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هنای شخصنیتی، بلنوا عناوفی و  حاضنر، بنا هندف دعینین رابطنه بنین ویژگی  پنژوهش هدف:
گنرایش بنه ون ق عناوفی  وجنی : روشن شنهر زنجنان انجنام گرفن . باورهای فراشناختی بنا 

کننه در  پننژوهش از نننوب همبسننتگی و جامعننه آمنناری آن شننامل دانشننجویان متنناهلی ب دننند 
در دانشنگاه زنجنان مشنغو  بنه دحصنیل ب دنند. نم ننه اینن پنژوهش  15-13دحصنیلی  سا 
هنا از  گیری در دسنتر  انتخناب شندند. داده ی نم نه دانشجوی متاهل ب د که به شی ه 950

بلننوا عنناوفی سننین  و  (،9110) کری و کاسننتا منن  یتیهای صننفات شخصنن پرسشنننامه ورینن 
گنردآوری ( 6008) و و ق عاوفی گادمن( 6000) باورهای فراشناختی ولو (،9114) بهارگاوا

ودحلیل قننرار  متغیری مننورد دجهیننه و بننا ضننریب همبسننتگی ایرسننون و دحلیننل رگرسننیون دننند
شناسنی و مقب لین  بنا  هنای شخصنیتی وفیفه د بنین ویژگیها نشان دا یافته ها: یافتهگرفتند. 

خننویی و  آ رده دار و بنین ویژگننی شخصننیتی روان معنننا گنرایش بننه ونن ق عناوفی رابطننه منفننی
ها  همچنننین، یافتننه (.P<09/0) دار وجنن د دارد گننرایش بننه ونن ق عنناوفی رابطننه مثبنن  معنننا

نشان داد بین بلوا عاوفی و گرایش به و ق عاوفی رابطه مثب  معنادار و بنین باورهنای 
گنرایش بنه ون ق عناوفی رابطنه مثبن  معننادار وجن د دارد بنه  (.P<09/0) نگرانی مثب  با 

کلننی مقب لینن  و وفیفه خننویی و بلننوا  آ رده وننور منفننی و معنننادار و روان  شناسننی بننه وننور 
گننننرایش بننننه ونننن ق عنننناوفی را ایش ی بننننهعنننناوف کنننننند.  بینننننی می وور مثبنننن  و معننننناداری 
 فراشنناختیهنای شخصنیتی، بلنوا عناوفی و باورهنای  با عنای  به نقش ویژگی ایری: نتیجه
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هننای مقابلننه منن  ر بننا پدیننده ونن ق عنناوفی را شناسننایی و در  دنن ان راه در ونن ق عنناوفی می
  .ی  وجین برار گرفای برا ی و مشاورهشناخت روانمداخ ت 

 های شخصیتی، بلوا عاوفی، باورهای فراشناختی، و ق عاوفی ویژگی های کلیدی: واژه

 مقدمه
کمه  تمرین آسمیب طالق یکی از مهغ یمدادهایی اسمد  های خمانوادگی   نامعمه بمارترین رو

  ( 2633، 1موسممایی، توسمملی   مهممرآرا) نروپاشممی نممردی، خممانوادگی   امتممماعی را در پممی دارد
گمماهی تمما ممدتآ  بنممابراین، (.3127 اعظممی، ) مانممد ها بممر مممای می آمار ایممن   ممعید پممرتنش 

کمممه می هممما  ها   والش توانمممد خمممانواده را در برابمممر ایمممن نمممو  آسمممیب الزم اسمممد نراینمممدهایی 
کنممد، شناسممایی شممود در  (.2632، 2پممور میرزاخممانی، خممدادادی، سممنگده   نبی) محانظممد 
   نیمز مواممع مختلمف( 2632، 3مانمد ا، دیکسمترا   اممری) پاهمین راستا، امروزه اتحادیه ارو

کمائو، ژ    نانمگ،  2637، 4کائو، ژ    نانگ   ناین) گسمترده    ایمدام بمه پا هش( 2632   همای 
های آموزشی   پیشگیرانه در زمینه ارتقای سمالمد خمانواده   شناسمایی  سازی برنامه نراهغ
  (.2631، 5گلیزر-کیکولد) بر خانواده از ممله طالق عاطفی نموده اند تیآیرگذارعوام  

که از عوام  اساسی تضمعیف بنیمان خمانواده بموده   علمد اصملی طمالق  طالق عاطفی 
ای پنهممان    پدیممده (،3120 زاده، صممباای، صممالحی   مقممدم) شممود رسمممی نیممز محسمموب می

گرومه  کمه ا طور رسممی از همغ  زن   شموهر بمهآبد نشده در زندگی بسیاری از همسران اسمد 
صممورت  ای نسممبد بممه هممغ   نقمم  به شمموند، اممما بممد ن هممیچ احساسممی   عاطفممه مممدا نمی

گلممزاری   ر شممنی، ) دهنممد خانممه بممه زنممدگی خممود ادامممه می هغ بمما یکممدیگر  (،3112باسممتانی، 
توانند درباره احساسات   عواطمف خمود بما یکمدیگر حمرف ای ندارند   نمی ارتبار صمیمی

کممار، ش 3121زمممانی، احممدی   عسممگری، ) نممد   ارتبممار زناشممویی مناسممبی هممغ ندارنممدبزن زهرا
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  حتمی ممکمن اسمد ایمن   معید منجمر بمه ( 3121  هزار سمی، زاده  اسماعیلی، محسمن
ونمین حمالتی، متضممن نقمدان  (.2637، 1حیمدری، حیمدری   داو دی) طالق یانونی شود

ران به مای حماید از همدیگر در مهمد اعتماد، احترام   محبد به یکدیگر اسدش همس
کامی   تنزل عزت نماینمد،   همر یمک بمه دنبمال یمانتن دلیلمی  نفآ یکمدیگر عمم  می آزار   نا

کوتاهی   طرد دیگری هستند   (.2667، 2الور   الور) برای اآبات عیب   
که کیفیمد زنمدگی ز ممین   بمه تبمع  می شخرید یکی از عوام  مهمی اسد  توانمد در 

ر مماید یمما عممدم ر مماید زناشممویی   طممالق عمماطفی آنهمما نقممش اساسممی داشممته باشممد. آن 
که در ر اب  بین شخرید انراد یکی از عوام  نردی مهغ   تعیین نردی نقمش  کننده اسد 

کممه بممر  مهممی ایفمما می کنممد. شخرممید الگمموی اختراصممی   متممایز هیجممان   رنتممار اسممد 
ود اآمر دارد. بمرای توصمیف شخرمید همر شیوه تعام  نرد با محمی  نیزیکمی   امتمماعی خم

   (.3121دهقانی   اسماعیلیان، ) شود می های شخریتی ا  اشاره نرد معموال  به ویژگی
یکمممرد معتبمممر بمممرا صمممفات شخرمممیتی، ممممدل پمممن  عامممم  بمممزر   یگیر انمممدازه ییمممک رو
گشممودگی، ر ان شخرممیتی اسممد. بر نگرایی شناسممی  رنجورخممویی،  ظیفه مممویی، توانممق   

گانممه شخرممیدابعمماد اصممل یگممر) باشممند مممی ی مممدل پممن   در ایممن طبقممه  (.2631، 3تممر ل   و
سممرزنده،  یویژگممی عواطممف مابممد یمما بر نگرایممی هسممتند، انممراد یکممه دارا ی، انممرادیبنممد
کممه  ییمما انممراد( رنجممور ر ان) باشممند. انممراد بسممیار عرممبی منممب   ممموش   امتممماعی می پر
باشمند. انمراد  خمود مضمطرب   متزلمزل میاحساسات منفی باالیی هستند، در ر اب   یدارا

یانته هسمتند. انمراد  پذیر، متمرکمز   سمازمان مسمو لید یشناسمی بماال، انمراد با ویژگمی  ظیفه
گشمودگی نسمبد بمه تجربیمات یانراد (،مو توانق) سازگار  متفکر، مهربان   حمامی هسمتند. 

