Journal of Health Promotion Management (JHPM)

Original Article

April-May 2019, Volume 8, Issue 2

DOI: 10.21859/jhpm-08204

Correlation between Self-differentiation and Neuroticism
with Emotional Divorce in married Students of Azad Shahr
Azad University
Hor Al-ein Rezvani 1, Hassan Saemi 2,*
1

MSc, Department of Psychology and Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad
University, Azadshahr, Iran
2
Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic
Azad University, Azadshahr, Iran
* Corresponding author: Hassan Saemi, Assistant Professor, Department of Psychology and Educational
Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran. E-mail: saemi_61@yahoo.com
Received: 03 Feb 2018

Accepted: 20 Mar 2019

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 selfdifferentiation, 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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چکیده

مقدمه :طالق عاطفی مهمترین عامل تزلزل خانواده و موجب شکاف عاطفی خانواده میشود .پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی
بین تمایزیافتگی و نوروزگرایی با طالق عاطفی در دانشجویان متأهل شهر آزادشهر در سال  1931انجام گرفت.
روش کار :در این پژوهش توصیفی -همبستگی 412 ،دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس ،به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جهت جمع آوری دادهها نیز از "سیاهه خود تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر" ( Skowron & Friedlander The Differentiation
" ،)of Self Inventoryسیاهه پنج عاملی شخصیت نئو" ( )NEO Five-Factor Personality Inventoryو همچنین "پرسشنامه
طالق عاطفی گاتمن" ( )Gottman Emotional Divorce Questionnaireکه روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی مورد تأیید
قرار گرفته است ،استفاده شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  13تحلیل شد.
یافتهها :میانگین نمره متغیرهای خود تمایزیافتگی ،نوروزگرایی و طالق عاطفی ،به ترتیب 11/42±1/41 ،111±11/11 ،و
 2/12±1/41به دست آمد .همچنین نتایج آزمون همبستگی نیز نشان دادکه که میان خود تمایزیافتگی و طالق عاطفی همبستگی
منفی وجود داشت .از میان ابعاد مختلف خودتمایز یافتگی ،رابطه بین سه متغیر "واکنش عاطفی"" ،گسلش عاطفی" و "آمیختگی با
دیگران" با طالق عاطفی مثبت بود .بعالوه ،همبستگی بین"موقعیت مواضع شخصی" با طالق عاطفی ،منفی بود .در نهایت نیز مشخص
گردید که میان نوروزگرایی و طالق عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری :با افزایش خود تمایز یافتگی و کاهش نوروزگرایی ،میزان طالق عاطفی در زوجین کاهش مییابد .همچنین میانگین
باالی نمره کسب شده در طالق عاطفی ،عالئم طالق عاطفی در میان پاسخگویان مشهود میباشد .پیشنهاد میگردد دورههای آموزشی
در رابطه با صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن برای دانشجویان برگزار گردد.
واژگان کلیدی :تمایزیافتگی خود ،نوروزگرایی ،طالق عاطفی ،دانشجویان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
رابطه است .اما گاهی پس از مدتی ممکن است زن یا شوهر یا هر دوی
آنها نسبت به عمق و شکل رابطه خود دچار تردید شوند و چون بین
توقعات خود از زندگی و واقعیتهای موجود در زندگی زناشوییشان
هماهنگی الزم را نمیبینند ،دچار سردی در روابط میشوند [ .]4در
واقع زوجها در مییابند که رفتار همسرشان آن چیزی نیست که
انتظارش را داشتهاند و پس از به وجود آمدن این احساس سرخوردگی،
همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقایسه میکنند و در پی آن،
احساسات منفی ،حالت غالب به خود میگیرد و به از دست دادن شور و

