
Journal of Counseling Research 

Iranian Counseling Association 

Vol. 20, No. 80 Winter 2021 

Research Article 

p-issn: 400-2717Xe-issn: 4018-2717 
DOI: 10.18502/qjcr.v20i80.8844 

Presenting a Model for Predicting Emotional Divorce based on 
Personality Traits and Job Self-Efficacy Mediated by Perceived Social 

Support in Working Married Women 
Nahid Asl1, Farideh Dokaneifard2, Pantea Jahangir3 

1., PhD student, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic 

Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Tehran, Iran.

2. (Responsible author), Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences

and Counseling, Roodehen University, Tehran, Iran.   F_dokaneif@yahoo.com

3. Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Counseling,

Roodehen University, Tehran, Iran.

ABSTRACT .

R
ec

ei
v

ed
: 

2
0
/0

7
/1

4
0
0

 -
 A

cc
ep

te
d

: 
2
4

/0
7
/1

4
0

0
 

Aim: The aim of this study was to present a model for predicting emotional 
divorce based on personality traits and job self-efficacy mediated by perceived 
social support in employed married women. Methods: The method of this 
research was descriptive-correlational, using structural equation model approach. 
From the community of married women working in Tehran municipality during 
the years  2020-21. Individuals were selected through cluster random sampling. 
Guttman Emotional Divorce Questionnaire, Personality Traits, Job Self-Efficacy, 
and Perceived Social Support Questionnaire by Zimet et al. Were used to collect 
data. Structural equations were used to test the research hypotheses. Findings: 
The findings showed that perceived social support mediates the relationship 
between extraversion and coping with emotional divorce in a negative and 
significant way (p<0.01). In addition, perceived social support mediates the 
relationship between job self-efficacy and emotional divorce in a negative and 
significant way (p<0.01). Conclusion: Based on the results, it can be said that in 
order to prevent divorce or emotional divorce, appropriate trainings should be 
provided to families and families with marital conflicts should be helped with 
appropriate medical interventions offered through counseling centers to help solve 
their problems. 
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عدداطفی  راسدداا صددفات ش صددیت و طدد   بینددی پیضهدددپ پددژوهض  ارددر ارایدده مددد ی  ددرای  هدد:  
روش ایدن  روش  .شدالل بدود متأهلدر زنان  شده ادراکاجتماعی خودکارآمدی شغلی  ا میانجیگری  مایت

 پژوهض توصیفی از نوع همبستگی  ا رویکرد مدل معادالت ساختاری بود. از جامعه زنان متأهل شدالل در
 منظور  ددهنفددر انت ددان شدددند.  022 ای خوشددهتصددادفی  گیری نموندده ددا روش  0633شددهرداری تهددران در سددال 

ش صیتی، خودکارآمدی شغلی و پرسشنامه هایویژگی ،ها پرسشنامه ط   عاطفی گاتمن دادهآوری جمع
تحقید   های فرردیهجهدت آزمدون  .قرار گرفت مورداستفاده زیمت و همکاران  شده ادراکاجتماعی  مایت

را طده بدین  شدده ادراکاجتمداعی نشدان داد  مایدت ها یافتده ها  یافتده ساختاری استفاده گردید.از معادالت
 ( میددانجیگریp<20/2)منفددی و معنددادار صددورت  هپددذیری  ددا طدد   عدداطفی را  صددفات  رونگرا ددت و توافدد 

 صدورت  هعداطفی را رآمدی شدغلی و طد  را طه بین خودکا شده ادراک مایت اجتماعی  ع وه  ه. کند می
توان گفت  رای پیشدگیری از   ر اساا نتایج می گیری  نتیجه .(p<20/2) کند میمنفی و معنادار میانجیگری 

کدده درددار تعاررددات  هددا ت خانوادهارایدده و  ددرای  هددای خانوادهالزم  دده  هددای آموزشعدداطفی طدد   یددا طدد  
کمد  شدود تدا مشدک ت  هدا آندرمدانی مناسدا از طر د  مراکدا مشداوره  ده  های مداخلدهزناشو ت هستند  ا 

 نمایند. وفصل  لخود 

 شده ادراکاجتماعیشغلی،  مایتش صیت، خودکارآمدیعاطفی، صفاتط  های کلی:ی   واژه
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 مقدمه
ای  کننااد، رابطااه سااالی محسااوب می ترین رابطااه بررگ عنوان صاامیمانه افااراد ازدواج را بااه

(. نتااایج 2631، 1)مونتسای و همکاارانهاا منبااع اصالی عاطفاه و حمایات اساات  کاه بارای آن
که در جهت انجام دقیق و ایف خاود  ها نشان می پژوهش که زن و مرد با تمام تالشی  دهد 

کمرناگ مرور زمان عشق و عالقه بین آن دارند، به کمرنگ و  گااهی باه ها  کامال  تر شاده و  طور 
ای نسابت  عاطفاهگونه احساس و  (. زوجین بدون هی 2632 ،2شود )گراور و هلیول محو می

کامل جدای از هم به زندگی خود ادامه می به هم، به (. باه 2632، 3دهناد )آتاان و بولاوس طور 
عبارتی روابط عاطفی در آغاز زندگی اغلب با شاور و حارارت خاصای وجاود دارد، اماا پاس از 

گاااهی و غفلاات یکاای از طاارفین یااا هاار دو، عواطااف فااروکش می کنااد و  ماادتی بااه علاات ناآ
گاااهی ایاان  شااود، زناادگی رو بااه سااردی می کااه ایاان وضااعیت تشاادید میتاادریج  به گرایااد و 

که زوجین زیر ی حالت تا جایی ادامه می کنار هام هساتند، اماا بااهم   یابد  سقف فقط در 
نامناااد در طاااالق عااااطفی زنااادگی  کنناااد، ایااان وضاااعیت را طاااالق عااااطفی می زنااادگی نمی

است )عظیمی رساتا و عابادزاده  زناشویی توخالی شده و فاقد عشق، مصاحبت و دوستی
 (.  3127نوبریان،

کنون نبتبررسی آمار طالق در سازمان کشور تاا درصادی  23دهنده افازایش  نشااناحوال 
کاااهش طااالق گاار ایاان واقعیاات تلااخ را باار  1/1عاااطفی و  درصاادی ازدواج در ایااران اساات و ا

کااه میاازان طالق هااای  باار طالقهااای عاااطفی حااداقل دو برا اساااس توضاایحات بااای باااذیریم 
هاای  (. پژوهش3122باشد )فتحی، لطیفی و موییی،  ای می دهنده رسمی است آمار تکان

دهنده آنااار و عااوارض منفاای جساامی و رواناای، اخالقاای و اجتماااعی طااالق  متعااددی نشااان
باشد. طاالق و جادایی انارات منفای  برای مردان و زنان مطلقه، فرزندان طالق و اجتمای می

یااادى چااه از لحااااظ گااذارد )کاااانتر،  جا می رواناای و چاااه از لحاااظ جساامانی بااار زوجااین باااه ز
                              
1. Montesi, J. L., Conner, B. T., Gordon, E. A., Fauber, R. L., Kim, K. H., & Heimberg, R. G. 
2.  Grover, S., & Helliwell, J. F. 
3. Atan, A., & Buluş, M. 
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کاااه 3121(. صااامدی فااارد و همکااااران )1،2632 پااارولکس و مونااا یافتناااد  ( در پژوهشااای در
عااطفی های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در زمره متغیرهاای مارتبط باا طاالق مؤلفه

 بینی آن را دارند. بودند و توانایی پیش
گذارنااد، خودکارآماادی  ر مییعاااطفی زوجااین تااأنباار طااالق یماال متعااددعوا  باادون شاا

