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چکیده
در سالهای اخیر ،ایران با روند روبه رشد و نگرانکننده طالق در همه استانها مواجه شده است .ازاینرو در
این پژوهش به بررسی نقش پیشبینی کنندگی دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و مهارت حل مسئله خانواده،
در احتمال طالق پرداخته شد .این پژوهش به لحاظ هدف توسعهای و ازنظر روش همبستگی بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهر مشهد بود که با توجه به ماهیت روش پژوهش که جزء طرحهای
همبستگی محسوب میشود و تعداد متغیرهای پژوهشی 011 ،نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به
پرسشنامههای احتمال طالق ،اجتناب و اضطراب در روابط نزدیک و حل مسئله خانواده پاسخ دادند .از این
تعداد درنهایت  811نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین شدند .برای بررسی نقش پیشبینی کنندگی دلبستگی
اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسئله خانواده در احتمال طالق از آزمون رگرسیون همزمان
استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد R2 ،اصالحشده چندگانه بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی،
دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسئله در احتمال طالق  1/88بود که متغیرهای پیشبین  88درصد از
واریانس احتمال طالق را تبیین میکردند .ازاینبین ،دلبستگی اجتنابی و مهارت حل مسئله قادر به پیشبینی
احتمال طالق بودند ،اما دلبستگی اضطرابی نقشی در پیشبینی آن نداشت .درمجموع نتایج این پژوهش نشان
داد که سبک دلبستگی اجتنابی و مهارت حل مسئله زنان میتواند از عوامل پیشبینی کنندهی مهم احتمال
طالق ایشان باشد چراکه توانایی حل مسئله خانواده یکی از عوامل تعدیلکننده اثرات رویدادهای منفی
زندگی است و سبک دلبستگی ،عامل مهمی است که عملکرد سالم و ناسالم زناشویی را توجیه میکند و
روشی برای پاسخگویی به دالیل ناسازگاری زوجها ارائه میدهد.

