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 ادینجمله نیازهای بنیفرازناشویی و طالق قانونی تحت تأثیر عوامل مختلفی از ثر در روابطمؤ از متغیرهایعنوان یکی طالق عاطفی به :چکیده

بینی طالق عاطفی بر اساس نیازهای حاضر با هدف ارایه مدلی برای پیشروانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده قرار دارد. پژوهش 

آموزش  هایکننده در کالسکلیه زنان متاهل شرکتبنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده انجام شد. بدین منظور از بین 

کننده ها خواسته شد مقیاس نیازهای بنیادین . از شرکتنفر انتخاب شدند 542قرار داشتند،  55 -53نواده در شهر ابهر که در محدوده سنی خا

را تکمیل کنند.  (EDQ)و طالق عاطفی  (MEQ)های انتظارات زناشویی ، پرسشنامه(FAD)ابزار سنجش خانواده  ،(BNSG-S)روانشناختی 

ضر نشان داد که بین نیازهای بنیادین روانشناختی و انتظارات زناشویی با طالق عاطفی همبستگی منفی و بین عملکرد خانواده نتایج پژوهش حا

 و طالق عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و عملکرد خانواده منفی و معنادار بود. نتایج تحلیل

ی هم یر دارد. انتظارات زناشویثعملکرد خانواده بر طالق عاطفی تأ مستقیم از طریقطور غیرازهای بنیادین روانشناختی بهنیمسیر نشان داد که 

ر عملکرد خانواده ب مشخص شد که لکرد خانواده بر طالق عاطفی تاثیرگذار بود. همچنینمستقیم از طریق عمطور غیرطور مستقیم و هم بهبه

توان نتیجه گرفت که رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و انتظارات زناشویی با های این پژوهش میرد. بر اساس یافتهاثیر دطالق عاطفی تأ

 ای داشته باشد. در این رابطه نقش واسطهتواند میطالق عاطفی یک رابطه خطی نیست و عملکرد خانواده 

  نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی، عملکرد خانواده، طالق عاطفی های کلیدی:واژه

Abstract: Emotional divorce, as an essential factor in extramarital relations and legal divorce, is influenced by different 

variables such as psychological basic needs, marital expectations and family function. This study was carried out to 

provide a model for predicting emotional divorce based on psychological basic needs, marital expectations and family 

functioning. 248 married women (age 25-50) were selected from the participants in family training programs in Abhar. 

They completed the Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S), the Family Assessment Device (FAD), the  

Marital Expectations Questionnaire (MEQ) and the Emotional Divorce Questionnaire (EDQ). The results showed 

negative correlations between psychological basic needs and marital expectations and emotional divorce as well as 

positive correlations between family function and emotional divorce. Also, psychological basic needs and family 

function were significantly correlated. Results of path analysis showed that psychological basic needs could affect 

emotional divorce indirectly through family function. Marital expectations exerted both a direct and an indirect effect, 

through family functionon emotional divorce. It was also shown that family function had an impact on emotional 

divorce. The findings suggest  that the relations between psychological basic needs, marital expectations and emotional 

divorce are not linear and family function could play a moderating role in these relations. 

Keywords: psychological basic needs, marital expectations, family function, emotional divorce  
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 مقدمه

شالوده اساسی ساختار اجتماعی جوامع است که  7،خانواده

 نژاد،)نوابی گیردو آغاز زندگی زناشویی شکل می 5با ازدواج

روابط زیربنای ، 9رابطه زناشوییدلیل اینکه به. (3579

رین تعنوان اساسیبههای آینده است، تربیت نسل خانوادگی و

از  آنرو استحکام و بهبود ازاین شود.رابطه انسانی تلقی می

در گاهی زوجین با این وجود،  اهمیت زیادی برخوردار است.

 دچار آنها راکه  شوندروبرو میروابط زناشویی با مشکالتی 

 ویی و وضعیتارزیابی کلی فرد از رابطه زناش .کندمی 4تعارض

ها و آرزوهای شخصی و زوجی، ورده شدن نیازها، خواستهآبر

 کندتعین می را رضایت و یا نارضایتی از رابطه زناشویی میزان

یکی از  .(5379 دیوید سون و فینچام، ،متسون، روژ، جانسون)

از طرف دیگر  است. 5طالق ،های اجتماعیمهمترین آسیب

اجتماعی را به نوعی باید در ارتباط های ریشه بسیاری از آسیب

 ،محمدی) نهاد خانواده دانست درست  تنگاتنگ با عدم کارکرد

 و گر تغییرات عمده در ساختارننشا آمار فزاینده طالق(. 7929

درواقع (. 7921 بخارایی،) کنندنمی 2تقاضای طالق قانونی

تو  هاییابند، بلکه به ازدواجبا طالق پایان نمیها برخی ازدواج

شوند که فاقد عشق، صمیمیت و دوستی خالی تبدیل می

جریان زندگی خانوادگی به پیش  هستند و همسران فقط با

 /5337 ،3و کید )استیل کنندروند و زمان را سپری میمی

7922.)  

                                                           

عاطفی آثار و پیامدهای  دهند که طالقها نشان میپژوهش

 ،عنوان مثال باستانیبر زوجین دارد. به زیانبار جسمی و روانی

ند طالق عاطفی موجب ( نشان داد7933)گلزاری و روشنی 

 73و فشارهای روانی از قبیل افسردگی،بروز مشکالت 

و ابتال  79و انزواگیری گوشه 75نفس،بهکاهش اعتماد 77اضطراب،

همچنین  شود.در زنان می 74تنیهای جسمی و روانبه بیماری

 71پرخاشگری ،افسردگی، اضطراب 75طالق عاطفی با بزهکاری،

آثار و پیامدهای طالق  و  در فرزندان رابطه دارد و افت تحصیلی

 می و همایونی،شها) عاطفی بیشتر از طالق قانونی است

5371.)  