کمموریجن،  ان) باشممد ویژگممی انممراد مبتکممر   خممالق می (،خممرد) ، 4اسممچ   ممماتیشسممودرمنز، 
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   بممودن یپرانمرژ ،یطلبمم بمودن، مرتت مابممد یبمرا نممرد  یمتما بممه بر نگرایمی (.2630
شمود نمرد از محمی  پیراممون خمود بمازخورد  ممی بر نگرایی باعم  .گردد می اطالق دیمیصم

که بمر نحموه ادراک ا  از خمودش کند  یاند  گمذارد   اعتقماد نمرد را در ممورد  می تمیآیر مابتی در
 (.3121حسینی، نجفمی   محممدی نمر، ) سازد هایش بارور می داشتن توانمندیدر اختیار 
 گفتمه یخمردورز   یهنمر، هنرمنمد به عشق ،یا کنجک یبرا نرد  یتما به پذیری انعطاف

   یهممدل سمخا ت، ،یمهربمان ،یبخشمندگ ینمرد بمرا  یمتما بمه یشمود. همسماز می
انمرادی ، اشماره بمه پذیری مسمئولید .شمود می مربمور یاعتممادورز   د سمتی نو  ،یرکمهمف

کارهمما احسمماس مسممئولید  کممه االممب از انگیممزه پیشممرند بمماالیی برخوردارنممد   در برابممر  دارد 
دهنممممد. مهمتممممرین ویژگممممی ایممممن عاممممم  عبارتنممممد از یابلیممممد    بیشممممتری از خممممود نشممممان می

کارهممممما، خویشمممممتنداری، بممممما اراده    شایسمممممتگی در برابمممممر مشمممممکالت، نظمممممغ   ترتیمممممب در 
 یهممممما یانممممگ   همکمممماران نیممممز در بررسممممی ویژگی (.3116گر سممممی، ) شممممناس بممممودن ه ظیف

گمممزارش  شخرمممیتی، ارتبمممار ر ان کیفیمممد رابطمممه زناشمممویی را  رنجورخمممویی بممما وگمممونگی 
 یتعمامل یرنتارهما باشمد شمتریب هما ز ن از یک هر رنجورخویی در زان ر انیم اند. هریدر کرده
مطالعمه  (.2631، 1انمگ، مویمد   ومانی) دهمد می نشمان همسمر بمه نسمبد یشمتریب یمنفم

کیزه های عمادی  های متقا ی طالق   ز ن نشان داد، بین ز ن( 3125) امید ار، موکار   پا
گشممودگی بممه تجربممه تفمممما ت  هممای شخرممیتی ر ان ازنظممر ویژگی رنجورخممویی، بر نگرایممی   

رنجمموری در بممین  ر اننیممز نشممان داد، ( 3123) معنممادار  مممود دارد. نتممای  مطالعممه نرمموحیان
کمتممر اسممد. ایممن انممراد پممذیری    ظیفه ز مممین در معممری طممالق بیشممتر   توانق  ،شناسممی 

 از یعرمب همای  اکنش تر سمریع ،ینمرد نیبم تعمامالت   در دارنمد یشمتریب پمذیری تحریک

   گمذارد می مما بمر یمنفم راتیتمیآ نیر ابم  ز مم در هما  اکنش نیما کمه دهند می نشان خود
 دهد. ش مییانزا را طالق سمد به نیز م انتنی سوق احتمال

                          
1. Yang, S.X., Jowett, S., Chan, D. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 40

 ش2661   لممز، 2ش نیشممر2632، 1بممرای نمونممهش  ن درهایممدن    ن درمممولن) نتممای  مطالعممات

یان، 3121صمدی نرد، نریمانی، میکائیلی   شیخ االسمالمی،  ش عاشموری، خمالقی   صمفار
کمه باورهم( 3125  ابوالمعالی،  یالنور یش مرطفو3121 کی از آن اسد  ای نراشمناختی حا

باشممد. نراشممناخد بممه  در زنممدگی زناشممویی   ر ابمم  ز مممین می تیآیرگممذاراز مملممه عواممم  
کنتمرل، اصمال    تعبیمر انکارنمد شناخت ر انساختارهای  کمه درگیمر  ی، دانش   نرآینمدهایی 
کممه نممرد از نظممام ( 2636 ،3زاده نریمممانی   موسممی) شممود اطممالق می   مجموعممه اطالعمماتی اسممد 
گماهی   نظمارت بمر یمک انکمارشناختی خو  (ش2633، 4ایسمکاال) د دارد. در  ایمع، نراشمناخد آ

کردن درباره نراینمد تفکمر ینهمارد) نکر    تجمارب ذهنمی ممرتب  بما ( 2631، 5هلمن، اسمتیفن   ر
اسممد. باورهمای نراشمناختی بممه د  دسمته عمممده ( 2630، 6دسممندر   همکماران) اعممال انمراد

کنترلمی  تقسمیغ میباورهای مابمد   باورهمای منفمی  شموند. باورهمای مابمد بما راهبردهمای 
نگرانمی در ممورد آینمده »مربور به رویدادهای در نمی در ارتبمار هسمتند. بماوری ماننمد اینکمه 

کممه می کممنغ بممدان معنممی اسممد  ای از باورهممای نراشممناخد  نمونممه« تمموانغ از خطممر امتنمماب 
کنتمممرل   مابمممد اسمممد. در مقابممم ، باورهمممای منفمممی باورهمممایی در ممممورد اه میمممد، یابلیمممد 

یممدادهای در نممی هسممتند. بمماوری ماننممد اینکممه  کنترلممی بممر »همچنممین خطرنمماک بممودن رو مممن 
   (.2662، 7 لز) ای از باورهای نراشناخد منفی اسد نمونه« انکارم ندارم

کممه باورهممای نراشممناختی ناسممازگار دارنممد، ممکممن اسممد در بممازبینی   اصممال   انممرادی 
  تفکمرات خمود ها  نراینممدهای شممناختی خممود از یبیمم  شمناخد اعمال، رنتار   همچنممین

تواننممد پیامممدهای طممرز تفکمممر خمممود   بمممه تبمممع آن  بمما مشممک  موامممه شمموند   در نتیجمممه نمی
کننممممد   در نتیجمممه بمممرای تجربمممه هیجان همممای  رنتارهممممای خممممود را بممممه طممممور مناسممممب درک 
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کشمممیده میخوشمممایند ز دگمممذر بمممممه سممممممد رنتارهمممممای نمممام شممموند   از پیاممممدهای  طلوب 
شممموند. همچنمممین، باورهمممای نراشمممناختی مختممم   ممممدت اینگونمممه اعممممال اانممم  می طوالنی
کمه  تواند باع  استفاده از راهبردهای مقابلمه می ای ایرسمودمند در موایمع نشمار ر انمی شمود 

تارهممای رن)   رنتمماری( باورهممای ناسممازگارانه) ایممن راهبردهمما در نتیجممه تعممامالت شممناختی
 (.3121شفیعی، صیادی   شریفی، ) گیرد ویژه در آنها شک  می( ایرمؤآر

کمه بماور نراشمناختی در آنهما ( 3121) صمدی نرد   همکاران کمه همسمرانی  نشان دادند 
گممزارش  کمممی  کممه بمماور نراشممناختی  بمماال بممود، مسممتعد طممالق عمماطفی بودنممد، اممما همسممرانی 

کمممه هردادنمممد، مسمممتعد طمممالق عممماطفی نبودنمممد. ایمممن  ومممه یمممدر بممماور  بمممه معنمممای آن اسمممد 
کغ باشمد، طمالق  نراشناختی باال باشد، طالق عاطفی انزایش   هر وه یدر باور نراشناختی 

کمماهش یابممد. بنممابراین، اسممتفاده از راهبردهممای نراشممناختی بمما طممالق  مممی عمماطفی همسممران 
کمممه از راهبردهمممای نراشمممناختی اسممم  تفادهعممماطفی همسمممران هممممراه خواهمممد بمممود. همسمممرانی 

 کنند از   ع زندگی خود را ی نبوده   بیشتر احتمال دارد دوار طالق عاطفی شوند. می
که در ر اب  ز مین   زنمدگی زناشمویی دارای اهمیمد اسمد، بلمو   یکی دیگر از عواملی 

 (.3121زممانی، احمدی   عسمگری، ) ز مین در ابعاد مختلف بمه ویمژه بلمو  عماطفی اسمد
که ازپمیش  طور ممدا م بمرای احمراز بیش طی آن شخرید نرد بمه بلو  عاطفی مریانی اسد 

کوشمد هفمد مؤلفمه صممیمید، هممدلی، ابمراز  سالمد عاطفی، از لحات ر انی   نردی می
عنوان   مممود، آبممات ر انممی، اسممتقالل، تعممادل ر انممی   توانممایی رعایممد مممورد عمماطفی را بممه

کممماملی از بلمممو  عممماطفی معرنمممی می بلمممو  عممماطفی در  (.3110صمممفارپور، ) کننمممد تعریمممف 
کممه انتظممار مممی کنتممرل احساسممات،  حقیقممد رشممد یمما مهشممی اسممد  ر د انممراد بتواننممد بممه 

کمه بمه رشمد عماطفی  کننمد. نمردی  یاند   شناخد آن دسمد یابنمد   بمر اسماس آن عمم   در
کام  رسیده باشد، در زندگی امتماعی توانایی بریراری ارتبمار صمحیح بما دیگمران را دارد   

کنمد   در تعامم  بما دیگمران  مسئولید در یبال خود   دیگمران را نیمز پیمدا میتوانایی پذیرش 
کمممال می شمماملو، ) رسممد مونمق اسممد. بلممو  عمماطفی مراحمم  متفما تی دارد   در بزرگسممالی بممه 
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کالنتمممری   نممموری3115 در ( 3111ی )سمممامان (.3125سیا شمممی، زاده  ش نیممماز آذری، ر مممائی 
 همای مقیاس از ی )یکمیعماطف   اسمتقالل یدگخمانوا یهمبسمتگ رابطه یبررس به پا هشی

د، یمنسم هک داد نشان مطالعه نیا  یاند. نتا پرداخته یالت عاطفکمش بای( عاطف بلو 
 بمر مربمور یرهمایمتغ از ممؤآرترین ،یعماطف اسمتقالل در دیمنرد بعمد   یعماطف یهمبستگ

 آیند.  حساب می به یعاطف التکمش زانیم
کومار که بین بلو  عاطفی انراد با ر اب  خانوادگی آن می نشان( 2635) 1پا هش  هما  دهد 

