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چکیده
خانواده یک نظام اجتماعی است که مبنای اصلی توسعه یافتگی در تمام جوامع به شمار می رود .نابسامانی
نهاد خانواده یا گسیختگی آن موجب بروز مشکالت فراوان در جامعه خواهد شد .طالق یکی از انواع
گسیختگی های خانواده است که آمار آن در ایران طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است .همچنین
یکی از مهمترین انواع طالق ،طالق عاطفی است که در جایی ثبت نمی شود و نمود عینی ندارد .اما آثار
مخرب آن در زمینه های مختلف بروز پیدا می کند.
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت طالق عاطفی و پیش بینی آن براساس ویژگی های شخصیتی و مولفه
های رضایت زناشویی در شهرستان شاهرود در سال  1393انجام شده است .به این منظور تعداد  630نفر از
افراد متاهل به صورت تصادفی انتخاب و پس از توضیحات الزم و جلب مشارکت آنها اطالعات مورد نیاز
ازطریق پرسشنامه محقق ساخته اخذ و برای بررسی متغیرهای اصلی پژوهش از پرسشنامه های طالق
عاطفی گاتمن ،پرسشنامه شخصیتی  NEOو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ() Enrichو برای تحلیل داده
ها از آمار توصیفی و برای معناداری آن از آزمونهای همبستگی ،تحلیل واریانس چند راهه و تحلیل
رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد که  %37از افراد گروه نمونه دچار طالق عاطفی هستند و همچنین
در مجموع  %67از افراد گروه نمونه ازیک یا چند مشکل در رابطه عاطفی با همسر رنج می برند %32 .از
تغییرات طالق عاطفی به وسیله ویژگی شخصیتی نوروزگرایی و موضوعات شخصیتی در آزمون انریچ قابل
پیش بینی است و با اضافه شدن متغیر ارتباط زناشویی  %41و با اضافه شدن متغیر حل تعارض  %49و با
اضافه شدن متغیر رابطه جنسی  %62و با اضافه شدن سایر متغیرها  %73افزایش می یابد.
واژگان کلیدی :طالق عاطفی ،ویژگی شخصیتی ،رضایت زناشویی .

 - 1پلیس افتخاری شهرستان شاهرود
 - 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود (نویسنده مسئول)
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مقدمه
خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که هم سالمت فرد و هم بقای جامعه را
تامین و تضمین می کند خانواده جایگاهی است که فرد می تواند با تکمیل شخصیت
خویش برای به عهده گرفتن نقش اجتماعی  ،در جامعه آماده گردد و براساس روابط مناسب
در خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است ( باستانی،
گلزاری و روشنی.) 1390،
هر جامعه ی در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگونی برخورد می کند
که هرکدام به نوبه خود سبب رکود این تحول می شود شیوع و گسترش آسیبهای اجتماعی
از جمله موانعی است که باعث هدر رفتن بسیاری از سرمایه های جامعه ی انسانی می
شود  .طالق از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب
بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی باشد(
مامی و همکاران.) 1389 ،
پژوهشهای متعددی نشان دهنده آثار و عوارض منفی جسمی ،روانی ،اخالقی و
اجتماعی طالق برای مردان و زنان مطلقه ،فرزندان طالق و اجتماعات است .اثرات طالق
بر روی فرزندان شامل افزایش احتمال خطر ابتال به ناسازگاری های روانشناختی و افت
عملکرد در مدرسه می باشد .از اثرات طالق در بزرگساالن می تواند کاهش رضایت از
زندگی ،آشفتگی های روانشناختی ،کاهش سالمت روانی ،خشونت و خودکشی را نام برد(
استاک. ) 2012 ،3

-Stack
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طالق به عنوان آفت ازدواج تلقی می شود .طالق به طور قانونی تصویب شده تا به
4

