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محمد شمسيان ، 1شهال شوکت پور لطفی ، 2صبا زارعی گيالنی

 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران.
 2دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن ،ایران.
 3کارشناسی روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
صبا زارعی گيالنی

تاریخ دریافت1400/03 /09 :
چکيده

تاریخ پذیرش1400/05 /14 :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجین بود.
روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف نیز کاربردی بود .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود که از این جامعه آماری با استفاده
از روش نمونه گیری در دسترس ،تعداد  150نفر انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد مط العه
از پرسشنامه زوجی اینریچ ،پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک و مقیاس تکانشی بودن هرشفیلد
استفاده شد .یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .نتایج به دست آمده
حاکی از آن بود که با افزایش تکانشگری ،میزان ارتباطات ،حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.

واژگان کليدی :تکانشگری ،رضایت زناشویی ،مهارتهای ارتباطی زوجین.
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مقدمه
خانواده همچنان واحد اساسی همه جوامع میباشد .خانواده یک واحد منسجم است که به طور ایدهآل امنیت اقتصادی،
اجتماعی و روانی را برای همه اعضای خود فراهم میکند .تشکیل خانواده اساساً از طریق ازدواج صورت میگیرد (اوبا  -التو ،1
 .) 2020از نظر گریف ،زوجین سازگار و دارای رضایت زناشویی  ،زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با هم دارند .از نوع وسطح
روابطشان راضیاند و از نوع و کیفیت اوقات فراغت رضایت دارند (گریف و بروین  .) 2000 ،2حفظ روابط زناشویی شامل تعهد،
حساسیت ،سخاوت ،مالحظه ،صمیمیت ،وفاداری ،مسئولیت ،اعتماد و اطمینان میباشد  .زن و شوهر به همکاری ،مودت و حسن
تفاهم نیاز دارند .باید انعطاف پذیر ،پذیرنده و بخشنده ب اشند .باید خطاهای همدیگر را تحمل کنند و به خصوصیات هم بها دهند.
تنها در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها است که به مرور ایام ،ازدواج به اوج و شکوفایی میرسد (حسین زاده،1392 ،
بشارپور و شیخ االسالمی.) 2015 ،
عوامل متعددی در ایجاد یک زندگی خوب دخالت دارند .از جمله این متغیرها ،رضایت زناشویی  3است .رضایت رضایتمندی
زناشویی را میتوان نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک ،رضا یت از روابط جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی دانست
(ژی ،ژائو و گانگ  .) 2018 ،4رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از رضا یت و
خوشبختی از یکدیگر داشته باشند .به عبارت دیگر زوجین سازگار زن و شوهرهایی هستند که از روابطشان با یکدیگر راضیاند و
در زمینه مسائل گوناگون زندگی مثل گذراندن اوقات فراغت ،سرمایه گذاری ،چگونگی ادامه زندگی ،ایدهها و تصمیم برای آینده
و غیره تا حد زیادی با هم اتفاق نظر دارند (گریف  .) 2000 ،5همچنین ،رضایت زناشویی یکی از نیازهای روانی و جسمانی انسان
میباشد که با سالمت روان ارتباط نزدیکی دارد و افراد را در برابر اغلب اختالالت و بیماریهای پزشکی حفظ میکند (کالپیلووا ،6
برودی  ،7کرجکووا  ،8هوسارووا  9و بینتر  .) 2015 ،10رضایت زناشویی میزان شادکامی  11زوجین از روابط جنسی و لذت بردن از یکدیگر
را شامل میگردد و همچنین یکی از عوامل مهم در حیطه زندگی زناشویی محسوب میگردد که زوجین در صورت بهره مندی
بیشتر از رضایت زناشویی ،از کیفیت زندگی مطلوبتری نیز برخوردار خواهند بود (خیان  ،12چن  ،13تانگ  14و ژانگ .) 2016،15
بنابراین زوجینی که دارای رضایت زناشویی باالیی باشند ،کیفیت زندگی باالتری را تجربه می کنند و از زندگی حود نیز رضایت
بیشتری دارند.
16
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد یک زندگی رضایت بخش در زوجین ،مهارتهای ارتباطی بین زوجین است .منظـور
از مهارتهای ارتباطی ،فرایندی است که فرد را قادر میسازد به صورتی شایسته رفتار کند ،در حقیقت اجتماعی شدن هر فرد
دستاورد مهارتهای ارتباطی اوست که قبالً آموختـه اسـت (رازقی و چاری .) 1389 ،هیچ تماسی میان فردی بدون برقراری ارتباط
امکان پـذیر نیسـت .همواره انسان برای رسیدن به اهداف و خواستههایش نیازمند آشنایی بیشتر با انواع تعامالت اجتماعی و مدل
مهارتی میباشد .مدلهای مهـارتی خـود نشـانگر ماهیـت تبـادلی فراینـد ارتباط است (موسی زاده .) 1389 ،گالسر ) 2004( 17
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معتقد است که هفت عادت سازنده ،در روابط بین فردی موفق حاکم است ،او همچنین هفت عادت مخرب را ذکـر میکند کـه
