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Abstract
Introduction: Emotional divorce is an abnormality in the family system that, although it does not 
lead to the separation of couples, but their married life lacks love, companionship and friendship and 
has negative consequences for the functioning of the family. The aim of this study was to determine 
the role of psychological capital and differentiation self in predicting emotional divorce in female 
teachers in Zanjan.
Methods: The present study was performed by descriptive-correlation method. The statistical 
population included all female teachers in education district 2 of Zanjan in 2019. The statistical sample 
was 274 people based on Krejcie & Morgan formula which was selected by convenience sampling 
method. In this study, demographic questionnaire, "Emotional Divorce Scale", "Differentiation of 
Self Scale" and "Psychological Capital Scale" were used. Content validity by qualitative method, and 
reliability by internal consistency method were evaluated by calculating Cronbach's alpha coefficient. 
The collected data were analyzed in SPSS. 25. 
Results: Between psychological capital (R= 0.36, P<0.05) and its components including self-efficacy 
(R= -0.46, P<0.05), hopefulness (R= -0.46, P<0.0), resilience (R= 0.37, P<0.05) and optimism (R= 
0.50, P <0.05) were negatively correlated with emotional divorce. Between differentiation (R= -0.43, 
P<0.05) and its components including emotional reactivity (R= 0.25, P<0.05), My position (R= 0.48, 
05 P <0.0), positive correlation with emotional divorce and correlation between emotional divorce 
(R= 0.44, P <0.05) and fusion with others (R= -0.43, P<0.05) with emotional divorce there was a 
negative. The results showed that psychological capital and differentiation together could explain 
30% of the variance of emotional divorce in women (P<0.05). 
Conclusions: Emotional divorce in women was predicted by psychological capital and differentiation. 
Therefore, it is recommended to counselors and family psychologists, considering the role of these 
variables in emotional divorce, with the help of couples to increase psychological capital and adjust 
differentiation. They should prevent emotional divorce. 
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چکیده
مقدمــه: طــالق عاطفــی نوعــی نابهنجــاری در نظــام خانــواده اســت کــه اگرچــه بــه جدایــی زوج هــا منجــر نمی شــود، امــا زندگــی 
زناشــویی آن هــا فاقــد عشــق، مصاحبــت و دوســتی اســت و پیامدهــای منفــی بــرای کارکــرد خانــواده دارد. هــدف پژوهــش تعییــن نقــش 

ســرمایه روانشــناختی و تمایــز یافتگــی در پیــش بینــی طــالق عاطفــی در معلمــان زن شــهر زنجــان مــی باشــد.
روش کار: مطالعــه حاضــر بــه روش توصیفــی- همبســتگی انجــام شــد. جامعــه آمــاری شــامل تمــام معلمــان زن ناحیــه 2 آمــوزش 
ــه  ــه ب ــد ک ــن بودن ــول Krejcie & Morgan  274 ت ــاس فرم ــر اس ــاری ب ــه آم ــود. نمون ــال 1398 ب ــان در س ــهر زنج ــرورش ش و پ
 Emotional Divorce( صــورت در دســترس انتخــاب شــدند. در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "مقیــاس طــالق عاطفــی
 Psychological Capital( "و "مقیــاس ســرمایه روانشــناختی " )Differentiation of Self Scale( مقیــاس تمایــز یافتگــی" ،")Scale

Scale( اســتفاده شــد. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای            

پرسشــنامه هــا بررســی شــد. داده هــای جمــع آوری شــده در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 25 تحلیــل شــد.
 ،)P>0/05 ،R= -0/46( و زیــر مقیــاس هــای آن شــامل خودکارآمــدی )P>0/05 ،R= -0/36( یافتــه هــا: بیــن ســرمایه روانشــناختی
ــی  ــالق عاطف ــا ط ــی )P>0/05 ،R= -0/50( ب ــوش بین ــاب آوری )P>0/05 ،R= -0/37( و خ ــدواری )P>0/05 ،R= -0/46(، ت امی
ــری عاطفــی          ــز یافتگــی )P>0/05 ،R= -0/43( و مؤلفــه هــای آن شــامل واکنــش پذی ــن تمای همبســتگی منفــی وجــود داشــت.  بی
 ،R= 0/44( ــا طــالق عاطفــی همبســتگی مثبــت و بیــن قطــع عاطفــی )P>0/05 ،R= 0/25(، جایــگاه مــن )P>0/05 ،R= 0/48(، ب
P>0/05( و آمیختگــی بــا دیگــران )P>0/05 ،R= -0/43( بــا طــالق عاطفــی همبســتگی منفــی وجــود داشــت. نتایــج نشــان داد کــه 

.)P<0/05( ســرمایه روانشــناختی و تمایزیافتگــی در مجمــوع قادرنــد 30 درصــد از واریانــس طــالق عاطفــی را در زنــان تبییــن کننــد
نتیجــه گیــری: طــالق عاطفــی در زنــان توســط ســرمایه روانشــناختی و تمایــز یافتگــی پیــش بینــی شــد. بنابرایــن، بــه مشــاوران و 
روانشناســان خانــواده پیشــنهاد مــی شــود ضمــن توجــه بــه نقــش ایــن متغیرهــا در طــالق عاطفــی، بــا کمــک بــه زوج هــا بــرای افزایش 

ســرمایه روانشــناختی و تعدیــل تمایــز یافتگــی آن هــا، از طــالق عاطفــی پیشــگیری کننــد.
کلیدواژه ها: سرمایه روانشناختی، تمایزیافتگی خود، طالق عاطفی.
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مقدمه
خانــواده بــه لحــاظ قدمــت، ابتدایــی تریــن و از لحــاظ گســتردگی 
جهــان شــمول تریــن نهــاد اجتماعــی اســت. خانــواده واحــدی بــا 
ابعــاد گوناگــون اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت و جایــگاه ویــژه اش 
از دیربــاز مــورد توجــه اندیشــمندان اجتماعــی بــوده اســت. واکنش 
ــر  ــر آن ب ــی آن و تأثی ــت زندگ ــی کیفی ــواده، چگونگ ــل خان متقاب
اجــزا و نهادهــای دیــر جامــع، اندیشــمندان را بــر آن داشــته اســت 
ــه مطالعــه ایــن واحــد اجتماعــی  ــا رویکردهــای مختلــف ب کــه ب

ــد )1(.  بپردازن
ــای  ــت. آماره ــی اس ــکل خانوادگ ــک مش ــالق )divorce( ی ط
ــه افزایــش طــالق  ــزان رو ب ــده می ــه ثبــت رســیده، نشــان دهن ب
 emotional( ــی ــان طــالق عاطف ــن می ــا در ای رســمی اســت. ام
divorce( پدیــده ای پنهــان و ثبــت نشــده در زندگــی بســیاری از 

