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Abstract 
Introduction: The emotional divorce is the most important factor in the family's frustration and causes the 
emotional gap of the family. The purpose of this study was to determine the correlation between differentiation 
and neuroticism with emotional divorce in married students of Azad Shahr city in 1396. 
Methods: In this descriptive-correlational study, 278 students were selected by sampling method. Data collected 
using the “Skowron & Friedlander Differentiation of Self Inventor”, the NEO Five-Factor Personality Inventory, 
and the “Gottman Emotional Divorce Questionnaire”, which the validity and reliability were confirmed in 
previous studies. After collecting the questionnaires, data were analyzed using SPSS.19. 
Results: The mean scores of self-differentiation, neuroticism and emotional divorce were 105±10.76, 
16.24±1.25 and 8. 58±5.21, respectively. Also, the results of the correlation test showed that there was a negative 
correlation between self-differentiation and emotional divorce. Among the different dimensions of self-
differentiation, the correlation between the three variables: "emotional response", "emotional fault" and 
"blending with others" was positive with emotional divorce. In addition, the correlation between "position of 
personal position" and emotional divorce was negative. Finally, it was also found that there was a positive and 
significant correlation between neuroticism and emotional divorce. 
Conclusions: By increasing self-differentiation and reducing neuroticism, the amount of emotional divorce in 
couples decreases. The average of the score obtained in emotional divorce is the signs of emotional divorce 
among respondents. It is suggested that training courses be conducted on the psycho-destructive effects of 
neuroticism and its consequences for students. 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

نهاد اجتماعی است که براساس  نیتریعمومو  نیتریمیقدخانواده 

ازدواج و پیوند بین یک مرد و یک زن بر اساس نوعی قرارداد شکل 

و دارای کارکردهای متنوع فردی، اجتماعی، تربیتی، اقتصادی،  ردیگیم

. روابط باشدیمفرهنگی و روانی و نهادی مؤثر برجامعه و سالمت آن 

و  ردیگیممناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل 

باشد، خانواده و به تبع آن  ترمناسبهر اندازه روابط درون خانواده 

 ابتدا یفرد هر. [1]و استحکام بیشتری برخوردار است  جامعه از ثبات

 عشق و عالقه شروع با خود را ییزناشو رابطه اشیعیطب شکل در و

 نیا تداوم و حفظ یراستا در زیاو ن هیاول یهاگمان و حدس و کندیم

 یدو هر ای شوهر ای زن است ممکن یاز مدت پس یگاه اما است. رابطه

 نیب چون و شوند دیترد دچار رابطه خود شکل عمق و به نسبت هاآن

 شانییزناشو یزندگ در موجود یهاتیواقع و یزندگ خود از توقعات

 . در[4] شوندیمدر روابط  یدچار سرد ،نندیبینم را الزم یهماهنگ

 که ستین یزیچ آن رفتار همسرشان که ابندییمدر  هازوج واقع

 ،یسرخوردگ احساس نیا آمدن به وجود پس از و اندداشته را انتظارش

 آن، یپ در و کنندیم سهیمقا ازدواج از بعد و در قبل را همسرشان

 و شور دادن از دست به و ردیگیم خود به غالب حالت ،یمنف احساسات

 چکیده

 یهمبستگ نیی. پژوهش حاضر با هدف تعشودیخانواده م یعامل تزلزل خانواده و موجب شکاف عاطف نیترمهم یطالق عاطف :مقدمه

 انجام گرفت. 1931متأهل شهر آزادشهر در سال  انیدر دانشجو یبا طالق عاطف ییو نوروزگرا یافتگیزیتما نیب

شدند. به عنوان نمونه آماری انتخاب روش نمونه گیری در دسترس، دانشجو به  412همبستگی،  -در این پژوهش توصیفی :روش کار

 Skowron & Friedlander The Differentiation) "دلندریفر و خود تمایزیافتگی اسکورن سیاهه"نیز از  هادادهجهت جمع آوری 

of Self Inventory ،)"نئو شخصیت پنج عاملی سیاهه" (NEO Five-Factor Personality Inventory )پرسشنامه" و همچنین 

مورد تأیید  که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی (Gottman Emotional Divorce Questionnaire) "طالق عاطفی گاتمن

 تحلیل شد. 13نرم افزار اس پی اس اس نسخه با استفاده از  هاداده، هاپرسشنامه یآورجمع پس از قرار گرفته است، استفاده شد.

و  42/11±41/1، 111±11/11میانگین نمره متغیرهای خود تمایزیافتگی، نوروزگرایی و طالق عاطفی، به ترتیب،  ها:افتهی

 گیهمبستمیان خود تمایزیافتگی و طالق عاطفی  که نشان دادکه نیز نتایج آزمون همبستگیبه دست آمد. همچنین  41/1±12/2

تگی با آمیخ"و  "گسلش عاطفی"، "واکنش عاطفی"رابطه بین سه متغیر از میان ابعاد مختلف خودتمایز یافتگی،  .داشت منفی وجود

مشخص  یزدر نهایت نمنفی بود.  ،با طالق عاطفی "شخصی موقعیت مواضع"همبستگی بین بعالوه،بود. با طالق عاطفی مثبت  "دیگران

