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 مقدمه

 یبه تمام شودمیطالق منتشر  رسمی توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان آماراطالعاتی که ساالنه 

 به تریتکان دهنده آمار آن کنار در زیرا نیست، زناشویی زندگی در همسران ناکامی میزان دهندهنشان

 ااموشی های تهی وزندگی ،(1394، کاظمی و بردیده، پور بوشهری نجف)دارد  ااتصاص 1عاطفی هایطالق

بب و ی به س کنندمی زندگی هم کنار پاسخگوی احساسات یکدیگر نیستند و به سردی در مرد و زن که

 القط اجتماعی متقاضی-نیازهای زندگی و شرایط فرهنگی تأمینوجود فرزندان، ترس از تنهایی، ناتوانی در 

  Marringle به نام در فرهنگ شهری، اصطالح جدیدی (.1394، حیدری و سنگری اجتماعی)نیستند  قانونی

ادل مع تواندمیتعریف شده است که  «کندمیکه مانند مجرد رفتار  متأهلیک فرد »وجود دارد که به عنوان 

د وجو هاآنبین  ایرابطهما هیچ ؛ اکنندمیاگرچه زیر یک سقف زندگی شنااته شود. در واقع  2طالق عاطفی

، اما ارتباط رسندمییک زوج واقعی به نظر  هاآن». از منظر اطرافیان، اندشدهاز هم جدا  هاآنندارد و در واقع 

با وجود اهمیت طالق عاطفی و آثار منفی آن، توجه کافی به این موضوع  «قبالً از بین رفته است. هاآنواقعی 

ول مسئ هایسازمانعاطفی از سوی  برآوردی از نرخ طالق تاکنون (. 2020)اسالمی و همکاران،  شودمین

 یزدانی،) است قانونی طالق برابر دو که میزان طالق عاطفی شودمی گفته منابع برای در اما است، نشده ارائه

 که فقدان رسیدند نتیجه این (1393ترکمان، اسکافی، عیدگاهیان و سهرابی ) .(1391 کشاورز، حقیقتیان و

، (1396) ما،اقلی عرشی و پژوهش  طیفیان، نتایج .دارد عاطفی طالق بر را تأثیر بیشترین همسر با صمیمیت

روابط و  سردی دادند ( نشان2014) بنی فاطمه و ابراهیمی پژوهش و (2015عموزاد مهدیجاری و نوری )

 ایابطهرطالق عاطفی،  است. هازوج بین در انتظارات نشدن برآورده د یل به بیشتر زوجین میان کاهش روابط

)اینگرام،  رسندمیاجتماعی، اوب و صمیمی به نظر  هایم یطکه در آن همسران در  کندمیرا توصیف 

 مستر مک ا گوی بر اساس (.1396، قلیچی و نعیمی)، و ی در الوت قادر به ت مل یکدیگر نیستند (2016

 غییرات،ت با هماهنگی در اعضا توانایی با اانواده کارساز عملکرد گفت توانمی اانواده عملکرد ارزیابی مورد در

 ا گوهای اعمال در موفقیت و اعضا بین همبستگی ،(2016 همکاران، و سیلوی) هاتعارض و تضادها حل

 حاکم اصول و مقررات اجرای ،(2016 کراهی، و مندز گنزا ز بوناچی،)افراد  بین مرز و حد رعایت انضباطی،

 تئودور (.1396، عطادات و سامیان عبادی)است  همراه اانواده نظام کل از حفاظت هدف با نهاد این بر

و  )نقل از گوستا کننده بر رضایت همسر دارد بینیپیششخصیتی  هایویژگیاست که  ( معتقد2011)

، تمایل دارند کنندمیکسانی که سطوح باال و مکرر درگیری را تجربه  هاازدواج (، همچنین2021ماسمن، 

 مشکالت سالمتی جسمی تواندمیسطوح پایینی از سازگاری زناشویی و در دراز مدت داشته باشند دویدن 

 .(2021؛ نقل از گوستا و ماسمن، 2017و روحی ایجاد کند )عباسی، 

وز رمتفاوت بین فردی، ام هایحیطهسااتاری اانواده بر ابعاد تعاملی در  تأثیراتبه طور کلی عالوه بر 

روست )رید،  ویسر گرید و پیش دنیای آشکار هایاز جلوه نوین یکی هایتکنو وژی و آوریفن از استفاده

 سزایی در به نقش های،آوریفن این نوپای ابعاد از یکی به عنوان اجتماعی نیز هایشبکه( و 2016پارکر، 

در همین مسیر  (.1396، غالمی و چشمههفت م مدی، رستمی، رستمی)دارد  افراد جامعه روابط و تعامالت

                                                           
1. emotional divorce 

2. emotional divorce 
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، رشتآذرس و امیرپور، نیا اواجوی)معضالنی شخصی و اجتماعی را سبب گردد  تواندمیاستفاده  ین وهنوع و 

 اجتماعی پیرامون یحلقهو کوچک شدن  اشاانواده، یکی از  مشکالت شایع آن کاهش ارتباط فرد با (1396

( و مک 2016مطا عات وو و همکاران، ) (.2015؛ چن، چن و گایو، 1998همکاران، )کراوت و  گرددمیفرد 

در مجازی باعث کاهش روابط زوجین  هایشبکه( نشان داد که وابستگی به 2017دنیل، دروین و کراونز )

 رنتنتیاز ابدون م دودیت  و استفادهاست  کرده رییتغکاربران شده، فرایند اانوادگی آنان را دستخوش  انیم

جستجو در این رابطه نشان داده یکی از علل ااتالفات یا . دهدیمکاهش  نیز فعا یت جسمانی و عاطفی را

در همین (. 2020باشد )نورسیفا، تواندمیاجتماعی  یهارسانهو طالق  متأهل یهازوجمداوم بین  یهانزاع

 رندیگیمکه پیرامون اینترنت شکل روابطی  ( بیان داشتند اکتر2016جهت تانگ، چن، یانگ، چانگ و  ی، )

. استفاده نابجا و وابسته گونه منفی دارند ریروابط اانوادگی نیز تأث بر و هستند از ارتباطاتاشکال ضعیفی 

دیگر عاطفی شوند  مشکالت اینامناسب، بزهکاری  یهایدوستباعث  تواندمیمجازی  هایشبکهبه 

( نشان دادند که چگونگی 2017(.  در همین جهت چو و  ی، )2017)موناسیس، دپا و، گریفیتنز و سیناترا، 

ه با ک های شنااتی، عاطفی و شخصیتی کاربر مرتبط باشدتواند به ویژگیمجازی می هایشبکهاستفاده از 

DSM-1قرار دهد، در ریتأثاد جسمانی و روانی ت ت فرد را در ابع یریپذبیآس تواندمیتوجه به این موارد 

 نشانگان یا ا گو عنوان به را روانی پذیریآسیب( 2010) اشتین، فلیپ، بو تون، فو فورد، سا در و کند ر 5

 یا ا گو این. کنندمی مطرح دهدمی رخ فرد در که عاطفی هیجانی یزمینهرفتاری در  یا شنااتیروان

 آن پیامدهای ( و2016)مارامبی،  است زیربنایی شنااتیروان بدکارکردی یک یکنندهمنعکس نشانگان

 پاسخی نشانگان این(. 2018)ریجاوچ کلوبوکار و سیمونیچ،  است  معنادار عاطفی با ینی پریشانی یا ناتوانی

 مورد فرد دادن دست از متال برای) فقدان ، شاملباشدینمعمومی  یزااسترس عامل یک به انتظار قابل

 هاینآیی در السه هایحا ت متال برای) نیستند ااص رویداد یک به شده تأیید فرهنگی پاسخ یا( عالقه

 نقصان بر روانی از روابط مبتنی پذیریآسیب ا گو(. 2018)سانچز روز، ما دونادو باتیستا و رادرفورد،  (مذهبی

جهت هشیاری، متال برای) عمومی کارکرد شامل روانی عاطفی کارکرد از حوزه چند یا یک در مشکل یا

 (تفکر و ادراک عواطف، حافظه، توجه، متال برای) ااتصاصی کارکردهای یا( سرشت و منش یا هوش ،یابی

 در فرد که هنگامی. (2017بچارد، واندرالن، وود، واسرمن و زاکر، ) ستین هاحوزه این به م دود اما است،

)تورنر، شاتوک،  گرددمی بسیاری مشکالت ارتباطی از جانب همسر اود دچار یهاتیحما ادراک و دریافت

)جو و گردد  ییاألها دچار عاطفی ابعاد در وی که شودمی سبب نتیجه در، (2017فینکلهور و هامبی، 

 در فرد و روانی است پذیریآسیبو به تبع  روانی عملکرد در ااص نقص کننده بیان که (2017تنگ، 

و درصدد کاهش ارتباط  گرددمیدر روابط با همسر اود ناتوان  اویش الق و عواطف از آگاهی یا توصیف

، ادهز قلی و فرورشی، داغی قره، موسوی، ارفعی)ارتباطات فرازناشویی را سبب گردد  تواندمیو گاها  دیآیبرم

 پذیریآسیب 2014 و سلیمان و جکسون، ؛2008؛ هلموت و مک نا تی،2010ما وف و همکاران، (.1390

، گوستا و ماسمناست )کننده منفی سازگاری زناشویی  بینیپیش نیتریقومداوم و مضر درون یک رابطه 

2021.) 

