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 هایسبکطالق عاطفی بر اساس  بینیپیشهدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای  هدف:

دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده 

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و  :پژوهشروش شاغل بود.  متأهلن در زنا

شاغل در شهرداری تهران با روش  متأهلتبیینی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه زنان 
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( مورد استفاده قرار گرفت. 6922)زیمت و همکاران پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده 

ق به نشانگر پی آمدهای فردی بار عاملی متعل ترینبزرگنشان داد که  نتایج ها:یافته
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 مقدمه

 قشن نوع بشر رشد و بقا در که است جامعه نهاد ترینبنیادی و سازمان یافته نظام و اجتماعی واحد خانواده

 اییشکوف و رشد و زمینه کندمی کمک جامعه فضای سازیسالم به مطلوب کارکرد با خانواده. دارد بسزایی

 ؛8462 اسنادون، و )هابر است شخصیت آدمی گیریشکل در نهاد اثرگذارترین و ؛کندمی فراهم را خود اعضا

 رابطه این از دو هر رضایت وجود و هازوج نوع رابطه آن، سالمت و خانواده مسائل از (. یکی8468گاتفرد، 

 آن ۀ کنند تعیین عوامل و زناشویی رضایت . مطالعه(8486 اوزن و همکاران، ؛6297 نجاران، )طیرانی است

 )اله وریان و همکاران، است بوده اجتماعی علوم و روانشناسی هایرشته پژوهشگرانٔعالقه مورد همیشه

-روانی هایپدیده با آن رابطه و جنسیت مرد بر مبتنی مطالعات در . اخیراً(8486 هملت و همکاران، ؛8484

 نادیده زیادی حد تا زنان زندگی در نقش جنسیت اما است، شده مشاهده چشمگیری افزایش اجتماعی،

 فرایندی کلی طور به رضایت زناشویی (.8484 راسول، و ؛ بیالل8460 )جکسون و همکاران، شودمی گرفته

 هایویژگی شناخت ،هاسلیقه انطباق آن زیرا الزمه ؛آیدمی وجود به هازوج زندگی   طول در که است

 الح عین در است، شوهر و زن بین سازنده ارتباطی الگوهای گیریشکل و رفتاری اعدقو ایجاد شخصیتی،

 فیمن و مثبت ابعاد از هازوج ذهنی ارزیابی از حاصل عاطفی واکنش زناشویی را رضایت پژوهشگران از برخی

 و دمانسان میمز، چاسک، فی، ؛8469 وانگ، و جانگ هو، ؛8467 )پتچ، کنندمیتعریف  شوهری و زن رابطه

 )نادلو، دانندمی شوهر و زن انتظارات با زناشویی وضعیت تطابق را آن دیگر برخی و (8484هرنیچسن، 

 مختلفی ابعاد زناشویی رضایت . مفهوم(6299امیدیان،  و مهر خجسته پاک، فرجی ؛8484 بهنارو، رانکان و

 خانواده اب رابطه ،گیریتصمیم وندر در مشارکت شریک زندگی، از حمایت دریافت جنسی، رضایت مانند دارد؛

 آن بر . عالوه(8484راسول،  و )بیالل زندگی از رضایت و شناختیروانبهزیستی  اجتماعی، حمایت همسر،

 اقتصادی وضعیت فرزندان، تعداد ازدواج، تعداد سن، ازدواج، مدت جمله از به متغیرهایی زناشویی رضایت

 ؛8467 و همکاران، ، توکل8462 ، میرسکی و همکاران،8442 ون،آلف و )جوز دارد بستگی شغلی اجتماعی و

 مؤثر شناختی جمعیت عوامل بررسی به مطالعات از برخی .(8484 همکاران، و دابروسکا ؛8484 اوالسپو،

 رضایت بر زنان اشتغال از تأثیری هیچ مطالعات از برخی ؛اندپرداختهزناشویی  رضایت بر زنان اشتغال مانند

 مقایسه رد شاغل زنان در زناشویی رضایت که اندداده نشان دیگر برخی حالیکه ، درکنندمین ارشگز زناشویی

ر ب زنان اشتغال مثبت تأثیر نیز مطالعاتی مقابل ، در(8461 روتز، ؛8460 )دابون، است کمتر دارخانه زنان با

 یک (، در6299امیدیان ) و مهر هخجست پاک، فرجی مثال برای. اندداده قرار تأیید مورد را زناشویی رضایت

 .اردد معناداری و مثبت زناشویی تأثیر رضایت بر زنان اشتغال که دادند نشان پژوهش 62 مطالعه با فراتحلیل

که زن و مرد با تمام تالشی که در جهت انجام دقیق وظایف خود دارند، به  دهدمینشان  هاپژوهشنتایج 

)گراور و  شودمیشده و گاهی به طور کامل محو  ترکمرنگمرنگ و ک هاآنمرور زمان عشق و عالقه بین 

به طور کامل جدای از هم به  همنسبت به  یاعاطفهاحساس و  گونهچیهو زوجین بدون  (.8469 هلیول،

، تعداد 6292(. بر اساس آمار ازدواج و طالق سال 8469)آتان و بولوس،  دهندیمزندگی خود ادامه 

ها درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که تعداد طالق ، حدود هشت6297ده نسبت به سال شهای ثبتازدواج

درصد از موارد طالق  74شده در تاریخ ایران است که هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت 671به حدود 

ت نواده و صداقیابد که خطر جدی برای پاکی خاعاطفی به صورت روابط فراخانوادگی و فرازناشویی ادامه می
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(. طالق 8469 دهند. )کانتر، پرولکس و مونک،درصد از موارد به جدایی و طالق تن می 24اجتماعی دارد و 

ازدواج کارکرد خود را از دست داده  کنندمیاست که زوجین وقتی احساس  شناختیروانعاطفی مکانیسمی 

؛ این مکانیسم با جدایی احساسی از همسر و کنندمیاستفاده  کنندمیاست و به بهزیستی آنان لطمه وارد 

زوجین با وجود عدم  شودمی(. این امر باعث 8469)مهنایی و همکاران،  دهدمیدر روند زندگی معمولی رخ 

ارتباطات معمول، به صورت مجزا از یکدیگر زندگی کنند اما از یکدیگر جدا نشوند و خصومت و طرد، جایگزین 

ایجاد  سازنهیزمند توانمی(. عوامل مختلفی در خانواده 6297ودانی و همکاران، روابط معمول زوجین شود )س

( در پژوهشی که در زوجین دارای طالق عاطفی در شهر اردبیل انجام 6290طالق عاطفی شوند، صمدی فر )

. ستادلبستگی از جمله متغیرهای مرتبط به طالق عاطفی زوجین  هایسبکداد به این نتیجه رسید که 

لبستگی د یهاسبک. دارد زناشویی نقش زندگی از هاآن رضایت میزان بر افراد دلبستگی سبک نوع چنینهم

 زندگی مشکالت برابر در هاآن یامقابله راهبردهای از استفاده و روان سالمت ،یسالبزرگ روابط در افراد

-د هیجانیرش یهاهینظروذترین گذشته به عنوان یکی از با نف یهاسالنظریه دلبستگی طی  است. تأثیرگذار

روانشناسی  یهانهیزمدر  هاپژوهشاجتماعی در روانشناسی مدرن معرفی شده و عامل محرک بخش بزرگی از 

دلبستگی  گیریشکل( فرایند 6924) یبالب(. 8469)فرالی و رویزمن،  رودیمتحولی، بالینی و اجتماعی به شمار 

جربه اگر فرد ت ؛ کهد که سنگ بنای تحول و کنشوری افراد در آینده استنوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان دا

ی مانند بی اعتمادی، آسیب پذیری، حساسیت و مشکالت ارتباطی هایویژگیناامنی را در کودکی تجربه کند، 

اخیر (. در این راستا، مطالعات 8462را همراه خود خواهد داشت )ژئو، ژو، زاروف، چی، دو، یونگواری و ژیانگ، 

زیادی را اعمال کنند و  راتییتغی خود گدلبست هایسبکدر طول زندگی افراد ممکن است در  انددادهنشان 

 (.8469در مقاطع و مراحل گوناگون زندگی به یک سبک دلبستگی با ثبات دست یابند )فرالی و رویزمن، 

مدی شغلی یکی از عوامل ، خودکارآگذارندیمبدون شک عوامل متعددی بر طالق عاطفی زوجین تأثیر 

ل بر ، به طور متقابردیگیمبر طالق عاطفی است. خودکارآمدی شغلی از انگیزش و رفتار تأثیر  رگذاریتأث

و سطوح باالی آن موجب افزایش مشارکت فرد در تکالیف و رفتارهای شغلی خواهد  گذاردیمتأثیر  هاآن

مدی شغلی، یکی از عناصر اساسی سالمتی روحی توان گفت خودکارآ(. می8467شد )شوفلی و همکاران، 

( معتقدند که 8469همکاران )(. داوال و 8484هاست )یانگ و همکاران، کارکنان و به طورکلی بهزیستی آن

( 8467همکاران )کارکنان از شغلشان است. لوتونس و  شاد بودنخودکارآمدی شغلی معیاری برای راضی و 

ترین موضوعاتی است که در هر سازمان باید به آن توجه کرد. در ممعتقدند که خودکارآمدی شغلی از مه

؛ 6991 بندورا،دارد )واقع، خودکارآمدی شغلی به احساس شایستگی در کنترل داشتن بر محیط کاری تأکید 

 نشان داد (6297همکاران )(. نتایج مطالعه عبدلی سلطان احمدی و 6297به نقل از جلیلیان و همکاران، 

( نشان 8460پژوهش هو و همکاران )کارآمدی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد.  که باورهای

. از دینمایممسیر شغلی را تعدیل  یریپذانطباقداد که خودکارآمدی شغلی رابطه بین شخصیت فعال و 

 . سازش واست، شخصیت افراد شودمیجمله عواملی که باعث افزایش خودکارآمدی شغلی در زوجین 

مکاران، بابائیان و هگردد )یمهماهنگی بین نوع شخصیت زوجین و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل 

و در  شودمی گرجلوهزندگی و روابط اجتماعی انسان  یهانهیزمشخصیتی در تمام  هایویژگی(. 6291