عنوان یا   عااطفی اسات. خودکارآمادی شاغلی باهشغلی یکی از عوامل تأنیرگاذار بار طاالق
کارآمدی شخصی در رابطه با دامناه "برچسب عمومی از قضاوت وسایعی از رفتارهاای های 

(. 3121ی و همکااااران، شاااده اسااات)رجب درگیااار در انتخااااب شاااغل و ساااازگاری" توصیف
کارکناااااان در طاااااول ساااااالتجربیاااااات های خااااادمت،  ناشااااای از موفقیااااات و یاااااا شکسااااات 

-هایشان نسبت به انجاام و اایف شغلی یا تصورات آنان را در رابطه با تواناییخودکارآمدی

شااغلی بااه (. خودکارآماادی3120دهااد )حیاادری و همکاااران،  شااغلی تحاات تااأنیر قاارار می
کنترل کید دارد)بندورا احساس شایستگی در  کاری تأ ح باه نقال از 3220، 2داشتن بر محیط 

کمتاار 3127جلیلیااان و همکاااران،  (. نتااایج پااژوهش نشااان داد، افااراد بااا خودکارآماادی بااای 
کی هساااتند و از  هاااای تااانش شاااوند و در برابااار موقعیت مضاااطرب و ناامیاااد می کمتااار شاااا زا 

(. نتایج پژوهش رشایدی و 2631، 3بینی بیشتری نسبت به آینده برخوردارند )ساکس خوم
گاواه از نظار مکاشافه مسایر شاغلی، 3566همکاران ) گاروه آزماایش و  که بین دو  ( نشان دادند 

کارآمد مسیر شغلی تفاوت معناداری وجاود دارد. مطالعاه  خودکارآمدی شغلی و باورهای نا
کاااااه آماااااوزم معنادرماااااانی باعااااا  افااااازایش 3121رمضاااااانی و ابوالقاسااااامی ) ( نشاااااان داد 

شااود.  کارآماادی شااغلی و رضااایت شااغلی در زنااان و مااردان دارای تعااارض زناشااویی میخود
دهنده نقاش مببات خودکارآمادی شاغلی  ( نشاان3121مطالعه اساماعیلی فار و همکااران )

 بینی شادکامی در زوجین بود.  در پیش
کیاااد بااار بررسااای  یانااارات شخصااایت بااار عملکااارد فااارد در حاااوزه رواباااط زناشاااویی، باااا تأ

1. Kanter, J. B., Proulx, C. M., & Monk, J. K.
2. Bandura A.
3. Saks A.M.
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گرفتااه اساات. نتااایج ایاان نارضااایتی  زناشااویی توسااط برخاای از مطالعااات مااورد توجااه قاارار 
صاورت  عواطاف منفای یاا روان رنجورخاویی به یدهنده ارتبااط ساطوح باای مطالعات نشان

کمتر در رواباط زمان و آینده هم کیفیت و رضایت  باشاد. عاالوه بار ایان در  زناشاویی مینگر با 
گازارم می ییکه همسران آناان نیاز ساطوح باا یافراد کنناد، رضاایت و  روان رنجورخاویی را 

( نیااز در مطالعااه خااود 3126تر اساات. خلعتبریااا و همکاااران) کیفیاات روابااط زناشااویی پااایین
کااه ارتباااط معناای عاااطفی و رضااایت زناشااویی وجااود دارد داری بااین وضااعیت نشااان دادنااد 

کااه هار چااه نماره روان رنجورخااویی پااایین بدین فی بااایتر اساات و تر باشاد نبااات عااط صاورت 
کاه 3120رضایت زناشویی بایتر است. نتایج پژوهش بشایری و همکااران) کارد  ( مشاخد 

کنناااده رضاااایت زناشاااویی هساااتند.  عوامااال پیشپاااذیری  شناسااای و هیجان و یفه بینااای 
کااه متغیرهااای هیجااان 3121افضاالی، پورجمشاایدی و مااؤمنی راد) یافتنااد  ( در پژوهشاای در

اری زن، سااازگاری ماارد در معادلااه تشخیصاای نهااایی وارد خااواهی زن، برونگرایاای زن، سااازگ
کااانونی میااان ویژگی هااای شخصاایتی زوجااین و طااالق  شااد. هم نااین ضااریب همبسااتگی 

( پژوهشاای تحاات عنااوان بررساای رابطااه اشااتغال بااا 3566بااه دساات آمااد. خاادادادیان) 535/6
از آن اسات  عاطفی در زنان شاهر میانادوآب را ماورد مطالعاه قارار دادناد. نتاایج حااکیطالق

ی مببت معناداری وجاود دارد،  عاطفی با اشتغال و میزان تحصیالت زنان رابطهبین طالق
ی معنااداری  های زنادگی مشاترک رابطاه عاطفی با سن، تعداد فرزندان و ساالاما بین طالق

کااه باااه3122وجااود ناادارد. ابراهیماای و همکااااران ) طورکلی  ( در تحقیااق خااود نشاااان دادنااد 
طور  عاااطفی بااهخااویی و بلااو  آزرده طور منفاای و معنااادار و روان شناساای بااه یفهمقبولیاات و و 

گاااارایش بااااه طااااالق عاااااطفی را پیش کننااااد. اساااامعیلی و  بیناااای می مبباااات و معناااااداری 
عااااطفی زناااان هیجاااانی و طاااالق( پژوهشااای تحااات عناااوان رابطاااه نارساااایی3566میرفالحااای)

یابی قرار دادناد. نتاای کاه نارساایی هیجاانی باا  ج نشاان میمتأهل شهر تهران را مورد ارز دهاد 
شاان نشاان  ( در مطالعه3121عاطفی زنان متأهل ارتباط دارد. امیدواری و همکاران)طالق

که بین زوج های شخصایتی روان  های عادی از نظر ویژگی طالق و زوجهای متقاضی دادند 
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گشودگی به تجربه تفاوت معنادار وجود دارد.  رنجورخویی، برونگرایی و 
کااه نقااش مهماای در سااازگاری زنااان متأهاال در طااالقی عاااطفی ایفااا کاای از متغیرهااایی 
(. 3121شااااده اساااات)عادلیان راساااای و همکاااااران،  کنااااد، حمایاااات اجتماااااعی ادراک می

کما   حمایت اجتماعی میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبات، احتارام، توجاه و 
گروه یافت شاده توساط فارد از ساوی افاراد یاا  خاانواده، دوساتان و یگار نظیار اعضاایهاای د در

پردازان  (. نظریااااه3121شااااده اساااات )سااااارافینو، ترجمااااه میرزایاااای،  دیگااااران مهاااام تعریف
کاه فارد باا دیگاران دارد حمایات  شده بیان می اجتماعی ادراکحمایت کنندح تماام روابطای 

اجتمااااعی دیگر ارتبااااط اجتماااعی منااابع حمایاات بیان شااود، بااه اجتماااعی محسااوب نمی
عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیااز خاود ادراک  ست، مگر آنکه فرد آن را بهنی

که اهمیات دارد )الکسااندر  کندح بنابراین نه خود حمایت بلکه ادراک فرد از حمایت است 
کاااه آن 3121(. تاااایبی )2632، 1و همکااااران ( در بخشااای از نتاااایج پاااژوهش خاااود نشاااان داد 

کااه حمایااتقدسااته از زنااان بعااد از طااال یااابی وقااایع عاااطفی  اجتماااعی باااییی دارنااد، در ارز
کم کنترل تنیدگی زا، آن را قابل کارده، خاود را توانمنادتر احسااس نماوده و  تر و  یاابی  خطرتار ارز