                                                           
1. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) 
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 استفاده بین (1397بروجنی ) امیدی و بروجنی بروجنی، کاویانی فوالدی، اسفندیارپور در همین جهت 

 و سامیان عبادی . دارد وجود معناداری و متبت همبستگی عاطفی طالق با اجتماعی هایشبکه از زابیآس

 هایشبکه به عاطفی، اعتیاد یهامزاجکه ابعاد سرشت،   دادند نشان اود پژوهش در (1396)عطادات 

 ( در1396)قلیچی  نعیمی و .هستند زوجین عاطفی طالق در مؤثر عوامل از هیجان تنظیم و اجتماعی

 طهراب عاطفی طالق به گرایش با ماهواره و اجتماعی هایشبکه از استفاده که بین دادند نشان اود پژوهش

که  دادند نشان اود پژوهش در( 1394) یاکبر و هیر آقایاری، فاطمه بنی؛ دارد وجود مستقیمی و متبت

 وجود یداریمعن و مستقیم رابطه عاطفی روانی با طالق و روحی پذیریآسیبمشکالت و  متغیرهای بین

 و میزان روابط، سن در اجتماعی هایشبکهنشان دادند که در وابستگی به  پژوهشی در( 2019)عباس  دارد.

چ سیمونیقرار دهد. ریجاوچ کلوبوکار و  ریتأثعاطفی را ت ت  یهاانتیا جدایی و تواندمی پذیریآسیب

طی اسبب ایجاد مشکالت ارتب تواندمیروانی در زوجین  پذیریآسیبنشان دادند که  پژوهشی در (2018)

 پژوهشی در( 2018)احتمال طالق در زوجین شود. گوردال، سویتوک و سوریاس  یدهندهگسترشزوجین و 

و  در میزان عدم رضایت زناشویی تواندمینشان دادند که د بستگی ابتدایی و عوامل سرشتی و شخصیتی 

. گرددیمایجاد مشکالت عاطفی و طالق روانی عاطفی را سبب  یزمینهباشد که  رگذاریتأثناسازگاری زوجین 

 تواندمی یشنااتروان پذیریآسیب( نشان دادند که 2017بچارد، واندرالن، وود، واسرمن و زاکر )

کسب شده داشته  یهاتیحمامتفاوت رفتارهای ارتباطی و اجتماعی و  طرحبرای  یایقو یکنندهنییتع

 ،شودمی گرفته نظر در کل یک عنوانبه شوهری و زن منظومه و اانواده کهاین به جهتو به طور کلی با .باشد

، آذرسرشت و امیرپور، نیا اواجوی)پذیرد می تأثیر هم از و گذاشته تأثیر یکدیگر بر آن اعضای همه روابط

احث توجه به مب کیفیت تعامالت اجتماعی با و یانهیزمابعاد   بررسی به که است ضروری بنابراین ،(1396

 ممکن و است زاتنش جدایی و طالق آن بر عالوه. شود پردااته است، طالق و جدایی مقدمات از که عاطفی

 هاییمتغیر کردن مشخص با سویی از شود و زوجین منجر روانی بهزیستی کاهش و استرس افزایش به است

 طالق راداد از و نمود فراهم بعدی هایپژوهش برای را زمینه توانمی شوند،می طالق بینیپیش باعث که

 ؤالسپژوهشگر در پی پاسخ به  ذکرشده، مطا ب توجه با. کرد پیشگیری است، افزایش به رو کشور در که

 اصلی است:

اثر  عاطفی طالق میزان پذیری روانی برآسیب یگریانجیم با اجتماعی هایشبکه به آیا وابستگی .1

 د؟دار
 

 روش پژوهش

به  هادادهروش این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع ت قیقات بنیادی است. از   اظ شیوه گردآوری 

( مبتنی بر SEM) همبستگی از نوع مدل یابی معادالت سااتاری بوده و این پژوهش صورت توصیفی

دریافت  جهت کنندهمراجعه سا ه 40تا  20 تمامی زنان را حاضر پژوهش آماری جامعه. استکوواریانس 

یم دادگستری در شهر بابل تشکیل یادارهمرکز مشاوره ت ت همکاری با  5ادمات مرتبط با طالق به 

مطا عات مربوط به مدل یابی معاد ه سااتاری نظرات متفاوتی وجود  در حجم نمونه برآورد بهینهبرای  .دهند

 هایحجمنامناسب و  100( معتقدند حجم نمونه کمتر از 2004( و  وهلین )2010دارد از جمله کالین )

برای سازگاری با ا گوی ( 1994) ونسیاستاز نظر . (1390، قل از قاسمی)ن مطلوب است 200باالتر از 
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. (1393)به نقل از هومن،  برابر متغیرهای مشاهده شده باشد 15تعداد نمونه باید حداقل  معادالت سااتاری

 15 ضریب تخصیص و شده مشاهده متغیرهای تعداد به توجه با نمونه حجم تعیین برای پژوهش این در

 ناقص یهاپرسشنامهاحتمال  احتساب با و متغیر مشاهده شده در مدل( 28متغیر مشاهده شده ) هر برای

 هدفمند انتخاب شدند.  یریگنمونهنمونه با روش  حجم عنوان به نفر 432

 ابزار پژوهش

و گلستانه  یآبادکمالپرسشنامه میزان طالق عاطفی، توسط م مدی، جوکار  .1طالق عاطفی پرسشنامه .1

گیری، گویه و دارای ابعاد انتقاد و سرزنش، سکوت و جبهه 36( طراحی شده است. این مقیاس دارای 1394)

واکنش عاطفی، آمیزش عاطفی، قدرت و منابع، فقدان و افسردگی و سراوردگی، زاویه سوم، م دود کردن 

 یادرجهپنجکه با یک مقیاس  یکرت  باشندمی سؤال 4باشد. هر کدام از ابعاد دارای و مشکالت جنسی می

است. با سؤاالتی مانند: )من / همسرم یکدیگر را مقصر  4تا  0)هرگز تا همیشه( و هر ماده دارای ارزشی بین 

الق میزان ط بعد چندین، مقیاس اینسنجد. دانیم.( میزان طالق عاطفی را میمی مانزندگیاصلی مشکالت 

 ا عکسب و باال میزان طالق عاطفی نشانگر، آن ابعاد یا و میزان طالق عاطفی در باال امتیاز، سنجدیم را عاطفی

 شما کلی امتیاز طیف .است زیر شرح به هاآن امتیازات و اجتماعی انزوای دهنده تشکیل عامل 9. باشدمی

 امتیاز ،بنابراین؛ باشدمی بیشتر میزان طالق عاطفی وجود دهنده نشان، باالتر امتیاز. بود اواهد 36 و 0 بین

 دهنده نشان متغیر هر برای( میانگین طور به) 2 از باالتر و پرسشنامه کل برای( میانگین طور به) 18 از باالتر

 سرزنش و به ترتیب برابر با انتقاد سؤاالتکلید  .باشدیم زندگی در میانگین از باالتر میزان طالق عاطفی

 عاطفی ، آمیزش12 تا 9 سؤاالت عاطفی ، واکنش8 تا 5 سؤاالت گیریجبهه و ، سکوت4 تا 1 سؤاالت

