
 

 

 
  13-25های صفحه ،1، شماره 1، دوره 1399بهار 

  
 

 یندگز هایسبکو  مسئلهزنان: نقش مهارت حل  یطالق عاطف بینیپیش

 
 2*ینادره سهراب، 1آمنه آذرگون

 

 
  11/03/1399پذیرش مقاله:  18/02/1399اصالح مقاله:  20/01/1399دریافت مقاله: 

 

 

چکیده              

زنان  یطالق عاطف بینیپیشدر   یزندگ هایسبکو   مسئلهحل  هایمهارتسهم  نییتع یپژوهش با هدف اصل نیا

زن  انیدانشجو هیپژوهش را کل یبود و جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیانجام شد. روش پژوهش حاضر توص

در  گیرینمونهزن به صورت  180 یمارجامعه آ نیدادند. از ب لیدشت تشکواحد مرو یدانشگاه آزاد اسالم متأهل

(، 2008گاتمن ) یطالق عاطف هایپرسشنامهاز  هاداده آوریجمع یدسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برا

اج و استخر آوریجمعشد. بعد از  ( استفاده1996و النگ ) یدیحل مسئله کس یها( و سبکLSQ) یسبک زندگ

و  هیه مورد تجزچندگان ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیاستفاده از ضر با کنندگانشرکت، نمرات هاداده

 یق عاطفبا طال یزندگ هایسبکو ابعاد   مسئلهحل  هایمهارتابعاد  نینشان داد که ب جیقرار گرفت. نتا لیتحل

اد و ابع  مسئلهحل  هایمهارتنشان داد که ابعاد  جیتان نیوجود دارد. همچن یرابطه معنادار متأهل انیدر دانشجو

جموع در م را دارند. متأهلزن  انیدر دانشجو یطالق عاطف بینیپیشقدرت  یبه صورت معنادار یزندگ هایسبک

 مهمکننده  بینیپیشعوامل  از تواندمیزنان  مسئلهمهارت حل و های زندگی سبککه  پژوهش نشان داد نیا جینتا

 یمنف یدادهایاثرات رو کنندهتعدیلعوامل  از یکیخانواده  مسئلهحل  ییکه توانا چرا؛ باشد شانیاحتمال طالق ا

 یشرو و کندمی هیتوج را ییناسالم زناشو و سالم کرداست که عمل یمهم عامل ،ندگیزسبک  است و یزندگ

 .دهدیارائه م هازوج یناسازگار لیبه دال ییپاسخگو یبرا

 

 یطالق عاطف ،یزندگ هایسبک،  مسئلهحل  هایمهارت :هادواژهیکل

                                                   

 رانی، امرودشت، یدانشگاه آزاد اسالم ،دشتمروواحد ، روانشناسی، گروه روانشناسیارشد  یکارشناس. 1

 رانی، ارودشتم ،ی، دانشگاه آزاد اسالممرودشتواحد  ،یناسگروه روانشاستادیار  نویسنده مسئول:. 2
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  14                                                                                                                  یزندگ یهازنان: نقش مهارت حل مسئله و سبک یطالق عاطف ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 مقدمه

 هاینگرشو  هاارزششخصیت،  گذارپایهخانواده اولین 

 هاییویژگانسان است و پیدایش خانواده به سبک کنونی از 

 باشدمیبا ارزش بشر در مقایسه با سایر موجودات 

 هر اساس و . بنیاد(1393پوش و پیرامون، )ارجمندسیاه

 بر بتنیم که دارد بستگی شوهر و زن بین ارتباط به ایخانواده

 ریگهمد به نسبت مسئولیت احساس و همسران متقابل حس

 که است عواملی ترینمهم از طالق(. 2015 ،1بولکان) است

 و سیاهپوش ارجمند) کندمی وارد آسیب خانواده بنیان به

 یقانون پایان و فسخ به آن از که پدیده این(. 1393 پیرامون،

 رخدادهای آورترین استرس از یکی کنندمی یاد ازدواج

 با او طرواب بر و کند تجربه فرد است ممکن که است زندگی

 عاطفی طالق (.2012 ، 2ویلدر) گذاردمی تأثیر نیز دیگران

 به ور زناشویی رابطه بیانگر و طالق فرایند در مرحله اولین

 شودمی آن جایگزین بیگانگی احساس که است زوالی

 .(1389 روشنی، و گلزاری باستانی،)

 در مرحله اولین را عاطفی طالق (2015گاتمن و گاتمن )

 که داندمی زوالی به رو زناشویی رابطه بیانگر و طالق فرایند

 ر چهاگ شوهر و زن و شودمی آن جایگزین بیگانگی احساس

 ادامه اجتماعی گروه یک مانند را با هم بودن است ممکن

 فتهر بین از یکدیگر به نسبت هاآن اعتماد و جاذبه اما دهند

 رد یکدیگر از حمایت جای به زوجین شرایط این در است،

 نندکمی عمل یکدیگر نفسعزت تنزل و ناکامی آزار، تجه

 طرد و یکوتاه و عیب اثبات برای دلیل یافتن دنبال یک هر و

 آمارها اگرچه(. 2006، 3دفراین و اولسنهستند ) یکدیگر

 هندهد نشان ،(احوال ثبت سازمان) است طالق افزایش بیانگر

 بر عالوه زیرا نیست؛ زناشویی روابط در نارضایتی دقیق میزان

 نظام در نابهنجاری نوعی که عاطفی طالق قانونی، طالق

 روشنی، و گلزاری باستانی،) دارد وجود نیز است خانواده

 هاآن زندگی اما ،شودمین منجر زوجین جدایی به که( 1390

 بدیلت است، ینینشهم و مصاحبت عشق، فاقد که ازدواجی به

صار حو  بادآاصغری ابراهیم ،کندکلی زاده لعل) شودمی

                                                   
1. Bolkan 

2. Wilder 

3. Olson & Defrain 

 که دهدمی رخ زمانی عاطفی طالق (.1394 ،سرخی

 این حل هب میل یا توانایی گرفته، شدت زوجین بین اختالفات

یدری و ح) اندشده اعتنابی یکدیگر به و ندارند را اختالفات

 آمدن وجود به باعث عاطفی طالق (.1394 ،اجتماعی سنگری

 عضیب که ایگونهبه شودمی خانواده در ضعیف عاطفی روابط

 سبب و است بیشتر طالق از آن منفی آثار دمعتقدن محققان از

 و همبستگی کاهش خانواده، محیط از فرزندان شدن گریزان

 بر امور دادن انجام و فردگرایی افزایش خانواده، در تعامل

 هب رفتارها این که شودمی شخصی منفعت و سود اساس

 شودمی منجر خانوادگی تعارضات و هاآسیب افزایش

گوناگونی  از عوامل   (.1392 کشاورز،و حقیقتیان یزدانی،)

 باشند، داشته نقش طالق پدیده بروز در است ممکن که

 مسئله حل .باشدمیخانواده  مسئله مهارت حل موضوع

 زناشویی روابط و تعامالت هایپویایی درک خانواده در

 دال هاهیافت. است شده واقع پژوهشگران از بسیاری مورد توجه

 و ردردس مشکل، با زندگی در افراد نیست مهم که آنند بر

 جههموا در که است آن مهم بلکه نشوند، رو رو به گرفتاری

کنند  عمل صحیح ایشیوه به بتوانند هاموقعیت گونهنیا با

(. 2007 ،4ادواردز و زامبرگ ترنبورگ، رایلی، سانا، چانگ،)