خانواده قدیمیترین و عمومیترین نهاد اجتماعی است که براساس
ازدواج و پیوند بین یک مرد و یک زن بر اساس نوعی قرارداد شکل
میگیرد و دارای کارکردهای متنوع فردی ،اجتماعی ،تربیتی ،اقتصادی،
فرهنگی و روانی و نهادی مؤثر برجامعه و سالمت آن میباشد .روابط
مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل میگیرد و
هر اندازه روابط درون خانواده مناسبتر باشد ،خانواده و به تبع آن
جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است [ .]1هر فردی ابتدا
و در شکل طبیعیاش رابطه زناشویی خود را با عشق و عالقه شروع
میکند و حدس و گمانهای اولیه او نیز در راستای حفظ و تداوم این
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دارد و تمایزیافتگی در تبیین و پیش بینی دلزدگی زناشویی نقش دارد.
قمری کیوی و همکاران [ ]11طی پژوهشی نتیجه گرفتند که تفاوت
معنی داری در میزان تمایز یافتگی خود در همسران سازگار و ناسازگار
وجود دارد .ساداتی و همکاران [ ]11نیز ضمن پژوهش خود گزارش
کردند که رابطه معنی داری میان تمایزیافتگی و نورزگرایی با دلزدگی
زناشویی وجود دارد Iveniuk .و همکاران [ ]11ضمن بررسی تعارضات
زناشویی در زوجهای مسن گزارش نمودند هر اندازه ویژگی شخصیتی
نورزگرایی در افراد نمود بیشتری داشته باشد به همان اندازه احتمال بروز
آشفتگی و دلزدگی زناشویی در آینده بیشتر است]11[ Niszczota .
طی پژوهشی گزارش نمود هر چه نورزگرایی در میان زوجین باالتر
باشد ،در برخورد با تعارضهای بین فردی ،بیشتر دست به رفتارهای
اجتنابی و واکنشهای هیجانی شدید میزنند .لذا تعارض را تشدید و
رفع آن را با مشکل مواجه میکنند .نتایج پژوهش ]12[ Gabelman
نیز نشان داد که میان تمایزیافتگی و رضایت از رابطه زناشویی در مردان
و زنان رابطه مستقیمی وجود داشت.
میزان باالی طالق در جوامع ،تأییدکننده این حقیقت است که بسیاری
از زوجها تمایلی نسبت به ماندن در ازدواجهای ناکام ندارند [ .]13طالق
عاطفی که پیش درآمد طالق رسمی میباشد ،پدیدهای است که ممکن
است ممکن است ریشه در تمایز یافتگی (به معنی عدم توانایی تجربه
صمیمیت ،ماندن در ماندن در جو عاطفی) و نوروزگرایی (به معنی
نگرانیها و تمرکز بر بر عواطف منفی در مورد همسر) داشته باشد [.]11
لذا با در نظر گرفتن خسارتهای ناشی از طالق عاطفی همانند
افسردگی ،ناامیدی ،احساس تنهایی و بی اعتمادی به همسر ،لزوم
بررسی عوامل مؤثر در بروز طالق عاطفی بین زوجها ،جهت باال بردن
سطح آگاهی خانوادهها و تسهیل روند مشاوره به متقاضیان طالق ،به
منظور پیشگیری از آن ،بیش از پیش ضرورت دارد .پژوهشهای پیشین
به بررسی تأثیر متغیرهایی مورد نظر بر روی سازگاری و یا تعارضات
زناشویی پرداختهاند اما رابطه این متغیرها با طالق عاطفی زوجین
بررسی نشده است .همچنین از سوی دیگر ،در مطالعات ایران به موضوع
طالق عاطفی به عنوان بعد پنهان طالق زوجین کمتر توجه شده است و
مطالعات بیشتر به موضوع طالق رسمی پرداختهاند .بنابراین ،پژوهش
حاضر با هدف تعیین همبستگی تمایزیافتگی و نوروزگرایی با طالق
عاطفی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر گرفت.

