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 Purpose: The aim of this study was to present a model of 

emotional divorce based on differentiation with the mediating 

role of personality structure and attachment styles. 

Materials and Methods: The research method was 

correlational. From all parents of students with marital 

conflicts who referred to counseling centers in Tehran in 1399, 

350 people were selected by multi-stage random sampling. 

Tools used were Guttman (2008) Emotional Divorce 

Questionnaire, Scorne and Friedlander Differentiation, 

McCray and Costa NEO-ACI Personality Structure, Collins 

and Reed Attachment Styles (RASS). Data analysis was 

performed using structural equations using smartpls3.2.8 

software. 

Findings: The results showed that the tested model is of good 

quality. The direct effect of differentiation components, 

personality structure and attachment styles with emotional 

divorce was significant. Also, in the relationship between the 

components of differentiation and emotional divorce, 

personality structure and attachment styles played a mediating 

role. 

Conclusion: Therefore, considering the significant 

relationship between differentiation components and the 

mediating role of personality structure and attachment styles 

with emotional divorce, therapists can discuss and treat 

emotional divorce in order to create cohesion and create a 

satisfactory marital relationship based on understanding 

personality structure and Improve attachment styles and 

increase differentiation in couples. 
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 137... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

با نقش  یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف

 یدلبستگ یو سبک ها تیساختار شخص یانجیم

 1 یدیرش سیفرنگ
قم،  ،یگروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یدکتر دانشجو

 .رانیا
 

 2*رپوریمن نادر
 رانیقم، ا ،یواحد قم، دانشگاه آزاد اسالم ،یروانشناس ار،گروهیدانش
 مسئول( سندهی)نو
 
 3فرد  یدوکانه ا دهیفر

رودهن،  ،یگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ار،یدانش
 .رانیا

 
  دهیچک

براساس  ی: هدف پژوهش انجام شده ارائه مدل طالق عاطفهدف
 یلبستگد یو سبک ها تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیتما
 .بود

 هیکل انیبود. از م یروش پژوهش از نوع همبستگ و روش ها: مواد
به  1399که در سال  یتعارضات زناشوئ یدانش آموزان دارا نیوالد

نفر به روش  350مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، 
مورد  یانتخاب شدند. ابزارها ای¬چند مرحله یتصادف یرینمونه گ

 یافتگی زی(،تما2008گاتمن) یعاطف قطال یاستفاده، پرسشنامه ها
مک  (NEO-ACI)نئو تیساختار شخص دلندر،یاسکورن و فر

بود.  (RASS)دیو ر نزیکول یدلبستگ یو کاستا، سبک ها یکر
و با استفاده از  یداده ها به روش معادالت ساختار لیو تحل هیتجز

  .انجام گرفت smartpls3.2.8 نرم افزار
 یمطلوب تیفیها نشان داد که مدل آزمون شده از ک افتهیها:  افتهی

ساختار  ،یافتگی زیتما یمولفه ها میبرخوردار است. اثر مستق
معنادار بود.  یبا طالق عاطف یدلبستگ یو سبک ها تیشخص
 ،یو طالق عاطف یافتگی زیتما یمولفه ها نیدر رابطه ب ن،یهمچن

 .داشت یانجینقش م یدلبستگ یو سبک ها تیساختار شخص
 زیمات یبا توجه به رابطه معنادار مولفه ها ن،یبنابرا :یریگ جهینت
با  یدلبستگ یو سبک ها تیساختار شخص یانجیو نقش م یافتگی

و درمان طالق  یتوانند در بحث بررس یدرمانگران م ،یطالق عاطف
 تبخشیرضا ییانسجام و خلق رابطه زناشو جادیمنظور ابه یعاطف

و  یدلبستگ یت و اصالح سبک هایبراساس شناخت ساختار شخص
   .بپردازند نیدر زوج یافتگیزیتما شیافزا
 

 ،تیشخص ،ساختاریافتگی زیتما ،یطالق عاطف کلیدی: یها واژه
 .یدلبستگ یسبک ها

 
 15/03/1400: افتیدر خیتار
 20/06/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولmonirpoor1357@yahoo.com 

 مقدمه
خانواده محل برآورده ساختن نیازهای مختلف جسمانی، عقالنی و 

از نیازهای زیستی، روانی و شناخت  عاطفی است و داشتن آگاهی
چگونگی برآورده کردن آنها ضرورتی انکار ناپذیر و باعث تسهیل 
در امر رشد و تعالی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و شغلی می 

بخش بین زوجین از طریق عالقه متقابل، روابط رضایت (.1شود )
 تواند برمیزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل سنجش است و می 
تکـوین  سالمت خانواده و از طرفی بر رشد و شکوفایی استعدادها،

 یاساس بررس نیر همد باشدمی اعضای خانواده تأثیر گزار  شخصیت،
ی یخانواده و روابط زناشو یکه منجر به فروپاش یمسائل و مشکالت

قرار داشته روانشناسان و مشاوران می گردد، همواره مورد توجه 
بطه با رضایت زناشویی آمار و ارقام بیانگر این است در را.(2)است

می عاطفی های زناشویی که منجر به طالق که درصد ناسازگاری
پدیـده ای پنهان و ثبت نشده  شود روبه افزایش است. طالق عاطفی

ها می باشد، که اگر چه زن و شوهر به در زندگی بسیاری از زوج
بدون الق عاطفی زوجین . در طشوندطـور رسـمی از هم جدا نمی

ای نسبت به هم و فقط به صورت هم خانـه هیچ احساس و عاطفه
افزایش طالق عاطفی به میزان  .دهنـدبه زندگی خـود ادامـه مـی

زا باشد و پیامدهای بسیار زیادی را برای تواند آسیبای میقابل توجه
ن یک نه بعنواپیامدها  طرفین و بنیان خانواده به ارمغان بیاورد

اختالل مقطعی در زندگی زناشوئی بلکه به صورت وضعیتی پایدار 
عامل  ازدهی یدر پژوهش و همکاران ی(.باستان3)شودایجاد میوارد 

عدم  ،یارتباط مشکالت مرد، یتوجهی شامل؛ب را که یطالق عاطف
عدم  ،یعدم همدل ز،یآم خشونتی رفتارها ،یعاطف یازهاین نیتأم

دم ع ،یاعتمادی نادرست همسر، ب انتخاب گر،یکدیگذراندن زمان با 
 مرد را نشان دادند.  یمرد و عدم تعادل روح تیاحساس مسئول

اغلب مشکالت بین فردی که زوجین تجربه می کنند تحت تاثیر 
در  شیوه تصور آنها در روابط خود با دیگری می باشد. این شیوه

گر با یکدیبرگیرنده میزان تمایزیافتگی زوج ها در تعامالت خود 
ها تحت تاثیر  باورهای زوجینتحول  را شامل می گردد.

فرهنگ،خانواده،مذهب و عوامل مربوط به جنسیت سن یا 
 ستمیس هیمفهوم نظر نیمهمتر یافتگیزیتما .دشخصیت فرد قرار دار

 یها ندیفرا کیفرد در تفک ییتوانا زانیخانواده است و م های
که تعامالت افراد در  ییاز آنجا دهد،یرا نشان م یو احساس یعقالن

هم م نیا نیباشد،  بنابرا یاحساس م شتریعقل و ب هیخانواده بر پا
 کمک اریبس یو عقل یاطفو تعادل تعامالت ع تیریدر مد تواندیم

که  یفاز استقالل عاط یبه حد دنیرس یعنی یافتگیزیکننده باشد. تما
 جو در شدنبدون غرق ،یجانیو ه یعاطف هایتیفرد بتواند در موقع

-یرگیمیتصم یبه صورت خودمختار و عقالن ها،تیآن موقع عاطفی
 و دندار دشانیاز خود و عقا یمشخص فیتعر افتهیزیکند. افراد تما

 تیو در موقع ندیانتخاب نما یرا در زندگ شیجهت خو توانندیم
 یاز افراد منجر به بروز رفتارها یاریکه در بس یعاطف داًیشد یها
شود، کنترل خود را از دست  ینافرجام م ماتیو تصم یاراد ریغ

 ج هایزوکنند.  یرگیمیندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصم
، سازندبرقرار  یکدیگررا با  یروابط سالم توانندیم افتهیزیتما

خود را حفظ  تیهو ند،یخود را کنترل نما جاناتیاحساسات و ه
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بر همین  (.4و به طور مستقل فکر، احساس و عمل کنند ) ندینما
براساس چهار عامل اصلی شکل می گیرد که تمایزیافتگی،  اساس
، حالتی است که در آن احساسات بر  نی، واکنش پذیری هیجاشامل

زوج هایی که دارای تعارض در این حالت .عقل و منطق غلبه دارد
میم تص انی و هیجاناتشبراساس واکنش های عاطف می یاشند بیشتر

موقعیت من به معنای داشتن عقاید و کنند. و رفتار می دنمی گیر
باورهای مشخص در زندگی است. هم آمیختگی با دیگران  یعنی 

در حضور دیگران می باشد؛ افراد هم  واگراناتوانی در حفظ عقاید 
آمیخته، تحت تأثیر سیستم عاطفی محیط و واکنش دیگران رفتار 

گسلش عاطفی  زمانی که تجربه های درونی یا تعامالت .دمی کنن
بین فردی بسیار تنش زا باشد، افراد تمایز نایافته از دیگران فاصله 

حالی که افراد تمایز یافته ضرورتی احساس  درعاطفی می گیرند؛ 
کنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند. این گونه افراد نمی

د؛ افراد تمایز نایافته روی هم رفته در از هویتی محکم برخوردارن
شوند؛در حالی که افرادی که روابط صمیمانه با دیگران مستحیل می

شده شان را حفظ  فیتعر خودبه خوبی تمایز یافته اند قادرند 
خانواده  نیفرد در ب یافتگی زی(. بوئن معتقد است سطح تما5،6کنند)

 نیو تعامالت ب هاییایپو ریو به شدت تحت تأث کندیمبدأ رشد م
. او معتقد گذاردیفرد اثر م ندهیآ یاعضای خود قرار دارد و در زندگ

ر که د زیو سطح تما یسبک زندگ از ییاست که افراد با الگوها
 ان،یم نی. در اشوندیم ییزناشو یوارد زندگ افتهیخانواده مبدأ رشد 

توانند  یم یکمتر زانیدارند، به م ینییپا یافتگیزیکه تما ینیزوج
از طرف مقابل دارند تا  یدارند و انتظارات ییازهایبفهمند که چه ن