 نیالدنیز)شیخ  دهدمیار را تحت تأثیر قر هاآنو رضایت،  هازوجمسئله پراهمیتی چون ازدواج، سازگاری 
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روان رنجور( یا افرادی که دارای احساسات منفی باالیی هستند، در ) یعصب(. افراد بسیار 6292و همکاران، 

متمرکز و  ،ریپذتیمسئولباال، افرادی  یشناسفهیوظ. افراد با ویژگی باشندیمروابط خود مضطرب و متزلزل 

ق جو(، افرادی متفکر، مهربان و حامی هستند. گشودگی نسبت به توافسازگار )سازمان یافته هستند. افراد 

نتایج مطالعه ابراهیمی و  (.8462)هالند و همکاران،  استتجربیات )خرد(، ویژگی افراد مبتکر و خالق 

ی و مقبولیت با گرایش به طالق عاطف یشناسفهیوظشخصیتی  هایویژگیبین  ( نشان داد که6299حیدری )

 عنادارمو بین ویژگی شخصیتی روان آزرده خویی و گرایش به طالق عاطفی رابطه مثبت  ادارمعنرابطه منفی 

نشان داد بین بلوغ عاطفی و گرایش به طالق عاطفی رابطه مثبت معنادار و  هاافتهیوجود دارد. همچنین، 

 بین باورهای نگرانی مثبت با گرایش به طالق عاطفی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 زا استفاده با زوجین در عاطفی طالق بروز ینیبشیپ شودمی دنبال حاضر پژوهش در که اصلی لهمسئ

حمایت اجتماعی میزان برخورداری از جامعه است.  و دوستان خانواده، از شده اجتماعی ادراک حمایت

دیگر  یهاگروهمحبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد یا 

(. حمایت 6292نظیر اعضای خانواده، دوستان و دیگران مهم تعریف شده است )سارافینو، ترجمه میرزایی، 

شده، یکی دیگر از متغیرهای پژوهش است. حمایت اجتماعی و به خصوص حمایت خانواده  ادراکاجتماعی 

زیرا حمایت اجتماعی یکی از  بین زوجین دارای تعارض است؛ شناختیروانترین متغیرهای از جمله مهم

آور توانند با مشکالت سازگار شوند و با مسائل استرسهایی است که مردم به کمک آن میمؤثرترین شیوه

؛ تمام روابطی کنندمی(. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک شده بیان 8462کیم و همکاران، ) ندیایبکنار 

، به بیان دیگر ارتباط اجتماعی منابع حمایت شودمیحسوب نکه فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی م

اجتماعی نیست، مگر آنکه فرد آن را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند؛ 

(. 8469بنابراین نه خود حمایت بلکه ادراک فرد از حمایت است که اهمیت دارد )الکساندر و همکاران، 

دهند که تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت مستقیم نیست، بلکه با استرس و نشان می های گذشتهپژوهش

( در پژوهشی دریافتند که 6299) ییآقانوری و (. 8469های شغلی تعامل دارد )سینوکی و همکاران، ویژگی

 یاجامعه، از آنجا که جامعه ایران بین حمایت اجتماعی و کاهش طالق عاطفی در شهر تهران رابطه وجود دارد.

در حال گذار است و آیین سنتی هنوز در این جامعه پابرجاست، در کنار آمار طالق بسیار باالیی که وجود 

در یک  دهندیمترجیح  شانیهاخانوادهبه دلیل سنتی بودن  هازوجحدس زد که بسیاری از  توانمیدارد 

 یدهیدپل از طالق نروند. در چنین شرایطی ادامه دهند تا زیر بار فشار روانی حاص تیفیکیبزندگی بسیار 

ن بنابرای ؛خوردیمبه وفور به چشم « زیر یک سقف»طالق عاطفی و زندگی مستقل عاری از عواطف و تنها 

، هدف پژوهش حاضر ارائه اندشدهی محدودی به بررسی طالق عاطفی اختصاص داده هاپژوهشاز آنجا که 

لی شخصیتی و خودکارآمدی شغ هایویژگیساس سبک دلبستگی، ا طالق عاطفی بر بینیپیشمدلی برای 

بود که پژوهشگر در شاغل در شهرداری تهران  متأهلشده در زنان  ادراکبا میانجیگری حمایت اجتماعی 

 پژوهشی زیر بود: سؤاالتپی پاسخ به 

 توانند طالق عاطفی راکارآمدی شغلی میهای شخصیتی و خودهای دلبستگی، ویژگیسبکآیا  .6

 کنند؟ بینیپیش
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های های دلبستگی، ویژگیی در رابطه بین سبکمیانج نقشتواند آیا حمایت ادراک شده می .8

 شخصیتی و خودکارآمدی با طالق عاطفی داشته باشد؟

 

 پژوهش روش

 تگی،دلبس هایسبک اساس بر عاطفی طالق بینیپیش برای مدلی ارائه پژوهش این هدف آنکه به توجه با

 شاغل متأهل زنان در شده ادراک اجتماعی حمایت میانجیگری با شغلی خودکارآمدی و شخصیت صفات

 جامعه. بود ساختاری معادالت یابی مدل روش بر مبتنی همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش بود،

 روش از استفاده با که بودند 6299 سال در تهران شهرداری در شاغل متأهل زنان کلیه حاضر پژوهش

 این در شرکت جهت ساده تصادفی صورت به متأهل زن 044 تعداد (8440لوماکس ) و شوماخر پیشنهادی

 نحوه مورد در توضیحاتی ارائه با محقق باشند، ورود یهامالک واجد ستیبایم که شد انتخاب پژوهش

 شرکت رایب ورود مالک. گردید آوری جمع را هاآن تکمیل، از پس و کرده توزیع را هاآزمون ،هافرم تکمیل

نداشتن سابقه ، بودن متأهل ،هارضایت افراد برای شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامه پژوهش این در

 املش خروج یهامالک و داشتن تحصیالت حداقل دیپلم ،مستلزم مصرف دارو یپزشکروانجدی پزشکی و 

 .بود بودن مجرد و مدیپل زیر تحصیالت تحقیق، در شرکت به یمندعالقه عدم روانی، اختالل داشتن

 ابزار پژوهش

 شکست یا موفقیت کتاب در( 8442) گاتمن جان توسط مقیاس این. طالق عاطفي گاتمن پرسشنامه .1

 زمانی که کندمی بیان مقیاس این توضیح در( 6227) گاتمن. است شده آورده تنهایی عنوان تحت ازدواج در

 و زن میان چندانی تفاوت که کنندمی انزوا احساس انآنچن ولی هستند شوهر و زن رسماً هنوز هازوج که

 شامل پرسشنامه این. کنندمی تجربه را حالت این ندارد، وجود کردن زندگی تنها و هاآن بودن شوهر

 80 شامل پرسشنامه این. سنجدیم هم را تنهایی عاطفی حالت همچنین و عاطفی طالق که است ییهاتمیآ

. ردیگیم تعلق 4 نمره خیر یهاپاسخ به و 6 نمره بلی یهاپاسخ. است لفممخا و موافقم صورت به سؤال

 ختاریم بیات پژوهش اساس بر. است عاطفی طالق برای خوبی نامزد فرد که است این معنی به بله 7 از بیش

 صوری روایی و نظرخواهی زمینه، این در متخصصان از چهار تن از مقیاس، این مجدد ترجمه از پس( 6298)

 است شده ارائه 96/4 هم زن برای و 96/4 شوهر برای تست کرونباخ آلفای. است شده حاصل نآ

 .کردند گزارش 70/4 را پرسشنامه این کرونباخ ( آلفای6292) اصغری و صالیانی .(6999گاتمن،)

در این پژوهش مقیاس دلبستگی بزرگساالن . 1پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگي بزرگساالن .2

مورد بازنگری قرار گرفت. مبانی نظری این  6991به وسیله کولینز و رید تهیه شد و در سال  6994دا در سال ابت

( ساخته شد و رحیمیان بوگر و همکاران 6927آزمون نظریه دلبستگی است. این مقیاس توسط هازن و شیور )

فهان هنجاریابی کردند. این پرسشنامه دولتی شهر اص هایبیمارستانپرستاران  یبر رو( این پرسشنامه را 6221)

. شودیمسؤال است که به هریک از سه سبک دلبستگی ایمن، ناایمن/اجتنابی و ناایمن/دوسوگرا مربوط  62دارای 

( به استخراج سه عامل عمده دلبستگی 6994کولینز و رید ) ( توسط6927)تحلیل عامل پرسشنامه هزن و شیور 

                                                           
1. Revised Adult Attachment Scale Collins & Read 



  261 |                                                                       1  شماره |          3دوره   |         6156   بهار   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 

توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت پیوستن به روابط صمیمی و نزدیک  ؛ کهر شدایمن، اجتنابی و دوسوگرا منج

 به دست/ 72و پایایی آلفای کرونباخ را  26/4. هزن شیور پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را شودمیتفسیر 

( روایی صوری 6927)آوردند. هزن و شیور  به دست 79/4آوردند. کولینز و رید هم پایایی باالیی با آلفای کرونباخ 

و محتوایی را خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن در حد بسیار مطلوب گزارش نمودند. پایایی آلفای کرونباخ 

( برای کل آزمون، دوسوگرا، سبک اجتنابی و سبک ایمن 6221این ابزار در پژوهش رحیمیان بوکر و همکاران )

. به عالوه اعتبار محتوایی و صوری دهدمیایایی مطلوبی را نشان آوردند که پ به دست 26/4/، 72، 21/4به ترتیب 

آن توسط چند تن از متخصصان روانشناسی )اساتید دانشگاه اصفهان( مورد تأیید قرا گرفت. مصاحبه ساختار مین 

رای و با اج سنجدمیاست که سه سبک دلبستگی بزرگسالی را  یاشدهاز پیش مشخص  سؤاالتدر بر دارنده 

پرستار، روایی این دو سنجیده شد و این نوع روایی برای کل  644این پرسشنامه دلبستگی بر روی  انزمهم

آمده  به دست -79/4و  -20/4، -72/4، -24/4و سبک ایمن به ترتیب  آزمون، سبک دوسوگرا، سبک اجتنابی