ازدواجی که قانونا صورت گرفته ولی دارای صالحیت و کارایی نیست پایان دهد( بامرین ،
 .) 2012ریجاد اوردی ،نویسنده کتاب «زمینه اجتماعی ازدواج» چنین می نویسد :با کاربرد
شیوه های گوناگون در شناخت روابط خانوادگی مالحظه می شود که در حال حاضر
حدود  20تا  25درصد ازدواج هایی که برای اولین بار منعقد می شود به طالق ،ترک یا
انحالل خانواده منتهی می شود (مامی.) 1389 ،
دگرگونی در فضای عاطفی خانواده در رفتار کودک تاثیر دارد ،تغییر حالت های پدر و
مادر تند خویی یا افسردگی آنها در کنش متقابل پدر و مادر تاثیر می گذارد ( داگالس،
 .) 1383به اعتقاد برهانان (  ) 2007چنانچه زوجی تصمیم به طالق بگیرند تعدادی مراحل
انتقالی عمده در سبک زندگی و نگرش باید طی شود .روش مرحله ی متداخل طالق را
متمایز می سازد که زوجی که از یکدیگر جدا می شوند ناچارند آنها را پشت سر بگذارند
که همه این مراحل ممکن است دشواریها و تنش هایی پدید آورد که بر زن و شوهر،
فرزندان ،خویشاوندان و دوستان آنها تاثیر دارند .
طالق عاطفی :
بیانگر رابطه زناشویی رو به زوال است ،تنش فزاینده زن و شوهر معموال به جدایی می
انجامد.
طالق اقتصادی:
به تقسیم ثروت و دارایی ها می انجامد.
طالق اجتماعی :
به تغییر در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی منجر می شود .

- Baumrin
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طالق روانی :
از طریق آن فرد پیوندها و وابستگی های عاطفی را قطع می کند و با الزامات تنها زیستن
رو به رو می شود .
طالق قانونی:
متضمن زمینه ها و دالیلی است که بر پایه آن به ازدواج پایان داده می شود(باستانی
وهمکاران. ) 1389 ،
مالحظه می شود که طالق عاطفی سرچشمه انواع دیگر طالق است و بیانگر روابط
زناشویی رو به زوال است که احساس بیگانگی جایگزین آن خواهد شد ( اولسن و
دفراین .) 2006 ،5زن و شوهر اگرچه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی
ادامه دهند اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته است .طالق عاطفی به
عنوان انتخابی نفرت انگیز بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود تجربه می
شود که هریک از زن و شوهر به دلیل احساس غمگینی و ناامیدی ،دیگری را آزار می
دهد( باستانی ،گلزاری و روشنی .) 1389 ،طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و
محبت به یکدیگر است .
همسران به جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس
یکدیگر عمل می کنند و هریک به دنبال یافتن دالیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و غلبه
مندی و طرد دیگری هستند (الور و الو6ر .) 2007 ،طالق عاطفی نماد وجود مشکل در
ارتباط صحیح و سالم بین زن و شوهر است .اگر این مشکل ارتباطی در سطح کوچک
یعنی خانواده ،و در بعد وسیعتر یعنی جامعه نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباطات انسانی
را مختل کند .وقتی بنیان نهاد خانواده دچار تزلزل شود ،بنیانهای اخالقی و اجتماعی کل
نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکالت گوناگونی سوق داده می شود
(باستانی ،گلزاری و روشنی. ) 1390 ،
-Olsen & Defrain
- Laur& Laur
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بسیاری از زوج ها با هم زندگی می کنند ولی از وجود و درون هم خبری ندارند .قطع
روابط عاطفی نتایج پنهان و ناگفته های بسیار دارد که نباید آنها را دست کم گرفت.
بسیاری از خانواده ها مشکالت زندگی زناشویی را به دست گذر زمان می دهند که به گفته
خودشان بعدا درست خواهد شد .بعدا با آوردن فرزند بهبود پیدا می کند ،اما غافل از اینکه
بی اهمیت جلوه دادن مشکالت و مسائل و موکول کردن آنها به گذشت زمان می تواند
سایه مشکالت را گسترده تر کند در این شرایط گاهی کودک قربانی تسویه حسابهای
والدین می شود و بیشترین آسیب به روح و روان کودک وارد می شود .این کودکان اگر در
ظاهر ممکن است سالم بمانند و به معضالت اجتماعی از قبیل جرایم ،جنایات ،مواد مخدر
و الکل و غیره کشیده نشوند ،باز شادی و سرزندگی خود را از دست می دهند و مسلما
نمی توانند پدران و مادرانی بهتر از پدر و مادران خود برای فرزندانشان باشند .این کودکان
در شرایط پیش آمده زندگی خود احساس تنهایی ،سرخوردگی و بی حمایتی می کنند (
مامی. ) 1389 ،
یافته های پژوهش ها نش ان می دهند که عوامل شخصیتی از پیش بینی کننده های
تجربی رضایت زناشویی و طالق عاطفی هستند .وجود رابطه بین عوامل شخصیتی و عدم
رضایت زناشویی و مشکال ت عاطفی زوجین با استفاده از طرح های طولی و مقطعی
مختلف تایید شده اند ( برونچر و دیگران .) 2008 ،کملمپر ،و نیلسون و باتن (  ) 2005در
پژوهش خود بر این نکته تاکید کردند که هر فرد برای اجتماعی شدن و رویارویی با افراد
و موقعیت های گوناگون به ساختارهای روانشناختی و ویژگی های شخصیتی خاصی
مجهز است که در متغیرهای مختلف زندگی مانند روابط فردی ،عملکرد شغلی و رضایت
از زندگی تاثیر دارند .مالوف و همکاران(  ) 2010در مطالعه خود بین شخصیت( بهنجار و
نابهنجار )و رضایت زوجین رابطه معنادار یافتند .
از طرفی طالق عاطفی نتیجه مشکالت ارتباط زناشویی و فقر عاطفی ناشی از فرسایش
عاطفی است (محمد زاده و همکاران .) 1389 ،رضایت زناشویی می تواند پیش بینی کننده
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پایداری و ناپایداری یک رابطه باشد .کبنی و مادوکس (  ،2002به نقل از محمد زاده و
همکاران ) 1389 ،معتقدند رضایت زناشویی یکی از تجربیات شخصی هریک از زوجین
است که می تواند در پاسخ به سطح لذت در زندگی زناشویی ارزیابی گردد و به انتظارات،
نیازها و خواسته های فرد در ازدواج بستگی دارد .
رضایت زناشویی استحکام بنیان خانواده و سالمت روانی افراد را تضمین می کند .اما
رضایت در رابطه زناشویی ،به سادگی حاصل نمی شود بلکه نیازمند تالش قابل توجهی از
8