، 24 تا 21 سؤاالت سراوردگی و افسردگی و ، فقدان20 تا 17 سؤاالت منابع و ، قدرت16 تا 13 سؤاالت

یم 36 تا 33 سؤاالت جنسی و مشکالت 32 تا 29 سؤاالت کردن ، م دود28 تا 25 سؤاالت سوم زاویه

 حوزه  این متخصصان و اساتید توسط پرسشنامه روایی م توا( 1395، )همکاران و م مدی پژوهش در .باشد

 است و پایایی به روش آ فای کرونباخ برابر با انتقاد شده تأیید سازه واگرا، روایی و همگرا ییرواو همچنین 

منابع  و ، قدرت86/0عاطفی  ، آمیزش76/0عاطفی  ، واکنش76/0گیری جبهه و ، سکوت83/0 سرزنش و

جنسی  و مشکالت 74/0کردن  ، م دود86/0سوم  ، زاویه88/0سراوردگی  و افسردگی و ، فقدان84/0

گرفت وقرارمورد بررسیکرونباخآ فایضریبم اسبهازاستفادهباحاضر نیزپژوهشدر. باشدیم 90/0

 آمد.دست به 831/0ضریب آ فای کرونباخ برای کل آزمون برابر با 

( را نجاریان SCL-25پذیری روانی )پرسشنامه آسیب. (SCL-25پذیری روانی ). پرسشنامه آسیب2

 5دارد که روی یک طیف  یکرت  سؤال 25اند. این پرسشنامه طراحی نموده 1380و داوودی در سال 

، 16، 12، 6، 2شکایات جسمانی ) -1عامل اصلی  شامل:  9گردد. ای از نمره صفر تا چهار ثبت میدرجه

، 4افسردگی ) -4( 20، 9، 5حساسیت میان فردی ) -3( 22، 21، 11وسواس فکری و عملی ) -2( 25، 17

 -8( 24افکار پارانوئیدی ) -7( 15، 14، 10اضطراب فوبیک مرضی ) -6( 8، 7، 3اضطراب ) -5( 13

دهد. ( را در یک هفته گذشته مورد ارزیابی قرار می18) اضافی یهامادهو  -9(، 23، 19، 1) یشیپرروان

 دیائتروانی بیشتر در افراد است. روایی سازه و م توا توسط سازندگان  پذیریآسیبنمره باالتر نشان دهنده 

                                                           
1. Emotional Divorce Questionnaire 
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و با پرسشنامه  49/0بین نمره کل پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک  نزماهمشده است، در روایی 

 78/0داری وجود داشت و پایایی به روش آ فای کرونباخ  کلی همبستگی معنی 66/0هیل  ییگراکمال

 پژوهش آمد. در به دست 73/0تا  60/0گزارش شد. در پژوهش حاضر پایایی به روش آ فای کرونباخ بین 

 آمد. دست به 854/0ضریب آ فای  گرفت و قرار مورد بررسی کرونباخ آ فای ضریب از استفاده با حاضر نیز

سط اجتماعی تو هایشبکهپرسشنامه وابستگی به  اجتماعی. هایشبکهوابستگی به  پرسشنامه .3

 تأیید از گویه سااته شده است و پس 23( با 1395ب رینی در سال ) پوالدی و شهناز، احمدی اواجه

 از استفاده با سازه روایی مراحل، دانشگاه متخصصین از نفر 10 توسط پرسشنامه م توی و صوری اعتبار

 طی سنجیروان فرایند در و طراحی گویه 27 با پرسشنامه نسخه او ین .گرفت انجام اکتشافی عاملی ت لیل

 م اسبه. 86/0 و 95/0 ترتیب به م توی روایی نسبت و شااص. گردید حذف گویه 1 م توی روایی انجام

 پرسشنامه ابعاد و یافت تقلیل گویه 23 به پرسشنامه هایگویه تعداد اکتشافی عامل ت لیل بر اساس. شد

 با، گویه 4اجتماعی  روابط و گویه 4اودکنتر ی ، گویه 6 زمان تیریمد، گویه 9 یعملکرد فرد عامل 4 در

 .شد م اسبه 92/0 کرونباخ آ فای ضریب با درونی پایایی. گردید بندیدسته 470/57 بینیپیش توان

 یهاپژوهشو  هانامهانیپا مقاالت، ،هاکتاب به مراجعه با یاکتابخانه حوزه در پژوهش این در شیوه اجرا.

 وضوعم پیرامون نظری ادبیات با رابطه در نظرانصاحب و اندیشمندان نظریات و هادگاهید بررسی به مختلف،

 پذیرییبآس یگریانجیممیزان طالق عاطفی زنان با  بر اجتماعی هایشبکه به وابستگی اثر پژوهش )تعیین

 و ابزارها، کسب مجوزهای الزمه از اداره دادگستری انتخاب از پس میدانی حیطه در. شد پردااته روانی(

یآزمودن انتخاب و هدفمند یریگنمونهبه مراکز مشاوره ت ت نظر اداره دادگستری با توجه به روش  مراجعه

 پس افراد جهت شرکت در پژوهش دریافت شد و نامهموافقتسپس  انجام، میدانی حیطه فردی صورت به ها

از طریق ضرایب همبستگی  رهایمتغ بین روابط بررسی به انتها در ،ابزارها از تکمیلی یهاداده یآورجمع از

 .شد پردااته Amos23 و spss 22 افزارنرماز و معادالت رگرسیون با استفاده 
 

 اهیافته

ن ا( سال بود. از بین زن71/3) 84/24در پژوهش برابر با  کنندهشرکتمیانگین و ان راف استاندارد سن زنان 

 45درصد( دارای شغل آزاد و  50زن ) 200درصد( بدون شغل،  8/38زن ) 155در پژوهش  کنندهشرکت

 5/32زن ) 130درصد( دارای ت صیالت دیپلم،  8/58زن ) 23شغل اداری بودند. همچنین  دارای( 3/11زن )

بودند. میانگین طول  سانسی فوقت صیالت  دارایدرصد(  8/8زن ) 35ت صیالت  یسانس و  دارایدرصد( 

 آماری یهافرضشیپدر ابتدا با بررسی  ماه بود. 4سال و  4در پژوهش نیز  کنندهشرکتمدت ازدواج زنان 

 هاادهدشد، همچنین پس از بررسی نرما ی  دیتائ هادادهاسمیرنوف نرما ی -با استفاده از آزمون کو موگروف

 گردید. دیتائسه متغیر پژوهش بررسی و  یریگاندازهمدل 

 

. شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول   

ان راف  میانگین متغیر

 استاندارد

ضااریب  کشیدگی چو گی

 ت مل

تااااااورم 

 واریانس

دورباایاان 

 واتسون

44/25 عملکرد فردی  65/3  053/0-  024/0-  50/0  78/1   
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55/15 مدیریت زمان  17/1  937/0-  191/0  48/0  71/1  76/1  

یاودکنتر   04/11  34/2  688/0-  114/0  46/0  70/1  

یروابط اجتماع  48/12  65/3  415/0-  330/0-  49/0  77/1  

 هایشبکهوابستگی به 

 اجتماعی

50/64  23/10  424/0-  765/0-  52/0  80/1  82/1  

جسمانی شکایت  38/20  67/3  357/0-  099/0-  47/0  70/1   

74/1 عملی فکری وسواس   06/8  98/2  191/0  365/0-  46/0  69/1  

فردی بین حساسیت  95/7  40/2  179/0-  059/0-  48/0  70/1  

75/6 افسردگی  24/1  115/0-  116/0-  47/0  69/1  

74/11 اضطراب  23/1  180/0  159/0-  47/0  70/1  

فوبیک اضطراب  04/8  48/1  151/0-  217/0-  46/0  68/1   

پارانوییدی افکار  41/3  08/1  135/0-  094/0-  49/0  70/1  

یشیپرروان  66/7  98/0  012/0  389/0-  50/0  72/1  
ADI 78/3  01/1  009/0  224/0-  48/0  70/1  