 .انددادهرا باهم نشان  داریمعنیکه روابط مثبت و 

شخصیتی  هایویژگی نامهپرسش .FFI-NEO6شخصیتي  هایژگيویپرسشنامه استاندارد  .3

NEO-FFI  ( توسط6921که برای نخستین بار در سال )  مک کری و کاستا ساخته شده  و در سال

مک  (.6998،کاستا و گویه است )مک کی 14شامل  نامهپرسش( مورد بررسی مجدد قرار گرفت. این 6998)

ماه اجرا کردند و ضریب پایایی برای  2نفر از دانشجویان به فاصله  842کری و کاستا این آزمون را بر روی 

به دست آمده است. مک کری و کاستا  79/4، 79/4، 24/4، 71/4، 22/4به ترتیب  C,A,O,E,Nپنج عامل 

نفر از افراد  6098بر روی  NEO-FFI نامهپرسشدر  دنظریتجدکه به منظور  یامطالعه( در 8440)

، 71/4،19/4،79/4، 24/4، 21/4را به ترتیب  C,A,O,E,Nدند، ضریب آلفا کرونباخ بزرگسال  انجام دا

( با موضوع  بررسی ویژگی روانسنجی 6221همکاران )گزارش کردند. در تحقیقی که توسط روشن و 

 نفر از دانشجویان شاهد، امیر کبیر و تهران انجام شد، پایایی 140عامل نئو بر روی  1شخصیتی  نامهپرسش

آوردند. در  به دست C=0/81,A=0/55,O=0/35,E=0/58,N=0/83نئو را به ترتیب  نامهپرسش

اده شخصیتی، از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استف هایویژگی نامهپرسشتحقیق حاضر برای تعیین پایایی 

 شد.

ه در چهار ( ساخته شده ک6990این پرسشنامه توسط ریگز و نایت ) .2پرسشنامه خودکارآمدی شغلي .4

برای سنجش باورهای خودکارآمدی فردی، انتظار پیامدهای فردی، باورهای کارآمدی جمعی و انتظار  مؤلفه

( در هر چهار ساختار و 6921 ؛6977 تعاریف نظری )بندورا، بر اساسها است. گویهپیامدهای جمعی 

گویه  26های پرسشنامه د گویهاند. تعداشده، طراحی هادهندهپاسخخصوصیت این باورها در محیط شغلی 

گزارش شده است. پایایی به روش  22/4تا  21/4(، بین 6990پایایی این مقیاس در مطالعات ریگز ) .است

، باورهای کارآمدی 22/4، انتظار پیامدهای فردی 21/4آلفای کرونباخ برای باورهای خودکارآمدی فردی 

تا  41/4بین  هامقیاسهمبستگی درونی بین خرده  ؛ واست 21/4، انتظار پیامدهای جمعی 22/4جمعی 

مقیاس یافت شد. این پرسشنامه برای اولین بار  ترینمستقلگزارش شده و مقیاس کارآمدی فردی  11/4

                                                           
1. NEO FIVE- factor inventory 

2. Job self efficacy Questionnaire  
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( از 6229( ترجمه و اعتباریابی شد. همچنین در پژوهش نجاراصل )6222در ایران توسط ساعی و نعامی )

تطبیقی  برازندگی هایشاخصیین اعتبار پرسشنامه استفاده گردید که روش  تحلیل عاملی تأییدی برای تع

. در پژوهش استآمد که در حد قابل قبولی  به دست 94/4و  74/4و شاخص مجذورات خطای تقریب برابر با 

( ضرایب پایایی این پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباخ و 6298مرعشیان، نادری، حیدرئی و همکاران )

 آمد.  به دست 17/4و  12/4به شد که به ترتیب ضرایب تنصیف محاس

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند  .1(MSPSSپرسشنامه حمایت اجتماعي ادراک شده ) .5

ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، گویه 68بعدی یک ابزار 

( تهیه شده است. روایی و پایایی این مقیاس 6922یمت و همکاران )دوستان و افراد مهم در زندگی توسط ز

( ضریب آلفای کرونباخ 6229توسط زیمت و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است. رستمی و همکاران )

. سلیمی، جوکار و نیک پور اندآوردهبه دست  29/4تا  71/4حمایت اجتماعی را بین  هایمقیاسخرده 

اس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد حمایت اجتماعی دریافت شده از ( پایایی مقی6222)

 .اندکردهگزارش  28/4و  21/4، 29/4سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب 

ی پژوهش هاینمونهمسئوالن مربوطه در شهرداری تهران، اقدام به انتخاب  ازاز گرفتن مجوز  پس شیوه اجرا.

شرکت آزادانه و  در خصوص هاآنبه  هانمونهپس از انتخاب  .از بین زنان شاغل در شهرداری تهران شد

اصول اخالقی  و رعایتها و در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل داوطلبانه، محرمانه ماندن پاسخ

 و میانگین توصیفی آمار زا آمده دست به اطالعات لیوتحلهیتجز برای پژوهش این در. اطمینان داده شد

اسیرونوف و جهت آزمون  -جهت نرمال بودن نمونه مورد بررسی از آزمون نرمالیته کلموگروف و معیار انحراف

 ژوهشپ این استنباطی و توصیفی یهاداده تحلیل برای. شد انجامتحقیق از معادالت ساختاری  یهاهیفرض

 غیرمستقیم و مستقیم اثرات مسیر تحلیل از استفاده با 251 نسخه لیزرل و spss افزارنرم نسخه آخرین از

 .گردید استفاده

 

 اهیافته

تا  26درصد(  6/60نفر ) 10سال،  24کمتر از  کنندگانشرکتدرصد( از  7/28نفر ) 681در این پژوهش 

درصد(  1/67نفر ) 17و سال  01تا  06درصد(  67نفر ) 11سال،  04تا  21درصد(  1/62نفر ) 76سال،  21

ش به در پژوه کنندگانشرکتسال داشتند. گفتنی است که میانگین و انحراف استاندارد سن  01بیشتر از 

 بود.  82/64و  18/21ترتیب 

 

 .  میانگین، انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش1جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 78/4 67/1 19/82 روان رنجورخویی –شخصیت 

 12/4 21/1 27/81 برون گرایی –شخصیت 

 18/4 08/1 14/87 گشودگی –شخصیت 

                                                           
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
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 17/4 86/7 01/82 توافق پذیری –شخصیت 

 79/4 02/7 11/26 شناسیوظیفه –شخصیت 

 11/4 12/0 87/67 نزدیکی -ستگیبسبک دل

 76/4 17/2 68/62 وابستگی -ستگیبسبک دل

 12/4 40/2 81/61 اضطرابی -ستگیبسبک دل

 27/4 81/2 09/82 باورهای فردی -خودکارآمدی شغلی 

 28/4 49/1 07/88 پی آمدهای فردی –خودکارآمدی شغلی 

 71/4 60/0 14/69 باورهای جمعی -خودکارآمدی شغلی 

 11/4 72/0 80/61 پی آمدهای جمعی –خودکارآمدی شغلی 

 28/4 20/1 90/60 هخانواد-حمایت اجتماعی

 72/4 12/1 29/62 دوستان-حمایت اجتماعی

 71/4 22/0 01/62 دیگران-حمایت اجتماعی

 20/4 21/2 17/68 طالق عاطفی

 

 7/4از  تربزرگهای پژوهش حاضر نزدیک به یا ضرایب آلفای همه متغیرها و مؤلفهکه  دهدمی. نشان 6جدول 

است که برای سنجش متغیرهای پژوهش  هاییپرسشنامهقابل قبول است. این موضوع بیانگر همسانی درونی 

گام اول پژوهش مدلی طراحی شد که در آن فرض شده  هایفرضیهبرای آزمون  . اندشدهحاضر به کار گرفته 

بود خودکارآمدی شغلی هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده، طالق 

. برای آزمون مدل مزبور روش مدل یابی معادالت ساختاری به کار گرفته شد. کندمی بینیپیشعاطفی را 

 .  دهدمیبرازندگی مربوط به مدل گام اول پژوهش را نشان  هایشاخص 8جدول 

  

 . ضرایب مسیر در مدل ساختاری  گام اول2جدول 

 b S.E β sig ضرایب مسیر

 مستقیم

 446/4 004/4 414/4 228/4 حمایت اجتماعی  ←خودکارآمدی شغلی

 601/4 -494/4 419/4 -427/4 طالق عاطفی  ←خودکارآمدی شغلی

 446/4 -292/4 470/4 -020/4 طالق عاطفی ←حمایت اجتماعی

 446/4 -672/4 421/4 -611/4 طالق عاطفی  ←خودکارآمدی شغلی غیرمستقیم

 446/4 -812/4 410/4 -818/4 طالق عاطفی  ←خودکارآمدی شغلی کل

 

  .اندشدهجدول فوق پاسخ داده  هاییافتهگام اول با استفاده از  هایفرضیهدر ادامه 

 .کندمي بینيپیشحمایت اجتماعي ادراک شده به صورت معنادار طالق عاطفي را 

، p<46/4که ضریب مسیر بین حمایت اجتماعی ادراک شده و طالق عاطفی ) دهدمی. نشان 8جدول 

292/4-=βمعنادار است. بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول پژوهش چنین  46/4طح ( منفی و در س

 بینیپیششد که حمایت اجتماعی ادراک شده به صورت منفی و معنادار طالق عاطفی را  گیرینتیجه

 .کندمی
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 .کندمي بینيپیشخودکارآمدی شغلي به صورت معنادار طالق عاطفي را 

( بین غیرمستقیمر کل )مجموع ضرایب مسیر مستقیم و که ضریب مسی شودمی. مالحظه 8در جدول 

معنادار است. بدین  46/4( منفی و در سطح p ،812/4-=β<46/4خودکارآمدی شغلی و طالق عاطفی )

شد که خودکارآمدی شغلی به صورت منفی و  گیرینتیجهترتیب در آزمون فرضیه دوم پژوهش چنین 

 .کندمی بینیپیشمعنادار طالق عاطفی را 

 .ندکميمایت اجتماعي ادراک شده رابطه بین خودکارآمدی شغلي و طالق عاطفي را میانجیگری ح