واژههای كلیدی :احتمال طالق ،دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی ،مهارت حل مسئله
خانواده
 .8دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 .1دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 .8دانشیار مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدkimiaee@um.ac.ir .
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مقدمه
ازدواج محبوبترین بنای گستردهی جهان هستی در پیشگاه خالق زوج آفرین است (افروز،
 ،1116به نقل از خوشنویسان ،افروز و دالور )8816 ،و از دیرباز بهعنوان عالیترین رسم
اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد همواره موردتوجه بوده است
(روشنی .)8861 ،رسیدن به یک ازدواج رضایتبخش یا عاشقانه تقریباً یک هدف جهانی
است ،و درگیر بودن در یک رابطه عاشقانه بر زندگی روزمره یک فرد و احساس خوب
بودن او تأثیر میگذارد؛ بنابراین این عجیب نیست که انحالل یک رابطه میتواند عواقب
منفی برای بسیاری از زوجین داشته باشد (بریتانی ،سولومون ،جاشوآ و جکسون.)1180 ،8
مباحث پیرامون خانواده و راههای تحکیم آن از دغدغههای متداول مجامع علمی است و
علوم مربوط به آن ،بهویژه روانشناسی تالش میکنند که تدابیری به عمل آورند تا عوامل و
موارد تهدیدکننده را شناسایی کرده و روزبهروز میزان ثبات خانواده را فزونی بخشند
(الرنس ،باند ،باری ،بروک ،سالیوان ،پاچ ،وایت ،داد و آدامز .)1111 ،1یکی از مهمترین
عوامل تاریخچهای در ارتباط زوجها ،شیوهی دلبستگی آنهاست که یا ایمن است یا ناایمن.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که مشکالت زناشویی در سبکهای دلبستگی زوجها
ریشه دارند چراکه دلبستگی ،پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که نقش قدرتمندی
در زندگی عاطفی بزرگساالن دارد (پاپالیا1111 ،؛ به نقل از برناه.)8861 ،
اگرچه سبک دلبستگی ایمن و ناایمن یک طبقهبندی استاندارد و شناخته شده است اما
در سالهای اخیر پژوهشگران به دو بعد معتبر یعنی دلبستگی اجتنابی و اضطرابی که با روش
تحلیل عاملی به دست آمده ،پرداختهاند؛ که بیانگر این است که اجتناب باال باعث ایجاد
فاصله عاطفی ،دوری گزینی با شریک رابطه و متکی بودن بر خود؛ و اضطراب باال باعث
چسبندگی آزاردهنده ،حساسیت باال به هرگونه نشانه دوری و وابستگی بیشازحد به شریک
رابطه است (پاتریک ،سلز ،گیردانو و تولرود .)1112 ،8این سبکهای دلبستگی در مواقع
1. Brittany,Solomon, Joshua & Jackson
2. Lawrence, Bunde, Barry, Brock, Sullivan, Pasch, White, Dowd & Adams
3. Patrik, Sells, Giordano & Tollerud
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پراسترس فعال میشوند .بهعبارتدیگر اینکه چگونه افراد بهصورت احساسی یا رفتاری به
موقعیت یا مسئله واکنش نشان دهند به سبک دلبستگی آنها برمیگردد .در این صورت
داشتن سبک دلبستگی ناایمن این افراد را به این سمت میکشاند که رابطه عاشقانه خود را
بهصورت منفی تجربه کنند و درنتیجه آنها در حین مشکالت به سمت رفتارهای مخرب
کشیده میشوند( .اجسی و جنکوز .)1188 ،عالوه بر تأکیدهای نظریه دلبستگی ،نتایج
پژوهشهای تجربی ،ارتباط بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی را معنادار میدانند
(حمیدی8819 ،؛ حیدری و اقبال8861 ،؛ بانسی1110 ،8؛ ماتیوس .)1181 ،1دادههای
پژوهشی تمایز آشکاری را بین زوجهای ایمن و ناایمن نشان دادهاند و چنین بیان میکنند که