 .داشتابطه مثبت و معنی داری وجود گردید که میان نوروزگرایی و طالق عاطفی ر

ین . همچنین میانگابدییمبا افزایش خود تمایز یافتگی و کاهش نوروزگرایی، میزان طالق عاطفی در زوجین کاهش  :یریجه گینت

شی آموز یهادوره گرددیمپیشنهاد  .باشدیمباالی نمره کسب شده در طالق عاطفی، عالئم طالق عاطفی در میان پاسخگویان مشهود 

 صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن برای دانشجویان برگزار گردد. در رابطه با

 انیدانشجو ،یطالق عاطف ،ییخود، نوروزگرا یافتگیزیتما واژگان کلیدی:
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 شودیممنجر  یتاً بروز طالق عاطفیو نها یعاطف یوابستگ ه،یاول شوق

[9]. 
آن  یط که ردیگ خود به یرسم و آشکار صورت تواندیم هم طالق

 در که ردیگ خود به پنهان صورت تواندیم هم و پاشدیم فرو خانواده

 از واقع در یول شودیم حفظ اشیرونیب ساختار صرفاً خانواده جه آن،ینت

 با اجبار و ضرورت به بنا نیزوج حالت، نیا در .باشدیم یته درون

 ندارند. یمناسب و سازنده یعاطف روابط یول کنندیم یزندگ گریهمد

 طالق ش درآمدیپ یعنی است یعاطف طالق یمعنا به یرسم طالق

 گونه نیا یعاطف طالق نکل است. یطالق عاطف شهیهم ،یقانون و یرسم

 ازمندین آن شناخت و یبررس که دارد یمستتر و پنهان یایزوا و نبوده

 .[2] باشدیم قیدق و فراوان مطالعات
 مسائل از یکی به ،یرانیا جامعه در یطالق عاطف یفیک و یکم رشد

 قبح طالق واژه گرید امروزه که یطور به شده لیتبد یجد یاجتماع

. رندیگیم نظر در یفرد انتخاب کی عنوان به را آن و افراد داردنرا  گذشته

 الزم .باشدیم خانواده نهاد ساختار در عمده راتییتغ ت نشانگریوضع نیا

؛ [1] دهندیم نشان را یرسم طالق فقط موجود یاست، آمارها رکذ به

که مطابق با آمار سازمان ثبت احوال کشور آمار طالق از  یاگونهبه 

 [1]درصد افزایش یافته است  11بیش از  1934تا سال  1921سال 

 اعالم یمعتبر یرسم آمار ن،یزوج انیم در یعاطفطالق  مورد در یول

با طالق عاطفی  رسدیم. یکی از عواملی که به نظر [1] است نشده

 مفهوم است.( self-differentiation) تمایزیافتگیخود  مرتبط باشد،

 جو در و ماندن گرانید با تیمیصم تجربه ییتوانا به یافتگیزیتماخود 

در واقع، . [2, 1]دارد  افراد اشاره گرید از استقالل حال نیع در و یعاطف

تمایز یافتگی خود، در سایه استقالل روانی و بلوغ عاطفی شکل 

مری دایمی و پویاست، به این معنا که افراد دایما در تالش ، اردیگیم

 زین ییزناشو (. در نظام3)برای حفظ تمامیت روانی خویش هستند 

 هاتعارض با مناسب یاحتمال سازگار باشد باال هازوج یافتگیزیتما یوقت

 ابدییم کاهشنیز  یجانیه یهاواکنش و شودیمشتر یب هازوج یبرا زین

[3]. 
 یهایژگیو انیاز م و است تیشخص دو وندیپ ازدواج، و ییزناشو ابطهر

 یهاافتهی را ییزناشو ت روابطیفیک با ارتباط نیتروستهیپ ،یتیشخص

به نظر ، بنابراین. [11]دارد  (neuroticism) یینوروزگرا به مربوط

 با طالق تواندیمنوروزگرایی یکی دیگر از عواملی است که  رسدیم

 از: عبارتند ییزگراونور عناصر ،یکل به طورعاطفی زوجین مرتبط باشد. 

 مقابله ،(inability to control urges) تکانه و لیم کنترل در یناتوان

 disposition to) تیشکا و شکوه به شیگرا ،تنش با ناکارآمد

complain)یهاجانیه تجربه و تنش زاعنوان  به هاتیموقع یابی، ارز 

 negative) یمنف یاسنادها باال از یینورزگرا . زوجین با[11] یمنف

attributions) استفاده خود همسر یرفتارها حیتوض یبرا یشتریب 

 یمنف عواطف تمرکز بر و هاینگران صرف را یادیز زمان چون و کنندیم

 فیوظا و فیتکال انجام رساندن به یبرا یکم فرصت اغلب کنندیم

 دهدیم شیاافز را عاطفی خأل بروز مدت امکان دراز در که دارند ییزناشو

[14]. 
Skoworon [19] که تمایز ینیزوج نشان داد، پژوهش خود در 

 .نیز بیشتر است هاآنزناشویی  یدارند، سازگار ییافتگی بیشتر

در پژوهش خود نشان دادند  [12]همکاران کاظمیان مقدم و  همچنین

که بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی ارتباط منفی معناداری وجود 

 دارد و تمایزیافتگی در تبیین و پیش بینی دلزدگی زناشویی نقش دارد.