کارآماااااااد بیشاااااااتر اساااااااتفاده می در نتیجاااااااه از ساااااااب  کنناااااااد. قاسااااااامی و  های مقابلاااااااه 
کاه حمایات3121ساروخانی) تاوافقی و جاین متقاضای طاالقاجتمااعی در زو( نشان دادناد 

روان مختااال در زوجاااین متقاضااای طاااالق غیااار تاااوافقی بیشاااتر باااود. نتاااایج هالناااد و ساااالمت
کاه حمایات2631هایهان ) اجتمااعی و راهبردهاای مقابلاه باا ساازگاری مببات ( نشاان داد 

کیانی، شیر علیاور و احمد دوسات) ( نشاان دادناد 3127همراه است. بخشی پور، اسدی، 
طاالق رابطاه دارد. صافائی راد های در آساتانه زوج ییزناشود خانواده با تعارضاتکه عملکر

که به ترتیاب 3122و وارست فر ) کردند  گزارم  درصاد  13/3و  13/1( در نتایج بررسی خود 
اجتمااعی خویشااوندان خاود و خویشااوندان همسار عااطفی زوجاین وساط حمایاتاز طالق

باشد. بینی می قابل پیش

1. Aleksandar, K. B., Kernan, W. D., Montalvo, Y., Lankenau, S. E.



 5400زمستان ، 70شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................... 600

کل، مطا گفتهدر  که طاالق لب  عااطفی مقدماه جادایی و شده بیانگر این موضوی است 
تارین دییال اهمیات بررسای  تاوان یکای از مهم طالق زوجین است. بنابراین هماین امار را می

وفصال تعارضااات زناشاویی و جلاوگیری از آساایب  رو حل شاامار آورد. ازایانعااطفی باهطاالق
هاا و شناساایی عوامال تأنیرگاذار  کنناده آن یتهای مارتبط و تقو طالق مستلزم توجه به سازه

کنتارل ایان متغیرهاا می که در صورت انبات تأنیر متغیرهای فاوق باا  تاوان از  بر طالق است، 
که این امر خود موجب باای باردن ساطوح بهداشات روانای بروز طالق کرد  عاطفی پیشگیری 

کاااه بیاااان شااا تبع آن جامعاااه می خاااانواده و باااه د، پاااژوهش دربااااره گاااردد. براسااااس مطاااالبی 
نظر  ازپایش ضاروری و یزم باه هاا بیش بندی آن           عاطفی و اولویتهای طالق           شناسایی علت

کارشناسان علوم           می کردهرسد.  اند و در ده سال اخیر حجام            اجتماعی بدین ضرورت توجه 
بناادی و            انااد. جمع           تصاااص دادهوساایعی از مطالعااات و تحقیقااات را بااه همااین موضااوی اخ

کلیاه متغیرهاای پاژوهش            نتیجه گیری نهایی از این حجام وسایع مطالعاات و تحقیقاات باا 
کنون صورت نگرفتاه اسات. بناابراین، پاژوهش حاضار ارائاه مادلی بارای پیش بینای  حاضر تا

ی نئااو( و خودکارآماادی عااامل 1هااای شخصاایتی ) عاااطفی براساااس متغیرهااای ویژگیطااالق
شغلی با میاانجیگری حمایات اجتمااعی ادارک شاده در زناان متأهال شااغل در شاهرداری 

گذاری و تشخید راهبردهاای تقویات            ها را برای سیاست           کند تا اولویت           تهران را بررسی می
کند. و استحکام خانواده به  صورت علمی و دقیق معرفی 

 روش 
کااه بااه بررساای ارائااه ماادلی  مطالعااه حاضاار یاا  پااژوهش توصاایفی از نااوی همبسااتگی بااود 

عااملی نئاو( و  1هاای شخصایتی ) عاطفی براساس متغیرهاای ویژگیبینی طالق برای پیش
خودکارآمدی شغلی با میاانجیگری حمایات اجتمااعی ادارک شاده در زناان متأهال شااغل 

کلیااه زنااان متأهاال شاااغل در  در شااهرداری تهااران پرداخاات. جامعااه آماااری ایاان پااژوهش را 
تشکیل دادناد. بارای بارآورد حجام نموناه از روم پیشانهادی  3122شهرداری تهران در سال 

 26()نساااابت آزمااااودنی بااااه پارامترهااااای باااارآورد شااااده و نساااابت 2665شااااوماخر و لوماااااکس)
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گرفتاااه شاااد( اساااتفاده شاااد. روم  کننده باااه ازای هااار متغیااار مشاهده شااارکت شاااده در نظااار 
کاااااه از باااااین  ای انجاااااام شاااااد و بدین صاااااورت تصاااااادفی خوشاااااه گیری به ناااااهنمو صاااااورت 

تصاااد  انتخاااب شااد، ساارس از هاار شااهرداری  شااهرداری به 1های شااهر تهااران،  شااهرداری
ک نفر به 16تعداد  های ورود برای انتخااب افاراد نموناه صورت در دسترس انتخاب شد. مال

متأهاال  -2هااا وهش و تکمیال پرسشاانامهرضااایت افااراد بارای شاارکت در پااژ -3اناد از:  عبارت
پزشاااکی مساااتلزم مصااار  دارو)از طریاااق  و روان یپزشاااک ینداشاااتن ساااابقه جاااد -1باااودن 

وتحلیل  داشاتن تحصایالت حاداقل دیاالم. تجریاه -5مصاحبه قبل از تکمیل پرسشنامه( 
هااا در ایاان پااژوهش در دو بخااش آمااار توصاایفی و اسااتنباطی انجااام شااد. جهاات آزمااون  داده

گردید. Amos26افزار  ای تحقیق از معادیت ساختاری در محیط نرمه فرضیه  استفاده 

گردآور  اطالعات یابزار 
گاتمنپرسشنامه طالق .1 1عاطفی 

 

گاااتمن ) های  شااده و شااامل جمالتاای درباااره جنبااه ( نوشته2661ایاان پرسشاانامه توسااط 
که ممکن است فارد باا آن موافاق یاا مخاالف اسات. ایان مق  25یااس مختلف زندگی است 

صاورت بلاه  گاذاری پرسشانامه به سؤال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. نمره
هاای  گیارد. هرچقادر میازان جواب و خیر است. پاسخ بله امتیاز ی  و پاسخ خیار صافر می

 .بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر است
کن شاهر تهاران،  خانواده پاسخگو از 16( ضمن مطالعه 3123پروین و همکاران) های سا

گاااتمن،  کردنااد. موسااوی زاده  21/3میاازان روایاای را باارای پرسشاانامه طااالق عاااطفی  گاازارم 
یماااکس  ی( باارا3125) بااه دساات آوردن روایاای سااازه از تحلیاال عاااملی بااه روم چرخشاای وار

کاارد و باادین صااورت چهااار عاماال شناسااایی شااده اساات: جاادایی و فاصااله از  اسااتفاده 
 ساس تنهایی و انروا، نیاز به هماراه و هام صاحبت و احسااس بای حوصالگی ویکدیگر، اح

                              
1. Divorce Emotional Scale. 
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کااه بارعاااملی همااه  ک. مقااادیر اشااترایقاارار باای و بارعاااملی سااؤایت پرسشاانامه نشااان داد 
قاارار داشااته، بااار عاااملی مقبااولی دارنااد. براساااس پااژوهش  16/6تااا  52/6سااؤایت در دامنااه 

مقیاااس، از چهااار تاان از متخصصااان در  ( پااس از ترجمااه مجاادد ایاان3122)یبیااات مختااار
که مقدار روا یاین زمینه، نظر خواهی و روایی صور باه  یایهمگرا یایآن حاصل شده است 

درآمااده  15/6گاازارم شااد. روایاای ایاان پرسشاانامه در پااژوهش حاضاار  75/6دساات آمااده 
 است.