زوج هاســت کــه اگرچــه زن و شــوهر بــه طــور رســمی از هــم جــدا                
نمــی شــوند، امــا بــدون هیــچ احســاس و عاطفــه ای نســبت بــه 
هــم ندارنــد و فقــط بــه صــورت هــم خانــه بــه زندگــی خــود ادامــه     
مــی دهنــد )2(. در ایــن مــوارد، علــل متفاوتــی از جملــه محدودیت 
هــای فرهنگــی، قومــی و اجتماعــی و مشــکالت اقتصــادی مانع از 
رســیدن بــه مرحلــه طــالق رســمی مــی شــود. در ایــن حالــت پس 
از مدتــی زوجیــن از نظــر عاطفــی وارد موقعیــت بــی تفاوتــی مــی 
شــوند کــه آخریــن مرحلــه روابــط احساســی بیــن زن و مرد اســت. 
رســیدن بــه مرحلــه طــالق عاطفــی نیــز آســیب هــای جــدی و 
جبــران ناپذیــری را بــرای خانــواده بــه همــراه دارد )3(. بــه عبارتی، 
طــالق عاطفــی نــوع دیگــری از طــالق و پدیــده بســیار مهمــی 
اســت کــه در هیــچ جــا بــه ثبــت نمــی رســد. ایــن نــوع طــالق 
مربــوط بــه خانــواده هایــی اســت کــه بــه دالیلــی ماننــد ســنت 
هــای حاکــم بــر خانــواده یــا باورهــای نادرســت و نگــرش هــای 
ــی، از  ــی از تنهای ــرس و نگران ــان مطلقــه، ت ــه زن منفــی جامعــه ب
دســت دادن فرزنــدان یــا ناتوانــی در تامین نیازهــای زندگی تصمیم                                                                                                
مــی گیرنــد کــه بــه اجبــار بــا همسرشــان زیــر یــک ســقف زندگی 
کننــد )4(. کــودکان خانــواده هایــی کــه دچــار مشــکل در روابــط 
ــی  ــاری و عاطف ــکالت رفت ــواع مش ــرض ان ــتند در مع ــان هس ش
ــگری و  ــادورزی، پرخاش ــار عن ــون رفت ــی همچ ــتند و عالئم هس
عالئــم افســردگی از خــود نشــان مــی دهنــد )5(. طــالق عاطفــی 
ــه  ــر زوجیــن دارد. ب ــار و پیامدهــای زیانبــار جســمی و روانــی ب آث
ــود  ــه خ ــج مطالع ــکاران )6( از نتای ــتانی و هم ــال، باس ــوان مث عن
دریافتنــد کــه طــالق عاطفــی موجــب بروز مشــکالت و فشــارهای 
روانــی از قبیــل افســردگی، اضطــراب، کاهــش اعتمــاد بــه نفــس، 
گوشــه گیــری و انــزوا و ابتــال بــه بیمــاری هــای جســمی و روان 

تنــی در زنــان مــی شــود )5(. رســیدن بــه مرحلــه طــالق عاطفــی                              
مــی توانــد علــل مختلفــی داشــته باشــد از جملــه: کار و اشــتغال 
ــه  ــالف در زمین ــی، اخت ــش از حــد، مشــکالت اقتصــادی و مال بی
مســائل زناشــویی و جنســی، داشــتن زمینــه های متفــاوت فرهنگی 
و تربیتــی، داشــتن ســرگرمی هــای متفــاوت و عــدم توافــق بر ســر 
نحــوه گذرانــدن اوقــات فراغــت و برخــی ویژگــی های شــخصیتی 
ماننــد خودخواهــی هــا، زیــاده خواهــی هــا، غــرور و لجبــازی، تنوع 
طلبــی، بــی اعتمــادی و عــزت نفــس پاییــن )7(. طــالق عاطفــی 
مــی توانــد تحــت تأثیــر عوامــل روانشــناختی مختلفــی از جملــه 
ســرمایه روانشــناختی )psychological capital( و تمایــز یافتگــی 

خــود )differentiation of self( قــرار داشــته باشــد.
ســرمایه روانشــناختی یــک صفــت مثبــت از ویژگــی هــای فــردی 
ــراد  ــن ســازه اف ــا مــی بخشــد. ای ــه و اســتعدادها را ارتق اســت ک
ــام        ــر، انج ــردن موث ــل، کارک ــره مث ــای روزم ــل کاره را در مقاب
مســئولیت هــا و نــگاه مثبــت بــه آینــده بــدون کوچــک شــمردن 
ســختی هــا، کارآمــد مــی کنــد. Luthans و همــکاران )8( چهــار 
بعــد ســرمایه روانشــناختی شــامل امیــدواری، خودکارآمــدی، تــاب 
آوری و خــوش بینــی را مشــخص کردنــد. بــا توجــه بــه تغییــرات 
ــرمایه روانشــناختی در  ــر س ــز ب ــر، تمرک ــی اقتصــادی اخی اجتماع
افــراد یــک موضــوع پایــه ای اســت زیــرا آن هــا بعــدا در زندگــی                                                                                                  
ــای  ــئولیت ه ــواده و مس ــار را در خان ــنگین و فش ــای س دوره ه
 Peterson& Luthans .اجتماعــی و خانوادگی احســاس مــی کننــد
)9( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه ســرمایه روانشــناختی پیــش 
 Avey .بینــی کننــده عملکــرد کاری و موفقیــت در زندگــی اســت
ــن ســرمایه روانشــناختی  ــوی بی ــک رابطــه ق و همــکاران )10( ی
ــیوه  ــک ش ــکالت در ی ــا مش ــه ب ــان در مقابل ــی ش ــراد و توانای اف
خالقانــه و اصیــل پیــدا کردنــد. Chen& Lim )11( در یــک نمونه 
از کســانی کــه شغلشــان را از دســت داده بودنــد بیــان کردنــد کــه 
ســرمایه روانشــناختی ســبب کنارآمــدن ســازگارانه گردیــد کــه بــر 
حــل مشــکل و جســتجو شــغل فعــال تمرکــز مــی کردنــد. نتایــج 
ــل توســط Avey و همــکاران )12( نشــان  ــه فراتحلی ــک مطالع ی
داد کــه ســرمایه روانشــناختی بــه طــور مثبــت همــراه بــا رضایــت 
ــج  ــارکتی و نتای ــای مش ــناختی، رفتاره ــالمت روانش ــغلی، س ش
شــغلی و خانوادگــی مثبــت اســت و بــه طــور منفــی بــا اضطــراب، 
ــازگارانه در  ــای ناس ــواده و رفتاره ــغل و خان ــه ش ــوط ب ــش مرب تن

خانــواده همــراه اســت.
ــرمایه  ــه س ــد ک ــان داده ان ــگران نش ــر، پژوهش ــات اخی در مطالع
روانشــناختی پیــش بینــی کننــده، رضایت شــغلی و زناشــویی، تعهد 
ســازمانی، بهزیســتی روانشــناختی اســت )Culbertson .)13 ،14 و 
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ــد کــه ســالمت روانشــناختی  همــراه  همــکاران )15( نشــان دادن
ــت.  ــویی اس ــت زناش ــناختی و رضای ــتی روانش ــزان بهزیس ــا می ب
نتایــج مطالعــه Li )16( بر روی مدرســین  دانشــگاه پینگدینگشــان 
ــتی  ــا بهزیس ــناختی ب ــرمایه روانش ــه س ــان داد ک ــن، نش در چی
و   Cheung پژوهــش  نتایــج  دارد.  همبســتگی  روانشــناختی 
همــکاران )17(، Leon-Perez و همــکاران )18( بــر روی معلمــان 
ــت  ــا رضای ــناختی ب ــرمایه روانش ــتگی س ــه همبس ــان داد ک نش