 مسئله حل توانایی از که افرادی اندداده نشان هاپژوهش

 کنندمی برخورد مانعی با اینکه محض به نیستند برخوردار

 احساس دهند، بروز خود از تکانشی رفتارهای است ممکن

 تموقعی از پرهیز برای یا شوند پرخاشگر ،کنندمیناکا

 ممکن ییهاموقعیت چنین تکرار. شوند گیرگوشه سازمشکل

شود  منجر انطباقی غیر رفتارهای بروز و ایجاد به است

 (.1020 ،5کسیدی)

 داد نشان(  2010) افضلی کیمیایی، اشرفی، احمدی، پژوهش

 نارضایتی کاهش در مؤثر روشی خانواده مسئله حل که

 توسط که دیگر پژوهشی در. شودمی محسوب زناشویی

 داد نشان نتایج شد انجام( 1393) یعباس و کیمیایی آزادی،

 باورهای افزایش و خانواده مسئله حل توانایی افزایش که

 مراهه زناشویی ناسازگاری و مشکالت میزان کاهش با طقیمن

4. Chang, Sanna, Riley, Thornburg, Zumberg &  Edwards. 

5. Cassidy 
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  هرابیسو  ذرگونآ                                                                                                                                                                          15

 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 یمهم عامل یک فرد مسئله حل مهارت ارزیابی چرا که. است

 ض،متعار موقعیت یک چگونه با اینکه رابطه در که است

 (.2002 ،1لی و هپنر) شودمی گرفته نظر در ؛شودمی مدیریت

 فیمن تأثیرات مقابل در سپری منزله به مسئله حل مهارت

 این واجد که افرادی و بوده زندگی حوادث اضطراب زای

 قرار مسائل ناخوشایند معرض در بیشتر نباشند مهارت

 در هستند مسئله حل مهارت دارای که افرادی. گیرندمی

 هترب و کرده تجربه را کمتری سایرین ناکامی با مقایسه

 لویمی،نند )ک تفکر مسئله کنترل دیگر ابعاد مورد در توانندمی

1392.) 

 اجتماعی اقتصادی، عوامل همچون ایعمده عوامل بر عالوه

 دوجو ،زوجین صمیمیت همچون دیگری عوامل شخصیتی و

)رحیمی و خیر،  خانواده تعاملی الگوهای ،زناشویی مرزهای

کیفیت روابط، تعهد  بر نیز زندگی هایسبک( و 1388

 ظرن به .گذارندمی تأثیر ی و طالق عاطفی زوجینزناشوی

 رضایت در ایکنندهتعیین نقش زندگی سبک رسدمی

 باشد زوجین داشته عاطفی کاهش طالق زناشویی و 

 برای را زمینه نامطلوب زندگی سبک. (1397 ،جعفری)

 ودوج به و طالق افزایش خانواده، بنیان هایریشه تضعیف

 اتتأثیر که است امری این و کندمی فراهم نیز فساد آمدن

 راین،بناب. است انکارناپذیر افراد و خانواده ،جامعه بر آن سوء

 یبسیار از توانمی مناسب و سالم زندگی سبک اتخاذ با

 و ستقیمم منفی تأثیرات و زناشویی هاینارضایتی و مشکالت

 در تریبیش رضایتمندی از و کرد جلوگیری آن غیرمستقیم

 (. سبک1391)افشانی،  دش برخوردار زناشویی زندگی

 افراد که است روزانه معمول و عادی هایفعالیت زندگی،

 این که طوری به ،اندرفتهیپذ خود زندگی در را هاآن

 نتخابا با فرد. گذارندمی تأثیر افراد سالمت روی هاتیفعال

 گیریپیش و خود سالمتی ارتقای و حفظ برای زندگی سبک

 هابیماری مقابل در را یهایفعالیت و اقدامات هابیماری از

 تشکیل را زندگی سبک مجموعه این که دهدمی انجام

 هک است جهت آن از بیشتر زندگی سبک اهمیت. دهدمی

 برای. ستا مؤثر هابیماری از پیشگیری و زندگی کیفیت روی

                                                   
1. Heppner &  Lee 

 یزندگ سبک بهبود و تصحیح سالمتی، ارتقای و حفظ

، زادهجاعیشو  رادشریفی ،توسلی ،)طل آذر است ضروری

 زندگی یشالوده و اساس خانواده که ز آنجایی(. ا1390

 شوهر و زن خانواده اصلی یهسته و است اجتماعی و فردی

 یهاآسیب از روابط حفظ برای تالش هرگونه هستند،

 احساس اخیر، هایسال در. است ارزشمند و الزم احتمالی

 سستی به زن و مرد میان صمیمانه روابط و آرامش و امنیت

 دناخوشاین فرایندهای دستخوش خانواده نکانو و گراییده

 را طالق نرخ افزایش در ناگهانی قیامی جهان و است شده

 علیرغم (. لیکن2016 نخعی، و زاده صفی) است کرده تجربه

 متغیر هس ارتباط بررسی که به تحقیقی، شده انجام تحقیقات

 عاطفی طالق با مسئله حل مهارت و زندگی هایسبک

 با رحاض تحقیق بنابراین؛ است نشده مانجا باشد، پرداخته

 سخگوییپا به دنبال گذشته تحقیقاتی کمبودهای رفع هدف

 حل مهارت و زندگی هایسبک بین آیا که است سؤال این به

گاه دانش متأهل دانشجویان در عاطفی طالق خانواده با مسئله

 ؟دارد معناداری وجود رابطه آزاد مرودشت

 پژوهش روش

 های پژوهشنهنمو و آماری جامعه 

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

همبستگی بود. جامعه آماری  -، توصیفیشناسیروش

دانشگاه آزاد  متأهلپژوهش حاضر را کلیه دانشجویان 

تشکیل  97-98اسالمی واحد مرودشت در سال تحصیلی 

نفر از دانشجویان  180در این پژوهش  مونه مورد نظرندادند. 

که برای  گاه آزاد اسالمی واحد مرودشت بودنددانش متأهل

  در دسترس استفاده شد. گیرینمونهاز روش  هاآنانتخاب 

 ابزار پژوهش

طالق  پرسشنامهطالق عاطفی گاتمن. پرسشنامه  .1

عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج نوشته جان 

نوشته  2008. این پرسشنامه در سال گاتمن گرفته شده است

مختلف زندگی  هایجنبهو شامل جمالتی درباره  شده

این  .است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف است

دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب  سؤال 24مقیاس 
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  16                                                                                                                  یزندگ یهازنان: نقش مهارت حل مسئله و سبک یطالق عاطف ینیبشیپ 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

اسخ . پخیر است/بلهپرسشنامه به صورت  گذارینمره داد.