 :NEO-FFIهای شخصیتی  پرسشنامه استاندارد ویژگی .2
کاستا NEO-FFI 1های شخصیتی  نامه ویژگی پرسش کری و  ( بارای 3211)2توسط م  

کااه در آن پاانج  3222شااده و در سااال  نخسااتین بااار ساخته گرفاات  مااورد بررساای مجاادد قاارار 
، E، برونگرایااااایN، روان رنجاااااور خااااویی oعاماااال بااااررگ شخصااااایت شااااامل فاااااراخ ذهناااای

کاستا، گیری می اندازه  Cو وجدانی بودن  Aخوشایندی)توافق( کری و   (.3222گردد )م  
های بسته پاسخ اسات و بارای هار  نامه گویه و در شمار پرسش 06نامه شامل  این پرسش

ای )کااامال   درجااه 1هااا در قالااب مقیاااس  دهی بااه ایان آیتم ماااده وجااود دارد. پاسااخ 32عامال، 
کامال  مخالف( امکان گاذاری  پذیر اسات. روم نمره موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، 

گویااه6،3،2،1،5صااورت  به گاارفتن  ( 3171شااناس) باشااد. حق منفاای( میهای  )بااا در نظاار 
 یاین روایایتع یشاناس و همکااران بارا آزمون را در ایاران انجاام داده اسات. حق یابیهنجار

رادهاا ینظرها و برطر  نمودن ا و محتوای این پرسشنامه در ایران، پس از اعالم نقطه یصور
ق جماالت یاان قرار دادند تاا باه لحااظ تطبیار دانشجویرسشنامه را در اختو اصالح موارد، پ

کاااربردی هرگونااه ا هاار پرسااش،  یراد و چااالش در خصااوص برداشاات باارایاابااامنظور و اهاادا  
گروسی نیز) ینیو بازب یبررس کی آزمون را از روم همبساتگی با یی( روا3116شود.  ن دو یمال

کاساتا  00/6تاا  51/6ن یگر با فرم شخصی و فرم مشااهده کاری و  کارده اسات. ما   گازارم 

                              
1. NEO FIVE- factor inventory. 
2. McCrae & Costa. 
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کردنااد و ضااریب پایااایی  1نفاار از دانشااجویان بااه فاصااله  261ایاان آزمااون را باار روی  ماااه اجاارا 
آمده  دساات به 72/6، 72/6، 16/6، 71/6، 11/6بااه ترتیااب  C,A,O,E,Nباارای پاانج عاماال 

کاساااتا ) کاااری و  کاااه باااه2665اسااات. مااا   نامه  شمنظور تجدیااادنظر در پرسااا ( در مطالاااه ای 
NEO-FFI  کرونباااااخ  نفاااار از افااااراد بررگ 3522باااار روی سااااال  انجااااام دادنااااد، ضااااریب آلفااااا 

C,A,O,E,N  کاه 71/6،02/6،72/6، 16/6، 10/6را به ترتیب کردند. در تحقیقای  گزارم   ،
نامه  سااانجی پرسااااش ( باااا موضاااوی بررساااای ویژگااای روان3111توساااط روشااان و همکاااااران )

نفار از دانشاجویان شااهد، امیرکبیار و تهاران انجاام شاد،  065عامل نئو بار روی  1شخصیتی 
بدسااات  C=0/81,A=0/55,O=0/35,E=0/58,N=0/83نامه نئاااو را باااه ترتیاااب  پایاااایی پرساااش

هاای شخصایتی، از روم  نامه ویژگی ند. در تحقیاق حاضار بارای تعیاین پایاایی پرساشآورد
کتورهاای مختلاف  کرونباخ و تنصیف اساتفاده شاد.  طباق نتاایج ضارایب پایاایی فا آلفای 

نامه  نوسااان دارد و نشااانگر ضااریبی مطلااوب باارای ایاان پرسااش 73/6تااا  11/6نامه از  پرسااش
 درآمده است. 51/1اضر است. روایی این پرسشنامه در پژوهش ح

 (1۱۱4)ریگز و نایت،  1پرسشنامه خودکارآمدی شغلی .4
یگاز و نایات کاه دارای  ( ساخته3225) 2این پرسشنامه توساط ر باشاد.  گویاه می 13شاده 

ایاااان پرسشاااانامه در چهااااار مؤلفااااه باااارای ساااانجش باورهااااای خودکارآماااادی فااااردی، انتظااااار 
کارآمدی جمعی و انتظا گویاه ر پیامادهای جمعای میپیامدهای فردی، باورهای  ها  باشاد. 

( در هاار چهااار ساااختار و خصوصاایت ایاان 3210ح3277براساااس تعاااریف نظااری )بناادورا،
 اند.  شده ها، طراحی دهنده باورها در محیط شغلی پاسخ

یگز ) شاده اسات.  گزارم 11/6تا  11/6(، بین 3225پایایی این مقیاس در مطالعات ر
کرونباخ بر ، انتظاار پیامادهای 10/6ای باورهاای خودکارآمادی فاردی پایایی به روم آلفای 

کارآمدی جمعی 11/6فردی  باشاد.  می 11/6، انتظار پیامدهای جمعای 11/6، باورهای 

1. Job self efficacy Questionnaire.
2. Riggs & Knight.
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شااااده و مقیاااااس  گزارم 10/6تااااا  60/6هااااا بااااین  و همبساااتگی دروناااای بااااین خاااارده مقیاس
ار در ایااران ترین مقیاااس یافاات شااد.  ایاان پرسشاانامه باارای اولااین باا کارآماادی فااردی مسااتقل
یاابی شاد. هم ناین در پاژوهش نجاراصال 3111توسط ساعی و نعاامی ) ( ترجماه و اعتبار

کاه 3112) گردیاد  ( از روم  تحلیل عاملی تأییدی برای تعیاین اعتباار پرسشانامه اساتفاده 
 26/6و  76/6های برازندگی تطبیقای و شااخد مجاذورات خطاای تقریاب برابار باا  شاخد

کااه در حااد قا باشااد. در پااژوهش مرعشاایان، نااادری، حیاادرئی و  باال قبااولی میبااه دساات آمااد 
کرونباااخ و تنصاایف 3122همکاااران ) ( ضاارایب پایااایی ایاان پرسشاانامه بااه دو روم آلفااای 

کاه باه ترتیاب ضارایب  بدسات آماد . روایای ایان پرسشانامه در  17/6و  11/6محاسبه شاد 
 درآمده است. 33/1پژوهش حاضر 

 1(MSPSSشده )  پرسشنامه حمایت اجتماعی ادرا. ۵
کااه  32شااده چندبعاادی یاا  اباازار  مقیاااس حمایاات اجتماااعی ادراک گویااه ای اساات 

یابی حمایت اجتماعی ادراک به شاده از ساه منباع خاانواده، دوساتان و افاراد مهام  منظور ارز
یماات و فااارلی یماات، دهلاام، ز شااده اساات. ایاان مقیاااس  ( تهیه3211) 2در زناادگی توسااط ز

 1شااده فاارد را در هاار یاا  از سااه حیطااه مااذکور در طیااف  میاازان حمایاات اجتماااعی ادراک
کاامال  ماوافقم می گرینه کامال  مخالفم تا  کال  ای لیکرت  سانجد.  بارای باه دسات آوردن نماره 

گویه شاود. نماره  ( تقسایم می32هاا ) باهم جمع شده و بار تعاداد آنها  این مقیاس، نمره همه 
گویاه گویاه رباوط باه آن تقسایممهای  هر زیر مقیاس نیز از حاصل جماع نمارات  های  بر تعاداد 