هش منجر به کا تاً یامر نها نیاداشته باشند که  یمطلوب یبتوانند رابطه
در بررسی های مختلف هم نتایج نشان داده شود. یم ییزناشو تیرضا

توانند  یم یدارند، به نحو بهتر ییباال یافتگیزیکه تما ینیزوجاست 
 جهیرابطه شان غلبه کنند و در نت یبر موانع و مشکالت در ط

گی افتیزیتما ی هایژگیودارا بودن  دارند . ییباال ییزناشو تیرضا
یم ییزناشو تیرضا شیموجب استحکام روابط و افزا زوج های در

ی بیان و نجف لو انینیحسیی، و کاکابرا انیکرانمچنین . هشود
ن و حس انسجام و همچن یزندگ تیفیبا ک یافتگیزیکه تماداشتند
به  دید دیو معنادار دارد. حال با میارتباط مستق زوجین یشادکام

توان  یم هاییافراد از چه روش یافتگیزیمنظور ارتقاء سطح تما
 افراد یافتگیزیبر تما توانندیم یکمک گرفت و چه مداخالت

مت روان سال دیخانواده کل هایستمیس یدر تئور.اثربخش باشند
 یافتگیزیاز هر دو حس تعلق به خانواده و تما یبرخوردار زوج ها

 ،یو جسمان یروان یها یماریب بر همین است وجود (.7نهفته است)
 زیبا سطح خود متما ،ییمشکالت زناشو ژهیو به و یمشکالت اجتماع

که واکنش  یینشان داد زوج ها بوسر و همکاران. رابطه دارد یساز
با  یدمحدو یختگیکمتر و هم آم یعاطف زیکمتر، گر یعاطف یریپذ

 از یباالتر زانیخود دفاع کنند، م دیقادرند از عقا،دارند گریکدی
 نیوجز نیب بخشتیروابط رضا کنند. یرا تجربه م ییزناشو تیرضا

 رگیو تفاهم همد گریمراقبت از همد زانیعالقه متقابل، م قیاز طر
د بر رش یتواند بر سالمت خانواده  و از طرف یقابل سنجش است و م

و شکوفایی استعدادها، تکـوین شخصیت، رشد جسمانی، شناختی، 
 (.8)اشدبمی گزار  ریعـاطفی و اخالقـی اعضای خانواده تأث

از اهمیت بسزایی برخوردار است  تعامالت زوجین درکه  یامسئله
 نیاز زوج کیهر  یتیشخص می توان اشاره داشت به عامل ساختار

؛ شود یمکه موجب سازگاری و رضایت زناشویی در روابط زوجی 
تأثر م نیزوج یتعامل یباورند که الگوها نیچام بر ا نیو ف یبرادبور

ه افراد در رابط یتیآنان است.صفات شخص یتیشخص یها یژگیاز و
قد ، معتزنکیگذار است.آ ریتأث اریبس نیزوج یدر زندگ عیبا وقا

از  یدتمنیبر رضا میمستق ریانسان عالوه بر تأث تیاست که شخص
 عینسبت به وقا یاحساس یهاواکنش قیاز طر ،ییروابط زناشو

الزم  ییوزناش ۀامر رابط نیا هیباشد. بر پا رگذاریتواند تاث یم یزندگ
  یگذشت ، فداکار تفاهم،، ی، همدرد یاست براساس محبت، همکار

 یمشترک زن و شوهر استوار باشد. مفهوم زندگ یمتقابل و زندگ
زن و شوهر و  تیاستقالل شخص یبا توجه به حفظ نسب ییزناشو

 یهایازمندین یو ارضا یبعد یفراهم ساختن امکان رشد و تعال
است. دور شدن از  افتهی نیها تکواز آن کیمشروع و متقابل هر 

متناسب با  ییزناشو یاساس یهامفهوم و عدم توجه به هدف نیا
 یهاییزناشو یسبب فراوان ،یاجتماع یزندگ اتیو مقتض طیشرا

 یکبر همین مبنا ی(. 9شود) یطالق م تیبسامان و در نهاسست و نا
مدت وجود شناخت  یموفق و طوالن یازدواج ها یها یژگیاز و

از  کیهر  تیباشد. شخص یم نیاز زوج کیهر  تیشخص ساختار
است که بر تمام  یمفهوم روان شناخت نیتر ریفراگ ن،یزوج

 ساختار(.10گذارد) یم ریتاث گریکدیدر تعامل با  افراد یکارکردها
روان  زانی)منوع ویژگی های شخصیت از قبیل  و یتیشخص

 نیاز زوج کیهر  ییدرون گرا ای ییبرون گرا ،یینژندگرا
 ن،ی(، بر نوع روابط زوجیشناس فهیو وظ ی، همساز ی،گشودگ

 بطدر رواتفاهم ایجاد و  ییزناشو تیرضا گر،یکدیتعامالت آنان با 
با  نیعوامل هر کدام از زوج نیا هی.بر پاتاثیر گزار است نیزوج

 یم گریکدی یتیشخص یها ساختاراز  یشناخت و آگاه
را در زندگی تجربه  گریاز همد تیو رضا یتواننداحساس خوشبخت

ه نسبت ب زوجهر  تیشخص ساختاربراساس نظر روانشناسان  .کنند
اساس روابط  نیرسان و استرس زا متفاوت است، بر هم بیعوامل آس

زوجی ناکارآمد و پر هرج و مرج در زوجین دارای اختالل 
 تونی(.کرا11)شودیم ییتعارضات زناشو جادیشخصیت، باعث ا

است که بر  یاز جمله عوامل تیشخص یها یژگیمعتقد است که و
باشد. از  یهمسران اثر گذارم ییاز روابط زناشو یتمندیرضا زانیم

از  فرد ریادراک و تفس ۀبا نحو قاً یعم تیشخصساختارکه  ییآنجا
 یعیاسترس زا مرتبط است، طب یدادهایجهان و واکنش او به رو

در  گرید یها یژگیاز و تیشخصاز ویژگی های  یاست که برخ
 یتیشخص یها یژگیو یکه دارا یاست. افراد رتریانعطاف پذروابط 

 یاتوانند پاسخ ه یکه نم یکسان نیباشند و همچن یم ریانعطاف ناپذ
خاص منطبق سازند فاقد مهارت  تیموقع کی یخود را با تقاضا

 .دهند ینشان م یواکنش ها را به زندگ نیبوده و بدتر یزندگ یها
 نیوکنابلچ فدرزدر مطالعات خود ب گالین،سایدورب استرودا،

 وجودرابطه معنادار  نیزوج تی)بهنجار و نابهنجار( و رضا تیشخص
عوامل ی هادی و همکاران نشان داد که میلپژوهش س جنتای .دارد

 یهایژگیو،یو روان یسالمت جسمت،یشخصساختار)یفرددرون 
(، یمذهب -یو اشتراکات معنو هایژگیمثبت و و یشناخت
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  و همکاران                 یدیرش سیفرنگ  139

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و رابطه سازنده، عشق و عاطفه و  یارتباط یها)مهارتیفردنیب
-اشتغال،یاجتماع تی)حمایطیمح و (یارتباط و رابطه جنس نیهمچن

را  ییسالمت رابطه زناشو توانندی( مناسبم یاقتصاد تیوضعو
 ،تیشخصساختارکه  بیان داشتند یقرار دهند. کوه ریتحت تاث

 ینیبشیرا پ ییزناشو یسرخوردگ ،یانهیو عوامل زم یسالمت روان
. رحیمی پردنجانی و همکاران نشان دادند که می توان کندیم

می های شخصیتی آن ها گیرا ازطریق ویژ زوجینرضایت جنسی 
-؛ محمد زادهانیفرهاد فاطمی وان،شاکری .کرد پیش بینیتوان 

نشان دادند که  ،یو برجعل یجمهر ،یبردنجان یمیرح،یمیابراه
ثبت رابطه م ییزناشو تیاتوافق و باوجدان بودن با رض ،ییبرونگرا

حت ت،ییناشوز یتعامل یداشتند که الگوها انیو همکاران؛ ب یدارد. ل
شود.  یم جادیا یزندگ یدادهایو رو نیزوج تیشخص ساختارریتأث

 نییتوانند تب یمهر یک از زوجین  تیشخص ساختاراساس  نیبر هم
 یافتگی زیاز جمله؛ تما یروان شناخت یها یژگیاز و یاریگر بس

در تعامالت  ییزناشو تیمیو صم یشناخت یریخود، انعطاف پذ
سازد. شواهد  یم انیعامل را نما نیباشد که لزوم توجه به ازوجین 

 یبرقرار یراب یدهد که زوج ها در جوامع امروز یفراوان نشان م
و  ریروابط خود با همسرانشان با مشکالت فراگ یجانیه تیریو مد

 (.12مواجه هستند) یمتعدد
ترین نهـاد جامعـه اسـت و ورود هـر عامـل بنابراین خانواده مهم

 نیتراز مهم یکیگذارد. زایـی بـر کارکردهـای آن تـاثیر میتنش
 یم نیزوج یدلبستگ یسبک ها ،یفرد نیعوامل مؤثر در تعامالت ب

ا از ر یاثر قابل مالحظه ا ییزناشو تیرضا یریباشد که در شکل گ
 یکه در زندگ یمسائل لیبه دل نی(. زوج13دهد ) یخود نشان م

 تبافتد و با توجه به نحوه نگرش آنها نس یاتفاق م شانیبرا ییزناشو
شوند،  یکه با آن روبرو م یمسائل، مشکالت و حوادث ا،یبه قضا

دهد و براساس  یقرار م ریسالمت جسم و روان خود را تحت تأث
خود اتخاذ نموده اند، باعث  یکه در زندگ یریو جهت گ دگاهینوع د

 شوند یاضطراب و استرس در خود م ،یافسردگ شیافزا ایکاهش و 
و روابط  یاز زندگ یتمندیو رضا یارسازگ زانیعامل بر م نیکه ا

 یدر نوجوان یسبک دلبستگ نیچند یباشد.بالب یم رگذاریتاث ییزناشو
 -طربمض ،یاجتناب من،یا یدلبستگ»دهد:  یم حیرا توض یو بزرگسال
 سازهنیتواند زم یوالد، م -کودک یدلبستگ یالگو نیا«. دوسوگرا 

مشکالت  لی، از قبیدر زندگ یبرخورد فرد با مسائل آت ۀنحو
د عوامل باش نیاز ا گرید یاریازدواج و بس ،یشغل ،یعاطف ،یلیتحص