نتیجه گرفتند که تفاوت  طی پژوهشی [11]قمری کیوی و همکاران 

همسران سازگار و ناسازگار  در معنی داری در میزان تمایز یافتگی خود

نیز ضمن پژوهش خود گزارش  [11]ساداتی و همکاران  وجود دارد.

 دلزدگی با نورزگرایی تمایزیافتگی و کردند که رابطه معنی داری میان

بررسی تعارضات  ضمن [11]و همکاران  Iveniuk وجود دارد. زناشویی

 ویژگی شخصیتی اندازه مسن گزارش نمودند هر یهازوجزناشویی در 

 بروز احتمال اندازه به همان باشد داشته یبیشتر نمود افراد در نورزگرایی

 Niszczota [11]است.  بیشتر در آینده زناشویی دلزدگی و آشفتگی

باالتر  زوجین میانطی پژوهشی گزارش نمود هر چه نورزگرایی در 

 یرفتارها به بیشتر دست ،یفرد بین یهاتعارض با در برخوردباشد، 

 و تشدید را تعارض لذا .زنندیمشدید  هیجانی یهاواکنش و اجتنابی

 Gabelman [12]. نتایج پژوهش کنندیممواجه  مشکل با را آن رفع

نیز نشان داد که میان تمایزیافتگی و رضایت از رابطه زناشویی در مردان 

 و زنان رابطه مستقیمی وجود داشت.

 یبسیار که حقیقت است این دکنندهییتأ جوامع، در طالق یباال میزان

. طالق [13]ندارند  ناکام یهاازدواجدر  ماندن به نسبت تمایلی هازوج از

است که ممکن  یادهیپد، باشدیمعاطفی که پیش درآمد طالق رسمی 

 تجربه )به معنی عدم تواناییدر تمایز یافتگی  ریشه است است ممکن

عاطفی( و نوروزگرایی )به معنی  جو در صمیمیت، ماندن در ماندن

 .[11]باشد  داشته منفی در مورد همسر( عواطف و تمرکز بر بر هاینگران

 همانند طالق عاطفی از ناشی یهاخسارت گرفتن در نظر با لذا

 لزوم احساس تنهایی و بی اعتمادی به همسر،، میدیانا افسردگی،

 بردن باال جهت ،هازوج بین طالق عاطفی بروز در مؤثرعوامل  بررسی

 طالق، به متقاضیان به مشاوره روند تسهیل و هاخانواده سطح آگاهی

 پیشین یهاپژوهش ضرورت دارد. پیش از بیش آن، از یپیشگیر منظور

بر روی سازگاری و یا تعارضات  نظر مورد یمتغیرهای بررسی تأثیر به

طالق عاطفی زوجین ا ب متغیرها این رابطه اما اندپرداخته زناشویی

 موضوع به رانیا مطالعات همچنین از سوی دیگر، در .است نشده بررسی

 و است شده توجه کمتر نیزوج پنهان طالق بعد عنوان به یعاطف طالق

 پژوهش ،نیبنابرا .اندپرداخته یطالق رسم موضوع به شتریب مطالعات

تمایزیافتگی و نوروزگرایی با طالق همبستگی  تعیینهدف با  حاضر

 آزادشهر گرفت. واحد دانشگاه آزاد اسالمی متأهلدر دانشجویان عاطفی 

 کارروش 

می تماآن  آماریهمبستگی بود و جامعه  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

 1931در سال شهر آزادشهر  یان متأهل دانشگاه آزاد اسالمیدانشجو

 یدانشجو 431 نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد .بود

نه نمو روشاستفاده از  با تعیین گردید که شرکت کنندگان متأهل

 .ندانتخاب شددر دسترس  گیری

 :باشندیمرح زیر شبه  حاضر پژوهشمورد استفاده در  یهاپرسشنامه

سن، جنسیت، مدت )که شامل  "پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی"

 و خود تمایزیافتگی اسکورن اههیس" بود. ازدواج و مقطع تحصیلی(

 Friedlander The Differentiation of  &Skowron) "دلندریفر

Self Inventory)  توسط  1332در سال  سؤال 21که باSkowron 

Friedlander & [41]  خرده  2در قالب  وطراحی و تدوین گردید

 ،یگسلش عاطف ،یشخص مواضع تیموقع ،یعاطف نشکمقیاس وا
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بخشی )ابداً در مورد من صحیح  1گران و در طیف لیکرت ید با یختگیآم

( اندازه گیری شده است. 1تا کامالً در مورد من صحیح است= 1نیست=

 411و حداکثر آن نیز  21حداقل نمره کسب شده توسط پاسخگو، 

در این پرسشنامه، نشان دهنده سطح تمایز  ترنییپاو نمرات  باشدیم

روی  بر [41] و همکاران Eskianپرسشنامه توسط  نیا .باالتر است

دختر سال اول دبیرستان منطقه  نفری از دانش آموزان 41یک نمونه 

 بدست آمد. 21/1آن کل  کرونباخ تهران اجرا شدکه ضریب آلفای 1

 21/1)واکنش عاطفی(،  21/1برابر با  هاآزمون خرده ییایپا همچنین

 با یختگی)آم 12/1(، یعاطف )گسلش 2/1(، یشخص )موقعیت مواضع

 .[44] شده استگران(، گزارش ید

Buser &Gibson [49]  مقدار  دانشجوی مرد 923ضمن مطالعه

واکنش عاطفی،  یهااسیمقآلفای کرونباخ را برای هر یک از خرده 

گران، به ید با یختگیو آم یعاطف ، گسلشیشخص موقعیت مواضع

گزارش کردند. همچنین علیکی و  21/1و  29/1، 19/1، 13/1ترتیب، 

زوج کارمند دانشگاه  21نیز در پژوهش خود در میان  [42]نظری 

افتگی، تمایزیآلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه ، تهران تربیت معلم

