که است همسران بین در روانی و فیزیکی

اى براى خانواده کارکردهایى را اند و هریک به گونهشناسان به بحث و بررسى پرداختهشناسان و رواندر زمینه عملکرد خانواده، جامعه

 اند.بیان کرده

خانواده دارد. چگونگی برخورد خانواده با مشکالت و نیز تغییرات تحولی اعضا هاي سیستمی  در اصل اشاره به ویژگی عملکرد خانواده

آیند. به طور کلی، کارائی خانواده در و چگونگی برخورد خانواد با بحران هایی که به طور طبیعی در نتیجه بیماري، حوادث و ... به وجود می

 (.7914به نقل از نجاریان،  7323هاي خانواده است)اپشتاین، شها و نقها، توانائیاي از ویژگیهاي گستردهبرگیرنده حوزه

شش کارکرد اساسى را براى خانواده مورد تأکید قرار دادند  7394شناسان در سال دو تن از جامعه 0و کالرك تیبیتس 7ویلیام آگبرن

همراهى و تأمین پایگاه اجتماعى. اگرچه خانواده  پذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه وکه عبارتند از: تولید مثل، حمایت و مراقبت، جامعه

کارکردهاى دیگرى هم دارد؛ مانند: آموزش، تربیت دینى، تأمین نیازهاى اقتصادى، رشد و تثبیت شخصیت و...، ولى شش مورد یادشده از 

 (.79۱9کارکردهاى مهم براى خانواده است)بستان، 

. 9. ایفاى نقش؛ 0. انجام وظیفه؛ 7را در طول پنج بعد مطرح کردند که عبارتند از: استین هاور و همکارانش، فرایند کارکرد خانواده 

 (. Hauer, 1984. کنترل)0. دخالت عاطفى؛ 4ارتباط )از جمله ابراز عاطفى(؛ 

هاتى با هم شناسانه در مورد کارکرد خانواده نقاط مشترکى با یکدیگر دارند، ولى از جشناسانه و رواناگرچه این دو دیدگاه جامعه

 همتفاوتند. اما آنچه داراى اهمیت است توجه به کارکرد خانواده در هر دو رشته علمى است و این امر اهمیت پرداختن به بحث کارکرد خانواد

 نماید.رود روشن مىو انتظارى را که از خانواده مى

 خانواده«: انددر حال تحول "یمیت، عواطف ما و جنسیتنزدیکی و صم"هاي امروزین، یعنی هاي خانوادهمؤلفه» گیدنز معتقد است که 

 اند و به مرورشود. این دگرگونی ها در کشورهاي غربی و صنعتی بسیار پیشروي کردهدر دوران مدرن دست خوش چهار دگرگونی اصلی می

با خود مشکالت عمیقی نیز به همراه  در حال جهانی شدن هستند. این جهانی شدن به نظر تا حدود زیادي مقاومت ناپذیر و مثبت است اما

شود که هاي نظام اجتماعی کل محسوب مینظامکارکردي، خانواده یکی از خرده -(. براساس دیدگاه ساختی700: 79۱4آورد)گیدنز، می

ظر کارکردگرایی ساختاري، ها و هنجارها براي ایجاد نظم و تعادل در جامعه بر عهده دارد. از منکارکردهایی را جهت بقاء نظام و حفظ ارزش

ظ را حفهاي خود بپردازد و آنخانواده به مثابه یک نهاد اجتماعی، توازن خود را در کل نظام اجتماعی حفظ نموده و توانسته به بازتولید ارزش

م مسأله کاهش کارکردهاي شناس در بسط نظریه دورکیکنیک جامعه(. رنه79: 7913هاي بعد منتقل کند)آزاد ارمکی و دیگران، کند و به نسل

ي خانواده را مدنظر قرار داده است. به زعم او، در اثر تحوالت صنعتی، ساختار درونی خانواده به هم خورده و کارکردهاي مهم آن به نهادها

نی اند و دگرگوقرار داشته ها در کنار یکدیگرمعتقد است که در طول تاریخ انواع خانواده گردد. ويمهم دولتی، اجتماعی و اقتصادي واگذار می

(. به اعتقاد پارسونز در جوامع صنعتی پیشرفته، خانواده 1:  79۱3دهد)اعزازي، در شکل خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار خانواده رخ می

رکردهاي خانواده مانند تقریباً تمام کارکردهاي اجتماعی خود را از دست داده و تبدیل به خانواده منزوي شده است، در عین حال سایر کا