. هر چقدر میزان گیردمی 0بله امتیاز یک و پاسخ خیر 

 بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر است. هایجواب

 : احتمال جدایی در زندگی ضعیف است.8تا  0بین   نمره

: احتمال جدایی در زندگی متوسط است. 16تا  8بین  نمره

 به : احتمال جدایی در زندگی قوی  است.16نمره باالتر از 

، یفمنظور بررسی پایایی این مقیاس برای بررسی طالق عاط

نیاز به ابزاری بود که بتوان از آن برای سنجش متغیر مورد 

نفر توزیع  30پرسشنامه فوق بین  منظورنظر سود برد؛ به این 

 به دست آمد. 91/0کرونباخ برای این مقیاس  یآلفاشد و 

 نت پنج توسط صوری و همچنین درست آزمایی محتوایی

 قرار یدتأی مورد و ارزیابی حوزه این مجرب اساتید از

 از ایجمله 23 فرم یک ابتدا که صورت این به. گرفت

 گزینه 5 دارای که شد ساخته عاطفی طالق سنجش آزمون

 اتیداس اختیار در آزمون این. بود لیکرت طیف مقیاس در

 بر السؤ هر به تا شد خواسته آنان از و گرفت قرار مربوطه

 القط ارزیابی کننده اندازه چه تا سؤال آن اینکه اساس

 روایی بدین صورت. بدهند 5 تا 1 نمرات است، عاطفی

 و )پورحسین شد سنجیده آزمون محتوایی و صوری

 (.1393بیدست، 

این پرسشنامه (. LSQسبک زندگی ) پرسشنامه. 2

سؤال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف  70دارای 

(، )ورزش و 8-1 یجسمانهای زندگی )سالمت سبک

پیشگیری ) (،22-16ترل وزن و تغذیه،(، )کن15-9 یتندرست

 (،36-30،شناختیروان(، )سالمت 29-23 هابیماریاز 

 (،49-43 یاجتماع(، )سالمت 42-37 یمعنوسالمت )

(، )پیشگیری از 55-50مخدر اجتناب از داروها و مواد )

( است. طیف 70-64 یطیمحسالمت ( و )63-56حوادث 

ویی ف پاسخگپاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده است. طی

این پرسشنامه از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه 

نمره،  1نمره، گاهی اوقات= 0هرگز=) به این شکل است.

 70(. امتیازات خود را از نمره 3نمره، همیشه =  2معموالً=

و  0عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 

: سبک زندگی 70تا  0ین  خواهد بود. نمره ب 210حداکثر 

: سبک زندگی سالم 105تا  70سالم ضعیف است. نمره بین 

: سبک زندگی سالم  قوی 105باالتر از  نمره متوسط است.

 از استفاده با( 1391) همکاران و لعلی پژوهش در است.

 را یزندگ سبک پرسشنامه سازه روایی عاملی تحلیل آزمون

 بکس گیریاندازه و زیابیار برای یچندبعد ابزاری منزلۀ به

 قابلیت یا پرسشنامه پایائی .دادند قرار تأیید مورد زندگی

 اخکرونب آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 زا کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه معموالً. شد محاسبه

 معنای به+( 1) یک مثبت تا پایداری عدم معنای به( 0) صفر

 هب آمده به دست مقدار چه هر و گیردمی رقرا کامل پایائی

 بیشتر نامهپرسش اعتماد قابلیت باشد ترنزدیک یک مثبت عدد

 یزندگ سبک پرسشنامه برای کرونباخ آلفای. شودمی

(LSQ)   و ، ورزش89/0 جسمانی و برای سالمت 87/0کل 

 از ، پیشگیری85/0 تغذیه و وزن ، کنترل87/0 تندرستی

 معنوی ، سالمت88/0 شناختیروان مت، سال87/0 هابیماری

 مواد و داروها از ، اجتناب82/0 اجتماعی ، سالمت84/0

 محیطی و سالمت 85/0 حوادث از ، پیشگیری79/0 مخدر

 گزارش شد. 76/0

 النگ. و کسیدی مسئله حل یهاسبک پرسشنامه. 3
( طی دو مرحله 1996این پرسشنامه توسط النگ و کسیدی )

 سنجدیماست که شش عامل را  سؤال 24و دارای  شدهساخته

یمو هر کدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده از مواد آزمون 

درماندگی، مهارگری حل مسئله، سبک خالقیت،  .باشد

 .اعتماد در حل مسئله، سبک اجتناب، سبک گرایش

 برای و شودمی انجام یک و صفر شکل به گذارینمره

 و شودمی گرفته نظر در 5/0 ینمره نیز دانمنمی یگزینه

 از کدام هر کلی نمره دهندهنشان نمرات، این جمع سپس

 4 داشتن با عوامل از یک هر بنابراین است؛ گانه 6 عوامل

 خواهند 4 حداکثر و صفر حداقل با برابر اینمره سؤال،

 نشان باشد، داشته را نمره باالترین که عاملی هر. داشت

 فادهاست شیوه آن از مشکالت با همواجه هنگام به فرد دهدمی

 حداقل و 24 مسئله حل نمره حداکثر حالت این در. کندمی

 و پور بخشی) بود خواهد 12 متوسط نمره و صفر نمره

مقیاس شیوه حل مسئله توسط محمدی و  (.1387همکاران،
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و میانگین  هاآنی شده و ضریب ابیاعتبار ( 1380) یصاحب

 شدهمشخصبه شرح زیر  اهآزمونهمبستگی درونی ماده 

، 0.66، مهارگری حل مسئله 0.66آلفا درماندگی  است.

، سبک 0.71اعتماد در حل مسئله  ،0.57سبک خالقیت 

 این پایایی ضرایب 0.53و سبک گرایش  0.51اجتناب 

از  ها باالترزیرمقیاس تمام برای مطالعه این طبق بر آزمون

 50 باالی فاآل ضرایب نیز محمدی پژوهش در است. 0.50

 الزم پایایی از مقیاس سبک اجتناب( بنابراین جزبهبودند )

و  کسیدی (.1388صاحبی،  و )محمدیاست.  برخوردار

د (، سازگاری درونی عوامل یادشده را به 1996)  1برنسای

گزارش کردند. در  65/0و  52/0، 71/0، 66/0، 86/0ترتیب 

 بودند 50/0(، نیز ضرایب آلفا باالی 1377) پژوهش محمدی

 جز سبک گرایش(. افزون بر این محمدی و صاحبیبه)

 گیری از ضریب(، پایایی درونی این آزمون را با بهره1380)

چنین گزارش نمودند. هم 60/0آلفای کرونباخ، برابر با 

 77/0(، برابر با 1382ضریب آلفا در بررسی باباپور خیرالدین )