کاه  ( باه دسات می5آن زیر مقیااس ) آیاد.در مطالعاه روایای ساازه ای ایان آزماون در پژوهشای 
کااه باارای خاارده مقیاااس خااانواده و دوسااتان بااه 3111هاشاامی و لطفیااان ) ( انجااام دادنااد 

کااه نشااانه همسااانی دروناای بااایی مقیاااس  72/6و  16/6ترتیااب براباار بااا  اساات. بدساات آمااد 
سؤال مرباوط  16( برای احراز اطمینان از روایی مطلوب این مقیاس، بر روی 3111بشارت)

                              
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support. 
2. Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. 
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کااه مقاادار  کردنااد  کااه نشااان دهنااده  22/6از روم تحلیاال عواماال اسااتفاده  را بدساات آوردنااد 
کرونباااخ خاارده 3112روایاای سااازه ای مطلااوب بااود. رسااتمی و همکاااران ) ( ضااریب آلفااای 

اناد. سالیمی، جوکاار و  به دست آورده 12/6تا  70/6ا بین های حمایت اجتماعی ر مقیاس
کرونباااخ باارای سااه بعااد  ی( پایااایی مقیاااس را بااا اسااتفاده از ضااریب آلفااا3111نیاا  پااور )

یافات شاده از ساو خاانواده، دوساتان و افاراد مهام زنادگی باه ترتیاب  یحمایت اجتمااعی در
کرده 12/6و  10/6، 12/6  36/2در پاااژوهش حاضااار اناااد. روایااای ایااان پرسشااانامه  گااازارم 

 درآمده است.

 ها یافته
کمتاار از  درصااد( از شاارکت 7/12نفاار ) 321در ایاان پااژوهش  نفاار  15سااال،  16کنندگان 

درصاد(  37نفار ) 01ساال،  56تاا  10درصاد(  0/31نفار ) 73ساال،  11تا  13درصد(  3/35)
گفتنااای اسااات  51درصاااد( بیشاااتر از  1/37نفااار ) 07ساااال و  51تاااا  53 کاااه ساااال داشاااتند. 

 21/36و  12/10کنندگان در پاژوهش باه ترتیاب  میانگین و انحرا  استاندارد سن شرکت
 بود.

کرونباخ متغیرهای پژوهشیانگی.  م1جدول   ن، انحرا  استاندارد و ضریب آلفای 

 نیانگیم ریمتغ
انحرا  
 استاندارد

آلفای 
 کرونباخ

 یدگیکش یچولگ

 32/6 -21/6 72/6 37/0 02/21 روان رنجورخویی _شخصیت 

 61/3 -31/6 01/6 11/0 17/20 گرایی برون _شخصیت 
 -67/6 71/6 02/6 52/0 16/27 گشودگی _شخصیت 
 51/6 -52/6 07/6 23/7 50/21 توافق پذیری_ شخصیت 

 23/6 21/6 72/6 51/7 00/13 شناسی و یفه_ شخصیت 

 30/6 -61/6 17/6 20/1 52/21 باورهای فردی _خودکارآمدی شغلی 
 -27/6 -75/6 12/6 62/1 57/22 پی آمدهای فردی_  خودکارآمدی شغلی
 35/3 -02/6 70/6 35/5 16/32 باورهای جمعی _خودکارآمدی شغلی 
 -02/6 -11/6 00/6 71/5 25/30 پی آمدهای جمعی _خودکارآمدی شغلی 
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 نیانگیم ریمتغ
انحرا  
 استاندارد

آلفای 
 کرونباخ

 یدگیکش یچولگ

 -17/6 -56/6 12/6 15/0 25/35 خانواده_  حمایت اجتماعی
 -72/6 61/3 71/6 11/1 12/31 دوستان_  حمایت اجتماعی
 -02/6 -17/6 70/6 11/5 50/31 دیگران_  حمایت اجتماعی

 -25/6 70/6 15/6 11/1 07/32 طالق عاطفی
 

کااه ضارایب آلفااای هماه متغیرهااا و مؤلفاه . نشااان می3جادول  های پااژوهش حاضاار  دهاد 
قبول  دروناااای قاباااالاساااات. ایاااان موضااااوی بیااااانگر همسااااانی  7/6تاااار از  نزدیاااا  بااااه یااااا بررگ

گرفته پرسشنامه کاار  کاه بارای سانجش متغیرهاای پاژوهش حاضار باه  اند.  شاده هایی است 
کش انگر یان مطلاب بیاقرار دارد. ا -2+ و 2رها در محدوده یهمه متغ یو چولگ یدگیمقادیر 

کااه توز رهااای پااژوهش از نرمااال بااودن تاا  متغیااری یهااای مربااوط بااه متغ ع دادهیااآن اساات 
کالانحرا  آشکاری ن  (.2630ن، یدارند)رک 

کماا  عاماال تااورم وار یمفروضااه همخطاا ب تحماال  مااورد ی( و ضاارVIFانس )یاابااودن بااه 
که نتایج آن در جدول زیر قابل مالحظه است. یبررس گرفت   قرار 
 

 (VIFانس)یتورم وار ب تحملیضر ریمتغ
 50/3 01/6 روان رنجورخویی _شخصیت 

 13/3 11/6 گرایی برون _شخصیت 
 23/3 11/6 گشودگی _شخصیت 
 06/3 02/6 پذیری توافق _شخصیت 
 52/3 73/6 شناسی و یفه_ شخصیت 

 27/3 13/6 باورهای فردی _خودکارآمدی شغلی 
 32/1 13/6 پی آمدهای فردی_ خودکارآمدی شغلی 
 11/2 12/6 باورهای جمعی _خودکارآمدی شغلی 
 31/1 12/6 پی آمدهای جمعی _خودکارآمدی شغلی 

 62/2 16/6 خانواده_ حمایت اجتماعی
 20/3 13/6 دوستان_ حمایت اجتماعی
 12/1 51/6 دیگران_  حمایت اجتماعی
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که مقادیر ضر جدول فوق نشان می تار از  باین بررگ ب تحمل همه متغیرهاای پیشیدهد 
کوچاا  انس آنیااو مقااادیر عاماال تااورم وار 3/6 گفاات  اساات. بااراین اساااس می 36تر از  هااا  تااوان 

 های پژوهش حاضر برقرار است.  مفروضه همخطی بودن در بین داده
های پژوهش حاضر از روم مدل یاابی معاادیت سااختاری اساتفاده  برای آزمون فرضیه

کاااه فرضااایه شااد. بدین گاااام مااادلی  گام طرح های پاااژوهش در سااه صاااورت  شاااده و بااارای هااار 
شااده بااا اسااتفاده از روم ماادل یااابی  های طراحی ی شااد و در ادامااه هاار یاا  از ماادلطراحاا

گاام اول پاژوهش مادلی طراحای  معادیت ساختاری آزمون شدند. بارای آزماون فرضایه های 
کاااه در آن فااارض شاااده باااود خودکارآمااادی شاااغلی هااام به صاااورت مساااتقیم و هااام باااا  شاااد 

کنااد. باارای  بیناای می را پیششااده، طااالق عاااطفی  میااانجیگری حمایاات اجتماااعی ادراک
گرفتاااه شاااد. جااادول  کاااار  . 2آزماااون مااادل مرباااور روم مااادل یاااابی معاااادیت سااااختاری باااه 

گام اول پژوهش را نشان می شاخد  دهد.  های برازندگی مربوط به مدل 
دهد.   های برازندگی مربوط به مدل نهایی پژوهش را نشان می . شاخد2جدول 

