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 مقدمه

احث از مب یکی توانیرا م ییروابط زناشو لیدل نینظام خانواده است به هم یهسته مرکزیی اشوارتباط زن

از  یکیو  یفردنیروابط ب نیتریمیاز صم یکی ییروابط زناشو رایدر نظر گرفت؛ ز یشناسدر روان یضرور

است که در رشد، تحول  یعاجتما نهاد نیکه نهاد خانواده، اول ییجااست و از آن یانسان یهاارتباط نیترمهم

 تیاهم از زین ییروابط زناشو رامونیمباحث پ لیدل نیدارد، به هم یریاثرات چشمگ تیشخص یریگو شکل

وابط خانواده و ر یکه منجر به فروپاش یمسائل و مشکالت یاساس بررس نیو بر هم می گرددبرخوردار  یخاص

 ی)نواب گردداز اهمیت بسزایی برخوردار می  ،شود یم ییزناشو یطالق و ناسازگار زانیباال رفتن میی و زناشو

که  ییزناشو یهایاست که درصد ناسازگار نیا انگریآمار و ارقام ب ییزناشو تیدر رابطه با رضا (.9921نژاد،

طالق  زانیدهد که م ینشان م 9912است. آمار در سال  شیشود در کشور ما روبه افزا یمنجر به طالق م

سال و  91ثبت شده  یهاسن مردان در طالق نیانگیمورد بوده است؛ که م 112ار و هز 923ثبت شده، 

 (.9912سال بوده است )سازمان ثبت احوال، 98ثبت شده  یهاسن زنان در طالق نیانگیم

 یطالق عاطفطالق عاطفی است.  نیدر خانواده و در روابط زوج زایدگیهـای تنتـرین عاملیکی از مهم

باشد، که اگر چه زن و شوهر به طـور رسـمی  یها من و ثبت نشده در زندگی بسیاری از زوجپدیـده ای پنها

ای نسبت به هم و فقط به صورت هم خانـه به زندگی شوند، اما بدون هیچ احساس و عاطفهاز هم جدا نمی

 یزناشوئ یندگدر ز یاختالل مقطع کینه بعنوان  یطالق عاطف(. 9912 ش،یدهنـد )دوراندخـود ادامـه مـی

اساس طالق عاطفی باعث بروز  نی(. بر هم8090انو،یتاتا)مو ابدی یظهور م داریپا یتیبلکه به صورت وضع

انجامـد، اما زندگی آنها فاقد شود که اگرچه به جدایی زوجـین نمی ینوع نابهنجاری در نظـام خانواده م کی

از یکـدیگر در جهـت آزار، ناکامی و تنزل عشق، مصـاحبت و دوسـتی اسـت. همسران بـه جـای حمایـت 

کنند و هـر یک دنبال یافتن دلیـل بـرای اثبـات عیـب و کوتـاهی حرمت خود نسبت به یکدیگر عمل می

باشد و  زابیآس تواندیم یاقابل توجه زانیبه م یطالق عاطف شیافزا (.8090باشد )مراد زاده، یدیگری م

 یه براک یتیهر وضع یکل ی. به طوراوردیخانواده به ارمغان ب انیو بن نیرفط یرا برا یادیز اریبس یامدهایپ

اهد را به همراه خو ییامدهایها و پواکنش د،یآ شیپ ریرپذیو البته تاث رگذاریزنان به عنوان افراد فعال، تاث

 نیشد که امواجه خواهند  یبا مشکالت یطالق عاطف تیزن( با قرارگرفتن در موقع ژهیو شوهر )بو نداشت. ز

روابط  توانیمشکالت م نی. از جمله اکنندیرا به خانواده و جامعه وارد م ییهابیمشکالت فشارها و آس

 ،ی(. در طالق عاطف8092تر،و ... را نام برد )کنت و پرا یخشونت، خودکش ،یطالق قانون شیافزا ،ییفرازناشو

زن و  نیب یمرحله روابط احساس نیآخر نیا که شوندیم تفاوتیب گر،یکدینسبت به  یها پس از مدتزوج

و  یبه مشکالت اقتصاد توانیکه از جمله م شوندیمطرح م یطالق عاطف یبرا یمختلف لیمرد است. دال

وت متفا یهایاز حد، داشتن سرگرم شیکار و اشتغال ب ،یو جنس ییمسائل زناشو نهیاختالف در زم ،یمال

 یو برخ یتیو ترب یمتفاوت فرهنگ یهانهیت فراغت، داشتن زمو عدم توافق بر سر نحوه گذراندن اوقا

و مشکالت مربوط به  یتنوع طلب ،یخودخواه ،یغرور، لجباز ها،یخواه ادهیاز جمله ز یتیشخص یهایژگیو

ورود واسـتترین نهـاد جامعـهبنابراین خانواده مهم (.8000شاکلفورد،  واشاره کرد )باس  نیحرمت خودپائ

، سیاستم، تراتزنبرگ، گروتنهو، سیرگذارد )مارشال، مامیتـاثیرآنزایـی بـر کارکردهـایتنش هـر عامـل

 جاناتیمنجر به عدم درک احساسات و عواطف و ه نیدر روابط زوج یوجود طالق عاطف ی(. از طرف8092
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– یاجتناب یسبک دلبستگ ازها،ین نیعدم تام ،ییانتقام جو ،ی(، شکست عاطف8099)لوادو و همکاران،

ت بوئن اسی افتگیزیتما یهینظر نه،یزم نیادرهادگاهیدنیبانفوذتراز (.9919،یو نادر یشود )مومن اضطرابی

(. 8009، ارشیو و کالسکو ونگ،ی)داندیمؤثر م یبعدکرده و آن را بر روابط  دیدر خانواده تأک هیکه بر روابط اول

ی احساس ندیاز فرا یشناخت ندیفرا یجداساز یفرد برا ییتوانا زانیم انگریبفرددرهریافتگیزیتماظهور یدرجه

 هیدوسو رشیو پذ تیمیصم یها انیبن یافتگیزی(. تما9122کند )بوئن، ی( است که فرد تجربه میجانی)ه

دارند، در زمان ازدواج،  ینییپا یافتگیزیکه سطح تما یزن و مرد رودی. انتظار مکندیم یدر ازدواج را بررس

 یشدن داشته باشند. درمقابل، در نظام ها یکیو  تیمیصم یمحدود برا یتیکمتر و ظرف یجانیلوغ هب

تر  انهمیصم یاهو رابط رتریانعطاف پذ یکه نقش دهندیاجازه م گریکدیهمسران به  افته،یزیتما ییزناشو

(. 9122د )کر و بوئن، را تجربه کنن یکمتر یجانیرا تحمل و واکنش ه گریکدی دیداشته باشند و تفاوت عقا

ن بر . بوئشودیم ییزناشو تیرضا شیموجب استحکام روابط زوج ها و افزا افتهیزیافراد تما یها یژگیو نیا

 گذاردیم ریاو تاث ندهیو در آ دیآیبه دست م اشیاصل دهفرد در خانوا یساز زیباور بود که سطح خود متما نیا

و به  یمشکالت اجتماع ،یو جسمان یروان یها یماریبوئن همه ب دهی(. به عق8080، و وانگ وانگ ،وا یو،)

که از  ی(. افراد8092 تیمونس و همکاران،رابطه دارد ) یساز زیبا سطح خود متما ،ییمشکالت زناشو ژهیو

قل مست یهستند و رفتار تیقادر به سنجش متفکرانه موقع ندبرخوردار ییباال یساز زیسطح خود متما

شان دارند و در  دیاز خود و عقا یمشخص فیها تعر. آندهندینشان م یجانیه یهاشداشته و کمتر واکن

( نشان داد 8091همکاران )بوسر و  پژوهش (.9122کنند )بوئن،  یآرامش خود را حفظ م یفرد نیروابط ب

 ،ارندد گریکدیبا  یمحدود یختگیکمتر و هم آم یعاطف زیکمتر، گر یعاطف یریکه واکنش پذ ییزوج ها

و  یمومن نیکنند. هم چن یرا تجربه م ییزناشو تیاز رضا یباالتر زانیخود دفاع کنند، م دیادرند از عقاق

که از سطح  ییکه زوج ها دندیرس جهینت نیخود به طور مشابه به ا وهشدر پژ زی( ن9910همکاران )

 یباالتر ییزناشو تیرضاو به تبع آن  شتریب یسازگار یزناشوئ یبرخوردارند در زندگ ییباال یافتگیزیتما

ر د یخود و نداشتن احساس قو یافتگیزیاز ضعف در تما یی( معتقد است تعارض زناشو9122دارند. بوئن )

 انیدر م خود است. یافتگی زیو تما یابیتیدر هو یمستلزم احساس قو ییاست و تعهد زناشو یابیتیهو

 باشدیم نیزوج تیشخص ساختار ،یعاطفطالق  یهاکننده ینیبشیپ نیاز مهمتر یکی یعوامل فرد

 رسان و بینسبت به عوامل آس زوجهر  تیشخص ساختار(. براساس نظر روانشناسان 8002، ویاگنو)گودفرند

اساس روابط زوجی ناکارآمد و پر هرج و مرج در زوجین دارای اختالل  نیاسترس زا متفاوت است، بر هم

( معتقد است 8090)تونی(. کرا9919،ی)جوکارکمال آبادودشیم ییتعارضات زناشو جادیشخصیت، باعث ا

همسران اثر  ییاز روابط زناشو یتمندیرضا زانیاست که بر م یاز جمله عوامل تیشخص یها یژگیکه و

فرد از جهان و واکنش او به  ریادراک و تفس ۀبا نحو قاًیعم تیشخصساختارکه  ییباشد. از آنجا یگذارم

ر د گرید یها یژگیاز و تیشخصاز ویژگی های  یاست که برخ یعیط است، طباسترس زا مرتب یدادهایرو

 نیباشند و همچن یم ریانعطاف ناپذ یتیشخص یها یژگیو یکه دارا یاست. افراد رتریانعطاف پذروابط 

 یخاص منطبق سازند فاقد مهارت ها تیموقع کی یخود را با تقاضا یتوانند پاسخ ها یکه نم یکسان

 ن،یدورب استرودا، (.9912همکاران،و  درنژادیدهند )ح ینشان م یواکنش ها را به زندگ نیدتربوده و ب یزندگ

رابطه  نیزوج تی)بهنجار و نابهنجار( و رضا تیشخص نی( در مطالعات خود ب8090وکنابلچ فدرز ) گالیسا

 یندتمیبر رضا میمستق ریانسان عالوه بر تأث تی(، معتقد است که شخص9110) زنکی. آوجود داردمعنادار 
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حساس اباشد.  رگذاریتواند تاث یم یزندگ عیوقا بهنسبت  یاحساس یهاواکنش قیاز طر ،ییاز روابط زناشو

 یاز عوامل یدر جهت آگاه نیو تالش زوج ییمستلزم حفظ تعهد زناشو ییرابطه زناشو کیدر  رضایتمندی

پژوهش  جنتای (.9910کند )آسوده، نیدر رابطه را تضم ییکه براساس آن بتواند سالمت روابط زناشو است

و  یسالمت جسم ت،یشخصساختار) یفردعوامل درون داد که  ( نشان9912همکاران، و هادی یمی)سل

 یارتباط یها)مهارت یفردنی(، بیمذهب -یو اشتراکات معنو هایژگیمثبت و و یشناخت یهایژگیو ،یروان

-واشتغال ،یاجتماع تی)حما یطیمح و (یرابطه جنس ارتباط و نیو رابطه سازنده، عشق و عاطفه و همچن

بیان ( 9919) یقرار دهند. کوه ریرا تحت تاث ییسالمت رابطه زناشو توانندی( مناسبم یاقتصاد تیوضع

. کندیم ینیبشیرا پ ییزناشو یسرخوردگ ،یانهیو عوامل زم یسالمت روان ت،یشخصساختارکه  داشتند

های گیرا ازطریق ویژ زوجین( نشان دادند که می توان رضایت جنسی 9910رحیمی پردنجانی و همکاران )

 ،یمیابراه (؛ محمدزاده9910) انیفرهاد و یفاطم ان،شاکری .کرد پیش بینیمی توان شخصیتی آن ها 

 تیتوافق و باوجدان بودن با رضا ،یی(، نشان دادند که برونگرا9910) یو برجعل یجمهر ،یبردنجان یمیرح

-ریتحت تأث ،ییناشوز یتعامل یداشتند که الگوها انی(؛ ب8092و همکاران ) یبطه مثبت دارد. لرا ییزناشو

هر یک از  تیشخص ساختاراساس  نیبر هم شود. یم جادیا یزندگ یدادهایو رو نیزوج تیشخص ساختار

 یریاف پذنعطخود، ا یافتگی زیاز جمله؛ تما یروان شناخت یها یژگیاز و یاریگر بس نییتوانند تب یمزوجین 

واهد سازد. ش یم انیعامل را نما نیباشد که لزوم توجه به ادر تعامالت زوجین  ییزناشو تیمیو صم یشناخت

روابط خود با همسرانشان  یجانیه تیریو مد یبرقرار یراب یدهد که زوج ها در جوامع امروز یفراوان نشان م

 (.9919ان،و همکار یمواجه هستند )رجب یو متعدد ریبا مشکالت فراگ

 ی نبود اتحاد و همبستگیو رسیدن به جدایی عاطف نیعوامل تأثیرگـذار بر کـاهش صمیمیت زوجدیگر از 

و عدم  یروان تیعدم امندر روابط زوجین است که موجب می گردد هر کدام از زوج ها در تعامالت خود از 

 یخدابخش خ،یشوند )شمواجه  یفرد یازهایعدم رفع نوهیجاناتواحساستبیاندر خصوص درک متقابل

 (.8099زاهد، یرحمت ،ییکوال

 مطرح شده است. یکی و نوع تعامالت زناشوییدر ارتباط با مسائل  یعوامل مختلفی در مباحث خانواده درمان

ط در رواب ییتجربه ما عامل است، مربوط به ییکه مرتبط با اتحاد در روابط زناشو رگذاریاز این عوامل تاث

مختلف  یبگونه ها ییاصطالح تجربه ما ،یروان شناسان در خصوص روابط زوج دگاهیاز د همسران است.