، p<46/4بین خودکارآمدی شغلی و طالق عاطفی ) غیرمستقیمکه ضریب مسیر  دهدمینشان  8جدول 

672/4-=β معنادار است. بدین ترتیب در آزمون فرضیه سوم پژوهش چنین  46/4( منفی و در سطح

شد که حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه بین خودکارآمدی شغلی و طالق عاطفی را به صورت  گیرینتیجه

 .کندمیمنفی و معنادار میانجیگری 

 
 استاندارد هایداده. مدل ساختاری مربوط به گام اول پژوهش با استفاده از 1شکل 

  

 . ضرایب مسیر در مدل ساختاری  گام دوم3جدول 
 b S.E β sig ضرایب مسیر

 مستقیم

 079/4 421/4 472/4 416/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی وابسته

 446/4 271/4 429/4 222/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی اضطرابی

 442/4 -601/4 410/4 -612/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی نزدیکی

 446/4 -281/4 478/4 -219/4 طالق عاطفی ←حمایت اجتماعی

 غیرمستقیم
 446/4 -470/4 428/4 -642/4 طالق عاطفی ←دلبستگی وابسته سبک

 464/4 407/4 467/4 408/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی اضطرابی
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 446/4 -628/4 427/4 -612/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی نزدیکی

 کل

 022/4 -429/4 470/4 -417/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی وابسته

 446/4 082/4 404/4 271/4 الق عاطفیط ←سبک دلبستگی اضطرابی

 446/4 -877/4 414/4 -286/4 طالق عاطفی ←سبک دلبستگی نزدیکی

 

  .اندشدهجدول فوق پاسخ داده  هاییافتهگام دوم با استفاده از  هایفرضیهدر ادامه 

 .کندمي بینيپیشدلبستگي به صورت معنادار طالق عاطفي را  هایسبک

دلبستگی ضریب مسیر کل بین سبک اضطرابی و طالق عاطفی  هایسبککه از بین  ددهمی. نشان 2جدول 

(46/4>p ،089/4=β مثبت و در سطح )معنادار است و ضریب مسیر کل بین سبک دلبستگی نزدیکی و  46/4

معنادار بود. بدین ترتیب در آزمون فرضیه چهارم  46/4( منفی و در سطح p ،877/4-=β<46/4طالق عاطفی )

دلبستگی، سبک نزدیکی به صورت منفی و سبک اضطرابی به  هایسبکشد که از بین  گیرینتیجههش چنین پژو

 .کندمی بینیپیشصورت مثبت و معنادار طالق عاطفی را 

دلبستگي و طالق عاطفي را میانجیگری  هایسبکحمایت اجتماعي ادراک شده رابطه بین 

 .کندمي

 یوابستگ بین سبک دلبستگی غیرمستقیمدلبستگی ضریب مسیر  هایسبککه از بین  دهدمی. نشان 2جدول  

(46/4>p ،470/4-=β و )یکینزد (46/4>p ،628/4-=β با طالق عاطفی منفی و در سطح )معنادار  46/4

( p ،407/4=β<46/4بین سبک دلبستگی اضطرابی و طالق عاطفی ) غیرمستقیماست. همچنین ضریب مسیر 

ه شد ک گیرینتیجهدار بود.  بدین ترتیب در آزمون فرضیه پنجم پژوهش چنین معنا 46/4مثبت و در سطح 

دلبستگی نزدیکی و وابستگی با طالق عاطفی را به صورت  هایسبکحمایت اجتماعی ادراک شده رابطه بین 

 . کندیممنفی و رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و طالق عاطفی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری 

 

 
 استاندارد هایداده. مدل ساختاری مربوط به گام دوم پژوهش با استفاده از 2شکل 
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 . ضرایب مسیر در مدل ساختاری  گام سوم4جدول 
 b S.E β sig ضرایب مسیر

 مستقیم

 446/4 246/4 428/4 848/4 طالق عاطفی ←روان رنجورخویی

 114/4 -489/4 420/4 -469/4 طالق عاطفی ←شناسیوظیفه

 868/4 -471/4 422/4 -409/4 طالق عاطفی ←توافق پذیری

 429/4 -686/4 421/4 -477/4 طالق عاطفی ←برونگرایی

 194/4 -469/4 428/4 -462/4 طالق عاطفی ←گشودگی

 446/4 -806/4 411/4 -819/4 طالق عاطفی ←حمایت اجتماعی

 غیرمستقیم

 862/4 461/4 464/4 466/4 طالق عاطفی ←روان رنجورخویی

 117/4 442/4 464/4 -441/4 طالق عاطفی ←شناسیوظیفه

 446/4 -412/4 460/4 -406/4 طالق عاطفی ←توافق پذیری

 446/4 -412/4 460/4 -402/4 طالق عاطفی ←برونگرایی

 814/4 -460/4 464/4 -464/4 طالق عاطفی ←گشودگی

 کل

 446/4 282/4 428/4 862/4 طالق عاطفی ←روان رنجورخویی

 027/4 -422/4 421/4 -480/4 طالق عاطفی ←شناسیوظیفه

 467/4 -629/4 421/4 -429/4 طالق عاطفی ←توافق پذیری

 446/4 -622/4 420/4 -686/4 طالق عاطفی ←برونگرایی

 024/4 -422/4 426/4 -482/4 طالق عاطفی ←گشودگی

 

  .اندشدهجدول فوق پاسخ داده  هاییافتهگام سوم با استفاده از  هایفرضیهدر ادامه 

 .کندمي بینيپیشصفات شخصیت به صورت معنادار طالق عاطفي را 

( p ،622/4-=β<46/4که از بین صفات شخصیت ضریب مسیر کل بین برونگرایی ) دهدمی. نشان 0جدول 

معنادار  41/4و  46/4( با طالق عاطفی منفی و به ترتیب در سطوح p ،629/4-=β<41/4) یریپذو توافق 

( منفی و در p ،282/4=β<46/4) یعاطفاست. همچنین ضریب مسیر بین عامل روان رنجورخویی با طالق 

شد که از بین صفات  گیرینتیجهمعنادار بود. بدین ترتیب در آزمون فرضیه ششم چنین  46/4سطح 

بت و معنادار طالق شخصیت برونگرایی و توافق پذیری به صورت منفی و روان رنجورخویی به صورت مث

 . کندمی بینیپیشعاطفی را 

 .کندميحمایت اجتماعي ادراک شده رابطه بین صفات شخصیت و طالق عاطفي را میانجیگری 

، p<46/4بین برونگرایی ) غیرمستقیمکه از بین صفات شخصیت ضریب مسیر  دهدمی. نشان 0جدول  

412/4-=β یریپذ( و توافق (46/4>p ،412/4-=βبا طال ) معنادار است.  46/4ق عاطفی منفی و در سطح

شد که حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه بین   گیرینتیجهبدین ترتیب در آزمون فرضیه هفتم چنین 

   .کندمیصفات برونگرایی و توافق پذیری با طالق عاطفی را  به صورت منفی و معنادار میانجیگری 

 .دهدمیژوهش را نشان . مدل ساختاری مربوط به گام سوم پ2شکل 
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 استاندارد هایداده. مدل ساختاری مربوط به گام سوم پژوهش با استفاده از 3شکل 

 

 . دهدمیبرازندگی مربوط به مدل نهایی پژوهش را نشان  هایشاخص. 1جدول 

  

 برازش مدل نهایي پژوهش هایشاخص. 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

برازندگی حاصل از تحلیل مدل یابی معادالت  هایشاخصکه همه  دهدمی. نشان فوقهمچنان که جدول 

، df/2=81/8کنند )میشده حمایت  یگردآور هایدادهساختاری از برازش مدل ساختاری نهایی پژوهش با 

972/4 =CFI،  916/4 =GFI ،960/4 =AGFI  417/4و =RMSEA مدل ساختاری نهایی  7-0(. شکل

 .دهدمیاستاندارد را نشان  هایدادهپژوهش با استفاده از 

 

 مدل ساختاری برازندگی هایشاخص

 86/642 مجذور کای

 02 درجه آزادی مدل

df/8 81/8 

GFI 916/4 

AGFI 960/4 

CFI 972/4 

RMSEA 417/4 
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 استاندارد هایداده. مدل ساختاری نهایي پژوهش با استفاده از 4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ین ا .کندمی بینیپیشجتماعی ادراک شده به صورت معنادار طالق عاطفی را حمایت انتایج نشان داد که 

( 8462( و هالند و هاالهان )8467ویس ) (،6292) یساروخان(، قاسمی و 6292) یبیتا هاییافتهنتایج، با 

به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حاضر الزم اشاره شود که یکی از  جهمسو است. در راستای تبیین نتای

شده است. حمایت  ادراک، حمایت اجتماعی کندمیغیرهایی که نقش مهمی در طالق عاطفی زوجین ایفا مت

در مواقع و شرایط ضروری و مورد نیاز  هاتیحمافرد از در دسترس بودن  یهایابیارزشده،  ادراکاجتماعی 

ی خود نشان هاپژوهشایج ( در نت8462(، براملی و همکاران )8462(. هالند و هاالهان )8469گوالکت، است )

( در نتایج 6292دادند که حمایت اجتماعی تأثیر مثبتی بر سازگاری در زوجین طالق عاطفی دارد. تایبی )

پژوهش خود نشان داد که آن دسته از زنان بعد از طالق عاطفی که حمایت اجتماعی باالیی دارند، در ارزیابی 

ارزیابی کرده، خود را توانمندتر احساس نموده و در نتیجه  خطرترکموقایع تنیدگی زا، آن را قابل کنترل تر و 

( در پژوهش خود نشان 6292) یراس. جاللی و عادلیان کنندمیمقابله کارآند بیشتر استفاده  هایسبکاز 

دادند که رابطه معنادار مثبتی بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی وجود دارد و حمایت اجتماعی درصدی 

شاره شود ، الزم است اهیفرض. در راستای نتایج این کندمی بینیپیشییرات واریانس سازگاری زناشویی را از تغ

تارهای و رف یامقابلهشناختی، راهبردهای  یهاسمیمکانکه حمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 