 مواضع تی، موقع21/1و برای خرده مقیاس واکنش عاطفی،  21/1

 11/1و برای آمیختگی با دیگران،  11/1، ی، گسلش عاطف13/1، یشخص

 د.به دست آور

ctor aF-NEO Five)"نئو شخصیت پنج عاملی سیاهه"

Inventory lityaPerson ) توسط کهCosta & McCrae  ه شدتهیه

 در مطالعه حاضر برای اندازه گیری میزان نوروزگرایی افراد نمونه [41]

که  شده هنجاریابی [41]ی گروس توسط در ایران ابزار ایناستفاده شد. 

 ،تبریز یهادانشگاهنفر از بین دانشجویان  4111 تعدادبا  یانمونهروی 

علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت. ضریب  یهادانشگاهشیراز و 

عامل اصلی نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه  1آلفا کرونباخ در هر یک از 

 12/1، 11/1، 19/1، 21/1و وظیفه شناسی به ترتیب پذیری، همسازی 

هر یک از پنج عامل شخصیت شامل این پرسشنامه . آمد بدست 21/1و 

و وظیفه شناسی را ذیری، همسازی نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پ

 در. باشدیمگویه  11و در کل دارای  سنجدیمگویه  14در قالب 

نمره گذاری  جهت .پژوهش حاضر، تنها بعد نوروزگرایی انتخاب شد

تا  1لیکرت )کامالً مخالف= یادرجهمقیاس مذکور نیز از طیف پنج 

که حداقل نمره کسب شده  یاگونه( استفاده شد. به 2کامالً موافق=

و هرچه نمره کسب  باشدیم 22توسط پاسخگو، صفر و حداکثر آن نیز 

 شده توسط پاسخگو کمتر باشد، نشان از نوروزگرای باالتر فرد دارد.

Costa & McCrae [41]  در پژوهش خود، این پرسشنامه را بر روی

 "مطالعه بالینی طوالنی در مورد پیری"از زنان و مردان عضو  نفر 1234

 31/1در محدوده  اجرا کردند و نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ

 [41]این مقیاس نیز در پژوهش کیامهر به دست آمد. پایایی  11/1تا 

تهران، که از  یهادانشگاهنفر از دانشجویان علوم انسانی  991در مورد 

دو روش بازآزمایی و همسانی درونی برای برآورد ضریب پایایی استفاده 

، تأیید شد. همچنین وی در روش بازآزمایی، ضریب همبستگی شده بود

نوبت اول و نوبت دوم تعداد دانشجویان مذکور را با فاصله بین  یهانمره

هفته برای هر یک از عوامل به طور جداگانه محاسبه نمود که  9الی  4

گزارش  13/1و  13/1، 21/1، 11/1، 29/1برای پنج عامل به ترتیب 

دانشجوی مشغول  991بررسی ضریب پایایی در  شد. همچنین جهت

تهران به روش  یهادانشگاهعلوم انسانی  یهارشتهبه تحصیل در 

همسانی درونی برای هر یک از عوامل پنج گانه مذکور از شاخص ضریب 

پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج برای پنج عامل به ترتیب 

مقدار ضریب که  بود 11/1و  12/1، 24/1، 19/1، 13/1برابر با 

محاسبه  12/1و  11/1، 12/1، 11/1، 13/1آلفاکرونباخ به ترتیب برابر 

فاضل  پژوهش شد که نشان از همسانی درونی خوب مقیاس است. در

نفر از دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ساکن  411بر روی  که [42]

پایایی و مقدار همبستگی درونی  انجام گرفت،تهران  یهادانشگاهکوی 

هر یک از عوامل نوروزگرایی،  برایبا استفاده از روش آلفای کرونباخ 

، 29/1و وظیفه شناسی به ترتیب برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی 

 آمد. بدست 13/1و  32/1، 22/1، 34/1

 Gottman Emotional) "گاتمن عاطفی طالق پرسشنامه"

Divorce Questionnaire) طالق  میزانبرای اندازه گیری  که

است  طراحی شده Gottmanتوسط  1333 در سالافراد  عاطفی

[43]. 

ه در . این پرسشنامباشدیم مؤلفهاین پرسشنامه تک عاملی بوده و فاقد 

پس از )بله یا خیر( تنظیم شده است.  یانهیگز 4گویه به شکل  42

 باالتر و هشت برابر آن تعداد چنان چه مثبت، یهاپاسخ کردن جمع

 قرار جدایی معرض در فرد زناشوییِ زندگی که است این معنای باشد، به

پروین و همکاران است.  مشهود وی در عاطفی طالق از عالئمی داشته و

آلفای  شهر تهران، ساکن یهاخانوادهپاسخگو از  11ضمن مطالعه  [1]

گزارش کردند.  39/1 "پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن"کرونباخ را برای 

، پایایی کل این مقیاس را با استفاده [91] همکارانهمچنین موسوی و 

زن و مرد متأهل ساکن شهر قزوین  411برای تعداد  کرونباخ یاز آلفا

گزارش  39/1 گذشته بود، به میزان هاآنسال از ازدواج  1که حدود 

آوردن روایی سازه از تحلیل عاملی بدست  یبرا هاآنهمچنین کردند. 