با در نظر  شده است وگزارش 87/0و ضریب روایی آن 

ب اعتبار ضری)عنوان ضریب اعتبار گرفتن شاخص پایایی به

برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی(، ضریب روایی این 

(، در 1383) گزارش کردند. محمدی 87/0مقیاس را برابر با 

ی ها، همبستگپژوهشی نشان داده است که بین خرده مقیاس

 72/0تا  51/0بین معناداری وجود دارد که دامنه این ضرایب 

این مقیاس « 2روایی همگرای»باشد، ارتباطی که نشانگر می

و روش  3است. روایی این مقیاس، بیشتر متکی به روایی محتوا

ساخت و تهیه آن است. باآنکه در دستورالعمل مقیاس شیوه 

، بحث روشن و واضحی از ضریب روایی آن به مسئلهحل 

برخی  -های آنسؤال میان نیامده است، اما درباره برخی

ه اند و در این زمینشواهد مانند افرادی که از آن استفاده کرده

 -(1380محمدی و صاحبی،) تخصص الزم را دارند

دهنده ارتباط مقیاس با خصیصه موردبررسی است نشان

 (.1388)آهنگی و همکاران،

برای انجام این پژوهش ابتدا با روش میدانی  .روش اجرای

ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده داخلی و  ایو کتابخانه

آوری گردید. سپس خارجی مرتبط با موضوع پژوهش، جمع

با اخذ مجوز از دانشگاه آزاد مرودشت گروه نمونه به صورت 

 رتباطا برقراری از در دسترس انتخاب شدند. پس گیرینمونه

 دالیل و پرسشنامه به راجع هایآزمودن حساسیت کاهش و

 راجع محقق سوی از الزم توضیحات نمونه در هاآن انتخاب

 هایآزمودن و گردید ارائه پرسشنامه تکمیل نحوه به

 خاطر اطمینان هایآزمودن به. نمودند تکمیل را هاپرسشنامه

 از لذا ماند، خواهد باقی محرمانه آنان یهاپاسخ که شد داده

 از .نمایند تکمیل را پرسشنامه صادقانه شد خواسته هاآن

 امیابه با پرسشنامه تکمیل در اگر شد خواسته هایآزمودن

برای . دهدب بیشتری توضیح بخواهند پژوهشگر از شدند مواجه

 هایپرسشنامهآوری اطالعات در پژوهش حاضر از جمع

ه زندگی استفاد هایسبکو  مسئلهطالق عاطفی، مهارت حل 

از شده را با استفاده  آوریجمعی هادادهدر نهایت  گردید.

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و  spss  افزارنرم

 در پایان نیز گزارش نهایی تحقیق تدوین گردید.

 هایافته
هش در پژو کنندهشرکتمیانگین و انحراف استاندارد زنان 

درصد(  18نفر ) 33( بود. از این بین 57/2) 36/34برابر با 

درصد(  57نفر ) 102دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، 

نفر  74درصد( دکتری بودند.  25نفر ) 45کارشناسی ارشد و 

                                                   
1. Burnside 

2.Covergent Validity 

نفر  82کنندگان مشغول به تحصیل، درصد( از شرکت 41)

درصد( دارای  46)نفر  24درصد( دارای شغل آزاد و  46)

.بودند شغل دولتی

3.Content validity 
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 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 

 فیهای حل مسئله و طالق عاطهای توصیفی متغیرهای ابعاد سبک زندگی، مهارت. یافته1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس 

انحراف  میانگین

 استاندارد

ضریب 

 کشیدگی

ضریب 

 کجی

ضریب 

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 78/1 56/0 67/1 -16/0 -78/0 23/11 37/167 نمره کل سبک زندگی

  59/0 70/1 71/1 45/0 12/3 92/19 سبک سالمت جسمانی

 

 

 

80/1 

 51/0 49/1 -47/0 63/0 50/2 68/16 سبک ورزش و تندرستی

 54/0 62/1 73/0 -13/0 41/2 16/16 سبک کنترل وزن و تغذیه

 60/0 73/1 -50/0 -58/0 09/3 22/16 هابیماریسبک پیشگیری از 

 47/0 51/1 07/1 -64/1 42/2 40/14 شناختیروانسبک سالمت 

 50/0 62/1 92/0 -80/0 55/2 80/16 سبک سالمت معنوی

 49/0 60/1 -03/0 44/0 25/2 57/18 یسبک سالمت اجتماع

 61/0 74/1 -52/1 -10/1 90/1 77/15 سبک اجتناب از داروها و مواد 

 52/0 53/1 -43/0 -08/0 37/2 26/18 سبک پیشگیری از حوادث

 51/0 54/1 77/0 -74/1 27/2 42/14 سبک سالمت محیطی

  54/0 56/1 -30/1 52/1 93/0 99/3 درماندگی در حل مسئله

 

78/1 

 62/0 74/1 -92/0 -33/0 05/1 84/3 مهارگری حل مسئله

 63/0 70/1 13/0 -19/0 98/0 16/3 سبک خالقیت

 57/0 61/1 -52/0 33/0 93/0 38/3 اعتماد در حل مسئله

 59/0 72/1 18/1 -57/1 86/0 99/1 سبک اجتناب

 55/0 49/1 -47/0 -30/1 08/1 50/2 سبک گرایش

 - - - 58/0 -14/0 23/2 81/11 طفیطالق عا

 

شان  1نتایج جدول  که میانگین و انحراف استاندارد  دهدیمن

( اسببت که 23/11) 37/167 کل سبببک زندگی برابر بانمره 

ا ب سبببک زندگی سببالمت جسببمانیمربوط به بیشببترین نمره 

( و کمترین نمره 12/3) 92/19میانگین و انحراف اسببتاندارد 

ین و با میانگ شببناختیروانگی سببالمت سبببک زندمربوط به 

ندارد  تا ( گزارش شبببده اسبببت. 42/2) 40/14انحراف اسببب

های حل مسبببئله مربوط به همچنین باالترین نمره در سببببک

درماندگی در حل مسبببئله با میانگین و انحراف اسبببتاندارد 

( و کمترین نمره مربوط به سببببک 76/0) 99/3تنظیم هیجان 

( اسببت. 86/0) 99/1اسببتاندارد  اجتناب با میانگین و انحراف

میانگین و انحراف اسبببتاندارد نمره طالق عاطفی نیز برابر با 

 ی و کشیدگیکج بیضر زانیم ( به دست آمد.23/2) 81/11

قدار م است. ها طبیعیداده عیتوزبنابراین است؛  -2+ و  2بین 

قرار دارد؛  5/2تا  5/1دوربین واتسبببون نیز در فاصبببله مجاز 

ستگی بین خطاها تائید و از بنابراین مف ضه عدم وجود همب رو

 رگرسیون استفاده شد.