ر ویژه دبهعدم تطابق بین مطالبات همسران از یکدیگر، 

ارتباط با مشکالت زناشویی، عدم احترام و تکریم شخصیت، 

و مسائل مربوط به زناشویی،گرایش به مواد  عدم درک رابطه

تمرد و ارتباط  72و مشکالت مربوط به الکل، خیانت، 71مخدر

عوامل مهم و اساسی  کالمی ضعیف و دخالت خانواده اصلی از

؛ به نقل 5379محبی، ) استطالق عاطفی میان زن و شوهر 

رسد ابعاد نظر میبنا بر این به. (5375پور و همکاران، از طالب

مختلف فردی، اجتماعی و فرهنگی در تجربه طالق عاطفی در 

 . (7923 ،گلزاری و روشنی ،)باستانی تعامل هستند

اند که متغیرهای روانشناختی زیادی ها نشان دادهپژوهش 

ینی کنند. ازجمله افسردگی و بتوانند طالق عاطفی را پیشمی

 های زناشویی(، تعارض7935 شاهمرادی،) 73رنجوریروان

هاشمی و ) 53سواد عاطفی (،7935 فر،راد و وارسته)صفایی

، سالمت 57، هوش هیجانی(7935 اصغری ابراهیم آباد،

(، تصویر 7935 پور زارع،کریمی) 59آوریو تاب 55معنوی

 احدی و عسگری، زمانی،) منفی 55گراییو کمال 54بدنی

(. در این میان یکی از مهمترین متغیرهای روانشناختی، 7939

است. در بین نیازهای متعدد  51نیازهای بنیادین روانشناختی

8 1                                                                              خانمحمدی، بزازیان، امیری مجد و قمری 

کارکرد نهاد خانواده1 است. با این حال آمار رسمی طالق بهطور 

کامل نشاندهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی 

نیست؛ زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طالقهای عاطفی1 

اختصاص دارد، یعنی به زندگیهای خاموش و خانوادههای تو 

خالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی میکنند ولی 

 1. family 

 2. marriage

 3. marital relationship

 4. conflict

 5. divorce

 6. function of family institution

 7. emotional divorce

 8. legal divorce

 9. Steel, L., & Kidd, W.

 10. depression

 11. anxiety

 12. self- confidence

 13. isolation

 14. psychosomatic

 15. delinquency

 16. aggression

 17. tendency to drugs

 18. affaire

 19. neuroticism

 20. emotional literacy

 21. emotional intelligence 

 22. spiritual health

 23. resiliency

 24. body image

 25. perfectionism

 26. psychological basic needs



 

ز جمله اانسان، نیازهای بنیادین روانشناختی، به دالیل مختلف 

ثبات آنها در طول زمان، تاثیرات عمیق آنها بر شخصیت و رفتار 

های مدهای مثبت و منفی آنها در زمینهانسان و پیا

بشارت، ) از اهمیت ویژه برخوردارند 5فردیو بین 7فردیدرون

 9گری(. نظریه خودتعیین7934 هوشمند، رضازاده و لواسانی،

)پیوستگی( را  1تعلقو  5، شایستگی4پیرویسه نیاز خود

میل به  (.7325، 5333 )دسی و رایان، داندبنیادین می

اعمال شخصی و این که فرد احساس  1آغازگری، در تنظیمخود

خود او تعیین شده است،  کند پیامدهای رفتاری وی توسط

(. احساس 7325و رایان، دسی ) شودنیاز خودپیروی نامیده می

محیط، قابلیت اجرای وظایف شایستگی در مواجهه و تعامل با 

 ،مطلوب و ممانعت از آثار نامطلوب مختلف و توان خلق آثار

احساس برخورداری  است و در نهایتنیاز شایستگی  نشانگر 

از روابط اجتماعی رضایت بخش و حمایت گر، عالقمندی و 

 ستا نیاز تعلق )پیوستگی( معرفتعلق داشتن به دیگران، 

کند نظریه خودتعیین گری فرض می(. 5335)رایان و دسی، 

شود و رد از سوی محیط اجتماعی حمایت میزمانی که ف

شود، شایستگی و تعلق ارضا می خودمختاری،نیازهای بنیادین 

، ل)کو کندسوی رشد و شکوفایی حرکت میتا بهفرد طبیع

 .(5372 ،شلینکرت، مالدی و بایومن

 دارد که فرداشاره به این  طفیگری در روابط عاخودتعیین

که چرا در ستن ایننجای تحت اجبار دیگری بودن و یا ندابه

یک رابطه درگیر است، مشارکت کامل خود را در رابطه تصدیق 

(. نظریه 5379 کنی، هادن، پورتر و رودریگز،) کند

به  ها بستهگری بر این باور است که در تمام انسانخودتعیین

 عاطفیناختی، روابط میزان ارضای نیازهای بنیادین روانش

(. افرادی 5332الگاردیا و پاتریک، ) تر خواهند بودبخشرضایت

کننده سه نیاز بنیادین آنها ه در روابطی قرار دارند که ارضاءک

است، بیشتر خواهان ابراز احساسات خود هستند و با سهولت 

؛ به 5331 ،2الگاردیا) بیشتر به حمایت همسر خود می پردازند

(. برخی مطالعات 7934 ،رامش و رضازاده بشارت،نقل از 

                                                           

 ا با متغیرهای زناشوییارتباط نیازهای بنیادین روانشناختی ر

عنوان مثال در یک فراتحلیل از مطالعات به اند.نشان داده

کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در روابط بررسی

نشان ( 5331) همکارانعاشقانه، پاتریک، کنی، کاناولو و 

اند همسرانی که نیازهایشان در روابط عاشقانه بیشتر ارضا داده

نفس، نیروی حیاتی و عواطف مثبت بیشتر و شد، عزتمی

عواطف منفی کمتری را تجربه کردند. آنها نتیجه گرفتند که با 

توجه به پیامدهای کیفی این روابط، افرادی که در روابط 

تجربه کنند، رضایت از  عاشقانه، ارضای این نیازها را بیشتر

پژوهش براوو و زناشویی و تعهد بیشتری را نشان خواهند داد. 

( نشان داد که یکی از مهمترین عوامل 5373) لمپکین

اختالفات زناشویی، نیازهای برآورده نشده زوجین است. 

ن داد ( نشا7934)و همکاران  بشارتهش همچنین نتایج پژو

جین زو 3ریگازناختی با سانشرواین دبنیای هازنیای ضاارکه 

 دار دارد. بطه مثبت معنارا

شود نقش مهمی را بر بینی میاز عوامل دیگری که پیش

 زوجین است73انتظارات زناشویی طالق عاطفی اعمال کند،

و  77ها(. انتظارات زناشویی عبارتند از استاندارد5373 )ریوز،

بایدها شده و تعیینهای ازپیش ذهنی، چارچوب 75هایفرضیه

و نبایدهایی که زوجین در مورد همسر و زندگی زناشویی دارند، 

 ه،نباشند )خمس که ممکن است مبتنی بر واقعیت باشند و یا

واقع انتظارات یکی از پنج پدیده (. در7925

، استانداردها و 75هااسناد ،74ظارات، ادراکاتنت)ا79شناختی

 شدن(با تحریف در آن )نادرست و افراطیفرضیات( است که 

باکوم و ) شودسهیم می 71زناشویی درآشفتگی

اساس (. بر5333ه نقل از شارپ و گاننگ،؛ ب71،7333اپستین

ازه ( انتظارات به افراد اج5331) ورنس، نیلن و کابنظر ال

و افراد جدید، وقایع را درک، ها دهند در مواجه با موقعیتمی

رابطه انتظارات افراد درباره یک  بینی و مهار نمایند.پیش

ی که این انتظارات واقعا تحقق عاطفی و عاشقانه و میزان
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 1. interapersonal 

 2. interpersonal

 3. self-determination theory

 4. autonomy

 5. competence

 6. relatedness

 7. regulation

 8. La Guardia, J. G.

 9. adjustment
 10. marital expectations
 11. standard
 12. hypothesis
 13. cognitive
 14. perception
 15. attribution
 16. marital distress
 17. Baucom, D. H., & Epstein, N.