 چهاراستفاده کردند و  یبه روش چرخشی واریماکس و آزمون اسکر

 و همراه به نیاز انزوا، و احساس تنهایی یکدیگر، از فاصله و جدایی عامل

 مقادیرند. کرد مشخص را بی قراری و حوصلگی بی احساس و صحبت هم

مقیاس  یعاملی گویه هاو بار مقیاس  های گویه عاملی بار و اشتراک

قرار داشته،  21/1تا  23/1در دامنه  سؤاالتنشان داد که بار عاملی همه 

 این پرسشنامه نیز پژوهش با یروایی صور بار عاملی قابل قبولی دارند.

 دییتأ نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهر 1نظر 

 گردید.

بودن  متأهل - 1به مطالعه عبارت بود از:  هانمونهمعیارهای ورود 

 . برایهاپرسشنامهموافقت با شرکت در مطالعه و تکمیل  -4 دانشجو

آزاد اسالمی واحد آزاد  دانشگاهپژوهشگر در  ،هادادهجمع آوری 

پس از توضیح هدف پژوهش برای شرکت کنندگان حضور پیداکرده شهر

جهت رعایت اصول اخالقی، ضمن کسب رضایت آگاهانه از تمامی 

اطمینان داده شد که تمامی  هاآنشرکت کنندگان در پژوهش، به 

محرمانه خواهد بود و امکان ترک مطالعه در هر زمان  هاآناطالعات 

که به  دانشجویان را در میان هاپرسشنامه سپسوجود خواهد داشت. 

، توزیع کرده تا در طول زمان آزاد شدندیمصورت در دسترس انتخاب 

پرسشنامه توسط پاسخگویان  412آن را تکمیل کنند و در نهایت تعداد 

ریزش( و توسط پژوهشگر جمع آوری گردید.  درصد 1تکمیل گردید )

ار بـا آمـار توصیفـی )میانگیـن و انحـراف معیـار( و آمـ هاداده

ا استفاده ( و بضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیوناسـتنباطی )

 .تحلیل شد 13از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 



 یصائمو  یرضوان
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 هاافتهی

سن کمتر متأهل در صد دانشجویان  2/1که نتایج این مطالعه نشان داد 

-91درصد بین  2/99سال،  41تا  41در صد بین  1/42و سال  41از 

این مطالعه  در سال سن داشتند. 91بیش از درصد  1/91و  سال 41

مدت در صد مرد بودند.  1/12و  زن ،متأهلاز دانشجویان در صد  9/21

در  11/92سال و  4درصد از شرکت کنندگان کمتر از  3/24ازدواج 

 مقطع سال بود. 1 ازدر صد بیش  12/49و سال  1 تا 9بین  صد آنها

درصد  9/21کاردانی، درصد از شرکت کنندگان  3/11 تحصیلی

با درصد دکتری بود.  2/1و درصد کارشناسی ارشد  2/91کارشناسی، 

رگرسیون و آماری  یهاآزمون از ،هادادهتوجه به نرمال بودن توزیع 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که همچنین 

ی مالک( و متغیرهامتغیرضریب همبستگی بین متغیر طالق عاطفی )

درصد است.  111/1و ضریب تعیین تعدیل شده نیز  112/1، نیبشیپ

 %11رگرسیون، مدل در  نیبشیپگفت متغیرهای  توانیمبنابراین، 

درصد از واریانس طالق عاطفی را در بین دانشجویان متأهل تبیین 

 (.1جدول کنند )می
 

 متأهل دانشجویاندرطالق عاطفی  ییخود و نوروزگرا یافتگیزیتما نقش :1جدول 

 ضریب همبستگی ضریب همبستگی چندگانه تعیینضریب 

111/1 111/1 112/1 

 

 گرسیونضرایب رومعناداری مدل رگرسیون به بررسی  9 و 4ول جددر 

 پرداخته شده است.
 

 زمون تحلیل واریانسآمدل رگرسیون براساس  نتیجه :2جدول 

 

مجموع 

مجذورات 

 منبع واریانس

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 مقدار

P-

value 

 111/1 111/21 111/4 4 441/1 رگرسیون

   194/1 411 222/2 خطا

    411 113/12 کل

 

 توانیم، باشدیم( F=111/21و  >11/1P-value) نکهیابا توجه به 

 گفت مدل رگرسیون انتخاب شده برای فرضیه مورد نظر معتبر است.
 