جانب هر دو شریک در زندگی مشترک است( استراکبین 2001 ،؛ نقل از مامی.) 1389 ،
اینکه چرا رضایت مندی در زندگی زناشویی نقش مهمی را بر عهده دارد ،باید گفت که
احساس افراد درباره جنبه های زندگی شان و کیفیت آنها با روابط خانوادگی ،عاشقانه،
دوستانه و صمیمی ،ارتباط دو سویه وجود دارد ( مامی.)1389 ،
از سوی دیگر نارضایتی ،آشفتگی در روابط زوجین و طالق عاطفی یا قانونی به
ویژگیهای شخصیتی ارتباط دارد .مشکالت اضطرابی متاثر از ویژگیهای شخصیتی فرد است
که می تواند زمینه ساز روابط فرا زناشویی ،معشوقه بازی ،عدم تعهد ،بی بندو باری جنسی،
کاهش رضایت جنسی ،اعتیاد و شک و تردید و در نتیجه مشکالت عمیق در روابط بین
فردی زوجین باشد ( مسترز2008 ،9؛ تیلگمن

10

و همکاران2008 ،؛ به نقل از باستانی

وهمکاران.) 1390 ،
به دلیل اهمیت رضایت زناشویی و مولفه های آن و همچنین ویژگیهای شخصیتی در
شرایط عاطفی زوجین بررسی و شناخت عوامل مرتبط با آن ضروری است تا در صورت
امکان از طریق کنترل و یا آموزش آن به خانواده ها و زوجین از مشکالت عاطفی آنها
پیشگیری و یا موجبات افزایش رضایت و عملکرد عاطفی آنها فراهم شود .از آنجایی که
بسیاری از زوجین با مسائل شخصیتی و هیجانی که اکتسابی هستند وارد ازدواج می شوند،
درصورت شناخت و تنظیم آن می توان از طالق عاطفی و مشکالت ارتباطی پیشگیری
7

-Caplan& Maddox
-Sterackbein
9
-Masters
10
- Tylgman
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نمود  .با توجه به اهمیت شناخته شده سازه شخصیت و رضایت زناشویی در موفقیت یا
شکست زندگی مشترک تاکنون تحقیق منسجمی در خصوص پیش بینی طالق عاطفی بر
اساس این ویژگی ها انجام نشده است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی طالق
عاطفی براساس ویژگی های شخصیتی ،رضایت زناشویی و مولفه های آن و همچنین برای
پاسخ به سواالت زیر انجام شده است :
فراوانی مشکالت عاطفی و طالق عاطفی چگونه است ؟
رابطه بین طالق عاطفی با ویژگیهای شخصیتی چگونه تبیین می شود ؟
رابطه بین طالق عاطفی با رضایت زناشویی چگونه تبیین می شود؟
کدام مولفه های رضایت زناشویی و شخصیتی پیش بینی کننده قوی تری در مورد
طالق عاطفی هستند ؟