 ها، کارخانجات، مدارس وهاي دیگر اجتماعی مانند شرکتکارکردهاي اقتصادي، تعلیم و تربیتی، خدماتی و محافظتی نیز به نهادها و سازمان

(. از نظر 17۱ -173: 7929کند)پارسونز، ها واگذار گشته است. اما از آن جا که ضرورت وجود خانواده کارکردي را درخواست میبیمارستان

رین تترین و کارآمداي مناسبشدن اولیه و تثبیت شخصیت. از نظر وي خانواده هستهپارسونز دو کارکرد اصلی خانواده عبارتند از: اجتماعی

عه و سالمت (. پارسونز بر اهمیت خانواده و حفظ ثبات جام000: 79۱2گویی به نیازهاي جامعه صنعتی است )گیدنز، نوع خانواده براي پاسخ

کند و روي کارکردهاي مثبت خانواده مانند تنظیم روابط جنسی و تولید مثل، جامعه پذیري، مراقبت و نگهداري فرزندان، افراد تاکید می

                                                           
1. William Ogburn 

2. Clark Tibbitts 
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 یکند و کارکردهاي منفی خانواده را وجود عالقه عاطفتعیین پایگاه اجتماعی، حمایت عاطفی و تاًمین عشق و محبت و امنیت فرد تاکید می

داند)ستوده و ها توسط یکدیگر، نادیده گرفتن کار زنان در خانواده و خشونت خانوادگی میقوي بین اعضا و در نتیجه محدود کردن آن

 (.09:  79۱2بهاري،

داند. در این نظریه هنگامی که تضاد مالکیت خصوصی از طریق هاي آن را مرتبط با جامعه مینظریه مارکسیستی، خانواده و شکل

: 79۱3هاي مثبت خود را براي زنان و مردان ظاهر سازد )اعزازي، لکیت جمعی و اشتراکی از بین رود، خانواده قادر خواهد بود که ویژگیما

خاب کند تا بتوانند به انتها کمک می(. از منظر نظریه کنش متقابل اجتماعی تصوري که کنشگران از جامعه و موقعیت خانواده دارند، به آن۱4

 هافاي نقش اقدام کنند. اگر تصورشان این باشد که خانواده بر اساس قدرت پدر ساماندهی شده است، نقش هاي محول و مکتسب آنو ای

شود. از طرف دیگر، این نظریه بر نقش آفرینی افراد مرتبط با دیگران )در نظام کنشی( تأکید دارد. بدین لحاظ نقش هر یک در معین می

 (. 02: 79۱3یابد)آزادارمکی، می نظامی از نقش ها معنا

ها و بازخوردهاي اجتماعی اعضاي خانواده دارد و پایه گیري نگرشاز سوي دیگر، کیفیت روابط درون خانواده، نقش به سزایی در شکل

لم و صحیح بین زن و اساس روابط درون خانواده بر محور رابطه زن و شوهر استوار است، دلزدگی زناشویی نماد وجود مشکل در ارتباطی سا

تواند در جامعه نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل نماید. وقتی بنیان و شوهر است. این مشکل ارتباطی در سطح خانواده می

سوق داده هاي اخالقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوي مشکالت گوناگون نهاد خانواده دچار تزلزل شود، بنیان

 (.79۱4می شود )نویدي، 

نظرات متنوعی در عالیم دلزدگی زناشویی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می شود. بر طبق نظر پاینز و همکاران 

ن لزده ممک( عالیم دلزدگی، شامل: کمبود عمومی اشتیاق، عدم رضایت، فرسودگی عاطفی، بی احساسی و کمبود عالقه است. افراد د0277)

رسند. آن ها ممکن است نسبت به حالت عادي، زودتر است احساس کنند که با وجود تالش فراوان کمتر به نتیجه دلخواه شان می

( معتقد 0229اند. پاینز )شوند و احساس کنند که توانایی خوش گذرانی و حس خوش گذرانی و حس شوخ طبعی را از دست داده خشمگین 

ساس پوچی و تهی بودن می کند، خستگی، فرسودگی و از پا افتادن را به طور کامل تجربه می کند، زندگی به نظرش هیچ است فرد دلزده، اح

معنایی ندارد، احساس می کند در تله و دامی افتادده است که نمی تواند از آن خارج شود، در انجام نقش هاي مختلف اجتماعی احساس 