گممالد کممه بلممو  عمماطفی   ( 2630) 2ارتبممار معنمماداری  مممود دارد.  در مطالعممه خممود نشممان داد 
ابعمماد آن بمما ر مماید زناشممویی رابطممه دارنممد. بممه ویممژه نمممرات بلممو  عمماطفی   مویعیممد مممن در 

کممنش عمماطفی   بلممو  عمماطفی در زنممان بممر ر مم اید زناشممویی در طممول زمممان اآمممر مممردان    ا
گذارد. بلو  عماطفی در سمطح در ن ر انمی، توانمایی ایجماد تعمادل بمین نیر همای عقلمی    می

نرایندهای عاطفی   در سطح بین نردی، ایجاد تعادل بین حف  استقالل   نردیمد هممراه 
( 2631) 3اسمکوورن (.3121اسکندری، پا همی نیما   ابویسمانی، ) با تجربه صمیمید اسد

کمتممر بمما دیگممران  نیممز نشممان داد ز ن کممنش عمماطفی، بلممو  عمماطفی   آمیختگممی  کممه  ا هممایی 
دارنممد، یادرنممد تمما در ر ابمم  خممود مویعیممد مممن را اتخمماذ نماینممد   سممطو  بمماالتری از ر مماید 

 کنند.  زناشویی را تجربه می
کلینیکمممی متخررمممان حممموزه خمممانواده   بنمممابر داللمممد  بمممر مبنمممای تجمممارب بمممالینی   

همممای موممممود،  ممممود ردپمممای عوامممم  شمممناختی ممممؤآر بمممر طمممالق   شمممیو   هممما   پا هش گزارش
( 3127اربطممی، ) ای بمما عنمموان طممالق شممناختی یبمم  از بممروز طممالق عمماطفی ز مممین پدیممده
تواند تومیه منطقی بمرای مطالعمه عوامم  شمناختی مموآر بمر طمالق عماطفی باشمد. مسملما   می

آیندی یک پدیده شناسایی شود راه مقابله بما  کننده   عل  پیش بینی ونانچه عوام  پیش
گونمه شود. این مو و  در ممورد پدیمده طمالق همغ صمدق می آن هموارتر می کمه بما  کنمد بمه  ای 

                          
1. Kumar, S. 
2. Glade, A.C. 
3. Skowron, E.A. 
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کماهش آن    کننده طمالق بمه ویمژه طمالق عماطفی می بینی شناسایی عوام  پیش تموان بمرای 
گرنممد. از همم ریزی الزم را انجممام داد   راهکارهمما   درمان پیامممدهایش برنامممه ای الزم را بکممار 
کید مجامع علمی در موامع مختلفسویی دیگر، بنابر  همای  بر  رورت ایدام بمه پا هش تا
کمائو، ژ    ) های آموزشمی   پیشمگیرانه در زمینمه طمالق عماطفی سازی برناممه گسترده   نراهغ
کممائو، ژ    نانممگ 2632ش مانممد ا، دیکسممترا   امممری، 2637نانممگ   نمماین،  ک2632ش  -یکولممدش 

بمممر طمممالق عممماطفی ز ممممین اهمیمممد    مممرورت  تیآیرگمممذاربررسمممی عوامممم   (،2631گلیمممزر، 
کنون علیراغ تومه به مسئله طالق، طالق عماطفی    د وندان پیدا می که تا کند. از آن ما 

گرنتممه اسممد   خممالء پا هشممی در ایممن  عواممم  پیش کمتممر مممورد بررسممی دییممق یممرار  آینممدی آن 
یرهممای شممناختی بمما طممالق عمماطفی  مممود دارد از ایممن ر ، پمما هش زمینممه بممه ویممژه ارتبممار متغ

همممای شخرمممیتی، بلمممو  عممماطفی   باورهمممای  حا مممر بممما همممدف بررسمممی رابطمممه بمممین ویژگی
گرند. گرایش به طالق عاطفی ز مین صورت   نراشناختی با 

 روش 
 کم  دانشمجویان را آن یآممار مامعمه .بمود همبسمتگی نمو  از توصمیفی پما هش حا مر

دند تشمکی     مشغول به تحری  بو 3121 -20تحریلی  سال در که دانشگاه زنجان متیه 
گیمممر یداد. بمممرا گمممرنتن  یانتخممماب نمونمممه مممموردنظر از شمممیوه نمونمممه  در دسمممترس بممما در نظمممر 

گردیممد. معیارهممای ور د شممام  دانشممجوی مشممغول بممه  معیارهممای ور د بممه مطالعممه اسممتفاده 
کارش کارشناسمی،  گذشمد حمدای  سمه تحری  در یکی از مقماطع  ناسمی ارشمد   دکتمری   
باتوممه بمه بانمد نرهنگمی امتمماعی خماص ) سال از ازد ان شمام  عقمد   عر سمی آنهما بمود

بممه ) مامعممه آممماری پمما هش   بنابممه شممرای  ایترممادی آنهمما، بسممیاری از ز مممین دوره عقممد را
کنممار خممانواده اصمملی   همسممر از یممک( ماابممه زنممدگی مشممترک  تجربممه نممیغ الممی سممه سممال در 

کنند   براساس شمواهد بمالینی بسمیاری از ایمن انمراد بما   معید طمالق عماطفی در دوره  می
کمز مشماوره مرامعمه ممی کننمد. از سمویی دیگمر، بمه عقد به مرکز مشاوره دانشجویی   سمایر مرا
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دلی  اینکه ز مین به حدای  میزانی از آبات در زندگی زناشویی رسمیده باشمند، همچنمین 
نکه ویژگی طمالق عماطفی تمدریجی بمودن آن اسمد   یکمی د  سمال بعمد از آاماز با تومه به ای

دهمد، بنمابراین، انمرادی  رخ می کسمال از زنمدگی مشمتر 1تما  1زندگی   بیشتر بعد ازگذشد 
گذشممته باشممد کممه از دوره عقممد   عر سممی آنهمما حممدای  سممه سممال   (.مممدنظر پمما هش بودنممد 

انشمجویان متاهم  دانشمگاه زنجمان بما در نظمر اساس   باتومه به حجغ مامعه آمماری د براین
گردیمد. در ر نمد اممرا( زن 71مرد،  71) نفر 316نوق، نمونه  یگرنتن معیارها  ی ارد پا هش 

هما  پا هش، پا هشگران حضور نعال داشتند تا هرگونه سؤال آزمودنی را پاسمخ دهنمد   داده
گردد.     اطالعات معتبر تهیه 

 ابزار پژوهش
کوتناه یتیگاننه شص ن فات پنجپرسشنامه سننجش صن هما بما : ابعماد شخرمیتی نمونمهفنرم 

کوتمماه گرنممد. ایممن پرسشممنامه ( سمموالی 06) اسممتفاده از پرسشممنامه نئممو نممرم  یممابی یممرار  مممورد ارز
کاسممتا   مممک هممای مختلممف ترممممه   مممورد سمماخته شممده   بممه زبممان( 3226) 1کممریتوسمم  

گرنته اسد   ر ایمی   سمودمندی خمود را همای مختلمف نشمان داده در مامعمه استفاده یرار 
 توانمق( O) بودن  بماز (،E) نگرایمیبمر  (،N) رنجورخویی اسد. این پرسشنامه پن  عام  ر ان

(A،) ممممدانی بمممودن  (C )ی سمممنجد. ایمممن پرسشمممنامه بمممرای بدسمممد آوردن انمممدازه  را ممممی
کاسمتا   ممک کتور بنیادی شخرید ساخته شده توسم    کمریمخترر   مفیدی از پن  نا

گردیمد. پاسمخنامه ایمن پرسشمنامه، براسماس مقیماس لیکمرت( 3226) کمامال  مموانقغ، ) 2تهیه 
کامال  مخالفغ تنظیغ شده اسمد   دامنمه نممرات بمرای همر  (،موانقغ، نظری ندارم، مخالفغ   

کممه در ایممن پمما هش  51مقیمماس صممفر تمما  کوتمماه ایممن پرسشممنامه  گممذاری نممرم  اسممد. نمممره 
باشمد. بمه  ده شده اسد، در تمام موارد پرسشنامه یکسان نمیگذاری استفا ر ش نمره ازاین

کممه در نمره کوتمماه ایممن معنممی  ، 17   12های  سممؤال) گممذاری برخممی از ممموارد پرسشممنامه نممرم 
                          
1. Costa, P.T. Jr., Mc Crae, R.R. 
2. Likert Scale. 



 45 ................................................................. ...هایی شخصیتی، بینی گرایش به و ق عاوفی براسا  ویژگی ایش

11 ،15 ،51 ،50 ،51 ،55 ،52 ،12 ،11 ،13 ،16 ،25 ،21 ،32 ،31 ،30 ،31 ،35 ،32 ،
کامال  مخالف نمره  (،3، 2  3، بمه موانمق نممره 2به نظری ندارم نممره ، 1، به مخالف نمره 5به 

کمممامال  موانمممق نممممره صمممفر تعلمممق می کمممه سمممؤاالت دیگمممر ایمممن پرسشمممنامه  گیمممرد. درحالی   بمممه 
گفتمه شمده نمره به همچنمین،  (.3117، یشماپور) شموند گمذاری می صورت عکمآ حالمد 