روش شناسی
روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری شامل تمامی
زوجین در محدوده سنی  23تا 42در شهرستان شاهرود در سال  1393است .نمونه با
استفاده از جدول مورگان و نوع روش پژوهش  630نفر در نظر گرفته شد که به صورت
تصادفی انتخاب شدند و پس از توضیحات الزم و جلب مشارکت و همکاری آنها،
اطالعات دموگرافیک از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و برای متغیرهای
اصلی پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد :
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پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن
این پرسشنامه شامل  24عبارت است که توسط گاتمن (  ) 2008به منظور بررسی طالق
عاطفی در زوجین تهیه و تنظیم شده است .که به صورت بله یا خیر پاسخ داده می شود و
نمره  12نمره متوسط محسوب می شود .نمره باالتر از آن تا حداکثر  24نمره نشان دهنده
طالق عاطفی و پیش آگهی برای مشکالت عاطفی عمیق بین زوجین است .این پرسشنامه
در پژوهشهای زیادی به کار گرفته شده است از جمله پژوهش مای و عسگری( )1389که
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پایایی پرسشنامه  0/83ذکر شده است .همچنین اعتبار این
آزمون در این پژوهش با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 0/86مشخص شد .
پرسشنامه شخصیتی NEO

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی  ( NEO-FFIمورد استفاده دراین پژوهش) فرم
کوتاهی از پرسشنامه تجدید نظر شده  NEOاست که برای ارزیابی پنج عامل اصلی
شخصیت توسط کاستا و مک گری(  ) 1992طراحی شده است .این پرسشنامه شامل 60
آیتم است .خرده مقیاسهای هریک از پنج عامل عبارتند از .1 :نوروتیک یا بی ثباتی هیجانی
) .2 (Nبرون گرایی (  .3 ) Eگشودگی ) .4 (Oتوافق) .5 (Aمسئولیت پذیر بودن یا با
وجدان بودن ) .(C
ضریب آلفای گزارش شده پرسشنامه توسط مک گری و کاستا بین  0/74تا  0/89با
میانگین  0/81متغیر بوده است .در تحقیقی که توسط بوچارد 11و همکاران در سال 1999
صورت گرفت ،ضریب آلفا برای نوروزگرایی  ،0/75برای برون گرایی  ،0/72برای
گشودگی  ،0/68برای توافق  ،0/69و برای مسئولیت پذیری  0/79به دست آمده است که
نشان دهنده همسانی درونی باالی پرسشنامه است (بوچارد و همکاران .) 1999 ،درزمینه

-Bouchard

11

پیش بینی طالق عاطفی براساس ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های رضایت زناشویی ــــــــــ 147
12

روایی همزمان این پرسشنامه ،بین پرسشنامه مایرز و بریگز و پرسشنامه شخصیتی مینه
13

سوتا رابطه باالیی گزارش شده است ( ابراهیمی.) 1389 ،
مقیاس رضایت زناشویی ( )Enrich
این مقیاس در ابتدا برای توصیف پویایی های ازدواج  ،جهت پژوهش ایجاد شده اما اندک
زمانی نگذشت که به عنوان یک ابزار تشخیصی  ،برای زوج های متأهلی که به دنبال
مشاوره ازدواج و غنی سازی آن بودند کار گرفته شد ( السن .)1989،
السن و دیگران ( )1989آخرین بار یک فرم 47سئوالی معرفی نمود که پایایی آن با
استفاده از روش ضریب الفای کرونیاخ  0/92گزارش شد  .در کشور ما اولین بار سلیمانیان
و نوابی نژاد همبستگی درونی آزمون را برای فرم بلند  0/93و برای فرم کوتاه 0/95
محاسبه و گزارش کرده اند  .در یک پژوهش مهدویان ( )1976در اعتبار یابی آزمون با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش باز آزمایی  ،به فاصله یک هفته برای
مردان  0/93و برای زنان و مردان  0/94به دست آوردند  .این ضرایب برای خرده مقیاس
14