 بینی طالق عاطفیپیش رگرسیون برای  ضرایب مدل :3جدول 

 
ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب 

استاندارد 

 شده

 tمقدار 
P-

value 

 
ضریب 

b 

خطای 

 استاندارد
   ضریب بتا

عرض از 

 مبدأ
911/1 112/1 - 121/1 111/1 

 112/1 -221/4 -112/1 141/1 -112/1 تمایزیافتگی

 111/1 113/3 149/1 119/1 141/1 نوروزگرایی

 

 ضرایب استاندارد نشدهمعادله رگرسیون با 

 ( طالق عاطفیY( =)-112/1× (+ )تمایزیافتگی 141/1× )نوروزگرایی 

 11/1فوق که کمتر از  یهااسیمقخرده ، P-value مقدار با توجه به

ا طالق عاطفی ر اندتوانستهکه این متغیرها  گرددیم مشخص، باشدیم

 گرددیممشخص  ،کنند. بنابراین ینیبشیپدر بین دانشجویان متأهل 

طالق  112/1به میزان خود در تمایزیافتگی  افزلیش یک نمره دربا 

 141/1در نوروزگرایی به میزان  افزلیش یک نمره درعاطفی کاهش و با 

 به طالق عاطفی دانشجویان افزوده خواهد شد.

از متغیرهای پژوهش همبستگی بین همچنین برای بررسی میزان 

شان ن آزمون این نتایجاستفاده شد؛  پیرسون همبستگیضریب آزمون 

الق و ط خود تمایز یافتگی و معنی داری بینمنفی داد که همبستگی 

نوروزگرایی با  عاطفی و همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین

 (.2جدول ) وجود داشتطالق عاطفی 
 

با طالق عاطفی  ییو نوروزگرا خود تمایزیافتگیهمبستگی بین ضرایب  :4جدول 

 دانشجویان متأهل

 متغیر مالک متغیر پیش بین
ضریب 

 همبستگی
P-

value 

 111/1 - 121/1 طالق عاطفی خود تمایز یافتگی

 111/1 224/1 طالق عاطفی واکنش عاطفی

 111/1 194/1 طالق عاطفی گسلش عاطفی

 111/1 211/1 طالق عاطفی آمیختگی با دیگران

 111/1 -133/1 عاطفی طالق موقعیت مواضع شخصی

 111/1 134/1 طالق عاطفی نوروزگرایی

 

 بحث

و خود  یافتگیزیتما همبستگی تعیینا هدف پژوهش حاضر ب

دانشگاه آزاد اسالمی  متأهلدانشجویان در  یبا طالق عاطف یینوروزگرا

بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره  آزادشهر انجام شد.واحد

 111از نظر دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد آزادشهر،  خود تمایز یاقتگی

 تمایز یافتگی دهدیم( بود که نشان 441)از حداقل صفر تا حداکثر 

 امانی و یهاپژوهش نتایج .باشدیمپاسخگویان در سطح متوسط  خود

همسو با پژوهش حاضر  [94]صادقی و روشن نیا و  [91]همکاران 

تمایز یافتگی دانشجویان تایج ن، [99]سلیمان نژاد در مطالعه . اما ندبود

نمره  [92] و همکاران بی تقصیراخوان مطالعه در پرستاری و نیز 

 د.شتمایزیافتگی زنان سرپرست خانوار باالتر گزارش 

)از حداقل صفر  42/11وهش حاضر میانگین نمره نوروزگرایی نیز در پژ

نمره نوروزگرایی در پاسخگویان،  دهدیم( بود که نشان 22تا حداکثر 

در  [91]. حسینی نسب و همکاران باشدیم متوسطکمتر از حد 

ا ر دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریزپژوهش خود، نمره نوروزگرایی 

و  [91]پور حسین و همکاران . باالتر از حد میانگین گزارش کردند

 یهاگروهنگین نمره متغیر مذکور را در نیز میزان میا [91]بشارت 

دانشجویی متفاوت، باالتر از حد متوسط گزارش کردند که از این لحاظ 

با توجه به  با نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت. هاآن یهاافتهی

نسبت به  12/2میانگین بدست آمده از مقیاس طالق عاطفی 

نتیجه گرفت، عالئمی از طالق  توانیم، پرسشنامهاین  یگذارنمره

ضمن  [92] پیرامونارجمندو عاطفی در میان پاسخگویان وجود دارد. 

ساله شهرک  93تا  41بررسی آسیب شناسی طالق عاطفی از دید زنان 

بعثت شهرستان ماهشهر، میانگین طالق عاطفی را در این جامعه، 

نیز  [1]پروین و همکاران  همچنین .پایین گزارش کردندمتوسط رو به 

تهرانی، در حد متوسط رو  یهاخانوادهمیزان شیوع طالق عاطفی را در 

طابقت م پژوهش حاضر یهاافتهیبه پایین گزارش کردند که این نتایج با 



 9318فروردین و اردیبهشت ، 2، شماره 8، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه
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تفاوت در نوع مشاغل، رشته تحصیلی و جوامع مورد مطالعه،  نداشت.

و ابزارهای  هانمونهموقعیت جغرافیایی و فرهنگی و همچنین تعداد 

 باشد. هاتفاوتتوجیه این  تواندیماستفاه شده، 

منفی و معنی داری بین همبستگی  همچنین نتایج نشان داد که

بدین معنی که با افزایش وجود دارد. و طالق عاطفی خود تمایزیافتگی 

جش در سنتمایزیافتگی در فرد، نمره طالق عاطفی کاهش یافته است. 