روابـط را خصـومت آمیـز میسازد و افـراد موفـق ،ایـن رفتارهـای را در روابـط خـود کاهش میدهند  .هفت عادت سازنده عبارتند
از :حمایت کردن ،تشویق کردن ،گـوش دادن ،پذیرش ،اعتماد کردن ،احترام گذاشتن و در مورد اختالف نظرهـا مـذاکره کـردن
و هفـت عادت مخرب عبارتند از :انتقاد ک ردن ،سرزنش کردن ،گله و شکایت ،نق زدن ،تهدید کردن ،تنبیه کردن و رشوه و پاداش
دادن برای کنترل دیگران است (سرگلزایی .) 1389 ،تحقیقات در مورد زوجین مؤید این امر است که تقریباً  10تا  15درصد از
افراد متأهل ،مرتباً مشکالت ارتباطی مهمی را گزاری میکنند (دیلون یس و زیکر  .) 2017 ،18مهارتهای ارتباطی ابزاری در اختیار
زوجین قرار میدهد که با آن بتوانند تعارض را حل بکنند و صمیمیتی را که موجب انطباق نیازهای زنان و مردان میشود ،افزایش
داده و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند .ارتباط نامؤثر موجب فاصله بین فردی عمیقی میشود که در همة جنبههای زندگی
تجربه میشود .پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی ،مشکالت خانوادگی ،عدم صالحیت و نارضایتی شغلی ،فشار روانی،
بیماری جسمی و غیره خواهد بود .زندگی اغلب زوجهایی که امید دارند ازدواجی بارور داشته باشند ،به دلیل فقدان مهارتهای الزم
به یک رابطة موازی بدون صمیمیت میانجامد و هنگامی که ارتباط متوقف میشود انرژی عشق به آزردگی و خشم تبد یل میشود
و در نتیجه منازعههای فراوان ،عدم عالیق و مشکالت جنسی را موجب میشود (ماخانوا ،مکنالتی ،اکل ،نیکنوا و مانر .) 2018 ،19
تکانشگری  20از جمله عوامل دیگر تاثیرگذار بر رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی ،در زوجین میتواند باشد .به طوری که
اسدی مجره ،ایلبیگی ،اکبری و حصاری ( ) 1396در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تکانشگری با بدتنظیمی هیجانی رابطه
معناداری وجود دارد .خاتم ،صادقی راد و حسنی (  ) 1394در پژوهشی دریافتند که ارتباط معناداری بین آموزش مهارتهای
ارتباطی و کاهش عالئم تکانشگری نوجوانان وجود دارد .گابل  21و همکاران (  ) 2000نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
سیستمهای فعال سازی رفتاری  22با تجربه عواطف مثبت ،خوشبینی و بهزیستی روانی رابطه تنگانگی دارد .در واقع تکانشگری
نوعی گرایش به انجام واکنش بالفاصله و بدون برنامهریزی نسبت به محرکهای بیرونی و درونی است که به آثار و تبعات فردی و
اجتماعی آن توجهی نمیشود (ویتمن ،ارس و سانتیستبان .) 2008 ،اتو فینکل  ،23از دیدگاه روانکاوی بیان میدارد که رفتار تکانشی
افراد را میتوان به تالش برای غلبه بر عواطف دردناک ربط داد .به تصور او اعمال تکانشگرانه ،نوعی دفاع در برابر خطری درونی
است (به نقل از سادوک و سادوک .) 1395 ،طبق د یدگاه رفتاری ،تکانشگری دربرگیرنده سودی کم ارزش و کوتاه مدت در برابر
دستاوردهای با ارزشتر و بلندمدت در نظر گرفته میشود (پری  .) 2001 ،24بر طبق نظریه سندرم نقص پاداش مغز  ،25رفتارهای
تکانشی هرچند تا اندازهای با زیان یا آسیبهای احتمالی همراه هستند ،ولی امکان رسیدن به گونهای از پاداشها را نیز فراهم
میآورند (اختیاری ،رضوان فرد و مکری .) 2008 ،به طورکلی سندرم نقص پاداش  26در زمره ٔ نظریههای روانشناختی درنظر گرفته
میشود و اولین بار بلوم  ) 2017 ( 27به آن اشاره کرد .سندرم نقص پاداش مغز ازطریق اعتیادها و یا رفتار جستجوی پاداش شناخته
میشود .با توجه به تحقیقات بلوم (  ) 2014افراد دارای سندرم نقص پاداش ،گرایش دارند تا شدیدترین نوع هیجانات را دنبال
کنند ،اینکار باعث میشود تا آنها بتوانند به احساس مداوم و پایداری از پاداش و لذت برسند و با اینکار سبب افزایش میزان
دوپامین در مغزشان شوند .حساسیت نسبت به پاداش موجود در اختالالت مرتبط با سندرم نقص پاداش ،به این صورت است که
این افراد نمیتوانند از پاداشی که به صورت معمول حاصل از فعالیتهای روزانه و طبیعی است ،لذت ببرند .این عامل سبب
اختالالت روانی مختلف و آشکار شدن الگوهای مقاوم و نابهنجار درکسب لذت و پاداش میشود (بلوم .) 1990 ،در نتیجه تکانشگری
در رابطه میتواند باعث آسیب در زندگی زناشویی در زوجین شود.
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تکانشگری  :تکانشگری نوعی گرایش به انجام واکنش بالفاصله و بدون برنامهریزی نسبت به محرکهای بیرونی و درونی
است که به آثار و تبعات فردی و اجتماعی آن توجهی نمیشود (ویتمن ،ارس و سانتیستبان.) 2008 ،
رضایت زناشویی  :رضایت رضایتمندی زناشویی را میتوان نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک ،رضایت از روابط
جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی دانست (ژی ،ژائو و گانگ .) 2018 ،
مهارتهای ارتباطی  :منظـور از مهارتهای ارتباطی ،فرایندی است که فرد را قادر میسازد به صورتی شایسته رفتار کند،
در حقیقت اجتماعی شدن هر فرد دستاورد مهارتهای ارتباطی اوست که قبالً آموختـه اسـت (رازقی و چاری.) 1389 ،