شوق اولیه ،وابستگی عاطفی و نهایتاً بروز طالق عاطفی منجر میشود
[.]9
طالق هم میتواند صورت آشکار و رسمی به خود گیرد که طی آن
خانواده فرو میپاشد و هم میتواند صورت پنهان به خود گیرد که در
نتیجه آن ،خانواده صرفاً ساختار بیرونیاش حفظ میشود ولی در واقع از
درون تهی میباشد .در این حالت ،زوجین بنا به ضرورت و اجبار با
همدیگر زندگی میکنند ولی روابط عاطفی سازنده و مناسبی ندارند.
طالق رسمی به معنای طالق عاطفی است یعنی پیش درآمد طالق
رسمی و قانونی ،همیشه طالق عاطفی است .لکن طالق عاطفی این گونه
نبوده و زوایای پنهان و مستتری دارد که بررسی و شناخت آن نیازمند
مطالعات فراوان و دقیق میباشد [.]2
رشد کمی و کیفی طالق عاطفی در جامعه ایرانی ،به یکی از مسائل
اجتماعی جدی تبدیل شده به طوری که امروزه دیگر واژه طالق قبح
گذشته را ندارد و افراد آن را به عنوان یک انتخاب فردی در نظر میگیرند.
این وضعیت نشانگر تغییرات عمده در ساختار نهاد خانواده میباشد .الزم
به ذکر است ،آمارهای موجود فقط طالق رسمی را نشان میدهند []1؛
به گونهای که مطابق با آمار سازمان ثبت احوال کشور آمار طالق از
سال  1921تا سال  1934بیش از  11درصد افزایش یافته است []1
ولی در مورد طالق عاطفی در میان زوجین ،آمار رسمی معتبری اعالم
نشده است [ .]1یکی از عواملی که به نظر میرسد با طالق عاطفی
مرتبط باشد ،خود تمایزیافتگی ( )self-differentiationاست .مفهوم
خود تمایزیافتگی به توانایی تجربه صمیمیت با دیگران و ماندن در جو
عاطفی و در عین حال استقالل از دیگر افراد اشاره دارد [ .]2 ,1در واقع،
تمایز یافتگی خود ،در سایه استقالل روانی و بلوغ عاطفی شکل
میگیرد ،امری دایمی و پویاست ،به این معنا که افراد دایما در تالش
برای حفظ تمامیت روانی خویش هستند ( .)3در نظام زناشویی نیز
وقتی تمایزیافتگی زوجها باال باشد احتمال سازگاری مناسب با تعارضها
نیز برای زوجها بیشتر میشود و واکنشهای هیجانی نیز کاهش مییابد
[.]3
رابطه زناشویی و ازدواج ،پیوند دو شخصیت است و از میان ویژگیهای
شخصیتی ،پیوستهترین ارتباط با کیفیت روابط زناشویی را یافتههای
مربوط به نوروزگرایی ( )neuroticismدارد [ .]11بنابراین ،به نظر
میرسد نوروزگرایی یکی دیگر از عواملی است که میتواند با طالق
عاطفی زوجین مرتبط باشد .به طور کلی ،عناصر نوروزگرایی عبارتند از:
ناتوانی در کنترل میل و تکانه ( ،)inability to control urgesمقابله
ناکارآمد با تنش ،گرایش به شکوه و شکایت ( disposition to
 ،)complainارزیابی موقعیتها به عنوان تنش زا و تجربه هیجانهای
منفی [ .]11زوجین با نورزگرایی باال از اسنادهای منفی ( negative
 )attributionsبیشتری برای توضیح رفتارهای همسر خود استفاده
میکنند و چون زمان زیادی را صرف نگرانیها و تمرکز بر عواطف منفی
میکنند اغلب فرصت کمی برای به انجام رساندن تکالیف و وظایف
زناشویی دارند که در دراز مدت امکان بروز خأل عاطفی را افزایش میدهد
[.]14
 ]19[ Skoworonدر پژوهش خود نشان داد ،زوجینی که تمایز
یافتگی بیشتری دارند ،سازگاری زناشویی آنها نیز بیشتر است.
همچنین کاظمیان مقدم و همکاران [ ]12در پژوهش خود نشان دادند
که بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی ارتباط منفی معناداری وجود

روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود و جامعه آماری آن تمامی
دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی شهر آزادشهر در سال 1931
بود .تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  431دانشجوی
متأهل تعیین گردید که شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند.
پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح زیر میباشند:
"پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی" که شامل (سن ،جنسیت ،مدت
ازدواج و مقطع تحصیلی) بود" .سیاهه خود تمایزیافتگی اسکورن و
فریدلندر" ( Skowron & Friedlander The Differentiation of
 )Self Inventoryکه با  21سؤال در سال  1332توسط Skowron
 ]41[ & Friedlanderطراحی و تدوین گردید و در قالب  2خرده
مقیاس واکنش عاطفی ،موقعیت مواضع شخصی ،گسلش عاطفی،
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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
برابر با  1/12 ،1/24 ،1/19 ،1/13و  1/11بود که مقدار ضریب
آلفاکرونباخ به ترتیب برابر  1/11 ،1/12 ،1/11 ،1/13و  1/12محاسبه
شد که نشان از همسانی درونی خوب مقیاس است .در پژوهش فاضل
[ ]42که بر روی  411نفر از دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ساکن
کوی دانشگاههای تهران انجام گرفت ،پایایی و مقدار همبستگی درونی
با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل نوروزگرایی،
برون گرایی ،تجربه پذیری ،همسازی و وظیفه شناسی به ترتیب ،1/29
 1/32 ،1/22 ،1/34و  1/13بدست آمد.
"پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن" ( Gottman Emotional
 )Divorce Questionnaireکه برای اندازه گیری میزان طالق
عاطفی افراد در سال  1333توسط  Gottmanطراحی شده است
[.]43
این پرسشنامه تک عاملی بوده و فاقد مؤلفه میباشد .این پرسشنامه در
 42گویه به شکل  4گزینهای (بله یا خیر) تنظیم شده است .پس از
جمع کردن پاسخهای مثبت ،چنان چه تعداد آن برابر هشت و باالتر
باشد ،به معنای این است که زندگی زناشوییِ فرد در معرض جدایی قرار
داشته و عالئمی از طالق عاطفی در وی مشهود است .پروین و همکاران
[ ]1ضمن مطالعه  11پاسخگو از خانوادههای ساکن شهر تهران ،آلفای
کرونباخ را برای "پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن"  1/39گزارش کردند.
همچنین موسوی و همکاران [ ،]91پایایی کل این مقیاس را با استفاده
از آلفای کرونباخ برای تعداد  411زن و مرد متأهل ساکن شهر قزوین
که حدود  1سال از ازدواج آنها گذشته بود ،به میزان  1/39گزارش
کردند .همچنین آنها برای بدست آوردن روایی سازه از تحلیل عاملی
به روش چرخشی واریماکس و آزمون اسکری استفاده کردند و چهار
عامل جدایی و فاصله از یکدیگر ،احساس تنهایی و انزوا ،نیاز به همراه و
هم صحبت و احساس بی حوصلگی و بی قراری را مشخص کردند .مقادیر
اشتراک و بار عاملی گویه های مقیاس و بار عاملی گویه های مقیاس
نشان داد که بار عاملی همه سؤاالت در دامنه  1/23تا  1/21قرار داشته،
بار عاملی قابل قبولی دارند .روایی صوری این پرسشنامه نیز پژوهش با
نظر  1نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهر تأیید
گردید.
معیارهای ورود نمونهها به مطالعه عبارت بود از - 1 :متأهل بودن
دانشجو  -4موافقت با شرکت در مطالعه و تکمیل پرسشنامهها .برای
جمع آوری دادهها ،پژوهشگر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد
شهرحضور پیداکرده پس از توضیح هدف پژوهش برای شرکت کنندگان
جهت رعایت اصول اخالقی ،ضمن کسب رضایت آگاهانه از تمامی
شرکت کنندگان در پژوهش ،به آنها اطمینان داده شد که تمامی
اطالعات آنها محرمانه خواهد بود و امکان ترک مطالعه در هر زمان
وجود خواهد داشت .سپس پرسشنامهها را در میان دانشجویان که به
صورت در دسترس انتخاب میشدند ،توزیع کرده تا در طول زمان آزاد
آن را تکمیل کنند و در نهایت تعداد  412پرسشنامه توسط پاسخگویان
تکمیل گردید ( 1درصد ریزش) و توسط پژوهشگر جمع آوری گردید.
دادهها بـا آمـار توصیفـی (میانگیـن و انحـراف معیـار) و آمـار
اسـتنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) و با استفاده
از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  13تحلیل شد.