دید مشخص گر نیز تمایزیافتگی و طالق عاطفی یهااسیمقرابطه خرده 

وجود دارد، اما  یداریمعنبا طالق عاطفی رابطه  هااسیمقتمامی خرده 

گی و آمیختجهت رابطه بین سه متغیر واکنش عاطفی، گسلش عاطفی 

با دیگران با طالق عاطفی مثبت بوده و جهت رابطه موقعیت مواضعی 

 Skowron پژوهش در شخصی با طالق عاطفی رابطه منفی وجود دارد.

ن یب از و داشته رابطه ییناشو یزندگ تیفکی با یافتگیزیتما [19]

 ینیش بیعاطفی، پ نشکوا و گسلش عاطفی ،یافتگیزیتما یهامؤلفه

 [93]رشیدی و همکاران  یهاافتهی. اندبوده ییزناشو اختالف نندهک

همسو با نتایج پژوهش حاضر بود. وی در مطالعه خود بر روی زنان 

متقاضی طالق در کرمانشاه نشان داد افزایش تمایز یافتگی خود به فرد 

گوناگون کنترل موفقی داشته باشد و  یهاتیموقعتا به  کندیمکمک 

کسب جایگاه من در ارتباطات بین فردی، همراه با  توانایی بیشتر در

واکنش پذیری عاطفی، تضمین کننده بهبودی سطح کیفیت زندگی 

در پژوهش خود گزارش کرد که  [21] نیز یینجف لو. باشدیمزناشویی 

هر اندازه میزان تمایز خود همسران پایین باشد، آمادگی بیشتری برای 

عاطفی یا  یهاواکنشاضطراب دارند، به رویدادها و رفتار همسرشان 

، ظرفیتشان برای پیوندهای صمیمانه دهندیمهیجانی شدیدتری نشان 

نیز مشخص  [42]علیکی و نظری همچنین در مطالعه  محدودتر است.

افزایش تمایز یافتگی با سالمت روانی، رضایت زناشویی و صمیمیت  ،شد

باالتر در میان کارکنان دانشگاه تربیت معلم رابطه مستقیم دارد. 

Friedlander Skowron & [41]  بر روی کارکنان  یامطالعهنیز

ورزشی و  یهامیتدانشگاه بزرگ ایالتی، والدین کودکان عضو 

 .انجام دادند مشاوره و روانشناسی یهارشتهدانشجویان فارغ التحصیل 

رضایت ناشویی، رابطه  وکه میان خود تمایزیافتگی  نتایج نشان داد

ضمن زین Patton &Waring [21]معنی داری وجود دارد. همچنین 

 دست یمشابه جینتا بهمطالعه بیماران بستری در بیمارستان، 

 افتهی زیتما ترکم فرد که کنندیمبیان  [24] و همکاران Youngافتند.ی

 و احساسات تجربه در جهت را اشیانرژ ترشیب و دارد ینشکوارفتار 

 لکمش احتماالً ،یفرد نیچن یبرا .ردیگیماین احساسات به کار  شدت

 یایدن یک در او بماند یباق آرام گرانید عاطفة به پاسخ ه درک است

 دیشد ،یفرد انیم تعامالت یاست. همچنین وقت افتاده دام به ،یعاطف

 همانند را خودشان است نکمم افتهی زیتما ترکم افراد هستند،

 یک و نندک ارکان را ت خانوادهینند، اهمک مجزا گرانید از احساساتشان

 هک یدهند. در نهایت این که افراد نشان را استقالل از یافراط ینما

 نیترفیضع دارند، احساساتشان و ارکاف نیب را یجوش هم نیترشیب

 ارکخود یعاطف یهاواکنش تحت سلطة احتماالً هاآن دارند. را ردکارک

 هم ن اضطرابییپا سطوح برابر در یحت معموالً و هستند یرارادیغ ای

منجر به بروز اختالف  توانندیمکه این عوامل  شوندیم یردکارکبد دچار

 و ناسازگاری و نهایتاً طالق عاطفی میان زوجین گردند.

الزم برای سازش یافتگی  یهانهیزمتمایز یافتگی یکی از خود در واقع 

ارتباطی است و از آن جهت اهمیت دارد که تأثیر خانواده را بر نحوه 

. همجوشی عاطفی دهدیمتفکر، احساس و رفتار اعضای خانواده نشان 

بسته به فرهنگ جمع گرایی ایرانیان دانست. در فرهنگ  توانیمرا 

 .[93] کنندیمیت خود را در جمع جستجو جمع گرای ایرانیان، افراد هو

هر چه تمایزیافتگی فرد باالتر و بیشتر باشد، متعاقباً گرایش  ،بنابراین

 .گرددیمبه طالق عاطفی وی نیز کمتر 

داد  نیز نشان ینوروزگرایی با طالق عاطف رابطه میان نتایج مربوط به

ا این نتایج ب که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مطابقت داشت. این  [11]همچون ساداتی و همکاران  یهاافتهی