اند که از احساس کرده جادیرا ا یکه در آن دو نفر عمق ارتباط کندیاشاره م یاو به رابطه شودیمطرح م

ه زوجین بر این است که ب ییتأکید تجربه ما (.8089،ی)اسکات و استنل کندیم یبانیمشترک پشت تیهو

ه هر ک نگونهی. بدندیرا درک نما گریکدیبتوانند  «تو»و  «من»تا هر کدام از آنها به عنوان  دینما یکمک م

را در وجود  یگریبرسند که هر کدام د گریکدینسبت به  «من»از  یاز زوج ها به چنان فهم و درک کی

 دیگر حالتی به شکل و می شوند« ما»شود و هر دو  یکیآنها  ندر درو «تو»و  «من» یی. گوندیبب «خویش»

در تجربه مایی دو پس بر همین اساس اسن که  .ی باشد( مییوجود ندارد. هر چه هست )ما« تو»و  «من»

 «من» سازند، موجب می شود که با گذر زمان در طی رابطهبرقرار می  رابطه ای را یکدیگرکه با یشخص

و احساس خوبش  کاهش یابددرد و رنجش  تا از طریق نمایدمنعکس  «تو»را به  «خود»درکی از احواالت 

رتباط ا نگونهی)من و تو( صورت می گیرد که ا انیمتقابل در م کاسو دائما این انع سازدمنتقل  یرا به راحت
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در شکل گیری تجربه مایی در روابط همیشه درک متقابل بصورت  شود. یتجربه مایی مموجب شکل گیری 

شود بلکه در بعضی موقعیت ها افراد این درک متقابل را بمنظور پیشبرد اهداف سالم و سازنده ایجاد نمی 

 «ریخود با دیگ»را در وجود  «خود»حالت  نیکه در ا ی. بگونه اخود بصورت ناسالم نیز می توانند بکار برند

 نیبر هم (.8099بک و بودنمانن،  سیو ن دزی)و ردیگمی تواند شکل تجربه مایی  زیعامل ن نیمی سازد که بد

د از خود دارن یرسد که هر کدام از زوج ها تصور فرد یبه نظر م یرابطه زوج کی یریشکل گ یمبنا در ابتدا

شود )توپکو، اورز، راندل،  یم لیتبد «ما»ادراکشان از رابطه به تصور مشترک  هیکه در گذر از زمان و بر پا

است،  «خود»به مفهوم  یگریو الحاق د «من»دو  یختگیمستلزم آم «ما»(. خلق 8080،دبودمنیودس، ر

 یم یاری یزندگ یارزشمند بوده و آنان را در چالش ها اریهمسران بس یبرا یرابطه ا تیهو نیآمدن ا دیپد

 یبرا یزوج درمان اتیدر ادب« ییما»(. واژه 8090،گنولنزیو و دسیک یسد ،الفرات س،یپار ،ی)منز دینما

( و 9112بندورا ) یاجتماع یریادگی هیاز نظر یریبهره گ ی( برا9118،بار توسط )بوهلمن و همکاران نیاول

تواند  یشان م ییزوج ها از نحوه آشنا ییبازگو یاستدالل که نوع نی( و با ا9113) ریست یخانوادگ میتقو

اساس  نی(. برا8080دبودمن،یکند، به کار برده شد )توپکو، اورز، راندل، ودس، ر ینیب شیرابطه را پ تیموفق

قصد انجام آن را دارند،  ایدهند  یهمسران از خود، رابطه وآنچه انجام م یگوهابا توجه به گفت« ییما»فهوم م

( معتقدند 8093) نگری(. اسکرت و س8091د،یرو؛ احمد8001و همکاران، دیاست )ر یقابل استخراج و بررس

ها، موجب شکل  تیروا نیست. اا یاتیح« ما»به رابطه و  یده تیجهت هو زیاز زوج ن ییقصه ها انیکه ب

 «ییما»که زیرا زوج ها است؛  یساخت معنا و مقصود برا یبرا یو منبع یارزش ها و رسوم زوج ت،یهو یریگ

 میارتباط  ندهیآ یرشد و تعال یبرا ایلهیو وس یتعامالت جار یبرا ییآمده در ساختار زوج، راهنما دیپد

در  زوج است، راثیانتقال م یبرا یقالب و ارضتع یدر زمان ها به عشق و تعهد یاعتبار ده لگریو تسه باشد

احترام،  ،یهمدل ت،ی)امن یمولفه اصل 2دو محقق  نیا ،ینیمطالعات بال ریسا جیراستا و همسو با نتا نیا

عنوان داشتند « ییما» یرا به عنوان عناصر اصل (و منظر مشترک دگاهید ،یلذت، شوخ طبع رش،یپذ

 نیتر نیادیاز بن یکی ییرسد ادراک مفهوم ما یاساس به نظر م نیبر ا (.8092ران، و همکا ویلدراسلی)گ

و  یدلبستگ یوندهایپ دیتهد ییحس ما ییآ دیاست و الحاق رابطه به ساختار خود و پد یعناصر رابطه زوج

ساخته  تیذهن نیاز آن است که همسران از ا یحاک قاتیدهد. تحق یرا کاهش م ییزناشو یها یشانیپر

، «ما» یریبا جهت گ یشوند و افراد یمنتفع م یو اجتماع یفرد نیب ،یدرون فرد یهاشده در حوزه 

سازند ر میرا برقرا یکارآمدترالگوهای تعاملی را تجربه کرده و  یرفاه و سالمت باالتر ،شتریب ییزناشو تیرضا

و  دی؛ ر8098،لموجنسن ن،یشوهام، اسکو رباف،ه؛ رو8099استوالد، ث،یسوانک، و ن،ی)گودو

 .(8090؛ اسکرت و فرگوس،8099گاتمن، ؛8001همکاران،

 نیا انیشوند. در جر یمواجه م یبا چالش ها و مشکالت یدر زندگ یهمه انسان ها گاه نکهیبا توجه به ا

 شکل ممکن نیکنند تا به بهتر یکه به انسان ها کمک م ییداشتن منابع مهارت ها اریها در اخت یدشوار

بخش است. کارآمدی فرد در مسائل فردی واجتماعی به طورقابل مالحظه  یتسل ند،یالت خود برآاز حل مشک

ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین می شود. مطالعات اخیر دانشمندان 

رد. عاطفه می نشان می دهد در زندگی اجتماعی انسان میان احساس و تفکر، همبستگی بنیادی وجود دا

(. شناخت در 9913ان،یتاثیر قرار دهد )شکوه تتواند فرایند تفکر و محتوای فکر، قضاوت و رفتار را تح

 ییزناشو یدر زندگ (9911رحمتی و همکاران،) یزوجشکل گیری تجربه مایی در روابط ابعاد  ریتأث نهیزم
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ند ک فاینهاد خانواده ا یثبات و استوار جهیو در نت ییروابط زناشو میرا درجهت تحک یتواند نقش مهم یم

)خشم، غم، تنفر، حقارت،  جاناتیه یزیناکارآمد در برون ر یراهبردها یریبکارگ .(9911،چراغی و همکاران)

و  نی)بوک واال، سوب ییزناشوروابط (؛ موجب اختالل در 9910،ی...()محمدتعصبانی ترس، گناه،احساس

شوند یم یاحتمال طالق عاطف شیو افزا نیزوج نیزا در ب بیرب و آسارتباطات مخ جادی( و ا8090،وکیدانز

 کهداد( نشان 8090وتامارن )کارن (. پژوهش8090کولمن، و گاالگر)کرک،(،8092،وتیمارهامنو)آماتو

 ت،یمناو ) و کنترل تکانه( ینی(؛ )خوش بیجانیه انیو ب یجانیه میتنظ ،یجانیه یآگاه ،ی)همدل هایمؤلفه

در مسائل  مشترک نقطه نظرات وجود ،ی، شوخ طبعمندی از روابط صمیمانهلذت رش،یاحترام، پذ ،یمدله

دد گرمیعاطفیطالقوییوکاهش آن موجب بروز تعارضات زناشو ییزناشو تیدر رضا ینقش مهم زناشویی(

و  یمحمود؛ 9918نژاد،یول ؛9913،یگودرزوینجات ؛8092تامپسون،وگراس ؛8090همکاران،و)براکت

 ییبه توانا ازیبخش، ن تیرضازوجی رابطه  کیو حفظ  جادیا یی(. توانا9912مقدم، یمیابراه ،یدیحم

ت ، تعهد و حفظ امنیجاناتیه رشیفهم، درک و پذ ییبه همسر و توانا جاناتیابراز ه زیو ن جاناتیه ییشناسا

افکار  وجود رایز ،(8090و جاگتاپ،یکالکارن ،کاریلوال؛ 8090و همکاران،زی)ه گراستیکدیازان همسر و اعتماد

 بموج به صورت ناکارآمد در روابط زوجی جاناتیاحساسات، ه ریتفس یناسازگارانه و چگونگ یو نگرش ها

نژاد و  یگردد )زرگرمی دلزدگی زناشویی و سپس طالق عاطفی جادیا زناشویی،تعارضات بروز

 یبرا یمتفاوت جاناتیاسترس زا، از ه یها دادیواجهه با رودر م نیزوج نکهیبه ا توجه(، با 9912،یاحمد

براساس نوع ساختار شخصیت شان بکار می برند، نوع برون ریزی  خود یجانیه یتجربه  لیتعد ایاصالح 

بر همین  (.8098،یسازند )ترواحساسات می تواند تاثیرات بسزایی را در روابط و تعامالت زناشویی ایجاد 

؛ 8091، نی)لوس ییو زناشو یفرد نیدر روابط ب جاناتیه یو نحوه اثرگذار جاناتیت هو شناخ یآگاهاساس 

د ساز( نقش اساسی ایفا می رشیپذ ،تعهد ی،همدل ت،یامن درک متقابل،) جادی( درا9918،یو قره چاه یبیرق

ده و در به خطر انداختن کارکرد خانوا ینقش طالق عاطف تی(. با توجه به اهم9911رحمتی و همکاران،)

 نیرو است، خأل اروبه یریگچشم راتییدر کشور با تغ ینکته که طالق عاطف نیسالمت جامعه و نظر به ا

 یبرا یرسد. پژوهش صورت گرفته با هدف ارائه مدل یبه نظر م یجد ،یعلم یادیبن یگونه پژوهش ها

 انجام شد ییربه ماو تج تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیبراساس تما یطالق عاطف ینیب شیپ

اهم فر یامداخله یهاپژوهش یرا برا نهیتوان زم یم ،یطالق عاطف نیبشیپ یرهایبا مشخص کردن متغکه 

ر د؛ بنابراین پژوهشگر دنمو یریشگیاست، پ شیرو به افزا یکه همانند طالق رسم یعاطف طالقساخت و از 

 پی پاسخ به سئوال زیر است:

بینی یشیی قابل پو تجربه ما تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیاساس تما بر یطالق عاطفآیا  .9

 است؟

 

 روش پژوهش

از نوع  یهمبستگ - یفیتوص یهاو از نظر روش جزء پژوهش یادیبن یپژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهش

جعه دانش آموزان مرا نیوالد هیکل رندهیپژوهش دربرگ یشده بود. جامعه آمار تیو هدا یمتوال-یاکتشاف

که  9911آموزش و پرورش شهر تهران در سال  انیو مرب ایانجمن اول ییکننده به مراکز مشاوره و راهنما
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 اتیبا توجه به تجرب یاچندمرحله یصورت تصادفبه یریگنمونه وشنفر بود. ر 9802ها بالغ بر تعداد آن

ه و از هر منطق دیگرد میتقس محقق، شهر تهران به پنج منطقه )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( نیشیپ

به  نفر از والدین 90ساده انتخاب شد و از هر مرکز مشاوره تعداد  یتعدادپنج مرکز مشاوره به صورت تصادف

نفر  20از هر منطقه  یداوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد، به طور کل ،یفتصاد ریصورت غ

 یارافزار آمبه عنوان نمونه انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس نرم مراجعه کننده به مراکز مشاوره از والدین

نفر انتخاب شد.  380تعداد نمونه  هایدرصد افت آزمودن 80نفر( و با توجه به احتمال  900سمپل پاور )

سال  30تا  80 نیمشترک، محدوده سن ازدواج ب یسال زندگ هفتورود به پژوهش شامل حداقل  یارهایمع

 ،ییداشتن تعارضات و مشکالت زناشو ،دارای سواد کافی بمنظور پاسخدهی به پرسشنامه های مذکوربه باال، 

کرده ن افتیدر ییبهبود تعارضات زناشو نهیدر زم یا ژهیو یدر زمان پژوهش، درمان روانشناختبگونه ای که 

 ،یصبع یماریسابقه ب عدم ،گذشته باشد کماهیحداقل  یقبل یهااز درمانکرده اند افتیدر زیباشند و اگر ن

مشهود و حاد،  یو روان یجسمان یهایماریخروج داشتن ب یارهایمع، مارستانیدر ب یو سابقه بستر یروان

 سوءمصرف مواد، بود.