آمیختگی با دیگران و در طیف لیکرت  1بخشی (ابداً در مورد من صحیح
نیست= 1تا کامالً در مورد من صحیح است= )1اندازه گیری شده است.
حداقل نمره کسب شده توسط پاسخگو 21 ،و حداکثر آن نیز 411
میباشد و نمرات پایینتر در این پرسشنامه ،نشان دهنده سطح تمایز
باالتر است .این پرسشنامه توسط  Eskianو همکاران [ ]41بر روی
یک نمونه  41نفری از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه
 1تهران اجرا شدکه ضریب آلفای کرونباخ کل آن  1/21بدست آمد.
همچنین پایایی خرده آزمونها برابر با ( 1/21واکنش عاطفی)1/21 ،
(موقعیت مواضع شخصی)( 1/2 ،گسلش عاطفی)( 1/12 ،آمیختگی با
دیگران) ،گزارش شده است [.]44
 ]49[ Buser &Gibsonضمن مطالعه  923دانشجوی مرد مقدار
آلفای کرونباخ را برای هر یک از خرده مقیاسهای واکنش عاطفی،
موقعیت مواضع شخصی ،گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران ،به
ترتیب 1/29 ،1/19 ،1/13 ،و  1/21گزارش کردند .همچنین علیکی و
نظری [ ]42نیز در پژوهش خود در میان  21زوج کارمند دانشگاه
تربیت معلم تهران ،آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه تمایزیافتگی،
 1/21و برای خرده مقیاس واکنش عاطفی ،1/21 ،موقعیت مواضع
شخصی ،1/13 ،گسلش عاطفی 1/11 ،و برای آمیختگی با دیگران1/11 ،
به دست آورد.
"سیاهه پنج عاملی شخصیت نئو"( NEO Five-Factor
 )Personality Inventoryکه توسط  Costa & McCraeتهیه شده
[ ]41برای اندازه گیری میزان نوروزگرایی افراد نمونه در مطالعه حاضر
استفاده شد .این ابزار در ایران توسط گروسی [ ]41هنجاریابی شده که
روی نمونهای با تعداد  4111نفر از بین دانشجویان دانشگاههای تبریز،
شیراز و دانشگاههای علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت .ضریب
آلفا کرونباخ در هر یک از  1عامل اصلی نوروزگرایی ،برون گرایی ،تجربه
پذیری ،همسازی و وظیفه شناسی به ترتیب 1/12 ،1/11 ،1/19 ،1/21
و  1/21بدست آمد .این پرسشنامه هر یک از پنج عامل شخصیت شامل
نوروزگرایی ،برون گرایی ،تجربه پذیری ،همسازی و وظیفه شناسی را
در قالب  14گویه میسنجد و در کل دارای  11گویه میباشد .در
پژوهش حاضر ،تنها بعد نوروزگرایی انتخاب شد .جهت نمره گذاری
مقیاس مذکور نیز از طیف پنج درجهای لیکرت (کامالً مخالف= 1تا
کامالً موافق= )2استفاده شد .به گونهای که حداقل نمره کسب شده
توسط پاسخگو ،صفر و حداکثر آن نیز  22میباشد و هرچه نمره کسب
شده توسط پاسخگو کمتر باشد ،نشان از نوروزگرای باالتر فرد دارد.
 ]41[ Costa & McCraeدر پژوهش خود ،این پرسشنامه را بر روی
 1234نفر از زنان و مردان عضو "مطالعه بالینی طوالنی در مورد پیری"
اجرا کردند و نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ در محدوده 1/31
تا  1/11به دست آمد .پایایی این مقیاس نیز در پژوهش کیامهر []41
در مورد  991نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران ،که از
دو روش بازآزمایی و همسانی درونی برای برآورد ضریب پایایی استفاده
شده بود ،تأیید شد .همچنین وی در روش بازآزمایی ،ضریب همبستگی
نمرههای نوبت اول و نوبت دوم تعداد دانشجویان مذکور را با فاصله بین
 4الی  9هفته برای هر یک از عوامل به طور جداگانه محاسبه نمود که
برای پنج عامل به ترتیب  1/13 ،1/21 ،1/11 ،1/29و  1/13گزارش
شد .همچنین جهت بررسی ضریب پایایی در  991دانشجوی مشغول
به تحصیل در رشتههای علوم انسانی دانشگاههای تهران به روش
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رضوانی و صائمی