فرضيه های تحقيق:
فرضيه اصلی:
بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجین رابطه معناداری وجود دارد.

روش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف نیز کاربردی است.
جامعه آماری تحقيق :جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه می باشد.
نمونه آماری و روش نمونه گيری :با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  150نفر انتخاب شدند ،مالک ورود
به تحقیق :سن بین  25تا  40سال  ،گذشتن حداقل  2سال از زندگی مشترک ،عدم ابتال به سومصرف مواد مخدر ،پر کردن فرم
رضایت نامه شرکت در تحقیق ،وجود سالمت روان و سالمت جسمانی بود و همچنین مالک خروج نیز عدم رضایت از شرکت در
ادامه در پژوهش و بروز بیماری بود.

ابزار پژوهش
 -1مقياس زوجی اینریچ
پرسشنامه زوجی اینریچ برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینههای قوت در رابطه زناشویی به کار میرود.
از این پرسش نامه برای تشخیص زوجهایی استفاده میشود که به مشاوره وتقویت رابطه خود نیاز دارد این پرسشنامه دارای 35
سؤال  4حیطه تحریف آرمانی (  ،) 20-16-12 -8 -4رضایت زناشویی (  ،) 35-30 - 27 -24 -21 -17 -13 -9 -5 -1ارتباطات ( -6-2
 ) 10-14-18-22-25-28-31-34و حل تعارض (  ) 33-32-29-26-23 -19 -15 -11 -7 -3میباشد و بر اساس طیف پنج
گزینهای لیکرت به سنجش میزان رضایت زناشویی میپردازد ..در این پرسشنامه سؤاالت -22-21-19 -14 -13 -10 -7 -6-5 -3
 23-26-27-28-29-32-33-34به صورت معکوس نمره گذاری میشوند .ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاسهای رضایت
زناشویی ،ارتباط ،حل تعارض و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است  0 /83 ،0 /84 ،0 /80 ،0 /86و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه
برای هر خرده آزمون به ترتیب  0 /92 ،0 /90 ،0 /81 ،0 /86بوده است .پرسشنامه بصورت  5گزینهای از نوع نمره گذاری لیکرت
میباشد .همچنین این پرسشنامه دارای  4نمره مجزا است که برای مجموع مادههای هر مقیاس یک نمره کل محاسبه میگردد.
نمرههای خام نیز به درصد تبدیل میگردد .در پژوهش (ترابی ) 1392 ،نیز میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه باالی 0/70
برآورد شد.
 -2پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک

28

این پرسشنامه توسط جرابک در سال  2004تدوین گردیده است .تعداد سؤاالت پرسشنامه  34سؤال میباشد .تعداد مقیاسها
مقیاس  5درجهای لیکرت (  =1هرگز =5 ،همیشه ) است .این پرسشنامه شامل  5مؤلفه از قرار زیر است :گوش دادن ،تنظیم عواطف،

28 Jerabek's communication skills theory
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درک پیام ،بینش و قاطعیت .در این پرسشنامه سؤاالت  2،4،6،9،10،12،13،17،19،24،25،28،28،32و  33معکوس نمرهگذاری
میشود .نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت و از هرگز (  ) 1تا همیشه (  ) 5است .اعتبار این پرسشنامه در پژوهش چاری،
فداکار داورانی و مهدی (  ) 1384در نمونهای متشکل از  733دانش آموز و دانشجوی ایرانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و دو
نیمه کردن برای نمره کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر  0 /71و  0 /69گزارش شده است .افزون بر این ،این پژوهشگران
با به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی ،روایی سازه پرسشنامه را نیز در پژوهش خود بررسی کردهاند و به  5عامل «مهارتهای
درک پیامهای کالمی و غیر کالمی»« ،مهارت نظم دهی به هیجانها»« ،مهارت گوش دادن»« ،مهارت بینش نسبت به فرایند
ارتباط» ،و «قاطعیت در ارتباط» دست یافتهاند.
 -3مقياس تکانشی بودن ()IS
مقیاس تکانشی بودن در سال  1965توسط هرشفیلد و همکاران به منظور ارزیابی تکانشی بوودن در کود; ان ساخته شود.
این ابزار دارای  19گویه است که به منظور اجرای ساده آن به شکل صحیح -غلط تنظیم شدهاند .در این ابزار ،تکانشوی به عنوان
تمایل به بی قراری ،قانون شکنی و زیاده روی در بازیهای خشونت آمیز تعریف شده است .در مورد هر گویه ،عبارت معکوس آن
نیز بیان شده است .در هر مورد فقط میتوان از یکی از گویه ها ا ستفاده کرد و از  19گویه دیگر میتوان به عنوان فرم موازی
استفاده کرد .این ابزار به طور بالقوه برای کودکانی که دارای مشکالت کنترلی ،مقابلهای و اختاللت برون ریزی هستند ،ساخته
شده است .هنگامی که پس آزمودنی با پاسخنامه مطابقت داشته باشد 1 ،نمره برای او لحاظ میشود .در گویه های بدون پرانتز به
گزینه صحیح  1نمره تعلق میگیرد ،در حالیکه در گویه های بدون پرانتز به گزینه غلط  1امتیاز تعلق میگیرد .نمره نهایی بین 0
تا  19است .به منظور هنجار یابی مقیاس تکانشوی بودن ،این آزمون بر روی  127نفر از دانش آموزان پایه پنجم و ششم اجرا شده
است .نمره میانگین  8 /34بوده است .پایایی حاصل از روش بازآزمایی مقیاس تکانشی بودن  0 /85گزارش شده است .همبستگی
معنادار نمره مقیاس تکانشی بودن با نمرات درجه بندی معلم از کودکان مدرسهای حاکی از روایی همزمان مطلوب این مقیاس
است .افزون بر این نمرههای این مقیاس با مشاهدات رفتاری معلمین و محققان کالسی نیز همبستگی داشتهان (کاظمی زهرانی،
دهقان و قربانی.) 1398 ،
روش تجزیه و تحليل داده ها  :برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد) و آمار
استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت.