های پاسخ قراردادی  ،رضایت زناشویی
مدیریت مالی

19

15

16

17

 ،فعالیت های اوقات فراغت ،20روابط جنسی
23

18

 ،مسائل شخصی  ،ارتباط  ،حل تعارض ،
24

21

 ،فرزندان و فرزند
25

،خانواده و دوستان  ،نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی گروه زنان و

- Myers Berigs
- MMPI

12
13
14

Conventionaliy
.Marital –satisfaction
16
.personality issues
17
.Marital communication
18
.Conflict resolution
19
.financial management
20
.Pleasure activities
21
.Sexual relation
22
.Marige and children
23
.family and friend
24
.egalitation
25
.Religious
15
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مردان به ترتیب عبارتند از ، 0/69 ، 0/87، 0/69 ، 0/63 ، 0/81 ، 0/76 ، 0/85، 0/72 :
 0/73 ، 0/62و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش میرخشتی  0/92گزارش شده است .
السن ( ) 1989معتقد است که این مقیاس به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید
حساس است و می تواند میزان تغییر وبهبودی زوجین را در فرایند مشاوره زناشویی
ارزیابی کند  .در این پرسشنامه بر اساس هنجار آن ازنمره های  Tاستفاده شده است که در
آن نمره های کمتر از  30نشانگر نارضایتی شدید  ،بین  30تا  40نشانگر عدم رضایت از
روابط زناشویی  ،نمره های بین 40تا 60نشان دهنده رضایت متوسط از روابط ،نمره های
بین 60تا  70نشان دهنده رضایت زیاد و نمره های باال تر از  70نشان دهنده رضایت فوق
العاده از روابط زناشویی است .

یافته ها
چنان که در جدول  1مالحظه می شود ،دامنه سنی گروه نمونه بین  23تا  42با میانگین
 28/6و انحراف استاندارد  4/138است .میانگین مدت ازدواج  6/61سال با انحراف
استاندارد  3/7و میانگین تعداد فرزندان  1/9با انحراف استاندارد  0/963و  61/5درصد از
افراد گروه نمونه دیپلم و زیر دیپلم و  38/5درصد باالی دیپلم لیسانس ،فوق لیسانس و
دکتری بودند .
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جدول شماره  : 1مشخصات گروه مورد مطالعه
میانگین انحراف استاندارد

متغیر
سن

28/6

4/238

مدت ازدواج

6/61

3/721

تعداد فرزندان

1/901

0/963

جدول شماره  : 2فراوانی و درصد طالق عاطفی در گروه نمونه
متغیر
طالق عاطفی

نارضایتی شدید

عدم رضایت

رضایت نسبی

رضایت زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
98

%15

136

%22

318

%50/5

78

%12/5

همانطور که در جدول شماره  2مالحظه می شود  %15از افراد گروه نمونه نارضایتی شدید
و همچنین  % 22عدم رضایت از زندگی مشترک براساس آزمون گاتمن دارند در واقع
مجموع کسانی که دچار طالق عاطفی هستند  %37را نشان می دهد .همچنین بررسی ها
نشان می دهد که در مجموع  % 67از افراد گروه ااز یک یا چند مشکل در رابطه عاطفی با
همسر رنج می برند .
برای آزمون معنا داری همبستگی ها ابتدا رابطه ویژگی ها شخصیتی و مؤلفه های آن
به عنوان متغیرهای پیش بین و طالق عاطفی به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون
تحلیل شدند .نتایج تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ویژگی های
شخصیتی و طالق عاطفی در جدول  3ارائه شده است.
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جدول .3خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون طالق
عاطفی بر ویژگی های شخصیتی و مولفه های آن
ss