در بین دانشجویان متأهل پیشبینی کنند .بنابراین ،مشخص میگردد
با افزلیش یک نمره در در تمایزیافتگی خود به میزان  1/112طالق
عاطفی کاهش و با افزلیش یک نمره در در نوروزگرایی به میزان 1/141
به طالق عاطفی دانشجویان افزوده خواهد شد.
همچنین برای بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد؛ نتایج این آزمون نشان
داد که همبستگی منفی و معنی داری بین تمایز یافتگی خود و طالق
عاطفی و همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین نوروزگرایی با
طالق عاطفی وجود داشت (جدول .)2

یافتهها
نتایج این مطالعه نشان داد که  1/2در صد دانشجویان متأهل سن کمتر
از  41سال و  42/1در صد بین  41تا  41سال 99/2 ،درصد بین -91
 41سال و  91/1درصد بیش از  91سال سن داشتند .در این مطالعه
 21/9در صد از دانشجویان متأهل ،زن و  12/1در صد مرد بودند .مدت
ازدواج  24/3درصد از شرکت کنندگان کمتر از  4سال و  92/11در
صد آنها بین  9تا  1سال و  49/12در صد بیش از  1سال بود .مقطع
تحصیلی  11/3درصد از شرکت کنندگان کاردانی 21/9 ،درصد
کارشناسی 91/2 ،درصد کارشناسی ارشد و  1/2درصد دکتری بود .با
توجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمونهای آماری رگرسیون و
همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج نشان داد که
ضریب همبستگی بین متغیر طالق عاطفی (متغیرمالک) و متغیرهای
پیشبین 1/112 ،و ضریب تعیین تعدیل شده نیز  1/111درصد است.
بنابراین ،میتوان گفت متغیرهای پیشبین در مدل رگرسیون%11 ،
درصد از واریانس طالق عاطفی را در بین دانشجویان متأهل تبیین
میکنند (جدول .)1

جدول  :4ضرایب همبستگی بین تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی با طالق عاطفی
دانشجویان متأهل

جدول  :1نقش تمایزیافتگی خود و نوروزگرایی درطالق عاطفی دانشجویان متأهل
ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب همبستگی