أثیر تأثیر مستقیم و ت یهاهینظر. شودمیو از این طریق، سبب رضایت فرد از زندگی  گذاردیممختلف افراد اثر 

ند این مهم را تأیید نمایند )تانیگوچی و کافمن، توانمیشده، به خوبی  ادراکغیرمستقیم حمایت اجتماعی 

(. حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و به ویژه افراد 6292؛ به نقل از جاللی و عادلیان راسی، 8464

کمی برای زنان دارای طالق عاطفی شود و از این طریق، آنان کمتر از آثار وخیم د پشتوانه محتوانمیمهم 
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است که  شدهدادهنشان  هاپژوهشزیرا در ؛ برندیمبعد از طالق عاطفی از جمله افسردگی رنج  یهایدگیتن

حفظ  ، اما افرادی که روابط دوستانه خود رادهدمیطالق عاطفی اندازه شبکه اجتماعی را کاهش  هرچند

 یریگگوشهاجتماعی جدید هستند، نسبت به کسانی که از لحاظ اجتماعی انزوا و  یهارابطهو درصدد  کنندمی

 (. 6297؛ به نقل از آریاپوران و همکاران، 6997، سازگاری بهتری دارند )سانسوم و فارنیل، نندیگزیمرا بر 

 .دکنمی بینیپیشنادار طالق عاطفی را خودکارآمدی شغلی به صورت معکه  داد نشان ها یافته همچنین
(، رجبی و 6292همکاران )(، اسماعیلی فر و 6292رمضانی و ابوالقاسمی ) هاییافتهنتایج این فرضیه با 

بیان کرد که  گونهنیا توانمی. در تبیین این فرضیه است( همسو 8461و ویزر و ویگل ) (6292همکاران )

اال هستند از رضایت زناشویی باالتری برخوردارند، یعنی افرادی که زوجینی که دارای خودکارآمدی شغلی ب

اما این امر دلیلی بر این نسبت ؛ پایین بود هاآندارای خودکارآمدی شغلی باال بودند میزان طالق عاطفی در 

ن دایعنی این امر ب؛ ، پایین باشدباال هستندکه شانس طالق عاطفی در افرادی که دارای خودکارآمدی شغلی 

معنا نیست افرادی که دارای خودکارآمدی شغلی باال هستند لزومًا دچار طالق عاطفی نشوند. با توجه به 

در راستای مطالعه حاضر باشد دست نیافت.  قاً یدقمرور متونی که محقق انجام داد به مطالعه مشابهی که 

عث افزایش خودکارآمدی شغلی با یمعنا درمان( نشان داد که آموزش 6292مطالعه رمضانی و ابوالقاسمی )

. شاید این امر مؤید مطالعه حاضر باشد، چرا شودمیو رضایت شغلی در زنان و مردان دارای تعارض زناشویی 

که در مطالعه حاضر نیز به دلیل خودکارآمدی شغلی باالی زوجین سطح طالق عاطفی پایین گزارش شد. 

 بینیپیشه نقش مثبت خودکارآمدی شغلی در ( نشان دهند6292همکاران )مطالعه اسماعیلی فر و 

 شادکامی در زوجین بود.

شغلی و طالق عاطفی را میانجیگری ادراک شده رابطه بین خودکارآمدی تیحماکه  داد نشان عالوه، نتایج به

( همسویی 8461و گورمن ) (6299پژوهش صفائی راد و وارسته فر ) هاییافتهنتایج به دست آمده با  .کندمی

( در تحقیقی نشان داد رابطه معناداری بین ارتباط مستمر و حمایت اجتماعی با طالق 8461ت. گورمن )داش

در زوجین وجود دارد. به شرحی که بین ارتباط مستمر و حمایت اجتماعی )خانواده گسترده خویشاوندی( 

ج بررسی خود گزارش ( در نتای6299با طالق رابط منفی معناداری به دست آمد. صفائی راد و وارست فر )

درصد از طالق عاطفی زوجین وسط حمایت اجتماعی خویشاوندان خود  26/6و  26/1کردند که به ترتیب 

این یافت قابل بیان است ک پدیده طالق  استنباط. در خصوص است بینیپیشو خویشاوندان همسر قابل 

د موجبات پیدایش آن را توانمین ییتنهابهکه هرگز یک عامل  ساننیبدچندعاملی است  یادهیپدعاطفی 

( بیان کردند که ارتباط کالمی و گفتگو بین زوجین 8442(. ریچارد و همکاران )6291فراهم کند )باستانی، 

(. نتایج 6299درصد توانایی کاهش طالق بین زوجین را دارد )نقل از صفائی راد و وارست فر،  22تا 

؛ لوندبرگ، مک اینتایر و کریسمن، 8467 ت، سولبرگ و سورسی، ؛ نوتا، فراری، اسکا8464ی )چیو،هاپژوهش

 .کنندمی( این یافته را تأیید 8462

ق عاطفی طالدر دلبستگی به صورت معنادار  هایسبک بینیپیشهمچنین یکی دیگر از نتایج نشان دهنده 

 (8461همکاران )نگ و (، ال8467مک دانیل، دروین و کراونس ) هاییافتهنتایج از یک سو، هماهنگ با  .است

یی که دارای صمیمیت باالتری هازوجبیان کرد که  توانمی( است. در تبیین 6296همکاران )بیرامی و و 

هستند، قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود دارند )پاتریک و همکاران، 
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 بخشتیرضاروابط عاطفی و صمیمی نسبتاً پایدار و (. افراد با دلبستگی ایمن، از توانایی برقراری 8467

(. همسران با این ویژگی قادرند، حمایت کننده باشند، خطرپذیرند، 6298برخوردارند )بشارت و همکاران، 

به دنبال راهکارهای گوناگون برای حل مشکالت خود هستند، نسبت به سرانجام عمل خود امیدوارترند و از 

 و باعث دهدمیاز رابط با همسرانشان را افزایش  هاآنکه این ویژگی، رضایت  ددهنیمخود صمیمیت نشان 

 (. 6292؛ به نقل مردانی حموله و حیدری، 8441)کوران و همکاران،  شودمیکاهش طالق عاطفی در زوجین 

اشقانه عدلبستگی اجتنابی و دوسوگرا هستند، احتماالً از نوع روابط  هایسبکدر مقابل، همسرانی که دارای 

ندارند، از  درازمدتو تمایلی به برقراری روابط صمیمی  ندینمایمو زناشویی خود ابراز نارضایتی 

و در نهایت باعث طالق عاطفی در آنان  اندبهرهیباجتماعی  یهامهارتخودآشکارسازی هراسان هستند و از 

فرالی و شیور، هستند )سرشان . چنین همسرانی همواره نگران طرد شدن و ترک شدن از سوی همگرددیم

 .کندمیهای دلبستگی و طالق عاطفی را میانجیگری اجتماعی ادراک شده رابطه بین سبک حمایت (. 8484
( همخوانی دارد. حمایت 8461( و کارادمز )8461حاصل با نتایج حاصل از تحقیقات یلسین ) هاییافته

ا و آسان فرد در زمان درگیری ب زیآمتیموفقای رویارویی بر یامقابلهاجتماعی به عنوان نیرومندترین نیروی 

. همچنین تقویت شناخت افراد، کندمیو تحمل مشکالت را برای فرد تسهیل  شدهشناخته زاتنششرایط 

 شودیمباعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش میزان بقاء و بهبود کیفیت زندگی و رضایت از زندگی افراد 

دلبستگی رابطه منفی با طالق عاطفی دارد.  هایسبک. همچنین نتایج نشان داد که (6297)قائدی یعقوبی، 

( که معتقدند سبک دلبستگی از عوامل 6292برنن و شیور )احدی و نقشبندی،  یهاافتهینتایج این مطالعه با 

زیر  ط، همسوست. در طالق عاطفی، زوجین فقاستتعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی 

کامالً قطع شده یا بدون میل و رضایت است.  هاآن، در حالی که ارتباطات بین کنندمییک سقف زندگی 

دن نادیده گرفته ش»، «نادیده گرفته شدن نیازها»یکی از مفاهیمی که منجر به طالق عاطفی در سه دسته 

ه ادیده گرفتن» شودمیعاطفی  . در زندگی برخیرندیگیمقرار  «نادیده گرفته شدن نظرات»و  «انتظارات

. در واقع شرایط علی شودمیزن است که شامل نادیده گرفته شدن نیازها، انتظارات و نظرات زن  «شدن

طالق زنان از بین نیازها، انتظارات و نظرات، تنها یکی نادیده گرفته شده و در زندگی برخی هر سه نادیده 

(. با توجه به نتایج پژوهش حاضر نوع سبک دلبستگی در روابط 6292گرفته شده است )باستانی و همکاران، 

ر و تعبی شانیزندگکه افراد از آن طریق خود را در رابطه با افراد مهم  ییهاوهیشزوجین بسیار اهمیت دارد. 