فرد را نسبت به مسائل و مشکالت  شیگرا ۀویتواند ش یم زیو ن
ه ب یدلبستگ تیفیمتعدد نشان دادکه ک یهایسازد. بررس یشخص
کنار آمدن با  ۀافراد، نحو یو همساالن با سالمت روان نیوالد

 یاز زندگ تیو رضا ییزناشو یاز زندگ تیو رضا ختلفم یهابحران
 یدهد که  دلبستگ یدارد. پژوهش ها نشان م یداریارتباط معن یکل

شد دوران مرتبط هستند و مراحل ر گریکدیگذشته و حال با 
 ییبر روابط زناشو نیفرد با والد یۀخصوص روابط اولبه یکودک

دو  یو عملکرد جنس یدلبستگ یسبک ها ی(.بطور کل14دارد ) ریتأث
قرار دارند و در  نیروابط زوج ریهستند که تحت تاث یحوزه مهم

ون جانس  قاتیگذارند. در تحق یم ریتاث یبروز و کاهش طالق عاطف
یم یو چور نوع دلبستگ انیرا ل،ی، کمرا وکالوت، خل تبورنیو و

امل، نحوه تع ،یسازگار تیفیکننده ک ینیبشیپ یاتا اندازه تواند
 یجانیو ه یرشد اجتماع ،یمیصم یفرد نینحوه نگرش فرد به رابطه ب

 جاناتیه یمنف راتیمحققان نشان دادند که تأث نیباشد. همچن
ها  با خشونت و زوج یهاو ترس( در تعامل ی)خشم، نفرت، ناراحت

 نیمرتبط است. با توجه به ا یو اختالل در عملکرد جنس یریدرگ
نقش و  گاه،یجا ت،یهستند که هو یگروه نیترامر که زنان مهم

 ر،ییتوسعه، دچار تحول، تغ انیدر عبور از جر شانیزندگ تیفیک
 یریگلهرو، اغلب به تضاد و فاص نیتالطم  شده است؛ از ا

با  (. 15آورند) یم یاز همسر، تنش، استرس و فشار رو یشناختروان
با چالش ها و  یدر زندگ یهمه انسان ها گاه نکهیتوجه به ا

ها توجه به  یدشوار نیا انیشوند.در جر یمواجه م یالتمشک
منجر به بهبود  گریهمد یفیک یایو درک دن گریکدی یازهاین

ها ادراک زوج شودیباعث م یو از طرف شودیرابطه م تیفیک
ییو رابطه زناشو گریکدینسبت به خود،  یندتریتر و خوشامثبت
یدرمان م یاقدام برا یها هنگاماساس زوج نیکنند. بر ا دایپ شان
خ بحران ر کی ای یجانیفاحش ه رییتغ کیکه در رابطه شان  کنند

داده باشد.کارآمدی فرد در مسائل فردی واجتماعی به طورقابل 
مالحظه ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با 
رویدادها تعیین می شود،به طورکلی توانایی های هیجانی رفتار 
وپیامدهای زندگی را پیش بینی می کنند. مطالعات اخیر دانشمندان 

زندگی اجتماعی انسان میان احساس و تفکر، نشان می دهد در 
همبستگی بنیادی وجود دارد. عاطفه می تواند فرایند تفکر و محتوای 

 ریأثت نهیفکر، قضاوت و رفتار را تحت تاثیر قرار دهد.شناخت درزم
 یتواند نقش مهم یم ییزناشو یدر زندگ ؛سبک های دلبستگیابعاد 

نهاد  یثبات و استوار جهیو در نت ییروابط زناشو میرا درجهت تحک
 دادیدر مواجهه با رو نیزوج نکهیبه ا توجهبا  .(16کند) فایخانواده ا

 ی تجربه لیتعد ایاصالح  یبرا یمتفاوت جاناتیاسترس زا، از ه یها
براساس نوع ساختار شخصیت شان بکار می برند، نوع  خود یجانیه

برون ریزی احساسات می تواند تاثیرات بسزایی را در روابط و 
و شناخت  یآگاهبر همین اساس  .تعامالت زناشویی ایجاد سازند

ی یو زناشو یفرد نیدر روابط ب جاناتیه یو نحوه اثرگذار جاناتیه
د، پذیرش( نقش اساسی ی، تعههمدل ت،یامن)درک متقابل، جادیادر

در به خطر  ینقش طالق عاطف تی(. با توجه به اهم17)ایفا می سازد
نکته که  نیانداختن کارکرد خانواده و سالمت جامعه و نظر به ا

رو است، خأل روبه یریگچشم راتییدر کشور با تغ یطالق عاطف
 پژوهشرسد. یبه نظر م یجد ،یعلم یادیبن یگونه پژوهش ها نیا

 یطالق عاطف ینیب شیپ یبرا یرفته با هدف ارائه مدلصورت گ
بک های سو  تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیبراساس تما

طالق  نیب شیپ یرهایانجام شده است. با مشخص کردن متغ دلبستگی
فراهم  یمداخله ا یپژوهش ها یرا برا نهیتوان زم یم ،یعاطف

 شیرو به افزا یکه همانند طالق رسم یعاطف طالقساخت و از 
 نمود.  یریشگیاست، پ

 

 روش هامواد و 
و از نظر روش جزء  یادیبن یپژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهش

 تیداو ه یمتوال-یاز نوع اکتشاف یهمبستگ - یفیتوص یهاپژوهش
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 140... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

دانش  نیوالد هیکل رندهیپژوهش دربرگ یشده بود .جامعه آمار
و  ایانجمن اول ییآموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنما

ها که تعداد آن 1399آموزش و پرورش شهر تهران در سال  انیمرب
 یصورت تصادفبه یریگنمونه وشنفر بود. ر 1258بالغ بر 

محقق، شهر تهران به پنج  نیشیپ اتی)با توجه به تجربیاچندمرحله
و از هر  دیگرد میشرق، غرب و مرکز( تقسمنطقه )شمال، جنوب، 

 ساده انتخاب شد یمنطقه تعدادپنج مرکز مشاوره به صورت تصادف
 ریبه صورت غ نفر از والدین 15و از هر مرکز مشاوره تعداد 

داوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد، به طور  ،یفتصاد
مراجعه کننده به مراکز مشاوره  نفر از والدین 75از هر منطقه  یکل

 یافزار آماربه عنوان نمونه انتخاب شدند، و حجم نمونه بر اساس نرم
یدرصد افت آزمودن 20نفر( و با توجه به احتمال  350سمپل پاور )

ورود به پژوهش  یارهاینفر انتخاب شد. مع 420تعداد نمونه  ها
 نیواج بمشترک، محدوده سن ازد یسال زندگ هفتشامل حداقل 

دارای سواد کافی بمنظور پاسخدهی به سال به باال،  45تا  25
ونه بگ ،ییتعارضات و مشکالت زناشو ،داشتنپرسشنامه های مذکور

بهبود  نهیدر زم یا ژهیو یدر زمان پژوهش،درمان روانشناختای که 
رده ک افتیدر زینکرده باشند و اگر ن افتیدر ییتعارضات زناشو

 یماریسابقه ب ،عدمگذشته باشد کماهیحداقل  یبلق یهااز درماناند
تن خروج داش یارهایمع، مارستانیدر ب یو سابقه بستر یروان ،یعصب

 مشهود و حاد، سوءمصرف مواد، بود. یو روان یجسمان یهایماریب
 

 ابزارها
توسط  یسؤال 24پرسشنامه  نیاطالق عاطفی گاتمن: پرسشنامه 

شکست ساخته شده است و به  ای تیاز کتاب موفق 2008گاتمن 
اسخ و پ کی ازیبه آن پاسخ داد. پاسخ بله امت دیبا ریخ ایبله  وهیش
ر صفر  و حداکث اسیمق نی. حداقل نمره در اردیگیم ازیصفر امت ریخ

 احتمالباشد  شتریبله ب یهاجواب زانیاست. هر چقدر م 24نمره 
است که  8پرسشنامه عدد  نیاست. نقطه برش ا شتریب یطالق عاطف

ار قر یباالتر از آن باشد در معرض خطر طالق عاطف یاگر نمره فرد
توسط متخصصان  یاکه کورد کمک حرفه شودیم هیدارد و توص

 یلعام لیسازه از تحل ییبه دست آوردن روا ی. براردیمربوطه قرار گ
استفاده شد. در  یماکس و آزمون اسکریوار یبه روش چرخش

 93/0 اسیاعتبار مق یکرونباخ برا یو رضازاده آلفا یپژوهش موسو
 به دست آمد. 83/0ذکر شده است. در پژوهش حاضر 

(: DSI)دلندریخود اسکورون و فر یافتگی زیپرسشنامه تما
ال در س  دلندریخود توسط اسکورن و فر یافتگیزیپرسشنامه تما

است که  هیگو 45پرسشنامه شامل  نیساخته شده است. ا 1998
ت مربوط به افکار و احساسات افراد درباره خودشان و ارتباط سؤاال

واکنش  اسیخرده مق 4 یپرسشنامه دارا نیاست. ا گرانیآنها با د
با  یختگیو هم آم  یعاطف سلشمن ، گ گاهی، جا یجانیه یریپذ
 تا کیاز  یکرتیل یشش درجه ا فیاست که براساس ط گرانید

 فیپرسشنامه براساس ط یشود. نمره گذار یم یشش، نمره گزار
تا کامال  1عدد  ست،ین حی)ابدا در مورد من صح ینقطه ا 6 کرتیل

. در ردیگ ی( مورد سنجش قرار م 6است، عدد  حیدر مورد من صح
در خصوص هر کدام از  یابیتعداد سئواالت مورد ارز نامهپرسش نیا

سؤال( 11)یجانیه یریشامل واکنشپذ یافتگیزیتما یها اسیمق ریز
با  یعیاست که فرد به محرک طب یازتاب دهنده درجه اکه ب

 گاهی.جادهدیپاسخ م یعاطف یریپذ رییبا تغ ایاز حد  شیب تیحساس
 یوفادار زانیم خود،واضح حس  فیسؤال( که در کنار تعر11من)

 دیکه فرد مجبور به انجام خالف عقا یرا در زمان یشخص دیبه عقا
سؤال( نشان دهنده 12)ی.گسلش عاطفکندیخود است، مشخص م

از حد در  شیب یریپذ بیواحساس آس تیمیاحساس ترس از صم
 نشان اسیخرده مق نیمرتبط با ا یاست. ماده ها گرانیارتباط با د