1/111

1/111

1/112

ضریب

P-

همبستگی

value
1/111
1/111
1/111

متغیر پیش بین

متغیر مالک

تمایز یافتگی خود

طالق عاطفی

- 1/121

واکنش عاطفی

طالق عاطفی

1/224

گسلش عاطفی

طالق عاطفی

1/194

آمیختگی با دیگران

طالق عاطفی

1/211

1/111

موقعیت مواضع شخصی

طالق عاطفی

-1/133

1/111

نوروزگرایی

طالق عاطفی

1/134

1/111

بحث
در جدول  4و  9به بررسی معناداری مدل رگرسیون وضرایب رگرسیون
پرداخته شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی تمایزیافتگی خود و
نوروزگرایی با طالق عاطفی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی
واحدآزادشهر انجام شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،میانگین نمره
تمایز یاقتگی خود از نظر دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد آزادشهر111 ،
(از حداقل صفر تا حداکثر  )441بود که نشان میدهد تمایز یافتگی
خود پاسخگویان در سطح متوسط میباشد .نتایج پژوهشهای امانی و
همکاران [ ]91و صادقی و روشن نیا [ ]94همسو با پژوهش حاضر
بودند .اما در مطالعه سلیمان نژاد [ ،]99نتایج تمایز یافتگی دانشجویان
پرستاری و نیز در مطالعه اخوان بی تقصیر و همکاران [ ]92نمره
تمایزیافتگی زنان سرپرست خانوار باالتر گزارش شد.
میانگین نمره نوروزگرایی نیز در پژوهش حاضر ( 11/42از حداقل صفر
تا حداکثر  )22بود که نشان میدهد نمره نوروزگرایی در پاسخگویان،
کمتر از حد متوسط میباشد .حسینی نسب و همکاران [ ]91در
پژوهش خود ،نمره نوروزگرایی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز را
باالتر از حد میانگین گزارش کردند .پور حسین و همکاران [ ]91و
بشارت [ ]91نیز میزان میانگین نمره متغیر مذکور را در گروههای
دانشجویی متفاوت ،باالتر از حد متوسط گزارش کردند که از این لحاظ
یافتههای آنها با نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت .با توجه به
میانگین بدست آمده از مقیاس طالق عاطفی  2/12نسبت به
نمرهگذاری این پرسشنامه ،میتوان نتیجه گرفت ،عالئمی از طالق
عاطفی در میان پاسخگویان وجود دارد .ارجمندو پیرامون [ ]92ضمن
بررسی آسیب شناسی طالق عاطفی از دید زنان  41تا  93ساله شهرک
بعثت شهرستان ماهشهر ،میانگین طالق عاطفی را در این جامعه،
متوسط رو به پایین گزارش کردند .همچنین پروین و همکاران [ ]1نیز
میزان شیوع طالق عاطفی را در خانوادههای تهرانی ،در حد متوسط رو
به پایین گزارش کردند که این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت

جدول  :2نتیجه مدل رگرسیون براساس آزمون تحلیل واریانس
مجموع
مجذورات
منبع واریانس

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

رگرسیون

1/441

4

4/111

خطا

2/222

411

1/194

کل

12/113

411

F
مقدار

value

21/111

1/111

P-

با توجه به اینکه ( P-value<1/11و  )F=21/111میباشد ،میتوان
گفت مدل رگرسیون انتخاب شده برای فرضیه مورد نظر معتبر است.
جدول  :3ضرایب مدل رگرسیون برای پیش بینی طالق عاطفی
ضرایب استاندارد
نشده

عرض از

ضریب

خطای

b

استاندارد

ضرایب
استاندارد

مقدار t

شده

Pvalue

ضریب بتا

1/911

1/112

-

1/121

1/111

تمایزیافتگی

-1/112

1/141

-1/112

-4/221

1/112

نوروزگرایی

1/141

1/119

1/149

3/113

1/111

مبدأ

معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد نشده
(نوروزگرایی × ( +)1/141تمایزیافتگی ×  )Y(= )-1/112طالق عاطفی
با توجه به مقدار  ،P-valueخرده مقیاسهای فوق که کمتر از 1/11
میباشد ،مشخص میگردد که این متغیرها توانستهاند طالق عاطفی را
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نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،8شماره  ،2فروردین و اردیبهشت 9318