نهایى پژوهشهای برازش مدل  . شاخص2جدول
مدل ساختاری های برازندگی شاخص
23/361 مجذور کای

51 درجه آزادی مدل
df/2

 21/2
GFI203/6

AGFI235/6
CFI271/6

RMSEA617/6

که جدول  که همه شاخد . نشان می2هم نان  های برازندگی حاصل از تحلیال  دهد 
هاااای  نهاااایی پاااژوهش باااا دادهماادل یاااابی معاااادیت سااااختاری از بااارازم مااادل سااااختاری 

= df/2 ،271/6 =CFI،  203/6 =GFI، 235/6=21/2کنناااد ) گااارآوری شاااده حمایااات می
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AGFI  617/6و =RMSEA ماااادل ساااااختاری نهااااایی پااااژوهش بااااا اسااااتفاده از 1(. شااااکل .
 دهد. های استاندارد را نشان می داده

 
 استانداردهای  . مدل ساختاری نهایى پژوهش با استفاده از داده1شکل 

 گیری بحث و نتیجه
کاااااه حمایااااات اجتمااااااعی ادراک شاااااده انااااار مساااااتقیمی بااااار طاااااالق  نتاااااایج نشاااااان داد 

( و 3121هاای تاایبی) ( دارد. این نتایج، باا بخشای از پژوهشp ،121/6-=β<63/6عاطفی)
( 3121( همسااااو اساااات. روم پااااژوهش تااااایبی و همکاااااران )3121قاساااامی و ساااااروخانی)

کاااه عااازتمقایساااه ای بااا_  همبساااتگی و علااای نفس و حمایااات  ود نتاااایج نشاااان داد زناااانی 
یاابی وقاایع اساترس کم کنترل زا، آن را قابال اجتماعی باییی دارند، در ارز یاابی  تر و  خطرتار ارز

کارآماد )مسائله مادار  کرده، خود را توانمندتر احساس نموده و درنتیجه از سب  های مقابله 
 وم پاااژوهش قاسااامی و سااااروخانیکنناااد. ر و هیجاااان مااادار مببااات( بیشاااتر اساااتفاده می

کاه حمایات اجتمااعی در زوجاین _ ( توصیفی 3121) که نتایج مانوآ نشاان داد  تحلیلی بود 
متقاضی طالق توافقی و سالمت روان مختل در زوجین متقاضای طاالق غیار تاوافقی بیشاتر 

 بود.
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کاه نقاش مهمای د در راستای تبیین نتایج می کاه یکای از متغیرهاایی  ر تاوان اشااره شاود 
کناااد، حمایااات اجتمااااعی ادارک شاااده اسااات. حمایااات  طاااالق عااااطفی زوجاااین ایفاااا می

یابی هاا در مواقاع و شارایط  هاای فارد از در دساترس باودن حمایت اجتماعی ادارک شاده، ارز
( در 2631و همکااااران ) 1(، براملااای2631ضاااروری و ماااورد نیااااز اسااات. هالناااد و هایهاااان )

کااه حمایااات اجتماااعی تاااأنیر مببتاای بااار هااای خاااود نشااان داد بخشاای از نتاااایج پژوهش ناااد 
( در پاژوهش خاود 3121سازگاری در زوجین طالق عااطفی دارد. جاللای و عادلیاان راسای)

کاه رابطاه  -از روم توصیفی کاه نتاایج ایان پاژوهش نشاان دادناد  همبستگی اساتفاده نماود 
تاایج معنادار مببتی بین حمایات اجتمااعی و ساازگاری زناشاویی وجاود دارد. در راساتای ن

کااااه حمایاااات اجتماااااعی بااااه طور مسااااتقیم و غیرمسااااتقیم باااار  ایاااان فرضاااایه، اشاااااره شااااد 
گاذارد و از  ای و رفتارهاای مختلاف افاراد انار می های شناختی، راهبردهای مقابلاه مکانیسم

(. 3121شاااود )جاللااای و عادلیاااان راسااای،  ایااان طریاااق، سااابب رضاااایت فااارد از زنااادگی می
تواناد پشاتوانه محکمای  ویژه افراد مهام می ان و بهحمایت اجتماعی از طر  خانواده، دوست

کمتاار از آنااار وخاایم تنیاادگی های  باارای زنااان دارای طااالق عاااطفی شااود و از ایاان طریااق، آنااان 
شااده  هااا نشااان داده برنااد. زیاارا در پژوهش بعااد از طااالق عاااطفی از جملااه افسااردگی رنااج می

کااهش  که هرچند طالق عااطفی انادازه شابکه اجتمااعی را  کاه  میاست  دهاد، اماا افارادی 
های اجتماااعی جدیااد هساااتند،  کننااد و درصاادد رابطااه روابااط دوسااتانه خااود را حفاات می

گوشه که ازلحاظ اجتماعی انروا و  کسانی  گرینند، سازگاری بهتاری  گیری را بر می نسبت به 
 دارند. 

کااااه خودکارآماااادی شااااغلی اناااار مسااااتقیمی بااااا طااااالق  یافتااااه های پااااژوهش نشااااان داده 
های رمضاااانی و ابوالقاسااامی  نتاااایج آزماااون باااا یافتاااه ( دارد.p ،201/6-=β<63/6عااااطفی)

باشاااد.  ( همساااو می2630)2(، و ویااارر و ویگااال3121(، اساااماعیلی فااار و همکااااران)3121)
کاه یافتاه3121مطالعه رمضانی و ابوالقاسامی ) ها نشاان  ( از ناوی توصایفی ا همبساتگی باود 

                              
1. Bromeley. 
2. Weiser & Weigel. 
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که آموزم معنادرماانی باعا  افازایش خود کارآمادی شاغلی و رضاایت شاغلی در زناان و داد 
( از نااوی 3121شااود. مطالعااه اسااماعیلی فاار و همکاااران) مااردان دارای تعااارض زناشااویی می

کااه حجاام نمونااه بااه روم نمونااه –توصاایفی  ای  چندمرحلااه یگیری تصااادف همبسااتگی بااود 
که نتاا ون نشاان داد نقاش مببات خودکارآمادی یل رگرسایاج حاصال از تحلیانتخاب شدند 

گوناه بیاان  تاوان این بینی شادکامی در زوجین بود. در تبیاین ایان فرضایه می شغلی در پیش
کاااه دارای خودکارآمااادی شاااغلی باااای هساااتند از رضاااایت زناشاااویی باااایتری  کااارد زوجینااای 

که دارای خودکارآمدی شاغلی باای بودناد میازان طاالق عا اطفی در برخوردارند، یعنی افرادی 
کاه دارای خودکارآمادی شاغلی باای  آن ها پایین بود. یعنی این امر بدان معناا نیسات افارادی 

کاه 3127هستند لروما  دچار طالق عاطفی نشوند. نتیجه مطالعه محمادیاری) ( نشاان داد 
 بین خودکارآمدی شغلی و اضطراب در زوجین ارتباط مببت وجود دارد. 