ر زندگی اش کنترلی ندارد، نسبت به اطرافیان و برقرار کردن ارتباط با آن ها بی میل می شود و در ناقص بودن می کند، احساس می کند ب

نشانه معرفی  79( براي وجود دلزدگی 0223، 4؛ به نقل از گورکین0229) 9(. نیلز0224نا امیدي و دلزدگی را تجربه می کند )پاینز   نهایت

گی، احساس از پا افتادن از نظر جسمی، عدم شادکامی، عصبانیت نسبت به دیگران، انتقادکردن فرسود –می کند که عبارتند از: خستگی مزمن 

گرایی، تحریک پذیري، احساس تحت فشار بودن از هر طرف، به آسانی هاي دیگران، عیب جویی، منفیاز خود به علت تحمل کردن در خواسته

ب، آسیب هاي گوارشی افزایش یا کاهش وزن، بی خوابی،  افسردگی، تنگی عصبانی شدن در مورد موضوعات کم اهمیت، سردردهاي متناو

 نفس، بد گمانی، احساس خأل عاطفی و  افزایش میزان ریسک پذیري.

( معتقد است نشانگان دلزدگی عبارتند از: عدم اعتماد و اطمینان در مورد آینده و در کنار یکدیگر بودن، 0223همچنین گورکین )

کس آن ها را درك نمی  که هیچ ود اوضاع، حس عمیق آسیب پذیري، تجربه یک، حس عمیق از دست دادن، احساس ایندرماندگی براي بهب

 کند، اجتناب از کشمکش، مشخص نبودن حد و مرز و عدم توانایی در نه گفتن. 

 خانواده درونی عملکرد از متأثر خانواده، افراد شکوفایی گذارند. مسلماً تأثیر می هم بر و پذیرند می تأثیر هم از خانواده درون در افراد

 است. هرگونه اختالل رفتاري و یا هیجانی در بین زوجین که پایه هاي خانواده را تشکیل می دهند، عالوه بر آن که آرامش روانی زوج مقابل

ه الگوهاي گوناگون مراوده را در گذر را مختل می کند، بقا و دوام خانواده را نیز معرض تهدید قرار می دهد. خانواده تشکل طبیعی است ک

گیرد. این الگوها ساخت خانواده را شکل می دهند و ضمن تعیین نقش اعضاي خانواده، حیطه رفتار هر یک از اعضا را زمان به خدمت می

جامعه ضروري است)قمري  مشخص و تبادل نظر میان آن ها را تسهیل می کنند. روابط و عملکرد مناسب خانواده براي سالمتی فرد، خانواده و

(. آنچه در درون خانواده اتفاق می افتد و چگونگی عملکرد آن می تواند یک عامل کلیدي در ایجاد انعطاف پذیري و کاهش 7932و خوشنام، 

چگونگی روابط (. عملکرد خانواده به 0222، 0خطرات فعلی و آینده مرتبط با رویدادهاي ناگوار و شرایط نامناسب باشد)سیلبورن و همکاران

 (.0222اعضاي خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم گیري ها و حل مشکالت اعضاي خانواده مربوط می شود)سیلبورن و همکاران، 

 توقعات از طرف دیگر، یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می رسد در روابط زوجین روي دهد، دلزدگی زناشویی می باشد. وقتی

 می شود و دلزدگی و تعهد عشق رفتن تحلیل سبب و شودمی داده، نسبت همسر به مستقیماً سرخوردگی احساس نشوند، قمحق عاشقانه

                                                           
3 Nils 
4 Gorkin 

5 Silborn & demayo & atvn & grifin 
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می شود. دلزدگی زناشویی که ناشی از عدم تناسب بین انتظارات و واقعیت است و میزان آن به میزان سازگاري زوجین و  عشق جایگزین

 (.7930ست و به ندرت ناگهانی اتفاق می افتد )اسدي، منصور، خدابخشی و فتح آبادي، باورهایشان بستگی دارد، امري تدیجی ا

چگونه دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه گویی به این سوال است که  با توجه به مطالب مطرح شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ

 ؟را می توان تبیین کردکننده به مراکز مشاوره شهرستان بابل بر اساس مدل مفهومی عملکرد خانواده 

 

 روش تحقيق 
ه بد. وشمی  سود برده و پیمایشی اسنادي مطالعه از دو روش اجراي آندر پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علّی ـ همبستگی می باشد. 