تفکر ،احساس و رفتار اعضای خانواده نشان میدهد .همجوشی عاطفی
را میتوان بسته به فرهنگ جمع گرایی ایرانیان دانست .در فرهنگ
جمع گرای ایرانیان ،افراد هویت خود را در جمع جستجو میکنند [.]93
بنابراین ،هر چه تمایزیافتگی فرد باالتر و بیشتر باشد ،متعاقباً گرایش
به طالق عاطفی وی نیز کمتر میگردد.
نتایج مربوط به رابطه میان نوروزگرایی با طالق عاطفی نیز نشان داد
که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتایج با
یافتههای همچون ساداتی و همکاران [ ]11مطابقت داشت .این
پژوهشگران گزارش کردند که زوجینی که از صفت نوروزگرایی باالتری
برخوردارند ،در روابط خود ،بخشش و گذشت کمتری را تجربه میکنند
و احتمال دلزدگی در رابطه آنها با یکدیگر بیشتر است .صادقی و روشن
نیا [ ]94نیز در پژوهش خود در زمینه رابطه تشابه ویژگیهای
شخصیتی زوجین با رضایت زناشویی که بر روی  111زوج اجرا نمودند،
گزارش نمودند در ویژگی شخصیتی نوروزگرایی ،بیشترین رضایت در
مردان و زنان گروههایی مشاهده شد که زوجین هر دو نوروزگرایی
پایینی داشتند و کمترین رضایت نیز در گروهی مشاهده شد که هر دو
زوج ،نوروزگرایی باالیی داشتند .در توجیه این نتایج ابراز داشتند که
تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی مانند ترس ،غم ،عصبانیت،
احساس گناه و نفرت ،مجموعه نوروزگرایی را تشکیل میدهد و مردان
و زنان نوروزگرا نسبت به سایرین بسیار ضعیفتر با تنش کنار میآیند،
عواطف غیر منطقیتری دارند و در راهبردهای مقابلهای با مشکالت
ضعف دارند .از سوی دیگر ،افراد با نوروزگرایی پایین ،به دلیل داشتن
ثبات عاطفی ،آرام و راحت هستند ،به نحوی که بدون آشفتگی و
اضطراب با موقعیتهای تنش زا مواجه میشوند .همچنین Rao
& ]29[ Kyserنیز در پژوهش خود گزارش کردند ،آن چه زمینه فاصله
گرفتن و جدایی زناشویی را در افراد نوروزگرا فراهم میکند ،تمایل آنها
به هیجان پذیری منفی در تعارضهای زناشویی میباشد .در واقع،
دمدمی مزاج بودن و زودرنجی این افراد در موقعیتهای بحرانی ،زوجها
را در یک دور باطل تعامالت منفی گرفتار میسازد که به علت استفاده
افراد نوروزگرا از راهکار اجتناب ،این تسلسل ممکن است تا دلزدگی و
جدایی زناشویی ادامه پیدا کند .همچنین  ]11[ Nisczotaنیز در
پژوهش خود گزارش نمود نوروزگرایی به معنی چشم پوشی ضعیف در
مقابل تنش یا گرایش به فروپاشی سازمان یافته رفتار در موقعیتهای
تعارضی یا ناکام کننده است .در واقع افراد با نوروزگرایی باال ،در برخورد
با تعارضهای بین فردی ،بیشتر دست به رفتارهای اجتنابی و
واکنشهای هیجانی شدیدمی زنند .لذا تعارض را شدید و رفع آن را با
مشکل مواجه میکنند.
از سویی نوروزگرایی زوجین رات به سوی عقاید غیر منطقی سوق
میدهد و با افزایش تعارضها ،توانایی آنها را برای مقابله با فشارهای
روانی تحلیل میبرد ]22[ Likcani .نیز گزارش نمود آنچه که سبب
رابطه تمایزیافتگی با تعارض زناشویی میگردد ،جداییهای عاطفیای
است که زن و شوهرهای با تمایزیافتگی پایین ،پس از ایجاد
موقعیتهای تعارضی ،دچار آن میشوند .افراد با تمایزیافتگی پایین ،به
علت عدم رعایت مرزهای زناشویی ،ایجاد تعارض میکنند و انباشت
احساسات منفی ناشی از عدم رفع منطقی تعارضهای زناشویی ،در دراز
مدت اسباب جدایی را برای این زوجها فراهم میکند .یافتههای
شاکریان و همکاران [ ]21بر روی  411دانشجوی متأهل نیز با نتایج