ــا فرســودگی شــغلی منفــی اســت.  شــغلی، مثبــت و ب
تمایــز یافتگــی خــود، در ســطح درون روانشــناختی شــامل توانایــی 
تمایــز فرایندهــای احساســات از فرایندهــای فکــری اســت. تمایــز 
یافتگــی مطلــوب، فــرد را قــادر مــی ســازد کــه در رابطــه عاطفــی 
ــد  ــی بمان ــودش باق ــن خ ــوار نامطمئ ــرایط دش ــا در ش ــدید ی ش
ــی  ــه توانای ــی ب ــز یافتگ ــردی، تمای ــن ف ــه بی )20،19(. در حیط
ــر مــی گــردد. افــراد  ــا دیگــران ب ــه اســتقالل و صمیمــت ب تجرب
ــه  ــده گرفت ــدون اینکــه احســاس نادی ــد ب ــر، قادرن ــز یافتــه ت تمای
شــدن  و تــرس و اضطــراب هــای ناشــی از جدایــی داشــته باشــند، 

ــد )21(.  ــه کنن اســتقالل بیشــتری در روابطشــان تجرب
تعــدادی از پژوهــش هــا ارتبــاط بیــن تمایــز یافتگــی و رضایــت 
ــدم  ــان مق ــال کاظمی ــرای مث ــد. ب ــرده ان ــی ک ــویی را بررس زناش
و همــکاران )22( در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه بیــن 
تمایزیافتگــی و دلزدگــی زناشــویی ارتبــاط منفــی معنــاداری وجــود 
ــی زناشــویی  ــی دلزدگ ــش بین ــن و پی دارد و تمایزیافتگــی در تبیی
نقــش دارد. ســاداتی و همــکاران )23( نیــز ضمــن پژوهــش خــود 
ــا  ــی ب ــان تمایزیافتگ ــاداری می ــه معن ــه رابط ــد ک ــزارش کردن گ
)24(  Gabelman دلزدگــی زناشــویی وجــود دارد. نتایــج پژوهــش

نیــز نشــان داد کــه بیــن تمایزیافتگــی و رضایــت از رابطه زناشــویی 
در مــردان و زنــان همبســتگی مســتقیمی وجــود داشــت. رضوانی و 
صائمــی )25( در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه تمایزیافتگــی و طالق 
عاطفــی همبســتگی منفــی وجــود داشــت. از میــان ابعــاد مختلــف 
خودتمایــز یافتگــی، رابطــه بیــن 3 متغیــر واکنــش پذیــری عاطفی، 
قطــع عاطفــی و آمیختگــی بــا دیگــران بــا طــالق عاطفــی، مثبــت 
بــود. بعــالوه، همبســتگی بیــن جایــگاه مــن بــا طــالق عاطفــی، 

منفــی بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه معلمــان زن بــه دلیــل  چنــد نقشــی بــودن و 
حساســیت در انجــام دقیــق وظایــف، تعــارض نقــش بیشــتری را در 
مقایســه بــا مــردان تجربــه مــی کننــد، ایــن گــروه مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتنــد. بــا مــروری بــر مطالعــات گذشــته در مــورد طــالق 
عاطفــی، مــی تــوان گفــت تمایــز یافتگــی و ســرمایه روانشــناختی 
ــراد اســت. از  ــی در اف ــده هــای طــالق عاطف ــی کنن از پیــش بین

طرفــی، چنیــن فــرض مــی شــود کــه تمایــز یافتگــی و ســرمایه 
ــا از  ــی را دارد؛ ام ــالق عاطف ــی ط ــش بین ــوان پی ــناختی، ت روانش
آنجــا کــه تاکنــون هیــچ پژوهشــی بــه بررســی ایــن موضــوع در          
ــذا پژوهــش حاضــر  ــه اســت؛ ل ــم نپرداخت ــان معل ــه ای از زن نمون
بــا هــدف تعییــن نقــش تمایــز یافتگــی و ســرمایه روانشــناختی در 
پیــش بینــی طــالق عاطفــی در زنــان معلــم شــهر زنجــان انجــام 

شــد.

روش کار
ــد.  ــام ش ــتگی انج ــی- همبس ــه روش توصیف ــر ب ــه حاض مطالع
جامعــه آمــاری شــامل تمــام معلمــان زن متأهــل مقطــع ابتدایــی 
ناحیــه 2 شــهر زنجــان در ســال 1398 بــود. طبــق آمــار آمــوزش 
ــود.  ــا 936 تــن ب ــر ب و پــرورش شــهر زنجــان، تعــداد آن هــا براب
از بیــن 2 ناحیــه آمــوزش و پــرورش )ناحیــه 1 و ناحیــه 2(، ناحیــه 2 
بــه روش تصادفــی  ســاده بــه روش قرعــه کشــی  انتخاب شــد. در 
مرحلــه بعــد،  بعــد از مراجعــه بــه مــدارس ابتدایــی دخترانــه  ناحیــه 
ــه  ــای ورود ب ــه معیاره ــل ک ــان زن متأه ــان، معلم ــهر زنج 2 ش
پژوهــش را داشــتند، بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخــاب 
 Krejcie & وارد مطالعــه شــده نمونــه آمــاری بــر اســاس فرمــول
ــری از روش  ــه گی ــرای نمون ــد. ب ــن بودن Morgan )26(  274 ت

نمونــه گیــری در دســترس اســتفاده شــد.
ــکونت در  ــد از: 1- س ــارت بودن ــش عب ــه پژوه ــای ورود ب معیاره
ــان  ــال، 3- در زم ــا 50 س ــنی 20 ت ــه س ــان، 2- دامن ــهر زنج ش
انجــام پژوهــش متأهــل بــوده و بــه طــور مشــترک بــا همسرشــان 
زندگــی کننــد و تجربــه اولیــن ازدواج را داشــته باشــند  5- تمایــل 
و رضایــت آگاهانــه بــرای شــرکت در پژوهــش. معیارهــای خــروج 
شــامل نقــص در تکمیــل پرسشــنامه هــا بــود. بــرای جمــع آوری 

داده هــا ازپرسشــنامه هــای زیــر اســتفاده شــد.
ــن،  ــورد  س ــوال در م ــامل 3 س ــناختی ش ــت ش ــنامه جمعی پرسش

ــود.  ــابقه کار ب ــالت و  س ــزان تحصی می
 Psychological Capital( روانشــناختی«  ســرمایه  »مقیــاس 
Scale(  توســط Luthans و همــکاران )27( در ســال 2008 در 