یافته های پژوهش
ی افته های توصيفی
شاخص های توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) مربوط به سن ،مدت ازدواج و درآمد خانواده افراد در جداول زیر ارائهشده
است.
جدول شماره  : 1آمار توصيفی مرتيط به سن و مدت ازدواج شرکت کنندگان

مقطع تحصیلی

کل

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

سن

150

24

40

31 /24

4 /35

مدت ازدواج

150

2

10

4 /65

2 /25

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،تعداد  150نفر در آزمون شرکت داشتند .از نظر سنی ،شرکت کنندگان
بین  24تا  40سال سن داشتند .میانگین سنی نیز برابر با  2431سال و با انحراف استانارد  4 /35بود .همچنین از مدت ازداج نیز،
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مدت ازدواج زوجین بین  2تا  10سال بود .میانگین مدت ازدواج نیز  4 /65سال و با انحراف استاندارد  2 /25بود .همچنین از نظر
جنسیتی نیز  75نفر مرد و  75نفر زن بودند.
در جدول  :2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و مولفههای مربوط به هرکدام ارائهشده است.
جدول شماره  :3شاخص های توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش

زیر مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

تکانشگری

10 /78

3 /13

5

18

تحریف آرمانی

15 /56

3 /99

7

25

رضایت زناشویی

29 /20

8 /12

12

45

ارتباطات

28 /17

8 /46

11

44

حل تعارض
نمره کل رضایت زناشویی

29 /80
35 /14

8 /24
11 /67

14
15

45
60

گوش دادن

102 /74

22 /95

51

142

تنظیم عواطف
درک پیام

20 /38
22 /88

7 /22
8 /07

7
8

34
39

بینش

28 /86

7 /78

12

44

قاطعیت
نمره کل مهارتهای ارتباطی

15 /70
122 /98

5 /49
25 /24

5
55

25
189

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،اطالعات توصیفی هر یک از متغیرهای مورد بررسی گزارش شده است.

یافته ها ی استنباطی
در ادامه برای پاسخگویی به فرضیهها و آزمودن فرضیه ها ،نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه
مورد بررسی قرارگرفته است.
فرضيه اصلی :بين تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجين رابطه معناداری وجود دارد.
ابتدا به بررسی همبستگی بین متغیرهای مورد نظر پرداخته میشود.
جدول شماره  :3ماتریس همبستگی بين تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارت های ارتباط ی

1

2

 -1نمره کل رضایت زناشویی

1

 -2نمره کل مهارتهای ارتباطی

*0 /640

1

 -3تکانشگری

-0 /011

*-0 /488

3

*0 /942

4

1

* P<0/05

بر اساس جدول شماره  3بین تکانشگری با مهارتهای ارتباطی نیز با ضریب همبستگی  0 /488رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .به طوری که با افزایش یافتن تکانشگری ،میزان مهارت های ارتباطی پایینتر میآید.
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جدول شماره  : 4نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان رابطه تکانشگری و مهارت های ارتباط ی

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

348 /029

1

348 /029

46/332

0 /000

باقیمانده

1111 /711

148

7 /512

کل

1459 /740

149

ضریب تعیین
0 /238

بر اساس جدول شماره  : 4نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین حداقل یکی از متغیر پیش بین با متغیر مالک رابطه و
پیش بینی کنندگی معناداری (  F= 46/332و  ) p< 0 /000وجود دارد و ترکیب مهارتهای ارتباطی 23 ،درصد از واریانس متغیر
تکانشگری را پیش بینی میکنند .برای بررسی میزان و نقش پیشبینی کنندگی هر یک از متغیرها ،نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون
همزمان در جدول  10آورده شده است.
جدول شماره  :5ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون تکانشگری و مهارت های ارتباط ی

منبع

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار بتا

میزان t

سطح معناداری

مهارتهای ارتباطی

-0 /061

0 /009

-0 /488

-6/807

0 /000

با توجه به نتایج جدول شماره  :5مهارتهای ارتباطی ،متغیر تکانشگری را بهطور معناداری (  ) p< 0 /05پیشبینی میکند .با
توجه به ضرایب بتا و سطح معناداری میتوان گفت که ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و تکانشگری غیر مستقیم و معنادار است.
ابتدا به بررسی همبستگی بین تکانشگری با رضایت زناشویی پرداخته میشود.
جدول شماره  :6ماتریس همبستگی بين تکانشگری با مولفه های رضایت زناشویی