 های حل مسئله با طالق عاطفیضریب همبستگی پیرسون بین مهارت. 2جدول 

 طالق عاطفی متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 001/0 452/0** درماندگی در حل مسئله

 004/0 215/0** مهارگری حل مسئله

 001/0 -284/0** سبک خالقیت
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 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 017/0 -178/0* اعتماد در حل مسئله

 001/0 306/0** سبک اجتناب

 001/0 -255/0** سبک گرایش

 001/0 -255/0** سبک سالمت جسمانی

 035/0 -158/0* سبک ورزش و تندرستی

 029/0 -163/0* سبک کنترل وزن و تغذیه

 002/0 -199/0** هابیماریسبک پیشگیری از 

 049/0 -119/0* شناختیروانسبک سالمت 

 044/0 -127/0* سبک سالمت معنوی

 041/0 -131/0* سبک سالمت اجتماعی

 045/0 -126/0* سبک اجتناب از داروها و مواد مخدر

 001/0 -311/0** سبک پیشگیری از حوادث

 001/0 -459/0** سبک سالمت محیطی

** p<0/01 p<0/05*                         

دهد که بین سبک درماندگی در ول فوق نشان مینتایج جد

حل مسئله، سبک مهارگری حل مسئله و سبک اجتنابی با 

طالق عاطفی همبستگی مثبت و سبک خالقیت، سبک اعتماد 

در حل مسئله و سبک گرایش همبستگی منفی با طالق عاطفی 

 ابعاد همه بین که دهدمی نشان فوق جدول دارد. نتایج

 رقرارب منفی همبستگی عاطفی طالق با زندگی هایسبک

 آمد ستد به همبستگی ضریب بودن معنادار به توجه با .است

 طالق و ابعاد سبک زندگی با مسئله حل هایمهارت بین

 بر یعاطف طالق بینیپیش میزان بررسی به ادامه در عاطفی

 مسئله و همچنین ابعاد سبک زندگی حل هایمهارت اساس

 .شودیم استفاده رگرسیون از

 

 های حل مسئلهبینی طالق عاطفی بر اساس مهارتنتایج رگرسیون پیش. 3جدول 

متغیر  بینپیشمتغیر 

 مالک

R 2R F B Beta T Sig 

  مقدار ثابت

 

طالق 

 عاطفی 

 

 

 

65/0 

 

 

 

43/0 

 

 

 

87/21 

02/7 - 16/6 001/0 

 001/0 81/4 30/0 88/0 درماندگی در حل مسئله

 012/0 53/2 15/0 32/0 مهارگری حل مسئله

 001/0 -92/5 -35/0 -79/0 سبک خالقیت

 047/0 -92/1 -11/0 -29/0 اعتماد در حل مسئله

 001/0 30/3 20/0 45/0 سبک اجتناب

 048/0 -81/1 -11/0 -24/0 سبک گرایش

 

ند کند که چمشخص می ()ضریب تعیین چندگانه 2Rشاخص

بین تغیر مالک توسط متغیرهای پیشدر صد از تغییرات م

چند درصد  بیندیگر متغیرهای پیشعبارتشوند بهتبیین می

قدار در این پژوهش  م ایی برازش متغیر وابسته را دارند کهتوان

شده است به این معنا  43/0برابر  2Rهای حل مسئله مهارت

 بینی طالقدرصد توانایی پیش 43های حل مسئله که مهارت

دهد طور که نتایج جدول نشان میهمان را دارند.عاطفی 

 نیبیپیشهای حل مسئله توانستند طالق عاطفی را مهارت
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 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

بینی در سبک درماندگی در حل مسئله با کنند. این پیش

، سبک مهارگری حل مسئله با ضریب بتای 30/0ضریب بتای 

، سبک اعتماد در -35/0، سبک خالقیت با ضریب بتای 15/0

، سبک اجتنابی با ضریب -11/0با ضریب بتای حل مسئله 

توانستند  -11/0و سبک گرایش با ضریب بتای  20/0بتای 

 کنند. بینیپیشطالق عاطفی را 

 

 های زندگیبینی طالق عاطفی بر اساس ابعاد سبکنتایج رگرسیون پیش. 4جدول 

متغیر  بینپیشمتغیر 

 مالک

R 2R F B Beta T Sig 

  مقدار ثابت

 

 

 

طالق 

 عاطفی 

 

 

 

 

 

64/0 

 

 

 

 

 

41/0 

 

 

 

 

 

11/12 

02/10 - 61/4 001/0 

 102/0 -64/1 -12/0 -26/0 سبک سالمت جسمانی

 47/0 -71/0 -04/0 -04/0 سبک ورزش و تندرستی

 86/0 -16/0 -01/0 -01/0 سبک کنترل وزن و تغذیه

 001/0 -62/3 -22/0 -16/0 هایبیمارسبک پیشگیری از 

 001/0 -91/3 -53/0 -49/0 شناختیروانسبک سالمت 

 001/0 -30/4 -67/0 -59/0 سبک سالمت معنوی

 32/0 -99/0 -08/0 -08/0 سبک سالمت اجتماعی

سبک اجتناب از داروها و 

 مواد مخدر

06/0- 05/0- 89/0- 37/0 

 008/0 -68/2 -19/0 -17/0 سبک پیشگیری از حوادث

 001/0 -92/4 -32/0 -32/0 سبک سالمت محیطی

 

ند کند که چمشخص می)ضریب تعیین چندگانه(  2Rشاخص

بین در صد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیش

چند درصد  بیندیگر متغیرهای پیشعبارتشوند بهتبیین می

  در این پژوهش ؛ کهتوانایی برازش متغیر وابسته را دارند

شده است به این  41/0برابر  2Rهای زندگی ابعاد سبک مقدار

 بینی طالقدرصد توانایی پیش 41های زندگی معنا که سبک

دهد طور که نتایج جدول نشان میهمان عاطفی را دارند.

کنند.  نیبیپیشهای زندگی توانستند طالق عاطفی را سبک

با  هاریبیمابینی در سبک زندگی پیشگیری از این پیش

ا ب شناختیروان، سبک زندگی سالمت -22/0ریب بتای ض

، سبک زندگی سالمت معنوی با ضریب 55/0ضریب بتای 

، سبک زندگی پیشگیری از حوادث با ضریب -67/0بتای 

و سبک زندگی سالمت محیطی با ضریب بتای  -19/0بتای 

 کنند. بینیپیشتوانستند طالق عاطفی را  -32/0

 گیرینتیجهبحث و 

 و  مسئله حل هایمهارت سهم تعیین ضر با هدفپژوهش حا

 اندانشجوی طالق عاطفی بینیپیش  زندگی در هایسبک

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شاغل انجام گرفت. 

های حل مسئله مهارت چنین استنباط کرد که توانمی 3

بینی در کنند. این پیش بینیپیشتوانستند طالق عاطفی را 

، سبک 30/0دگی در حل مسئله با ضریب بتای سبک درمان

، سبک خالقیت با 15/0مهارگری حل مسئله با ضریب بتای 

، سبک اعتماد در حل مسئله با ضریب -35/0ضریب بتای 

و سبک  20/0، سبک اجتنابی با ضریب بتای -11/0بتای 

توانستند طالق عاطفی را  -11/0گرایش با ضریب بتای 

ج با نتایج به دست آمده از این نتای کنند. بینیپیش

 یآسنجران(، 1397همکاران )رضاییان و  هایپژوهش

 جیکور و ، گاوبی(1390) فیشر و آقایوسفی(، 1397)

همکاران  و  باسی ، گل(2012) همکاران و  ، زیایین(2015)

همسو و هماهنگ  (1993) هالوگ و ، مارکمن(2008)

 اشاره مسئله نبه ای توانمی فرضیه نتیجه این تبیین در .باشدمی
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 روروب مختلفی مشکالت با خانواده هر که آنجا از که کرد