Nebraska-Lincoln ســاخته شــده، و در بیــن دانشــجویان و 

کارکنــان دانشــگاه Nebraska-Lincoln  هنجاریابــی شــده 
ــم،  ــاًل مخالف ــه کام ــا گزین ــارت ب ــاس  دارای 24 عب ــت. مقی اس
ــاس  ــم در مقی ــاًل موافق ــم و کام ــدارم، موافق ــری ن ــم، نظ مخالف
ــی  ــذاری م ــماره گ ــا 5 ش ــب از 1 ت ــه ترتی ــه ب ــت ک ــرت اس لیک
گــردد و جمــع نمــره هــا نمــره کل را تشــکیل مــی دهــد. حداقــل 
ــر  ــزار  دارای  4 زی ــد. اب ــی باش ــر آن 120 م ــره 24 و حداکث نم
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مقیــاس شــامل امیــد )hope(، دارای 6 عبــارت )عبــارت  هــای 1 تــا 
6(، تــاب آوری )resilience(، دارای 6 عبــارت )عبــارت  هــای 7 تــا 
12(، خودکارآمــدی )self-efficacy(، دارای 6 عبــارت )عبــارت های 
13 تــا 18(، و خــوش بینــی )optimism(، دارای 6 عبــارت )عبارت  
هــای 19 تــا 24( اســت. بــراي بــه دســت آوردن نمــره ســرمایة روا 

نشــناختی نمــره زیــر مقیــاس هــا باهــم جمــع مــی شــوند 
Luthans و همــکاران )27( »مقیــاس ســرمایه روانشــناختی« 

ــار  ــزار را در اختی ــوا اب ــی محت ــری شــاخص روای ــدازه گی ــرای ان ب
Nebraska- 9 تــن از متخصصــان مدیریــت اداری دانشــگاه

Lincoln قــرار دادنــد کــه 0/79 بــه دســت آمــد. پایایــی بــه روش 

همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا 367 تــن 
  Nebraska-Lincoln ــگاه ــت دانش ــته مدیری ــجویان رش از دانش
ــاه  0/78  ــس از 1 م ــی پ ــه روش بازآزمای ــات ب ــدد 0/88 و ثب ع
بــه دســت آمــد. در پژوهــش دیگــری Luthans  و همــکاران )28(  
روایــی محتــوای »مقیــاس ســرمایه روانشــناختی« را بــا اســتفاده از 
روش نســبت روایــی محتــوا مــورد بررســی قــرار دادنــد. بــه همیــن 
منظــور مقیــاس در اختیــار 10 تــن متخصصــان مدیریــت دانشــگاه 
ــه  ــه دســت آمــد. پایایــی ب Midwestern قــرار گرفــت و 0/74 ب

ــاخ در  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
بیــن 263 تــن از دانشــجویان مدیریــت همــان دانشــگاه بررســی و  
ضریــب آلفــا کرونبــاخ کل ســؤاالت  9/89 و بــرای زیــر مقیــاس 
ــوش  ــدی، 0/84 و خ ــاب آوری، 0/72، خودکارآم ــد،  0/80، ت امی

بینــی، 0/79 بــه دســت آمــد. 
در ایــران نیــز صرامــی و همــکاران )29( روایــی صــوری »مقیــاس 
ــدی و  ــه بن ــگارش، جمل ــاس ن ــر اس ــناختی« را، ب ــرمایه روانش س
ظاهــر منطقــی توســط 10 تــن از متخصصــان مدیریــت در حــوزه 
رفتارســازمانی کارشناســان شــرکت ایــران خــودرو، مــورد بررســی 
قــرار دادنــد. متخصصــان اهمیــت هریــک از عبــارت هــا در طیــف 
ــمت  ــن قس ــج ای ــد. نتای ــخص نمودن ــرت را مش ــه ای لیک 5 درج
نشــان داد کــه تمــام عبــارت هــای پرسشــنامه ازنظــر متخصصــان 
ــه روش  ــی ب ــدند. پایای ــد ش ــد و تأیی ــتر از 1/5 دارن ــر بیش تأثی
ــن  ــاخ در بی ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
ــای  ــه ه ــرای مؤلف ــزل ب ــودرو دی ــران خ ــان ای ــن از کارکن 250 ت
امیــد 0/89، تــاب آوری، 0/87، خودکارآمــدی، 0/88، و خــوش 
ــی  ــه روش روای ــازه ب ــی س ــد. روای ــت آم ــه دس ــی، 0/89 ب بین
همگــرای ابــزار نیــز بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی هــر یــک 
از عبــارت هــا بــا زیــر مقیــاس هــای خــودش مــورد ارزیابــی قــرار 
ــه ترتیــب 0/68، 0/72، 0/69 و 0/65 گــزارش و  ــج ب گرفــت. نتای
تاییــد شــد. در پژوهــش رجایــی و همــکاران )30( ویژگــی هــای 

روانســجی»مقیاس ســرمایه روانشــناختی«  را در بیــن 325 تــن از 
ــا  ــی ســازه ب ــد. روای ــرورش بررســی نمودن ــوزش و پ ــان آم کارکن
ــزار  ــه اب ــی اکتشــافی نشــان داد ک ــل عامل اســتفاده از روش تحلی
ــی  ــه روش روای ــی ســازه ب ــن روای ــل اســت. همچنی دارای 4 عام
ــه  ــتگی ب ــب همبس ــون ضری ــتفاده از آزم ــا اس ــزار ب ــرای اب همگ
ــاس  و  ــن کل مقی ــج نشــان داد، همبســتگی بی ــد. نتای دســت آم
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــی باش ــای آن 0/76 م ــاس ه ــر مقی ــا زی ب
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در بیــن 350 
تــن از کارکنــان مناطــق شــش گانــه آمــوزش و پــرورش اصفهــان 
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــاس  ــر مقی ــرای زی ــد و ب ــه دســت آم ــاس ب ــرای کل مقی 0/89 ب
هــای امیــد 0/83، تــاب آوری، 0/70، خودکارآمــدی، 0/87، و 

ــزارش شــد. ــی، 0/73 گ خــوش بین
 Differentiation of Self( تمایزیافتگــی«  خــود  »ســیاهه 
 Skowron& Friedlander ــط ــال 1998 توس Inventory( در س