 (.5371 )ونیر و اسالیوان، است زناشوی

های هریک از شدن انتظارات و خواستهمیزان برآورده

ی تواند مبنای رضایت زناشویی قرار گرفته، فاصلهزوجین، می

یزان متواند توجیهی برای ن واقعیت و انتظارات از زندگی میبی

 و تدر، میلر) رضایت همسران از رابطه زناشویی فراهم کند

( نشان دادند افراد زمانی 7331) ونگلیستی و دالی (.5377

 کنند که انتظاراتشان ازرضایت زناشویی پایداری را تجربه می

ازدواج برآورده شده باشد، خواه این انتظارات باال باشد یا پایین. 

ای نسبت به زندگی بینانهاما اکثر افراد انتظارات غیرواقع

زناشویی دارند، مثال آنها انتظار دارند که همسرشان تمام 

)منسفیلد،  خالءهایی را که قبل از ازدواج داشتند پر کند

( 5377 به نقل از میلر و تدر، ؛5337) 7کنی و اسیتلی(. 5331

د اشود افربراین باور هستند که انتظارات صحیح، موجب می

و  کردهدرستی ارزیابی نیازهای شریک زندگی خود را به

نتیجه احساس ؛ دربینی کنندرا پیش رفتارهای یکدیگر

در آنها پرورش یافته، به  4و امنیت 9پذیریبینیپیش 5کنترل،

باالیی از رضایت زناشویی منجر سازگار و سطوح  5تعامالت

عدم تحقق انتظارات اند که ها نشان دادهپژوهش شود.می

طه های رابدم تناسب این انتظارات با واقعیتزناشویی و نیز ع

 1زناشویی منجر به سردی روابط عاطفی و نارضایتی زناشویی

؛ 7922 سفیری و هادیان،ابراهیمی و بنی فاطمه؛ ) شودمی

    .(7331فاور، منتل و السون، 

رسد بسیاری از مشکالت نظر میبنابر آنچه گفته شد به

یا نارضایتی همسران از عدم ارضای نیازهای  ارتباطی

و یا فاصله  واقعی و مبهموانشناختی و نیز از انتظارات غیرر

رابطه و واقعیت موجود نشات از بین انتظارات پیش موجود 

ی از عواملی که در بروز تعارضات از سوی دیگر، یک .گیردمی

، کندیجه طالق عاطفی نقش مهمی ایفا میزناشویی و در نت

در تعریف عملکرد خانواده است.  1ناکارآمدی عملکرد خانواده

شود که عملکرد خانواده، تالش مشترکی برای گفته می

                                                           

(. 7913 ثنایی،) در خانواده استبرقراری و حفظ تعادل 

ضادها ت عملکرد خانواده به توانایی در هماهنگی با تغییرات، حل

اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای و تعارضات، همبستگی بین 

، رعایت حد و مرزِ بین افراد، اجرای مقررات و اصول 2انضباطی

است.  3هدف حفاظت از کل نظام خانوادههاد با حاکم بر این ن

و تکالیف زناشویی برای عملکرد  هالذا انجام درست نقش

یا نابسامانی در روابط  هرگونه تغییر و خانواده حیاتی است و

خانواده را تحت تاثیر قرار نظام تواند عملکرد کل ها میزوج

(. یکی از الگوهای مهم در 7929 /7314 )مینوچین، دهد

است. این  73مستر زمینه بررسی عملکرد خانواده، الگوی مک

در  77توسط اپشتاین، بیشاب و لوین 7313الگو در اوایل دهه 

. این مدل که مبتنی بر رویکرد شددانشگاه مک مستر مطرح 

 تبادلی واحد زناشوییساختار، سازمان و الگوی  است،سیستمی 

دهد که روابط خانوادگی یا ه میکند و اجازرا توصیف می

 75وضعیت سالمت  تا اختالل ، ازوسیعیزناشویی در یک طیف 

مورد آزمایش قرار گیرد. بر اساس الگوی مک شدید روانی 

ابعاد مختلفی نظیرِ  توان درعملکرد کل خانواده را می ،مستر

 آمیختگی 74عاطفی، گوییپاسخها، ، ارتباط، نقش79حل مشکل

 (. 7913 نایی،ث) و کنترل رفتار بررسی کرد 75عاطفی

مفهومی است که تاثیر مستقیمی کارکرد مطلوب خانواده 

مندی از زندگی اف، روابط عاطفی خانواده و رضایتبر نیازها، اهد

با  ( و5333 ،بیشاب و اپستین ،)میلر، رایان، کیتنر داشته

 )عباسی اسفجیر و رمضانی، رضایت زناشویی ارتباط دارد

ادراک  ساختار، نقش، ارتباط، نظیرعواملی  همچنین .(5371

تاثیر  شخصیت همسران بر کارکرد خانواده هایو پویایی

اند که مطالعات نشان داده(. 5339 والش،) مستقیم دارد

فی عملکرد خانواده در ایجاد تعارضات زناشویی و طالق عاط

های متعددی بر نقش ساختار مؤثر است. در این زمینه پژوهش

ل مشکل و ابراز عواطف تأکید و عملکرد خانواده شامل ح

که  اند(. همچنین شواهد نشان داده7913 بهاری،) اندکرده

ی طالق و غیرطالق هاکیفیت روابط خانوادگی در خانواده
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های طالق تعارضات که در خانوادهطوریمتفاوت است، به