روانی پذیریآسیب   24/77  14/11  116/0  042/0-  46/0  67/1  79/1  

95/7 انتقاد و سرزنش  83/1  131/0  051/0-  - - - 

یریگسکوت و جبهه  74/6  82/1  275/0  222/0-  - - - 

یواکنش عاطف  30/8  40/2  113/0  162/0-  - - - 

یعاطف یزشآم  76/7  84/1  302/0  535/0-  - - - 

08/9 قدرت و منابع  22/2  379/0  077/0-  - - - 

و  یفقدان و افسردگ

یسراوردگ  

28/9  61/1  040/0-  185/0-  - - - 

سوم یهزاو  43/4  28/1  305/0-  525/0-  - - - 

77/6 م دود کردن  83/1  322/0  693/0-  - - - 

یمشکالت جنس  46/7  42/2  311/0-  506/0-  - - - 

78/67 طالق عاطفی  42/15  164/0-  345/0  - - - 

 

دهد که چو گی نشان میهای میانگین و ان راف استاندارد متغیرهای پژوهشی عالوه بر شااصجدول فوق  

های متغیرهای پژوهش طبیعی اساات. مقدار دوربین قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2و کشاایدگی بین 

قرار دارد؛ بنابراین مفروضااه عدم وجود همبسااتگی بین اطاها تائید  5/2تا  5/1واتسااون در فاصااله مجاز 

شان داد از نبود  توانمیو  ودشمی ضریب ت مل و تورم واریانس نیز ن ستفاده کرد. مقادیر  سیون ا از رگر

 دارد. بینپیشهمپوشی بین متغیرهای 
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طالق عاطفی با روانی پذیریآسیب، اجتماعی هایشبکههمبستگی  . میانگین، انحراف استاندارد و2 جدول  
 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

عملکرد 

 فردی
1                        

مدیریت 

 زمان
**66.  1                       

یخودکنترل  **57.  **59.  1                      

.60** روابط   **58.  **56.  1                     

وابستگی به 

 شبکه
**63.  **75.  **70.  **66.  1                    

 شکایت

 جسمانی
**15.  *11.  **21.  **18.  **19.  1                   

 وسواس

عملی فکری  
**19.  **13.  **18.  *12.  **18.  **43.  1                  

 حساسیت

فردی بین  
**18.  **12.  **26.  **24.  **19.  **49.  **49.  1                 

.22** افسردگی  **16.  **18.  *10.  **15.  **48.  **51.  **63.  1                

.20** اضطراب  *12.  **21.  **17.  **19.  **49.  **52.  **47.  **39.  1               

.18** فوبیک  **13.  **18.  **10.  **20.  **53.  **54.  **41.  **57.  **38.  1              

.22** پارانوییدی  **24.  **21.  **32.  **43.  **43.  **44.  **50.  **40.  **34.  **41.  1             

پریشیروان  **21.  **17.  **19.  **18.  **21.  **52.  **44.  **42.  **48.  **51.  **43.  **51.  1            

ADI **18.  **23.  **20.  **21.  **19.  **53.  **51.  **42.  **39.  **48.  **48.  **42.  **41.  1           

 پذیریآسیب

 روانی
**20.  **19.  **22.  **24.  **23.  **69.  **82.  **78.  **74.  **70.  **68.  **80.  **68.  **74.  1          

.22** انتقاد   **18.  **27.  **21.  **17.  **25.  **23.  **21.  **16.  **29.  **27.  **23.  **24.  **25.  **29.  1         

.19** سکوت   **18.  **21.  **27.  **24.  **20.  **23.  **18.  **20.  **22.  **24.  **23.  **25.  **21.  **21.  **51.  1        

.26** واکنش   **24.  **24.  **26.  **17.  **19.  **18.  **19.  **24.  **17.  **21.  **23.  **20.  **19.  **25.  **58.  **44.  1       

.21**  یزشآم  **21.  **19.  **24.  **16.  *14.  **16.  **21.  **22.  **18.  **16.  **19.  **22.  **16.  **24.  **52.  **43.  **48.  1      

.27** قدرت  **26.  **18.  **30.  **19.  **16.  **20.  **25.  **25.  **19.  *11.  **21.  **20.  **27.  **30.  **48.  **42.  **39.  **54.  1     

.18** فقدان  **23.  **19.  **22.  **16.  **21.  *15.  **23.  **24.  **20.  *12.  **18.  **16.  **21.  **28.  **17.  **13.  **27.  **43.  **43.  1    

سوم یهزاو  **24.  **18.  **21.  **21.  **18.  **24.  **23.  **24.  *14.  **19.  *14.  **16.  *14.  **18.  **29.  **44.  **39.  **34.  **49.  **45.  **42.  1   

.22** محدود   **21.  **24.  **29.  **22.  **20.  **19.  **21.  **21.  **24.  **16.  **17.  **19.  **18.  **31.  **39.  **42.  **47.  **44.  **51.  **50.  **43.  1  

یجنس  **25.  **19.  **26.  **28.  **21.  **19.  **22.  **19.  **22.  **22.  **19.  **17.  **16.  **24.  **33.  **34.  **39.  **43.  **41.  **33.  **42.  **35.  **28.  1 

طالق 

 عاطفی
**21.  **19.  **24.  **24.  **20.  **16.  **21.  **18.  **23.  **21.  **21.  **21.  **15.  **23.  **34.  **53.  **61.  **49.  **44.  **43.  **70.  **70.  **80.  **69.  

 *P<0/05 ** P<0/01 
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پذیری روانی و اجتماعی، آسیب هایشبکهضرایب همبستگی نشان داد که بین وابستگی به  2نتایج جدول 

برقرار است. در ادامه نتایج ضرایب همبستگی  01/0طالق عاطفی  همبستگی منفی معناداری در سطح 

پذیری روانی همبستگی متبت اجتماعی و آسیب هایشبکهنشان داد بین طالق عاطفی با وابستگی به 

رگرسیونی جهت تعیین مقادیر وزنی  هایآمارهدست آمده از ه مقادیر ب 3در جدول معناداری برقرار است. 

 یدهندهکه نشان  شودمیآمده از نسبت ب رانی مشاهده  به دست داریمعنی( با توجه به سطح Bاثر )

 هایهشبک)سرشت و منش، وابستگی به  زابرونبر متغیر کلی و متغیر  هامقیاسارده  دارمعنیمقادیر اثر 

 . باشدمینهایی )طالق عاطفی(  زایدرونروانی( بر متغیر  پذیریآسیب اجتماعی و
 

  متغیرهاو  هاداده وتحلیلتجزیهبرازش حاصل از  هایشاخص .3جدول 

 مقدار به دست آمده  مقادیر قابل قبول توضی ات نام آزمون

χ2/df 554/2 <3 نسبی اسکوئر کای 

 072/429 - آزمون نیکویی برازش مجذور کای 

DF  168 - یآزاددرجه 

RMSEA 038/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم اطای تقریب 

GFI  996/0 >9/0 افتهیلیتعدشااص برازندگی 

NFI 989/0 >9/0 شااص برازش نرم 

CFI  994/0 >9/0 یاسهیمقاشااص برازش 

 

است که نشان دهنده  1/0باشد  ذا این مقدار کمتر از می 038/0برابر با   RMSEA( مقدار 2مطابق جدول )

. همچنین مقدار کای دو به باشدمیاین است که میانگین مجذور اطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول 

 9/0از  تربزرگبرابر و  باًیتقرنیز  NFI و GFI ،CFIباشد و میزان شااص می 3و  1( بین 554/2آزادی )درجه 

 متغیرهای پژوهش، مد ی، مناسب است. یریگاندازهمدل  دهندیمکه نشان  باشدمی

  

 (MLبرآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ) .3جدول 

 معناداری b β R2 t متغیر

اجتماعی بر  هایشبکهوابستگی به 

 طالق عاطفی

312/0  156/0  048/0  754/3  004/0  

روانی بر طالق عاطفی پذیریآسیب   493/0  336/0  165/0  685/4  001/0  

 

روانی اثر مستقیم معناداری بر  پذیریآسیباجتماعی و  هایشبکه( مسیرهای وابستگی به 3با توجه به جدول )

 طالق عاطفی دارا هستند.