دلبستگی افراد در روابط بزرگسالی و  یهاسبک .را تعیین خواهد کرد هاآن، دیدگاه ارتباطی کنندمیمعنا 

، رندیگیمتأثیرگذار است. افراد ایمن ضمن تصدیق موقعیت به سادگی از دیگران کمک  هاآنالمت روان س

و نشان برجسته  شوندیماجتناب گرها در تصدیق موقعیت و جستجوی کمک و حمایت با مشکل مواجه 

د راه که س یاگونهبهدلبستگی است  یهانگارهدوسوگراها حساسیت بیش از حد نسبت به عواطف منفی و 

 (.6292)احدی و نقشبندی،  شودمی هاآنخود پیروی 

ی امیدوار هاپژوهشاین یافته ها با نتایج  .کندمی بینیپیشصفات شخصیت به صورت معنادار طالق عاطفی را 

 توانمیپژوهش حاضر  هاییافته( همخوانی دارد. در تبیین 8469( و اسپانگلر و پالریچا )6292همکاران )و 

شخصیت مقبولیت دربرگیرنده صفاتی از قبیل صداقت، همکاری، اعتماد به  هایویژگیکه از آنجا که  گفت

دیگران و همدردی است و افراد دارای این ویژگی بیشتر سازگار هستند. مقبولیت، تعاون و اعتماد و بخشندگی 
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که ثبات و  دهندیمنشان  اهپژوهش(. برخی از 6999)بوچارد و همکاران،  دهدمیرا میان زوجین افزایش 

است  پایین شناسیوظیفهبیشتر از زوجین با  داریمعنیبه طور  شناسفهیوظپایداری ازدواج در میان زوجین 

باال در عامل روان آزرده خویی با عدم ثبات عاطفی و عواطف منفی همراه است که  یهانمره(. 8461جاویس، )

و تمایل بیشتری به تکانشگری، پرخاشگری و آسیب  دهدمیرار معموالً سطح سازگاری فرد را تحت تأثیر ق

 (6291کند )احدی،  د روابط زوجین را مختلتوانمی( که در نهایت 6294پذیری دارند )شاکریان و همکاران، 

حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه بین صفات شخصیت و طالق عاطفی را و در نهایت نتایج نشان داد که 

بخشی پور،  و (8467ی عباسی اسفجیر و رمضانی )هاپژوهشنتایج این یافته با نتایج  .دکنمیمیانجیگری 

 ریتأثهماهنگ و همسو است. در تبیین احتمالی نحوه  (6297دوست )اسدی، کیانی، شیر علیپور و احمد 

عملکرد مثبت اطرافیان توانایی در هماهنگی گفت که  توانمیشده بر طالق عاطفی  ادراکحمایت اجتماعی 

با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی، رعایت حد 

و مرز  بین افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است؛ لذا 

زناشویی برای عملکرد خانواده حیاتی است و هرگونه تغییر و یا نابسامانی در  و تکالیف هانقشانجام درست 

؛ ترجمه ثنائی، 6970قرار دهد )مینوچین،  ریتأثد عملکرد کل سیستم خانواده را تحت توانمی هازوجروابط 

نایان و ... گفت که هرقدر زوجین در هریک از ابعاد عملکرد خانواده، دوستان، آش توانمی(. از این رو 6299

 یهاتعارضرا تجربه خواهند کرد که این امر خود باعث کاهش  یترمنسجمکارآمدتر عمل کنند، رابطه بهتر و 

همچنین مبنی بر ارتباط منفی و معنادار حمایت اجتماعی  .شودمیزناشویی و درنتیجه کاهش طالق عاطفی 

 ی عنوان شده در فوق همسانهاپژوهشثر نتایج ادراک شده رابطه با صفات برونگرایی و توافق پذیری، با اک

گاری، که ساز اندافتهیدری اندکی بین این عوامل ارتباطی پیدا نکردند. محققان هاپژوهشاست در عین حال، 

ن نکته با این حال، آنان بر ای شودمیو بیانگری مثبت پایین، موجب کاهش کیفیت زندگی  یریپذتیمسئول

دارد.  وجود یداریمعن یرابطهشخصیتی و رضایت از زندگی  یهایژگیوکلی بین  اذعان داشتند که به طور

های حمایت اجتماعی ادراک شده رنجورخویی با مالک ارتباط بین روان ینهیزماین پژوهش در  یهاافتهی

و کارکرد کلی آن در زوجین نشان داد که روان رنجورخویی در هر یک از همسران، موجب کارکرد ضعیف 

( همسو و با نتایج 6992؛ 8440. این یافته با سایر یافته ها مانند کوستاو و همکاران )شودمیخانواده  در

 ( ناهمسو است.8462کلی وکونلی )

 

 موازین اخالقي 

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالمیل پرسشنامهتوجه به شرایط و زمان تک

 خروج از پژوهش مختار بودند. 

 

 سپاسگزاری

که در اجرای این پژوهش همکاری  کسانیو شهر تهران  سالمت  یهاخانهو  هاشهرداریاز مدیران و کارکنان 

  شود.داشتند؛ تشکر و قدردانی می



 اربردیخانواده درمانی ک |      اصل و همکاران           |...              و تیصفات شخص ،یدلبستگ یهابر اساس سبک یطالق عاطف ینیبشیپ  287

 

 

 تعارض منافع
 ر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا ب

 

 منابع
در زنان مطلقه: نقش  یافسردگ عالئم وعی(. ش6297) .لیجل ،یاصالنمرضیه.، و  منش، ریام عید.،پور، س انیآر

-212 (:2)2، خانواده یدرمانروانفصلنامه مشاوره و . یآورتابو  یاجتماع تیکننده گذشت، حما بینیپیش

226. 

 ،یتیشخص هایویژگی بر اساس یبه طالق عاطف شیگرا بینیپیش(. 6299).هیرق ،یدریح .، ولقمان ،یمیابراه

 .16-21 (:70) 69. مشاوره یهاپژوهش یفصلنامه علم. نیزوج یو بلوغ عاطف یفراشناخت یباورها

 .27-26 :(8) 8، معاصر یشناسروان. ییزناشو تیو رضا تی(. رابطه شخص6291. )تولب ،یاحد

 .مجله علوم رفتاریدلبستگی با رضایت زناشویی.  یهاوهیش(. رابطه 6292نقشبندی، سیامک. ) .، وحسن احدی،

18(6 :)61-81 

. یشادکام بینیپیشدر  ی(. سهم خودکارآمد6292) یقدساحقر،  و .،عبداهلل ،یآبادعیشف .،فر، ندا یلیاسماع

 .87-21(: 69)1، و رفتار شهیاند

 نیدر زوج یتیشخص یهایژگیو سهی(. مقا6292. )لیع زه،یپاک و .،هنازم ،یآبادکمال جوکاریاسر.، .، یاردویام

  .یو فرهنگ زندگ یشناسروان یالمللنیب شیهما. یطالق و عاد یمتقاض

 یغلبا عملکرد ش یتیشخص یهایژگیرابطه و ی(. بررس6292) اهللحیذب ،یو کرم .،وسفی ،یسامان .،یعل ان،یبابائ

 .9-82 :(27)9، ناجا یفصلنامه منابع انسانناجا.  یتیمأمور یهاکارکنان رسته

 یدانشکده علوم اجتماع ران،یا یمسائل اجتماع ،یانجیم طیشرا و: علل ی(. طالق عاطف6291) سوسن ،یباستان

 .96-66 (:16)60. زنان یفصلنامه مطالعات راهبرددانشگاه تهران. 

مجله . یشخص نیشبکه و اعتماد متقابل ب یاجتماع هی(. سرما6292. )میمر ،ییکویه یصالح .، وسوسن ،یباستان
 00-82(: 61)16 ،یعلوم انسان اتیدانشکده ادب

(. رابطه 6297)سین. .، و احمددوست، حصغرا پور،یرعلی.، شحمدرضاا ،یانی.، کسعودم ،ی.، اسداب الهپور، ب یبخش

 ،یکاربرد یدانش و پژوهش در روانشناسر آستانه طالق. د یهازوج ییعملکرد خانواده با تعارض زناشو
62(8:) 69-64. 

. یگذارنمره دیاجرا و کل وهیبزرگسال: پرسشنامه، ش یدلبستگ اسیالف(. مق6298) حمدعلی.م بشارت،

 .267-284 (:0)21 (.یرانیشناسان ا)روان یتحول یشناسروان

 ییو ناگو یدلبستگ یهاسبک نیدر رابطه ب یرگمیخودتنظ یاب(. نقش واسطه6298) حمدعلی.م بشارت،

 .69-22 (:0)64 (.یشناسو روان یتی)علوم ترب شناختیروان یمجله دستاوردها. یجانیه

 ییزناشو تیرضا ینیبشی(. پ6296. )حمدا ،ییچاکالیپ یری.، و امبراهیما ،ی.، اکبرمدص ،یمی.، فهنصورم ،یرامیب

 .10-77 (: 6)60. یمجله اصول بهداشت روان. یافتگیزیتما یهاو مؤلفه یدلبستگ یهاسبک بر اساس

مقابله زنان پس از طالق شهر  هایسبکو عزت نفس با  یاجتماع تیرابطه حما یبررس(. 6292) هینش ،یبیتا
  .یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یارشد، دانشکده روانشناس یکارشناس نامهپایان تهران.
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طالق.  یدر زنان متقاض ییزناشو یو سازگار یاجتماع تی(. حما6292).میدهح ،یراس انیادلع هراله.، و ،یجالل

 .1-61 :(0)0 ،یاجتماع یفصلنامه مددکار

کارکنان  یشغل یو سازگار شناختیروان یسرمایه نی(. ارتباط ب6297) غفارپور،  انیمیکر .، والیسه ان،یلیجل

 .07-29 (:2) 61. پژوهان یمجله علم. یشغل یخودکارامد یانجینقش م یکرمانشاه: بررس یعلوم پزشک

مبارکه، احمدرضا  یو فروغ .،نیحس ،یمولو .،درضایحم ،یضیعر .،ابوالقاسم ،ینور .،بوگر، اسحاق انیمیرح

ان با کار در پرستار یریبه کار و درگ یریگجهتبزرگسال با  یدلبستگ هایسبکرابطة  ی(، بررس6221)

 .620-649 (:2)1 ،یو روانشناس یتیعلوم تربشهر اصفهان،  یدولت هایبیمارستان

و نصرت  .،دیسع ،زردخانه یاکبر ،.یمحمدعل ،بشارت ،.نیغالمحس ،یقائد ،.جهیخد ،یمحمدشاه .،رضا ،یرستم

 انیادراک شده در دانشجو یاجتماع تیو حما یجانیبا هوش ه ی(. رابطه خودکارآمد6229مسعود ) ،یآباد

 01-10 (:2)61، لنامه افق دانشفصدانشگاه تهران. 