1

2

3

4

5

 -1تحریف آرمانی

1

 -2رضایت زناشویی
 -3ارتباطات

0 /136
*-0 /246

1
*0 /847

1

 -4حل تعارض
 -5قاطعیت

*-0 /207
*-0 /500

*0 /805
0 /017

*0 /859
-0 /007

1
-0 /067

1

 -6تکانشگری

*0 /888

0 /096

*-0 /195

*-0 /166

*-0 /467

6

1

* P<0/05

بر اساس جدول شماره  : 6بین تکانشگری با تحریف آرمانی با ضریب همبستگی  0 /888رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به طوری که با افزایش یافتن تکانشگر ی ،میزان تحربف ارمانی نیز بیشتر خواهد شد .همچنین بین تکانشگری با ارتباطات (ضریب
همبستگی  ،) 0 /195حل تعارض (ضریب همبستگی  ) 0 /166و قاطعیت (ضریب همبستگی  ) 0 /467رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .به طوری که با افزایش تکانشگری ،میزان ارتباطات ،حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.
در ادامه به بررسی آزمون رگرسیون بین تکانشگری و مولفههای رضایت زناشویی پرداخته میشود.
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جدول شماره  : 7نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان رابطه تکانشگری و مولفه های رضایت زناشویی

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

1152 /563

4

288 /141

136/014

0 /000

باقیمانده

307 /177

145

2 /118

کل

1459 /740

149

ضریب تعیین
0 /790

بر اساس جدول شماره  : 7نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین حداقل یکی از متغیر پیش بین با متغیر مالک رابطه و
پیش بینی کنندگی معناداری (  F= 136/014و  ) p< 0 /000وجود دارد و ترکیب مولفههای رضایت زناشویی 79 ،درصد از واریانس
متغیر تکانشگری را پیشبینی میکنند .برای بررسی میزان و نقش پیشبینی کنندگی هر یک از متغیرها ،نتایج مربوط به ضرایب
رگرسیون همزمان در جدول  21آورده شده است.
جدول شماره  :8ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون تکانشگری و مولفه های رضایت زناشویی

منبع

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار بتا

میزان t

سطح معناداری

تحریف آرمانی

0 /689

0 /036

0 /879

19/096

0 /000

ارتباطات

0 /014

0 /028

0 /037

0 /487

0 /627

حل تعارض

-0 /007

0 /028

-0 /018

-0 /238

0 /812

قاطعیت

-0 /008

0 /012

-0 /029

-0 /648

0 /518

با توجه به نتایج جدول شماره  : 8تنها مولفه تحریف آرمانی ،متغیر تکانشگری را به طور معناداری (  ) p< 0 /05پیشبینی
می کند .با توجه به ضرایب بتا و سطح معناداری میتوان گفت که ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و تکانشگری مستقیم و معنادار
است.
در ادامه به بررسی رابطه تکانشگری با مهارتهای ارتباطی پرداخته میشود.
ابتدا به بررسی همبستگی بین تکانشگری با مولفههای مهارتهای ارتباطی پرداخته میشود.
جدول شماره  :9ماتریس همبستگی بين تکانشگری با مولفه های مهارت های ارتباطی

1

2

3

4

 -1گوش دادن

1

 -2تنظیم عواطف

*0 /840

1

 -3درک پیام

*0 /506

*0 /500

1

 -4بینش

*0 /406

*0 /284

*0 /695

1

 -5تکانشگری

*-0 /235

*-0 /310

*-0 /182

*-0 /227

5

1

* P<0/05

بر اساس جدول شماره  : 9بین تکانشگری با مولفههای گوش دادن (ضریب همبستگی  ،) 0 /235تنظیم عواطف (ضریب
همبستگی  ،) 0 /310درک پیام (ضریب همبستگی  ) 0 /182و بینش (ضریب همبستگی  ) 0 /227رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .به طوری که با افزایش یافتن تکانشگری ،میزان رضایت زناشویی ،ارتباطا ت ،حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.
در ادامه به بررسی آزمون رگرسیون بین تکانشگری و مولفههای مهارتهای ارتباطی پرداخته میشود.
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جدول شماره  : 10نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان رابطه تکانشگری و مولفه های مهارت های ارتباط ی