کاااه یافتاااه شاااده انااار مساااتقیمی باااا  اجتمااااعی ادراکحمایااات های پاااژوهش نشاااان داده 
آمده بااا  دساات ( دارد. نتااایج بهp ،371/6-=β<63/6عاااطفی )شااغلی و طااالقخودکارآماادی

گااورمن3122های پااژوهش صاافائی راد و وارسااته فاار ) یافتااه ( همسااویی داشاات. 2631) 1( و 
بااا طااالق  هااای زناشااویی ( پژوهشاای بااا عنااوان رابطااه تعارض3122صاافائی راد و وارساات فاار )

هااای شاارق تهااران را انجااام دادنااد. جامعااه نمونااه ایاان  کننااده بااه دادگاه عاااطفی زنااان مراجعه
کااااه بااااه روم  نفاااار از زنااااان مراجعه 371پاااژوهش  کننااااده بااااه دادگاااااه خااااانواده شاااارق تهااااران 

اند. در ایااان پااژوهش بااارای تجرباااه و  شااده گیری تصاااادفی ساااده در دساااترس انتخاب نمونااه
شاده اسات. در  های آماری توصایفی و آمااری اساتنباطی استفاده تحلیل آماری از شاخد

کااه بااه ترتیاااب  کردنااد  گااازارم  درصااد از طااالق عااااطفی  13/3و  13/1نتااایج بررساای خااود 
بینای  زوجین وسط حمایات اجتمااعی خویشااوندان خاود و خویشااوندان همسار قابال پیش

کاااه پدیاااده طاااال باشاااد. در خصاااوص اساااتنباط ایااان یافتاااه قابل می ق عااااطفی بیاااان اسااات 
کااه هرگااز یاا  عاماال بااه ای چناادعاملی اساات بدین پدیااده توانااد موجبااات  تنهایی نمی سااان 

                              
1. Gurmen. 
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ی اااارد و همکااااران ) کناااد. ر کالمااای و 2661پیااادایش آن را فاااراهم  کاااه ارتبااااط  کردناااد  ( بیاااان 
کااااهش طااااالق باااین زوجااااین را دارد. نتااااایج  11گفتگاااو بااااین زوجاااین تااااا  درصاااد توانااااایی 

کریساامنو لوناا 1،2636هااای )چیااو پژوهش ( ایاان یافتااه را تأییااد 2631، 2دبرگ، ماا  اینتااایر و 
( رفتاار والادین تاأنیر مببتای بار خودکارآمادی شاغلی زوجاین 2633)3کنند. به اعتقااد شان می

کمااا  بیشاااتری را در  کنناااده دارد. هرچاااه والااادین حمایت تر باشاااند، اساااتدیل، نظاااارت و 
کننااااده هسااااتند.  کمتاااار تنبیه کاربرده، مقتاااادر بااااوده و تعااااامالت خااااود بااااا فرزندانشااااان بااااه

کننااد، بیشااتر احتمااال دارد  کننااده ادراک می کااه زوجااین، خااانواده خااود را حمایت هنگامی
ی هیجاااانی و عااااطفی  کاااه اساااتدیل والااادین خاااود را باذیرناااد. حتااای ممکااان اسااات جنباااه

گیارد. حمایات  حمایت والدین از جنبه ی منطقی استدیل آناان در تاأنیر بار زوجاین پیشای 
تری نسابت باه حمایات ملماوس  انواده در تأنیر بر خودکارآمدی شغلی نقش مهمهیجانی خ

 دارد. 
کااااه صاااافات شخصاااایت اناااار مسااااتقیمی بااااا طااااالق  یافتااااه های پااااژوهش نشااااان داده 
هاااااای امیااااادواری و  ( دارد. ایااااان یافتاااااه باااااا نتاااااایج پژوهشp ،312/6-=β<61/6عااااااطفی)

رد. امیاااااااااادواری و ( همخااااااااااوانی دا2632)4( و اساااااااااارانگلر و پالری ااااااااااا3121همکاااااااااااران)
هاای شخصایتی در زوجاین متقاضای  ای باهاد  مقایساه ویژگی ( مطالعاه3121همکاران)

ای بااود.  مقایسااه -طااالق بااا افااراد عااادی انجااام دادنااد. روم پااژوهش توصاایفی از نااوی علاای
کاه باین زوج هاای عاادی از نظار  هاای متقاضای طاالق و زوج نتایج پژوهش ماذکور نشاان داد 

گشااودگی بااه تجربااه تفاااوت معنااادار هااای شخصاایتی رو ویژگی ان رنجورخااویی، برونگرایاای و 
کاه ویژگی های پژوهش می وجود دارد. در تبیین یافته کاه ازآنجا گفت  هاای شخصایت  توان 

مقبولیت دربرگیرناده صافاتی از قبیال صاداقت، همکااری، اعتمااد باه دیگاران و همادردی 
کاه  ها نشان می خی از پژوهشاست و افراد دارای این ویژگی بیشتر سازگار هستند. بر دهند 

                              
1. Chu. 
2. Lundberg, McIntire & Creasman. 
3. Shen. 
4. Spangler & Palrecha. 
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داری بیشاتر از زوجاین باا  طور معنی شناس به نبات و پایداری ازدواج در میان زوجین و یفه
های بای در عامل روان آزرده خویی با عادم نباات عااطفی  شناسی پایین است. نمره و یفه

کاه معماوی  ساطح ساازگاری فارد را تحات تاأنیر قا دهاد و  رار میو عواطف منفی هماراه اسات 
کااه درنهایاات می تمایاال بیشااتری بااه تکانشااگری، پرخاشااگری و آساایب توانااد  پذیری دارنااد 

کند.   روابط زوجین را مختل 
کاااه حمایااات اجتمااااعی ادراک یافتاااه شاااده انااار مساااتقیمی باااا  های پاااژوهش نشاااان داده 

(  دارد. نتاایج ایان یافتاه باا نتاایج p ،601/6-=β<63/6صفات شخصیت و طاالق عااطفی)
کیاانی، شایر علیااور 2637های عباسی اسفجیر و رمضانی ) ژوهشپ ( و بخشی پور، اسادی، 

کیانی، شایر علیااور 3127و احمد دوست) ( هماهنگ و همسو است. بخشی پور، اسدی، 
رابطااه عملکاارد خااانواده بااا تعارضااات  یژوهشاای بااا هااد  بررساا ( پ3127و احمااد دوساات)

گروه نموناه شاامل های در آستانه طالق انجام داد زوج ییزناشو کاه باه روم  366ند.  زوج باود 
گرفتناد. بارا نمونه هاا از  وتحلیل داده تجریاه یگیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعاه قارار 

ج یاستفاده شد. نتاا یادیبن یهمبستگ یریل چندمتغیرسون و تحلیپ یب همبستگیضر
که عملکرد خانواده با تعارضات زناشاو انه طاالق رابطاه دارد. هاای در آسات زوج یینشان داد 

که عملکرد مببت اطرافیان توانایی در هماهنگی با تغییرات، حال  در تبیین می گفت  توان 
تضااادها و تعارضااات، همبسااتگی بااین اعضااا و موفقیاات در اعمااال الگوهااای انضااباطی، 

م بار ایان نهااد باهاد  حفا ات از کرعایت حد و مرز  بین افراد، اجرای مقررات و اصاول حاا
هااا و تکااالیف زناشااویی باارای عملکاارد  خااانواده اسااتح لااذا انجااام درساات نقش کاال نظااام

کال  هاا می خانواده حیاتی است و هرگوناه تغییار و یاا نابساامانی در رواباط زوج تواناد عملکارد 
کاه هرقادر زوجاین در هریا   رو می سیستم خانواده را تحت تأنیر قرار دهد. ازاین گفت  توان 

کنناااد، رابطاااه بهتااار و از ابعااااد عملکااارد خاااانواده، دو کارآمااادتر عمااال  ساااتان، آشااانایان و ... 
کااهش تعارض منسجم کاه ایان امار خاود باعا   کارد  هاای زناشاویی و  تری را تجربه خواهناد 

کاهش طالق عاطفی می  شود.  درنتیجه 
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گفااات کاااه خااااص تحقیقاااات  یکااای از محااادودیت درنهایااات بایاااد  های ایااان پاااژوهش 
که  پرسشنامه گااهی بی دهنده پاسخای است این است  عالقگای و  ها به دلیال شاغل خاود، 