ــیاهه  دارای 43  ــد. س ــی گردی ــگاه Albany طراح )31( در دانش
عبــارت اســت و در قالــب 4 مولفــه شــامل واکنــش پذیــری عاطفی 
ــارت شــامل40، 38، 34،  )emotional reactivity( شــامل 11 عب
 )I “Position«( 30، 26،21، 18، 14، 10، 6 و 1،  جایــگاه مــن
شــامل 11 عبــارت شــامل43، 41، 35، 31، 27،  23، 19، 15، 11، 
ــارت  ــامل 12 عب ــی )emotional cutoff( ش ــع عاطف 7 و 4 ، قط
شامل 42، 39، 36، 32، 28، 24، 20، 16، 12، 8، 3، 2، و  آمیختگی 
ــارت شــامل37،  ــا دیگــران )fusion with others( شــامل 9 عب ب
33، 29، 25، 22، 17، 13، 9، 5 و در طیــف لیکــرت 6 بخشــی( ابــداً 
در مــورد مــن صحیــح نیســت= 6 تــا کامــاًل در مــورد مــن صحیــح 
اســت=1 )انــدازه گیــری شــده اســت )30(. حداقــل نمــره کســب 
شــده، 43 و حداکثــر آن نیــز 258 مــی باشــد. نمــره بــاال در هــر 
مؤلفــه نشــان دهنــده تمایــز یافتگــی باالتــر اســت. روایــی  ســازه 
ــر روی 160 بزرگســال )111  بــه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی ب
ــه روش  ــی ب ــرد. پایای ــد ک ــوق را تایی ــه ف ــرد( 3 مولف زن و 58 م
ــر روی  ــاخ  ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
ــری  ــاس هــای واکنــش پذی ــی زیرمقی ــه،  0/92 و پایای 225 نمون
عاطفــی، جایــگاه مــن، قطــع عاطفــی و آمیختگــی بــا دیگــران بــه 

ــد )32(. ــبه گردی ــب 0/89، 0/86، 0/81 و 0/84 محاس ترتی
در پژوهــش Buser &Gibson )33( روایــی  ســازه بــه روش 
روایــی واگــرا »ســیاهه خــود تمایزیافتگــی«، بــر روی 349  
ــکا  ــگاه Rider  در آمری ــال دانش ــجویان 31-18 س ــن از دانش ت
 Eating Disorder( خــوردن«  اختــالل  پرسشــنامه   « بــا 
Questionnaire( 0/26 و  پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
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ــوق،  0/80  ــه ف ــر روی نمون ــاخ  ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
ــد.  ــبه گردی محاس

ــی  ــکاران )34( روای ــکیان و هم ــش اس ــز در پژوه ــران نی در ای
محتوایــی کیفی»ســیاهه خــود تمایزیافتگــی«، توســط 10 تــن از 
ــده اســت  و  ــد ش ــی تأیی ــین روانشناســی دانشــگاه خوارزم مدرس
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــه 26 دانــش آمــوزان،  0/88 محاســبه شــد. در  ــا نمون ــاخ ب کرونب
ــه روش روایــی همگــرای  پژوهــش یوســفی )35( روایــی ســازه ب
»ســیاهه خــود تمایزیافتگــی« بــا »مقیــاس عاطفــه منفی/عاطفــه 
 Positive Affectivity/ Negative Affectivity( مثبــت« 
Scale(، 0/38 و روایــی ســازه بــه روش روایــی واگــرای »ســیاهه 

خــود تمایزیافتگــی« بــا اســتفاده از »فهرســت عالیــم90  تجدیــد 
ــر روی  نظــر شــده«  )Symptoms Checklist -90-Revised( ب
ــزارش  ــنندج 0/42-  گ ــتان س ــردان شهرس ــان و م ــن از زن 512ت
شــد.  پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 

ــد. ــوق،  0/89 محاســبه گردی ــه ف ــر روی نمون ــاخ  ب کرونب
 )Emotional Divorce Scale( عاطفــی«  طــالق  »مقیــاس 
ــد )36(.  ــاخته ش ــکا س ــط Gottman  در آمری ــال 199 توس در س
ــکل 2  ــه ش ــارت ب ــوده و دارای 24 عب ــی ب ــک عامل ــاس ت مقی
ــده  ــب ش ــره کس ــل نم ــت. حداق ــر( اس ــه و خی ــه ای )بل گزین
توســط پاســخگو، صفــر و حداکثــر آن نیــز 24 مــی باشــد. پــس 
از جمــع کــردن پاســخ هــای مثبــت، چنانچــه تعــداد آن برابــر8  و 
باالتــر باشــد، بــه معنــای ایــن اســت کــه زندگــی زناشــویِی فــرد 
در معــرض جدایــی قــرار داشــته و عالئمــی از طــالق عاطفــی - 
مشــهود اســت. مقــاالت خارجــی بــرای بررســی روایــی و پایایــی 

ــن پرسشــنامه منتشــر نشــده اســت.  خارجــی ای
ــوری  ــی ص ــی )25( روای ــی و صائم ــش رضوان ــران در پژوه در ای
ــأت  ــای هی ــن از اعض ــط 7 ت ــی« توس ــالق عاطف ــاس ط »مقی
ــا  ــد، ام ــد گردی ــرا تأیی ــگاه الزه ــان دانش ــکده زن ــی پژوهش علم
پایایــی آن گــزارش نشــده اســت. در پژوهــش موســوی و همکاران 
ــر روی  ــی اکتشــافی ب ــل عامل ــه روش تحلی ــی ســازه ب )37( روای
تعــداد 200 زن و مــرد متأهــل ســاکن شــهر قزویــن کــه حــدود 
ــود،  بررســی شــد و 4 عامــل  5 ســال از ازدواج آن هــا گذشــته ب
ــزوا،  ــه از یکدیگــر ، احســاس تنهایــی و ان شــامل جدایــی و فاصل
نیــاز بــه همــراه و همــدم و احســاس بــی حوصلگــی و بــی قــراری 
ــط  ــل توس ــر عام ــه ه ــوط ب ــای مرب ــارت ه ــد. عب ــایی ش شناس
پژوهشــگران مشــخص نشــده انــد.  مقادیــر اشــتراک و بــار عاملــی 
ســؤاالت نشــان داد کــه بــار عاملــی همــه ســؤاالت در دامنــه 0/49 
تــا 0/80 قــرار دارد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه 

ضریــب آلفــا کرونبــاخ  بــه میــزان 0/93 محاســبه گردیــد.
ــاس  ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر روای ــش حاض در پژوه
ــاس  ــی« و«مقی ــود تمایزیافتگ ــیاهه خ ــرمایه روانشناختی«،»س س
طــالق عاطفــی« مــورد تاییــد 11 تــن از مدرســین گــروه 
ــی  ــید. پایای ــر رس ــد ابه ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش روانشناس
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــام  ــان انج ــهر زنج ــل ش ــان زن متآه ــن از معلم ــر روی 120 ت ب
ــرای  ــاس ســرمایه روانشــناختی«، 0/85 و ب شــد. نمــره کل »مقی
مؤلفــه هــای امیــد 0/63، تــاب آوری، 0/72، خودکارآمــدی، 0/68، 
و خــوش بینــی، 0/69 و بــرای نمــره کل »مقیــاس تمایــز یافتگــی 
ــی  ــری عاطف ــش پذی ــای واکن ــاس ه ــر مقی ــود« 0/79 و زی خ
0/72، جایــگاه مــن 0/68، قطــع عاطفــی 0/74 و هــم آمیختگــی 
بــا دیگــران 0/71 بدســت آمــد. بعــالوه، پایایــی »مقیــاس طــالق 
عاطفــی«  بــا محاســبه ضریــب کودر-ریچادســون  بــر روی نمونــه 