کلید نرم بزر  آزممون نئمو اسمتفاده  گذاری این پرسشنامه، می برای نمره کمرد، منتهمی توان از 
کوتممماه، بایمممد در نمممرم بلنمممد مشمممخ  شمممود در  (.3111نرزانمممه پمممی، ) شمممماره سمممؤاالت نمممرم 

کی از آن  خروص پایایی عوام  شخرید در این پرسشمنامه، نتمای  ونمدین مطالعمه حما
که زیر مقیاس کاسمتا  عنوان خموبی دارنمد. بمه 1، همسانی در نمیNEO-FFIهای  اسد  ماال، 

بما  3  بازآزممایی 10/6تما  01/6عامم  را در دامنمه  1بین  2ای ریب آلف (،2665) کری   مک
کرده 26/6تممما  10/6ای را  ناصمممله د  هفتمممه ش نقممم  از ولبیمممانلو   3222) 4انمممد. هلمممدن گمممزارش 

 17/6تمما  70/6عاممم  را در دامنممه  1نیممز  ممریب آلفممای بممین ایممن  (،3112نرشممی،  گر سممی
گر سمممی، ش نقممم  3225) 5کنمممد. مطالعمممه هلمممدن   نکمممن گمممزارش می همممغ  (،3112ولبیمممانلو   

کر نبمماخ ایممن پممن  عاممم  در دامنمم کممه آلفممای  کی از آن اسممد  یممرار  17/6تمما  71/6از ای  هحمما
، N ،E ،Oونین همسانی در نی این آزممون، در نمونمه ایماالت متحمده بمرای عوامم   دارد. هغ

A   C  6مورادیممممان   نزلممممک) بمممموده اسممممد 10/6   70/6، 12/6، 17/6، 21/6بممممه ترتیممممب ،
کر نبماخ در  یدر پما هش حا مر نیمز، آلفما (.3111 ش نق  از ر شن وسلی   همکاران، 3221
 بدسد آمد. 10/6تا  71/6از ای  هدامن

   سمینگ توسم  کمه اسمد سمؤال 51 یدارا پرسشمنامه : ایمنمقیناس بلنوع عناطفی
کرممی،  ش 3275) گما ا  بهار  عماطفی، آبمات عمدم پمن  حیطمه شمده، طراحمی( 3112 ترمممه 

 را اسممتقالل نقممدان شخرممید، نروپاشممی امتممماعی، یسممازگار عمماطفی، گشممدباز

                          
1. Internal – Consistensy. 
2. Cronbach’s coefficient alpha. 
3. Test retest. 
4. Holden, R.R. 
5. Fekken, G.C. 
6. Mooradian, T.A., Nezlek, J.B. 
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کنممد. پاسممخ بممه سممواالت ایممن پرسشممنامه دریالممب یممک مقیمماس پممن  درمممه  می یگیر  انممدازه
یاد) لیکرت یاد -خیلی ز یماد  بمه شود   محاسبه می( هرگز -احتماال  -نامشخ –ز خیلمی ز
یمماد نمممره 1نمممره  اخترمماص داده  3نمممره    هرگممز 2نمممره ، احتممماال 1نامشممخ  نمممره  ،5، ز
وقممدر نمممره آزمممودنی بیشممتر باشممد، دارای بلممو  عمماطفی  ممعیف تممری اسممد    شممود. هر می

کمتر باشد، دارای بلمو  عماطفی بماالتری اسمد. ر ایمی ایمن  بالعکآ هر وقدر نمره آزمودنی 
نشمجویان مقیاس در برابر معیارهمای بیر نمی یعنمی پرسشمنامه سمازگاری حموزه بگهماب بمرای دا

گهما، سممازگاری  کمال  توسم  سممینها   سمینگ تعیممین شمده اسمد. در ایممن پرسشمنامه حمموزه 
کممال  را انممدازه می مممورد اسممد.  23گیممرد   تعممداد سممواالت ایممن حمموزه  عمماطفی دانشممجویان 

ک  نمرات در  گشتاوری حاص  بین  کم  نممرات در مقیماس ها  سؤال حوزه 23همبستگی    
آزمون بمر ر ی   بماز  -پایمایی توسم  آزممون (.3110  بمانتی،  آبمادیحمان ) 07/6بلو  عماطفی 

که شام  دختمران   پسمران  دانشجویان اندازه سماله بودنمد. ناصمله زممانی  26 -25گیری شد 
گشمتاوری بمین ایمن د  اممرا  0بین این د  آزممون  ایممانی   ) بمود 71/6مماه بمود   همبسمتگی 

 بدسد آمد. 72/6خ کر نبا یدر پا هش حا ر نیز، آلفا (.3111محب، 
کوتمماه پرسشممنامه باورهممای نراشممناختی بممه منظممور پرسشنننامه باورهننان فراشننناختی : نممرم 

مماده  16ساخته شده اسد. این پرسشنامه ( 2666) سنجش باورهای نراشناختی توس   لز
موانمق  -3دارد. پاسخ به سواالت این پرسشنامه در یالب یک مقیاس وهمار درممه لیکمرت 

 مقیماس خمرده پمن  دارای مقیماس ایمنشمود.  مال  مموانقغ محاسمبه میکما-5نیسمتغ المی 

کارآمممدی ( 2(، 21،21،32،33،7،3های  گویممه) باورهممای نگرانممی مابممد( 3 باشممد شممام : می
باورهمای نراشمناخد منفمی در ممورد ( 1 (،22،20،25،37،35،1های  گویه) شناختی پایین

های  گویمممممه) نراشمممممناختی منفمممممیباورهمممممای ( 5 (،27،21،22،23،31،0های  گویمممممه) انکمممممار
کر نبمماخ ایممن پرسشممنامه   مولفممه (.23،31،33،2،5،2 تمما  72/6ای از های آن در دامنممه آلفممای 

یمد) گزارش شده اسمد 71/6   ریب اعتبار بازآزمایی  21/6 کرور  (.2665هماتون، - لمز   
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کیامرآی  در پا هش ابوالقاسمی، احمدی کر نباخ این پرسشمن( 3110)    امه  ریب آلفای 
کرده 13/6را   بدسد آمد. 70/6کر نباخ  یاند. در پا هش حا ر نیز، آلفا گزارش 

کتمماب مونقیممد یمما شکسممد در پرسشنننامه طننالط عنناطفی : پرسشممنامه طممالق عمماطفی از 
گرنتمه شمده اسمد. ایمن پرسشمنامه در سمال  گماتمن  نوشمته شمده    2661ازد ان نوشته مان 

که ممکن اسد نمرد بما آن موانمق یما مختلف زندگهای  شام  ممالتی درباره منبه ی اسد 
سؤال دارد   به شیوه بله یا خیر بایمد بمه آن ممواب داد. نممره  25مخالف اسد. این مقیاس 

صممورت بلممه، خیممر اسممد. پاسممخ بلممه امتیمماز یممک   پاسممخ خیممر صممفر  گممذاری پرسشممنامه به
کردن پاسخها می االتر باشمد، مابد، ونانچه تعداد آن برابر هشد   ب یگیرد. پآ از ممع 

کممه زنممدگی زناشمموییع نممرد در معممری مممدایی یممرار داشممته   عالئمممی از  یبممه معنمما ایممن اسممد 
مشممهود اسممد. همچنممین ر ایممی محتمموایی پرسشممنامه توسمم  اسمماتید  یطممالق ر انممی در  

گممزارش شممده اسممد. براسممماس پا هشممی بیممات مختمماری پممآ از ترمممممه ( 3122) مطلمموب 
تخررمان در ایمن زمینمه، نظرخمواهی   ر ایمی صموری مجدد این مقیاسی، از وهار تن از م

کر نبمماخ تسممد بممرای شمموهر  ارائممه  23/6  بممرای زن هممغ  23/6آن حاصمم  شممده اسممد. آلفممای 
 بدسد آمد. 11/6کر نباخ  یدر پا هش حا ر نیز، آلفا (.3222گاتمن، ) شده اسد

 ها یافته
گر ه نمونه از لحات تحریالت مربور به تحریالت بما ) لیسمانآ نوق بیشترین نرا انی 

کمترین نرا انی مربور به لیسانآ( درصد 1/05 درصمد  37بود. حد د ( درصد 0/32با )   
کمترین نرا انی را داشتند   بیشمترین نرا انمی بمین انمراد  که  گر ه نمونه در دوره عقد بودند  از 

گر ه نمونمه  1/51درصد مشاهده شد. حد د  10سال زندگی مشترک با  1دارای  درصد از 
کمتمرین نرا انممی در رده سممنی  12-20در رده سمنی  کمه بیشممترین نرا انمی را داشممتند    بودنممد 

کمممه  21-32 گمممر ه نمونممه را بمممه خمممود اخترممماص داده بمممود. در  0/32مشمماهده شمممد  درصمممد از 
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 گردد. پا هش مشاهده می یتوصیفی متغیرها یها شاخ  3مد ل 