 شیمانند عملکرد ب یدفاع یرفتارها انه،یمیصم ابطدهنده ترس از رو
 گرانیبا د یختگی. هم آمباشدیانکار م ای ،یریگاز حد، فاصله

 با یاز حد عاطف شیدر روابط ب یریدهنده درگسؤال( که نشان12)
سوال ها  یپرسشنامه بعض نی. در اردیگ یاست،را دربر م گرانید

 276حداکثر نمره پرسشنامه  .شود یم یبصورت معکوس نمره گذار
 یافتگیزیتما زانیم نشان دهنده 115تا  46 نیب نمرات و باشد یم
 یافتگیزیتما زانیمنشان دهنده  161تا  115، نمرات بین نییپا

. باال است یافتگیزیتما زانیم بیانگر 161نمره باالتر از و  متوسط
 ییایپا بیکرونباخ ضر یبا استفاده از روش آلفا دلندریاسکورن و فر

واکنش  اسیخرده مق یو برا 88/0 یافتگیزیتما یکل اسیمق یبرا
و هم  80/0 یعاطف زی، گر80/0من  گاهی، جا83/0 یعاطف یریپذ
آلفا در  بیضر نیگزارش دادند. همچن 74/0 گرانیبا د یختگیآم

 ی، آلفاییگزارش شده است.نجفلو 84/0پژوهش پلک و پوپکو  
 گرانیبا د یختگی، هم آم81/0 یعاطف یریواکنش پذ یکرونباخ برا

 اسیو نمره کل مق 76/0 یعاطف زی، گر64/0من  گاهی، جا79/0
گزارش  94/0کرونباخ  یآلفا بیضری.سلطاننمودگزارش  72/0

 ییاز روا نانیمنظور اطم یه هومن و عالقمند ،ییثناهمچنین . داشت
 نهیمز نیخود، از ده نفر از صاحب نظران در ا یافتگیزیپرسشنامه تما

ته قرار گرف دییابزار مورد تأ نیا ییمحتوا ییشده که روا ینظر خواه
 یمحتوا ییروا نیهمچنو  81/0کرونباخ  یآلفا انیاسک شد.

اعتبار  زانیپژوهش م نیپرسشنامه مطلوب گزارش شد.در ا
و در خصوص 82/0کرونباخ  یبراساس آلفا یافتگیزیپرسشنامه تما

 یجانیه یریواکنش پذ بیبه ترت یها اسیاز خرده مق کیهر 
با  یختگیو هم آم 83/0 ی، گسلش عاطف82/0من  گاهی، جا83/0

 بدست آمد. 81/0 گرانید
 بلندفرم  (:NEO-ACنئو) یتیشخص یها یژگیو پرسشنامه

توسط مک کری و کاستا ساخته  یتیشخص یها یژگیپرسشنامه و
اصلی  جنبه 5باشد این پرسشنامه  یسوال م 240 یشده است و دارا

خصوصیت  30خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی  6شخصیت و 
 ییرا)نورزگ رندهیدر برگ تیشخص اصلیرا اندازه می گیرد.پنج جنبه 

(N،)ییو درون گرا ییبرون گرا(E،)  ی گشودگتجربه پذیری و یا
 فهیو وظ (A)یهمساز(،توافق پذیری یا O)به تجربیات جدید

و  ینمره گزار کرتیل فیبراساس ط (می باشد کهC) یسشنا
قبول ، 4قبول دارم)کاماًل نهیکه به گز ی. بگونه اشود یمحاسبه م

این . در ردیگ یتعلق منمره  (0 ردو کاماًل  1رد، 2نظر بدون، 3دارم
نمره گذاری می  معکوسبه صورت  پرسشنامه برخی از سئواالت

نمره در  5بلکه  د،یآ یبه دست نم یپرسشنامه نمره کل نیا درشوند.
که نمرات  دیآ یبه دست م تیخصوص هر کدام از عوامل شخص
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  و همکاران                 یدیرش سیفرنگ  141

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

امه باشد. پرسشن یم تیعامل شخص کیبدست آمده نشان دهنده 
در یک پژوهش  و کاستا یتوسط مک کر NEO-AC یتیشخص
برای هجده زیر مقیاس  82/0تا  51/0ساله ،ضرایب پایایی  7طولی 

ابعاد نوروزگرایی،برون گرایی، تجربه پذیری، بدست آمد و برای دو 
زیر مقیاس آن ضرایب پایایی  12مقیاس توافق و وظیفه شناسی  و 

و هم در  Sفرم  یشخص یهاهم در گزارش 81/0تا  63/0
نامه پرسش نیا یعامل 5فرم  به دست آمد. Rها فرم زوج یهاگزارش

جرا ا یسه ماه توسط گروس ۀبه فاصل انینفر از دانشجو 208 یبر رو
 بیبه ترت 79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0 ییایپا بیو ضر دیگرد
شناس نشان به دست داده است.حق N ،E ،O ،A ،Cعوامل  یبرا

 یدرون ییایپا یدارا NEOPI-Rتست  یهااسیداده است که مق
 یابعاد اصل ییایپا بیضرا و است رانیدر ا یاز نظر آمار یقابل قبول
پرسش  نیا   یمالک یی. رواداشتگزارش  87/0تا 53/0 بینآزمون 
گزارش  یبرا S فرم دو نیب یمحاسبه همبستگ قیاز طر زینامه ن
در روابط همسران  گزارش مشاهده گر یبرا Rو فرم ی شخص

 انزیبه م یهمبستگ ،حداکثریعوامل اصل نیمحاسبه شد،که در ب
در عامل  45/0 زانیو حداقل آن به میی در عامل برون گرا 66/0

 زانیبه م ی،حداکثر همبستگیعوامل اصل وهوج نیو در ب یهمساز
در وجه  29/0 زانیآن به م در وجه اعتماد کردن و حداقل 70/0

 یهمبستگ نیا زانیمو در احساس ها و دل رحم بودن  یریتجربه پذ
 اسیمق نیا یباال ییگزارش شده است که روا 70/0تا  29/0 نیها ب

ه نمون ینئو را بر رو یپرسش نامه پنج عامل امهریک. دهد یرا نشان م
ن که این میزان بی کرد یابیاعتبار انینفر از دانشجو 380با حجم  یا

 پرسشنامه ییروا نییتع همچنین بمنظوربه دست آمد  86/0و  65/0
 یهمبستگ بیضر استفاده شد. یعامل لیهمزمان و تحل ییاز روا

 41/0 نیپرسشنامه ب لندفرم کوتاه و ب نیهمزمان ب ییحاصل از روا
و (KMO) یرینمونه گ تیبه دست آمد.آزمون کفا 75/0و 

در  .پرسشنامه معنادار به دست آمد یعامل ها یآزمون بارتلت برا
ای براساس آلفساختار شخصیت این پژوهش میزان اعتبار پرسشنامه 

به ترتیب  و در خصوص هر یک از خرده مقیاس های 81/0کرونباخ 
، توافق 81/0، تجربه پذیری 82/0، برون گرایی 83/0روان نژندی 

 بدست آمد. 79/0و وظیفه شناسی  82/0پذیری
 نیا:  (RASS)کولینز و رید یدلبستگسبک های شنامه پرس

 ولینزکتوسط  یدلبستگ ینظر یبر اساس مبان یعبارت 18پرسشنامه 
 یهامهارت یچگونگ اسیمق نیشد. ا هیته 1990در سال  دیو ر

 کرتیل طیفرا در  یآزمودن مانهیو سبک رابطه صم یارتباط
بگونه ای انجام می نمره گزاری در این پرسشنامه .کندیم یابیارز

و کاماًل  1بر اساس کامالً مخالفم= یابه هر سؤال نمره شود که
 یدلبستگ اسیرمقیسه ز یپرسشنامه دارا نی. اردیگیتعلق م 5موافقم=

 منیا اسیرمقزی است. یاضطرابدوسوگرا/و  اجتنابی/ناایمنمن،یا
 شامل اجتنابی/ناایمن اسمقی ؛17 و 14 ،10 ،9 ،8 ،1یهاشامل سؤال

شامل  یاضطرابدوسوگرا/ اسی؛ و مق 18و  16، 15، 7، 4، 3 یهاسؤال
-16-10-9-4-3-2است. عبارت  13و  12، 11، 6، 5، 2 یهاسؤال

 یشود. آزمودن یبه صورت معکوس انجام م ی، نمره گذار17-18
 یدلبستگ یهااز انواع سبک یکیبه دست آمده در  یهابر اساس نمره

و  کولینز .ردیگیم یجا اجتنابی/ناایمنو  یاضطرابدوسوگرا/ من،یا

و  یاجتناب من،یا یهااسیرمقیز یهادادند که نمرهگزارش  دیر
اند مانده داریماه پا 2در طول  یماه و حت 8 یاضطراب در فاصله زمان

پرسشنامه در  نیا اسیرمقیهر ز یکرونباخ را برا یآلفا زانیو م
به  یو اضطراب یاجتناب من،یا یگدلبست یبرا انیاز دانشجو یانمونه

هزن و شیور  .بدست آمده است 85/0و  78/0، 81/0برابر با  بیترت
روایی صوری و محتوایی را خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن 

 یهاپرسشنامه سبک ییایپا را در حد بسیار مطلوب گزارش نمودند.
و  یکرونباخ در پژوهش هاشم یبا استفاده از روش آلفا یدلبستگ

و  یاباجتن یدلبستگ من،یا یاز ابعاد دلبستگ کیهر  یهمکاران برا
گردیده گزارش  78/0و  70/0، 68/0برابر با  بیبه ترت یاضطراب

سبک دلبستگی در این پژوهش میزان اعتبار پرسشنامه . است
و در خصوص هر یک از خرده مقیاس  82/0براساس آلفای کرونباخ 

/وابستگی سبک دوسوگرا، 79/0به ترتیب ایمن/ نزدیکی  های
 بدست آمد.، 83/0، ناایمن/اضطرابی 84/0

 
 شیوۀ اجرای پژوهش

با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف شامل کلیه 
 ییدانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنما نیوالدی 

بود. که بنابر  آموزش و پرورش شهر تهران انیو مرب ایانجمن اول
خوداظهاری والدین در زندگی زناشویی خود دارای تنش ها و 

با توجه به اینکه پژوهش از نوع تعارضات زناشویی بوده اند.
نمونه گیری در این پژوهش با توجه به همبستگی و همخوانی است، 