ژوهش حاضر شامل کلیه زوجین لحاظ معیار زمان این پیمایش از نوع مقطعی بوده و به لحاظ معیار ژرفایی از نوع پهنانگر است. جامعه آماري پ

 به با توجه نهایی نمونه که ذکر است شایان نمونه در مورد حجماست.  7931مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بابل در تابستان 

 تعیین شده است. نفر  022  ،و آمار موجود اطالعات

در  هرستانش جغرافیایینواحی  با در نظر گرفتن که صورت بدین یعنی ،اشدبمیاي تصادفی به روش خوشه صورته گیري بنمونه روش

 .دش قرار داده مراکز مشاوره مختلف
 

 2الف( تعریف عملکرد خانواده
 ،انضباطی الگوهاي اعمال در موفقیت و همبستگی بین اعضا تعارضات، و تضادها حل تغییرات، با در هماهنگی توانایی به خانواده عملکرد

 (.79۱9است)کدیور و همکاران،  خانواده نظام کل از حفاظت با هدف نهاد این بر حاکم اصول و مقررات اجراي افراد، بین و مرزِ حد رعایت

( 73۱9( است که به همت ناتان بی اپشتاین، الرنس ام. بالدوین و دوان اس بیشاب )FAD1ابزار سنجش، تست سنجش عملکرد خانواده)

کد گذاري می  4تا  7آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوي مک مستر است. براي نمره گذاري تمام پاسخ ها از تهیه شده و هدف 

 شوند که نمره باالتر نشانگر کارکرد سالم است. ابعاد مقیاس سنجش عملکرد خانواده عبارت اند از:

اي که تعامالت موثر خانواده استمرار یابد. سؤاالتی که خرده عبارت است از توانایی خانواده براي حل مسئله به گونه  :۱حل مشکل -

 سؤال است. 2مقیاس حل مشکل را اندازه می گیرند، در کل  

: عبارت است از الگوهاي تکراري از رفتار ها که افراد به وسیله آن ها کنش هاي خانواده را تحقق می بخشند. سؤاالتی که 3نقش ها -

 سؤال است. 3ه می گیرند، خرده مقیاس نقش ها را انداز

سؤاالت سنجش خرده مقیاس  .: به درجه و کیفیت عالقه و نگرانی اعضاي خانواده نسبت به هم گفته می شود72همراهی عاطفی -

 سؤال است. ۱همراهی عاطفی 

 سؤال است. 1 کند. سؤاالت اندازه گیري خرده مقیاس ارتباط در کلیعنی خانواده چگونه اطالعات را مبادله می :77ارتباط -

: به میزان مشارکت و همکاري اعضا در خانواده گفته می شود. سؤاالتی که خرده مقیاس آمیزش عاطفی را اندازه 70آميزش عاطفی -

 سؤال است. ۱می گیرند، 

اذ می کند. الگویی است که خانواده براي اداره کردن رفتار در سه موقعیت)جسمانی، روانی، زیستی، اجتماعی( اتخ :79کنترل رفتار -

 (.7913سؤال است) ثنایی و همکاران،  3سؤاالتی که خرده مقیاس کنترل رفتار را اندازه می گیرند، در کل 

 

 

 

 

                                                           
6 - Family Function 

2 - Family Assessment Device(FAD) 

4- Roles  

3 - Problem-Solving  

5- Affective Responsiveness  

6-Communication 

1 - Affective Involvement 

2- Behavior Control 
3- marital boredom 

4- Pines, A. M 
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  74ب( تعریف دلزدگی زناشویی

بنا به تعریف دلزدگی، یک حالت خستگی و از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی است که نتیجه درگیري هاي طوالنی مدت در موقعیت 

است که افراد از نظر عاطفی و احساسی مطالبات زیادي دارند. دلزدگی زمانی بروز می کند که زوجین متوجه می شوند، علیرغم تالش  هایی

 (.479۱، ترجمه گوهري راد و افشار، 7332، 70شان، رابطه آن ها به زندگی معنا نداده و نخواهد داد)پاینز

 طراحی ها زوج بین در زناشویی دلزدگی درجه گیري اندازه براي که است سنجی خود ابزار یک (CBM72)زناشویی دلزدگی مقیاس

 پا از( خواب داشتن اختالالت و خستگی، سستی احساس مثال)جسمی خستگی اصلی جزء 9 شامل که دارد ماده 02 گردید. این پرسشنامه

 می (همسر به خشم و ارزشی، سرخوردگی بی مثل احساس)روانی افتادن پا از و( افتادن دام در، افسردگی، ناامیدي احساس)عاطفی افتادن

 تجربه معرف 1 سطح و نظر مورد عبارت تجربه عدم معرف 7 سطح. شوند می داده امتیازي پاسخ هفت مقیاس یک روي موارد این تمام باشد.