 ابزار پژوهش

 ای تیاز کتاب موفق 8002توسط گاتمن  یسؤال 83پرسشنامه  نیاطالق عاطفي گاتمن. پرسشنامه . 1

صفر  ریخ و پاسخ کی ازیبه آن پاسخ داد. پاسخ بله امت دیبا ریخ ایبله  وهیش شکست ساخته شده است و به

بله  یهاجواب زانیاست. هر چقدر م 83صفر و حداکثر نمره  اسیمق نی. حداقل نمره در اردیگیم ازیامت

 یاست که اگر نمره فرد 2پرسشنامه عدد  نیاست. نقطه برش ا شتریب یطالق عاطف احتمالباشد  شتریب

توسط  یاکه کورد کمک حرفه شودیم هیقرار دارد و توص یالتر از آن باشد در معرض خطر طالق عاطفبا

کس مایوار یبه روش چرخش یعامل لیسازه از تحل ییبه دست آوردن روا ی. براردیمتخصصان مربوطه قرار گ

 اسیاعتبار مق یکرونباخ برا ی( آلفا9919و رضازاده ) یاستفاده شد. در پژوهش موسو یو آزمون اسکر

 به دست آمد. 29/0ذکر شده است. در پژوهش حاضر  19/0

 9112ال در س دلندریخود توسط اسکورن و فر یافتگیزیپرسشنامه تما. خود يافتگی زیتما پرسشنامه. 2

است که سؤاالت مربوط به افکار و احساسات افراد درباره  هیگو 30پرسشنامه شامل  نیساخته شده است. ا

 گاهی، جایجانیه یریواکنش پذ اسیخرده مق 3 یپرسشنامه دارا نیاست. ا گرانیارتباط آنها با دخودشان و 

ا شش، ت کیاز  یکرتیل یشش درجه ا فیاست که براساس ط گرانیبا د یختگیو هم آم یعاطف سلشمن، گ

 حیصح)ابدا در مورد من  ینقطه ا 1 کرتیل فیپرسشنامه براساس ط یشود. نمره گذار یم ینمره گزار

 نامهپرسش نی. در اردیگ ی( مورد سنجش قرار م1است، عدد  حیتا کامال در مورد من صح 9عدد  ست،ین

 یریپذ شامل واکنش یافتگیزیتما یها اسیمق ریدر خصوص هر کدام از ز یابیتعداد سئواالت مورد ارز

 ایاز حد  شیب تیبا حساس یعیاست که فرد به محرک طب یسؤال( که بازتاب دهنده درجه ا 99) یجانیه

 زانیم خود،واضح حس  فیسؤال( که در کنار تعر 99من ) گاهی. جادهدیپاسخ م یعاطف یریپذ رییبا تغ

. کندیخود است، مشخص م دیکه فرد مجبور به انجام خالف عقا یرا در زمان یشخص دیبه عقا یوفادار

از حد در  شیب یریپذ بیواحساس آس تیمیسؤال( نشان دهنده احساس ترس از صم 98) یگسلش عاطف

 یارهارفت انه،یمیصم ابطدهنده ترس از رو نشان اسیخرده مق نیمرتبط با ا یاست. ماده ها گرانیارتباط با د
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سؤال( که  98) گرانیبا د یختگی. هم آمباشدیانکار م ای ،یریگاز حد، فاصله شیمانند عملکرد ب یدفاع

 یضپرسشنامه بع نی. در اردیگ یاست را دربر م گرانیبا د یاز حد عاطف شیدر روابط ب یریدهنده درگنشان

تا  31 نیب نمرات و باشد یم 821حداکثر نمره پرسشنامه  .شود یم یسوال ها بصورت معکوس نمره گذار

 متوسط یافتگیزیتما زانیمنشان دهنده  919تا  990، نمرات بین نییپا یافتگیزیتما زانیم نشان دهنده 990

( با استفاده از روش 9112) دلندریباال است. اسکورن و فر یافتگیزیتما زانیم بیانگر 919 نمره باالتر ازو 

 یعاطف یریواکنش پذ اسیخرده مق یو برا 22/0 یافتگیزیتما یکل اسیمق یبرا ییایپا بیکرونباخ ضر یآلفا

 بیضر نیهمچنگزارش دادند.  23/0 گرانیبا د یختگیو هم آم 20/0 یعاطف زی، گر20/0من  گاهی، جا29/0

 یکرونباخ برا ی(، آلفا9920) ییگزارش شده است. نجفلو 23/0( 8003آلفا در پژوهش پلک و پوپکو )

و نمره  21/0 یعاطف زی، گر13/0من  گاهی، جا21/0 گرانیبا د یختگی، هم آم29/0 یعاطف یریواکنش پذ

 ،ییثناهمچنین . ارش داشتگز 13/0کرونباخ  یآلفا بی( ضر9922) ی. سلطاننمودگزارش  28/0 اسیکل مق

خود، از ده نفر از صاحب  یافتگیزیپرسشنامه تما ییاز روا نانیمنظور اطم ( یه9922هومن و عالقمند )

( 9923) انیاسک شد.قرار گرفته  دییابزار مورد تأ نیا ییمحتوا ییشده که روا ینظر خواه نهیزم نینظران در ا

اعتبار  زانیپژوهش م نیپرسشنامه مطلوب گزارش شد. در ا یمحتوا ییروا نیهمچنو  29/0کرونباخ  یآلفا

 بیبه ترت یها اسیاز خرده مق کیو در خصوص هر  28/0کرونباخ  یبراساس آلفا یافتگیزیپرسشنامه تما

 29/0 گرانیبا د یختگیو هم آم 29/0 ی، گسلش عاطف28/0من  گاهی، جا29/0 یجانیه یریواکنش پذ

 بدست آمد.

توسط مک کری و  یتیشخص یها یژگیپرسشنامه و بلندفرم  .نئو يتیشخص یاه يژگیپرسشنامه و. 3

 1اصلی شخصیت و  جنبه 0باشد این پرسشنامه  یسوال م 830 ی( ساخته شده است و دارا9118کاستا )

 رندهیدر برگ تیشخص اصلیخصوصیت را اندازه می گیرد. پنج جنبه  90خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی 

 توافق (،O) دیجدی به تجربیات گشودگتجربه پذیری و یا  (،E) ییو درون گرا ییبرون گرا ،(N) یینورزگرا

 یو محاسبه م ینمره گزار کرتیل فیبراساس ط ی باشد که( مC) یسشنا فهیو وظ (A) یهمسازپذیری یا 

تعلق نمره  (0 رد و کامالً  9، رد 8نظر  بدون، 9دارم قبول ، 3دارم قبول )کاماًل  نهیکه به گز ی. بگونه اشود

امه پرسشن نینمره گذاری می شوند. در ا معکوسبه صورت  این پرسشنامه برخی از سئواالت. در ردیگ یم

که نمرات  دیآ یبه دست م تینمره در خصوص هر کدام از عوامل شخص 0بلکه  د،یآ یبه دست نم ینمره کل

 یتوسط مک کر NEO-AC یتیباشد. پرسشنامه شخص یم تیعامل شخص کیبدست آمده نشان دهنده 

برای هجده زیر مقیاس ابعاد  28/0تا  09/0پایایی  بیضرا ساله، 2یک پژوهش طولی  ( در9118و کاستا )

زیر  98و  گرایی، تجربه پذیری، بدست آمد و برای دو مقیاس توافق و وظیفه شناسی برون نوروزگرایی،

ها فرم زوج یهاو هم در گزارش Sفرم  یشخص یهاهم در گزارش 29/0تا  19/0مقیاس آن ضرایب پایایی 

R .یسه ماه توسط گروس ۀبه فاصل انینفر از دانشجو 802 ینامه بر روپرسش نیا یعامل 0فرم  به دست آمد 

، N ،E ،Oعوامل  یبرا بیبه ترت 21/0و  21/0، 20/0، 20/0، 29/0 ییایپا بیو ضر دی( اجرا گرد9921)

A ،C تست  یهااسی( نشان داده است که مق9922)شناس به دست داده است. حقNEOPI-R یدارا 

 22/0تا  09/0 بینآزمون  یابعاد اصل ییایپا بیضرا و است رانیدر ا یاز نظر آمار یقابل قبول یدرون ییایپا

گزارش  یبرا S فرم دو نیب یمحاسبه همبستگ قیاز طر زیپرسش نامه ن نیا یمالک یی. رواداشتگزارش 
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حداکثر  ،یعوامل اصل نیمحاسبه شد که در بدر روابط همسران  گزارش مشاهده گر یبرا Rو فرم ی شخص

 نیو در ب یدر عامل همساز 30/0 زانیو حداقل آن به میی در عامل برون گرا 11/0 زانیبه م یهمبستگ

در  81/0 زانیدر وجه اعتماد کردن و حداقل آن به م 20/0 زانیبه م ی، حداکثر همبستگیعوامل اصل وهوج

گزارش  20/0تا  81/0 نیها ب یهمبستگ نیا زانیمو در احساس ها و دل رحم بودن  یریوجه تجربه پذ

ساختار در این پژوهش میزان اعتبار پرسشنامه . دهد یرا نشان م اسیمق نیا یباال ییشده است که روا

ان نژندی به ترتیب رو و در خصوص هر یک از خرده مقیاس های 29/0براساس آلفای کرونباخ شخصیت 

 بدست آمد. 21/0و وظیفه شناسی  28/0 یریپذ، توافق 29/0، تجربه پذیری 28/0، برون گرایی 29/0

( ساخته شده 8099بک و بودنمانن ) سیو ن دزیتوسط و ییپرسشنامه تجربه ما یي.پرسشنامه تجربه ما. 4

استفاده  زی( ن8001( گاتمن )B-SRQروابط سالم ) یپرسشنامه از تئور نیدر ساخت ا نیاست و همچن

 ,weاز ) ییکند؛ که جنبه ها یم یابیارز ییرا براساس تجربه ما نیحوزه عملکرد زوج نیشده است؛ که چند

us,our-nessباشد  یم هیگو 92 یکند. این پرسشنامه دارا یم یرا بررس یدر اداره زندگ نی( درروابط زوج

تعهد، احترام  ،یهمدل ت،ی)احساس امن یها نهیمهمسران در ز نیب ییتجربه ما زانیکه هدف آن ارزیابی م

سنجد. نمره گذاری بر ی( را میمشترک در زندگ دید یدر رابطه، معنا یو لذتمند تیمیو درک متقابل، صم

در مورد سواالت شماره  ینمره گذار وهیش نیا یاساس طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام می شود و از طرف

ران همس انیدر م ییپرسشنامه تجربه ما یکل ازی. امتردیگ یوس صورت مبصورت معک 92و  91، 90، 90، 2

باشد هر  یم 39برش پرسشنامه که  طهشود. با توجه به نق یتک تک سواالت محاسبه م ازاتیاز مجموع امت

 ییو اتحاد کامل زناشو ییدست آمده باالتر از نقطه برش باشد نشان دهنده تجربه ماه نمرات ب زانیچقدر م

 پژوهشدر روایی پرسشنامه تجربه مایی  زانیفرد پاسخ دهنده با همسرش خواهد بود و برعکس. مباالتر 

پرسشنامه در خصوص تمام  نیا ییروا یدییتا یعامل لیبراساس تحل (8099بک و بودنمانن ) سیو ن دزیو

 سشنامهپر یکرونباخ بدست آمده در خصوص ثبات داخل یآلفا زانیم یعامل ها اثبات شده است. از طرف

 α=  20/0 زانیم نیخصوص زنان ا در مجموعه داده ها در = 28/0αو  α= 21/0در همسران  تجربه مایی

همچنین میزان اعتبار در خصوص هر کدام از بدست آمده است.  = 28/0αبرابر  زانیم نیمردان ا یو برا

، 29/0درک متقابل ، احترام و 29/0تعهد  ،22/0 یهمدل ،21/0 تیاحساس امنمقیاس ها به ترتیب )

در پژوهش شده است.  ( گزارش28/0 یمشترک در زندگ دید ی، معنا20/0در رابطه  یو لذتمند تیمیصم

با استفاده از نظر کارشناسان  ،ییو محتوا یصور یی( در خصوص اتحاد همسران روا9911و همکاران ) یچراغ

ورد برازش شش عامل آن م زین یعامل لیحلگرفته شده است و با استفاده از ت دییمورد سنجش و تا دیو اسات

گزارش  10/0آن  جیکرونباخ استفاده شد که نتا یآن از آلفا ییایمحاسبه پا یقرار گرفته شده است. برا دییتا

در پژوهش رحمتی و همکاران میزان اعتبار و روایی تجربه مایی در حد مطلوبی گزارش شده  شده است.

و در خصوص هر  29/0براساس آلفای کرونباخ تجربه مایی پرسشنامه در این پژوهش میزان اعتبار است. 