 رضاغالم ،یلیحسن افتخار اردب ،ییرزایالهه م ،یعی. ترجمه فروغ شفسالمت یروانشناس(. 6292) دواردا نو،یساراف

 یدمهدیس ،یریابوالقاسم جزا ان،یقوام وشیمقدم، پر یمنتظر یعل ،یابهر یاحمد یدعلیس ،یگرمارود

 .. تهران: رشدمیو ابوالحسن ند ،یینورا

 یبا التزام کار ی(. ارتباط ابعاد مهم کنترل شغل6222) عبدالکاظم ،یسین .، و عبدالزهرا ،ینعام .،الهام ،یساع

 .20-72 (:64)2 ،ی/سازمانیصنعت یروانشناس یهاتازهفصلنامه آبادان.  شگاهیکارکنان پاال

نقش ادراک  ی: بررسیدر زندگ ینترنتی(. ارتباطات ا6222پور، روشنک ) کیو ن .،جوکار، بهرام .،مهیعظ ،یمیسل

 .26-648 (:2)1 ،شناختیروانفصلنامه مطالعات  نترنت،یدر استفاده از ا ییو احساس تنها یاجتماع تیحما

 یتمندیبا رضا یتیشخص یهایژگیو نیرابطه ب ی(. بررس6294. )ختارم ان،ی.، فرهادادلع ،ی.، فاطمطاع ان،یشاکر

 .99-98 :(6) 61، کردستان یشکدانشگاه علوم پز یمجله علم. ییزناشو

زنان  یبا طالق عاطف ییزناشو یهاتعارض نی(. رابط ب6299) فرو افسانه، وارست  .،یراد، سور یصفائ

 .696-21 (:69)6 ،یپژوهش اجتماع. 6292شرق تهران سال  یهادادگاهبه  کنندهمراجعه

 نیدوم. نیزوج یدلبستگ یهاسبکبا  یو طالق عاطف یعاطف یهامزاج(. رابطه 6290) درضایحمفر،  یصمد
 .تهران ،یو سبک زندگ یتیعلوم ترب ،یروانشناس یالمللنیبکنفرانس 

 :(1) 7. یشناسروان شیرو. ییزناشو تیبر رضا رگذاریتأث یرهایمتغ ی(. بررس6297نجاران، فرزانه. ) یرانیط

644-29. 

. جواد ،یامان.، و حجت ،یمحمود.، یمحمدتق ،یغالم.، یعل ،زادگان یسیع.، جواد ،یسلطان احمد یعبدل

مشاوره . یاجتماع یشناخت هینظر ،یشغل تیرضا ،یخودکارآمد یباورها ،یجمع یکارآمد یباورها(. 6296)
 680-641(: 64)0، شغلی و سازمانی

زنان شاغل و  ییزناشو تیرضا سهی(. مقا6299. )یمرتض ان،یدی.، خجسته مهر، رضا.، و امیپاک، مهد یفرج

 .846-802 :(6)62. زنان یشناختروان یمطالعات اجتماع. لیمطالعه فراتحل کی :رشاغلیغ

 یمتقاض نیدر زوج یاجتماع-یطالق و سالمت روان ی(. عوامل اجتماع6292)اقر. ب ،یساروخان لیرضا.، وع ،یقاسم

 .7-27 :(81)2، زنان و خانواده یتیترب -یفصلنامه فرهنگ. یرتوافقیو غ یطالق توافق

شده و ابعاد ادراک یاجتماع تیابعاد حما نیب ةرابط ی(. بررس6297. )سینح ،یعقوبی محسین.، و الغ ،یقائد

 .74-26 :(8)62، ارمغان دانش ةمجلدختر و پسر.  انیدر دانشجو یستیبهز
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 ییزناشو تیبا رضا یدلبستگ یهاو سبک ینیبخوش(.ارتباط 6292. )ایدههـ ،یدری.، و حرجانحموله، م یمردان

 .01-18 (:2)0. هیاروم ییو ماما یمجله دانشکده پرستار. مارستانیکنان بدر کار

(. 6298. )زیپرو ،یعسگر ، و.نیالد رصالحیم ،یتیعنا ،.رضایعل ،یدرئیح ،فرح. ،ینادر ،فاطمه سادات. ان،یمرعش

 یمجله روان شناسمقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکارآمدی شغلی در کارکنان زن و مرد. 
 .79 – 96 :(82)2 ،یاجتماع

 .ریرکبی(. تهران: ام6299) یی. ترجمه باقر ثنایخانواده و خانواده درمان(. 6970. )الوادور، سنینوچیم

 نیدر ب یو سالمت عموم شتنیبا مفهوم از خو یمذهب ینگرش نیرابطه ب یبررس(. 6229) قهیصداصل،  نجار
گاه دانش ،یعموم یارشد روانشناس یدوره کارشناس نامهایانپ، واحد بهبهان یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

 .واحد اهواز یآزاد اسالم

در شهر تهران.  یدر کاهش طالق عاطف یاجتماع تیحما یاثر بخش یبررس(. 6299) فاطمه ،ییآقا .، ویعل ،ینور

 .روانیو مشاوره، ش یروانشناس ،یو انسان یاجتماع علوم حقوق، یکنفرانس مل نیدوم
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 فيپرسشنامه طالق عاط
 خیر بلي گویه ها

 4 6 می کردم احساس تنهایی می کنم بینیپیشدر این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه  .6

 4 6 ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم .8

 4 6 در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم .2

 4 6 انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است .0

 4 6 ی قراری و اندوه می کنمحتی وقتی با هم هستیم احساس ب .1

 4 6 بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم .1

 4 6 گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم .7

 4 6 در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم .2

 4 6 حس تنهایی بسیار آزارم میدهد .9

 4 6 انگار ازدواجم چیزی کم دارد .64

 4 6 رافیانم بیشتر به من زنگ میزدندکاش اط .66

 4 6 اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم .68

 4 6 احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم .62

 4 6 احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم .60

 4 6 اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم .61

 4 6 در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم .61

 4 6 رم که به او پناه ببرمکسی را ندا .67

 4 6 اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام .62

 4 6 هیچ کس مرا نمیشناسد .69

 4 6 هیچ کس مرا درک نمیکند .84

 4 6 اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم .86

 4 6 میکنم احساس صحبت هم یک اغلب نیاز شدیدی به داشتن .88

 4 6 کامال کنار گذاشته شده اماحساس میکنم در این ازدواج  .82

 4 6 با همسرم() کنمیماحساس جدا بودن  .80

*** 

 های دلبستگيپرسشنامه بازنگری شده سبک

ف
ردی

 

 سوال

کامال مخالفم
ی مخالفم 

تا حدود
ق 

ف نه مواف
نه مخال

 

ق 
ی مواف

تاحدود
 

ق
کامال مواف

 

 1 0 2 8 6 است آسان برایم دیگران با ارتباط ایجاد 6

 1 0 2 8 6 باشم وابسته دیگران به که دهم می اجازه مخود به مشکل 8

 1 0 2 8 6 باشد نداشته دوستم واقعا مقابل طرف که نگرانم اغلب روابطم در 2

 این به تمایل من اندازه به گرانید شوم، نزدیک دیگران به دارم دوست من که آنقدر 0

 ندارند ارتباط

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 باشم متکی دیگران به دارم دوست 1

 1 0 2 8 6 شوم نمی ناراحت شود نزدیک من به کسی اینکه از 1

 1 0 2 8 6 نیستند دسترس در هیچگاه دارم احتیاج دیگران به وقتی کنم می فکر 7

 1 0 2 8 6 نیستم راحت باشم نزدیک مردم به اینکه از 2

 1 0 2 8 6 دهد ادامه من با را ارتباطش نخواهد مقابلم طرف که نگرانم اغلب روابطم در 9
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 درباره را احساس همان آنها که ترسم یم دهم، می نشان دیگران به را احساساتم وقتی 64

 باشند نداشته من

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 دارد توجه من به واقعا مقابل طرف آیا پرسم می خود از اغلب ارتباطاتم در 66

 1 0 2 8 6 کنم برقرار نزدیک دوستانه روابط دیگران با متوانمی راحتی به 68

 1 0 2 8 6 شوم می یعصب ،شودمی صمیمی من با خیلی کسی وقتی 62

 1 0 2 8 6 بود خواهند دسترس در آنها باشم، داشته نیاز دیگران به که وقتی دانم می 60

 1 0 2 8 6 بزنند صدمه من به ترسم می اما شوم نزدیک مردم به خواهد می دلم 61

 1 0 2 8 6 کند اعتماد کامال دیگران به آدم که است مشکل که کنم می فکر 61

 می راحتی احساس من که بشوند حدی آن از تر صمیمی من با خواهند می مردم اغلب 67

 کنم

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 ندباش دسترس در نیاز هنگام به که کنم تکیه افرادی به بتوانم که نیستم مطمئن 62

*** 

شخصیتي نئومه پنج عامل اپرسشن  

شماره
ت 

عبار
ف 
کامال مخال

 

ف
مخال

 

ی
ب

ت
تفاو

 

ق
مواف

ق 
کامال مواف

 

 1 0 2 8 6 .من آدم نگرانی هستم 6

 1 0 2 8 6 .من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند 8

 1 0 2 8 6 .من دوست ندارم وقتم را با خیال بافی هدر بدهم 2

 1 0 2 8 6 .باشم وش رفتارمن سعی میکنم با دیگران مودب و خ 0

 1 0 2 8 6 .من چیزهای خودم را پاکیزه نگه میدارم 1

 1 0 2 8 6 .من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس میکنم 1

 1 0 2 8 6 .من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می دانم 7

 1 0 2 8 6 .کنم به همان می چسبم و ادامه می دهممن وقتی روش درست انجام دادن یک کار را پیدا می 2

 1 0 2 8 6 .من اغلب با اعضای خانه بگو مگو دارم 9

 1 0 2 8 6 .م طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوندتوانمیمن به خوبی  64

 1 0 2 8 6 .پاشم وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس میکنم دارم از هم می 66

 1 0 2 8 6 .من لزوما خود را آدم امیدواری نمی دانم 68

 1 0 2 8 6 .نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من یسیار جالب است 62

 1 0 2 8 6 .دانندمیبعضی از مردم من را آدم خودخواهی  60

 1 0 2 8 6 .من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم 61

 1 0 2 8 6 .من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم 61

 1 0 2 8 6 .من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم 67

من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش  62

 .سردرگم و گمراه می شوند آنها دهند ،

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .من بیشتر ترجیح میدهم که با دیگران همکاری کنم تا با آنها رقابت کنم 69