 هان پژوهش ر متغیرها د : میانگین و انحرا  مفیار نمرات آزمودنی1جدول 

 میانگین متغیر 
انحرا  
 مفیار

همممممممای  ویژگی
 شخریتی

 17/1 11/32 گرایی بر ن
 20/1 02/2 ر ان آزرده خویی

 07/1 10/31 یگشودگ
 16/3 10/31 شناسی  ظیفه

 11/2 22/36 مقبولید

باورهممممممممممممممممای 
 نراشناختی

 00/1 37/35 باورهای نگرانی مابد
 12/1 26/33 کارآمدی شناختی پایین

باورهمممممای نراشمممممناخد منفمممممی در 
 06/0 70/32 مورد انکار

 13/0 51/31 باورهای نراشناختی منفی
گاهی شناختی  73/5 05/31 خودآ

 70/5 15/15 بلو  عاطفی
 11/2 02/0 طالق عاطفی

 
همایی شخرمیتی، بلمو   میانگین   انحراف معیمار مربمور بمه متغیرهمای ویژگی 3مد ل 

گمممرایش بمممه طمممالق عممماطفی را در نمونمممه ممممورد نظمممر نشمممان  عممماطفی، باورهمممای نراشمممناختی   
که نتمای  آن  یدهد. در ادامه نتای  همبستگی متغیرها می گرند  پا هش مورد بررسی یرار 

 .شود می مشاهده 2را در مد ل 

 پژوهش نرهایمتغ یس همبستگی: ماتش2 جدول
 12 11 11 1 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

            3 طالق عاطفی-3

           3 662/6 گشودگی-2

          3 31/6 -12/6** قبولیدم-1
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 12 11 11 1 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
         3 53/6 61/6 -21/6** ر نگراییب-5

 61/6 60/6 21/6** خویی آزرده  انر-1
**21/6- 3        

 61/6 -16/6** شناسی  ظیفه-0
*32/6 60/6 

*37/6- 3       

باورهای نگرانی -7
 مابد

**20/6 65/6 **10/6- **22/6- 61/6 
*32/6- 3      

ارآمدی ک-1
 شناختی پایین

35/6 65/6- **12/6- **22/6- 32/6 **22/6- **15/6 3     

باورهای -2
نراشناخد منفی 

 انکار

*31/6 61/6 32/6- *37/6- 62/6 
*26/6- **23/6 **21/6 3    

باورهای -36
 نراشناختی منفی

*37/6 **23/6- **11/6- 62/6- 62/6 61/6 61/6 36/6 61/6- 3   

گاهی -33 خودآ
 شناختی

62/6 62/6 36/6- 
*30/6- **20/6 36/6- 

*30/6 *37/6 **52/6 63/6 3  

 67/6 665/6 -33/6 -26/6* -25/6** بلو  عاطفی -32
**21/6- 61/6 35/6 67/6 62/6- 62/6- 3 

P< 63/6 **  P< 61/6 * 

که نشان می 2نتای  ماتریآ همبستگی در مد ل  گرایش به طمالق عماطفی    دهد  بین 
گممرایش بممه  خممویی رابطممه مابممد   معنمماداری  مممود دارد. درحالی آزرده ویژگممی ر ان کممه بممین 

گرایممی رابطممه منفممی   معنمماداری  مممود  شناسممی   مقبولیممد   بر ن طممالق عمماطفی    ظیفه
گرایش به طالق عاطفی رابطه معناداری مشاهده نشمددارد. اما بین   (.P<63/6) گشودگی   

گرایش به طالق عاطفی   بلو  عماطفی رابطمه منفمی   معنماداری  ممود دارد  همچنین، بین 
(63/6>P.) گرایش به طمالق عماطفی    می با مشاهده  رایب همبستگی که بین  گفد  توان 

نفمی در ممورد انکمار   باورهمای نراشممناختی باورهمای نگرانمی مابمد، باورهمای نراشممناخد م
کارآمممدی  گممرایش بممه طممالق عمماطفی    منفممی رابطممه مابممد   معنمماداری  مممود دارد. اممما بممین 

گاهی شناختی رابطه معناداری مشاهده نشد  (.P<63/6) شناختی پایین   خودآ
یمممع متغیرهممما پممما هش بممما اسمممتفاده از آزممممون  یدر اداممممه پمممآ از بررسمممی نرممممال بمممودن توز

هممممای شخرممممیتی، باورهممممای  اسمممممیرنف، بممممه منظممممور بررسممممی نقممممش ویژگی -لموگر فکمممما
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گممممرایش بممممه طممممالق عمممماطفی ز مممممین، از مممممدل رگرسممممیون  نراشممممناختی   بلممممو  عمممماطفی در 
گام ونمممد هرکمممدام از مراحممم  ممممدل رگرسمممیون  یگام اسمممتفاده شمممد. در ر نمممد اممممرا بمممه متغیره 
گام ونممد بررسممی  یآزمممون دوربممین  اتسممن بممرا) مومممودهممای  کلیممه پممیش نری ،گام بممه متغیره 

یانآ برا ممورد ( بررسمی همغ خطمی یاستقالل خطاها، آزمون شاخ  تحم    عام  تورم  ار
کی از رعاید این پیش گرند   نتای  حا ن امر دال بمر یبودند. بنابراین اها  نری بررسی یرار 

 باشد. یون می  رگرسید استفاده از ر ش تحلییتی

گام: تحلیل رگرسیون رو3جدول گرایش به طالط  به ش  گام بران 
 هان شص یتی و بلوع عاطفی  عاطفی براساس ویژگی

 گام
متغیرهان 
 R R2 DF F B β t بین پیش

دوربین  مفشوضه همص ی
 VIF تولراتس واتسون

 3 3 -33/5** -12/6 -11/6 22/30** (  351،3)  36/6 12/6 یدمقبول ا ل

12/3 

 د م
 مقبولید

52/6 31/6  (351،2  ) **11/30 
11/6- 12/6- **12/5- 3 3 

 3 3 71/1** 21/6 31/6 خویی آزرده ر ان

 سوم

 مقبولید

57/6 22/6  (1،350  ) **72/31 

13/6- 21/6- **71/1- 21/6 65/3 

 61/3 20/6 16/1** 25/6 31/6 خویی آزرده ر ان

 67/3 22/6 11/1** -26/6 -21/6 شناسی  ظیفه

 وهارم

 مقبولید

52/6 25/6  (5،351  ) **72/33 

22/6- 27/6- **00/1- 25/6 60/3 

 61/3 20/6 17/1** 25/6 31/6 خویی آزرده ر ان

 61/3 22/6 -22/2* -37/6 -25/6 شناسی  ظیفه

 63/3 21/6 37/2* 30/6 61/6 بلو  عاطفی
P< 63/6 **   P< 61/6 * 

کممه متغیرهمما نشممان می 1نتممای  مممد ل  خممویی،  آزرده بممین مقبولیممد، ر ان پیش یدهممد 
گرایش به طمالق عماطفی ( درصد 25) 25/6شناسی   بلو  عاطفی   ظیفه یانآ متغیر  از  ار

گمممام ا ل، مقبولیمممد بمممه تنهمممایی  را تبیممین می گمممرایش بمممه طمممالق  36/6کننمممد. در  یمممانآ  از  ار
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که با ا انه شدن ر انعاطفی را  کرد  شناسی این  ریب تبیمین  خویی    ظیفه آزرده تبیین 
گممام آخممر بمما ا ممانه شممدن بلممو  عمماطفی بممه مقبولیممد، ر ان 22/6بممه  خممویی،  آزرده رسممید   در 

، R2رسید.  رایب بتما بمرعکآ انمزایش  مرایب  25/6شناسی این  ریب تبیین به   ظیفه
گام ا ل از  که بمر  اساس می رسیده اسد. براین 30/6به  -12/6در  کرد  توان ونین استنبار 

از میممان متغیرهممای پمما هش، مقبولیممد بمما  ممریب ( β)  ممرایب اسممتاندارد رگرسممیون یمبنمما
گممرایش بممه طممالق عمماطفی دارد   پممآ از آن بیشممترین سممهغ را در پممیش -27/6 یبتمما بینممی 
 یرار دارند.( 30/6) ی  بلو  عاطف( -37/6) شناسی  ظیفه (،25/6) خویی آزرده ر ان

 گیری بحث و نتیجه
هممای شخرممیتی، بلممو  عمماطفی    پمما هش حا ممر، بمما هممدف تعیممین رابطممه بممین ویژگی

گممرایش بممه طممالق عمماطفی ز مممین شممهر زنجممان انجممام شممد. نتممای   باورهممای نراشممناختی بمما 
کمممممه از میمممممان متغیرهمممممای پممممما هش، مقبولیمممممد، ر ان خمممممویی،  آزرده پممممما هش نشمممممان داد 

گمرایش بمه طمالق عماطفی  پیش یبمرا ی  بلو  عاطفی توانمایی معنمادار شناسی  ظیفه بینمی 
که این یانته کیزه ها با نتای  پا هش داشتند    اسمپانگلر   ( 3125) های امید ار، موکمار   پما

کممه از  های پمما هش حا ممر می همخمموانی دارد. در تبیممین یانتممه( 2665) 1پالریچمما گفممد  تمموان 
کممه ویژگممی شخرمم ، ی  صممداید، همکمماریمماز یب یرنممده صممفاتید در برگمقبولیمم یتیآنجمما 