، احترام و درک متقابل 29/0تعهد  ،28/0 یهمدل ،20/0 تی)احساس امنبه ترتیب  یک از خرده مقیاس های

 بدست آمد.( 29/0مشترک  دید ی، معنا23/0در رابطه  یو لذتمند تیمی، صم20/0

دانش آموزان  نیوالدرد مطالعه یا جمعیت هدف شامل کلیه ی با توجه به اینکه جمعیت موروش اجرا. 

ر بناب ؛ کهبود آموزش و پرورش شهر تهران انیو مرب ایانجمن اول ییو راهنمامراجعه کننده به مراکز مشاوره 
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با توجه به اینکه  خوداظهاری والدین در زندگی زناشویی خود دارای تنش ها و تعارضات زناشویی بوده اند.

نمونه گیری در این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش بصورت ز نوع همبستگی و همخوانی است، پژوهش ا

نفر( و با توجه به احتمال  900) sample powerافزار نرم طبق اصول صحیح و علمی و بر اساس هدفمند و 

ه به مراکز مشاوره دانش آموزان مراجعه کنند نیوالداز میان نفر  380درصد افت آزمودنی ها تعداد نمونه  80

، براساس ارزیابی شرکت کنندگان براساس میزان تعارضات در نیوالد . گزینشدر نظر گرفته شد ییو راهنما

روابط و تعامالت زناشویی، صورت پذیرفت. شاخص های حضور شرکت کنندگان در پژوهش سالمت روان 

برای دستیابی به نمونه های پژوهش سال، زندگی در یک خانه مشترک بود.  2تاهل حداقل  مدت شناختی،

پیرامون  آموزش و پرورش شهر تهران انیو مرب ءایانجمن اول ییو راهنمامراکز مشاوره ابتدا با مراجعه به 

هدف و فرآیند انجام تحقیق و مجوزهای کسب شده گفتگویی صورت پذیرفت و سپس با کسب رضایتمندی 

کان فراهم گردید که در خصوص اجرای پرسشنامه ها با والدین از مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره، این ام

دانش آموزانی که به مراکز مشاوره مراجعه داشتند مصاحبه اولیه ای انجام شد و سپس افرادی که شرایط و 

مالک های الزم برای ورود به پژوهش و نیز تمایل به شرکت در انجام پژوهش را داشتند، با کسب رضایتمندی 

محرمانه بودن اطالعات از افراد خواسته شد که در روز و زمان و ساعت مشخص شده توسط  و بیان حفظ

مراکز مشاوره و راهنمایی بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی بدلیل شرایط اپیدمی کرونا والدین در مراکز 

حتمال ا نکهیه ابا توجه ب مشاوره حضور پیدا کنند وبا دقت به سئواالت پرسشنامه های مذکور پاسخ دهند.

 شیاز افراد پ یبرخی مشغله کار ایو  به شرایط اپیدمی کرونا ی با توجهها به علت عدم همکار یافت آزمودن

تعداد  نداشته باشد، یتفاوت چندان یمورد نظر با حجم نمونه واقع یحجم نمونه  ، بمنظور اینکهشد یم ینیب

نرم  طیپرسشنامه کامل در مح 900تعداد  تیو در نهااز حد مورد انتظار در نظر گرفته شد شیحجم نمونه ب

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز smart pls 2.9یابیو نرم افزار مدل  spssافزار 

 
 هایافته

مطالعه بر اساس ویژگی جمعیت افراد مورد براساس ویژگی جمعیت شناختی یافته های حاصله نشان داد که: 

( دارای درصد 31سال و از لحاظ تعداد فرزند ) 30تا  91( بین درصد 82/31شناختی از لحاظ دامنه سنی )

( درصد دارای مدرک 93/92( درصد دارای مدرک دیپلم و )93/2) التیتحصدو فرزند و از لحاظ میزان 

درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشدو از  20/82درصد( دارای مدرک کارشناسی و ) 20/31کاردانی و )

 بودند.دار درصد( خانه 29/32و از لحاظ شغل )سال  90تا  99( بین رصدد 90تأهل )لحاظ مدت 
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 مدل اندازه گیری در حالت در حالت تخمین ضرایب استاندارد بدون حضور میانجي .1شکل 

 
ی بر روی الگوی در حالت دییتأدر قالب تحلیل عاملی آزمون همگن بودن نشان می دهد که  9نتایج شکل 

ارد بدون حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد بار عاملی هر سؤال حداقل تخمین ضرایب استاند

 بوده است. 2/0باالی 

 
 مدل اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب بدون حضور میانجي .2شکل 
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ی بر روی الگوی در حالت دییتأدر قالب تحلیل عاملی آزمون همگن بودن نشان می دهد که  8نتایج شکل 

ه ک سطح معناداریبا توجه به مقدار ری ضرایب بدون حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد معنادا

ی هاهیرد و فرض صفراست فرض  11/9و  -11/9که خارج از بازه  تیآماره مقدار  ایاست و  09/0کمتر از 

 .شودیم دیتائ پژوهش

 

 
 دارد با حضور میانجيمدل ساختاری در حالت در حالت تخمین ضرایب استان .3شکل 

 
ی بر روی الگوی دییتأدر قالب تحلیل عاملی آزمون همگن بودن نشان می دهد که  9همچنین نتایج شکل 

در حالت تخمین ضرایب استاندارد با حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد که بار عاملی هر سؤال 

 باشد. 2/0حداقل باالی 
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 معناداری ضرایب با حضور میانجي مدل ساختاری در حالت .4شکل 

 
ی در حالت دییتأدر قالب تحلیل عاملی آزمون همگن بودن نشان می دهد که  3همچنین نتایج شکل 

است  09/0که کمتر از  سطح معناداریبا توجه به مقدار معناداری ضرایب با حضور میانجی نتایج نشان داد 

 .شودیم دیتائ ی پژوهشهاهیرد و فرض صفراست فرض  11/9و  -11/9که خارج از بازه آماره تی  مقدار ایو 

 

 يانجیبا نقش م يافتگی زیتما یهابر اساس مؤلفه يطالق عاطف یالگو یيایآزمون پا. نتایج 1جدول

 یيو تجربه ما تیساختار شخص

 >پایایی اشتراکی 

 پایایی ترکیبی
پایایی ترکیبی دلوین  پایایی اشتراکی

 گلدشتاین
همبستگی 

ناسپیرم  
آلفای 

 کرونباخ
 

0/825< 20/0 20/0  28/0  28/0  29/0  واکنش هیجانی 

0/798< 21/0 21/0  21/0  29/0  28/0  جایگاه من 

0/821< 23/0 23/0  28/0  28/0  29/0  گسلش عاطفی 

0/786< 23/0 23/0  22/0  20/0  29/0 هم آمیختگی با  

 دیگران

0/807< 20/0 20/0  20/0  29/0  28/0  تمایز یافتگی 

< 20/0 21/0 21/0  20/0  29/0  29/0  روان نژندی 

< 23/0 22/0 22/0  23/0  20/0  28/0  برون گرایی 
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< 28/0 29/0 29/0  28/0  22/0  29/0  تجربه پذیری 

< 29/0 21/0 21/0  29/0  21/0  28/0  توافق پذیری 

< 29/0 28/0 28/0  29/0  22/0  21/0  وظیفه شناسی 

< 29/0 20/0 20/0  29/0  21/0  29/0  شخصیت ساختار 

< 28/0 20/0 20/0  28/0  29/0  29/0  تجربه مایی 

< 28/0 28/0 28/0  28/0  29/0  22/0  طالق عاطفی 

 
 یلفاآ بیمدل بر اساس ضر ییایپا نشان می دهد: 9جدولآزمون های پایایی مدل اندازه گیری براساس نتایج 

ین همچن شود. یم دییکرونباخ تا یلفاآتوسط  ییایپا نیاست؛ بنابرا 2/0 یها باال ریاز متغ کیکرونباخ در هر

 CRکه  نشان می دهدشاخص ضریب همبستگی اسپیرمن و  (نیگلداشتا نی)دلو یبیترک ییایآزمون پا نتایج

می باشد. از طرفی آزمون پایایی اشتراکی که در بر گیرنده این  2/0هر یک از متغیرها نیز باالی  rho_aو 

 یخود سنجش م ریاست که آن سوال از متغ یسهم ای یاشتراک شاخص قتیهر سوال در حق مفهوم است که

؛ می باشد 0/0باالتر از این شاخص در خصوص متغیرهای مورد بررسی  نیانگیم ،یکند. مطابق با عرف علم

به  پژوهش جینتا نمود کهتوان ادعا  یو م ردیگ یقرار م دییمدل مورد تا ،ییایبر اساس چهار آزمون پا نیبنابرا

بمنظور بررسی روایی سازه مدل انعکاسی روایی همگرا و است.  میاز همان جامعه قابل تعم یگرید ینمونه ها

با میانگین واریانس  CR روایی واگرا از دو آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه آزمون پایایی ترکیبی

ار گرفت. نتایج نشان داده می باشد، مورد سنجش قر AVE استخراجی که در برگیرنده همان پایایی اشتراکی

بر قرار است همگرا  ییهر دو شرط روا نیبنابرا می باشد، AVEبزرگتر از  CR یها دارا ریمتغ هیکلاست که 

 نیاست بنابرا 0/0باالتر از  AVE یشاخص ها هیکلو نیز  باشد یم ییهمگرا یدارا توان ادعا نمود مدل یو م

( 9129فورنر الرکر ) ،یعرض یبر اساس سه آزمون بارها نیهمچن ت.برقرار اسبودن نیز همگرا  ییشرط اول روا

د ادعا کر توانیهمگرا م ییروا دییو با تأ ه استقرار گرفت دییپژوهش مورد تأ نیواگرا در ا ییروا HTMTو 

 .سازه برخوردار است ییشده از روا نیتدو یکه الگو

 

 CVCOM یيروا يشاخص اشتراکاندازه گیری . کیفیت مدل 2جدول
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38/0 

99/0 

99/0 

82/0 

99/0 

81/0 

98/0 

99/0 

98/0 

99/0 

99/0 

98/0 

93/0 

 ییروا ی، شاخص اشتراکمحور انسیکووار یبرازش در معادالت ساختار نیگزیجا تیفیک نکهیبا توجه به ا

می  90/0باالتر از  یریگاندازه تیفیالگو شاخص ک ریمقاد نتایج بدست آمده نشان داده است که استمتقاطع 

 برخوردار است. ییباال تیفیاز ک یریگاندازه یالگو دهدیکه نشان م باشد
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 میرمستقیغبر اساس مسیر مستقیم و  هاآنو جهت تأثیر  معناداری فرضیات و شدت .3 جدول

 نتیجه ضرایب استاندارد ضرایب معناداری مسیر مستقیم و غیر مستقیم

21/0 99/930 طالق عاطفی <-واکنش هیجانی  معنادار 

-29/0 99/029 طالق عاطفی <-جایگاه من  معنادار 

-23/0 98/992 طالق عاطفی <-گسلش عاطفی  معنادار 

12/0 98/012 طالق عاطفی <-میختگی با دیگرانهم آ  معنادار 

-29/0 90/102 طالق عاطفی <-تمایز یافتگی  معنادار 

-23/0 98/221 تجربه مایی <-واکنش هیجانی  معنادار 

29/0 99/998 تجربه مایی <-جایگاه من  معنادار 

28/0 90/312 تجربه مایی <-گسلش عاطفی  معنادار 

-11/0 90/130 تجربه مایی <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

29/0 90/231 تجربه مایی <-تمایز یافتگی  معنادار 

23/0 1/238 روان نژندی <-واکنش هیجانی  معنادار 

-18/0 2/108 روان نژندی <-جایگاه من  معنادار 

-29/0 90/299 روان نژندی <-گسلش عاطفی  معنادار 

/1 روان نژندی <-هم آمیختگی با دیگران 018  19/0  معنادار 

12/0 2/202 روان نژندی <-تمایز یافتگی  معنادار 

20/0 1/982 برون گرایی <-واکنش هیجانی  معنادار 

23/0 98/830 برون گرایی <-جایگاه من  معنادار 

28/0 99/113 برون گرایی <-گسلش عاطفی  معنادار 

28/0 99/129 برون گرایی <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

29/0 1/203 برون گرایی <-یز یافتگیتما  معنادار 

-11/0 99/321 تجربه پذیری <-واکنش هیجانی  معنادار 

29/0 90/223 تجربه پذیری <-جایگاه من  معنادار 

29/0 98/089 تجربه پذیری <-گسلش عاطفی  معنادار 

-12/0 99/192 تجربه پذیری <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

20/0 98/181 جربه پذیریت <-تمایز یافتگی  معنادار 

-20/0 98/331 توافق پذیری <-واکنش هیجانی  معنادار 

-29/0 99/230 توافق پذیری <-جایگاه من  معنادار 

-23/0 1/102 توافق پذیری <-گسلش عاطفی  معنادار 

28/0 98/910 توافق پذیری <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

-23/0 98/832 توافق پذیری <-تمایز یافتگی  معنادار 

28/0 99/238 وظیفه شناسی <-واکنش هیجانی  معنادار 

21/0 1/391 وظیفه شناسی <-جایگاه من  معنادار 

-29/0 98/223 وظیفه شناسی <-گسلش عاطفی  معنادار 

12/0 90/211 وظیفه شناسی <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

-28/0 90/320 وظیفه شناسی <-تمایز یافتگی  معنادار 

22/0 1/289 ساختار شخصیت <-واکنش هیجانی  معنادار 
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21/0 1/288 ساختار شخصیت <-جایگاه من  معنادار 