مدل

MS

f

p

R

R2

SE

رگرسیون 2/685 0/326 -0/571 0/001 6/210 44/791 403/120
باقیمانده

1983/58

7/213

T

P

نوروز گرایی

0/481 0/027 03/461

5/346

*0/001

برون گرایی

0/006 0/045 -2/004

-3/88

0/001

گشودگی

-1/899 0/107 0/040 -2/177

0/032

همسازی

-2/148 0/137 0/038 -1/043

0/041

-2/438 0/031 0/035

0/05

متغیر

مسئولیت پذیری

B

-/015

SEB

Beta

براساس نتایج جدول  3میزان  Fمشاهده شده معنی دار است ( )P<0/001و %32/6
واریانس مربوط به طالق عاطفی به وسیله ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های آن تبیین می
شود ( .)R2=0/326ضریب رگرسیون پیش بینی نشان می دهد که ویژگی شخصیتی می
تواند واریانس طالق عاطفی را به طور معنی دار تبیین کند .ضریب تاثیر ویژگی های
شخصیتی ( )P=-0/481با توجه به آماره  Tنشان می دهد که این متغیر با اطمینان  %99می
تواند تغییرات طالق عاطفی را پیش بینی کند.
برای آزمون معنا داری همبستگی ها بین عامل طالق عاطفی با رضایت زناشویی رابطه
رضایت زناشویی و مؤلفه های آن به عنوان متغیرهای پیش بین و طالق عاطفی به عنوان
متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند که نتایج تحلیل واریانس و مشخصه های
آماری رگرسیون بین رضایت زناشویی و مؤلفه های آن با طالق عاطفی در جدول  4ارائه
شده است.
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جدول .4خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون طالق
عاطفی بر رضایت زناشویی و مؤلفه های آن
مدل

SS

MS

f

p

R2

R

SE

رگرسیون 3/376 0/476 0/691 0/01 7/057 80/433 1286/924
باقیمانده

11/397 1715/849

متغیر

B

SEB

Beta

T

P

رضایت زناشویی(کل) 0/013 1/099 0/576 0/104 0/218
ارتباط

0/002 3/207 0/442 0/097 0/311

حل تعارض

0/003 2/721 0/381 0/102 0/308

رابطه جنسی

0/001 4/998 0/591 0/108 0/285

براساس نتایج جدول  3میزان  Fمشاهده شده معنی دار است ( )P<0/01و  %47/6واریانس
مربوط به طالق عاطفی به وسیله رضایت زناشویی و مؤلفه های آن تبیین می شود
( .)R2=0/476ضریب رگرسیون پیش بینی نشان می دهد که رضایت زناشویی می تواند
واریانس طالق عاطفی را به طور معنی دار پیش بینی کند .ضریب تاثیر رضایت
زناشویی( )β = 0/576با توجه به آماره  Tنشان می دهد که این متغیر با اطمینان  %99می
تواند تغییرات طالق عاطفی را پیش بینی کند.
به منظور پیش بینی میزان طالق عاطفی براساس متغیرهای ویژگی های شخصیتی،
رضایت زناشویی و مؤلفه های آن عوامل نوروزگرایی از ویژگی های شخصیتی و ارتباط
،حل تعارض و رابطه جنسی از مؤلفه های رضایت زناشویی ،رگرسیون گام به گام انجام
شد که نتایج آن در جدول 5گزارش شده است.
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جدول . 5ضریب همبستگی چند گانه و نتایج رگرسیون به روش گام به گام برای متغیرهای
پیش بینی کننده طالق عاطفی
مراحل