 کمک زوج به مسئلهحل  هایمهارت یادگیری لذا است،

 را هانآ مسائل حل به پرداختن از قبل بتوانند که کرد خواهد

 بیشتری ثیرتأ که مسائلی و مشکالت ابتدا و کرده یبندتیاولو

 ملکردع شور نظر به. کنند لح را هاآن داشته زوجین روابط بر

 زندگی زناشویی در باشندیم مسئله حل به قادر که زوجینی

 جینزو که دارد عقیده زمینه این در وی. است سایرین از بهتر

 مشکالت و مسائل با مواجهه در مسئله حل مهارت فاقد

 به قادر شوندیم روبرو هاآن با زندگی در که گوناگونی

 به لمشک حل برای ندتوانمین و هنبود خود عمل یبینپیش

 اضرح تحقیق نتایج. بیندیشند متنوع و مختلف یهاحلراه

 عتمادا سبک ،مسئله حل مهارت یهامؤلفه بین از که داد نشان

ق را به طال متأهلگرایش دانشجویان  تواندمی مسئله حل در

 که گفت توانمی چنین بنابراین عاطفی کاهش دهد،

 باالتری تکفای باال، نفساعتمادبه به وجهت با که دانشجویانی

 رفتاری راهبردهای و توانمندترند مسائل حل در دارند

 چرا دهندیم نشان خود از مشکالت با مواجهه در یترمناسب

 مقابله هآمدپیش یهاموقعیت با تریفعاالنه طور به واقع در که

 تبیین ،مسئله حل یریگجهت بر تأکید عبارتی به. کنندیم

 یهاحلراه میان از یریگمیتصم و هاحلراه ارائه ،مسئله

 شودیم دانشجویان در نفس به اعتماد باالرفتن باعث موجود

 آنان در ار زندگی پیچیده مسائل مدیریت و کنترل توانایی، و

و در نتیجه حل مناسب مشکالت، تعارض  دهدیم افزایش

رضائیان و ) زناشویی و طالق عاطفی کاهش خواهد یافت

 . (1397 ،همکاران

 تأهلمدانشجویان  که است روشی یا فرایند مسئله خالق حل

 چالش برانگیز و تعارضات مسائل با برخورد در آن کمک به

 اب و پردازندمی گوناگون هایحلراه آوریجمع به زناشویی،

 نآ انجام برای و کرده انتخاب را حلراه بهترین یابی، ایده

 دارند ( عقیده2010) همکاران و تورنبول. کنندمی ریزیهبرنام

 و دیدج افکار تولید توانایی خالقیت، مسئلهسبک حل  که

 و هادهیا یافتن برای جدید یهاشکل به موجود افکار ترکیب

 رد اینکه به توجه با. است مسئله حل برای جدید هایحلراه

 حل مختلف یهاراه دانشجویان ،مسئله خالق حل الگوی

 آنان به تفکر و دیشیدنان فرصت و کنندمی تمرین را مسئله

یم پرورده آنان در خالق و نو افکار یا هادهیا ،شودیم داده

 در مسئله حل مهارت تا شودیم موجب امر این. شود

عمل در حل  در بدین وسیله و پرورش یافته دانشجویان

 یتخالق به و زده کارآفرینی به دست مشکالت زناشویی،

 توانمیلذا  .(1397 ،سنجریآ) بپوشانند عمل جامه خود

نتیجه گرفت که خالقیت در حل مسائل موجب کاهش 

مشکالت زناشویی و در نتیجه کاهش طالق عاطفی خواهد 

 سئلهم حل گفت توانمی ذکرشده، یهایافته تبیین در شد.

 مشکالت تواندمی که است سازندهای هایمهارت ازجمله

 از زوجین آگاهی همچنین. دهد کاهش را همسران یارابطه

 تننگریس و شوهر و زن یهاتفاوت و هااختالف بودن طبیعی

 نه و کردن حل برای چالش و مسئله یک عنوانبه تعارض به

 اختالفات حل در تواندمی مخرب و تهدیدکننده عامل یک

 ترینمهم از یکی. شود محسوب بسزایی کمک هاآن

 تعارض ازجمله آفرین مسئله یهاموقعیت یهامشخصه

 لیهک در قدم اولین بنابراین؛ است هیجانی واکنش همسران،

 هاست. ب هاآن به کردن فکر و کردن مکث زندگی مسائل

 برای مسئله حل سازنده هایمهارت از استفاده محقق عقیده

 جاناتهی کنترل و احساس عاطفه، یریکارگبه و مسائل رفع

 در همیم نقش یکدیگر، روی بر هاآن متقابل تأثیر و منفی

( 2001) کراپلی. دارد آن طفیو طالق عا تعارضات کاهش

 یا مسئله حل هایمهارت از که ییهازوج دهدمی توضیح

 ش،گرای ،اعتماددادن، خالقیت،  گوش فعاالنه مانندمذاکره )

 تعارض، حل هایمهارت همدلی(، احساسات و حلراه ارائه

 یشترب رابطه، به مثبت احساس ایجاد و مثبت تعامل افزایش

 یشتریب زناشویی رضایتمندی و اریسازگ ،کنندمی استفاده

 ؛ کهابدییمکاهش  هاآندارند و در نتیجه طالق عاطفی 

 باشد باال خانواده اعضای و فرد در مسئله حل قدرت هرگاه

 توانست خواهند و داشت خواهند همدیگر با خوبی تعامل

 نقش لهمسئ حل. نمایند وفصلحل یخوببه را نقشی تعارضات

 این به. دارد رفتاری و عاطفی درگیری کنترل در مهمی بسیار

 استفاده و شرایط دقیق تشخیص اثر در رفتار کنترل که دلیل

 که یدر صورت. دینمایم ظهور و بروز ،حلراه بهترین از
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 باشند، آن حل و اصلی مشکل تشخیص به قادر زوجین

 آن تبعهب را خود عواطف و آیند نائل رفتار کنترل به توانندمی

 .کنند کنترل

توان می 4با توجه به نتایج جدول در ادامه نتایج این پژوهش 

های زندگی توانستند طالق عاطفی را سبکگرفت که  نتیجه

یری از بینی در سبک زندگی پیشگکنند. این پیش بینیپیش

، سبک زندگی سالمت -22/0با ضریب بتای  هابیماری

، سبک زندگی سالمت 55/0با ضریب بتای  شناختیروان

، سبک زندگی پیشگیری از -67/0نوی با ضریب بتای مع

و سبک زندگی سالمت  -19/0حوادث با ضریب بتای 

توانستند طالق عاطفی را  -32/0محیطی با ضریب بتای 

 و هرنگب هایپژوهشاین نتایج با نتایج  کنند. بینیپیش

 یجعفر (،1387) پبور معنبوی و ، روحبانی(1396همکاران )

 و(، دیلی 2004) شرکات ( و2009) ماتکار و (، لیچر1397)

 (،2014مونیکا )(، 2014همکاران ) و (، بسچلو2005الندرز )

( نشان 1396همکاران ). بهرنگ و باشدمی و هماهنگ  همسو

 رضایت با زوجین تعهد و زندگی سبک دادند که بین

 جودو داریمعنی مثبت یرابطه ،متأهل زنان بین در زناشویی

 غییرگفت که ت توانمیه دست آمده در تبیین نتایج ب دارد.