 1 0 2 8 6 .من سعی میکنم وظایفی که بر عهده ام است را با وجدان کار انجام دهم 84

 1 0 2 8 6 .حس میکنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم 86

 1 0 2 8 6 .الیت وجود داشته باشدمن ترجیح می دهم در جایی باشم که فع 88
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 1 0 2 8 6 .خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من  دارد یا اینکه اصال تاثیری ندارد 82

 1 0 2 8 6 .جو هستممعموال من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیب 80

 1 0 2 8 6 .من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم 81

 1 0 2 8 6 .بعضی وقتها کامال احساس بی ارزشی میکنم من 81

 1 0 2 8 6 .من معموال ترجیح میدهم کارها را به تنهایی انجام دهم 87

 1 0 2 8 6 .من معموال غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان میکنم 82

 به دستتیاز من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود می خواهند از آدم ام 89

 .آورند

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .کنممن قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می 24

 1 0 2 8 6 .من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم 26

 1 0 2 8 6 .کنم که پر از نیرو و انرژی هستممن اغلب احساس می 28

 1 0 2 8 6 .کندمیهای مختلف فرق من بندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط  22

 1 0 2 8 6 .بیشتر مردمانی را که میشناسم مرا دوست دارند 20

 1 0 2 8 6 .کنممن برای دستیابی به اهداف خودم سخت تالش می 21

 1 0 2 8 6 .شوماغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می 21

 1 0 2 8 6 .من آدم بشاش و دارای روحیه باال هستم 27

من معتقدم برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخالقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا  22

 .کنیم

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .بعضی از افراد فکر میکنند من آدم سرد و حسابگری هستم 29

ی رند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیتوانمیوقتی به انجام کاری متعهد میشوم مردم  04

 .می کنم

6 8 2 0 1 

احساس دلسردی میکنم  آیدمیاغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در  06

 .و میخواهم آن را نیمه تمام رها کنم

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .من آدم خوش بینی هستم 08

یا موجی از بر افروختگی را در گاهی وقتی شعری میخوانم یا به یک اثر هنری نگاه میکنم یک حالت یاس  02

 .خودم تجربه می کنم

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم 00

 1 0 2 8 6 .گاهی آنقدری که خودم می خواهم قابل اعتماد نیستم 01

 1 0 2 8 6 .من به ندرت افسرده یا غمگین میشوم 01

 1 0 2 8 6 .با سرعت طی میشوند همه زندگی و کارهای من 07

 1 0 2 8 6 .من عالقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم 02

 1 0 2 8 6 .اغلب سعی میکنم با فکر و با مالحظه باشم 09

 1 0 2 8 6 .من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند 14

 1 0 2 8 6 .ساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کندمن اغلب اح 16

 1 0 2 8 6 .من شخص بسیار فعالی هستم 18

 1 0 2 8 6 .من خیلی کنجکاوم 12

 1 0 2 8 6 .من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آنها پنهان نمیشوم 10

 1 0 2 8 6 .نظم و ترتیب انجام بدهمبه نظر نمیرسد هرگز بتوانم کارهای خود را با  11

وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم میخواهد خودم را از دیگران پنهان  یبعض 11

 .کنم

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 .من ترجیح می دهم راه خود را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم 17

 1 0 2 8 6 .لذت میبرم من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی 12

 1 0 2 8 6 .اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم 19
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 1 0 2 8 6 .من سعی میکنم کارهایم در حد عالی باشد 14

*** 

 پرسشنامه خودکارآمدی شغلي
کامالً  گویه ها ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

 کامال ً مخالفم

 لفممخا

 6 8 2 0 1 من به توان خودم در انجام دادن وظایف شغلی ام اطمینان دارم. 6

ام م به خوبی انجتوانمیبعضی وظایفی را که برای کارم ضروری اند، ن 8

 دهم.*

6 8 2 0 1 

 6 8 2 0 1 . استعملکرد ضعیفم به علت ضعف )کمی( توانایی خودم  2

      کاری ام شک دارم. *من به توانایی خودم در انجام وظایف  0

 6 8 2 0 1 من برای انجام مطلوب وظایف کاری ام مهارت های الزم را دارم. 1

تمام افرادی که در واحد کاری ام هستند این شغل را بهتر از من انجام  1

 دهند. *می

6 8 2 0 1 

 6 8 2 0 1 من در شغلم مهارت کافی را دارم. 7

 6 8 2 0 1 می مهارت هایم محدود است. آینده من در کارم به علت ک 2

 6 8 2 0 1 من به مهارت ها و توانایی های شغلی ام افتخار می کنم. 9

دستپاچه می شوم.  کنندمیوقتی دیگران مرا در حال کار کردن نگاه  64

* 

6 8 2 0 1 

 6 8 2 0 1 من به خاطر خوب انجام دادن کارم به خوبی تشویق می شوم. 66

 6 8 2 0 1 .شودمیا برای انجام دادن کار خوب به تالش بها داده ندر اینج 68

در اینجا انجام خوب کارها یک راه مطمئنی برای ترقی و پیشرفت  62

 است.

1 0 2 8 6 

 6 8 2 0 1 .شودمیگرفته اکثر کارهای )عملکرد( خوب من در شغل نادیده 60

 6 8 2 0 1 .ودشمیتعیین  در اینجا ترفیع و حقوق بر اساس چگونگی عملکرد 61

 6 8 2 0 1 در اینجا ارزشیابی شغلم صحیح انجام می گیرد. 61

 1 0 2 8 6 . *دهدمیکار خوب در اینجا همان نتیجه کار ضعیف را  67

برای دستیابی به آنچه )ترفیع و پاداش( که می خواهم باید کارم را خوب  62

 انجام دهم.

1 0 2 8 6 

ش کاری( که من در آن کار می کنم  دارای توانایی موسسه ای )یا بخ 69

 های در حد باالی متوسط است.

1 0 2 8 6 

هایی که کار مشابه انجام می دهند این سازمان در قیاس با سازمان 84

 ضعیف است. *

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 این سازمان توانایی های الزم برای انجام کار مطلوب را ندارد. * 86

 6 8 2 0 1 ین سازمان دارای مهارت های شغلی باالیی می باشند. اعضای ا 88

ار هایشان باید برکنکمی )ضعف( مهارتبعضی از اعضای این سازمان به عت 82

 شدند. *می

6 8 2 0 1 

 1 0 2 8 6 این سازمان )بخش کاری من( زیاد کارآمد و اثر بخش نیست. * 80

 ند وظایف کاری شانتوانمیبعضی از اعضای این سازمان ن 81

 را خوب انجام دهند. *

6 8 2 0 1 

 6 8 2 0 1 برای گروه )بخش کاری( من مهم است که کارها را خوب انجام دهد. 81

 افراد زیادی سود می برند وقتی که گروه )بخش کاری( من  87

 کار را به نحو مطلوب انجام دهد.

1 0 2 8 6 
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 کندمیم دهد کسی توجه نهنگامی که گروهم کارش را ضعیف انجا 82

 (. *دهدمی)اهمیت ن

6 8 2 0 1 

 6 8 2 0 1 عملکرد این سازمان شدیداً به کیفیت انجام کار گروهم وابسته است. 89

 6 8 2 0 1 ، ندارددهدمیاین سازمان نیازی به کارهایی که این گروه انجام  24

ی است که هنگامی که ما )گروهم( کار را خوب انجام می دهیم طبیع 26

 گروه انتظار نتایج مثبت خواهد داشت.

1 0 2 8 6 

*** 

 پرسشنامه حمایت ادراک شده
 کامال مخالف مخالف بی نظر موافق کامالً موافق شاخص ها  ابعاد

خانواده
 

 6 8 2 0 1 به من کمک کنند  گیریتصمیمخانواده ام مایلند تا در 

 6 8 2 0 1 من کمک کننداعضای خانواده ام واقعاً سعی میکنند تا به 

به اندازه مورد نیاز از خانواده ام کمک و حمایت دریافت می 

 کنم

1 0 2 8 6 

 6 8 2 0 1 م راجع به مشکالتم باخانواده ام صحبت کنمتوانمیمن 

دوستان
 

م غم ها و شادی هایم را با آن ها قسمت توانمیدوستانی دارم که 

 کنم.

1 0 2 8 6 

 6 8 2 0 1 ع به مشکالتم با دوستانم صحبت کنم.م راجتوانمیمن 

م روی کمک دوستانم حساب توانمیدر وضعیت های دشوار 

 کنم

1 0 2 8 6 

 6 8 2 0 1 تا به من کمک کنند کنندمیدوستانم واقعاً تالش 

دیگران مهم
 

شخص خاصی در زندگیم هست که مبلع واقعی آسایش و 

 آرامش است.

1 0 2 8 6 

در زندگیم هست که بتوانم غم ها و شادی  شخصی خاصی

 هایم را با او تقسیم کنم.

1 0 2 8 6 

شخص خاصی در زندگیم هست که احساسات من برای او 

 مهم است.

1 0 2 8 6 

زمانی که به کسی نیاز داشته باشم شخص خاصی در اطرافم 

 هست.

1 0 2 8 6 
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on attachment styles, personality traits, and job self-
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to present a model for predicting emotional divorce 

based on attachment styles, personality traits and job self-efficacy mediated by 

perceived social support in employed married women. Methods: The method of 

this research was descriptive-correlational and explanatory with a structural model 

approach. 400 people were selected from the community of married women 

working in Tehran Municipality by cluster random sampling method. Guttman 

Emotional Divorce Questionnaire (2008), Collins and Reed Attachment 

Questionnaire (1996), NEO-FFI Personality Traits (1985), Job Self-Efficacy Riggs 

& Knight (1994) and Perceived Social Support Questionnaire (1988) were used to 

collect data. Results: The results showed that the highest factor load belongs to 

the indicator of individual consequences (β = 0.882) and the smallest factor load 

belongs to the indicator of individual beliefs (β = 0.675) job self-efficacy. Thus, 

considering that the factor loads of all indicators were higher than 0.32, it can be 

said that all of them have the necessary power to measure the latent variables of 

the present study. Conclusion: The results showed that according to the obtained 

results, perceived social support can play a mediating role between emotional 

divorce, attachment styles, personality traits and job self-efficacy in married 

working women.  
 

Keywords: Emotional divorce, attachment styles, personality traits, job self-

efficacy, perceived social support 
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