متغیر

R

R2

R2
استاندارد
شده

خطای
معیار
برآورد

ثابت
1

نوروز
گرایی

- 0/411

0/169

0/147

2/685

ثابت
2

نوروزگرایی
ارتباط

0/503

0/253

0/242

8/914

Beta

B

Std
Error

- 3/461

0/027

0/346

0/027

20/372

1/296

4/240

1/475

0/458

- 4/240

1/477

- 0/442

51/481

2/335

9/280

1/499

0/455

- 3/858

1/458

0/189

- 2/645

0/127

0/051

0/179

2/501

0/014

63/721

4/905

8/407

0/001

11/721

2/721

0/828

5/122

0/001

0/285

0/108

63/651

2/739

0/001

0/381

T

P

- 5/346

0/001

5/346

0/001

15/720

0/001

6/322

0/001

- 3/207

0/005

6/634

0/001

6/403

0/001
0/009

ثابت

3

نوروز
گرایی
ارتباط

0/593

0/351

0/347

2/867

رابطه
جنسی
ثابت
نوروز
گرایی
4

ارتباط
رابطه
جنسی
حل
تعارض

0/658

0/432

0/397

3/907
1/171

0/185

0/971

0/082

0/281

0/102

1/747

2/218

0/008

0/004

نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون نشان داد که با  F=18/79در سطح
معنا داری کمتر از  0/001رگرسیون انجام شده از اعتبار کافی برخوردار است .نتایج نشان
می دهد  %32از تغییرات طالق عاطفی بوسیله ویژگی شخصیتی نوروزگرایی و موضوعات
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شخصیتی در آزمون انریچ قابل پیش بینی است و با اضافه شدن متغیر ارتباط زناشویی %41
و با اضافه شدن متغیر حل تعارض  %49و با اضافه شدن متغیر رابطه جنسی  %62و با
اضافه شدن سایر متغیرها  %73افزایش می یابد.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت طالق عاطفی و پیش بینی آن براساس ویژگیهای
شخصیتی و مولفه های رضایت زناشویی در شهرستان شاهرود انجام شد .نتایج آزمونها
نشان داد که  %37از افراد گروه نمونه از طالق عاطفی رنج می برند و همچنین %67از افراد
گروه نمونه از یک یا چند مشکل رابطه عاطفی با همسر رنج می برند .
نتایج آزمون ها نشان داد که بین سه عامل شخصیتی گشودگی ،توافق و مسئولیت پذیر
بودن با طالق عاطفی رابطه معکوس و با ویژگی نوروتیک از ویژگی های شخصیتی رابطه
مستقیم دارد .نتایج پژوهش های زیادی نشان داده است که این ویژگی های شخصیتی با
رضایت از زندگی زناشویی ارتباط دارند یافته های این پژوهش نشان می دهد افراد دارای
نمره نوروز گرایی باالتر نمره باالتری در طالق عاطفی و همچنین نمره پایین تری در نمره
رضایت زناشویی دارند.
این یافته ها با نتایج پژوهش های پیشین هماهنگ است ( برای مثال ،کارنی و برابری،
1995؛ رابینز و دیگران 2010؛ شکرکن و دیگران ) 1385 ،نوروزگرایی عاملی از شخصیت
است که ثبات عاطفی باال و اضطراب پایین در یک طرف پیوستار و ثبات عاطفی پایین و
اضطراب باال در سمت دیگر آن قرار دارد .مردان و زنان دارای نمره باال در این ویژگی،
عواطف غیر منطقی بیشتر ،کم توانی در رفتارها ،برانگیختگی و ضعف در مقابله با
مشکالت دارند .از توصیف های شخصیت با نمره باال در عامل نوروزگرایی این است که
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آنها دمدمی مزاج ،بسیار تحریک پذیر هستند که این ویژگی برابر توصیف زن و شوهرهای
ناراضی و دچار طالق عاطفی هم بکار می رود .از طرفی توافق ،گشودگی و مسئولیت
پذیری ویژگی هایی هستند که باعث می شود فرد رفتارهایی همانند همراهی ،همدلی،
تواضع و دیگر دوستی را بروز دهند چنین فرد سازش یافته ای ،دلسوز و مراقب دیگران
است و بهتر می توانند زندگی مشترک را پیش ببرد ( الش بری و دیگران.) 2005 ،
نتایج نشان می د هد که متغیر مسئولیت پذیری پیش بینی کننده خوبی برای رضایت
زناشویی است در تبیین این یافته می توان گفت همسرانی که وظیفه شناس نیستند از
هسمرشان عیب جویی و انتقاد بیشتری دارند در نتیجه ،میزان و یا شدت انتقادهای منفی
زناشویی افزایش می یابد و باعث ناسازگاری بیشتری و در نتیجه طالق عاطفی خواهد شد
( دافالن و دیگران. ) 2004 ،
از طرفی نمره کلی رضایت زناشویی با طالق عاطفی رابطه معکوس دارد به عبارت
دیگر کسانی که رضایت زناشویی کمتر داشته اند ،احتمال طالق عاطفی در آنها بیشتر
است .براساس نتایج و یافته های پژوهش مولفه های موضوعات شخصیتی ،ارتباط
زناشویی ،حل تعارض ،رابطه جنسی ،ازدواج و فرزندان و اقوام و دوستان پیش بینی کننده
های قوی تری برای طالق عاطفی هستند .این نتایج با یافته های هوستون و همکاران (
 ) 2001همسو است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه ارتباط زناشویی و حل تعارض با طالق
عاطفی رابطه معکوس دارد .به این معنی که بسیاری از زوجین که دچار مشکالت زناشویی
و ارتباطی هستند ،از استراتژی های معیوب ارتباطی استفاده می کنند و قادر به حل