شمممتر سمممازگار هسمممتند. یاسمممد   انمممراد دارای ایمممن ویژگمممی ب یگمممران   هممممدردیاعتمممماد بمممه د
بوومارد، السمیر   ) دهمد ش میین انمزایان ز ممیمرا م ید، تعا ن   اعتمماد   بخشمندگیمقبول

گمرایش بمه طمالق عماطفی  بنابراین، ونین   عیتی می (.3222، 2سابورین کماهش  توانمد بمه 
ن یشمرند دارنمد   بمه هممیاز بمه پیمشناسی ن ره  ظیفهیخر یز مین منجر شود. انراد دارا

بوومارد، السمیر   سمابورین، ) زننمد یرابطه مونق خود دسد به تمالش م ینگهدار یخاطر برا
کممه  یهمما نشممان م از پا هش یبرخمم (.3222 ن یان ز مممیممازد ان در م یداریممآبممات   پادهنممد 

                          
1. Spangler, W. E., Palrecha, R. 
2. Bouchard, G., Lussier, Y., Sabourin, S. 
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، 1مماویآ) ن اسمدییپما یشناسم فهین با  ظیشتر از ز میب یدار یطور معن شناس به فهی ظ
 ی  عواطممف منفمم یخممویی بمما عممدم آبممات عمماطف آزرده بمماال در عاممم  ر ان یهمما نمره (.2660

که معموال  سطح سازگار بمه  یشمتری  بیمدهمد   تما ر یمرار میینرد را تحد تمیآ یهمراه اسد 
کریان   همکماران، ) دارند یریپذ بی  آس ی، پرخاشگریگر تکانش کمه درنهایمد ( 3126شما
کند. انراد ر ان می رنجور عواطف منفی بیشمتری را بمه همسمران  تواند ر اب  ز مین را مخت  

گیری الگوهممای تعمماملی منفممی در ر ابمم  زناشممویی  کننممد   از ایممن طریممق بممه شممک  ابممراز می
هممای  خممویی دربردارنممده انمموا  هیجان آزرده بعممال ه، ر ان (.3110احممدی، ) کننممد  میکمممک 

گونمه انمراد احتممال بیشمتری دارد  منفی مانند ترسی، اغ، خشغ   برانگیختگی اسمد. ایمن 
کنتممرل امیممال   تکانممه کمتممری در  ها داشممته  کممه دارای باورهممای ایرمنطقممی باشممند   یممدرت 

که ز ن میباشند. این نو  رنتارها مومب  کنتمرل تکانمه شود  کمتمری در  ها داشمته  ها یدرت 
گرایی در همر یمک   تری برخوردار باشند. هریدر میمزان نموروز باشند   از درمه سازشی  عیف

دهممد    همما بیشممتر باشممد رنتارهممای تعمماملی منفممی بیشممتری نسممبد بممه همسممر نشممان می از ز ن
کماهش می   باعم  انممزایش ( 3110حمدی، ا) دهمد ونمین رنتارهمایی سمازگاری زناشمویی را 

 شوند. گرایش به طالق عاطفی می
گممرایش بممه طممالق عمماطفی رابطممه  بخممش دیگممری از نتممای  نشممان داد بممین بلممو  عمماطفی   

که این یانتمه بما پما هش ممرادزاده خراسمانی   خمادمی ( 3125) منفی   معناداری  مود دارد 
ک کمه از لحمات عماطفی بمالن هسمتند،  عهمده  نتمرل عواطمف خمود را برهمخوانی دارد. انمرادی 

شمود   عواطمف خمود را در زممان مناسمب   بمه  هما نمی دارند. احساسات مومب تحریمک آن
همای  کنند. بنابراین توانایی ابراز عواطف به شک  صمحیح از ویژگی شک  مناسب ابراز می

کممه یکممی از دالیمم  عمممده طممالق عمماطفی، عممدم تممیمین نیمماز  باشممد. درحالی بلممو  عمماطفی می
که به دلی  نقدان محبد یا عمدم ابمراز محبمد اسمد   منجمر بمه سمرد شمدن رابطمه عا طفی 

گسسممد عمماطفی می شممود. در مممواردی نقممدان محبممد   عاطفممه از سمموی مممرد    زن   مممرد   
                          
1. Jarvis, M.O. 
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طرنممه زن بممه همسممرش از ابتممدای زنممدگی مشممترک   تبممدی  تممدریجی آن بممه نفممرت  عالیممه یک
ک می الممی   رنتماری ممورد انتظمار زن بمه دلیم  نگمرش شود. در مواردی نیز عدم ابراز محبمد 

گلممزاری   ر شممنی، ) شممود متفمما ت زن   مممرد در زمینممه ابممراز محبممد می  (.3112باسممتانی، 
کماهش دهمد. همچنمین بنابراین، توانایی ابراز عواطف می  تواند نگرش به طمالق عماطفی را 

یانته پا هشگران  عمم  مونمق گیزنمد تعار مات حم  در که خوشبخد یها ز ن که اند در

یاد کنند، تمای  می  باشمند داشمته همسرشمان از نقری   عیب بد ن کادرا که دارند یز

گمر    نرامموش را آن   ببخشمند را آن راحتی کردنمد بمه آنمان مشماهده در یمقرمور   خطما ا

   دهنمد نسمبد مطلموبی یکدیگرصفات به سخا تمند صورتی به کنند می سعی   نمایند
   پوشمی توانمایی وشمغ این شک اسد. بد ن مشاهده یاب  راحتی به رنتارهایشان از این
 موممب ا یمات، برخمی در اسمد، عماطفی بلمو های  نشمانه از کمه یکمدیگر یخطاهما عفمو

 تعار مات منطقمی   مطلموب حم    کمشمتر زندگی بالقوه مشکالت با مطلوب یسازگار

 شود. می ها آن بین
گممرایش بممه طممالق نتممای  پمما هش حا ممر در زمینممه رابطممه بممین  باورهممای نراشممناختی بمما 

گممرایش بممه طممالق عمماطفی  عمماطفی نشممان داد نقمم  باورهممای نگرانممی مابممد رابطممه مابممد بمما 
گمممرایش بمممه طمممالق عممماطفی رابطمممه  دارد. امممما بمممین سمممایر مولفمممه های باورهمممای نراشمممناختی   

ک  گرایش بمه  می معناداری مشاهده نشد. در  گفد بین باورهای نراشناختی با  طمالق توان 
گزارش نشد. این یانته با پا هش صمدی نمرد   همکماران ( 3121) عاطفی رابطه معناداری 

که باور نراشمناختی در آن که نشان دادند ز مینی  هما بماال بمود، مسمتعد طمالق  مغایرت دارد 
گممزارش دادنممد، مسممتعد طممالق  کمممی  کممه بمماور نراشممناختی  عمماطفی بودنممد، اممما همسممرانی 

کمه هرومه یمدر بماور نراشمناختی بماال باشمد، طمالق عاطفی نبودند. این بمه م عنمای آن اسمد 
کمماهش  کممغ باشممد، طممالق عمماطفی همسممران  عمماطفی انممزایش  هروممه یممدر بمماور نراشممناختی 

کممه بممر آن یابممد. بیشممتر نعالید می همما  هممای شممناختی بممه عواممم  نراشممناختی بسممتگی دارنممد 
کنترل دارند کمه بماور نراشمناختی نتای  تحقیقمات نشمان داد (.2662 لز، ) نظارت    ه اسمد 
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کمماهش ر مماید از زنممدگی همسممران نقممش مهمممی دارد   بمما آممموزش نراشممناخد درمممانی  در 
به ایمن نتیجمه رسمیدند ( 2661) توان ر اید از زندگی همسران را انزایش داد. نیشر    لز می

کمه ازیکه نراشناخد نقش تم کماهش ر ابم  همسمران دارد. همسمرانی   آیرگزاری در بهبمود   یما 
تری نخواهنمد داشمد.  کنند رابطه ی زناشویی مناسب راهبردهای نراشناختی استفاده می

کممه اسممتفاده از راهبردهممای نراشممناختی نقممش مهمممی در  در مجمممو  می گرنممد  تمموان نتیجممه 
کاهش ر اید زناشویی همسران دارد.  انزایش طالق عاطفی   

کلممی یانتممه کممه ویژگیها  بطممور  شناسممی در  د    ظیفههممای شخرممیتی مقبولیمم نشممان داد 
گرایش به طمالق عماطفی را پیش خویی   بلو  عاطفی به آزرده کنار ر ان بینمی  طور معناداری 

کیزه کننممد. ایممن یانتممه بمما پا هش می  اسممپانگلر   پالریچمما (،3125) هممای امیممد ار، موکممار   پمما
 همخمممموانی دارد. در تبیممممین نقممممش ویژگممممی( 3125) مممممرادزاده خراسممممانی   خممممادمی (،2665)

گرایش به طالق عماطفی ممی شخریتی مقبولید در پیش کمه بینی  گفمد، از آنجمایی  تموان 
کممه در ایممن ویژگممی نمممره گممرم،  ی بمماالیی بممه دسممد میانممرادی  آورنممد، بیشممتر احتمممال دارد 

مشرب، مهربمان   اهم  همکماری باشمند، درنتیجمه در ر ابم  بمین نمردی بما د سمتان   خوش
، 1تاشمیر    نیمرزر) کننمدناسازگار، تغییرات مابمد را تجربمه ممیخانواده پآ از  یو  حوادث 