21/0 2/982 ساختار شخصیت <-گسلش عاطفی  معنادار 

21/0 1/032 ساختار شخصیت <-هم آمیختگی با دیگران  معنادار 

21/0 99/982 ساختار شخصیت <-تمایز یافتگی  معنادار 

-11/0 1/191 تجربه مایی <-ان نژندیرو  معنادار 

20/0 90/308 تجربه مایی <-برون گرایی  معنادار 

29/0 99/992 تجربه مایی <-تجربه پذیری  معنادار 

28/0 99/832 تجربه مایی <-توافق پذیری  معنادار 

29/0 1/231 تجربه مایی <-وظیفه شناسی  معنادار 

/90 تجربه مایی <-ساختار شخصیت  039  29/0  معنادار 

29/0 90/809 طالق عاطفی <-روان نژندی  معنادار 

28/0 1/013 طالق عاطفی <-برون گرایی  معنادار 

-11/0 90/922 طالق عاطفی <-تجربه پذیری  معنادار 

-29/0 99/982 طالق عاطفی <-توافق پذیری  معنادار 

-12/0 2/903 طالق عاطفی <-وظیفه شناسی  معنادار 

-29/0 1/228 طالق عاطفی <-یت ساختار شخص  معنادار 

-21/0 99/921 طالق عاطفی <-تجربه مایی   معنادار 

 

 اختارس های تمایزیافتگی،بر اساس مؤلفه ایآدر خصوص بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه  9نتایج جدول 

نتایج  ای مستقیمبررسی معناداری مسیره ؟بینی کردتوان طالق عاطفی را پیششخصیت و تجربه مایی می

ق عاطفی طالبا شخصیت و تجربه مایی  ساختار تمایزیافتگی،های نشان داده است که مسیر مستقیم مؤلفه

خارج از  که tآماره  نیز مقدار ضرایب معناداریو  است 09/0که کمتر از  سطح معناداریبا توجه به مقدار 

را که خبر از وجود رابطه  پژوهشرد و فرض  را صفرفرض  11/0است در سطح اطمینان  02/8و  -02/8بازه 

 نیرهمب کند.را تأیید میطالق عاطفی با شخصیت و تجربه مایی  ساختار تمایزیافتگی،های معنادار مؤلفه

رابطه  میرمستقیغمسیربررسیمنظوربهگردد. همچنین توان بیان داشت که فرضیه پژوهش تأیید میمیاساس

و تجربه  ی ساختار شخصیتگریانجیبا م تمایزیافتگی هایمؤلفهبر اساس  طالق عاطفیبینی پیشدرخصوص 

مؤلفه  و بین تمایزیافتگی میرمستقیغدهدکه مسیر آمده نشان می به دستمایی نتایج ضرایب معناداری 

با توجه به مقدار طالق عاطفی گری ساختار شخصیت و مولفه های آن و تجربه مایی با های آن با میانجی

( 381/0) یافتگیزیتماشمول واریانس  معنادار است. نتایج 11/0در سطح اطمینان  tآماره  معناداریضرایب 

 یختگیآم هم ،(382/0) یعاطف گسلش ،(381/0من ) گاهیجا ،(382/0) یجانیهواکنش آن )و مولفه های 

ق طال با ه های آنتمایزیافتگی و مولفبرای دو متغیر  تجربه مایینشان داده است که  ((390/0) گرانیدبا 

 .دارد جزئیعاطفی نقش میانجی گری 

 هایؤلفهمبر اساس طالق عاطفی بینی پیشرابطه در خصوص  میرمستقیغبررسی مسیر  منظوربههمچنین 

نشان  آمده به دستساختار شخصیت و مولفه های آن نتایج ضرایب معناداری یگریانجیبا م تمایزیافتگی

ه گری ساختار شخصیت و مولفهای آن با میانجیو مؤلفه  ن تمایزیافتگیبی میرمستقیغدهد که مسیر می
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 معنادار است. نتایج 11/0در سطح اطمینان  tآماره  با توجه به مقدار ضرایب معناداریطالق عاطفی های با 

 ،(382/0من ) گاهیجا ،(391/0) یجانیهواکنش آن )( و مولفه های 381/0) یافتگیزیتماشمول واریانس 

برای دو  ساختار شخصیتنشان داده است که ( (339/0) گرانیدبا  یختگیآم هم ،(392/0) یعاطف گسلش

ه با توجه بهمچنین . دارد جزئیطالق عاطفی نقش میانجی گری  با تمایزیافتگی و مولفه های آنمتغیر 

های  ولفههر یک از مبدست آمده نشان می دهد که مسیر غیر مستقیم بین  مسیر نتایج ضرایب معناداری

ر یک همیانجی گری  و (گرانیبا د یختگیآم هم عاطفی، گسلش من، گاهیجا واکنش هیجانی،) یافتگیزیتما

 اب پذیری، توافق پذیری، وظیفه شناسی( تجربه گرایی، برون روان نژندی،) تیشخصاز مولفه های ساختار 

 معنادار می باشد. نتایج 11/0ان سطح اطمیندر  tآماره  ضرایب معناداریبا توجه به مقدار  طالق عاطفی

-یک( وهر302/0) یافتگیزیتما ی( برانژندیروان) تیشخصساختارمولفهشمول واریانس نشان داده است که 

 هم (،380/0) یعاطف گسلش (،922/0من ) گاهیجا (،389/0واکنش هیجانی )) یافتگیزیتماهای مولفهاز

های از مولفهیک( وهر389/0) یافتگیتمایز  ی( براراییبرون گ) ( ومولفه(912/0) گرانیدبا  یختگیآم

با  یختگیهم آم(، 393/0عاطفی ) گسلش (،389/0من ) گاهیجا (،390/0) یجانیهواکنش) یافتگیزیتما

یک از مولفه های تمایز یافتگی  ( وهر308/0) یافتگیزیتما ی( براتجربه پذیری) ( ومولفه(399/0) گرانید

( (302/0) گرانیدبا  یختگیآم هم (،308/0) یعاطف گسلش (،398/0من ) گاهیجا ،(921/0) یجانیهواکنش)

 یجانیهواکنش ) یافتگیزیتماهایاز مولفهکی( وهر380/0) یافتگیزیتمابرایپذیری(مولفه )توافق نیز و

فه وظی) ( ومولفه(390/0) گرانیدبا  یختگیآم هم (،380/0) یعاطف(، گسلش 391/0من ) گاهیجا (،393/0)

 گاهیجا (،913/0) یجانیهواکنش ) یافتگیزیتماو هر یک از مولفه های  (303/0) یافتگیزیتما ی( براشناسی

نقش میانجی  طالق عاطفی با ((308/0) گرانیبا د یختگیآم هم (،300/0) یعاطف گسلش (،392/0من )

 ریساختا الگوی با یریگاندازه الگوینشان داده که  آمدهبه دست  نتایج همین اساس بر دارد. جزئیگری 

 است. برخوردار باالیی و مناسب نسبتاً کیفیت از دو هر

 

 گیریبحث و نتیجه

و  تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطفارائه پژوهش حاضر با هدف 

آموزش  انیو مربایاولمنانج ییراهنما آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ودانش نیدر والد ییتجربه ما

استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری برای انجام شد. برآیند پژوهش نشان داد: و پرورش شهر تهران 

ارائه پژوهش )اصلی  فرضیههای گردآوری شده در آزمون ارزیابی چگونگی برازش مدل ساختاری با داده

 (ییتجربه ما و تیساختار شخص یانجیبا نقش م یتگافی زیبراساس تما یطالق عاطف یپیش بین یبرا یمدل

 اصلهبر پایه یافته های ح گردید.یید أفرض صفر رد و فرض خالف ت . بدین ترتیببا مدل نظری مطابقت دارد

همچنین های گردآوری شده برازش دارد. که مدل ساختاری پژوهش با داده می شودگیری  چنین نتیجه

رابطه  فیطالق عاط با ییو تجربه ما تیساختار شخصی، افتگی زیتمالفه های مو نینشان داد: ب پژوهش جینتا

ق طالبا  ییو تجربه ما تیساختار شخص یگریبا میانج یافتگی زیتما مولفه هایو  وجود دارد یمعنادار

هم راستای پژوهش های خسروی و داشته است. نتایج یافته های بدست آمده شدت اثر مطلوبی  عاطفی

 (؛9912) یصائموحورالعینیرضوان (؛9911) یصالحمام (؛9911همکاران )ویرحمت (؛9300همکاران )
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-و یدیرش (؛9910خواه )حجت ،(9911همکاران )ویچراغ ،(9911وهمکاران )یزمان(، 9911مهر )خجسته

(؛ 9919بناب ) یو غباریطالب ،(9919)ی و عسگر یمام (،9913، عسگری و همکاران )(9910)همکاران 

 یاستنلاسکات و  ؛(9929) ییلو نجف (؛9922یی )و ثنا یعیرف ،یغفار؛ (9919) یمحمود آباد یزمان

 ؛(8092) ونیل ؛(8091همکاران )و  یرضوان(؛ 8091کنستام )(؛ 8080همکاران )اورز و -توپکو (،8089)

منزی پاریس و  ،(8090همکاران )و  ایال ؛(8092همکاران )و  سلویریلدیگ ؛(8092همکاران )و  الرسون

بود. با  (8099اسشولتز )و  ویچ (،8098همکاران )و  باسل(؛ 8099همکاران )(؛ گودوین و 8090) همکاران

تجربه مایی نقش اساسی در رشد و تکامل  که است داده نشاناندکی  یمرور یها پژوهش توجه به اینکه

داده است که نوع ساختار شخصیت  روابط رضایتبخش زوجین دارد اما براساس مطالعات صورت گرفته نشان

هر یک از زوجین نیز در شکل گیری روابط زوجی رضایتبخش تاثیرگزار می باشد و زوجینی که از لحاظ 

 صمیمیت زناشویی در آنها باال ساختار شخصیت بایکدیگر هماهنگی ندارند گرایش به طالق عاطفی و عدم

 باشد.می

است که  یزوال روبه ییزناشو رابطه انگریب یطالق عاطفداشت که در تبیین یافته ها می توان چنین عنوان 

 گروه کی. زن و شوهر اگرچه ممکن است با هم بودن را مانند شودی م آن نیگزیجا یگانگس بیاحسا

 ینقش مهم یاست. طالق عاطف رفته نیاز ب گریکدیادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به  یاجتماع

 نیبنابرا ؛مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است نی، اگرچه اداردو فرد  خانواده ن سالمتدر به خطر انداخت

ی لاز همسران با خانواده اص کیهر نیب دیشدی عاطف یوندهایو وجود پ نییپا یافتگیزیتما ج،یبر اساس نتا

پس از  همسران بو با وجود آنکه در حال حاضر اغل شودی آنها محسوب نم ازدواجی برا یچالش بزرگ شان،

خود  یبا خانواده اصل یقو یوندیاما پ کنندی م سکونت انتخاب یجد ا از دو خانواده را برا یازدوا ج منزل

آن  مردمانی در ازدواج از عوامل فرهنگ تیموفق ایشکست  یا در هر جامعه لذا .پس از ازدواج دارند یحت

و انتظارات  ازهاین ها، تیمختلف اولو یفرهنگی ها افراد در بافت کهی . بطورردیگی م ریتأث زیجامعه ن

قرار  ریأثت آنها را تحت ییرابطه زناشو تیفیک تواندی تحقق آنها م وهیکه ش دارند نسبت به ازدواج یمتفاوت

از  یاریاز بروز بس تواندی در افراد م یافتگیزیتما که وجود بیان داشت توانی پژوهش م نیا نییدهد. در تب

 یاج دارند در برخورد با مسا ئل به ینییپا یافتگیزنایکه تما یبرعکس افراد و کند یریمشکالت جلوگ

. کنند یم دیخود مشکالت را تشد اضطرابشوند و با استرس و یاحساس داً یشد یو عقالن یمنطق ماتیتصم

باعث  جیتدر به یول رندیطالق بگ نیکه زوج شودی باعث نم ییزناشو یزندگ در از مشکالت یهرچند بعض

 یباشد. طالق عاطف نیخود در زوج یافتگیزناایتم در شهیر دتوانی خواهد شد که م نیزوج یطالق عاطف

در  وانتیم جهینت شود. در یگریافراد سخت و دشوار کند و بروز مشکالت متعدد د یبرا را یزندگ تواندی م

 توان یم یه صورت منطقحل مشکالت ب راهن خود و دانست یافتگی زیتما شیکه با آموزش و افزا نظر داشت

 هیظرن اساسکرد. بر یریاز مشکالت جلوگ یاریکاهش داد و از بروز بس ییزناشوی را در زندگ یطالق عاطف

د تفر انیرا شامل شده و افراد در جر گرانید از و استقالل خود یشناخت ،یجانیه ییخود، جدا زیبوئن تما

 تیمسئول تا سازدی آنها را قادر م ،یخانواده اصلاز  زیتما نی. لذا اکنندی سب مک را شیخو تیدرک هو

در برخورد با مسائل و  افتهیزیفرد تما گریدی انی. به برندیها و اعمال خود را بپذ افکار، احساسات، ادرا ک

 یحساسا از برخورد با مسائل به صورت تواندی را داشته و م یعقالن یمنطق برخوردیی توانا یمشکالت زندگ
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. در دباشنی دارا م زیآم به صورت مسالمت را حل مسائل ییگروه از افراد توانا نیا نیابرابن؛ کند یریجلوگ