هاای  شاود فرم شانهاد مییانگیزگی در پاساخ دادن از خاود نشاان دادناد باه هماین دلیال پ بی
 1هاای شخصایتی ) ه و ساخته شود. با توجه به رابطاه مساتقیم ویژگییران تهیتری در ا کوتاه

شاااده و طاااالق عاااااطفی عااااملی نئاااو(، خودکارآمااادی شاااغلی، حمایااات اجتمااااعی ادارک 
کره و صاااحبت بااااهم، بیشاااتر نسااابت باااه ویژگی پیشااانهاد می هاااای  شاااود، همساااران باااا ماااذا

گاااهی یابنااد و بااا شااناخت ایاان ویژگی هااا از تااأنیر  شخصاایتی و نقاااط ضااعف و قااوت خودآ
 ها بر روابط زناشویی، پیشگیری نمایند. منفی آن

 منابع
. اندیشااه و رفتاااربیناای شااادکامی.  (. سااهم خودکارآماادی در پیش3121آبادی، ی.اح احقاار، ق.) اسااماعیلی فاار، نح شاافیع

1(32 ،)11-27. 
هفتماااین (. رابطاااه نارساااایی هیجاااانی و طاااالق عااااطفی زناااان متأهااال شاااهر تهاااران، 3566اسااامعیلی، رح میرفالحااای، ز.)

 ایران، تهران.ی شناس روانالمللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و  کنفرانس بین
های شخصیتی زوجاین در تحلیال تشخیصای  (. بررسی نقش ویژگی3121، اح پورجمشیدی، مح مؤمنی راد، ا.)افضلی

 .236-323(، 23) 20ی(. شناس روانو  یتیشناختی )علوم ترب روان یدست آوردهااحتمال بروز طالق. 
کمال کیزه، ی. ) امیااادواری، جح  متقاضااای طاااالق و  هاااای شخصااایتی در زوجاااین (. مقایساااه ویژگی3121آباااادی، مح پاااا

 .  ی و فرهنگ زندگیشناس روانالمللی  همایش بینعادی. 
کیااانی، ا.، شاایرعلیاور، اح احمددوساات، ح.) بخشاای (. رابطااه عملکاارد خااانواده بااا تعااارض 3127پااور، بح اساادی، مح 

کاربردی.شناس رواندانش و پژوهش در های در آستانه طالق.  زناشویی زوج  .36-32، 31 ی 
کااهش طاالق عااطفی و پیامادها3122)، ث. یبیات مختار گروهای بار  شاناختی  روان ی(. انربخشی واقعیات درماانی 

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد آن. پایان  .نامه 
گرایاای و حرماات، خااود در دانااش آمااوزان پاایش دانشااگاهی. 3111بشااارت، محماادعلی ) کمااال  مجلااه (. بررساای رابطااه 

 .01-72، 3. شماره ان ایرانیشناس روان
های مقابله زناان پاس از طاالق شاهر تهاران.  نفس با سب  (. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت3121تایبی،م. )
کارشناسیپایان  ی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی. شناس روانارشد، دانشکدهنامه 

فصاالنامه متقاضاای طااالق. (. حمایاات اجتماااعی و سااازگاری زناشااویی در زنااان 3121جاللی،هااح عادلیااان راساای،ح. )
 .1-30(، 5)5. مددکاری اجتماعی
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کریمیاااان پاااور،  . ) کارکناااان علاااوم  ی روان (. ارتبااااط باااین سااارمایه3127جلیلیاااان، سح  شاااناختی و ساااازگاری شاااغلی 
کرمانشاه: بررسی نقش میانجی خودکارامدی شغلی.   .57-12(،1)30. مجله علمی پژوهانپزشکی 

هااای  همااایش ملاای پژوهشابطااه اشااتغال بااا طااالق عاااطفی در زنااان شااهر میاناادوآب. (. بررساای ر3566خاادادادیان، م. )
 . میناب.ی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلمشناس روانای در  حرفه

کباااری زردخاناااه، سح نصااارت رساااتمی، رح شااااه (. رابطاااه 3112آبادی، م. ) محمدی، خح قائااادیح  .حح بشاااارت، م.یح ا
فصالنامه افاق شاده در دانشاجویان دانشاگاه تهاران.  اجتمااعی ادراک خودکارآمدی با هوم هیجاانی و حمایات

 .50-15(، 1)30. دانش
ی سااالمت. ترجمااه فاارو  شاافیعی، الهااه میرزایاای، حساان افتخااار اردبیلاای، غالمرضااا شناساا روان(. 3121سااارافینو، ا. )

ساایدمهدی  گرمااارودی، ساایدعلی احماادی ابهااری، علاای منتظااری مقاادم، پریااوم قوامیااان، ابوالقاساام جزایااری،
 نورایی، و ابوالحسن ندیم. تهران: رشد.

کارکنااان پاییشااگاه 3111ساااعی، اح نعااامی، ی.اح نیساای، ی.ک. ) کاااری  کنتاارل شااغلی بااا التاازام  (. ارتباااط ابعاااد مهاام 
 .15-71(، 36)1 ی صنعتی/سازمانی.شناس روانهای  فصلنامه تازهآبادان. 

اطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقاش ادراک حمایات اجتمااعی و (. ارتب3111سلیمی، یح جوکار، بح  نی  پور، ر. )
 .13-362(، 1)1. شناختی فصلنامه مطالعات رواناحساس تنهایی در استفاده از اینترنت، 

کننااده بااه  هااای زناشااویی بااا طااالق عاااطفی زنااان مراجعه (. رابااط بااین تعارض3122صاافائی راد، سح وارساات فاار، ا، )
 .323-11(، 32)3 پژوهش اجتماعی.های شرق تهران.  دادگاه

ساااومین  .گااارا گااارا و برون (. مقایساااه طاااالق عااااطفی در افاااراد درون3121آبااااد، م. ج. ) ابراهیم یصاااالیانی،  ح اصاااغر
گناباد.اجتماعی ایران. یکنفرانس مددکار  گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مااؤنر باار بااروز طااالق عاااطفی میااان زوجااین در خااانواده.  (. بررساای عواماال3121عظیماای رسااتا، مح عاباادزاده نوبریااان، م. )
 .13-50(، 36)1 شناختی ایران. مطالعات جامعه

گارایش باه طاالق در ایاران در  (. فراتحلیل علل جامعه3122فتحی، ابراهیمح لطیفی، میبمح موییی، صادق.) شاناختی 
 .321 -27(، 2)11نامه اسالمی زنان و خانواده.  . پژوهش3120-3110های  بازه زمانی سال

اجتمااعی در زوجاین متقاضای طاالق -(. عوامال اجتمااعی طاالق و ساالمت روانای3121قاسمی،یح ساروخانی، ب.)
 .7-17(، 20)1 تربیتی زنان و خانواده. -فصلنامه فرهنگیتوافقی و غیرتوافقی. 

سااازمانی،  فرهنگسااه ی(. مقا3122مرعشاایان،  . سح نااادری،  ح حیاادرئی، یح. عنااایتی، م.ص.الح عسااگری، پ. )
 .72 –23(، 21)1 ی اجتماعی.شناس روانمجله نان زن و مرد. کارکدر  یشغل یارآمدکو خود یجانیهوم ه

(. بررسااای رابطاااه باااین نگرشااای ماااذهبی باااا مفهاااوم از خویشاااتن و ساااالمت عماااومی در باااین 3112نجاااار اصااال، ص. )
کار دانشاااجویان دانشاااگاه آزاد اساااالمی واحاااد بهبهاااان. پایان ی عماااومی. شناسااا روانشناسااای ارشاااد ناماااه دوره 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
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