2661.) 
که به شمریک زنمدگی  این ویژگی  ها با ایجاد اعتماد در طرف مقاب  همراه اسدش انرادی 

خممود اعتممماد دارنممد، تمایمم  بممه عشممق بیشممتری نسممبد بممه شممریک زنممدگی خممود   ر مماید   
در تبیممین نقممش ویژگممی  (.2632، 2   ن مممرلبمماک، النممر، ایملکممامپر ) تعهممد بممه رابطممه دارنممد
گممرایش بممه طممالق عمماطفی می شناسممی در پیش شخرممیتی  ظیفه گفممد،  ظیفممه  بینممی  تمموان 
داری، نظغ   ترتیب، تعمق   پیگیمری ها همچون خویشتن ای از ویژگی شناسی با مجموعه

اتکما،  شود   نممره بماال در ایمن مقیماس نشمانه یابلیمد اعتمماد   نعاالنه اهداف مشخ  می
کوشممی، مرمممغ بممودن، انگیممزش   مسممئولید مممداری، سخدخممودنظغ بخشممی، پیشممرند

                          
1. Tashiro, T. Y., Frazier, P. 
2. Buck, N. M., Leenaars, E. P., Emmelkamp, P. M., van Marle, H. J. 
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همچنممین انممراد برخمموردار از  ظیفممه  (.3125امممانی، عیسممی نممژاد   عزیممزی، ) پممذیری باالسممد
کوش   هدنمند بوده   یدرت مهد دهی خوبی در زنمدگی  که سخد  شناسی باال از آنجا 

مونقیممد را متویممف  شمموند   تممالش بممرای ناامیممد نمی دارنممد بممه آسممانی در برخممورد بمما مسممائ 
شممناس، بممرای حفمم    آبممات ر ابمم   معتقممد اسممد انممراد  ظیفه (2660) . مممارویآکننممد نمی

کمه از اهمداف انراد با این ویژگی به علمد ایمندهند.  زناشویی خود تالش بیشتری انجام می
پذیرنممد   نسممبد بممه کننممد   مسممئولید اعمممال خممود را مممیپوشممی نمممی سممادگی وشغ خممود به

دهنمد هما را بمروز ممیباشند، در زندگی زناشویی خود نیز این ویژگمیتعهدات خود پایبند می
  احتممال  یمو  ( 2632، 1ا نمدر)   لذا به احتمال بیشتری به زندگی زناشویی پایبند هسمتند

کمتر اسد.   طالق عاطفی در این انراد 
گمممرایش بمممه طمممالق  رنجورخمممویی در پیش ر اندر تبیمممین نقمممش ویژگمممی شخرمممیتی  بینمممی 

گفممد، انممراد بمما ر ان عمماطفی می کممردن  آزرده تمموان  گممرایش دارنممد از مقابلممه  یطممع »خممویی بمماال 
کممردن دسممتیابی بممه اهدانشممان    اسممطهبممه« درگیممری رنتمماری « یطممع درگیممری ذهنممی»ی تممرک 
کممردن مشکالتشممان،  همما بممرای نراممموشپممردازی   درگیممر شممدن بمما سممایر نعالیممدماننممد خیممال

ی ابممراز  اسممطهبممه« مسممتجوی حمایممد امتممماعی هیجممانی»، «تمرکممز   تنظممیغ هیجانممات»
کممردن ایممن« انکممار»طممور آشممکار   احساساتشممان بممه کممه مشممکالت مهممغ نیسممتند، بمما  انمممود 
کنند    (.3222بووارد، السیر   سابورین، ) استفاده 

کاسمممتا در پممما هش خمممود بممممه بمممه گممممری    کممممه طمممور مشمممابه ممممک  ایمممن نتیجمممه رسمممیدند 
کنش، خیالهای مقابلهرنجورخویی با سبکر ان کارآمد مانند خرومد،  ا پمردازی، ای نا

گوشه ا نمدر، ) گیمری، تفکمر آرز مندانمه، انفعمال   تردیمد ممرتب  اسمدسرزنش خود، تسکین، 
شممود تمما ایممن انممراد بممرای حمم  اختالنممات خممود در تعممامالت همما باعمم  مممیایممن ویژگممی (.2632
شممان نعالیممد مناسممبی انجممام ندهنممد   بمما نممرار   امتنمماب از مشممکالت بممه سسممتی  اشوییزن

کیفیمد زنمدگی زناشمویی   انمزایش طمالق عمماطفی  کمماهش  ر ابم  خمود داممن بزننمد   باعم  
                          
1. Önder, N. İ. H. A. N. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 53

 گردند.
گرایش به طالق عاطفی می در تبیین نقش بلو  عاطفی در پیش  گفد، بلمو   بینی  توان 

کممه در ابممرا توانممد بممر ر ابمم   گممذارد می ز صممحیح هیجانممات بممر مممای میعمماطفی بمما تممیآیراتی 
کمه ایجماد   حفم  یمک رابطمه عاشمقانه    گرایش به طالق عاطفی مؤآر باشد. ورا  زناشویی   

 همما اسممد همما   توانممایی ابممراز آن بخش نیازمنممد توانممایی تشممخی  عواطممف   هیجان ر مماید
کر ادا) کردن احسا (.2667، 1 اش    سات دیگمران نیمز نقمش مهممی توانایی نهمیدن   درک 

بخش دارد. بیان عواطمف، تبمادالت عماطفی   هممدلی عماملی اساسمی  ی ر اید در رابطه
کماترین   ) همای را می از نارا می بموده   نقمش مهممی در رشمد صممیمید دارد در تمایز ز ن

گفد، احتمال  یمو  طمالق عماطفی در زنمدگی زناشمویی  بنابراین می (.2661، 2تیمرمن توان 
که توانایی ابراز صحیح هیجاناتشان را ندارند، بیشتر اسد.انرا  د با بلو  عاطفی پایین 

مامعه محمد د دانشمجویان متاهم   توان به می های این پا هش از مهمترین محد دید
که به ر ش نمونمه گرنمد. لمذا توصمیه  دانشگاه زنجان اشاره نمود  گیری در دسمترس صمورت 

گرنتمه شمود   همچنمین در  ش نمونمههای دیگر از ر  گردد در پا هش می گیری ترمادنی بهمره 
گممردد تمما نتممای  پمما هش بمما اطمینممان بیشممتری یابمم  تعمممیغ باشممد. نممو   دیگممر شممهرها بررسممی 
کنتمرل برخمی از عوامم  مموآر بمر ر ابم   کغ بر مامعه مورد مطالعه، عدم توانایی در  نرهنگ حا

بسمممته بمممه خمممانواده اصممملی آنهممما    اهمممای  زناشمممویی ماننمممد تمایزیمممانتگی انمممراد   سمممایر ویژگی
از دیگمممممر ها  همچنمممممین، عمممممدم همکممممماری انمممممراد   پاسمممممخ دهمممممی ناصمممممحیح بمممممه پرسمممممش

خممویی،  آزرده هممای ر ان پمما هش، ویژگیهای  پمما هش بممود. باتومممه بممه یانتممههای  محممد دید
بلو  عاطفی   استفاده از راهبردهای نراشمناختی بما طمالق عماطفی همسمران هممراه خواهمد 

توممممه بممممه بلممممو  عمممماطفی، ) های پممممیش از ازد ان شمممود در مشمممماوره شممممنهاد میبمممود. لممممذا، پی
گممرایش بممه  ویژگی هممای شخرممیتی   باورهممای نراشممناختی در ازد ان بممه منظممور امتنمماب از 

ترحیح باورهای نراشمناختی   ارتقماء بلمو  ) درمانی مشاوره خانواده   ز ن (،طالق عاطفی
                          
1. Wachs, K., Cordova, J.V. 
2. Kathryn, D., Timmerman, L. 



 51 ................................................................. ...هایی شخصیتی، بینی گرایش به و ق عاوفی براسا  ویژگی ایش

کیفیممد بخشممی بممه ر ابمم  زناشمم بهممره ( ویی   پیشممگیری از طممالق ز مممینعمماطفی بممه منظممور 
کمه مشمک  طمالق عماطفی دارنمد یما  می گرند. عال ه براین، پیشنهاد شود بمر ر ی همسمرانی 

همممای  همممای البمممه بمممر بممماور نراشمممناختی   رشمممد مهارت متقا مممی طمممالق هسمممتند، بممما آموزش
کممک -شناختی کماهش طمالق عماطفی  عماطفی ز ممین   انمزایش بلمو  عماطفی بمه آنهما در 

 کرد.

 سپاس و قدردانی
کمه بمه همر  دانند از شرکد نویسندگان بر خود الزم می کنندگان در پا هش   همه انمرادی 

 نحوی پا هشگران را در انجام بهتر پا هش یاری نمودند تقدیر   تشکر بعم  آورند.