 و عقل نیب یشتریب یختگیدارند، اضطراب باالتر و آم ینییپا یافتگیزیتما که سطح ینقطه مقابل افراد

ی ن مبوئ هینظر. لذا با توجه به شوندی می عاطف یها دچار تنش گرانیاحساساتشان داشته و در روابط با د

 ییتوانا یدارند در برخورد با مسائل و مشکالت زندگ ینییپا یافتگیزیتما سطح که ییها زوج بیان داشت توان

و  یلخانواده اص ستمیبه س یوابستگ لیدل ها به زوج نیا یداشته و از طرف یکمتر یعقالن یریگ میتصم

 رد و مشکالت و های ریدرگ شیاعث افزاخود ب نیکه ا شوندی م یمشکالت دچار ستمیدو س انیتداخل م

اساس آنچه که در روابط همسران  نیبر هم(. 8091فله و همکاران،گردد )ی م یطالق عاطف شیافزا تینها

باشد  یخانواده م یحال، ماندن در جو عاطف نیو در ع یبه دست آوردن کنترل عاطف ییضرورت دارد توانا

 (.8092 گران،یاسلوان و د)

در  نیاز زوج کیهر  تیشخص ساختار هیکارکرد خانواده بر پا شیدر افزا ییزناشو تیرضا تیمبا توجه به اه

 یها و آشفتگ جانیبروز ه ایآرامش  جادیو ضرورت مطالعه عوامل مرتبط با آن، در ا خانواده و فردسالمت 

 یایهان سازهبه عنو یو سالمت روان یتیشخص یها یژگیاست. و رگذاریتاث ییزناشو تیدر رضا یروان یها

تواند  یم ییزناشو وندیو استحکام پ تبخشیبنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضا

اطالعات  تواندیپژوهش م نیاساس ا نینشان دهد، بر هم نیرا در عملکرد روابط زوج یاثرات قابل مالحظه ا

کنترل  یو از طرف ییزناشو یش تعارض هاو کاه ییروابط زناشو یسازیزوج ها جهت غن یبرا یمناسب

ارتقاء دهد. با استفاده  شانیازهایدر خصوص برآورده نشدن نوع ن نیدر جهت روابط زوج جاناتیه

 یسجن تیو رضا یتیشخص یها یژگیو ،یسالمت روان ،ییزناشو تیرضا رامونیپ قاتیتحق یازدستاوردها

در نوع شناخت و افکار و عملکردها  راتییتغ جادیا یراب ییراهکارها یدهند به جستجو یسوق م ادرمانگران ر

 نیو روابط زوج وندیباعث سالمت روان و بهبود و استحکام پ قیطر نیتا از ا نیزوج جاناتیو عواطف و ه

و  یتیشخص یها یژگیو ،یطالق عاطف یهاکننده ینیبشیپ نیاز مهمتر یکی یعوامل فرد انیدر م شوند.

 ن،یاز زوج کیهر  تیشخص ر تبیین یافته ها می توان چنین عنوان داشت کهد باشدیم نیزوج یروان

ذارد. بر گ یم ریتاث گریکدیآنان در تعامل با  یاست که بر تمام کارکردها یمفهوم روان شناخت نیترریفراگ

 تیارض ر،گیکدیتعامالت آنان با  ن،یاثرگذار بر نوع روابط زوج یاز مولفه ها یتیشخص یها یژگیاساس و نیا

 نیبخش زوج تیروابط رضا تیفیبر ک ی که(. از جمله عوامل8098و همکاران، هنبرگیاباشد )می  ییزناشو

، ییروان نژندگرا زانیتوان اشاره داشت به )م یباشد م یدر رابطه اثر گذار م نیاز زوج کیو تفاهم و تعهد هر 

 فهیوظ و توافق پذیری یا همسانی، دیدی به تجربیات ج، گشودگنیاز زوج کیهر  ییدرون گرا ای ییبرون گرا

تا کاسدهد ) ینشان م یافراد را به طور مشهود یتیشخص یها یژگیعوامل و نیکه هر کدام از ا رای( زیشناس

 یتیشخص ساختارهایاز  یبا شناخت و آگاه نیعوامل هر کدام از زوج نیا هیبر پا (.9118،یو مک کر

واج از در ازد یتیشخص یداشته باشند. هماهنگ گریاز همد تیو رضا یاحساس خوشبخت توانند یم گریکدی

 در گریکدی یازهایتداوم رفاقت و برآوردن انتظارات و ن ،یمساع کیدرک مشترک از مباحث، تشر قیطر

 یستمیس یمدل تعاملدر کنار ساختار شخصیت زوجین  (.8099،کیجورن) ردیپذصورت می مشترک  یزندگ

سترس به کاهش ا سمیمکان نی. اولتاثیر می گذارد یروابط زوج بر ارتباطی سمیدو مکانبر پایه  یرابطه زوج

حس  یرا کاهش دهد. از طرف ناکارآمد رابطهتواند اثرات  یکه م ای بگونه ،ی کمک می کنددر رابطه زوج

همان تجربه  ایدر رابطه  تیهو کیبه عنوان  «ما»حالت  نیا در .دکن یم تیتقو نیزوج نیبودن را ب «ما»
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 اعتماد و درک ت،یمیو صم یبه صورت دلبستگ یحاصل در روابط زوج تیشود. هو یم در نظر گرفته ییما

در روابط  عشق ،اعتماد متقابل، تعهد، یوابستگ جادیموجب ا یشود. وجود رابطه زوج یمتقابل تجربه م

در  یبخش تیرضا یامدهایمتقابل در حالت )ما شدن( در رابطه، پ یشود. وجود حس وابستگ یم نیزوج

تبیین این یافته ها می توان چنین عنوان  در (.8091،همکارانو  بوسردارد ) مانهیروابط صم یریشکل گ

و تفاهم قابل  یگرمراقبت از همد یزانعالقه متقابل، م یقاز طر ینزوج ینبخش بروابط رضایتکرد که 

تحمل  آوری وتاب یزانو م نیزوج یسبک دلبستگ یی،زناشو یتاز جمله: رضا یسنجش است. عوامل گوناگون

با توجه  (.9910، و همکاران هادی) بگذارد یربر سالمت خانواده تأث تواندمی ینزوج ی و تنظیم هیجاناتناکام

گی، عدم تمایزیافت ریتحت تاث ی می توانندطالق عاطفبیان داشت: توان  یم انجام شدهمطالعات  بررسیبه 

، تالش (8090 ،یعاشور ،یارباب یحاج ان،یصفر) ردیگقرار  یساختار شخصیت نابهنجار وعدم تجربه مای

ا را بحران ه ییزناشو یروابط و کاهش تعارض ها یسازیتا چه حد بتوانند بمنظور غن نیزوجبمنظور اینکه 

شناخت ساختار شخصیت و آگاهی از انواع جنبه های شخصیتی ، سازد نیرا تام شانیازهایو ن اننداز سر بگذر

جنبه های شناختی خود در مقابل  بازسازیجاد تمایزیافتگی خود کمک می سازد تا افراد به و از طرفی ای

وجود تجربه مایی در  .بپردازند ی اضطراب دررابطه زوجیهانشانه کاهشو رفتارها احساسات، هیجانات و

رس است امش بابه زوج ها کمک می کند تا بتوانند به راحتی و آر ییزناشو تعامالت و روابطدر ی روابط زوج

 .مقابله کنند یزندگ یها

این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص به ی ها این پژوهش باید متذکر شد که دادهدر تعمیم یافته های 

. همچنین، برای استاین پژوهش  های مورد پژوهش و نیز حجم نمونه یکی از محدودیت دست و جامعه

 رظن مورد های داده آوری پرسشنامه برای جمع به کار گرفته شد و از سنجش متغیرها روش خودسنجی

در این پژوهش ممکن است تحت تأثیر متغیرهاى  بررسی بر این، متغیرهاى مورد عالوه استفاده گردید.

 این و از ساختار خانواده و نوع اجتماعی-مذهبی، وضعیت اقتصادی باورهای ای، مقابله یراهبردها ،شناختی

پژوهش، از آنجا  جیبا توجه به نتا همچنین .آید می حساب ن پژوهش بهباشد که از محدودیتهای ای دست

 ینیب شیو با توجه به نقش پ محسوب می شود یمهم زندگ ماتیاز تصم یکیکه ازدواج و انتخاب همسر 

 شنهادیرو پ نیاز ا ساختار شخصیت و تجربه مایی، یگریانجیبا م تمایزیافتگیبراساس  طالق عاطفی یکنندگ

انات امک نیروابط زوج یکمک به بهبود نهیمناسب در زم یارتباط یبسترها جادیا شیافزا ورظشود بمن یم

تنظیم هیجانات  حل مسئله و یو مهارتها یارتباط یمهارت ها خصوص ارائهالزم در  یآموزشهاجهت مناسب 

در  یزندگ تیفیو ک سطح الگوهای ارتباطی زوجی رتقاءدر خصوص ا ،یمختلف زوج درمان یآموزش ها و

انند بتو قیطر نیارائه شود تا از ا ییبمنظور مواجهه با نوع تعارضات زناشو نیسالمت روان زوج بهبود جهت

 ارتقاء بخشید.را در روابط زوج ها  ییزناشو صمیمت زانیم

 

 سپاسگزاری

 یعاطفارائه مدل طالق »عنوان پژوهش از رساله نویسنده اول در دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی با  نیا

خذ شده ا« ییتجربه ماهای دلبستگی و  سبک ،تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیبراساس تما
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است. از همه بزرگوارانی که با همکاری، راهنمایی و مساعدت خود به انجام رسیدن این پژوهش را شدنی 

 ساختند، سپاسگزاریم.

 

 موازین اخالقي

 پژوهشضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ ر

 رعایت شد. 

 

 تعارض منافع

 ندارند.  یتضاد منافع گونهچیه کنندیاعالم م سندگانینو

 

 منابع
نامه کارشناسی مؤثر بر ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت. پایان عوامل (.9910) آسوده، محمدحسین.

 ارشد دانشگاه تهران.

مدار بر کیفیت درمانی هیجانجدلی و زوج -درمانی رفتاریمقایسه تأثیر زوج(. 9919) کمال آبادی، مهناز.جوکار

های اختالل شخصیت مرزی در زوجین دارای اختالل شخصیت ابعاد ارتباط زناشویی، سالمت روان و نشانه

 . دانشکده روانشناسی. دانشگاه اصفهان.ر شیرازمرزی در شه

 .جهیخد ،یسلمان، و منصوره السادات. ،یصادق ی.،لی، لیپناغ، فرشته. ،یموتاب، .یمحمدعلی، مظاهر.، مونا ،یچراغ

آنها.  یاصل یسنجش روابط همسران و خانواده ها یبرا یخانواده: ابزار یمثلث-یستمیس اسی(. مق9911)

 33-92(: 09)99ی، ژوهفصلنامه خانواده پ

 یبا طالق عاطف یدلبستگ یخود و سبک ها یافتگی زیرابطه تما یابیارز (.9910) محسن. دیس خواه،حجت

 .کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران .مرد شهرستان دلفان نیمعلم

با پنج  ییزناشو تیرضا نیارتباط ب یامکان سنج (.9912) .حیدرنژاد، کیوان.، ایرانپور، رقیه.، حکیم، محمد علی

زن و مطالعات  فصلنامه .واحد بناب( یدر سطح دانشگاه آزاد اسالم ی)مطالعه مورد یتیعامل بزرگ شخص

 11-00(: 38)99 خانواده.

نظریه زمینه ای فرایند شکل گیری نگرش به  (.9911) ذبیح اهلل. ،پورعباسو  ،.علی، ، محمدی.رضا ،خجسته مهر

 32-99(: 3)9در علوم سالمت.  یفیک قاتیتحق .ازدواج: یک مطالعه کیفی

 یبه طالق عاطف شیگرا یمدل عل (.9300) .ناصر ی،وسفی .، وحمزه، انیاحمد.، دیامی، مراد .،جهانبخش ی،خسرو

 01-33(: 8)98، زن و جامعه یی.زناشو یدلزدگ یگر یانجیخود با م یافتگی زیبر اساس تما

زوجین. پایان  عاطفی طالق و گرایی کمال رابطه در خودپنداشت ای نقش واسطه(. 9912)  یاسمن. ش،یدوراند

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.

های دلبستگی و هوش تعیین رابطه سبک (.9919)؛ تقی پور، منوچهر .، وموسویان نژاد، خلیل .،، غالم رضارجبی

 .هیجانی با رضایت زناشویی و تعارض زناشویی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر اهواز

 29-31(: 8)2فصلنامه مشاوره کاربردی، 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/99238/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/317744/%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/317744/%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/227956/%d9%85%d9%86%d9%88%da%86%d9%87%d8%b1_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/227956/%d9%85%d9%86%d9%88%da%86%d9%87%d8%b1_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
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(. الگوی تحول مایی در زوج های 9911) رحمتی، بیتا.، فرحبخش، کیومرث.، معتمدی، عبداله.، و برجعلی، احمد.

 81-90(: 20)91موفق بر مبنای نظریه زمینه ای. پژوهش های مشاوره. 