 نشان مطالعاتزناشویی بیشتری مشاهده شده است. این 

دهد که تعارضات زناشویی یکی از عوامل طالق است می

؛ بشارت 5331 لویس، -فرابوت و مک کینون )لیندزی، کلول،

نشان داد که ساختار  (5373) الکرناوی(. 7931 و کامران،

رد خانواده، رضایت اصلی عملک کنندهبینیخانواده پیش

 . نفس پایین استزناشویی و عزت

های ( دریافتند که نقش7335) و اشنبرگرپورتس، هاوول 

هم را بیشترین سعاطفی  گوییپاسخخانوادگی، کنترل رفتار و 

دارند. همچنین ارکیستر و  7سازگاری اجتماعی در تسهیل

وهشی نشان دادند که متغیرهای در پژ (7337) استیونسون

طور مکرر با وفور و بههای خانوادگی و همراهی عاطفی بهنقش

نشان  (7913) طالق در ارتباط است. در ایران پژوهش بهاری

 کارآیی گانههای سهطالق در سازههای در حال داد که زوج

خانوادگی و حل مشکل، های خانواده، یعنی ابراز عواطف، نقش

تری دارند. براساس های عادی عملکرد ضعیفنسبت به زوج

بین عملکرد خانواده ( 7929) های بهاری و صابریپژوهش

های غیرمطلقه )عادی( تفاوت در حال طالق و زوجهای زوج

این معنی که عملکرد خانوادگی معناداری وجود دارد، به 

با  .است های عادیتر از زوجهای در حال طالق پایینزوج

های پژوهشی که ذکر شد، استناد به مبانی نظری و یافته

بینی کرد که ارضای نیازهای بنیادین توان پیشمی

طالق عاطفی رابطه دارند؛   با روانشناختی و انتظارات زناشویی

ار گرفت. از سوی ای که در این پژوهش مورد بررسی قررابطه

کند که های پژوهشی این فرض را مطرح میدیگر مرور یافته

ممکن است در این رابطه نقش  یکی از متغیرهای مهم که

این یکی از عملکرد خانواده است. بنابر داشته باشد، هواسط

ای عملکرد خانواده بررسی نقش واسطههداف پژوهش حاضر ا

در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و انتظارات 

 . بنابر آنچه گفته شد سوال اصلیبودزناشویی با  طالق عاطفی 

بینی شده پیشش حاضر این است که آیا مدل طراحیپژوه

طالق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات 

(، برازش الزم را با داده 7)شکل زناشویی و عملکرد خانواده

 -7 دیگر پژوهش بدین شرح آزمون شدند: فرضیاتدارد؟ 

نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد 

عملکرد خانواده در  -5 ،خانواده بر طالق عاطفی تاثیر دارند

ویی و زناش راترابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظا

 .ای داردطالق عاطفی نقش واسطه

 

 

 

 

      

    

   
 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش .7شکل 

 

 روش

 نمونه و روش اجرای پژوهش ،جامعه آماری

، همبستگی است پژوهش روشپژوهش حاضر توصیفی و 

که در آن روابط بین متغیرها در قالب مدل عّلی مورد بررسی 

 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان. گرفتقرار 

 بود.های آموزش خانواده در شهر ابهر کننده در کالسشرکت

قبول برای انجام تحقیقات حجم نمونه براساس تعداد قابل

در نظر   نفر برای هر رابطه همبستگی 53تا  75همبستگی که 

 ،از بین افراد بنابراین برآورد شد. ،(5335)گیلز،  شودگرفته می

. دنانتخاب شد سادهگیری تصادفی صورت نمونهبه نفر 513

 آنها کنندگان، ازشرکت همکاری و رضایت جلب از پس

نیازهای بنیادین  مقیاس که شد خواسته

نیازها

ی 

بنیادی

  ن

انتظارا

ت 

 زناشویی

عملکر

د 

خانوا

 ده

طالق 

عاطف

 ی
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 1. social adjustment



 

 و )FAD( 5خانوادهابزار سنجش  ،)S-BNSG (7روانشناختی

 4طالق عاطفی و )MEQ( 9انتظارات زناشویی هایپرسشنامه

(EDQ)  پژوهش در کنندهشرکت 75را تکمیل نمایند. تعداد 

 کنار آماری هایتحلیل ها ازمقیاس به ناقص پاسخ دلیل ب

 نفر تقلیل 542 به پژوهش نمونه ترتیب این به و شدند گذاشته

طول مدت  از بودند عبارتمعیارهای ورود به پژوهش  .یافت

ازدواج حداقل پنج سال، عدم ابتال به بیماری خاص، عدم ابتال 

 ،به اختالالت روانشناختی، دارا بودن حداقل تحصیالت دیپلم

دامنه  عدم مصرف مواد مخدر و عدم وجود هر نوع اعتیاد دیگر.

و  35/99 سال با میانگین 53تا  55کنندگان سنی شرکت

های پژوهش براساس بود. داده 2 /77 انحراف استاندارد

های آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، ها و روششاخص

 ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.

 ابزار سنجش

 مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی

(BNSG-S). ارضای نیازهای بنیادین  مقیاس

گویه تشکیل  57 از( 5339، 5گنیه ؛S-BNSG( روانشناختی

شده است که ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی را در سطح 

های آزمون، سه دهد. گویهگیری قرار میعمومی مورد اندازه

ت های هفرا در اندازه زیرمقیاس خودپیروی، شایستگی و تعلق

نمره یک )اصال درست نیست( تا نمره هفت ای لیکرت از درجه

د. نمره باالتر در هر مقیاس نسنج)کامال درست است( می

جی های روانسننیاز است. ویژگی بیانگر سطح باالتر ارضای آن

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در سطح عمومی در 

صورت مقدماتی مورد تایید قرار گرفته های خارجی بهپژوهش

های (. ویژگی7934 ،بشارت و همکاران به نقل از) است

روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در 

 تایید شده است در چندین پژوهش بررسی و سطح عمومی

ای متشکل از های روانسنجی در نمونهویژگی(. 7937 بشارت،)

 593n =  ،514آزمودنی در دو گروه جمعیت عمومی ) 351

دختر و  931n =  ،571دانشجویان )مرد( و  551زن و 

مره ن پسر( مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ727

های خودپیروی، شایستگی و تعلق برای زیرمقیاس

و  35/3و  23/3، 21/3ترتیب های جمعیت عمومی بهیآزمودن

1. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-

S) 

2. Family Assessment Device (FAD) 

محاسبه شد که  37/3و 21/3، 23/3ترتیب برای دانشجویان به

درونی خوب مقیاس هستند. ضرایب ی همسانی دهندهنشان

های جمعیت یهای تعدادی از آزمودنهمبستگی بین نمره

ای ( در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته = 751nعمومی )

برای سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد. این ضرایب برای 

، 11/3ترتیب های خودپیروی، شایستگی و تعلق بهزیرمقیاس

معنادار بودند که نشانه   = 337/3pسطح در  11/3و  19/3

بخش مقیاس است )بشارت و همکاران، پایایی بازآزمایی رضایت

ور به روش در پژوهش حاضر  پایایی مقیاس مذک .(5375

 دست آمد.به 11/3آلفای کرونباخ 

پرسشنامه  .(MEQ) پرسشنامه انتظارات زناشویی

گویه  95 دارای( 7921 ،امیدوار؛ MEQ) انتظارات زناشویی

ای لیکرت از همیشه تا اصال درجه 5طیف  است که بر مبنای

( که حاکی از روایی باالی > p 37/3دار بود )امعن باال و

منظور تعیین پایایی پرسشنامه انتظارات پرسشنامه است. به

زناشویی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای 

، 23/3، 13/3ترتیب های فوق بهکرونباخ برای هر یک از حیطه

  (.7921)امیدوار،  بود 35/3و برای کل پرسشنامه  37/3 و

ابزار سنجش خانواده   .(FAD) سنجش خانواده ابزار

(FAD )سؤال  13( در7329) را اپشتاین، بالدوین و بیشاب

عملکرد خانواده بنا بر الگوی  سنجشهدف آن  .تهیه کردند

3. Marital Expectations Questionnaire (MEQ)   

4. Emotional Divorce Questionnaire (EDQ) 

5. Gagne, M. 
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)اصال = 3، بندرت = 7، گاهی = 5، اغلب = 9 و همیشه = 

4( طراحی شده است. حداقل نمره صفر و حداکثر 752 است. 