 

 

2
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 1مدل با استفاده از روش بوت استرپ میرمستقیغبرآورد  .4جدول 

 حد پایین β متغیر
حد 

 باال
 معناداری

 ذیریپآسیب گریمیانجیاجتماعی با  هایشبکهوابستگی به  

 روانی بر طالق عاطفی
412/0 308/0 498/0 000/0 

 

در نظر گرفته شده با توجه به مقادیر  غیرمستقیم، از مسیر گرددمی( مشاهده 4که در جدول ) گونههمان

اجتماعی با  هایشبکه( به دست آمده، مسیر  وابستگی به R2( و )b(، استاندارد نشده )βاستاندارد شده )

یم داریمعنیروانی بر طالق عاطفی، با توجه به مقدار به دست آمده دارای اثرات  پذیریآسیب گریمیانجی

 میتقمس یرهایدر مجموع مس یبه طور کل واقع گردید. دیتائو با توجه به روش برآورد بوت استرپ مورد  باشند

 نمودند. بینپیشرا  یطالق عاطف ریدرصد از متغ 41 غیرمستقیمو 

استاندارد شده  بینیپیش هایآمارهمدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه  .1نمودار   

                                                           
1 bootstrap 
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 گیرینتیجه و بحث

با طالق عاطفی با میانجی یاجتماع هایشبکهبه  یوابستگ روابط زانیم یابیمدل با هدفپژوهش حاضر  

 یوابستگ ریمتغ نیب داریمعنیمتبت و  یهمبستگانجام شد.  نتایج نشان داد که  یروان پذیریآسیب گری

 ،یوجنبر ارپوریاسفند ،یهمسو با پژوهش فوالد جینتا نیوجود دارد. ا یبا طالق عاطف یاجتماع هایشبکهبه 

 ،ی( رستم1396) یچیو قل یمی( نع1397) ییو قضا ی( شورگشت1397) یبروجن یدیو ام یبروجن یانیکاو

(؛ 2017و کراونز  ) نیدرو ل،ی( مک دن2019( عباس  )1396) یو غالم چشمههفت ی مدم ،یرستم

. معموالً در طول ستین یبه راحت گریکدیبا  نیزوج ۀرابط گیریشکل ( است.2015موسکنل و گوداگنو  )

 توانندیمدارند که  یکه با هم اشتراکات رسندمی جهینت نیبه ا هاانسانمتعدد،  هایمشاورهو  قاتیت ق

در کنار  هاآنحس کنند که وجود  نیکه زوج یرا در تعامل با هم برطرف کنند. تا زمان گریکدی یازهاین

که  شودمیشروع  یتعامل از زمان نیاز ا یتیکامل دارند؛ اما نارضا تیرضا ،کندیمرا رفع  ازشانین گریکدی

 لیتعامالت گرم، تشک دیمعموالً به ام نی. زوجشودمیبا برآورده شدن انتظارات حس  ازیااتالل در رفع ن

 یکیو غفلت  یاآگاهبه علت ن یاز مدت سیاست که  نیا ،شودمی دهید تیاما آنچه در واقع ؛دهندیم یزندگ

 یرو به سرد یزندگ شودمی دیتشد تیوضع نیکه ا جیو به تدر کندیمهر دو، عواطف فروکش  ای  نیاز طرف

 میاز مفاه یکی یاجتماع ۀ، مفهوم شبکهااانوادهدر  یامروز در ب ث از تعامالت اجتماع یای. در دندیگرایم

این امر هستند که همه  انگریب زین هایبررس. شودمیم سوب  یفرد نیمؤثر و مهم مخصوصاً در تعامالت ب

یکسان  هایفناوراز  هاآنو ن وه استفاده  زانیو م شوندینمجدید  یهایفناورافراد به یک اندازه جذب 

اجتماعی مجازی و  هایشبکه یرومندیسو ن کی(. از 2009)بارانی، اوبورتس، کاربونل و چامورو،  ستین

ا به شباهت ر شترینیب گرید یو از سو دیمانند نام کییبه انقالب کوپرن توانیم ااینترنت بر زندگی افراد ر

 یهاگروه لیه و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فروانی از افراد دیگر، تشکانسانی داشت یهاجامعه

 (.2008 سون،یبوید و ا دهند )یمشخصی را  یهامرخیناجتماعی و ارسال 

 و اکترشکاف در روابط افراد اانواده است  جادیا یمجاز یاز حد از فضا شیب هاستفاد یامدهایاز پ یکی

یم یو به اصطالح طالق عاطف  یروابط اانوادگ  یفعال هستند مبتال به سرد یمجاز یکه در فضا ینیزوج

 ماعیجتا هایشبکهکمتری از  زانیسازگار، به م نیکه افراد و زوج انددادهمطا عات نشان  نهیزم نی. در اشوند

 اجتماعی دارند هایشبکه، دوستان کمتری در (2012)مور و مک ا وری، کنندیماستفاده  بوکسیف رینظ

. (2014 ،)کو و تانگ کنندیماجتماعی صرف  هایشبکه( و زمان کمتری را در 2015، وی)شن و بریدیسکاو  

کند، گرفتن  جادیا یطوالن یمدت زمان در تواندیم یکه شبکه اجتماع تأثیراتیگفت  توانمی گرید یبه عبارت

 ییهایباعث رفتارها و ناسازگار یروان یهاحا ت نی. او کاهش سالمت روانی فرد استفرد  تینبوغ و االق

، باعث هاشبکه نیدر ا روزاز  یادیگذراندن ساعات ز واسطهبه نیکاهش تعامالت زوج نیهمچن شودمی

ن آنان را دام نیب یو جنس یعاطف یهاتنششده و  گریکدی یازهایآنان و عدم توجه به ن نیروابط ب یسرد

به ها از هم را زوج ییجدا نهیآمدن آستانه ت مل طرف مقابل، زم نییکردنش و پا دایو با ادامه پ زندیم

تر اک یاصل هایویژگیاز  یکی یمیدر حفظ روابط صم یناتوان گران،یتعامل با  د یدشوار .آورندیم وجود

عاشقانه و ااتمه  یهایریدرگدر احتمال  یقابل توجه شیاست که با افزا تیشخص یشناسبیآساشکال 

 تواندیمروانی ناشی باشد و از طرفی  یهایماریباز ااتالالت و  تهمراه است. طالق ممکن اس ییزناشو

که در  دهدیمبسیاری نشان  یهاپژوهشرا تشدید کند.  هاآنروانی را موجب گردیده و یا  یهایناهنجار
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مهم است. هنگامی که یکی از زوجین به ااتالالت روانی بسیار  یهاجنبهمیان عللی که موجب طالق گردیده، 

نسبت  یریپذبیآسزیادی همسر دیگر نیز از این امر متأثر اواهد شد.  احتمالبه، شودمیمبتال  یشنااتروان

 .(1998)سا تر و  وگیال،  دهدیماو یه ازدواج رخ  یهاسالدر  اصوصبهروانی  یهایماریببه 

اصالً  ییوشیوع زیادی دارد و  یکن مشکالت زناش یپزشکرواناز سویی مشکالت زناشویی در بین بیماران  

 یمورد بررس یترعیوسبه طور  یعمده، افسردگ شنااتیروانااتالالت  انی. در مماندیمانکار شده و مخفی 

(. 2002و الندزبرگر،  رزیما)د دار ییزناشو یبا آشفتگ یقو یقرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباط

ه عبارت . باندکردهاثبات  ییزناشو- یشفتگو آ یااتالالت اضطراب انیم یقو یارتباط نیپژوهشگران همچن

راب و اضط ،یسردگاف د،ییافکار پارانو ،یفتگیاودش ،یفرد نیب تیحساس ،یصفات روان رنجور ترقیدق

)سو ومون و  دهدمی شیاست که احتمال طالق را بشدت افزا یجزء صفات  یشناسفهیوظوسواس و عدم 

 جادیو اضطراب باعث ا یریپذکیت رو  یو عوامل آن متل افسردگ یروان رنجور متالً(. 2014جکسون، 

باشد که فرد به همسر اود  یمعن نیبه ا تواندمیعواطف  نیو وجود ا شودمیدر فرد روانجور  یعواطف منف

شروع  یبرا گریاز همد نیادراک زوج میدانیمکه  طورهمان(. 2014، چارد و همکارانی)ب ندارد ینگرش متبت

ت عالوه بر ااتالال کندمی جادیرا ا روابطشان یتمندیداد و موجبات رضا تیاهم اریمشترک بس یو ادامه زندگ

با توجه  (.2001ها فورد و همکاران، ) دارد یهمبستگ زین ینجسما یهایماریببا  یمشکالت ارتباط ،یروان