مشکالت خود نیستند .هوستون و همکاران (  ) 2001در پژوهش طولی خود به این نتیجه
رسیدند که نقش شیوه های ارتباطی مناسب در  2سال اول ازواج و اثرات آن تا  13سال
بعد کامال معنادار است .
از طرفی نتایج نشان داد که مولفه رضایت جنسی به طور معکوس پیش بینی کننده
قوی برای طالق عاطفی است .این نتیجه همسو با پژوهش های و برزیناک (  ) 2004؛
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نیکولز ( ) 2005؛ بایرز ( )2011است .در این پژوهشها عدم رضایت جنسی به عنوان عامل
مهمی در پیش بینی طالق عنوان شده است .در تبیین این موضوع می توان گفت که الزمه
داشتن روابط جنسی مطلوب در هر سنی ،داشتن رابطه عاطفی قوی با همسر و همچنین
داشتن مهارت هایی است که قابل آموزش است که بسیاری از افراد در این زمینه
آموزشهای الزم را دریافت نمی کنند .
به طور کلی می توان گفت که شواهد پژوهشی نشان می دهند که شخصیت و رضایت
زناشویی ،به پیش بینی اینکه ازدواجها احتماال به شکست منجر می شوند یا اینکه استحکام
خواهند داشت می توانند کمک کنند .
شخصیت با زیر ساخت روانی روابط بادوام ،رابطه دارد و بنابراین از پیش بینی کننده
های کلیدی و اصلی موفقیت و شکست در ازدواج به شمار می رود .چنین به نظر می رسد
که شخصیت ،الگوهای تعاملی و حتی رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد .شاید
بتوان گفت بسیاری از نارضایتی های زناشونیی در مولفه های رضایت زناشویی متاثر از
ویژگی های شخصیتی افراد است .
یافته های این پژوهش می تواند کاربرد زیادی برای مسئوالن ،جامعه شناسان و
مشاوران داشته باشد ،افراد و برنامه ریزان عالقمند به مسائل سالمت روان در جامعه و
خانواده ها می توانند با توجه به عوامل مهم ثبات یا عدم ثبات خانواده ها برای آگاهی الزم
افراد اقدام نمایند .برگزاری دوره های آموزشی برای آگاهی بخشیدن و تغییرات مثبت
شخصیتی برای افرادی که در آستانه ازدواج هستند ،مورد تاکید است .همچنین برای
پیشگیری از طالق یا طالق عاطفی آموزشهای الزم به خانواده های ارائه و برای خانواده
هایی که دچار تعارضات زناشویی هستند با مداخله های درمانی مناسب از طریق مراکز
مشاوره به آنها کمک شود تا مشکالت خود حل و فصل نمایند.
محدودیت این پژوهش گروه نمونه از نظر متغیر تحصیالت  ،عدم تجانس آزمودنی ها
به دلیل تنوع شرایط اقتصادی و شغل افراد بود که در تحقیقات آینده باید به تاثیر این
متغیر ها در طالق عاطفی توجه شود.
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Abstract
The family is a social system that is the basis of development in all societies. The
disruption of the family institution or its failure will cause many problems in society.
Divorce is one of a kind of family disruption that has been increasing in Iran over the
past years. One of the most important types of divorce is emotional divorce, which is
not recorded anywhere, and does not have an objective look. But its destructive effects
occur in various fields.
The purpose of this study was to investigate the status of emotional divorce and its
prediction based on personality traits and marital satisfaction components in Shahroud
city in 2014. To this end, 630 married people were selected randomly and after
obtaining the necessary explanations and drawing their contributions, the required
information was obtained through a researcher-made questionnaire. To study the main
variables of the research, Gatman's emotional divorce questionnaire, NEO personality
questionnaire, and marital satisfaction questionnaire Enrich. For data analysis,
descriptive statistics were used for its significance. Correlation tests, multivariate
analysis of variance and regression analysis were used. The results showed that 37% of
subjects in the sample group suffered from emotional divorce, and a total of 67% of the
sample group suffered from one or more problems in their emotional relationship with
the spouse. 32% of changes in emotional divorce are predictable due to neuroticism
personality traits and personality topics in Enrique's test. By adding the marital
relationship variable 41% and adding the conflict resolution variable 49% and adding
the gender variable 62% and The addition of other variables increases by 73%.
Key words: Emotional divorce, personality trait, marital satisfaction.
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