در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 3/37 

بهدست آمد.  بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از دو شیوه 

تعیین سازههای بنیادی و همبستگی درونی زیرمقیاسها با 

نمره کل استفاده شد. برای تعیین سازهها و عوامل بنیادی 

پرسشنامه، از تحلیل عاملی با چرخش متمایل استفاده شد که 

در نهایت 9 عامل براساس 91/5 درصد واریانسهای مجموع 

هشت عامل اول بهدست آمد. براساس این پرسشنامه، ابعاد 

انتظارات زناشویی عبارتند از: انتظار از همسر بهعنوان دوست 

و حامی )1 گزاره(، انتظار از زندگی زناشویی )77 گزاره(، و 

انتظار از یک رابطه ایدهآل )74 گزاره(. همبستگی تمام 

زیرمقیاسهای استخراج شده با یکدیگر و بهویژه با نمره کل 



 

مک مستر است. این الگو خصوصیات ساختاری، شغلی و 

 خانوادهسازد و شش بعد از عملکرد تعاملی خانواده را معین می

ها، همراهی عاطفی، آمیزش شامل حل مشکل، ارتباط، نقش

 کند. بنابراین ابزار سنجشعاطفی و کنترل رفتار را مشخص می

مقیاس برای زیرخانواده متناسب با این شش بعد، از شش 

مقیاس هفتم مربوط به عملکرد زیرعالوه یک آنها، به سنجش

ز امه هر سوال اکلی خانواده تشکیل شده است. در این پرسشن

، 5 = ، موافق7 = و با استفاده از کلید کامال موافق 4تا  7

نمرات  شود.گذاری میرهمن  4 = ، و کامال مخالف9 = مخالف

در پژوهش حاضر باالتر نشانگر کارکرد ناسالم خانواده است. 

دست آمد. به 21/3جهت بررسی پایایی آزمون  آلفای کرونباخ

های آن از مقیاسزیرابزار سنجش خانواده با ضرایب آلفای 

 .از همسانی درونی خوبی برخوردار است 35/3تا  15/3

بین و همزمان همچنین ابزار سنجش خانواده دارای روایی پیش

 (. 7913)ثنایی،  است

پرسشنامه طالق   (EDQ).طالق عاطفی پرسشنامه 

 3 و دارای گویه 91( دارای 7934، محمدی ؛ (EDQیعاطف

گیری، واکنش عاطفی، انتقاد و سرزنش، سکوت و جبهه عامل

افسردگی و  ،فقدان و منابع، قدرت آمیزش عاطفی،

 .استسرخوردگی، زاویه سوم، محدودکردن و مشکالت جنسی 

مقیاس پنج  بر اساسکه  استسوال  4هر کدام از ابعاد دارای 

و هر ماده شود سنجیده می)هرگز تا همیشه(  لیکرت ایدرجه

 91و  3است. طیف امتیاز کلی بین  4تا  7دارای ارزشی بین 

دهنده وجود طالق عاطفی بیشتر خواهد بود. امتیاز باالتر، نشان

پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر به روش آلفای . است

در پژوهش )محمدی و همکاران، دست آمد. به 34/3کرونباخ 

ساتید و متخصصان این حوزه ( روایی پرسشنامه توسط ا7931

 35/3نتایج آلفای کرونباخ کل سواالت و  ه استشدتأیید 

  دست آمده است.به

 هایافته

و ضرایب  نمراتن و انحراف استاندارد یمیانگ 7در جدول 

نیازهای بنیادین روانشناختی، متغیرهای همبستگی میان 

خانواده و طالق عاطفی ارایه شده  عملکردانتظارات زناشویی، 

شود که رابطه اساس نتایج ارایه شده، مشاهده میبر  است.

، - = 92/3r) طالق عاطفی با نیازهای بنیادین روانشناختی

37/3 < p) و انتظارات زناشویی (73/3r = - ،37/3 < p) 

مثبت و معنادار  ،منفی و معنادار و با متغیر عملکرد خانواده

(57/3r =  ،37/3 < p)  بود. رابطه عملکرد خانواده با نیازهای

( منفی و معنادار 52/3r = - ،37/3 < p) بنیادین روانشناختی

( معنادار 33/3r = -  ،35/3 < pولی با انتظارات زناشویی )

نبود. همچنین رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با انتظارات 

 ( معنادار نبود. 35/3r = - ،35/3 < pزناشویی )
 

 7جدول 

  نیازهای بنیادین روانشناختی،انتظارات زناشویی، عملکرد خانواده و طالق عاطفیضرایب همبستگی، میانگین  وانحراف استاندارد متغیرهای 

 متغیر 1 2 3 4

 نیازهای بنیادین 7   
 انتطارات زناشویی -35/3 7  

 عملکرد خانواده ** -52/3 -33/3 7 

7 

17/51 

54/ 59 

 

57/3 ** 

97/51 

32/5 

73/3- ** 

53/35 

55/75 

92/3- ** 

31/31 

15/74 

 طالق عاطفی

 میانگین

 انحراف استاندارد

**p ≥ 3/37 
ها، برازندگی الگوی پیشنهادی با دادهبرای تعیین کفایت 

 .مورد استفاده قرار گرفتهای برازندگی یبی از شاخصکتر

الگوی پیشنهادی را نشان  ششاخص های براز 5 جدول

. مربع دهدنشان می 5طور که مندرجات جدولهمان دهد.می

                                                           
1. Goodness of Fit Index (GFI)  

 73/5زادی آنسبت مربع کای به درجه  و 11/755 کای

شاخص و  7های شاخص برازندگیمیزان مؤلفه. محاسبه شد

در این مدل  باشد، 2/3که باید بزرگتر از  5یافتهبرازندگی تعدیل

های برازش شاخص. دست آمدبه 22/3و  35/3 ترتیببه

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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و برازش  9برازش نسبی ،5تطبیقی شبراز ،7شدههنجار

ترتیب باشد، در این مدل به 3/3رگتر از که باید بز 4افزایشی

ریشه  شاخص محاسبه شد. 31/3و  34/3، 31/3، 35/3

 32/3از  کمتر آنکه حد مجاز  5میانگین مربعات خطای برآورد

برآورد شد. با توجه به  312/3در مدل تحت بررسی  ،است

شود که تمامی مالحظه می ها ها و خروجیشاخص

توان ی. بنابراین مهای برازش مدل در حد مطلوب استشاخص

ین ا گفت که مدل فرضی از برازش نسبتا خوبی برخوردار است.