و  ؤثرمو تداوم و ارتباط  ییبر روابط زناشو یروان پذیریآسیبمجازی با طالق عاطفی و  هایشبکهبه ارتباط 

هم به صورت  مجازی هایشبکهوابستگی به داشت  انیبا صراحت ب توانمیحاد در اانواده  شاز تن به دور

های پژوهش حاضر . از م دودیتاثر دارد نیزوج یدر طالق عاطف یروان بیآس یگریانجیو هم با م میمستق

از  یبرا  یعالقگیب اشاره کرد که در کنار سؤاالتاز افراد به  یپاسخ برابودن  کارم افظهتوان به می

پژوهش را با مشکل مواجه کند. از  نییتبتواند می هاپرسشنامه سؤاالتدر پاسخ دادن به  قیت ق یهانمونه

و آثار آن گسترش  یاز طالق عاطف یریشگیهت پج شودمیتایج پژوهش پیشنهاد با توجه به ن ،این رو

ی صورت پذیرد. و سالمت روان یتیفرهنگ مشاوره قبل از ازدواج جهت انتخاب مناسب همسر از   اظ شخص

انسجام  شیها جهت افزاهمچون آموزش و مشاوره به اانواده یاقدامات قینظام سالمت از طر رانیمدهمچنین 

 شودمی شنهادیپشوند. در آار  و...( نترنتی)ا نوظهور یهادهیپد نیدر برابر ا هاآنشدن  منیها و ااانواده

 .شوداطالعات از جمله مصاحبه استفاده  یآورجمعمنابع  گریدر کنار پرسشنامه از د یآت یهاپژوهشدر 

 

 موازین اخالقی

 .شد رعایت رازداری و اصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت ااذ شامل ااالقی موازین پژوهش این در

اروج  مورد در کنندگانشرکت ،هاسؤال یتمام تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان همچنین

 .بودند مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش از

 

 سپاسگزاری

 .شودمی قدردانی و پژوهش تشکر در کنندگانشرکت از همکاری تمامی
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 مشارکت نویسندگان

 پژوهشی معاونت توسط که بود روانشناسی عمومی رشته در اول نویسنده دکتری رسا ه از برگرفته مقا ه این

 این تدوین در شده است.انجام  شخصی هزینه به و رسیده تصویب سنندج به واحد یاسالم دانشگاه آزاد

 و هاداده آماری ت لیل ها،داده گردآوری شناسی،روش سازی،مفهوم طراحی، در همه نویسندگان مقا ه

 .داشتند سازی نقش نهایی

 

 تعارض منافع

 .ندارد منافع تعارض و یما  یحام مقا ه این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 

 عمناب

 ابعاد از استفاده با زوجین در عاطفی طالق بروز بینیپیش (.1394) حیدری، حسن. و ،ندا.،  سنگری اجتماعی

 شرکت، نبولاستا - ترکیه، انسانی علوم و اقتصاد، مدیریت یا مللنیب کنفرانس روانی. یشناسبیآس گانهنه

 ایلیا. پایتخت پردازان ایده مدیران

 نیمرخ (. مقایسه1390حسین ) زاده، قلی و ،م مود. فرورشی، جابر.، داغی، قره سامان.، موسوی، اصغر.، ارفعی،

 نهساال تبریز. همایش شهرستان در طالق غیرمتقاضی زنان با طالق متقاضی زنان شخصیتی یهاااتالل

 ایران. پزشکانروان علمی انجمن

بررسی میزان طالق عاطفی و پیامدهای (. 1393) بایفرو اکبری،  ،بنی فاطمه، حسین.، آقایاری رهبر، توکل.

شکده دان دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد نامهانیپا. (اجتماعی و روانی آن )مطا عه موردی زوجین شهر سنندج

 .اقتصاد و علوم اجتماعی

 با عاطفی طالق و صمیمیت همگنی،(. 1393) ایرج سهرابی، و ،ندا. عیدگاهیان، مریم.، اسکافی، فرح.، ترکمان،

 .50 تا 25: (1)6. اجتماعی ا فرهنگی معرفت. شبکه ت لیل افزارنرم از استفاده

 مطا عه)  مجازی اجتماعی هایشبکه پیامدهای (.1396) و آذرسرشت، جمال ،مهناز. امیرپور، زهرا.، نیا، اواجوی

 حسابداری و اقتصاد، مدیریت در جهان و ایران نوین یهاپژوهش ملی کنفرانس او ین(،  عاطفی طالق: موردی

 شوشتر. کاربردی علمی دانشگاه، شیراز، انسانی علوم و

 یابیو هنجار یعامل لی(. ساات، ت ل1396فاطمه. ) ،یم مدو  ،.یموس ،گلستانه .،مهناز ،یآبادکمالجوکار 

 105-83(: 39)12، زنان و اانواده یتیترب ی. فصلنامه فرهنگیآزمون طالق عاطف

 هایشبکه رابطه بررسی (.1396) غالمی، احمد و ،همت. ،چشمههفت م مدی رستمی، جواد.، سعید.، رستمی،

 ترویج و توسعه سراسر پژوهشی علمی کنگره پنجمین،  رستان نورآباد شهرستان در عاطفی طالق و اجتماعی

 ترویج و توسعه علمی انجمن، تهران، ایران اجتماعی فرهنگی علوم و یشناسجامعه،روانشناسی و تربیتی علوم

 بنیادین. فنون و علوم

 کنفرانس، همسران عاطفی طالق در اجتماعی هایشبکه ریتأث (.1397) و قضایی، م مدرضا ،حمیده. شورگشتی،

 کنفرانس. یدائم دبیراانه، کرج، دینی یهاپژوهش و اسالمی علوم ملی

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC)%26basicscope%3D1&type=0&id=10746328
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC)%26basicscope%3D1&type=0&id=10746328
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 زنان عاطفی طالق با زناشویی یهاتعارض بین (. رابطه1392افسانه  ) فر، وارسته و ،سوری. راد، صفائی 

 . 106-85(: 20)6 اجتماعی، تهران، پژوهش شرق یهادادگاه به کنندهمراجعه

 حمایت، عاطفی یهامزاج متغیرهای بر اساس زوجین عاطفی طالق ینیبشیپ (.1394حمیدرضا )،  فرد صمدی

 و انسانی علوم حوزه در نوین یهاپژوهش ملی همایش او ین، شنااتی جوشیهم و شدهادراک اجتماعی

 مرتضوی. حکمت سروش اسالمی ت قیقات و مطا عات مرکز، تهران، ایران اجتماعی مطا عات

 رابطه (.1397) بروجنی، علیرضا امیدی و ،مهدیس. بروجنی، کاویانی بروجنی، نگار.، اسفندیارپور فاطمه.، فوالدی،

 ژوهشیپ علمی همایش ششمین، معلمان عاطفی طالق با اینترنت به اعتیاد و همراه تلفن از زابیآس استفاده

 فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن، تهران، ایران فرهنگی و اجتماعی یهابیآس، یو روانشناس تربیتی علوم

 بنیادین.

 برای آن کفایت ارزیابی و سااتاری معاد ه یهامدل در نمونه بهینه حجم برآورد(. 1390) وحید، قاسمی

 . 138-161(: 4)12، ایران یشناسجامعه مجله. اجتماعی پژوهشگران

 (. نظریه زیستی شخصیت. تهران:انتشارات مهر کاویان.1386کاویانی، حسین )

 و اجتماعی هایشبکه به اعتیاد، عاطفی یهامزاج ارتباط (.1396) عطادات، اکبر و ،فاطمه.،  سامیان عبادی

 علوم حوزه در نوین ت قیقات و مطا عات ملی همایش چهارمین، زوجین عاطفی طالق با هیجان تنظیم

 مرتضوی.  حکمت سروش اسالمی ت قیقات و مطا عات مرکز، قم، ایران روانشناسی و تربیتی

 زنان در عاطفی طالق با اینترنت به اعتیاد ارتباط. (1396مصطفی ) اقلیما، و ،ملی ه. عرشی، مریم.، ، طیفیان

 528-517: (6) 16. رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مجله.  1395 سال در تهران شهر متأهل

 یهاپژوهش یا مللنیب کنفرانس دومین، هازوج عاطفی طالق بر مؤثر عوامل بر مروری (.1395جواد )،  راد معینی

 تت قیقا و مطا عات مرکز، تهران، ایران اجتماعی یهابیآس و رفتاری مطا عات و تربیتی علوم در کاربردی

 مرتضوی. حکمت سروش اسالمی

. مجله (SCL- 90-R مدتکوتاه فرم) SCL-25 اعتباریابی و (. ساات1380) داوودی، ایران و ،بهمن. نجاریان،

 . 149-136: (18) 2 روانشناسی،

 یهایژگیو و عاطفی طالق (. مقایسه1394) و کاظمی، زینب ،م مدرضا. بردیده، انسیه.، پوربوشهری، نجف

 لیم کنفرانس دومین، شیراز شهر دار اانه زنان و وقت( نیمه وقت )تمام شاغل زنان بین در منشی سرشتی

 ختپایت پرداز ایده مدیران موسسه، تهران، انسانی علوم در نوین یهاپژوهش یا مللنیب کنفرانس او ین و

 ویرا.