در زمینه سازگاری زناشویی ،زوجین ناایمن ،ضعیفترین و پایینترین سازگاری و زوجهای
ایمن باالترین سازگاری را نشان میدهند .برن و همکاران (8661؛ به نقل از عارفی ،نوابی
نژاد ،شفیعآبادی و کیامنش )8868 ،دو عامل اجتنابی و اضطرابی را در تحلیل عامل به دست
آوردند .این دو بعد سبک دلبستگی را بهعنوان الگوی تمرکز بر «خود»(دلبستگی اجتنابی)
و الگوی تمرکز بر «دیگران»(دلبستگی اضطرابی) مفهومسازی میکند .افراد اجتنابی ،دفاعی
و طرد کننده بوده ،در روابط عدم درگیری و عقبنشینی عاطفی را پیشه میکنند .آنها نه
خود و نه دیگران را در مواقع پریشانحالی قابلدسترس نمیبینند (به نقل از عارفی ،نوابی
نژاد ،شفیعآبادی و کیامنش .)8868 ،عالوه بر این خجسته مهر ،اماناللهی ،زهرهای و رجبی
( )8868در پژوهشی بیان کردند که زنان با سبک دلبستگی اضطرابی ،از طرفی زمینه
درگیری و تعارض با همسر به وجود میآورند و از طرف دیگر مهارتهای حل مسئله ندارند
تا بتوانند مشکل به وجود آمده را حل و از ادامه تعارض و درگیریها جلوگیری کنند.
از میان عوامل متعدد تأثیرگذار ،موضوع حل مسئله خانواده در درک پویاییهای
تعامالت و روابط زناشویی موردتوجه بسیاری از پژوهشگران و پژوهشگران واقع شده است.
یافتهها دال بر آناند که مهم نیست افراد در زندگی با مشکل ،دردسر و گرفتاری روبهرو
نشوند بلکه مهم آن است که در مواجهه با اینگونه موقعیتها بتوانند به شیوهای صحیح عمل
1. Banse
2. Matthews
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کنند (چانگ ،سانا ،رایلی ،ترنبورگ ،زامبرگ و ادواردز .)1112 ،8پژوهشها نشان دادهاند
افرادی که از توانایی حل مسئله برخوردار نیستند بهمحض اینکه با مانعی برخورد میکنند
ممکن است رفتارهای تکانشی از خود بروز دهند ،احساس ناکامی کنند ،پرخاشگر شوند یا
برای پرهیز از موقعیت مشکلساز گوشهگیر شوند .تکرار چنین موقعیتهایی ممکن است به
ایجاد و بروز رفتارهای غیر انطباقی منجر شود (کسیدی.)1181 ،1
پژوهش احمدی ،اشرفی ،کیمیایی ،افضلی ( )1181نشان داد که حل مسئله خانواده
روشی مؤثر در کاهش نارضایتی زناشویی محسوب میشود .در پژوهشی دیگر که توسط
آزادی ،کیمیایی و عباسی ) 8868( ،انجام شد نتایج نشان داد که افزایش توانایی حل مسئله
خانواده و افزایش باورهای منطقی با کاهش میزان مشکالت و ناسازگاری زناشویی همراه
است .چراکه ارزیابی مهارت حل مسئله فرد یک عامل مهمی است که در رابطه بااینکه
چگونه یک موقعیت متعارض ،مدیریت میشود؛ در نظر گرفته میشود (هپنر و لی.)1111 ،8
ازآنجاییکه خانواده اساس و شالودهی زندگی فردی و اجتماعی است و هستهی اصلی
خانواده زن و شوهر هستند ،هرگونه تالش برای حفظ روابط از آسیبهای احتمالی الزم و
ارزشمند است .در سالهای اخیر ،احساس امنیت و آرامش و روابط صـمیمانه میـان مرد و
زن به سستی گراییده و کانون خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایند شده است و جهان
قیامی ناگهانی در افزایش نرخ طالق را تجربه کرده است (صفی زاده و نخعی.)1189 ،
ازاینرو کمک به ازدواج و خانواده بهعنوان یکی از نیازهای ضروری جامعه ما محسوب
میشود .با توجه به مبانی نظری و یافتههای پژوهشی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل
پیشبینی کنندگی احتمال طالق با توجه به دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی و مهارت
حل مسئله صورت پذیرفت.