طبق اصول صحیح و علمی و بر اهداف پژوهش بصورت هدفمند و 
نفر( و با توجه به  350)  sample powerاساس نرم افزار

از میان نفر  420درصد افت آزمودنی ها تعداد نمونه 20احتمال 
 ییدانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و راهنما نیوالد

ان ، براساس ارزیابی شرکت کنندگنیوالد . گزینشدر نظر گرفته شد
رت براساس میزان تعارضات در روابط و تعامالت زناشویی، صو

پذیرفت. شاخص های حضور شرکت کنندگان در پژوهش سالمت 
سال، زندگی در یک خانه  7روان شناختی،مدت تاهل حداقل 

مشترک بود. برای دستیابی به نمونه های پژوهش ابتدا با مراجعه به 
آموزش و پرورش  انیو مرب ءایانجمن اول ییمراکز مشاوره و راهنما

م تحقیق و فرآیند انجام تحقیق و پیرامون هدف از انجا  شهر تهران
مجوزهای کسب شده گفتگویی صورت پذیرفت و سپس با کسب 
رضایتمندی از مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره، این امکان فراهم 
گردید که در خصوص اجرای پرسشنامه ها با والدین دانش آموزانی 

و  که به مراکز مشاوره مراجعه داشتند مصاحبه اولیه ای انجام شد
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 و بیان حفظ محرمانه بودن اطالعات از افراد خواسته 
شد که در روز و زمان و ساعت مشخص شده توسط مراکز مشاوره 

ی بهداشتی بدلیل شرایط و راهنمایی بمنظور رعایت پروتکل ها
اپیدمی کرونا والدین در مراکز مشاوره حضور پیدا کنند وبا دقت 

 نکهیبا توجه به ابه سئواالت پرسشنامه های مذکور پاسخ دهند.
به شرایط  ی با توجهها به علت عدم همکار یاحتمال افت آزمودن

، دش یم ینیب شیاز افراد پ یبرخی مشغله کار ایو  اپیدمی کرونا
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 142... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 تفاوت یمورد نظر با حجم نمونه واقع یحجم نمونه  بمنظور اینکه
از حد مورد انتظار در  شینداشته باشد، تعداد حجم نمونه ب یچندان

نرم  طیپرسشنامه کامل در مح 350تعداد  تینظر گرفته شدو در نها
و  هیمورد تجز smart pls 8.3یابیو نرم افزار مدل  spssافزار 

 یهاپژوهش از روش الگوی یدگیچیتوجه به پ با قرار گرفت. لیتحل
یابی الگومنظور به الگوسازی معادالت ساختاریمحور  انسیوار

 الگویو  یریگاندازه الگویدو بخش  درمعادالت ساختاری 
محور که نسل دوم  انسیاست. در روش وار شدهساختاری استفاده 
( 2009)و هنسلر  (2010)ریاست. مطابق با نظر ه یمعادالت ساختار

گردید و بر اساس اجرا  ریمتغ کیابتدا آزمون همگن بودن سؤاالت 
 .شداجرا  ساختاری الگوی یآزمون بر رو هیبق آن
 

 هایافته

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

سال و از لحاظ تعداد فرزند  40تا  36( بین درصد 28/46سنی )
( 14/7درصد( دارای دو فرزند و از لحاظ میزان تحصیالت)46)

( درصد دارای مدرک کاردانی 14/17درصد دارای مدرک دیپلم و )
درصد( دارای  85/28درصد( دارای مدرک کارشناسی و ) 85/46و )

تا  11درصد( بین 30مدرک کارشناسی ارشدو از لحاظ مدت تأهل)
 بودند.دار درصد( خانه 71/47و از لحاظ شغل)سال  15

 فرضیه پژوهش: 
 ینجایبا نقش م یافتگی زیبراساس تما یطالق عاطف یمدل ساختار

 مطلوبیاز برازش  سبک های دلبستگیو  تیساختار شخص
 برخوردار است.

 
 : مدل اندازه گیری در حالت در حالت تخمین ضرایب استاندارد بدون حضور میانجی1شکل 

در قالب تحلیل آزمون همگن بودن نشان می دهد که  1نتایج شکل 
ی بر روی الگوی در حالت تخمین ضرایب استاندارد دییتأعاملی 

بدون حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد بار عاملی هر 
 بوده است. 7/0سؤال حداقل باالی 
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 143... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 گیری در حالت معناداری ضرایب بدون حضور میانجی : مدل اندازه2شکل 

در قالب تحلیل آزمون همگن بودن نشان می دهد که  2نتایج شکل 
ی بر روی الگوی در حالت معناداری ضرایب بدون دییتأعاملی 

با توجه به مقدار حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد 

که  آماره تیمقدار  ایاست و  01/0که کمتر از  ریسطح معنادا
ی هاهیرد و فرض صفراست فرض  96/1و  -96/1خارج از بازه 

 .شودیم دیتائ پژوهش

 
: مدل ساختاری در 3شکل 
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 144... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 حالت در حالت تخمین ضرایب استاندارد با حضور میانجی
در قالب آزمون همگن بودن نشان می دهد که  3همچنین نتایج شکل 

ی بر روی الگوی در حالت تخمین ضرایب دییتأتحلیل عاملی 

استاندارد با حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد که بار 
 باشد. 7/0عاملی هر سؤال حداقل باالی 

 
یانجیبا حضور مساختاری در حالت معناداری ضرایب  : مدل4شکل 

در قالب آزمون همگن بودن نشان می دهد که  4همچنین نتایج شکل 
ی در حالت معناداری ضرایب با حضور میانجی دییتأتحلیل عاملی 

 01/0از که کمتر  سطح معناداریبا توجه به مقدار نتایج نشان داد 

است  96/1و  -96/1که خارج از بازه آماره تی  مقدار ایاست و 
 .شودیم دیتائ ی پژوهشهاهیرد و فرض صفرفرض 

 
 گیدلبستسبک های و  تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیتما یهابر اساس مؤلفه یطالق عاطف یالگو ییایآزمون پا: نتایج  1جدول

(350=n) 
پایایی  >پایایی اشتراکی 
 ترکیبی

پایایی ترکیبی دلوین  پایایی اشتراکی
 گلدشتاین

همبستگی 
 اسپیرمن

آلفای 
 کرونباخ

 

 واکنش هیجانی 0/836 0/829 0/825 0/757 0/757  >0/825
 جایگاه من 0/822 0/816 0/798 0/765 0/765  >0/798
 گسلش عاطفی 0/831 0/821 0/821 0/749 0/749  >0/821
 هم آمیختگی با دیگران 0/811 0/807 0/786 0/743 0/743  >0/786
 تمایز یافتگی 0/825 0/818 0/807 0/753 0/753  >0/807

 روان نژندی 0/832 0/813 0/857 0/798 0/798 > 0/857
 برون گرایی 0/827 0/808 0/842 0/774 0/774> 0/842
 تجربه پذیری 0/811 0/783 0/826 0/736 0/734> 0/826
 توافق پذیری 0/822 0/796 0/831 0/762 0/762> 0/831
 وظیفه شناسی 0/798 0/778 0/814 0/725 0/725> 0/814
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 شخصیت ساختار 0/818 0/796 0/834 0/759 0/759> 0/834
 سبک ایمن 0/792 0/827 0/812 0/716 0/716  >0/812

0/854<  0/739 0/739 0/854 0/869 0/845 
سبک دوسوگرا/ 

 اضطرابی
 اجتنابی/ناایمنسبک  0/836 0/854 0/829 0/724 0/724  >0/829
 سبک دلبستگی 0/824 0/851 0/831 0/726 0/726  >0/831
 طالق عاطفی 0/782 0/813 0/826 0/724 0/724  >0/826

نشان می  1جدولآزمون های پایایی مدل اندازه گیری براساس نتایج 
 ریاز متغ کیکرونباخ در هر یلفاآ بیمدل بر اساس ضر ییایپا دهد:

 یم دییکرونباخ تا یلفاآتوسط  ییایپا نیاست. بنابرا 7/0 یها باال
و شاخص  (نیگلداشتا نی)دلویبیترک ییایآزمون پا همچنین نتایج شود.

هر  rho_aو  CRضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که 
می باشد. از طرفی آزمون پایایی  7/0یک از متغیرها نیز باالی 

 قتیهر سوال در حق اشتراکی که در بر گیرنده این مفهوم است که
خود سنجش  ریاست که آن سوال از متغ یسهم ای یشاخص اشتراک

این شاخص در خصوص  نیانگیم ،یکند. مطابق با عرف علم یم
بر اساس  نیبنابرا می باشد. 5/0باالتر از متغیرهای مورد بررسی 

توان ادعا  یو م ردیگ یقرار م دییمدل مورد تا ،ییایچهار آزمون پا
از همان جامعه قابل  یگرید یپژوهش به نمونه ها جینتا نمود که

را همگ بمنظور بررسی روایی سازه مدل انعکاسی رواییاست.  میتعم
و روایی واگرا از دو آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه 

با میانگین واریانس استخراجی که در  CR آزمون پایایی ترکیبی
می باشد، مورد سنجش قرار  AVE برگیرنده همان پایایی اشتراکی

بزرگتر  CR یها دارا ریمتغ هیکلگرفت. نتایج نشان داده است که 
بر قرار همگرا  ییهر دو شرط روا نیبنابرا می باشد، AVEاز 

 هیکلو نیز  باشد یم ییهمگرا یدارا توان ادعا نمود مدل یاست و م
 ییشرط اول روا نیاست بنابرا 5/0باالتر از  AVE یشاخص ها

 یبر اساس سه آزمون بارها نیهمچن برقرار است.بودن نیز همگرا 
پژوهش مورد  نیواگرا در ا ییروا HTMTفورنر الرکر و  ،یعرض

ادعا کرد که  توانیهمگرا م ییروا دییو با تأ ه استقرار گرفت دییتأ
 .سازه برخوردار است ییشده از روا نیتدو یالگو

 

 CVCOM ییروا یشاخص اشتراککیفیت مدل اندازه گیری .  2جدول
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 یبرازش در معادالت ساختار نیگزیجا تیفیک نکهیبا توجه به ا
ج نتای که استمتقاطع  ییروا ی، شاخص اشتراکمحور انسیکووار

 یریگاندازه تیفیالگو شاخص ک ریمقاد بدست آمده نشان داده است

از  یریگاندازه یالگو دهدیکه نشان م می باشد 15/0باالتر از 
 برخوردار است. ییباال تیفیک