 عاطفی طالق به گرایش در یشنااتجامعه عوامل نقش بررسی (.1396) قلیچی، سودابه و ،م مدرضا.،  نعیمی

 یا مللنیب کنفرانس او ین، کتول آبادیعل اسالمی آزاد دانشگاه متأهل دانشجویان: موردی مطا عه

 کوشا. یا مللنیب شرکت، تهران، تکنو وژی و علوم در نوین دستاوردهای

 عاطفی طالق دچار زنان زندگی کیفیت بر ت لیلی(. 1391) حمید کشاورز، و، منصور. حقیقتیان، عباس.، یزدانی،

 .185 تا 159: 6. فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامه(. شهرکرد: موردی مطا عه)
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*** 

 پرسشنامه طالق عاطفی
بیشتر  همیشه سؤال عامل

 اوقات

بعضی 

 اوقات

به 

 ندرت

 هرگز

انتقاد و 

 سرزنش

 مانزندگی مشکالت اصلی مقصر را یکدیگر همسرم/  من

 .دانیممی

4 3 2 1 0 

 ت قیر را یکدیگر رفتارهایمان و هاحرف با همسرم/  من

 .کنیممی

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 .یمکنمی مقایسه دیگر مردان/ زنان با را یکدیگر همسرم/  من

 0 1 2 3 4 .گیریممی تمسخر به را یکدیگر همسرم/  من

سکوت و 

 گیریجبهه

 ،شودمی شروع مانزندگی مشکالت مورد در ب تی وقتی

 .است آزاردهنده این و کنیممی سکوت دیوار متل همسرم/من

4 3 2 1 0 

 ص بت جای به همسرم/ من ،آیدمی پیش مشکلی وقتی

 .کنیممی غرغر  ب زیر یکدیگر با کردن

4 3 2 1 0 

 مورد در یکدیگر با کردن ص بت جای به همسرم/ من

 کلنجار اود با و کنیممی سکوت نیازهایمان و مشکالت

 .رویممی

4 3 2 1 0 

 یکدیگر برای بد چه و اوب چه را احساساتمان همسرم/ من

 .کنیمنمی بیان

4 3 2 1 0 

واکنش 

 عاطفی

 احساس او کنار در که هستیم کسی حسرت در همسرم/  من

 .باشیم داشته صمیمیت

4 3 2 1 0 

 متنفر هم از که است شده باعث همسرم/  من هایاوداواهی

 .شویم

4 3 2 1 0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27552593
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 احساس ،دهیممی انجام کاری هم با وقتی همسرم/من

 .نداریم را هم حوصله کنیممی

4 3 2 1 0 

 مهم برایمان شویم، دیگری فرد عاشق همسرم/  من اینکه

 نیست

4 3 2 1 0 

 آموزش

 عاطفی

 نزدیک هم به اواستمی د مان که قدرها آن همسرم/  من

 .نیستیم

4 3 2 1 0 

 نشان یکدیگر به را مانعاطفه نداریم تمایلی همسرم/  من

 .دهیم

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 .نداریم یکدیگر کردن اوش ال به تمایلی همسرم/  من

 آزارمان مشترک، زندگی این در همسرم/  من تنهایی حس

 .دهدمی

4 3 2 1 0 

قدرت و 

 منابع

 هم از منداشتی یکدیگر به اقتصادی وابستگی اگر همسرم/  من

 .شدیممی جدا

4 3 2 1 0 

 اعثب هم به نسبت همسرم/  من بیشتر هایدارایی و هاتوانایی

 .است شده دیگری بر یکی تسلط

4 3 2 1 0 

 از شدن جدا و گرفتن فاصله با کنیممی فکر همسرم/  من

 یچیزهای از بیشتر ،آوریممی دست به که چیزهایی یکدیگر

 .دهیممی دست از که است

4 3 2 1 0 

 اهداف به رسیدنمان مانع همسرم/  من شخصی منافع

 .است شده مشترکمان

4 3 2 1 0 

فقدان، 

افسردگی و 

 سرخوردگی

 0 1 2 3 4 .کنیممی األ احساس زندگی این در همسرم/  من

 منفی هایجنبه بر بیشتر مانزندگی در همسرم/  من

 .هستیم متمرکز مانرابطه

4 3 2 1 0 

 روی زندگی در دشوار وضعیت در توانیمنمی همسرم/  من

 .کنیم حساب یکدیگر

4 3 2 1 0 

 مانآرمانی و واقعی همسر بین کنیممی احساس همسرم/من

 .هست زیادی هایتفاوت

4 3 2 1 0 

 به است شده باعث زندگی در همسرم/من تنهایی احساس زاویه سوم

 .مکنی فکر یکدیگر از غیر مخا ف جنس از فردی با ارتباط

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 .یمباش یکدیگر از غیر هرکسی با دهیممی ترجیح همسرم/ من

 و ایمسااته ایا ی عشق یک اودمان ذهن در همسرم/  من

 .کنیممی زندگی ایا ش با

4 3 2 1 0 

..) .داشتن، دوست ،( عالقه همسرم/من عاطفی نیازهای بیشتر

 .شودمی برآورده یکدیگر از غیر افرادی توسط

4 3 2 1 0 

محدود 

 کردن

 کنیممی سعی ،شویممی ااتالف دچار وقتی همسرم/  من

 .بگیریم نادیده را ااتالفمان

4 3 2 1 0 

 تنش به که موضوعاتی درباره کردن ص بت از همسرم/  من

 .کنیممی پرهیز ،شودمی منجر مشاجره و

4 3 2 1 0 

 نیمکمی سعی یکدیگر از گریز با ناراحتی هنگام همسرم/  من

 .دهیم کاهش را یکدیگر هایناراحتی

4 3 2 1 0 

 یمهست همسرم/ من اصلی گیرندهتصمیم مشترک زندگی در

 .ندارد هاتصمیم در نقشی هیچ دیگری و

4 3 2 1 0 

 ارضای به رسیدن برای یکدیگر به کمک از همسرم/  من

 .بریمنمی  ذت جنسی،

4 3 2 1 0 
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مسائل 

 جنسی

 کنیممی برقرار جنسی رابطه یکدیگر با ایشیوه به همسرم/من

 .دهدمی آزار را یکدیگر که

4 3 2 1 0 

 مشکل همسرم/  من برای جنسی مسائل مورد در وگوگفت

 .است

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 .نیستیم راضی مانجنسی رابطه از همسرم/  من

*** 
 های روانیهای اختاللپرسشنامه نشانه

ف
دی

ر
 

 عبارات

یچ
ه

ی 
کم

ی 
حد

تا 
 

اد
زی

ت 
شد

ه 
ب

 

آیا این احساس به شما دست داده است که بدون اینکه راجع به افکار اصوصی اود به کسی  1

 ؟اندشدهبا ابر  هاآنچیزی گفته باشید دیگران از 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ؟ایدکردهآیا احساس تنگی نفس  2

 5 4 3 2 1 ؟ایدشدهآیا ناگهان و بدون د یل دچار ترس  3

 5 4 3 2 1 ؟ایددادهازدستکه نسبت به آینده امید اود را  ایدکردهآیا احساس  4

 5 4 3 2 1 ؟ایدشده جوبهانهآیا ایرادگیر و  5

 5 4 3 2 1 ؟شودمیو یا گز گز )مور مور(  رودمیکه بدنتان اواب  ایدکردهآیا احساس  6

 5 4 3 2 1 ؟ایدکردهآیا احساس ترس  7

 5 4 3 2 1 ؟ایدداشتهبدن اود  هایاندامآیا احساس  رزش در  8

 5 4 3 2 1 که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند؟ ایدکردهآیا این احساس را  9