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

198 /181

4

49 /454

5 /659

0 /000

باقیمانده

1261 /559

145

8 /700

کل

1459 /740

149

ضریب تعیین
0 /136

بر اساس جدول شماره  : 10نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین حداقل یکی از متغیر پیش بین با متغیر مالک رابطه و
پیش بینی کنندگی معناداری (  F= 5 /695و  ) p< 0 /000وجود دارد و ترکیب مولفههای مهارتهای ارتباطی 13 ،درصد از واریانس
متغیر تکانشگری را پیشبینی میکنند .برای بررسی میزان و نقش پیشبینی کنندگی هر یک از متغیرها ،نتایج مربوط به ضرایب
رگرسیون همزمان در جدول  25آورده شده است.
جدول شماره  : 11ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون تکانشگری و مولفه های مهارت های ارتباط ی

منبع

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار بتا

میزان t

سطح معناداری

گوش دادن

0 /087

0 /065

0 /200

1 /330

0 /186

تنظیم عواطف

-0 /183

0 /058

-0 /472

-3 /151

0 /002

درک پیام

0 /058

0 /048

0 /144

1 /202

0 /231

بینش

-0 /156

0 /064

-0 /274

-2 /444

0 /016

با توجه به نتایج جدول شماره  : 11تنها مولفههای تنظیم عواطف و بینش ،متغیر تکانشگری را به طور معناداری ( ) p< 0 /05
تکانشگری را پیش بینی می کند .با توجه به ضرایب بتا و سطح معناداری میتوان گفت که ارتباط بین تنظیم عواطف و بینش با
تکانشگری غیر مستقیم و معنادار است.

بحث و نتيجهگيری
فرضيه های تحقيق :بين تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجين رابطه معناداری وجود دارد.
این پژوهش توصیفی همبستگی بوده که به بررسی رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجین
پرداخته است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود که از این جامعه
آماری با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  150نفر انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه
زوجی اینریچ ،پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک و مقیاس تکانشی بودن هرشفیلد استفاده شد .یافته های پژوهش با استفاده
از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با افزایش تکانشگری ،میزان ارتباطات ،حل تعارض
و قاطعیت کمتر خواهد شد.
و همچنین یافته های این پژوهش با پژوهش های اسدی مجره ،ایلبیگی ،اکبری و حصاری ( ،) 1396نیری و مؤمن (،) 1397
نریمانی ،عباسی ،بگیان کوله مرز و رضایی فرد (  ،) 1394پارسی ،قمری کیوی و شیخ االسالمی (  ،) 1395محمدی ،فرنام و محبوبی
(  ،) 1390ریاحی ،گلزاری و موتابی (  ) 1399و وفایی و قاسمی مطلق (  ) 1399همسو است و همچنین با پژوهش های مازکو و کوور
(  ،) 2010دانهام (  ،) 2008کربی (  ،) 2007آبت (  ،) 2005یلسما و شرلین (  ،) 2003ریک ،فالکونیر و ویتنبورن (  ،) 2017آسچر
و همکاران (  ) 2010و میرجیان و کوردوا (  ) 2007همسو است.
در تبیین تأیید این فرضیه می توان عنوان کرد ارتباط ،عالی ترین دستاورد بشر است و انسان به دلیل اجتماعی بودن به
تعامل و بودن با دیگران نیاز دارد؛ بنابراین با توجه به تعریف ارتباط که در آن تفهیم و تفاهم دخیل است افرادی که توانایی صحیح
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درک ،انتقال و تداوم ارتباط را داشته باشند ،موجب ارتباط مؤثر و موفق میان زوجین می شود و در نهایت رضایت زناشویی را در
پی خواهد داشت.
در توضیحی دیگر می توان عنوان کرد در دنیایی که مهارت ارتباطی می تواند نیازهای افراد را برآورده کند و تسهیالت زیادی
به ارمغان آورد ،مسلح نبودن به این سالح ،فرد را به انزوا خواهد کشاند .مهارت در ارتباط با دیگران از جمله شریک زندگی فرد را
ابزارمند کرده و درهای کامیابی را به رویش خواهد گشود.
همچنین گفت وگوی همسران با یکدیگر موجب احترام میان آنها می شود .گفت وگو نیازی است که افراد از طریق آن به
تفهیم و تفاهم می رسند و با تشریک مساعی از مشکالت هم می کاهند و در نهایت به سطحی از رضایت در زندگی مشترک
خواهند رسید.
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