 (.7332 است)پاینز، زیاد

 

 یافته ها
نفر زنان( مراجعه کننده به مراکز  722نفر مردان و  722از زوجین)  نفر 022شده در بین هاي تکمیلنامههاي حاصل از پرسشداده

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  24SPSSافزار آماري مشاوره شهرستان بابل، با استفاده از نرم

 

 تحليل توصيفی داده ها
د. نتایج گویان اختصاص داراي پاسخههاي زمیناولین قسمت از بخش تحلیل یک متغیره، به ارائه نتایجی از مطالعه که تصویري از ویژگی

 اي پاسخ گویان نشان می دهد:پیرامون متغیرهاي زمینه

 سال بوده است. 02ساله و کمترین پاسخ گویان مربوط به گروه سنی باالتر از  03تا  07بیشترین پاسخ گویان مربوط به گروه سنی  -

درصد( و کمترین پاسخ گویان مربوط به سطح تحصیالت فوق  0/44بیشترین پاسخ گویان مربوط به سطح تحصیالت لیسانس) -

 درصد( بوده است. ۱لیسانس و باالتر)

 اند.درصد( بوده 0/72گویان مربوط به گروه شغلی کارمند )درصد( و کمترین پاسخ 93بیشترین پاسخ گویان مربوط به شغل آزاد)  -

 

 آزمون تحليل همبستگی
 بط بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته در بین زوجین مشتمل بر نتایجی به قرار زیر است:( در خصوص آزمون روا7جدول شماره )

 

 وابسته متغيرهاي و متغيرمستقل بين رابطه آزمون از حاصل نتایج. 1جدول 
 

 .(Sig) داريسطح معنی ميزان همبستگی مقياس متغيرها متغيرها

 220/2 -2127۱** ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –حل مشکل 

 227/2 -21247** ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –ارتباط

 222/2 -21020* ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –نقش ها

 227/2 -21297** ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –همراهی عاطفی

 227/2 -21100** ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –آمیزش عاطفی

 222/2 -2099* ايفاصله -اي فاصله دلزدگی زناشویی –کنترل رفتار

 

و اطمینان  20/2تر از دلزدگی زناشویی زوجین در سطح خطاي کوچک –. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر حل مشکل7

 (. r= -27۱/2؛ P=220/2دار و معکوس است)معنی 30/2

دار و معنی 33/2و اطمینان  27/2تر از دلزدگی زناشویی زوجین در سطح خطاي کوچک –ارتباط . نتیجه آزمون رابطه دو متغیر0

 (. r= -247/2؛ P=227/2معکوس است )

                                                           
5- Couple Burnout Measure 
6. Pre-Test 
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دار و معنی 33/2و اطمینان  27/2تر از دلزدگی زناشویی در سطح خطاي کوچک –. نتیجه آزمون همبستگی بین دو متغیر نقش ها9

 (. r= -020/2؛ P=222/2معکوس است)

دار و معکوس معنی 30/2و اطمینان  20/2تر از دلزدگی زناشویی زوجین در سطح خطاي کوچک –. رابطه بین همراهی عاطفی4

 (. r= -297/2؛ P=227/2است)

و  20/2تر از دلزدگی زناشویی زوجین در سطح خطاي کوچک –. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر آمیزش عاطفی0

 (. r= -100/2؛ P=227/2دار و معکوس است)معنی 30/2اطمینان 

و اطمینان  20/2تر از دلزدگی زناشویی زوجین در سطح خطاي کوچک –. نهایتا؛ نتیجه آزمون همبستگی بین دو متغیر کنترل رفتار2

 (. r= -099/2؛ P=227/2دار و معکوس است)معنی 30/2

 

 آزمون تحليل رگرسيون
 ه، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شددلزدگی زناشوییبینی و تعیین میزان متغیر وابسته در مطالعه حاضر، جهت پیش

-40/2)با ضریب تأثیر و همراهی عاطفی عاطفی (-42/2)با ضریب تأثیر آمیزش عاطفیبراساس نتایج این تحلیل رگرسیون، متغیرهاي است. 