ــد. ــبه ش ــوق، 0/82 محاس ف
بــرای جمــع آوری داده هــا، ابتــدا مجــوز ورود بــه مــدارس بــرای 
ــد.  ــت ش ــان دریاف ــرورش زنج ــوزش و پ ــش از آم ــام پژوه انج
ســپس، بــه  2 ناحیــه2  آمــوزش و پــرورش شــهر زنجــان مراجعــه 
ــه  ــای ورود ب ــه معیاره ــل ک ــان زن متأه ــه معلم ــپس ب ــد. س ش
پژوهــش را داشــتند، بــه روش نمونــه گیــری دردســترس انتخــاب 
ــل  ــی تکمی ــزان تقریب ــد. می ــخ دادن ــا پاس ــنامه ه ــه پرسش و ب
ــدت  ــا در م ــع آوری داده ه ــود. جم ــه ب ــا 30 دقیق ــنامه ه پرسش
ــدارس  ــا م ــع آوری داده ه ــاه انجــام شــد. محــل جم ــدود 2 م ح
واقــع در ناحیــه 2 آمــوزش و پــرورش شــهر زنجــان بــود و توزیــع 
و جمــع آوری پرسشــنامه هــای پژوهــش در ســاعات اداری مدرســه  
)در نوبــت صبــح از ســاعت 8 تــا 12 و در نوبــت عصــر از ســاعت 
ــی  ــات اخالق ــش مالحظ ــن پژوه ــد. در ای ــام ش ــا 17( انج 14 ت
شــامل رعایــت صداقــت و امانــت داری علمــی، رضایــت آگاهانــه 
بــرای شــرکت در پژوهــش، رعایــت حــق ناشــناس ماندن شــرکت 
کننــدگان و محرمانــه نگــه داشــتن اطالعــات آن هــا مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت. 
ــی،  ــی از فراوان ــار توصیف ــش آم ــا در بخ ــل داده ه ــرای تحلی ب
درصــد، میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و بخــش آمــار اســتنباطی 
ــن متغیرهــا از ضریــب همبســتگی  ــرای بررســی همبســتگی بی ب
ــی  ــی طــالق عاطف ــش بین ــزان پی ــرای بررســی می پیرســون و ب
ــد  ــیون چن ــناختی از رگرس ــرمایه روانش ــی و س از روی تمایزیافتگ
متغیــره بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از 

ــل شــد. ــی اس اس، نســخه 25 تحلی ــزار اس پ ــرم اف ن
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یافته ها 
ــن )26/64  ــال، 73 ت ــن 20-30 س ــد( بی ــن )64/97درص 178 ت
ــن 50- ــن )8/39 درصــد( بی ــال و 23 ت ــن 40-31 س درصــد( بی

41 ســال داشــتند. 174 تــن )63/51درصــد( از شــرکت کننــدگان 
مــدرک کارشناســی و 100 تــن )36/49 درصــد( مــدرک کاردانــی 
داشــتند. 62 تــن )22/62 درصــد( از معلمــان زن شــرکت کننــده در 

پژوهــش بیــن 10-1 ســال ســابقه کار، 115 تــن )41/98 درصــد( 
بیــن 20-11 ســال و 97 تــن )35/40 درصــد( دارای 30-21 ســال 

ســابقه کار بودنــد. 
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش در جــدول 1 

گــزارش شــده اســت.

 جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

سرمایه روانشناختی

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

24/303/96خودکارآمـدي
21/484امیدواري
20/614/16تاب آوري
21/304/83خوش بیني

87/6914/25سرمایه روانشناختی

تمایز یافتگی خود

27/724واکنش پذیری عاطفی
25/267/29جایگاه من
31/054/28قطع عاطفی

42/377/98آمیختگی با دیگران

126/428/47تمایز یافتگی خود

10/553/04طالق عاطفی

ــودن داده هــا از  ــد مفروضــه نرمــال ب در گام بعــدی، پــس از تأیی
طریــق آزمــون کولموگــروف اســمیرنف، بــرای تعییــن همبســتگی 

بیــن متغیرهــای پژوهــش از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون 
اســتفاده شــد )جــدول2(.

جدول 2: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

1234567891011متغیرردیف

1خودکارآمدی1
1*0/58امیدواری2
1*0/74*0/6تاب اوری3
1*0/63*0/6*0/5خوش بینی4
1*0/6*0/7*0/56*0/45سرمایه روانشناختی5

واکنش پذیری 6
1*0/27*0/25*0/29*0/35*0/32عاطفی

1*0/25*0/29*0/35*0/32*0/31*0/3جایگاه من7
1*0/26*0/25*0/26*0/2*0/26*0/25*0/21قطع عاطفی8
1*0/32*0/35*0/3*0/31*0/33*0/25*0/36*0/37آمیختگی با دیگران9
1*0/21*0/2*0/3*0/3*0/34*0/33*0/32*0/2*0/25تمایز یافتگی10
1*0/43-*0/44*0/48*0/55-0/25*0/50**0/37-*0/46-*0/46-*0/36-طالق عاطفی11

n= 274 ,*p>0/05,  ** p>0/01
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فاطمه علیجانی و همکاران

نتایــج همبســتگی پیرســون در جــدول 2 حاکــی از آن اســت کــه 
بیــن ســرمایه روانشــناختی )P>0/05 ،R= -0/36( و زیرمقیــاس 
 ،)P>0/05  ،R=  -0/46( خودکارآمــدی  شــامل  آن  هــای 
 ،R= -0/37( تــاب آوری ،)P>0/05 ،R= -0/46( امیــدواری
ــالق  ــا ط ــی )P>0/05 ،R= -0/50( ب ــوش بین P>0/05( و خ
عاطفــی همبســتگی منفــی وجــود داشــت. بیــن تمایــز یافتگــی 
)P>0/05 ،R= -0/43( و مؤلفــه هــای آن شــامل واکنــش 
پذیــری عاطفــی )P>0/05 ،R= 0/25(، جایــگاه مــن )0/48 
ــن  ــت و بی ــی همبســتگی مثب ــا طــالق عاطف =P>0/05 ،R(، ب

ــران  ــا دیگ ــی ب ــی )P>0/05 ،R= 0/44( و آمیختگ قطــع عاطف
ــی  ــی همبســتگی منف ــا طــالق عاطف )P>0/05 ،R= -0/43( ب

وجــود داشــت.
ــاس  ــر اس ــان ب ــی زن ــالق عاطف ــن ط ــرای تبیی ــر ب در گام آخ
ســرمایه روانشــناختی و تمایزیافتگــی خــود از آزمــون رگرســیون 
چندگانــه بــه روش گام بــه گام اســتفاده شــد. همچنیــن بررســی 
ــره  ــن نم ــه بی ــان داد ک ــیون نش ــل رگرس ــاي تحلی مفروضــه ه
هــای متغیرهــای پژوهــش حالــت نرمــال بــودن چندگانــه برقــرار 

ــه وجــود نداشــت )جــدول3(. ــود و هــم خطــی چندگان ب

جدول 3: نتایج رگرسیون گام به گام پیش بینی طالق عاطفی براساس سرمایه روانشناختی و تمایز یافتگی خود

P-value T Beta R2 P-value F متغیرهای پیش بین الگو

0/001 6/68 0/39 0/20 0/001 12/58 سرمایه روانشناختی گام 1
0/001 4/28 0/25 0/30 0/001 42/17 سرمایه روانشناختی+ تمایز یافتگی گام 2

ــرمایه  ــه در گام اول س ــان داد ک ــج نش ــدول3، نتای ــاس ج ــر اس ب
ــی را  ــس طــالق عاطف ــد 20 درصــد واریان روانشــناختی مــی توان
تبییــن کنــد و در گام دوم ســرمایه روانشــناختی و تمایــز یافتگــی 
مــی تواننــد 30درصــد واریانــس طــالق عاطفــی را تبییــن کننــد.