پنج بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (. 9910) .آرزو ،ضاربی .، ونجمه ،مشفقی.، طیبه ،رحیمی پردنجانی

 .: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )اسرار(هینشر. عامل بزرگ با رضایت جنسی زنان متاهل ساکن شهر مشهد

89(1 :)281-290 

 یافتگیزیخانواده و تما یارتباط یالگوها نی(. رابطه ب9910. )بهیط ،نهینقشو  ،ی.کسر ی،فیشر ،.رضایعل ی،دیرش

( 9) 8خانواده.  یساز یمشاوره و غن ،یشناس بینشاه. آسطالق در کرما یزنان متقاض یزندگ تیفیخود با ک

:11-22. 

 در یبا طالق عاطف ییو نوروزگرا یافتگیزیتما نیب یهمبستگ (.9912) صائمی، حسن.حورالعین.، و  رضوانی،

 31-91(: 8)2. مدیریت ارتقای سالمت .متاهل شهر آزادشهر انیدانشجو

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و معنوی در بین زوجین خوش ساز  (.9918) ی، مهوش.، و قرچاقی، مریم.بیرق

 .930-989(: 99) 9فصلنامه جامعه شناسی زنان،  .و ناسازگار

وری ای طرحواره خود جنسی در رابطه بین کنش(. نقش واسطه9912) زرگری نژاد، فاطمه.، و احمدی. مهرناز.

-س( و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانلزهرا )اجنسی و رضایت جنسی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه 

 .382-398(: 3) 80 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،. 9911جنوب در زمستان 

 ینیب شیبه عنوان پ یتیشخص یهایژگیو و یتگدلبس ی(. بررابطه سبک ها9919حسن. ) ،یمحمود آباد یزمان

 ی. فصلنامه مشاوره و روان درمانزدیطالق شهر  یاضو متق یعاد یبه طالق در زوجها لیم یکننده ها

 21-11(: 3)8 خانواده،

با  تیرابطه پنج عامل بزرگ شخص ی(، مدل پرداز9911) .رضایعل ا،یآر یو محمد .،اصغر یی،نایم .،فاطمه ی،زمان

نس اکنفر نیشهر تهران، سوم یمتاهل دانشگاه ها انیدر دانشجو ریمس لیبا استفاده از تحل یطالق عاطف

 انیرانیتهران، شرکت توسعه دانش فرزانگان ا ،یو علوم رفتار یروانشناس

(. تهران: انتشارات 9912شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. )سازی در روان(. آدم8000ستیر، ویرجینیا. )

 رشد.

در پرتو  ییطه زناشوسالمت راب (.9912سمانه. ) ،انینجارپور .، واقبال ی،زارع ی.،موس ،جاودان ی.،هاد ی،میسل

-929( :9) 1. مجله آموزش و سالمت جامعه. یمطالعه مرور کیاز رابطه؛  تیبر ثبات و رضا رگذاریعوامل تاث

918 

های شخصیتی با رابطه بین ویژگی یبررس (.9910مختار. ) ،فرهادیان .، وعادل ،فاطمی .،عطا ،شاکریان

 11-18: (9) 91 ،کی کردستانمجله علمی دانشگاه علوم پزش .رضایتمندی زناشویی

 مهرورزی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی انواع و یدلبستگ یهاسبک یبررس(. 9913. )رضایعل ،شکوهیان

 .رودهن واحد یاسالم آزاد دانشگاه. ینیبال یشناسروان رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا. متأهل انیدانشجو در

تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در (. 9918). اقرغباری بناب، ب ریم.، وطالبی، م

 .90-99(: 92)0مجله مطالعات زن و خانواده،  .مراکز مشاوره شهر شاهرود

خانواده و  یارتباط یرابطه الگوها (،9913) عسگری، سعید.، رشیدی، علیرضا.، نقشینه، طیبه.، و شریفی، سارا.

 32-91(: 8)3 ی،روان شناس شیرو .طالق یزنان متقاض یزندگ تیفیخود با ک یافتگیزیتما
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 یستمیس یخانواده درمان یاثربخش ی(. بررس9922محمد باقر. ) ذاکر، ییثنا.، و حسن ،یعیرف.، فاطمه ،یغفار

-91: 98. یپژوه ادیفرزند معتاد. فصلنامه اعت یدارا یهاو بهبود کارکرد خانواده یافتگیزیتما شیبوئن بر افزا

90 

 یو سالمت روان یتیشخص یهایژگیرابطه و یبررس (.9919) کوهی، سمانه.، اعتمادی، عذرا.، و فاتحی زاده، مریم.

 80-91(: 9)3 ی،و رفتار یعلوم شناخت یپژوهش ها .نیدر زوج ییزناشو یبا سرخوردگ

( آن )تحلیل تاییدی هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی و بررسی ساختار عاملی (.9929جواد. )کیامهر، 

بایی، ارشد، دانشگاه عالمه طباطکارشناسینامه انیدر بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، پا

 .شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

 دی(. کاربرد آزمون جد9920. )رهوشنگیام ار،یمهر ، ومحمود. ،ییطباطبا یقاض، .یرتقیم ،یفرش یگروس

. انریا یدانشگاهها انیدانشجو نیآن در ب یها و ساختار عامل یژگیو یلیتحل یو بررس (neo) نئو یتیشخص

 00-33: 91دانشگاه الزهرا  یفصلنامه علوم انسان

ای الگوهای ارتباطی نقش واسطه (.9911یحیی. ) ،یاراحمدیو ، .مختار ،، عارفی.امید ،مرادی .،حسین ،مام صالحی

 81مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.  .خود و رضایت جنسی زوجیندر رابطه بین تمایزیافتگی 

(8: )903-911 

، نقش تمایزیافتگی خود و سبک های دلبستگی در پیش بینی طالق (9919) .میترا عسکری، .، وشهرام ،مامی

 عاطفی، همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طالق، سقز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز

پنج  نیرابطه ب (.9910) .احمد ،برجعلی.، و فرهاد ،جمهری.، طیبه ،رحیمی پردنجانی.، دزاده ابراهیمی علیمحم

ا بودن ب یبودن به تجارب و وجدان رایپذ ،یندیخوشا ،ییبرونگرا ،ییروان آزرده خو یتیعامل بزرگ شخص

 .11تا  09 (:99)1 .پژوهش های مشاوره )تازه ها و پژوهش های مشاوره( یی.زناشو یتمندیرضا

. ییزناشو یمندتیحل تعارض با رضا یو راهبردها یدلبستگ یهارابطه سبک ی(. بررس9910. )ییحی ،یمحمد

 .ییارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس نامهانیپا

اس تمایزیافتگی و (، پیش بینی رضایت جنسی بر اس9912حسین )محمودی حمیدی، شیوا.، و ابراهیمی مقدم. 

 22-29(: 0)1ابرازگری هیجانی در زنان متأهل. نشریه روان پرستاری. 

 تمایز اساس بر زناشویی تعهد بینی شی(. پ9910. )رزیتا امانی، ، و.سکینه امید.، کاووسی، ،.خدامراد مومنی، 

 غنی و شناسی بآسی دوفصلنامه زناشویی، صمیمیت و خانواده، پذیری انطباق و همبستگی خود، یافتگی

 .31 -10 (:8)9 خانواده، سازی

 یمختلف دلبستگ یهابا سبک نیتعارض زوج یالگوها سهیو مقا یبررس(. 9919) ، زهرا.، نادری، غالمرضا.مومنی

 99-80(: 9)1 . نشریه دانشگاه شهید بهشتی.نیدر زوج

جانی با رضایت زناشویی و ی رابطه بین هوش هیبررس (،9913) یمحمدعلنجاتی، سیده فرشته.، و گودرزی، 

 .شهدم کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، نیدوم مولفه های آن در زوجین،

 نیخستمقاالت ن دهی. چکییبا تعارضات زناشو نیزوج یافتگی زیتما نیرابطه ب ی(. بررس9929. )رهادف ،ییلو نجف 

 .892. ص یبهشت دیتهران: دانشگاه شه .رانیخانواده در ا یشناس بیآس یکنگره سراسر

 .انیمرب و اءیاول انجمن انتشارات: تهران. یدرمان خانواده و ازدواج مشاوره(. 9921. )شکوه نژاد، ینواب
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مدل (. تدوین 9910) .فرخی، نور علی .، ومعتمدی، عبداهلل .،سهرابی، فرامرز .،اسکندری، حسین .،سعیدههادی، 

ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره 

 10-99 :82. فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، فیهای ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی عاط
Ahmad, S, &Reid, D.W. (2016). Enhancing the Quality of south Asian Marriage Through 

Systemic-Constructive Couple Therapy(SSCT): Investigating The Role of Couple 

Identity in Marital Satisfaction. Journal of and marriage family therapy.42(4):615-629. 

Yourk University. 

Alea, Nicole. A Singer Jefferson. (2015).“We-ness” in Relationship-Defining Memories 

and Marital Satisfaction. book Couple resilience: Emerging perspectives (pp.163-178). 

Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2017). A comparison of high-and low- distress 

marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638. 
Bookwala, J., Sobin, J., & Zdaniuk, B. (2015). Gender and aggression in marital 

relationships: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 506-797. 
Bowen, M. (1978). Family treatment in clinical practice. New York: JasonAronson. 

Bracett, M. A., Warner, R. M., & Bosco, J. S. (2015). Emotional intelligence and 

relationship quality among couples. Personal Relationships, 12, 197-212. 

Buser, T. J., Pertuit, T. L., Muller, D. L. (2019). Nonsuicidal self‐injury, stress, and self‐

differentiation. Adultspan Journal, 18(1), 4-16. 
Buss, D. M., & Shackelford, T. D. (2005). How To Save A Marriage: Different Gender 

Strategies To Save Relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2). 

322-324. 

Buswell, L. Zarbriskie, R.B. Lundberg, N. & Hawkins, A.J. (2012). The Relationship 

between father involvement in family leisure and family functioning: The importance 

of daily leisure time. Leisure Sciences, 34,172-190. 

doi.org/10.1080/01490400.2012.652510 
Chweu,Y.B., Schultz, K. T. (2011). Emotional Intelligence Model and Marital Satisfaction 

Experiment with Mediation of Insecure Attack Styles (Avoidance and Anxiety) and 

Characteristics of Task Forces in Married Students at Columbia University. Journal of 

the American Board of FamilyMedicine, 20 (1) : 36-44 

Costa, P. T., McCrae, R. R. (1992). Personality at midlife: Stability, intrinsic maturation, 

and response to life events. Assessment,7(4), 365-378.. 

Crayton, W. L. (2010). Attachment Style in College Students. Family Origins and Mental 

Health Correlates Annual Review of Undergraduate Research, School of Humanities 

and Social Sciences, School of Languages, Cultures, and World Affairs, College of 

Charleston. 9, 204-26. 
Ehrenberg MF, Robertson M, Pringle J. (2012). Attachment style and marital commitment 

in the context of remarriage. Journal of Divorce & Remarriage. 2012;53(3):204-19. 

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1990). Manual for the Eysenck Personality Inventory. 

San Diego: Educational and Industrial Testing Service. 

Faleh, A., Bardan, Z., Danaei Koosha, M., Amani, O., Moghaddam Far, N. (2019) The 

relationship between self-differentiation and early maladaptive schemas with marital 

satisfaction of women seeking divorce. Nursing research; 14 (6): 26-34. 
Gildersleeve, S., Singer, J. A, Skerrett, K., Wein, S. (2017). Coding “We-ness” in couple’s 

relationship stories: method for assessing mutuality in couple therapy.Psychotherapy 

Research,27, (3),313–325. 

Godwin, K. M., Swank, P. R., Vaeth, P., & Ostwald, S. K. (2013). The longitudinal and 

dyadic effects of mutuality on perceived stress for stroke survivors and their spousal 

caregivers. Aging and Mental Health,17 (4), 423–431. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/358715/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217644/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217644/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/3738/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2_%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
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 پرسشنامه تمایز یافتگي اسکرون و فریدلندر
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 ه

 1 0 3 9 8 9 است که بیش از حد عاطفی هستم . این من درباره مردم نظر     (9

 1 0 3 9 8 9  . است دشوار دارند اهمیت برایم که افرادی به احساسات ابراز     (8

 1 0 3 9 8 9    . کنم می خودداری ام خانواده به احساساتم بروز از غالبا     (9

 1 0 3 9 8 9 . مانم می آرام ، زا استرس شرایط تحت حتی من     (3

برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب  برای معموال     (0

 دیگران نیاز دارم .

9 8 9 3 0 1 

 کناره او از مدتی ، کند ناامید خودش از مرا ، است نزدیک من به که کسی اگر     (1

 . گیرم می

9 8 9 3 0 1 

 دست از را "هستم کسی چه" که این معنای ، بیفتد زندگیم در که اتفاقی هر     (2

 م .ده نمی

9 8 9 3 0 1 

 1 0 3 9 8 9 .کنم رفتار دارند، من از والدینم که انتظاراتی مطابق خواهم می     (2

 1 0 3 9 8 9 . نبودم( احساساتی)عاطفی قدر این کاش     (1

 1 0 3 9 8 9 دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم. (معموال برای خوشحال کردن90

(دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان 99

 بیان کنم ، ندارند .

9 8 9 3 0 1 

 1 0 3 9 8 9 (وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.98

 1 0 3 9 8 9 اتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود .(گاهی احساس99

(هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از 93

 احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم .

9 8 9 3 0 1 

 1 0 3 9 8 9 (غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.90

 1 0 3 9 8 9 (احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .91

 1 0 3 9 8 9 (گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است .92

 1 0 3 9 8 9 (به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .92

 1 0 3 9 8 9 روابط صمیمانه از دست بدهم . (نگرانم که مبادا استقالل خود را در91

 1 0 3 9 8 9 (بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .80

 1 0 3 9 8 9 (سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .89

 1 0 3 9 8 9 (من نسبتا خودم را قبول دارم .88

 1 0 3 9 8 9 ند .(غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دار89

 1 0 3 9 8 9 (اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم .83

 1 0 3 9 8 9 (اگر با دوستم بحثی داشته باشم ، تمام طول روز به آن فکر می کنم.80

 1 0 3 9 8 9 بگویم . "نه"(حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها 81

 1 0 3 9 8 9 با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم . (وقتی روابطم82

 1 0 3 9 8 9 (هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادر)هایم( به من احساس بدی می دهد.82

 1 0 3 9 8 9 (اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.81

انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران (وقتی کاری 90

 هستم.

9 8 9 3 0 1 

 1 0 3 9 8 9 (برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم.99

(غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی 98

 می کنم 

9 8 9 3 0 1 

 1 0 3 9 8 9 (خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم .99
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 1 0 3 9 8 9 (اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد .93

 1 0 3 9 8 9 (وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم .90

 1 0 3 9 8 9 (هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم .91

 1 0 3 9 8 9 ا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .(غالب92

 1 0 3 9 8 9 (وقتی کاری خراب می شود، معموال صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند .92

 1 0 3 9 8 9 (همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد .91

 1 0 3 9 8 9 کنم درست است. (معموال صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می30

 1 0 3 9 8 9 (اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد .39

 1 0 3 9 8 9 (غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .38

 1 0 3 9 8 9 (گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم .39

*** 

 مه طالق عاطفيپرسشنا
بله     سواالت                                                                   خیر       

.در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس تنهایی می کنم9  9 0 

.ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم8  9 0 

ودگی می کنم.در این ازدواج احساس بیه9  9 0 

.انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است3  9 0 

.حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم0  9 0 

.بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم1  9 0 

.گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم2  9 0 

نار او احساس نزدیکی کنم.در حسرت کسی هستم که در ک2  9 0 

.حس تنهایی بسیار آزارم میدهد1  9 0 

.انگار ازدواجم چیزی کم دارد90  9 0 

.کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند99  9 0 

.اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم98  9 0 

.احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم99  9 0 

نم به کسی تعلق دارم.احساس نمیک93  9 0 

.اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم90  9 0 

.در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم91  9 0 

 0 9  •.کسی را ندارم که به او پناه ببرم92

.اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام92  9 0 

.هیچ کس مرا نمیشناسد91  9 0 

ک نمیکند.هیچ کس مرا در80  9 0 

.اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم89  9 0 

.اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم88  9 0 

احساس میکنم در این ازدواج کامال کنار گذاشته شده ام •89  9 0 

.احساس جدا بودن میکنم)با همسرم(83  9 0 

*** 

 های شخصیتي نئوپرسشنامه ویژگي
کامال  ئواالتس ردیف

 موافق

نظری  موافق

 ندارم

کامال  مخالف

 مخالف

 0 9 8 9 3 هستم یآدم نگران من 9

 0 9 8 9 3 دور و برم باشند یادیهای زآدم شهیدوست دارم هم من 8
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 0 9 8 9 3 بافی هدر بدهمدوست ندارم وقتم را با خیال من 9

 0 9 8 9 3 خوش رفتار و مودب باشم گرانیکنم با دمی یسع من 3

 0 9 8 9 3 دارمنگه می زهیخودم را مرتب و پاک یزهایچ من 0

 0 9 8 9 3 کنمحس می گرانیاغلب خودم را کمتر از د من 1

 یها را کار آسانرفتن با آن رونیو ب گرانیلبخند زدن به د من 2

 دانممی

3 9 8 9 0 

کنم به همان  دایکار را پ کیروش درست انجام  یوقت من 2

 دهمبم و ادامه میچسمی

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 خانواده بگو نگو دارم یاغلب با اعضا من 1

 میریزی کنم که کارهابرنامه یتوانم طورخوبی میبه من 90

 موقع انجام شوندبه

3 9 8 9 0 

مواقع  یاسترس بزرگ هستم بعض کیبار  ریمن ز یوقت 99

 پاشمکنم دارم از هم میاحساس می

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 دانمنمی یدواریخودم را لزوما آدم ام من 98

ن م یهنرها برا ییبایو ز عتیکردن به نظم حاکم بر طب نگاه 99

 جالب است اریبس

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 دانندمی یاز مردم من را آدم خودخواه یبعض 93

 0 9 8 9 3 ستمیبا برنامه ن یلیخ میدر کارها من 90

 0 9 8 9 3 کنممی یو دل افسردگ ییحساس تنهابه ندرت ا من 91

 0 9 8 9 3 برملذت می گرانیاز صحبت کردن با د واقعاً من 92

اجازه بدهند که به  انیمعتقدم که اگر به دانشجو من 92

ها و متناقض گوش دهند، آن زیهای بحث بر انگیسخنران

 شوند. سردرگم و گمراه می

3 9 8 9 0 

کنم تا با  یهمکار گرانیدهم که با دمی حیترج شتریب من 91

 ها رقابت کنمآن

3 9 8 9 0 

ام هست را باوجدان کار که بر عهده یفیکنم وظامی یسع من 80

 انجام دهم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 هستم یکنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگمی حس 89

وجود داشته  تیباشم که فعال ییدهم در جامی حیترج من 88

 باشد

3 9 8 9 0 

که اصال این ایبر من دارد  یزیشعر تأثیر ناچ کی خواندن 89

 تأثیری ندارد

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 هستم بجویبدگمان و ع گرانیمن در مورد مقاصد د معموال 83

اهداف برنامه  نیا یهستم و برا یاهداف مشخص یدارا من 80

 دارم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 کنممی یارزشحساس بیها کامالً اوقت یبعض من 81

 0 9 8 9 3 انجام دهم ییدهم کارها را به تنهامی حیمعموال ترج من 82

 0 9 8 9 3 کنمو نا آشنا را امتحان می دیجد یمعموال غذاها من 82

ها اجازه داده شود دارم که اکثر مردم اگر به آن دهیعق من 81

 به دست آورند ازیخواهند از آدم امتمی

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 کنمرا تلف می یادیوقت ز یقبل از شروع هر کار من 90

 0 9 8 9 3 دانممضطرب می ایبه ندرت خودم را ترسو  من 99

 0 9 8 9 3 هستم یو انرژ رویکنم که پر از ناغلب احساس می من 98

های طیشوم که احساساتم در محبه ندرت متوجه می من 99

 کندمختلف فرق می

3 9 8 9 0 
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 0 9 8 9 3 شناسم مرا دوست دارندرا که می یمردمان شتریب 93

 0 9 8 9 3 کنمبه اهداف خودم سخت تالش می یابیدست یبرا من 90

 0 9 8 9 3 شوممی یبا من عصبان گرانیاز نحوه برخورد د اغلب 91

 0 9 8 9 3 هستم ییباال هیروح یآدم بشاش و دارا من 92

 دیبا یدرباره موضوعات اخالق میاخذ تصم یکه برامعتقدم  من 92

 میکن ءاقتداخودمان  ینیبه مقامات د

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 هستمگری حسابکنند من آدم سرد و از افراد فکر می یبعض 91

 شهیتوانند همشوم مردم میرا متعهد می یبه انجام کار یوقت 30

 کنممی یریگیمطمئن باشند که کار را پ

3 9 8 9 0 

اشتباه از آب در  ایرود نمی شیکارها طبق نقشه پ یوقت اغلب 39

تمام  مهیخواهم آن را نکنم و میمی یاحساس دلسرد دیآمی

 رها کنم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 ستمیبینی نآدم خوش من 38

نگاه  یاثر هنر کیبه  ایخوانم می یکه شعر یوقت یگاه 39

را در خودم  یز برافروختگا یموج ای اسیحالت  کیکنم می

 کنمتجربه می

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 هستم یانعطافدر رفتار و نظر خود آدم سخت و بی من 33

 0 9 8 9 3 ستمیخواهم، قابل اعتماد نکه خودم می یآن قدر یگاه 30

 0 9 8 9 3 شوممی نیغمگ ایبه ندرت افسرده  من 31

 0 9 8 9 3 شوند یمس یمن با سرعت ط یو کارها یزندگ همه 32

 تیوضع ایجهان  تیای به تامل و تفکر در مورد ماهعالقه من 32

 انسان ندارم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 کنم بافکر و با مالحظه باشممی یسع اغلب 31

کارها را به ثمر  شهیهستم که هم یآدم سازنده و مولد من 00

 رساندمی

3 9 8 9 0 

دارم شخص  لیکنم و ممی یاغلب احساس درماندگ من 09

 را مسائلم را حل کند یگرید

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 هستم یفعال اریشخص بس من 08

 0 9 8 9 3 کنجکاوم یلیخ من 09

ها پنهان را دوست نداشته باشم از آن یاگر اشخاص من 03

 کنمنمی

3 9 8 9 0 

 بیخود را نظم و ترت یرسد هرگز بتوانم کارهانظر نمی به 00

 همبد

3 9 8 9 0 

کنم که دلم احساس خجالت می یها من طوروقت یبعض 01

 پنهان کنم گرانیخواهد خودم را از دمی

3 9 8 9 0 

 گرانیرهبر د نکهیدهم راه خودم را بروم تا امی حیترج من 02

 باشم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 رمبلذت می یها و افکار انتزاعهیکردن با نظر یاغلب از باز من 02

د به مقاص دنیرس یبرا گریباشد من حاضرم از افراد د ازین اگر 01

 خودم استفاده کنم

3 9 8 9 0 

 0 9 8 9 3 باشد یدر حد عال میکنم کارهامی یسع من 10

*** 
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 9 فکر می کنم من و همسرم صمیمی ترین دوستان یک دیگر هستیم. 9 8 9 3 0 

 8 همسرم مشکل من را مشکل خودش می داند.  9 8 9 3 0

 9 هنگام بروز مشکالت، همسر من بزرگترین حامی من است. 9 8 9 3 0

 3 همسرم با من صادق است.  9 8 9 3 0

 0 بین من و همسرم پیوندی قوی و پایدار وجود دارد. 9 8 9 3 0

 1 من و همسرم بسیار به هم اعتماد داریم . 9 8 9 3 0

 2 اگر مشکلی داشته باشم همسرم به راحتی خودش را کنار می کشد.  9 8 9 3 0

 2 اگر با خانواده همسرم دچار مشکل شوم، روی کمک همسرم می توانم حساب کنم. 9 8 9 3 0

 1 همسرم رابطه مطلوبی با خانواده من دارد. 9 8 9 3 0

 90 احساس می کنم برای همسرم یک غریبه هستم. 9 8 9 3 0

 99 فکر می کنم همسرم در کنارم است نه در جبهه مقابل من. 9 8 9 3 0

 98 اش از من تعریف و تمجید می کند. همسرم نزد خانواده 9 8 9 3 0

 99 احساس می کنم من مهمترین فرد در زندگی همسرم هستم.  9 8 9 3 0

 93 همسرم از من در برابر بدرفتاری های خانواده اش حمایت می کند.  9 8 9 3 0

 90 همسرم خیلی از مسائل را از من پنهان می کند.  9 8 9 3 0

 91 همسرم همیشه من را در ایجاد مشکالت مقصر می داند.  9 8 9 3 0

 92 همسرم نزد خانواده اش از من بدگویی می کند. 9 8 9 3 0
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Abstract  
Aim: The purpose of this study was to present a model of emotional divorce based on 

differentiation with the mediating role of personality structure and experience of usness in 

parents of students referring to counseling and guidance centers of the association of parents 

and educators of Tehran was done. Method: According to the research indicators and goals 

research, the research method was descriptive-correlational. The statistical population of this 

study included all parents of students referring to counseling and guidance centers of the 

association of parents and educators of Tehran in 2020.Sampling method was multistage 

random sampling and statistical sample size based on sample power software (350 people) was 

considered and analyzed. Data were collected from the Guttman (2008) Emotional Divorce 

Questionnaire, Skorn and Friedlander (1989) Differentiation, McCray and Costa (NEO-AC) 

Personality Structure (1992), Vedes, Nussbeck, Bodenmann (2013) experience of usness were 

used and run on the desired sample. Data were analyzed using SPSS software and smartpls 

structural equations. Results: The results showed that, present a model of emotional divorce 

based on differentiation with the mediating role of personality structure and experience of 

usness in parents of students referring to counseling and guidance centers of the association of 

parents and educators of Tehran accordance with the theoretical model and has a good fit,also, 

was a significant relationship between the components of differentiation, personality structure 

and experience of usness with emotional divorce, on the other hand, there was a strong effect 

between the components of differentiation with emotional divorce and mediation of personality 

structure and experience of usness in the parents of students referring to counseling centers in 

Tehran. Conclusion: Accordingly, the results show that the differentiation, personality 

structure and experience of usness of each couple based on mutual understanding of each 

other's needs can be predictive marital commitment in the context of effective marital 

relationships and creating intimacy, commitment in relationships and reducing the incidence 

of emotional divorce in couples. 
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