مدل  ،در مجموع مدل ارائه شده که دهدها نشان میشاخص

 خوبی با آن منطبق هستند. های تجربی بهمناسبی است و داده
 5 جدول

 های برازش الگوی پیشنهادیخصشا 

 

نیازهای بنیادین روانشناختی، به منظور آزمون رابطه علی 

خانواده و طالق عاطفی از روش  عملکردانتظارات زناشویی، 

 5تحلیل مسیر استفاده شد . نتایج الگوی پیشنهادی در شکل 

 نشان داه شده است.

 

      
               

                5555 

  
 

 

 

 
 یافته با ضرایب استانداردنمودار مسیرهای مدل برازش .  5شکل 

 .ترتیب ، ضرایب بتا و ضرایب تبیین هستندبه هاداخل مستطیلتوجه: اعداد روی خطوط  مسیر و 

 

ایب استاندارد روابط مستقیم، مسیرها و ضر 9جدول 

ا را همستقیم و کل به همراه ضرایب تبیین مربوط به متغیرغیر

هر  مستقیماثرات غیر دهد.در الگوی پیشنهادی نشان می

آن  مسیرهای جداگانهضرایب از طریق حاصل ضرب  متغیر

شده در جدول هئبا توجه به اطالعات ارا شود.متغیر محاسبه می

 = 33/3) شود که نیازهای بنیادین روانشناختیمالحظه می 9

βاشته د معنادار طور مستقیم بر طالق عاطفی اثر( نتوانست به

و اثر  ( منفی و معنادار = 55/3β) آنمستقیم اما اثر غیر ،باشد

رات زناشویی بر انتظا اثر .بود قابل توجه ( = 17/3β) کل آن

طور ( و هم به = 73/3β)طور مستقیم طالق عاطفی هم به

 53/3β( منفی و معنادار بود و در کل ) = 73/3β) مستقیمغیر

( توانست بر طالق عاطفی تاثیر داشته باشد. طالق عاطفی  =

 پذیرد.( اثر مثبت معنادار می=3β /17) خانواده عملکرداز 

خانواده تحت تاثیر مستقیم نیازهای بنیادین  عملکرد

(  = 74/3β) ( و انتظارات زناشویی = 19/3β) روانشناختی

  قرار داشت.

 

 

RMSEA IFI RFI CFI NNFI NFI PNFI 

 

AGFI GFI /df2x df p 2x شاخص 

 برازندگی

312/3 31/3 34/3 31/3 31/3 35/3 14/3 

 

مدل  11/755 33/3 17 73/5 35/3 22/3

 پیشنهادی

نیازهای 

بنیادین 

روانشناخت

 ی

انتظارات 

 زناشویی

عملکرد 

 خانواده

55/0 ** 

طالق 

 عاطفی

35/0 ** 

33/3-  

-3/73* 

-3/19** 

 

-3/74* 

 

3/17** 
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 1. Normed Fit Index (NFI)

 2. Comparative Fit Index (CFI)

 3. Relative Fit Index(RFI)

 4. Incremental Fit Index(IFI)

5. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA)



 
 

 9جدول

 ضرایب استاندارد، مستقیم، غیرمستقیم، کل و ضرایب تبیین مدل

 مسیر                  مسیر                                  مسیر                             غیر مستقیم لاثر ک                       مستقیم ضریب تبیین

 طالق عاطفی ازبر روی        59/3

 روانشناختی نیازها بنیادین  -33/3  **-55/3  **-17/3 

 انتظارات زناشویی  *-73/3  *-73/3  **-53/3 

 خانواده عملکرد  **17/3  -  **17/3 

 بر روی طالق عاطفی از       53/3

 خانواده عملکرد  **17/3  -  **17/3 

 بر روی کارکرد خانواده از      55/3

 نیازها بنیادین روانشناختی  **-19/3  -  **19/3 

 انتظارات زناشویی  *-74/3  -  *-74/3 

 50/0<  p* 0/01< p ** 

 

 

بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که 

ه در رابطه بین نیازهای بنیادین نقش واسطه ای عملکرد خانواد

روانشناختی و انتطارات زناشویی با طالق عاطفی توسط شواهد 

شود. در مدل پیشنهادی واریانس نمرات طالق تجربی تایید می

عاطفی از طریق  متغیرهای نیازهای بنیادین روانشناختی، 

( و از طریق  عملکرد 2R  =59/3 ) انتظارات زناشویی و عملکرد

توجهی به میزان قابل بود که (2R  = 53/3) خانواده به تنهایی

 بنیادین روانشناختی یتبیین شد. همچنین متغیرهای نیازها

درصد از  55( 2R   =55/3) و انتظارات زناشویی توانستند

تغییرات عملکرد خانواده را تبیین کنند.

 بحث
پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال بود که  اصلی هدف

بینی طالق عاطفی بر اساس  شده پیشمدل طراحی آیا

نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد 

اکی از برازش یج حانت خانواده، برازش الزم را با داده دارد؟

 نشان داد که بین نتایج پژوهشها بود. مناسب مدل  با داده

طه رابارضای نیازهای بنیادین روانشناختی با عملکرد خانواده 

بررسی مسیرهای . همچنین منفی و معنادار وجود دارد

مسیر نیازهای بنیادین روانشناختی با مستقیم نشان داد که 

ی نیازهای بنیادین روانشناختی طالق عاطفی معنادار نبود. ول

 بر طالق عاطفی همستقیم و از طریق عملکرد خانوادطور غیربه

 پیشین هایها با نتایج پژوهشاین یافته گذارد.تاثیر می

؛ دسی 5331 ،و همکاران پاتریک ؛7934بشارت و همکاران ،)

گری بر این . نظریه خودتعیینهمسو است (5331 و همکاران،

ها بسته به میزان ارضای نیازهای باور است که در تمام انسان

د تر خواهنبخشعاشقانه رضایت طبنیادین روانشناختی، رواب

بر این اساس می توان گفت  (. 5332الگاردیا و پاتریک، ) بود

ر د تعلقارضای نیازهای بنیادین خودمختاری، شایستگی و 

حل های د عملکرد خانوادگی آنها در زمینهافراد، باعث بهبو

ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و مشکل، ارتباط، نقش

. در شودو درنتیجه کاهش طالق عاطفی می  کنترل رفتار

 ان،)دسی و رای گریبرپایه نظریه خودتعیین ،تبیینی دیگر

ت یج مثباارضای نیازهای بنیادین روانشناختی بر نت ،(7325

ریه مطابق با این نظ گذارد.انگیزشی، شناختی و رفتاری اثر می

منبع رشد و کارکرد سالم انسان، ارضای نیازهای بنیادین 

طور مستمر ارضا شوند، چنانچه این نیازها به روانشناختی است.