نداشت .تفاوت در نوع مشاغل ،رشته تحصیلی و جوامع مورد مطالعه،
موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و همچنین تعداد نمونهها و ابزارهای
استفاه شده ،میتواند توجیه این تفاوتها باشد.
همچنین نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنی داری بین
تمایزیافتگی خود و طالق عاطفی وجود دارد .بدین معنی که با افزایش
تمایزیافتگی در فرد ،نمره طالق عاطفی کاهش یافته است .در سنجش
رابطه خرده مقیاسهای تمایزیافتگی و طالق عاطفی نیز مشخص گردید
تمامی خرده مقیاسها با طالق عاطفی رابطه معنیداری وجود دارد ،اما
جهت رابطه بین سه متغیر واکنش عاطفی ،گسلش عاطفی و آمیختگی
با دیگران با طالق عاطفی مثبت بوده و جهت رابطه موقعیت مواضعی
شخصی با طالق عاطفی رابطه منفی وجود دارد .در پژوهش Skowron
[ ]19تمایزیافتگی با کیفیت زندگی ناشویی رابطه داشته و از بین
مؤلفههای تمایزیافتگی ،گسلش عاطفی و واکنش عاطفی ،پیش بینی
کننده اختالف زناشویی بودهاند .یافتههای رشیدی و همکاران []93
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
کمک میکند تا به موقعیتهای گوناگون کنترل موفقی داشته باشد و
توانایی بیشتر در کسب جایگاه من در ارتباطات بین فردی ،همراه با
واکنش پذیری عاطفی ،تضمین کننده بهبودی سطح کیفیت زندگی
زناشویی میباشد .نجف لویی نیز [ ]21در پژوهش خود گزارش کرد که
هر اندازه میزان تمایز خود همسران پایین باشد ،آمادگی بیشتری برای
اضطراب دارند ،به رویدادها و رفتار همسرشان واکنشهای عاطفی یا
هیجانی شدیدتری نشان میدهند ،ظرفیتشان برای پیوندهای صمیمانه
محدودتر است .همچنین در مطالعه علیکی و نظری [ ]42نیز مشخص
شد ،افزایش تمایز یافتگی با سالمت روانی ،رضایت زناشویی و صمیمیت
باالتر در میان کارکنان دانشگاه تربیت معلم رابطه مستقیم دارد.
 ]41[ Skowron & Friedlanderنیز مطالعهای بر روی کارکنان
دانشگاه بزرگ ایالتی ،والدین کودکان عضو تیمهای ورزشی و
دانشجویان فارغ التحصیل رشتههای مشاوره و روانشناسی انجام دادند.
نتایج نشان داد که میان خود تمایزیافتگی و رضایت ناشویی ،رابطه
معنی داری وجود دارد .همچنین  ]21[ Waring& Pattonنیزضمن
مطالعه بیماران بستری در بیمارستان ،به نتایج مشابهی دست
یافتند Young.و همکاران [ ]24بیان میکنند که فرد کمتر تمایز یافته
رفتار واکنشی دارد و بیشتر انرژیاش را در جهت تجربه احساسات و
شدت این احساسات به کار میگیرد .برای چنین فردی ،احتماالً مشکل
است که در پاسخ به عاطفة دیگران آرام باقی بماند او در یک دنیای
عاطفی ،به دام افتاده است .همچنین وقتی تعامالت میان فردی ،شدید
هستند ،افراد کمتر تمایز یافته ممکن است خودشان را همانند
احساساتشان از دیگران مجزا کنند ،اهمیت خانواده را انکار کنند و یک
نمای افراطی از استقالل را نشان دهند .در نهایت این که افرادی که
بیشترین هم جوشی را بین افکار و احساساتشان دارند ،ضعیفترین
کارکرد را دارند .آنها احتماالً تحت سلطة واکنشهای عاطفی خودکار
یا غیرارادی هستند و معموالً حتی در برابر سطوح پایین اضطراب هم
دچار بدکارکردی میشوند که این عوامل میتوانند منجر به بروز اختالف
و ناسازگاری و نهایتاً طالق عاطفی میان زوجین گردند.
در واقع خود تمایز یافتگی یکی از زمینههای الزم برای سازش یافتگی
ارتباطی است و از آن جهت اهمیت دارد که تأثیر خانواده را بر نحوه
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رضوانی و صائمی

ًمبنی بر راهکارهای برقراری روابط صمیمی مبتنی بر عقل (و نه مطلقا
 تکثیر نموده و در اختیار دانشجویان،احساس) در زندگی زناشویی
متأهل قرار دهد تا از این طریق بتوان از بروز طالق عاطفی در میان
 شرکت، از جمله محدودیتهای این پژوهش.آنها جلوگیری نمود
، لذا در تعمیم نتایج آن به گروههای دیگر.دانشجویان یک دانشگاه بود
.باید احتیاط نمود

 نتایج به دست آمده از این پژوهش در.پژوهش حاضر مطابقت داشت
گروه زنان و مردان نوروزگرا نشان داد زمانی که هر دو زوج با ثبات
 سازگاری میان زوجین به طور معنی داری بیشتر از زمانی است،باشند
.که هر دو زوج نوروزگرا باشند

نتیجهگیری
 همبستگی منفی و معنی دار،یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر
میان تمایز یافتگی خود با طالق عاطفی و همبستگی مثبت و معنی دار
میان نوروزگرایی با طالق عاطفی را نشان میدهد؛ بدان معنی که با
 میزان طالق،افزایش تمایز یافتگی خود و کاهش نوروزگرایی در زوجین
 با توجه به وجود رابطه منفی.عاطفی در میان آنها کاهش یافته است
 پیشنهاد میگردد واحد مشاوره،میان تمایز یافتگی خود و طالق عاطفی
دانشگاهها دورههای آموزشی مبتنی بر آشنایی دانشجویان متأهل با
صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن و نیز بروشورها و جزواتی

سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد حورالعین رضوانی با
راهنمایی جناب آقای دکتر حسن صائمی در دانشگاه آزاد اسالمی
1/1231  و با شماره1931  دی1 واحدآزادشهر میباشد که درتاریخ
 بدین وسیله از تمامی دانشجویان متأهل.مورد دفاع قرار گرفته است
،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر که در این پژوهش شرکت کردند
.تشکر و قدردانی میگردد
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