 
 میرمستقیغبر اساس مسیر مستقیم و  هاآنمعناداری فرضیات و شدت و جهت تأثیر  .3 جدول

 یجهنت استاندارد یبضرا یمعنادار یبضرا مسیر مستقیم و غیر مستقیم
 معنادار 0/764 13/345 طالق عاطفی <-واکنش هیجانی

 معنادار 0/732- 11/573 طالق عاطفی <-جایگاه من
 معنادار 0/743- 12/337 طالق عاطفی <-گسلش عاطفی

 معنادار 0/689 12/567 طالق عاطفی <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/732- 10/658 طالق عاطفی <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/748 9/742 روان نژندی <-واکنش هیجانی
 معنادار 0/623- 8/952 روان نژندی <-جایگاه من

 معنادار 0/739- 10/731 روان نژندی <-گسلش عاطفی
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 معنادار 0/612 9/256 روان نژندی <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/680- 8/857 روان نژندی <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/751 9/328 برون گرایی <-واکنش هیجانی
 معنادار 0/744 12/245 برون گرایی <-جایگاه من

 معنادار 0/729 11/964 برون گرایی <-گسلش عاطفی
 معنادار 0/723 11/671 برون گرایی <-هم آمیختگی با دیگران

 معنادار 0/737 9/854 برون گرایی <-تمایز یافتگی
 معنادار 0/693- 11/486 یریتجربه پذ <-واکنش هیجانی

 معنادار 0/738 10/774 یریتجربه پذ <-جایگاه من
 معنادار 0/719 12/521 یریتجربه پذ <-گسلش عاطفی

 معنادار 0/685- 11/638 یریتجربه پذ <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/709 12/629 یریتجربه پذ <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/752- 12/449 یریتوافق پذ <-واکنش هیجانی
 معنادار 0/738- 11/745 یریتوافق پذ <-جایگاه من

 معنادار 0/749- 9/658 یریتوافق پذ <-گسلش عاطفی
 معنادار 0/726 12/365 یریتوافق پذ <-هم آمیختگی با دیگران

 معنادار 0/741- 12/248 یریتوافق پذ <-تمایز یافتگی
 معنادار 0/723 11/742 یشناس فهیوظ <-واکنش هیجانی

 معنادار 0/761 9/436 وظیفه شناسی <-جایگاه من
 معنادار 0/734- 12/884 وظیفه شناسی <-گسلش عاطفی

 معنادار 0/672 10/769 وظیفه شناسی <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/722- 10/485 وظیفه شناسی <-تمایز یافتگی
 معنادار 0/776 9/821 شخصیت ساختار <-واکنش هیجانی

 معنادار 0/769 9/722 شخصیت ساختار <-جایگاه من
 معنادار 0/752 8/128 شخصیت ساختار <-عاطفیگسلش 

 معنادار 0/763 9/548 شخصیت ساختار <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/765 11/128 شخصیت ساختار <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/734 10/253 طالق عاطفی <-روان نژندی
 معنادار 0/723 9/564 طالق عاطفی <-برون گرایی
 معنادار 0/695- 10/387 طالق عاطفی <-تجربه پذیری
 معنادار 0/718- 11/128 طالق عاطفی <-توافق پذیری
 معنادار 0/689- 8/354 طالق عاطفی <-وظیفه شناسی

 معنادار 0/712- 9/782 طالق عاطفی <-شخصیت  ساختار
 معنادار 0/728- 12/395 سبک ایمن <-واکنش هیجانی

 معنادار 0/743 10/726 سبک ایمن <-جایگاه من
 معنادار 0/736 12/452 سبک ایمن <-گسلش عاطفی

 معنادار 0/711- 10/325 سبک ایمن <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/729 11/387 سبک ایمن <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/744 12/423 سبک دوسوگرا/ اضطرابی <-واکنش هیجانی
 معنادار 0/716- 10/574 سبک دوسوگرا/ اضطرابی <-جایگاه من

 معنادار 0/739- 12/217 سبک دوسوگرا/ اضطرابی <-گسلش عاطفی
 معنادار 0/725 12/567 سبک دوسوگرا/ اضطرابی <-هم آمیختگی با دیگران

 معنادار 0/731- 10/658 سبک دوسوگرا/ اضطرابی <-تمایز یافتگی
 معنادار 0/724 9/739 اجتنابی/ناایمنسبک  <-واکنش هیجانی
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 معنادار 0/678- 12/439 اجتنابی/ناایمنسبک  <-جایگاه من
 معنادار 0/693- 12/480 اجتنابی/ناایمنسبک  <-گسلش عاطفی

 معنادار 0/712- 12/668 اجتنابی/ناایمنسبک  <-هم آمیختگی با دیگران
 معنادار 0/701- 10/758 اجتنابی/ناایمنسبک  <-تمایز یافتگی

 معنادار 0/737 11/713 دلبستگیسبک  <-واکنش هیجانی
 معنادار 0/713 10/958 دلبستگیسبک  <-جایگاه من

 معنادار 0/721 11/718 دلبستگیسبک  <-گسلش عاطفی
 معنادار 0/694 12/378 دلبستگیسبک  <-هم آمیختگی با دیگران

 معنادار 0/716 10/732 دلبستگیسبک  <-تمایز یافتگی
 معنادار 0/697- 11/128 طالق عاطفی <-سبک ایمن

 معنادار 0/729 10/215 طالق عاطفی <-سبک دوسوگرا/ اضطرابی
 معنادار 0/718 9/247 طالق عاطفی <-اجتنابی/ناایمنسبک 

 معنادار 0/714- 10/329 طالق عاطفی <-سبک دلبستگی

 ایآدر خصوص بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه  3نتایج جدول 
های تمایزیافتگی،ساختار شخصیت و سبک های بر اساس مؤلفه

اداری بررسی معن ؟بینی کردتوان طالق عاطفی را پیشدلبستگی می
های مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که مسیر مستقیم مؤلفه

الق عاطفی طبا تمایزیافتگی،ساختار شخصیت و سبک های دلبستگی 
نیز مقدار و  است 01/0که کمتر از  با توجه به مقدار سطح معناداری

است در  58/2و  -58/2خارج از بازه  که tآماره  ضرایب معناداری
فرض صفر را رد و فرض پژوهش را که خبر از  99/0سطح اطمینان 

تمایزیافتگی،ساختار شخصیت و های فهوجود رابطه معنادار مؤل
اس کند. بر همین اسرا تأیید میطالق عاطفی با سبک های دلبستگی 

گردد. همچنین توان بیان داشت که فرضیه پژوهش تأیید میمی
طالق ی بینپیشرابطه در خصوص  میرمستقیغبررسی مسیر  منظوربه

ار ی ساختگریانجیبا م تمایز یافتگی هایمؤلفهبر اساس عاطفی 
 تبه دسنتایج ضرایب معناداری سبک های دلبستگی شخصیت و 

لفه و مؤ بین تمایزیافتگی میرمستقیغدهد که مسیر آمده نشان می
ه با توجه بطالق عاطفی گری ساختار شخصیت با های آن با میانجی

معنادار  99/0در سطح اطمینان  tآماره  مقدار ضرایب معناداری
( و مولفه های 426/0یانس تمایزیافتگی)شمول وار است. نتایج

،گسلش عاطفی (427/0)،جایگاه من(419/0)واکنش هیجانی)آن
نشان داده است که ( (441/0)گرانیبا د یختگیهم آم، (418/0)

 اب تمایزیافتگی و مولفه های آنبرای دو متغیر ساختار شخصیت 
شمول واریانس  نتایج. دارد جزئیطالق عاطفی نقش میانجی گری 

 (408/0)تمایز یافتگیبرای مولفه ساختار شخصیت)روان نژندی(
واکنش )وهر یک از مولفه های تمایز یافتگی 

هم (،425/0(،گسلش عاطفی)387/0(،جایگاه من)421/0هیجانی)
 ی(براییمولفه )برون گرا(( و 397/0)گرانیبا د یختگیآم
)واکنش یافتگیزیتما یاز مولفه ها کی( وهر 421/0)یافتگیزیتما
(،هم 414/0)یگسلش عاطف (،423/0) من گاهی(،جا415/0)یجانیه
 ی(برایریمولفه )تجربه پذ ،((431/0)گرانیبا د یختگیآم
-)واکنشیافتگیزیتما یهااز مولفه کی( وهر 402/0)یافتگیزیتما

-هم (،402/0)یعاطف(،گسلش412/0من)گاهی(،جا386/0)یجانیه

 ی(برایریپذمولفه )توافق ، ((408/0) گرانیدبایختگیآم
)واکنش یافتگیزیتما یاز مولفه ها کی( وهر 420/0)یافتگیزیتما
(،هم 420/0)ی(،گسلش عاطف419/0من) گاهیجا (،414/0)یجانیه
 ی(برایشناس فهیمولفه)وظ و ((430/0)گرانیبا د یختگیآم
-)واکنشیافتگیزیتما یاز مولفه ها کی(وهر404/0)یافتگیزیتما

هم  (،405/0)ی(،گسلش عاطف417/0من)گاهی(،جا394/0)یجانیه
 یگر یانجینقش م ی(( با طالق عاطف402/0)گرانیبا د یختگیآم

 دارد. یجزئ
رابطه درخصوص  میرمستقیغبررسی مسیر منظوربههمچنین 

 یگریانجیبا م تمایزیافتگی هایمؤلفهبراساس طالق عاطفی بینی پیش
آمده نشان  به دستسبک های دلبستگی نتایج ضرایب معناداری 

با  های آنو مؤلفه  بین تمایزیافتگی میرمستقیغدهد که مسیر می
دار با توجه به مقطالق عاطفی گری سبک های دلبستگی با میانجی

 معنادار است.نتایج 99/0در سطح اطمینان  tآماره  ضرایب معناداری

)واکنش ( و مولفه های آن411/0شمول واریانس تمایزیافتگی)
(،هم 409/0)ی (،گسلش عاطف410/0من) گاهی(،جا407/0)یجانیه
نشان داده است که سبک های (( 418/0)گرانیبا د یختگیآم

الق عاطفی ط با تمایزیافتگی و مولفه های آنبرای دو متغیر دلبستگی 
با توجه به نتایج ضرایب همچنین . دارد جزئینقش میانجی گری 

مسیر غیر مستقیم بین بدست آمده نشان می دهد که  مسیر معناداری
واکنش هیجانی،جایگاه )هر یک از مولفه های تمایزیافتگی