 اند.داشته دلزدگی زناشوییرد شده را بر متغیر وابسته به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندا (

اي بین مجموعه متغیرهاي مستقل و (، همبستگی آماري قوي17/2) Rکه، براساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه با  ضمن آن

درصد از تغییرات  02/2ر تبیین باشد، نشانگمی 02/2نیز که برابر با  0Rوجود دارد. مقدار ضریب تعیین یا  دلزدگی زناشوییمتغیر وابسته 

  .توسط مجموعه متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شددلزدگی زناشویی متغیر 

وسط مجموعه ت دلزدگی زناشویی( نیز نشانگر قابلیت باال و مناسب مدل و طبیعتاً تبیین تغییرات متغیر وابسته 79/0۱) Fمقدار آزمون 

 .استمتغیرهاي مستقل 

یک انحراف معیار در بوده است. نتایج نشان از آن دارد که افزایش  -44/2ر حل مشکل با مجموع ضریب مسیر اولین متغیر، متغی -7

    است.همراه  زوجین دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابستۀ  -44/2، با افزایش حل مشکلمتغیر مستقل 

بوده است. براساس این مقدار ضریب، به ازاي افزایش  -49/2د شدة با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندار ارتباطمتغیر بعدي، متغیر  -0

  .استهمراه  دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابسته  -49/2، با افزایش ارتباطیک انحراف معیار در متغیر مستقل 

اس این مقدار ضریب، به ازاي افزایش بوده است. براس -93/2با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدة  نقش هامتغیر بعدي، متغیر  -9

 .باشدهمراه می زوجین دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابسته  -93/2، با افزایش نقش هایک انحراف معیار در متغیر مستقل 

ر ضریب، به ازاي بوده است. براساس این مقدا -40/2با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدة  همراهی عاطفیمتغیر بعدي، متغیر  -4

همراه  زوجین دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابسته  -40/2، با افزایش همراهی عاطفیافزایش یک انحراف معیار در متغیر مستقل 

 است.

افزایش  براساس این مقدار ضریب، به ازاي .بود -42/2با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدة  آمیزش عاطفیمتغیر بعدي، متغیر  -0

 .باشدهمراه می زوجین دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابسته  -42/2، با افزایش آمیزش عاطفییک انحراف معیار در متغیر مستقل 

بوده است. براساس این مقدار ضریب، به ازاي افزایش یک  -92/2با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدة  کنترل رفتار، متغیر نهایتا -2

 است.همراه  دلزدگی زناشوییانحراف معیار در متغیر وابسته  -92/2، با افزایش کنترل رفتارانحراف معیار در متغیر مستقل 

 رو، با توجه به مجموعه ضرایب تأثیر رگرسیونی فوق، معادله رگرسیونی نیز بدین صورت خواهد بود که:از این

 y=  44/2( حل مشکل+ )49/2( ارتباط)+93/2( نقش ها+ )40/2( هی عاطفیهمرا) +42/2( آمیزش عاطفی) +92/2( کنترل رفتار)

 (دلزدگی زناشویی)

  دهند:را نمایش می دلزدگی زناشویی زوجینو مدل تبعی آن، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر  (0شماره)جدول 
 

 ویی زوجيندلزدگی زناشنتایج حاصل از تحليل رگرسيونی عوامل مؤثر بر . 2 جدول
 

 B SEB Beta t P نام متغیر ردیف
7 y  =دلزدگی زناشویی - - - - - 

0 Constant 27/2 04/0 - 22/2 19/2 = عدد ثابت 

9 7x=27/2 74/2 -44/2 20/2 -42/2 حل مشکل 
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4 0x=27/2 2۱/2 -49/2 20/2 -40/2 ارتباط 

0 9x=27/2 22/2 -93/2 20/2 -47/2 نقش ها 

2 4x=27/2 70/2 -40/2 20/2 -41/2 یهمراهی عاطف 

1 0x=27/2 04/2 -42/2 20/2 -4۱/2 آمیزش عاطفی 

۱ 2x=27/2 29/2 -92/2 20/2 -42/2 کنترل رفتار 

27/2P<             79/0۱=F       

02/2=0R          17/2=R 

 

 بحث و نتيجه گيري
می عملکرد خانواده در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبیین دلزدگی زناشویی بر اساس مدل مفهوبررسی  مقاله حاضر، هدف

 و ارتباط برقرار کردن شامل که دهد می انجام واحد یک به عنوان خانواده که است چیزي آن شهرستان بابل بوده است. عملکرد خانواده