1. Chang, Sanna, Riley, Thornburg, Zumberg & Edwards
2.Cassidy
3. Heppner & Lee
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روش پژوهش
جامعه پژوهش حاضر ،شامل زنان متأهل شهر مشهد بودند که با توجه به ماهیت پژوهش و
تعداد متغیرها 011 ،نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .شرایط ورود به
پژوهش ،داشتن سن  11تا  04سال ،تحصیالت حداقل سیکل ،نداشتن بیماری روانی و جسمی
خاص و زندگی مشترک با همسر بود .شرکتکنندگان به پرسشنامههای احتمال طالق ،تجربه
روابط نزدیک ) 8)ECRو حل مسئله خانواده پاسخ دادند .با حذف پرسشنامههای مخدوش،
درنهایت حجم نمونه به  811نفر رسید .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.
ابزارهای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامه احتمال طالق :شاخص بیثباتی ازدواج یک ابزار  19سؤالی است که برای
اندازهگیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طالق بودن تدوین شده است .شاخص
بیثباتی ازدواج با ضریب آلفای  1/68از یک همسانی درونی عالی برخوردار است .یاری
پور ( )8826برای محاسبه ضریب اعتبار این ابزار روش دونیمه کردن را بکار برد که برای
تعیین هماهنگی درونی آزمون استفاده شد .همچنین یاری پور ( )8826برای ارزیابی محتوای
آزمون شاخص بیثباتی ازدواج از نظرات چندین تن از اساتید متخصص استفاده شد که همه
روایی آزمون را مورد تائید قرار دادند .این ابزار از روایی پیشبین بسیار خوبی نیز برخوردار
است .برآورد آلفای کرونباخ در این پژوهش  1/92بود.
پرسشنامه تجربه روابط نزدیک ( :)ECRابزاری که بهمنظور اندازهگیری سبکهای
دلبستگی بکار برده شده ،مقیاس تجربه روابط نزدیک است که توسط برن ،کالرک و
شیور 1در سال ( )8616طراحی شده است .این ابزار بر مبنای نظریه بارثولومیو 8در زمینه
سبکهای چهارگانه دلبستگی طراحی شده است .در زمینه روایی محتوایی ابزار فوق
میتوان به این نکته اشاره نمود که سبکهای چهارگانه دلبستگی بر دو محور اضطراب و
اجتناب استوار شده است .در مواقعی که اضطراب و اجتناب باال باشد افراد با سبک دلبستگی
1. the experience in close relationship scaple
2. Brennan, Clark & Shaver
3. Bartholomew
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اجتناب گر ترسان شناخته میشوند و اگر اضطراب و اجتناب پایین باشد افراد با سبک
دلبستگی ایمن مطرح میگردند  .همچنین اضطراب پایین و اجتناب باال معرف سبک
دلبستگی اجتناب گر نفیکننده و اضطراب زیاد و اجتناب کم نشاندهنده سبک دلبستگی
دلمشغول است .هرچند که محور اجتناب و اضطراب دارای مقیاس فاصلهای است ولی بر
اساس نقطه برش با چهار سبک دلبستگی سروکار داشته که بهگونهای دقیق میتواند
سبکهای دلبستگی را اندازهگیری نماید .این پرسشنامه دارای  84گویه بوده که بر اساس
مفروضات مقیاسهای عینی با تأکید بر طیف ترستون از دامنه یک تا هفت ،مورد نمرهگذاری
قرار میگیرد و تعداد  82سؤال آن مربوط به حوزه اضطراب و  81سؤال دیگر مربوط به
محور اجتناب است .در نسخه اصلی تعداد سؤاالت  89گویه بوده است که در روند
هنجاریابی برای ایران یک سؤال حذف شده است (پناغی ،ملکی ،ذبیح زاده ،پشت مشهدی
و سلطانی نژاد .)8861 ،این پرسشنامه بر اساس پژوهشهای قبلی اعتبار خوبی (آلفای
کرونباخ  1/16تا  )1/60را کسب کرده است و طی سه هفته بازآزمایی ضریب اعتبار 1/61
تا  1/64برای آن گزارش شده است .مطالعات مربوط به رواسازی ابزار نشان داده که این
پرسشنامه از روایی سازه قویی برخوردار است (عارفی و همکاران .)8868 ،برآورد آلفای
کرونباخ در این پژوهش  1/ 146بود.
پرسشنامه حل مسئله خانواده :این پرسشنامه با الهام از پرسشنامههای فورگاچ،)8616( 8
کایرن ،مگوایر و هارلبوت )8669( 1چمپیون و پاور )1111( 8دی زوریال و نزو ( )8661توسط
احمدی ( )8812ساخته شد .مواد این پرسشنامه در زمینه روشهای مواجه با مشکالت فعلی،
میزان شناخت فرایند و گامهای حل مسئله و چگونگی بهکارگیری روشهای حل مسئله در
بین زوجها است .بر اساس مقیاس  4درجهای لیکرت از گزینه هیچوقت=  ،8بهندرت= ،1
بعضی مواقع=  ،8خیلی مواقع=  ،0و همیشه=  4نمرهگذاری شده است .عبارات،81 ،81 ،6 ،
 ،19 ،14 ،18 ،81 ،82و  81بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .ضریب همبستگی
1. Forgatch
2. Kieren, Maguire & Hurlbut
3. Champion & Power
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درونی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ  1/61و میزان اعتبار پرسشنامه با روش
بازآزمایی در فاصلهی دو هفته در بین زوجها  1/90محاسبه شد (آزادی ،کیمیایی و عباسی،
 .)8861برآورد آلفای کرونباخ در این پژوهش  1/ 610بود.