کنند، اما اگر از ارضای این طور موثر رشد و عمل میافراد به

نیازها جلوگیری شود، افراد به احتمال بیشتری با ناهنجاری و 

عدم عملکرد بهینه مواجه خواهند شد که این امر در خصوص 

گری طبق نظریه خودتعیین رب عملکرد خانواده نیز صادق است.

ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی تاثیر مثبتی بر متغیرهای 
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 ر حد مطلوبیانگیزشی دارد. به عبارت دیگر اگر این نیازها د

ه شوند و بها درگیر میفعالیت درطور موثر ارضا شوند، افراد به

به نقل از ؛ 5332) یابند. دسی و رایانعملکرد مثبتی دست می

( معتقدند که انرژی حاصل 7939،، صالح نجفی و امانیازیحج

ضای نیازهای بنیادین روانشناختی، باعث توانمندسازی از ار

های مهم طور خودانگیخته در فعالیتشود و فرد بهخود می

توان گفت . بر این اساس میاستمرار و پشتکار خواهد داشت

ین یادهای بنکه عملکرد بهینه خانواده بازتابی از ارضای نیاز

 کند کهگری فرض میروانشناختی است. نظریه خودتعیین

و  درونی ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی برای انگیزش

ها و در نتیجه عملکرد بهینه ضروری انجام کامل وظایف و نقش

زمانی که این نیازها توان گفت می و در چارچوب خانواده  است

ند باعث بهبود عملکرد خانواده ارضا شوند و به خوبی پرورش یاب

بر کاهش طالق عاطفی تاثیر  هم به نوبه خودکه آن شودمی

  گذارد.می

ر طون داد که انتظارات زناشویی هم بهنتایج پژوهش نشا

ر خانواده ب مستقیم از طریق عملکردطور غیرمستقیم و هم به

های وهشها با نتایج پژاین یافته گذارد.طالق عاطفی تاثیر می

؛ باستانی، گلزاری و 7937ابراهیمی و بنی فاطمه، ) پیشین

؛ فاور، منتل و 7922؛ سفیری و هادیان، 7923روشنی ،

( 5371 ونیر و اسالیوان؛ 5377؛ میلر و تدر،7333اولسون، 

  میزان( 5377) به اعتقاد میلر و تدرهماهنگ و همسو است. 

زوجین،  های هریک ازبرآورده شدن انتظارات و خواسته

واقعیت  نفاصله بی گیرد وزناشویی قرار  تواند مبنای رضایتمی

تواند توجیهی برای رضایت همسران و انتظارات از زندگی می

( 7331ونگلیسی و دالی ) .از رابطه زناشویی فراهم کند

دریافتند زمانی که انتظارات زناشویی فرد تحقق یابد، از رابطه 

انی که انتظارات زناشویی رضایت خواهد داشت. برعکس، زم

تحقق نیابد، افراد عدم رضایت و دلسردی را در رابطه زناشویی 

 تجربه خواهند کرد. خواه انتظارات زناشویی تحقق یابد یا نه،

 تواندکند که نمیدرونی را تجربه میفرد یک حالت ذهنی و 

ادراک شخص از اینکه آیا انتظارات او از  آن را نادیده بگیرد.

واج تحقق یافته است یا نه، در برداشت کلی او از ازد ازدواج

 رسد.نظر میبسیار مهم و حیاتی به

( براین 5377، به نقل از میلر و تدر ؛5337) کنی و اسیتلی

شود افراد نیازهای هستند که انتظارات صحیح، موجب میباور 

بی کرده، رفتارهای شریک زندگی خود را به درستی ارزیا

کنند، در نتیجه احساس کنترل، بینی یکدیگر را پیش

پذیری و امنیت در آنها پرورش یافته، به تعامالت بینیپیش

اور شود. فباالیی از رضایت زناشویی منجر میسازگار و سطوح 

( دریافتند که طالق و جدایی زوج ها 7333) و اولسون منتل

یتی واقعناشی از فاصله بین انتظارات و تصورات آنها از ازدواج و 

ابراین بن بود که در یک رابطه زناشویی آن را تجربه کرده بودند.

، عاتآورده شدن انتظارات و توقتوان گفت که در صورت برمی

بیند و تصور سود در دهنده میفرد خود را در موقعیت پاداش

اشت و در مقابل اگر این انتظارات، دزندگی زناشویی را خواهد 

، وی خود را زیان برآورده نشود اردد طبق آنچه که فرد توقع

از  انتظاراتبیند. استمرار ناکامی و ناتواتی در تحقق دیده می

ها از یکدیگر دلسرد شود که زوجزندگی مشترک موجب می

ر ها از همدیگ. به عبارت دیگر این دلسردی و ناامیدی زوجشوند

ارات، بر انگیزه و توانایی آنها در جهت ظانت ندر برآورده کرد

ای فرد در خانواده تاثیر منفی هوظایف و نقشانجام موثر 

و بروز ارد و موجب تضعیف عملکرد کلی خانواده ذگمی

دگی زناشویی و در نهایت دوری ها در زناختالفات و تعارض

  .شودها از یکدیگر و طالق عاطفی میزوج

اد که عملکرد خانواده بر نتایج پژوهش نشان دهمچنین 

 هاینتایج این یافته با نتایج پژوهش طالق عاطفی تاثیر دارد.