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش ســرمایه روانشــناختی و 
ــان زن  ــی در معلم ــالق عاطف ــی ط ــش بین ــی در پی ــز یافتگ تمای
ــرمایه  ــن س ــه بی ــج نشــان داد ک ــد. نتای ــهر زنجــان انجــام ش ش
روانشــناختی و زیــر مقیــاس هــای آن شــامل خودکارآمــدی، 
امیــدواری، تــاب آوری و خــوش بینــی بــا طــالق عاطفــی 
ــا افزایــش  همبســتگی منفــی وجــود داشــت، بدیــن معنــی کــه ب
ــا  ــی آن ه ــالق عاطف ــزان ط ــان، می ــناختی در زن ــرمایه روانش س
کاهــش پیــدا مــی کنــد. نتایــج نشــان داد که ســرمایه روانشــناختی 
مــی توانــد طــالق عاطفــی را در زنــان پیــش بینــی کننــد. نتایــج 
بدســت آمــده در زمینــه همبســتگی ســرمایه روانشــناختی و طــالق 
 ،)9( Peterson& Luthans ــات ــای مطالع ــه ه ــا یافت ــی ب عاطف
Avey و همــکاران )10(، Chen& Lim )11( و Avey و همــکاران 

)12( کــه همبســتگی ســرمایه روانشــناختی و کارکردهــای زوجــی 
شــامل رضایــت و ســازگاری زناشــویی را مــورد تأییــد قــرار دادنــد، 
همخــوان اســت. در تبییــن همبســتگی منفی ســرمایه روانشــناختی 
و طــالق عاطفــی و پیــش بینــی طــالق عاطفــی از روی ســرمایه 
روانشــناختی مــی تــوان گفــت کــه  داشــتن ســرمایه روانشــناختی 
ــر  ــه بهت ــر مقابل ــالوه ب ــا ع ــازد ت ــادر می س ــراد را ق ــوب اف مطل

در برابــر موقعیت هــای تنــش  زا، کمتــر دچــار تنــش شــده، 
ــق  ــند. طب ــوردار باش ــی برخ ــوان باالی ــکالت از ت ــر مش در براب
تعریــف ســرمایه روانشــناختی یــک حالــت قابــل توســعه و مثبــت 
روانشــناختی بــا مشــخصه های زیــر اســت: متعهــد شــدن و انجــام 
ــز  ــف چالش برانگی ــا و وظای ــت در کاره ــرای موفقی ــالش الزم ب ت
)اعتمــاد بــه  نفــس/ خــودکار آمــدی(؛ داشــتن اِســناد مثبــت دربــاره 
درراه  پایــداری  )خوش بینــی(؛  آینــده  و  حــال  موفقیت هــای 
هــدف و در صــورت لــزوم تغییــر مســیر رســیدن بــه هــدف بــرای 
دســت یابی بــه موفقیــت )امیــدواری( و پایــداری هنــگام مواجهــه 
بــا ســختی ها و مشــکالت بــرای دســت یابی بــه موفقیــت 
ــرمایه  ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــری( )38،37(،  ل )انعطاف پذی
ــای  ــه رفتاره ــر ب ــه منج ــی ک ــالق عاطف ــد ط ــناختی بتوان روانش
ــد.  ــود را کاهــش ده ــی ش ــوهر م ــط زن و ش ــازگارانه در رواب ناس
تبییــن دیگــر ایــن اســت کــه داشــتن ســرمایه رواشــناختی بــاال بر 
شــناخت و رفتــار اثــر مثبــت مــی گــذارد. مطابــق بــا ایــن موضــوع 
منبــع رشــد وکارکــرد ســالم انســان، داشــتن ســرمایه روانشــناختی 
بــاال اســت. چنانچــه ایــن نیازهــا بــه طــور موثــر رشــد و عمــل می 
کننــد، امــا اگــر از ارضــای ایــن نیازهــا جلوگیــری شــود، افــراد بــه 
احتمــال بیشــتری بــا ناهنجــاری و عــدم عملکــرد بهینــه مواجــه 
ــز  ــواده نی ــن امــر در خصــوص عملکــرد خان ــد شــد کــه ای خواهن
صــادق اســت. انــرژی حاصــل از بــاال بــودن ســرمایه روانشــناختی 
باعــث توانمنــد ســازی خــود مــی شــود و فرد بــه طــور خودانگیخته 
ــن  ــت. برای ــد داش ــتکار خواه ــتمرار و پش ــم اس ــای مه در فعالیته
ــواده بازتابــی،  اســاس مــی تــوان گفــت کــه عملکــرد بهینــه خان
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از ســرمایه روانشــناختی مطلــوب در افــراد اســت. داشــتن ســرمایه 
روانشــناختی مطلــوب بــرای انجــام کامــل وظایــف و نقــش هــا و 
در نتیجــه عملکــرد بهینــه ضــروری اســت و در چارچــوب خانــواده 
مــی تــوان گفــت زمانــی کــه ایــن نیازهــا ارضــا شــوند و بــه خوبی 
پــرورش یابنــد، باعــث بهبــود عملکــرد خانــواده مــی شــود کــه آن 
هــم بــه نوبــه خــود بــر کاهــش طــالق عاطفــی تأثیــر مــی گــذارد 