یافتههای پژوهش
نمونهی پژوهش حاضر شامل  811نفر بود که همگی زن با میانگین سنی ( m=)88/98سال،
میانگین سن همسر ( )89/10سال و میانگین مدت ازدواج ( )m=81/26سال بود 88 .درصد
افراد نمونه شاغل و  92درصد خانهدار بودند و بهطور متوسط  8فرزند داشتند .در ادامه
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

احتمال طالق

6/61

6/01

دلبستگی اجتنابی

01/10

82/84

دلبستگی اضطرابی

90/08

81/81

مهارت حل مسئله

61/21

82/41

دادههای جدول  8نشان میدهند که به ترتیب متغیرهای احتمال طالق ،دلبستگی اجتنابی،
دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسئله دارای میانگین  90/08 ،01/10 ،6/61و 61/21
هستند.
جدول  .2همبستگی متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی
و مهارت حل مسئله با احتمال طالق
متغیر

احتمال طالق

احتمال طالق

8
**

دلبستگی اجتنابی

1/08

دلبستگی اضطرابی

1/88

مهارت حل مسئله

-1/42

*
**

دلبستگی اجتنابی

دلبستگی اضطرابی

مهارت حل مسئله

8
1/80

**

-1/98

**

8
-1/16

**

8

< 1/18

**P
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با توجه به جدول  1میتوان مشاهده کرد که میزان همبستگی بین متغیر دلبستگی اجتنابی
با احتمال طالق برابر با  1/08است که این رابطه در سطح  1/118معنادار است .همچنین
میتوان مشاهده کرد که میزان همبستگی بین متغیر دلبستگی اضطرابی با احتمال طالق برابر
با  1/88است که این رابطه در سطح  1/14معنادار است .درنهایت همانطور که میتوان
مشاهده کرد متغیر مهارت حل مسئله نیز با احتمال طالق دارای همبستگی  -1/42است که
این رابطه نیز در سطح  1/118معنیدار است.
برای بررسی نقش پیشبینی کنندگی متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی
و مهارت حل مسئله در احتمال طالق از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن
به تفکیک در جداول زیر ارائه میشود .البته پیش از تحلیل دادهها مفروضههای نرمال بودن،
عدم هم خطی و استقالل دادهها بررسی شد .آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی
مفروضهی نرمال بودن توزیع چهار متغیر احتمال طالق ( ،)z=1/618 ،p=1/816دلبستگی
اجتنابی ( ،)z=1/181 ،p=1/068دلبستگی اضطرابی ( ،)z=1/411 ،p=1/601مهارت حل
مسئله ( )z=1/421 ،p=1/611موردبررسی قرار گرفت و با توجه به باالتر بودن سطح
معناداری این آزمون از  1/14نسبت به برقراری این مفروضه اطمینان حاصل شد .برای بررسی
مفروضهی عدم هم خطی از آمارههای عامل تورم واریانس و شاخص تحمل استفاده شد که
با توجه به اینکه هیچیک از مقادیر مربوط به شاخص تحمل کمتر از  1/18و هیچیک از
مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس ( )VIFبیشتر از  81نیست ،بر این اساس میتوان نسبت
به مفروضه عدم هم خطی نیز اطمینان حاصل کرد .برای بررسی استقالل دادهها نیز از آزمون
دوربین واتسون استفاده شد که با توجه به نزدیکی آمارهی این آزمون ( )8/11به مقدار 1
میتوان نسبت به برقراری این مفروضه نیز اطمینان حاصل کرد.
جدول  .3خالصه الگوی رگرسیون بین دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی
و مهارت حل مسئله در احتمال طالق
مدل

R

R square

Adjusted R square

F

SIG

8

.411

.886

.888

481.94

./1118
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جدول  .4ضرایب رگرسیون متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی
و مهارت حل مسئله در احتمال طالق
متغیر