 هر یکمیانجی گری  و (گرانیبا د یختگیهم آممن،گسلش عاطفی،
)سبک ایمن،سبک سبک های دلبستگیاز مولفه های 

توجه  با طالق عاطفی با اضطرابی/دوسوگرا،سبک ناایمن/ اجتنابی(
معنادار  99/0سطح اطمینان در  tآماره  ضرایب معناداریبه مقدار 

شمول واریانس نشان داده است که سبک  می باشد. نتایج
 یهااز مولفهکیهربرای(و409/0)یافتگی زیتما ی(برامنی)ایدلبستگ

-(،گسلش414/0من)گاهی(،جا399/0)یجانیه)واکنشیافتگیزیتما

 سبک، همچنین ((418/0)گرانیبا د یختگیهم آم (،408/0)ی عاطف
 کیهر و ( 421/0)یافتگیزیتما ی/دوسوگرا(برای)اضطراب یدلبستگ
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 148... با نقش یافتگی زیبراساس تما یمدل طالق عاطف        
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 من گاهی(،جا415/0)یجانی)واکنش هیافتگیزیتما یاز مولفه ها
 ((434/0) گرانیبا د یختگی(،هم آم420/0)ی(،گسلش عاطف416/0)

 زیتما ی(برای/اجتنابمنی)ناایمولفه سبک دلبستگو نیز
)واکنش یافتگیزیتما یازمولفه ها کیهربرای(407/0)یافتگی

هم  (،401/0)ی (،گسلش عاطف399/0من) گاهی(،جا405/0)یجانیه
 یگر یانجینقش م ی(( با طالق عاطف425/0)گرانیبا د یختگیآم

 نشان داده که الگوی آمدهبه دست  نتایج بر همین اساس دارد. یجزئ
 و مناسب نسبتاً  کیفیت از دو هر ساختاری الگوی با یریگاندازه
 است. برخوردار باالیی

 
 گیرینتیجه

 زیبراساس تما یمدل طالق عاطفارائه پژوهش حاضر با هدف 
در  سبک های دلبستگیو  تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی

 ییراهنما آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ودانش نیوالد
انجام شد. برآیند آموزش و پرورش شهر تهران  انیو مربایاولانجمن

استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری برای پژوهش نشان داد: 
های گردآوری شده ارزیابی چگونگی برازش مدل ساختاری با داده

طالق  یپیش بین یبرا یارائه مدل)اصلی پژوهش فرضیهدر آزمون 
و  تیساختار شخص یانجیبا نقش م یافتگی زیبراساس تما یعاطف

رض ف . بدین ترتیببا مدل نظری مطابقت دارد (دلبستگیسبک های 
نین چ بر پایه یافته های حاصله گردید.یید أصفر رد و فرض خالف ت

های که مدل ساختاری پژوهش با داده می شودگیری  نتیجه
 نینشان داد: ب پژوهش جینتاهمچنین گردآوری شده برازش دارد. 

 با یسبک های دلبستگو  تیساختار شخصی، افتگی زیتمامولفه های 
 یافتگی زیتما مولفه هایو  وجود دارد یرابطه معنادار طالق عاطفی

الق طبا  سبک های دلبستگیو  تیساختار شخص یگریبا میانج
داشته است. نتایج یافته های بدست آمده شدت اثر مطلوبی  عاطفی

هم راستای پژوهش های خسروی و همکاران؛ رضایی و رضایی؛ 
همکاران، ویزمانمهر، خجستهصائمی؛ ورضوانیصالحی؛ مام

 یدیرشخواه؛ نوروززاده و همکاران؛ تقی نژاد و همکاران؛ حجت
 پژوهش و همکاران بود. با توجه به مطالعه انیسلمانهمکاران، و

تمایزیافتگی نقش اساسی در رشد  کهانجام شده نشان داده است  یها
و تکامل روابط رضایتبخش زوجین براساس ساختار شخصیتی و 
سبک های دلبستگی دارد. براساس مطالعات صورت گرفته نتایج 

و سبک های دلبستگی هر نشان داده است که نوع ساختار شخصیت
یک از زوجین در شکل گیری روابط زوجی ناکارآمد تاثیرگزار 

وجینی که از لحاظ ساختار شخصیت بایکدیگر می باشد و ز
هماهنگی ندارند گرایش به طالق عاطفی و عدم صمیمیت زناشویی 
در آنها باال می باشد. در تبیین یافته ها می توان چنین عنوان داشت 

س ااست که احس یزوال روبه ییزناشو رابطه انگریب یطالق عاطفکه 
گرچه ممکن است با . زن و شوهر اشودی م آن نیگزیجا یگانگبی

ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد  یاجتماع گروه کیهم بودن را مانند 
 یهمنقش م یاست. طالق عاطف رفته نیاز ب گریکدیآنها نسبت به 

مسئله  نی، اگرچه اداردو فرد  خانواده در به خطر انداختن سالمت
 ج،یبر اساس نتا نیبنابرا .کمتر مورد توجه قرار گرفته است

از  کیهر نیب دیشدی عاطف یوندهایو وجود پ نییپا یافتگیزیتما

آنها  ازدواجی برا یچالش بزرگ شان،ی همسران با خانواده اصل
 همسران و با وجود آنکه در حال حاضر اغلب شودی محسوب نم

 سکونت انتخاب یجد ا از دو خانواده را برا یپس از ازدوا ج منزل
پس از ازدواج  یخود حت یبا خانواده اصل یقو یوندیاما پ کنندی م

در ازدواج از عوامل  تیموفق ایشکست  یا در هر جامعه لذا .دارند
ر افراد د کهی . بطورردیگی م ریتأث زیآن جامعه ن مردمانی فرهنگ
 یو انتظارات متفاوت ازهاین ها، تیمختلف اولو یفرهنگی ها بافت

ابطه ر تیفیک تواندی تحقق آنها م وهیکه ش دارند نسبت به ازدواج
 وانتی پژوهش م نیا نییقرار دهد. در تب ریتأث آنها را تحت ییزناشو

 یاریاز بروز بس تواندی در افراد م یافتگیزیتما که وجود بیان داشت
 یگافتیزنایکه تما یبرعکس افراد و کند یریاز مشکالت جلوگ

 یقالنو ع یمنطق ماتیتصم یجا دارند در برخورد با مسا ئل به ینییپا
خود مشکالت را  اضطرابشوند و با استرس و یاحساس داًیشد

 ییزناشو یزندگ در از مشکالت ی. هرچند بعضکنندی م دیتشد
ق باعث طال جیتدر به یول رندیطالق بگ نیکه زوج شودی باعث نم

ود خ یافتگیزناایتم در شهیر دتوانی خواهد شد که م نیزوج یعاطف
افراد سخت  یبرا را یزندگ تواندی م یباشد. طالق عاطف نیدر زوج

 وانتیم جهینت شود. در یگریو دشوار کند و بروز مشکالت متعدد د
ن خود و دانست یافتگی زیتما شیکه با آموزش و افزا در نظر داشت

را در  یطالق عاطف توانی م یحل مشکالت به صورت منطق راه
 یریاز مشکالت جلوگ یاریکاهش داد و از بروز بس ییزناشوی زندگ

 و یشناخت ،یجانیه ییخود، جدا زیبوئن تما هینظر اساسکرد. بر
تفرد درک  انیرا شامل شده و افراد در جر گرانید از استقالل خود

ها آن ،یاز خانواده اصل زیتما نی. لذا اکنندی سب مک را شیخو تیهو
ها و اعمال  افکار، احساسات، ادرا ک تیمسئول تا سازدی را قادر م

سائل در برخورد با م افتهیزیفرد تما گریدی انی. به برندیخود را بپذ
 یرا داشته و م یعقالن یمنطق برخوردیی توانا یو مشکالت زندگ

کند.  یریجلوگ یاحساس از برخورد با مسائل به صورت تواند
 به صورت مسالمت را حل مسائل ییگروه از افراد توانا نیا نیبنابرا

 یافتگیزیتما که سطح ی. در نقطه مقابل افرادباشندی دارا م زیآم
 و عقل نیب یشتریب یختگیدارند، اضطراب باالتر و آم ینییپا

 یعاطف یها دچار تنش گرانیاحساساتشان داشته و در روابط با د
 ییاه زوج بیان داشت توانی بوئن م هی. لذا با توجه به نظرشوندی م

 دارند در برخورد با مسائل و مشکالت ینییپا یافتگیزیتما سطح که
 نیا یداشته و از طرف یکمتر یعقالن یریگ میتصم ییتوانای زندگ
دو  نایو تداخل م یخانواده اصل ستمیبه س یوابستگ لیدل ها به زوج

ی ریدرگ شیخود باعث افزا نیکه ا شوندی م یمشکالتدچار ستمیس
بر (. 18)گرددی م یطالق عاطف شیافزا تینها در و مشکالت و ها
به  ییاساس آنچه که در روابط همسران ضرورت دارد توانا نیهم

 یحال، ماندن در جو عاطف نیو در ع یدست آوردن کنترل عاطف
 (.19باشد) یخانواده م

کارکرد خانواده بر  شیدر افزا ییزناشو تیرضا تیبا توجه به اهم
 خانواده و فرددر سالمت  نیاز زوج کیهر  تیشخص ساختار هیپا

بروز  ایآرامش  جادیو ضرورت مطالعه عوامل مرتبط با آن، در ا
 رگذاریتاث ییزناشو تیدر رضا یروان یها یها و آشفتگ جانیه

 یهایبه عنوان سازه یو سالمت روان یتیشخص یها یژگیاست. و
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  و همکاران                 یدیرش سیفرنگ  149

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی 
ه تواند اثرات قابل مالحظ یم ییزناشو وندیو استحکام پ تبخشیرضا

 نیاساس ا نینشان دهد، بر هم نیرا در عملکرد روابط زوج یا
 یسازیزوج ها جهت غن یبرا یاطالعات مناسب تواندیپژوهش م

کنترل  یو از طرف ییزناشو یو کاهش تعارض ها ییروابط زناشو
رده نشدن نوع در خصوص برآو نیدر جهت روابط زوج جاناتیه
 مونرایپ قاتیتحق یارتقاء دهد. با استفاده ازدستاوردها شانیازهاین

 تیو رضا یتیشخص یها یژگیو ،یسالمت روان ،ییزناشو تیرضا
 یبرا ییراهکارها یدهند به جستجو یسوق م ادرمانگران ر یجنس

در نوع شناخت و افکار و عملکردها و عواطف و  راتییتغ جادیا
باعث سالمت روان و بهبود و  قیطر نیتا از ا نیزوج جاناتیه