پژوهشگران گزارش کردند که زوجینی که از صفت نوروزگرایی باالتری 

 ندکنیمود، بخشش و گذشت کمتری را تجربه برخوردارند، در روابط خ

وشن رصادقی و  با یکدیگر بیشتر است. هاآناحتمال دلزدگی در رابطه و 

 یهایژگیودر زمینه رابطه تشابه  نیز در پژوهش خود [94] نیا

 زوج اجرا نمودند، 111شخصیتی زوجین با رضایت زناشویی که بر روی 

در ویژگی شخصیتی نوروزگرایی، بیشترین رضایت در  گزارش نمودند

مشاهده شد که زوجین هر دو نوروزگرایی  ییهاگروهمردان و زنان 

پایینی داشتند و کمترین رضایت نیز در گروهی مشاهده شد که هر دو 

در توجیه این نتایج ابراز داشتند که  .باالیی داشتندزوج، نوروزگرایی 

تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی مانند ترس، غم، عصبانیت، 

و مردان  دهدیماحساس گناه و نفرت، مجموعه نوروزگرایی را تشکیل 

، ندیآیمار کن تنشبا  ترفیضعنسبت به سایرین بسیار ا نان نوروزگرزو 

با مشکالت  یامقابلهند و در راهبردهای دار یتریمنطقعواطف غیر 

به دلیل داشتن  افراد با نوروزگرایی پایین، ،ضعف دارند. از سوی دیگر

، به نحوی که بدون آشفتگی و ثبات عاطفی، آرام و راحت هستند

 Rao نیهمچن .شوندیمزا مواجه  تنش یهاتیموقعاضطراب با 

&Kyser [29]  نیز در پژوهش خود گزارش کردند، آن چه زمینه فاصله

 هانآ، تمایل کندیمگرفتن و جدایی زناشویی را در افراد نوروزگرا فراهم 

اقع، . در وباشدیمزناشویی  یهاتعارضبه هیجان پذیری منفی در 

 هازوجبحرانی،  یهاتیموقعدمدمی مزاج بودن و زودرنجی این افراد در 

 که به علت استفاده سازدیمرا در یک دور باطل تعامالت منفی گرفتار 

افراد نوروزگرا از راهکار اجتناب، این تسلسل ممکن است تا دلزدگی و 

نیز در  Nisczota [11] جدایی زناشویی ادامه پیدا کند. همچنین

پژوهش خود گزارش نمود نوروزگرایی به معنی چشم پوشی ضعیف در 

 یهاتیموقعیا گرایش به فروپاشی سازمان یافته رفتار در  تنشمقابل 

تعارضی یا ناکام کننده است. در واقع افراد با نوروزگرایی باال، در برخورد 

بین فردی، بیشتر دست به رفتارهای اجتنابی و  یهاتعارضبا 

هیجانی شدیدمی زنند. لذا تعارض را شدید و رفع آن را با  یهاواکنش

 .کنندیممشکل مواجه 

از سویی نوروزگرایی زوجین رات به سوی عقاید غیر منطقی سوق 

را برای مقابله با فشارهای  هاآن، توانایی هاتعارضو با افزایش  دهدیم

نیز گزارش نمود آنچه که سبب  Likcani [22]. بردیمروانی تحلیل 

 یایعاطف یهاییجدا، گرددیمرابطه تمایزیافتگی با تعارض زناشویی 

است که زن و شوهرهای با تمایزیافتگی پایین، پس از ایجاد 

. افراد با تمایزیافتگی پایین، به شوندیمتعارضی، دچار آن  یهاتیموقع

و انباشت  کنندیمعلت عدم رعایت مرزهای زناشویی، ایجاد تعارض 

زناشویی، در دراز  یهاتعارضاحساسات منفی ناشی از عدم رفع منطقی 

 یهاافتهی .کندیمفراهم  هازوجمدت اسباب جدایی را برای این 

نیز با نتایج  دانشجوی متأهل 411بر روی  [21]شاکریان و همکاران 
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نتایج به دست آمده از این پژوهش در مطابقت داشت. پژوهش حاضر 

گروه زنان و مردان نوروزگرا نشان داد زمانی که هر دو زوج با ثبات 

میان زوجین به طور معنی داری بیشتر از زمانی است  یرسازگا باشند،

 هر دو زوج نوروزگرا باشند.که 

 گیرینتیجه

از پژوهش حاضر، همبستگی منفی و معنی دار  به دست آمده یهاافتهی

با طالق عاطفی و همبستگی مثبت و معنی دار خود میان تمایز یافتگی 

بدان معنی که با ؛ دهدیممیان نوروزگرایی با طالق عاطفی را نشان 

و کاهش نوروزگرایی در زوجین، میزان طالق خود افزایش تمایز یافتگی 

با توجه به وجود رابطه منفی  کاهش یافته است. هاآنعاطفی در میان 

اوره واحد مش گرددیمپیشنهاد و طالق عاطفی،  خود میان تمایز یافتگی

آموزشی مبتنی بر آشنایی دانشجویان متأهل با  یهادوره هادانشگاه

بروشورها و جزواتی صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن و نیز 

مبنی بر راهکارهای برقراری روابط صمیمی مبتنی بر عقل )و نه مطلقاً 

تکثیر نموده و در اختیار دانشجویان  ،احساس( در زندگی زناشویی

از بروز طالق عاطفی در میان ق بتوان متأهل قرار دهد تا از این طری

، شرکت این پژوهش یهاتیمحدوداز جمله  .جلوگیری نمود هاآن

یگر، د یهاگروهدر تعمیم نتایج آن به  لذا .بودیک دانشگاه دانشجویان 

 باید احتیاط نمود.

 سپاسگزاری

حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد حورالعین رضوانی با  این مقاله

در دانشگاه آزاد اسالمی  جناب آقای دکتر حسن صائمیراهنمایی 
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