ضرایب استاندارد

T

Sig
1/180

1/111
1/102
-1/810

دلبستگی اجتنابی

1/191

SE
1/116

β
1/880

1/816

دلبستگی اضطرابی

1/119

1/111

1/141

-8/808

1/144

مهارت حل مسئله

-1/122

1/181

-1/484

-6/191

1/118

B

همبستگی
جزئی

بررسی جدول  8نشان میدهد که  Rچندگانه بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی
اضطرابی و مهارت حل مسئله در احتمال طالق در حالت کلی  1/41است و  R2این الگو
برابر  1/88است .این یافته نشان میدهد که متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی
و مهارت حل مسئله  88درصد از واریانس احتمال طالق را تبیین میکنند .همانگونه که در
جدول  0مشاهده میشود مقدار  F )8 ،810( = 94/481به لحاظ آماری معنیدار است و این
بیانگر این است که متغیرهای دلبستگی اجتنابی ،دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسئله
تبیین معنیداری از احتمال طالق ارائه میدهد .جدول  4سهم متغیرهایی که دارای نقش
معنیداری در تبیین احتمال طالق است را نشان میدهد .جدول  0نشان میدهد که متغیرهای
دلبستگی اجتنابی ( )β =1/880( ،)t=1/816و مهارت حل مسئله (-1/484( ،) t=-6/191
=  )βقادر به پیشبینی احتمال طالق بودهاند و از سوی دیگر متغیر دلبستگی اضطرابی
( ) t=-1/141( ، t=)-8/808نقشی در پیشبینی آن نداشته است.

بحث و نتیجهگیری
مطالعات و تجارب بالینی نشان دادهاند که در جامعه معاصر ،زوجها مشکالت شدید و
فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضاء انتظارها و نیازهای یکدیگر
تجربه میکنند  .ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان
ازدواج ،یک مهارت و هنر است که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه به داشتن
نگرشهای منطقی و کسب مهارتها و انجام وظایف خاصی نیاز دارد (ابراهیمی و همکاران،
8861؛ به نقل از سپهری .)8868 ،نتایج پژوهش حاضر نیز در درجه اول نشان داد تقریباً ./88
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از واریانس طالق توسط دو عامل عمده دلبستگی اجتنابی و مهارت حل مسئله قابل پیشبینی
است؛ یعنی میتوان گفت یکسوم مسائل زناشویی متأثر از این دو عامل است.
یافتههای پژوهش نشان داد دلبستگی اجتنابی در رابطه با همسر سهم معناداری در
پیشبینی احتمال طالق داشت درحالیکه دلبستگی اضطرابی نتوانست نقش پیشبینی
کنندهای داشته باشد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای ناهیدپور ،خسروی ،بلیاد ،و
آزادی ( ،)8861عارفی و همکاران ( ،)8861حیدری و اقبالی ( ،)8861حیدری تفرشی
( ،)8868جانسون و گرینمن ،)1119( 8هالچاک ،)1181( 1اجسی و جنکوز (،)1188
میلیکین )1111( 8همسو است .میتوان اینگونه تبیین کرد که سبک دلبستگی ،عامل مهمی
است که عملکرد سالم و ناسالم زناشویی را توجیه میکند و روشی برای پاسخگویی به دالیل
ناسازگاری زوجها ارائه میدهد؛ زیرا سبک دلبستگی افراد نشان میدهد که آنها چگونه
هیجانات خود را به افراد مهم زندگیشان عرضه میکنند .بزرگساالن ناایمن اجتنابی به
دیگران اعتماد ندارند و همیشه یک نوع فاصلهی هیجانی را از دیگران حفظ میکنند و اغلب
تنها و متخاصم هستند .خصومت زیاد آنها ،محصول نیاز دلبستگی ناکام شده ،همراه با
انتظار طرد از سوی دیگران است .بزرگساالن اجتنابی از ایجاد روابط صمیمانه با دیگران
اجتناب کرده و در مقیاسهایی که روابط عاشقانه و رمانتیک را بررسی میکنند ،نمرات
پایینتری به دست میآورند .فردی با سبک دلبستگی اجتنابی ،رابطه با همسرش را بهعنوان
یک نزدیکی نامناسب مطرح میکند و اغلب عدم اطمینان به همسر را تجربه میکند که همین
امر ،شکافی بین آنها به وجود میآورد .افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی تنهایی را
ترجیح میدهند و در روابطشان همیشه یک مقدار فاصله هیجانی را حفظ میکنند و از
صمیمی شدن با دیگران اجتناب میکنند .ازآنجاکه افراد دارای سبک اجتنابی قادر به روابط
عمیق و صمیمی نیستند ،لذا رضایت ارتباط جنسی و زناشویی پایینتری را دارا هستند بنابراین
تعارضهای میان فردی بیشتری را بهخصوص با همسر خود تجربه کرده و بنا بر تمایلشان
1. Johnson & Greenman
2. Hulchuk
3. Millikin