از  یکی یعوامل فرد انیشوند. در م نیو روابط زوج وندیاستحکام پ
و  یتیشخص یها یژگیو ،یطالق عاطف یهاکننده ینیبشیپ نیمهمتر

در تبیین یافته ها می توان چنین عنوان داشت  باشدیم نیزوج یروان
 یمفهوم روان شناخت نیترریفراگ ن،یاز زوج کیهر  تیشخص که

 یم ریتاث گریکدیآنان در تعامل با  یاست که بر تمام کارکردها
ر اثرگذار ب یاز مولفه ها یتیشخص یها یژگیاساس و نیگذارد. بر ا

ی م ییزناشو تیرضا گر،یکدیتعامالت آنان با  ن،ینوع روابط زوج
 (. 10)باشد

در  یعوامل مهمدر تبیین این یافته ها می توان چنین عنوان کرد که 
بوده است که الزم  رگذاریتاث نیزوج یبا طالق عاطف ریاخ یسالها

از عوامل  یکه وجود بعض رایاست به آن ها توجه الزم مبذول شود ز
تواند بر عدم  یم نیاز زوج کیهر  یدلبستگ یمانند سبک ها

از  کیهر  ی هیگذار باشد، تجارب اول ریتاث ییزناشو تیرضا
خود در  نیفرد با والد یجانیه ینوع رابطه  ایو  نیدبا وال نیزوج

در روابط  یعوامل در بروز طالق عاطف نیاز جمله ا یدوران کودک
 نیاز پژوهش ها تالش کرده اند به ا ی. برخدیآ یبه شمار م نیزوج

 یدر دوران کودک فرد ی هیسئوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اول
 سبک هیقرار دهد .نظر ریاثتحت ت یرا در بزرگسال یو تواندیم

ر کرده و آن را ب دیخانواده تاک طیدرمح هیبر روابط اول ،یدلبستگ
وامل را به عنوان ع یدلبستگ یدانند.آنها سبکها یموثر م یروابط بعد

ا مبد یکنند که چگونه خانواده یم شنهادیکرده و پ یتلق داریپا
بر  یمبتن تاثر بگذارد. مطالعا ییتواند بر روابط زناشو یشخص م

 ی هیاول یتجارب منف نیب یرابطه  زین یتحول یشناس بیآس
 و یتحول فیومشکالت افراد بزرگسال در انجام تکال یخانوادگ

 دیرا مورد تاک ییزناشو وبیمع یو شبکه ها یمشکالت روانشناخت
تنها  یدلبستگ ی هیبود که که نظر دهیعق نیبر ا یدهند. بالب یقرار م

 یاتحول در فراخن ی هیبلکه نظر ست،ین ودکتحول ک ی هینظر کی
 یجانیه ندویپ ،یدارد که دلبستگ یاظهار م یباشد. بالب یم زین یزندگ

از دو طرف کوشش  یکیکه  یباشد به طور یدو فرد م نیب داریپا
ه را حفظ کرده و ب یو مجاورت با موضوع دلبستگ یکیکند نزد یم

بر  ی. بالبابدی یعمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه م یگونه ا
ادر م یکیمتقابل که به نزد یجانیه یگره ها نیکه ا تباور اس نیا

 ینیب شیپ یدلبستگ یها یتجل نیشود، نخست یو کودک منجر م
د. شو یمحسوب م یدلبستگ یبر اساس سبک ها ییزناشو تیرضا

 دو فرد در تمام مراحل  نیمتقابل ب یکینگهدارنده نزد ،یدلبستگ

 یاز چهره  یفعال درون یاساس الگوها نیاست.بر هم یزندگ
 تیفرد در مورد حساس یباورها، انتظارات و احساسها یعنی یدلبستگ

 یم ییها یستگیو شامل ارزش شا یدلبستگ یچهره  یو پاسخ دهندگ
 لیقا گرانیمحبت از د توجه و افتیخود در در یشود که فرد برا

کودک در -روابط مادر تیفیدهند ک یشود. پژوهش ها نشان م یم
 یا ژهیو تیاز اهم یفعال درون یالگوها حولدر ت یدوران کودک

حت ت زین یدر بزرگسال مانهیو صم کیبرخوردار است و روابط نزد
مامی و . مطالعات رندیگ یقرار م یفعال درون یالگوها نیهم ریتاث

ی اراد ی تمایزیافتهها یکه آزمودن استنکته  نیا انگریب عسگری
 نیمشکالت ب ،ییمشکالت زناشو در زمینه  منیا یسبک دلبستگ

ی که یهاینسبت به آزمودن یشتریب یکمتر وسطح شادکام یشخص
می سوگرا و دو یاجتناب یسبک دلبستگ یداراکمتر تمایزیافته اند و 

 یست افرادمعتقد ا یدلبستگ هینظر هیبر پا یبرخوردارند . بالبباشند، 
رک مشت یدارند، روشن است که در زندگ منیا یکه سبک دلبستگ

 ترشیرابطه ب نیدارند، از ا منیا یکه سبک دلبستگ یافراد زین
 کی. آنان به شردهندیهم نشان م یشتریدارند و تعهد ب تیرضا

 ی. کسانبرندیم یشتریب تلذ یو از زندگ کنندیاعتماد م شانیزندگ
را دارند، ممکن است در رابطه ازدواج  یاجتناب یکه سبک دلبستگ

 دیارو ش نینداشته باشند. از ا یدیو عالقه محکم و شد یهم، دلبستگ
 ادیهنگام قطع رابطه کمتر ناراحت شوند اما از رابطه موجود هم ز

ر . دستین بخشتیو رضا نیریش شانیبرا یو زندگ برندیلذت نم
پس از  یباشند، حت یمضطربانه م ،یدلبستگ سبک یکه دارا یافراد

نسبت به  دیو شا کندیم یاحساس ناامن مانه،یرابطه صم یبرقرار
 هشیمشترک، هم یافراد، در زندگ نیحسادت کند. ا گرید یهارابطه

 ایاو را واقعاً دوست دارد  شانیزندگ کیشر اینگران هستند که آ
 یهااریبر مع قتیدر حق ،یاز دلبستگ یسبک هراساس  نینه. بر هم

سبک  نیبر اساس هم زیها نو آن گذاردیاثر م نیزوج یشخص
 کنندیقضاوت م شان،یزندگ کی، نسبت به خودشان و شر یدلبستگ
. گردانندیمشترک را به آن برم یاز زندگ تیعدم رضا ای تیو رضا

گرفت که افراد  جهینت توانیآمده مدستبه یهاافتهیبا توجه به 
ه نسبت ب ییباال یتعهد شخص یدارا منیا یسبک دلبستگ یدارا

و آرامش  یجانیه یریپذهمسر خود و ازدواجشان باشند و انعطاف
سازنده در مقابل  یهاباعث ارائه پاسخ یآمده از خود شفقتدستبه

تعهد و  ن،یکه بازده آن بهبود روابط زوج شودیم یتعارضات زندگ
با  رشتیب یشانیتحمل پر یاراکه د یکسان نیاست. همچن تیمیصم

سطح  جهیو درنت ندیآیکنار م ییزناشو یمشکالت و مسائل زندگ
 ها باالتر است.در آن ییتعهد زناشو
 طالقبیان داشت: توان  یم انجام شدهمطالعات  بررسیبا توجه به 

عدم تمایزیافتگی، ساختار شخصیت  ریتحت تاث ی می توانندعاطف
ه قرار گیرد، تالش بمنظور اینک دلبستگی ایمننابهنجار وعدم سبک 

روابط و کاهش تعارض  یسازیتا چه حد بتوانند بمنظور غن نیزوج
 نیرا تام شانیازهایو ن انندبحران ها را از سر بگذر ییزناشو یها

، شناخت ساختار شخصیت و آگاهی از انواع جنبه های سازد
 ین کمک میشخصیتی و از طرفی ایجاد تمایزیافتگی خودبه زوج

جنبه های شناختی خود در مقابل  بازسازیکند تا بتوانند به 
ی اضطراب هانشانه کاهش و رفتارها احساسات، هیجانات و
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وجود سبک دلبستگی ایمن در تعامالت و  بپردازند. دررابطه زوجی
به زوج ها کمک می کند تا بتوانند به راحتی و  ییزناشو روابط

بتوانند به بکدیگر اعتماد نمایند و  یزندگ یاسترس ها آرامش بدون
با آرامش بتوانند تعارضات و تنش ایجاد شده در رابطه را حل نمایند 

در تعمیم  و رابطه کارآمدی را در زندگی زناشویی خود ایجاد سازند.
این پژوهش در ی ها این پژوهش باید متذکر شد که دادهیافته های 

د پژوهش و نیز حجم مور یک مقطع زمانی خاص به دست و جامعه
. همچنین، برای استاین پژوهش  های نمونه یکی از محدودیت

به کار گرفته شد و از پرسشنامه  سنجش متغیرها روش خودسنجی
استفاده گردید.عالوه بر این،  رظن مورد های داده آوری برای جمع

در این پژوهش ممکن است تحت تأثیر  بررسی متغیرهاى مورد
مذهبی، وضعیت  باورهای ای، هبردهای مقابله،راشناختیمتغیرهاى 

باشد که از  دست این و از ساختار خانواده و نوع اجتماعی-اقتصادی
با توجه به  همچنین .آید می حساب محدودیتهای این پژوهش به

 اتمیاز تصم یکیپژوهش، از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر  جینتا
 یدگکنن ینیب شیو با توجه به نقش پ محسوب می شود یمهم زندگ

صیت و ساختار شخ یگریانجیبا م تمایزیافتگیبراساس  طالق عاطفی
 شیافزا ورشود بمنظ یم شنهادیرو پ نیاز ا سبک های دلبستگی،

ط رواب یکمک به بهبود نهیمناسب در زم یارتباط یبسترها جادیا
 خصوص ارائهالزم در  یآموزشهاجهت امکانات مناسب  نیزوج

 تنظیم هیجانات و حل مسئله و یو مهارتها یارتباط یمهارت ها
سطح الگوهای  رتقاءدر خصوص ا ،یمختلف زوج درمان یآموزش ها

سالمت روان  بهبود در جهت یزندگ تیفیو ک ارتباطی زوجی
ارائه شود تا از  ییبمنظور مواجهه با نوع تعارضات زناشو نیزوج

قاء ارترا در روابط زوج ها  ییزناشو صمیمت زانیبتوانند م قیطر نیا
 بخشید. 
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