که به د یل ترس بعضی کارها را نکنید یا به بعضی جاها نروید و یا به بعضی  ایدبودهآیا مجبور  10

 چیزها دست نزنید؟

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ؟ایدشده دقتبیو  توجهبیآیا در برای کارها  11

 5 4 3 2 1 ؟ایدداشتهآیا حا ت تهوع یا دل بهم اوردگی  12

 5 4 3 2 1 آیا این فکر به ذهنتان اطور کرده که به زندگی اود ااتمه دهید؟ 13

 5 4 3 2 1 ؟ایدکردهآیا از مسافرت اتوبوس یا قطار احساس ترس  14

 5 4 3 2 1 تنها از اانه بیرون بروید؟ دیترسیمکه  ایدداشتهرا  احساسآیا این  15

 5 4 3 2 1 متل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد؟ ایدکردهآیا در گلو احساس گرفتگی  16

 5 4 3 2 1 ؟ایدشدهآیا دچار حا ت گر گرفتگی یا سرما  17

 5 4 3 2 1 ؟ایدشدهآیا بی اشتها  18

 5 4 3 2 1 را بشنوند؟ هاآنند توانمیکه دیگران ن رسدیمآیا صداهایی به گوشتان  19

 5 4 3 2 1 ؟دیکنیماحساس ناراحتی  زنندیمیا درباره شما حرف  کنندمیآیا وقتی مردم به شما نگاه  20

 5 4 3 2 1 ؟ایدداشتهحواس اود روی کارها مشکل  کردنجمع؟ یعنی در ایدداشتهآیا تمرکز حواس ن 21

 5 4 3 2 1 ؟کندمیآیا اتفاق افتاده است که احساس کنید مغزتان کار ن 22

آیا افکار به ذهنتان وارد شده است که احساس می کنید مال اودتان نیست بلکه دیگران آنها  23

 را در ذهنتان گذاشته اند؟

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 که دیگران شما را زیر نظر دارند یا درباره شما حرف می زنند؟ ایدداشتهآیا این احساس را  24

 5 4 3 2 1 ؟ایدکردهآیا در بعضی از قسمتهای بدن اود احساس ضعف و سستی  25

*** 
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 اجتماعی هایشبکهپرسشنامه وابستگی به 
 کامالً سؤال ردیف

 موافقم

تا 

ای اندازه

 موافقم

نظری 

 ندارم

تا 

ای اندازه

 مخا فم

 کامالً

 مخا فم

      عملکرد فردی 

 در من بودن آنالین زیاد ااطر به دوستان( اانواده، )اعضای اطرافیان 1

 .شاکی هستند اجتماعی هایشبکه

5 4 3 2 1 

 مزاحم اطرافیانم که صورتی در اجتماعی هایشبکه از استفاده هنگام 2

 .رنجمیمیا  شده اشمگین شوند من

5 4 3 2 1 

 اطراف م یط به نسبت امکرده استفاده اجتماعی هایشبکه از که زمانی 3

 .امشده تفاوتیب اطرافیانم و

5 4 3 2 1 

 به نسبت کنممی استفاده موبایل اجتماعی هایشبکه از که زمانی از 4

 .امشده تریمنزو گذشته

5 4 3 2 1 

 هایشبکه در آنالینی کارهای چه که پرسندیم من از دیگران وقتی 5

 .کنممیکاری  پنهان دهمیم انجام اجتماعی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .کنممی مخفی دیگران از را اجتماعی هایشبکه از زیاد یاستفاده من 6

 ت صیلی افت دچار موبایل اجتماعی هایشبکه از استفاده د یل به 7

 .امشده

5 4 3 2 1 

روزمره کارهای انجام در که شده باعث اجتماعی هایشبکه از استفاده 8

 .کنم غفلت )غذایی یبرنامه و نظافت یبرنامه ( اود ی

5 4 3 2 1 

 اعضای با ارتباطم اجتماعی هایشبکه از ازاندازهشیب یاستفاده ااطر به 9

 .است م دودشده دوستانم و اانواده

5 4 3 2 1 

      مدیریت زمان 

 اجتماعی هایشبکه در را اود وقت دارم انتظار که زمانی از بیشتر من 10

 .گذرانمیم

5 4 3 2 1 

 دچار کنممی استفاده اجتماعی هایشبکه از وقت دیر تا اینکه د یل به 11

 .امشده اواب کمبود

5 4 3 2 1 

 افزایش حال در زور به روز اجتماعی هایشبکه از اماستفاده زمان مدت 12

 .است

5 4 3 2 1 

 فقط " :میگویم اودم به هستم اجتماعی هایشبکه در که مواقعی در 13

 "ماند اط اواهم روی دیگر یقهیدق چند

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .باشمیم اجتماعی هایشبکه از بازدید فکر به کاری هر انجام از قبل 14

 صورتی در دارم یپرتحواس هستم اجتماعی هایشبکه از اارج وقتی 15

 .شومیمبهتر  بودن آنالین حا ت در که

5 4 3 2 1 

      خودکنترلی 

 که دارم ناآرامی و اضطراب احساس اجتماعی هایشبکه فضای از بیرون 16

 .رودیم بین از احساس این فضای مجازی به شدن وارد م ض به

5 4 3 2 1 

 کننده، استه اجتماعی هایشبکه بدون زندگی" :موافقم جمله این با 17

 ".باشد  ذت بی و ارزش بی

5 4 3 2 1 

 اجتماعی هایشبکه به اتصال عدم یا و اینترنت ینااواسته قطع هنگام 18

 .شومیم عصبی و ناراحت موبایل

5 4 3 2 1 

 هایشبکه در بخشآرام افکار با را امیزندگ در کننده ناراحت مسائل 19

 .کنممی انتی موبایل اجتماعی

5 4 3 2 1 

      روابط اجتماعی 
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 ایمیل، )تلفن، دیگر هایرسانه از بیشتر را مجازی اجتماعی هایشبکه 20

 .کنممی استفاده به دیگران اود عالیق ابراز برای نامه(

5 4 3 2 1 

 احساس اجتماعی هایشبکه در امموردعالقه هایگروه در عضویت از 21

 .کنممی  ذت

5 4 3 2 1 

 اجتماعی هایشبکه در امعالقه مورد صف ات کاربران به نسبت من 22

 .دارم صمیمیت و همد ی احساس

5 4 3 2 1 

 طریق از را ندارم آن ابراز به یاعالقه واقعی دنیای در که موضوعاتی 23

 .گذارمیماشتراک  به اجتماعی هایشبکه

5 4 3 2 1 
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The Mediating Role of Psychological Vulnerability in 

the Relationship between Social Network Dependence 

and Emotional Divorce in Women 
 

Ghasem. Yaghobi hasankala 1, Alireza. Homayouni *2, Yahya. Yarahmadi 3 & Omid. 

Moradi 3 

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to determine the mediating role of psychological 

vulnerability in the relationship between social network dependence, and emotional 

divorce in women. Methods: The study was correlational and had a structural 

equations type with a covariance-based approach. The statistical population consisted 

of all women aged 20 to 40 years who visited 5 counseling centers in cooperation with 

the Department of Justice in Babol to receive divorce-related services. Given the 

number of observed variables and allocation of the coefficient 15 for each variable, 

and according to the possibility of incomplete questionnaires, 432 individuals were 

selected using a purposive sampling method. The social network dependence 

questionnaire (2016), the psychological vulnerability questionnaire by Najjarian and 

Davoudi (2001), and the emotional divorce questionnaire by Mohammadi et al. (2015) 

were used to collect data. Results: The results indicated that there was a positive and 

significant relationship between psychological vulnerability and social network 

dependence with emotional divorce (P=0.05). The indirect path of social network 

dependence was significant with the rate of emotional divorce mediated by 

psychological vulnerability, and the fit of the research model was also confirmed 

(P=0.05). Conclusion: According to the research results, it is suggested that in terms 

of couples' mental health and strength of relationships, counseling and providing 

appropriate information and education for families in the field of marital improvement 

and satisfaction should be considered. 

 

Keywords: Social networks; Psychological vulnerability; Emotional divorce 
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