.)39(
نتیجــه دیگــر مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بیــن تمایــز یافتگــی 
و مؤلفــه هــای آن شــامل واکنــش پذیــری عاطفــی، جایــگاه مــن، 
ــی و  ــع عاطف ــن قط ــت و بی ــتگی مثب ــی همبس ــا طــالق عاطف ب
آمیختگــی بــا دیگــران بــا طــالق عاطفــی همبســتگی منفــی وجود 
داشــت، بدیــن معنــی بــا افزایش واکنــش پذیــری عاطفــی، جایگاه 
مــن، طــالق عاطفــی افزایــش مــی یابــد ولــی بــا کاهــش قطــع 
ــا دیگــران طــالق عاطفــی افزایــش پیــدا  عاطفــی و آمیختگــی ب
مــی کنــد. نتایــج نشــان داد کــه تمایزیافتگــی مــی توانــد طــالق 
ــده در  ــج بدســت آم ــد. نتای ــی کنن ــش بین ــان پی ــی را در زن عاطف
ــه  ــا یافت ــی ب ــالق عاطف ــی و ط ــز یافتگ ــتگی تمای ــه همبس زمین
هــای مطالعــات Gabelman  )24(، کاظمیــان مقــدم و همــکاران 
ــه  ــی )25( ک ــی و صائم ــکاران )23( و رضوان ــاداتی و هم )22(، س
ــی  ــای زوج ــود  و کارکرده ــی خ ــز یافتگ ــتگی تمای ــه همبس ک
شــامل رضایــت، ســازگاری زناشــویی و طــالق عاطفــی را مــورد 
ــه مــی  ــن یافت ــن ای ــد، همخــوان اســت. در تبیی ــرار دادن ــد ق تأیی
تــوان گفــت کــه افــراد کمتــر تمایــز یافتــه ممکن اســت خودشــان 
را هماننــد احساساتشــان از دیگــران مجــزا کننــد، اهمیــت خانــواده 
را انــکار کننــد و یــک نمــای افراطــی از اســتقالل را نشــان دهنــد. 
ــن  ــی را بی ــترین همجوش ــه بیش ــرادی ک ــه اف ــن ک ــت ای در نهای
ــد،  ــرد را دارن ــن کارک ــف تری ــد، ضعی ــان دارن ــکار و احساساتش اف
ــودکار  ــی خ ــای عاطف ــش ه ــااًل تحــت ســلطه واکن ــا احتم آن ه
ــن  ــر ســطوح پایی ــی در براب ــواًل حت ــرارادی هســتند و معم ــا غی ی
اضطــراب هــم دچــار بدکارکــردی مــی شــوند کــه ایــن عوامــل 
ــًا  ــازگاری و نهایت ــالف و ناس ــروز اخت ــه ب ــر ب ــد منج ــی توانن م
ــز یافتگــی یکــی  ــع تمای ــد. در واق طــالق عاطفــی زوج هــا گردن
از زمینــه هــای الزم بــرای ســازش یافتگــی ارتباطــی اســت و از آن 
جهــت اهمیــت دارد کــه تأثیــر خانــواده بــر نحــوه تفکــر احســاس 
ــا  ــواده نشــان مــی دهــد )40(. آمیختگــی ب ــار اعضــای خان و رفت
دیگــران را مــی تــوان بســته بــه فرهنــگ جمــع گرایــی ایرانیــان 
دانســت. در فرهنــگ جمــع گــرای ایرانیان افــراد هویــت را در جمع 
جســتجو مــی کننــد، بنابرایــن، هرچــه تمایزیافتگــی فــرد باالتــر و 
بیشــتر باشــد متعاقبــاً گرایــش بــه طــالق عاطفــی وی نیــز کمتــر                                                

مــی گــردد. افــراد تمایــز نایافتــه، بیشــتر واکنشــی تــر هســتند و 
نیــرو خــود را خــرج احساســات مــی کننــد. همچنیــن ایــن افــراد 
ــکار و  ــان اســت آن را ان ــه احساســات شــدیدی در جری ــی ک زمان
اهمیــت خانــواده را کمتــر مــی کننــد و ســعی مــی کننــد از خــود 
ــکار و احساسشــان  ــن اف ــد. کســانی کــه بی اســتقالل نشــان دهن
ــت.  ــد داش ــرد را خواهن ــن کارک ــف تری ــدارد ضعی ــود ن ــد وج پیون
آن هــا تحــت تأثیــر واکنــش هــای افراطــی خــودکار قــرار مــی- 
ــروز اختــالف  ــه ب ــد منجــر ب ــن عوامــل مــی توانن ــد کــه ای گیرن
ــد. در واقــع  ــاً طــالق عاطفــی زوجیــن گردن و ناســازگاری و نهایت
تمایــز یافتگــی یکــی از زمینــه هــای الزم بــرای ســازش یافتگــی 
ارتباطــی اســت و از آن جهــت اهمیــت دارد کــه تأثیــر خانــواده بــر 
نحــوه تفکــر و رفتــار اعضــای خانــواده نشــان می دهد. همجوشــی 
عاطفــی را مــی تــوان بســته بــه فرهنــگ جمــع گرایــی ایرانیــان 
دانســت )33(، بنابرایــن، هرچــه تمایزیافتگــی فــرد باالتــر و بیشــتر 
باشــد متعاقبــاً گرایــش بــه طــالق عاطفــی نیــز کمتــر مــی گــردد. 

نتیجه گیری
ــرمایه  ــن س ــه بی ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــه ه یافت
روانشــناختی بــا طــالق عاطفــی همبســتگی منفــی وجــود داشــت. 
بیــن تمایــز یافتگــی خــود پاییــن بــا طــالق عاطفــی همبســتگی 
مثبــت وجــود داشــت ســرمایه روانشــناختی و تمایزیافتگــی 
توانســتند طــالق عاطفــی را در زنــان پیــش بینــی کردنــد و نقــش 
ــنهاد            ــود. پیش ــی ب ــز یافتگ ــتر از تمای ــناختی بیش ــرمایه روانش س
مــی گــردد مشــاوران و روانشناســان خانــواده بــه منظــور کاهــش 
و پیشــگیری از طــالق عاطفــی در زوج هــا، بــه آمــوزش و توســعه 
ــداواری،  ــدی، امی ــامل خودکارآم ــناختی ش ــرمایه روانش ــاد س ابع
ــر آن  ــالوه ب ــد و ع ــا بپردازن ــی در زوج ه ــوش بین ــاب اوری، خ ت
ــا تعدیــل تمایــز یافتگــی آن هــا، از طــالق عاطفــی پیشــگیری  ب
ــا           ــا ب ــع آوری داده ه ــش، جم ــای پژوه ــت ه ــد. از محدودی کنن
پرسشــنامه هــای خودگزارشــی، اســتفاده از روش نمونــه گیــری در 
دســترس و انتخــاب معلمــان زن شــهرزنجان بــود کــه تعمیــم آن 

ــرد. ــاط صــورت بگی ــا احتی ــه زوج هــای ســایر شــهرها ب ب
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مشــاوره شــهناز نجفــی بــه راهنمایــی خانم دکتــر فاطمــه علیجانی 
بــا کــد اخــالق IR.IAU.Z.REC.1399.049 در کمیتــه اخــالق 
https://ethics.research. دانشــگاه آزاد، واحــد زنجــان بــه نشــانی

ac.ir/EthicsProposalView.php?id=140257 مــورد تصویــب 



21

فاطمه علیجانی و همکاران

قــرار گرفتــه اســت. در پایــان از شــرکت کننــدگان در پژوهــش کــه 
در انجــام پژوهــش همــکاری داشــتند، تقدیــر و تشــکر مــی شــود.

تضاد منافع
ــزارش  ــی گ ــه تضــاد منافع ــچ گون ــه حاضــر هی نویســندگان مقال
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