 دبهبو ،هازوج ناکارآمد باورهای در تغییر زندگی، سبک

 لح چگونگی در سویی هم و جنسی روابط کالمی، مبادالت

 بر یمبتن زندگی سبک. شودمی باعث را زندگی مشکالت

 یزناشوی رضایت با توأم زندگی مشترک، اهداف و همکاری

 ندتوانمی خود، زندگی سبک اصالح با افراد. دارد دنبال به را

 با اهدافی و گذاشته کنار را خود خودخواهانه تمایالت

 سبمنا زندگی سبک. برگزینند را باال اجتماعی گرایش

 به منجر و دهد افزایش را زوجین فهم و درک دتوانمی

 بیینت در. و عدم طالق عاطفی گردد زناشویی رضایت افزایش

 توانیم زندگی سبک هایمقیاس هخرد به توجه با فرضیه این

 نجرم غذایی مواد از موقعبه و مناسب استفاده و تغذیه: گفت

 و بهداشت به دادن اهمیت و توجه. شودمی عمومی سالمتیبه

 هرگونه از دوری و آسایش و آرامش به منجر سالمتی،

 سالمت زندگی تواندمی مسائل این و گرددمی بیماری

 گونهینا توانمی را رابطه باشد. این اشتهد دنبال به را زناشویی

 درازمدت در هم و مدتکوتاه در هم ورزش که کرد تبیین

 گیزند سبک. آوردمی همراه به ذهنی بهبود و روانی تقویت

 ضطرابا و افسردگی هاینشانه کاهش به منجر فعاالنه

 یهاتنش و استرس با مقابله برای افراد توانایی و گرددمی

 بدنی یهاتیفعال. دهدیم افزایش را  ییزندگی زناشو

 دارد االنسبزرگ در نفس به اعتماد ایجاد در مثبتی تأثیرات

. (2014 ،نیکامو) دهد کاهش را روانی فشار و تنش دتوانمی و

 دتوانیم بدنی فعالیت که شده مشخص امر این بالینی نظر از

 استخوان، پوکی فشارخون، یهایماریب بر سودمندی اثرات

. دباش داشته روانی اختالالت برخی و ساالنبزرگ دیابت

 مئنمط راهی دتوانمی طبیعی یهاطیمح در بدنی یهاتیفعال

 تنش. باشد افراد درونی هیجانات و اضطراب کاهش برای

 همگی ،آشفتگی و خستگی عصبانیت، افسردگی، عصبی،

 یروین که حالی در ،ابدییم کاهش بدنی یهاتیفعال متعاقب

 فزایشا خودپنداری، در مثبت تغییرات .ابدییم افزایش ذهنی

 ،یخووخلق در مثبت تغییرات خودآگاهی، و نفس به اعتماد

 ه،روزمر یهاتیفعال با برخورد در توانایی و انرژی افزایش

 در تحمل مثبت پیشرفت و اجتماعی روابط به اشتیاق افزایش

 جامان فواید از همگی سالمتی، و زندگی به امید مشکالت،

 داشتن و ورزشی یهاتیفعال انجام. باشدیم سمیج فعالیت

در نتیجه  و شودمی بیشتر سالمت به منجر فعال زندگی سبک

و  ندکمیاین عوامل کیفیت روابط زناشویی افزایش پیدا 

 کندمیتمایل و گرایش زوجین به طالق عاطفی کاهش پیدا 

  .(1397 ،جعفری)

 ناختیشروانروانی و سالمت  فشار در رابطه با مؤلفه مدیریت

 ندتوانمی که از ابعاد سبک زندگی باید گفت زوجینی

 رمنج کنند، حل سطحی نه و عمقی طور به را خود مشکالت

یم یاد و شد خواهند دیگری به نسبت عاطفی امنیت و رشد به

 و ترقیمع صمیمیت برای فرصتی را خود تعارضات که رندیگ

 ینب یهاتعارضبدانند. از آنجا که وجود  یکدیگر با تماس

ه حل در نتیج باشدمیزوجین یکی از دالیل گرایش به طالق 

چر لی) ابدییماحتمال طالق عاطفی کاهش  هاتعارضمناسب 

 و نز روابط در زیادی بسیار تأثیر استرس .(2009 ،و کارمات

 باشد، زیاد اجتماعی یهااضطراب و فشارها اگر و دارد مرد
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. گردد مرد و زن میان عشق رفتن بین از باعث است ممکن

 هاآن سرنوشت و رسدیم انتها به زوج یک طهراب که زمانی

 ورخط امر این کسی کمتر ذهن به شاید ،کندمی جدا هم از را

 اعثب زندگی مسائل و اجتماعی فشارهای و استرس که کند

 شده هاآن رابطه رفتن بین از و همدیگر از هاآن شدن دور

 نشوند موفق زوجین اگر. (2015 ،گاتمن و گاتمن) باشد

 والنیط در بیابند، مسئله این با برخورد برای منطقی روشی

 رایطش ندتوانمین ،زااسترس فاکتورهای سایر کنار در و مدت

 کارآش زناشویی رابطه از هاآن نارضایتی و کنند کنترل را

 رو هروب یادهیعد مشکالت با مشترکشان زندگی ،گرددمی

 گرایش به طالق عاطفی بیشتر برای هاآن آمادگی و شودمی

 روحی یهابحران به منجر تواندمی هااسترس ادامه. گرددمی

 هبغل و مهار به موفق زوجین اگر اما ؛گردد هاآن در جسمی و

 یزندگ از بیشتری رضایت ندتوانمی شوند، استرس بر

 .(2004 ،شرکات) باشند داشته خود زناشویی

 ندگی،ز تبیین نتایج به دست آمده باید گفت که سبک رد

. است جامعه یا گروه فرد، یک خاص زندگی شیوۀ

 رفتاری، یهاوهیش ،هاارزش ،هایتلق طرز از یامجموعه

 هانآ در اشتراک که ییزهایچ تمام یعنی ،هاقهیسل و هاحالت

 بیشتر تماس و گرددیم بیشتر تماس آمدن وجود به باعث

 هچ هر زیرا داشت خواهد پی در را بیشتر شده درک شباهت

 بیشتر را گرییکد باشند داشته بیشتری مشترک چیزهای فرد دو

 ایجاد امکان با همراه درک شده شباهت. خواهند دید مشابه

. ستا ثمربخش که شودمی بین فردی موقعبه منجر ارتباط،

 بسیاری به منجر بسیار، یهاتعامل و ارتباطی شبکه یپوشهم

به  ثباع همچنین بیشتر . تماسشودمی شکلهم هایویژگی

 اینکه به توجه با گرددیم یکسان تصورات آمدن وجود

 زوجین لذا کندیم پیدا عینیت اعمال در زوجین تصورات

 برخوردار مشابهی نسبتاً  یهایمشغولدل و هاتیفعال از معموالً

 فراهم را مرد و زن شدن ترکینزد مهم عامل این که شوندیم

 بهتر درک مشترک . تصورات(1397 ،جعفری) کندمی

 و اررفت به طرفی از که را مرد و زن مشابه عقاید و تفکرات

 هب دیگر طرف از و شودمی ختم هم به نزدیک مشغولیات

الق آنان و عدم گرایش به ط مشترک زناشویی کیفیت روابط

پژوهش حاضر  .(2015 ،گاتمن و گاتمن) انجامدیمعاطفی 

مانند هر پژوهش و تحقیق علمی دیگر در عمل با موانع و 

از این  یادستهرو به رو بوده است؛  ییهاتیمحدود

ونی و برخی جنبه بیرونی مسئله را شامل جنبه در هاتیمحدود

 یهاتیمحدود توانمی هاتیمحدود نای جملهو از  شودمی

در مورد  پژوهشاین  مالی، اداری و اجرایی را نام برد.

 دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

 متأهلان دانشجویاست و تعمیم نتایج آن به دیگر  گرفتهانجام

سبت نمونه مورد بررسی ن همچنین صورت گیرد. اطیبااحتباید 

به جامعه آماری پژوهش حجم محدودی دارد که در تعمیم 

 ترینممه پژوهش این درنتایج آن باید محتاطانه برخورد کرد. 

 ابزارهای و همبستگی روش از استفاده محدودیت

 را شده کشف روابط روش این در. بود خودگزارش دهی

 ابزارهای در و کرد فرض علی ابطرو عنوان به توانمین

 کافی ینگرشتنیخو افراد است ممکن خودگزارش دهی

با توجه به  . ندهند پاسخ هاگویه به مسئوالنه و باشند نداشته

اینکه نتایج به دست آمده از این پژوهش وجود ارتباط بین 

زندگی با طالق عاطفی را  هایسبکو   مسئلهحل  هایسبک

مشاوران و همچنین مراکز  شودمیاد پیشنه کندمیتأیید 

 مشاوره از نتایج به دست آمده از این پژوهش استفاده کنند.

 هب زندگی سبک تغییر آموزش طریق از توانمیهمچنین 

 و خود زندگی سبک اصالح با تا کرد کمک زوجین

 را جینزو زناشویی صمیمیت که مخربی یهاسبک شناسایی

 دبهبو را خود روابط شودمیطالق عاطفی  به منجر و کاهش

و  خودگردند مشترک زندگی یسازیغن باعث و بخشند

 در سئلهمحل  یهامدل تغییر بر تمرکز با توانندمی متخصصان

 یزناشوی ناسازگاری و تعارضات کاهش به نسبت زوجین

 کنند. اقدام (اندیعاطفکه از دالیل گرایش به طالق ) نیزوج

 موازین اخالقی
ازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، در این پژوهش مو

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

محرمانه به  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 

در  کنندگانشرکت، هاگذاری پرسشنامهنمرهبودن فرایند 
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ها و انصراف از تکمیل پرسشنامهاز پژوهش مورد خروج 

 مختار بودند. 

 زاریسپاسگ
 ما که کسانیهمه و پژوهشدر  دهکننشرکت زنان همه از

به  قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای در را

 .آیدمی عمل

 تعارض منافع
 نافعم تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 ندارد.

 

 منابع

 بررسی (.1393ندا ) پیرامون، و ،.اسحق پوش، ارجمندسیاه

 رب پیامدهای آن و زنان دید از عاطفی طالق شناختیآسیب

 ریهنش. ماهشهر شهرستان بعثت شهرک در ساکن فرزندان

 .9 -22 :(14) 5 ،جوانان مطالعات شناسیجامعه

 میزان تطبیقی مطالعه(. 1391راضیه ) ذاکری، ،.علیرضا افشانی، 

یزد،  شهر ساکن و مردان زنان اجتماعی امنیت احساس

 .162-145 :(3)10 سیاست، و توسعه در زن فصلنامه

 نهیکس بورندرق، عباسی و ،.علی سید کیمیایی، ،.زینب آزادی،

باورهای  و خانواده حل مسئله توانایی (. رابطه1393)

امه فصلن. زناشویی ناسازگاری و مشکالت با غیرمنطقی

 . 24-8(، 36)9، شناختیروان نوین هایپژوهش

 هایسبک رابطه .(1390) شریف، نسیم. و ،.آقایوسفی، علیرضا

رفتار  اندیشه ودانشجویان.  در شخصی بهزیستی و مسئله حل

 .88-79 :(3)6، در روانشناسی

 (.1390شهره ) روشنی، و ،.محمود گلزاری، ،.سوسن باستانی، 

 ریهنش. آن مواجهه با هایاستراتژی و عاطفی طالق پیامدهای

 .241 -257 (،26) 7 ،وهیپژ خانواده

(. 1389)شهره  ،روشنی و ،.محمود ،گلزاری ،.سوسن باستانی،

  لمسائ بررسی مجله .میانجی شرایط و علل: عاطفی طالق

 .36-25 :(3)1. ایران اجتماعی

 اساس بر خیانت به نگرش بینیپیش(. 1397) فری، سعیده.جع

. شاغل زنان در ارتباطی الگوهای و زندگی هایسبک

دانشگاه آزاد مرودشت.  کارشناسی ارشد. نامهپایان

 دانشکده علوم تربیتی.

 بینیپیش (.1394) ندا. اجتماعی سنگری، و ،.حسن حیدری،

 هایسبکبروز طالق روانی در زوجین با استفاده از 

 ،نوین در علوم انسانی هایپژوهش دلبستگی ایمن و ناایمن،

6(4) :88-77. 

رابطه الگوهای (.  1388) مد.خیر، مح و ،.رحیمی، مهدی

ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره 

 :(1)10 .شناسیروانمطالعات تربیتی و . متوسطه شهر شیراز

5-25.       

 یبررس .(1397) رضایی، الهه. و ،.صیدی، صابر ،.یبهط رضائیان،

 رفتپیش به انگیزش میزان و خانواده در عاطفی طالق رابطه

متوسطه.  اول دوره آموزان دانش در مسئله حل مهارت و

 .71-58 :(2)6 مطالعات اجتماعی،

 ،و شجاعی زاده ،.غالمرضا ،شریفی راد ،.الهه ،توسلی ،.طل، آذر

زندگی ارتقا دهنده سالمت . بررسی سبک (1390) .داوود

و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع 

کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 .58-52، (4، )نظام سالمت قاتیتحقعلمی  مجله اصفهان.

 ؛محمدجواد ،آبادمیابراه ، اصغری.انسیه کندکلی، زاده لعل 

 هاینقش طرحواره (. بررسی1394ربابه ) حصارسرخی،

 اسیشنوانر نشریه .عاطفی طالق ینیبشیپ در اولیه ناسازگار

 .108 -101 (،7) 2 بالینی،

(، 1391کجباف، محمدباقر، ) ؛ واحمد ،ی، عابد.محسن ،یلعل

 هایپژوهش. یپرسشنامه سبک زندگ یابیساخت و اعتبار

 60-48(: 1)15 ،شناختیروان

 با یآورتاب میزان رابطه بررسی .(1392) فهیشر لویمی، 

 به وابستگان در مسئله حل مهارت و دلبستگی هایسبک

 ارشد کارشناسی نامهپایان. اهواز شهر متقاضی مخدر مواد

 گاهدانش تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده. نشده چاپ

  .مشهد فردوسی

. (1392) دیحم کشاورز، و ،.منصور حقیقتیان، ،.عباس یزدانی، 

 مطالعه) یعاطف طالق دچار زنان زندگی کیفیت بر تحلیلی

 (،2) 6 ،فرهنگی اجتماعی راهبرد نشریه. شهرکرد(: موردی

185- 159.  
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