 منابع
 یامممدهایبممما پ یمیممگراممممال کارتبمممار نراشمممناخد    یبررسممم (.3110) ، آ.یمامرآکیمم، م.، ی،  .، احمممدیابوالقاسممم −

 .72-71 (،3) 1، یقات علوم رنتارید نرلنامه تحقدرانراد معتاد به موادمخدر.  یر ان شناخت
 .17-13 (،2) 2 ی معاصر،شناس ر ان. یید زناشوید   ر ایرابطه شخر (.3110) احدی، ب. −
 شمهر ز ممین در آن مقیماس ر اسمازی   ساخد   طالق شناختی های مولفه شناسایی (.3127) اربطی، س. −

کارشناسی ارشد. دانشکده انسانی، دانشگاه زنجان. . پایانزنجان  نامه 
تبیمممین مشمممکالت ر انمممی مبتنمممی بمممر انعطممماف پمممذیری  (.3121. )اسمممکندری،  .، پا همممی نیممما، ش.، ابویسمممانی، ی −

 .27-31 (،1) 5 مجله شفای خاتغ،شناختی   تمایزیانتگی خود. 
همای  ه   عام یمناسمازگار ا لهمای  طرحواره یر ابم  سماختار یبررسم (.3125. )آ، یزیمنمژاد، ا.، عز یسی، ا.، عیامان −

 .76-11 (،17) 36، یشناخت ر اننوین های  پا هش. ییزناشو یبا سازگار یتیشخر
کیزه،  . − کمممال آبممادی، م.، پمما هممای شخرممیتی در ز مممین متقمماظی  مقایسممه ویژگی (.3125) امیممد ار، ی.، موکممار 

 ی   نرهنگ زندگی.شناس ر انهمایش بین المللی  .طالق   عادی
مجلممه زن   رابطممه بممین بلممو  عمماطفی مممادران بمما اخممتالالت رنتمماری نرزندانشممان.  (.3111) ایمممانی، ر.، محممب، ن. −

 .52-22 (،0) 2، مطالعات خانواده
گلزاری، م.، ر شنی، ش. − مسمائ   مجلمه بررسمیطالق عماطفی: علم    شمرای  میمانجی.  (.3112) باستانی، س.، 

 .11-21 (،1) 3، امتماعی ایران
کمممماهش طممممالق عمممماطفی   پیامممممدهای (. 3122بیممممات مختمممماری، ث. ) − گر هممممی بممممر  اآربخشممممی  ایعیممممد درمممممانی 
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کارشناسی ارشد دانشگاه نرد سی مشهد. . پایانشناختی آن ر ان  نامه 
گر سممی نرشممی، م. − یممابی سممال (.3112) ولبیممانلو،  .،  مجلممه علمموم مد ر انممی. نگمماهی بممه یابلیممد آزمممون نئممو در ارز

 .13-11 (،3) 5. رنتاری دانشگاه تبریز
 .سمماله 31 - 16تفما ت بلمو  عمماطفی دانشمجویان خمانغ مجممرد   متاهم   (.3110) ، ف.، بممانتی، ف.یحمان  آبماد −

 کارشناسی دانشگاه سیستان   بلووستان. نامه  پایان
بممزر  شخرممید بمما انسممردگی: نقممش رابطممه پممن  صممفد  (.3121) حسممینی، ف.، نجفممی، م.، محمممدی نممر، م  . −

گر عزت نفآ   خودکارآمدی.   .317-335 (،72) 31، مشاورههای  پا هشمیانجی 
کممارکرد خممانواده در هممای  ویژگی (.3121) دهقممانی، م.، اسممماعیلیان، ن. − شخرممیتی، طممر   اره ناسممازگار ا لیممه   

 .122- 171 (،5) 32، خانواده پا هیز مین متقا ی   ایرمتقا ی طالق. 
بررسمی  (.3111) ر شن وسلی، ر.، شعیری، م ر.، عطری نرد، م.، نیکخمواه، ا.، یمائغ مقمامی، ب.ش رحیممی راد، ا. −

 .10-27، 30، دانشور رنتارعاملی نئو،  1ر ان سنجی پرسشنامه شخریتی های  ویژگی
گرایمی.کرابطه طالق عاطفی بما ترمویر بمدنی    (.3121) زمانی، س.، احدی،  .، عسگری، پ. − مطالعمات  ممال 

 .332-310 (،5) 3، یشناخت ر ان
کممار، ک.، اسممماعیلی،   ا.، محسممن − طممالق  سمماز زمینهشناسممایی عواممم   (.3121) زاده، ف.، هزار سممی، ب. زهرا

کرن.   .352-321 (،3) 2، خانواده مشاوره   ر اندرمانیهیجانی در باند نرهنگی امتماعی شهر 
کننممده نگرانممی   خممودتنظیمی تحرممیلیباورهممای نراشممناختی (.3123) سمماالری نممر، م. . −  .، بازدارنممده یمما تسممهی  

 دکتری واپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی.نامه  پایان
ی   کر انپزشمممهمبسمممتگی خمممانوادگی   اسمممتقالل عممماطفی در دختمممران نمممراری از خانمممه.  (.3111) سمممامانی، س. −

 .201-211 (،1) 32، ی بالینی ایرانشناس ر ان
کرمممی .مقیمماس بلممو  عمماطفی (.3275)   بهارگمما ا، م. یسممینگ،  − تهممران: ر ان تجهیممز  (.3112) ترممممه ابوالفضمم  

 سینا. 
 .شخرید   میزان استرس بیماران مبتال بمه مولتیپم  اسمکروز  عمادیهای  مقایسه ویژگی (.3117) شاپوری، م. −

 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.نامه  پایان
کریان،  .، نممماطمی،  .، نرهادیمممان، م. −  یتمندیبممما ر ممما یتیهمممای شخرممم ن ویژگییرابطمممه بممم یبررسممم (.3126) شممما

کردستان. ییزناشو  .22-22 (،3) 30، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 .. تهران: انتشارات رشدی شخریدشناس ر انها در  ها   نظریه مکتب (.3115) شاملو، س. −
رنتارهمای بینمی  پیشنقش عواطف   باورهای نراشمناختی در  (.3121) شفیعی، س.، صیادی، م.، شریفی، پ. −

 .321-332 (،7) 1، رویش ر ان شناسیخودآسیب رسان موانان، 
 :از علم  بمروز ممدایی عماطفیها  ادراک   تجربه زیسته ز ن (.3120)  . زاده، صباای، ف.، صالحی، ک.، مقدم −

 .13-5 (،02) 0 مشاوره،های  پا هشبه ر ش پدیدارشناسی. ای  همطالع
بررسمی   مقایسمه رابطمه بلمو  عماطفی   سمازگاری زناشمویی ممردان متاهم  شماا  در شمرکد  (.3110) صمفارپور، آ. −
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کارشناسممی نامممه  پایان ،خطممور لولممه نفممد منطقممه تهممران دارای اسممتنباطی سممالغ   ناسممالغ از خممانواده اصمملی خممود
 شهید بهشتی. ارشد، دانشگاه

امتنمممماب های  نقممممش مؤلفممممه (.3121) صمممممدی نممممرد،   ر.، نریمممممانی، م.، میکممممائیلی، ن.، شممممیخ االسممممالمی،  . −
 .11-17 (،12) 31 مشاوره،های  پا هشبینی طالق عاطفی همسران.  شناختی   باور نرا شناختی در پیش

یان، م ر. − اشممناخد درمممانی بممر میممزان ر مماید نر تممیآیر بررسممی(.3121) عاشمموری، ن.، خممالقی دهنمموی، ف.، صممفار
 .01-11 (،25) 0، زن   مطالعات خانواده زناشویی زنان.

کارشناسمی ارشمد ناممه  پایان .رابطه نیازها، عوام  پنجگانه شخرید   ر اید در ازد ان (.3111) ا. نرزانه پی، −
    دانشگاه آزاد  احد علوم   تحقیقات تهران.

کممماربرد تحلیمممم  عممماملی در مطالعممممات رویکردهمممای  (.3116) م. نرشممممی، گر سمممی − یمممابی شخرممممید.  نمممموین در ارز
 .تبریز: نشر مامعه پروژه.شخرید

در ز ممین. ( ر ماید زناشمویی) رابطه بلو  عاطفی با طالق عاطفی (.3125) مرادزاده خراسانی، ل.، خادمی،  . −
 .کنفرانآ بین المللی ایتراد مدیرید   علوم امتماعی

ر ماید زناشمویی براسماس باورهمای نراشمناخد در بینمی  پیش (.3125) لی، خ.مرطفوی النوری، س.، ابوالمعما −
 .کنفرانآ بین المللی علوم   مهندسی دانشجویان متیه .

بستگی ز مین در معری طمالق  های شخریتی   سبکهای دل ویژگیای  هبررسی مقایس (.3123) نروحیان، م. −
 دانشگاه عالمه طباطبایی. کارشناسی ارشد،نامه  پایان   ز مین عادی شهر اصفهان.

کالنتمممممری، م.، نممممموری − بلمممممو  عممممماطفی های  بررسمممممی مؤلفمممممه (.3125) سیا شمممممی، م.زاده  نیمممممازآذری، ک.، ر مممممائی 
کنفرانآ بمین المللمی پا هش ان مقطع متوسطه شهر دامغان.آموز دانش نموین در ممدیرید، ایترماد   همای  د مین 

 .حسابداری

-372 (،01) 37. مشماورههمای  پا هشزنمان بما شمرای  پمآ از طمالق. ای  هراهبردهای مقابل (.3127)  اعظی، ک. −
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