پیشبینی احتمال طالق زنان بر اساس دلبستگی اجتنابی ...

799

برای ایجاد فاصله ،میتوانند یک عامل قوی برای احتمال طالق باشند .این در حالی است که
سبک اضطرابی نتوانست پیشبینی کننده احتمال طالق باشد .شاید به این دلیل که مشخصه
افراد اضطرابی ،احساس نگرانی از طرد شدن است .آنها درعینحال که بهشدت به روابط
نیاز دارند ،به آن وابسته میشوند .به همین دلیل در روابط بسیار باز هستند ،چه جسمانی و چه
هیجانی ،بسیار حساس و ابراز کنندهاند و بسیار مراقبتکننده .هرچند که این مراقبتکنندگی
ممکن است به مرز افراط برسد و آنها را به فردی سلطهگر تبدیل کند ،اما بهرامی ()8811
معتقد است که همین ویژگیهای مراقبتکنندگی و مراقبت جویی که اضطرابیها به میزان
زیادی از آن برخوردارند ،امنیت را در روابط پرورش میدهند؛ زیرا مراقبتکنندگان
شواهدی از دسترس بودن را برای همسر خود فراهم میآورند و مراقبت جویان به همسران
خود فرصت زیادی میدهند که نیاز ایشان را برآورده کنند ،که این خود میتواند تبیینی
باشد بر اینکه اضطرابی بودن نتواند احتمال طالق یا بیثباتی ازدواج را پیشبینی کند .عالوه
بر این در تبیین این یافته میتوان به این موضوع اشاره کرد که غالباً تئوریهای رضایت
زناشویی دربرگیرنده میزان صمیمیت تجربهشده توسط زوجها هستند .مفهومپردازی رایج از
صمیمیت عبارت است از سطح نزدیکی همسر ،اشتراکگذاری ارزشها و ایدهها فعالیتهای
مشترک ،روابط جنسی ،شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن (پاتریک
و همکاران)1112 ،؛ بنابراین دور از ذهن نیست که افراد اجتنابی با حفظ فاصله و ناتوانی در
برقراری روابط صمیمانه کیفیت رابطه زناشویی را تنزل داده و منجر به بیثباتی ازدواج شوند.
بهصورت کلی مادامیکه زوجین از توانایی حل مسئله پایینی برخوردار باشند و نتوانند تعامل
و ارتباط مناسبی با یکدیگر برقرار کرده و با شیوهای مناسب مسائل و چالشهای پیش رو
زندگی را حل کنند و از روابط صمیمی اجتناب کرده و در مواقع استرسزا از همسر خود
حمایت نکنند میتوانند عامل و احتمال جدی برای ازهمگسیختگی زندگی زناشویی خود
شوند .چراکه دو مورد از کارکردهای مهم ازدواج ،برآورده کردن نیازهای حمایتی ،مراقبت
و نیازهای عاطفی افراد و تعامل سالم است (آشتیانی و آخوند .)8868 ،درواقع وقتی امنیت
در روابط حفظ نشود و همسران در دسترس بودن یکدیگر را در مواقع نیاز درک نکنند و
نتوانند ارتباط خوبی با هم برقرار کنند رفتهرفته ثبات رابطه را کاهش خواهند داد.
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تائید نقش مهارت حل مسئله در تبیین احتمال طالق با نتایج پژوهشهای برغندان و
همکاران ( ،)8811شمسایی و همکاران ( ،)8864آزادی و همکاران ( )8868وینسنت ،واینر