 اقتصادي ولد، و زاد اجتماعی، عاطفی، شده است: تقسیم بخش به چندین خانواده مشکالت است. عملکرد حل براي محیط کردن دستکاري

 انضباط تفریحی، هاي هاي فرهنگی، گرایشگرایش تعارض، خانواده، نظام بیان خود در ابراز همبستگی، جمله از عواملی تأمین سالمتی و و

 (.Wood, 1990می شود) شامل را خانواده جامعه پذیري و خانوادگی

و وظایف بین اعضاء، تفاهم درباره نقش هاي محول شده، عادالنه و منطقی بودن وظایف و بنابراین، خانواده در مشخص کردن نقش ها 

ریزي براي انجام وظایف، تبیین مقررات براي برقراري نظم در خانواده، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران، ارتباط صریح، نقش ها، قدرت برنامه

 ا می کند.اعتماد متقابل و مسئولیت پذیري، نقش اساسی را ایف

 در نشود. اجرا قواعدش که شود می معیوب وقتی خانواده که باور است براین که است مینوچین ساختی نظریه دیدگاه، ترین مرتبط

 راینگذارند. بناب می تاثیر در آنها هم و پذیرفته تاثیر نیز سیستم اجزاء سایر بلکه از پذیرند، می تاثیر یکدیگر از تنها نه فرد دو تعاملی روابط

 (.79۱2می دهد)مینوچین،  تغییر را آن و می کند اثر سیستم کل در سیستم، هرجزء در تغییر

در این صورت کل سیستم خانواده دچار مشکل خواهد  ،در سیستم خانواده چنان چه روابط هر یک از اعضا با دیگران دچار اختالل گردد

 توانمی یافته این تبیین از سوي دیگر، در .و گاهاً غیر قابل ممکن می باشدشد که گاهاً باعث مشکالتی می شود که جبران آن ها سخت 

رشد  کانون و است و اجتماعی عاطفی واحدي خانواده شود. زندگی زناشویی از بروز دلزدگی به منجر تواند می پایین خانواده که عملکرد گفت

 و سالم یکدیگر ارتباط با محیط خانواده در نتوانند آن اگر اعضاي ت.اس بین آن ها روابط و اعضا شناسی آسیب تحول، و تغییر التیام، و

 همه باشند، نداشته با فرزندانشان را خوبی نکنند، ارتباط حل فکري یکدیگرهم با را خانواده امور مسائل و باشند، مشکالت داشته صمیمی

 به وجود را زناشویی دلزدگی پایین خانواده، عملکرد همین و تداش خواهد پی در زمان کوتاه را مدت در طی زناشویی عوامل ناسازگاري این

 و نقش موثري در دلزدگی زناشویی زوجین دارند. کنندة بینی پیش عملکرد خانواده ابعاد و مولفه هاي بنابراین می آورد؛

(، 7930(، گودرزي)7930ن)و دیگرا (، عبادت پور7930اسفنجیر، رمضانی و جوانمرد)تحقیق  هاي یافته با حاضر تحقیق هايیافته

( همخوانی 022۱جونگ و همکاران )( و هی0277همکاران) و (، پارکوور0270(، نیلز)0272و همکاران ) (، تساپالس7937آزادمنش) و نادري

 دارد.

 قابلیت است ممکن دارند باالتري صمیمیت زناشویی که هایی همچنین، در رابطه با تبیین این یافته می توان اظهار داشت که زوج

 و نمی شوند زناشویی و ناسازگاري دلزدگی دچار نتیجه در و باشند داشته خود، رابطه به تغییرات مربوط و با مشکالت مواجهه در بیشتري

کنند. همچنین براي  می پیدا خود مشکل براي حل راه شوند، بهترین می مشکل خود دچار صمیمی و عاطفی روابط زمینه در که مواقعی در

 این است بلکه باشد؛ نداشته و مشکل وجود تعارض روانی، فشار آن در که نیست این توان عنوان داشت که کارایی خانوادهاین یافته میتبیین 

 و کارکردهایش، وظایف انجام در خانواده آسیب و بنابراین ناکارآمدي دارد؛ و کارکردهایش توانایی وظایف تحقق در اندازه چه تا خانواده که

 انجامد. می زوجین و دلزدگی زناشویی آسیب به

به طور کلی یافته ها نشان می دهد که مولفه هاي عملکرد خانواده در کاهش دلزدگی زناشویی زوجین موثر است، بنابراین پیشنهاد می 