و گری ،)1119( 8مورتون )1114( 1و جانسون ،کوهن ،داویل ،الوارنس ،روجر ،کارنی،
سالیوان و برادبوری )1114( 8و اجسی و جنکوز ( )1188همسو است .در تبیین این مسئله نیز
میتوان گفت که مهارت حل مسئله به منزله سپری در مقابل تأثیرات منفی حوادث
اضطراب زای زندگی بوده و افرادی که واجد این مهارت نباشند بیشتر در معرض مسائل
ناخوشایند قرار میگیرند .افرادی که دارای مهارت حل مسئله هستند در مقایسه با سایرین
ناکامی کمتری را تجربه کرده و بهتر میتوانند در مورد ابعاد دیگر کنترل مسئله تفکر کنند.
نتایج پژوهش لویمی ( )8861این را تائید میکند که بین شیوه حل مسئله ،شیوه مقابله با
تعارض و سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد .چراکه مهارتهای حل مسئله
بهصورت مستقیم به مسئله سازگاری مربوط میشوند .افرادی که از توانایی حل مسئله
برخوردار نیستند بهمحض اینکه با مانعی برخورد میکنند ممکن است رفتارهای تکانشی از
خود بروز دهند ،احساس ناکامی کنند ،پرخاشگر شوند یا برای پرهیز از موقعیت مشکلساز
گوشهگیر شوند .تکرار چنین موقعیتهایی ممکن است به ایجاد و بروز رفتارهای غیر انطباقی
منجر شود (شور .)1118 ،رابطه بین زوجین هم بهعنوان یکی از مهمترین روابط بین فردی
مستعد تعارض و اختالفنظرهای گوناگونی است که اگر زوجین قادر نباشند به روشی
کارآمد به حل آنها بپردازند زندگیشان دستخوش نامالیمات و ناکامیها شده درنتیجه
افزایش مسائل حلنشده بین آنها تابآوری را پایین آورده و میتواند یک پیشبینی کننده
مهم در ناثباتی ازدواج بشود .درنتیجه میتوان گفت توانایی حل مسئله یکی از عوامل
تعدیلکننده اثرات رویدادهای منفی زندگی است و به نگرش ،مهارت و تواناییهایی اشاره
دارد که فرد را قادر میسازد در برابر هر یک از مشکالت زندگی راهحل مؤثر و سازگارانه
را انتخاب کند (لویمی.)8861 ،
1. Vincent, Wises & Gray
2. Morton
3. Jahnson, Cohan, Davial, Lawrence, Rogge, Karney, Sullivan, & Bradbury
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نتایج این پژوهش در چندین حوزه میتواند موردتوجه واقع شود .نخست در حوزه درمان
زناشویی ،به مشاوران زناشویی کمک میکند تا زوجهایی را که تعارضاتی در روابط با همسر
خویش تجربه میکنند نسبت به مهارت حل مسئله و سبک دلبستگی خویش و تأثیرش در
روابط زناشویی آگاه سازند .در حوزه پیشگیری توجه به سبک دلبستگی افراد میتواند
سرنخهایی از ظرفیتهای ارتباطی و کفایت صمیمیت زناشویی بعدی فرد را فرا روی
مشاوران پیش از ازدواج قرار دهد .البته ازآنجاییکه سبک دلبستگی یک ویژگی شخصیتی
است و کمتر قابلتغییر است توجه مشاوران و متخصصان در حیطه افزایش مهارت حل مسئله
مراجعین مثمر ثمرتر خواهد بود.
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