طفی و کنترل رفتار شود که محققان به نقش هر یک از مولفه هاي عملکرد خانواده)حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عا

درمانی در  و آموزشی هاي ( در کارکرد زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین و خانواده متمرکز شوند و با توجه به این که برنامه

 ه شود. مراکز مشاوره باعث ارتقاء راهبردهاي مقابله اي با کاهش دلزدگی زناشویی می شود،  آموزش مهارت هاي ارتباطی خانواده گنجاند
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 مستقیم تاثیر بررسی با نظري سطح در. الف( باشد مفید تواند می عملی و نظري جنبه دو از حاضر پژوهش هاي یافتهاز سوي دیگر، 

 و افول بهبود، چرایی و چگونگی بر موثر عوامل شناسایی درزمینه موجود دانش و پژوهشی بدنه به زناشویی دلزدگی بر ابعاد عملکرد خانواده

 و پیشگیري در بزرگی کمک تواند می عملی سطح در. ب( کند می کمکزناشویی  دلزدگی شروع و زمان طول در مشترك زندگی تتغییرا

بهبود مولفه هاي عملکرد خانواده)حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار  و اجتماعی آسیب کنترل

 پذیري آسیب درمانی، خانواده یا درمانی زوج فرایند در است الزم که رسد می نظر به پژوهش این هاي تهیاف به توجه با . لذا باشد زوجین(

 مشاوره در تواند می پژوهش این نتایج همچنین. شود انجام صورت مداخالتی لزوم صورت در تا بگیرد قرار ارزیابی مورد زوجین اولیه هاي

 .بگیرد صورت پیشگیرانه اقدامات و ها توصیه زندگی، اولیه ارتباطی الگوهاي به توجه با و گیرد قرار مدنظر ازدواج از پیش

 زمانی مسئولیت این و دارد عهده به را ، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفیعاطفی نیازهاي تأمین مسئولیت خانوادهو نهایتا این که 

، لذا باید روي رفتارها کنترل صورت گردد برطرف خانواده از رجخادر  نیازهایشان از برخی که برسند درجه آن به زوجین که یابد می کاهش

 گیرد و هر یک زوجین نقش خود در خانواده را کامل ایفا نمایند.
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 و مراجع منابع

 (، جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران: انتشارات سمت.79۱3آزاد ارمکی، تقی) [7]

(، بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی، 7913زند و طاهره خزایی) آزاد ارمکی، تقی؛ مهناز [0]

 .9 -03، صص 72نامه علوم اجتماعی، شماره 

اي تغییر شیوه زندگی و (، مقایسه اثربخشی دو روش مداخله79۱0)اعتمادي، احمد ،نوابی نژاد، شکوه ،مدي، خدابخشاح [9]

 .3-9۱، 0(71حل مشکالت خانوادگی در کاهش ناسازگاري زناشویی، فصلنامه تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، )

(، بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی، 7930، آناهیتا؛ فتح آبادي، جلیل)اسدي، عدالت؛ منصور، الدن؛ خدابخشی کوالیی [4]

باورهاي بدکاري جنسی و احقاق جنسی در زنان داراي همسر مبتال به دیابت و مقایسه آن با زنان داراي همسر غیر مبتال. 

 .977-904(، 90) 3خانواده پژوهی، 

 با زوجین رضایت و خانواده عملکرد بین رابطه (، بررسی7930اسفنجیر، علی اصغر، رمضانی، لیدا و جوانمرد، مهدي) [0]

 ، زمستان.4بهشهر، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره  شهرستان متأهل زناشویی فرهنگیان دلزدگی

 گران و مطالعات زنان.شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشن(، جامعه79۱3اعزازي، شهال ) [2]

 شناسى خانواده، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.و جامعه (، اسالم79۱9بستان، حسین) [1]

، نوشته جی. اچ. آبراهام. ترجمه «مبانی و رشد جامعه شناسی» (، ساختار اجتماعی خانواده در 7929پارسونز، تالکوت ) [۱]

 حسن پویان. تهران: چاپخش.

. تهران: انتشارات 79۱4اد و کامران افشار. (، دلزدگی از روابط زناشویی، ترجمۀ حبیب گوهري ر7332پاینز، آیاال ماالچ. ) [3]

 . 72–77رادمهر. 

 هاي سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارت بعثت.(، مقیاس7913ثنایی، باقر و همکاران ) [72]
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