پور، اسدی، کیانی، بخشی  (،5371) عباسی اسفجیر و رمضانی

سالمی  ،، سرابی(، پرویزی7937)پور و احمد دوست شیر علی

 و لیندزی و همکاران (5373) الکرناوی ،(7935)و کلهری 

در تبیین احتمالی نحوه تاثیر  همسو است.( هماهنگ و 5331)

عملکرد  توان گفت کهعملکرد خانواده بر طالق عاطفی می

 تضادها و خانواده توانایی در هماهنگی با تغییرات، حلمثبت 

اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای تعارضات، همبستگی بین 

انضباطی، رعایت حد و مرزِ بین افراد، اجرای مقررات و اصول 

ف حفاظت از کل نظام خانواده است؛ حاکم بر این نهاد با  هد

ها و تکالیف زناشویی برای عملکرد لذا انجام درست نقش

یا نابسامانی در روابط  هرگونه تغییر و خانواده حیاتی است و

تواند عملکرد کل سیستم خانواده را تحت تاثیر قرار ها میزوج

های دارای عملکرد هدر خانواد. (7314/7929)مینوچین،  دهد

ها و افتد، نقشطور مناسب اتفاق میمناسب، حل مساله به

پذیر هستند، ارتباطات ها روشن، واضح و انعطافمسئولیت

مستقیم بوده و ارتباطات کالمی با عالیم چهره و زبان همخوان 

ها است، همراهی عاطفی و نظارت مناسب وجود دارد، تعارض
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 روازاین (. 5379شود )بارکر و چانگ، مطرح و حل و فصل می

د عملکرد ازوجین در هریک از ابع هرقدرکه  توان گفتمی

جربه ت تری راو منسجم بهتر رابطه عمل کنند، مدترآکارخانواده 

زناشویی  هایتعارض باعث کاهش خود خواهند کرد که این امر

 شود.می نتیجه کاهش طالق عاطفیو در

دو سطح نظری و عملی  درهای پژوهش حاضر یافته

های پژوهش حاضر به لحاظ نظری، یافته تواند مفید باشد.می

ه یک مدل علی، شواهد تجربی مناسبی در تایید نقش ئبا ارا

 و انتظارات زناشویی ،ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی

های فتهیا در طالق عاطفی فراهم آورد. عملکرد خانواده

نتایج حاصل از  تلویحات کاربردی است.پژوهش حاضر دارای 

ها، تواند در وهله اول مورد استفاده خانوادهاین پژوهش می

روانشناسان، مشاوران و درمانگران قرار گیرد. همچنین 

گذاران امر خانواده و ازدواج، وزارت آموزش و پرورش، سیاست

توانند از وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی نیز می

یج این پژوهش انت. شوندمند حاصل از این پژوهش بهره نتایج

وانشناختی و انتظارات ارضای نیازهای بنیادین رنشان داد که 

کرد رگذاری بر عملیاز طریق تاثو  مستقیمطور غیرزناشویی به

 وان ترو میازاین تواند بر طالق عاطفی تاثیر گذارد.خانواده می

چارچوب های آموزشی مناسب در تدوین برنامهاز طریق 

 و سازی زوجینتوانمندپیش از ازدواج،  هایآموزش

در جهت نحوه ارضای نیازهای ، قبل از طالق هایمداخله

د ، به اصالح و بهبوبنیادین روانشناختی و انتظارات زناشویی

رو گام موثری در کاهش اقدام نمود و ازاینعملکرد خانواده 

 نوع همبستگیتحقیق حاضر از  برداشت.طالق عاطفی زوجین 

دهی بوده است. ها از نوع خودگزارشو شیوه گردآوری داده

 رو استنباط علی از نتایج باید با احتیاط انجام گیرد.ازاین

های جامعه آماری، حجم نمونه و دلیل محدودیتهمچنین به

و  اجتماعی،عدم کنترل متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی

ن جانب احتیاط آهای حاصل از در تعمیم یافته فرهنگی باید

منظور گسترش دانش و بینش تجربی در به یت نمود.ارا رع

مختلف بر طالق عاطفی، ارائه  زمینه نحوه تاثیر متغیرهای

اند توهای مفهومی دیگر و درنظر گرفتن سایر متغیرها میمدل

همچنین بررسی عوامل فردی، خانوادگی،  راهگشا باشد.

های آتی یژه هر جامعه، ضرورت انجام پژوهشو بافت و فرهنگ

   سازد.در این زمینه را مطرح می

 

 منابع
(. طالق عاطفی و 7937ابراهیمی، س.، و بنی فاطمه، ح. )

مجله مطالعات عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده. 
 .1 -55، 71جامعه شناسی.

 آسی بررسی(. 7939ارجمند سیاه پوش، ا.، و پیرامون، ن. )

 و (ساله 93تا  53) زنان دید از عاطفی طالق شناختی

 بعثت شهرک در ساکن بر فرزندان آن پیامدهای

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ماهشهر.  شهرستان
 .3-55، 5جوانان، 

شناسی ای بر جامعهمقدمه (.5337استیل، ل.، و کید، و. )
. ترجمه فریبا سیدان و افسانه کمالی مهارتی خانواده

 (. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا. 7922)

بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر (. 7921امیدوار، ب. )
های زناشویی دانشجویان در آستانه انتظارات و نگرش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . پایانازدواج در شهر شیراز

      اصفهان.

(. بررسی علل 7923، و روشنی، ش. ).باستانی، س.، گلزاری، م

فصلنامه بررسی مسائل شناسی طالق هیجانی. و سبب
 . 7 -53، 7اجتماعی ایران، 

(. پیامدهای 7933باستانی، س.، گلزاری، م.، و روشنی، ش. )

فصلنامه واجهه با آن. های مطالق عاطفی و استراتژی
 .  547 -551، 1خانواده پژوهی، 

های خاموش در شناسی زندگیجامعه(. 7921بخارایی، ا. )
 . تهران: پژواک جامعه.ایران )طالق عاطفی(

پور، ا.، و بخشی پور، ب.، اسدی، م.، کیانی، ا.، شیرعلی

(. رابطه عملکرد خانواده با تعارض 7937احمددوست، ح. )

دانش و پژوهش در های در آستانه طالق. جزناشویی زو
 .73 -73، 79روانشناسی کاربردی، 

 مقیاس سنجشی های ویژگی بررسی(. 7937) ع. م. بشارت،

 جامعه از ای نمونه در روانشناختی بنیادین نیازهای ارضای

 .1 -54، 47 روانشناختی، علوم مجله . ایرانی

ای مشکالت (. نقش واسطه7931بشارت، م. و کامران، م. )

های والدگری و مشکالت شخصی در رابطه بین سبکبین

 .  9-71، 4دو فصلنامه روانشناسی خانواده، زناشویی. 

نقش  (.7934بشارت، م.، رامش، س.، و رضازاده، م. )

کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضای تعدیل
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دو ین روانشناختی و سازگاری زوجین. نیازهای بنیاد
 . 75 -51، 5فصلنامه روانشناسی خانواده، 

بشارت، م.، هوشمند، ن.، رضازاده، م. ر.، و غالمعلی لواسانی، 

کننده ارضای نیازهای بنیادین نقش تعدیل ( .7934) م.

های فرزندپروری والدین روانشناختی در رابطه بین سبک

دو فصلنامه روانشناسی و رضایت زناشویی فرزندان. 
 .75 -52، 7خانواده، 

ارزیابی و مقایسه کارآیی خانواده بین (. 7913بهاری، ف. )
های در حال طالق مرجوعی به های غیرطالق و زوجزوج

نامه ن. پایابخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.

(. مقایسه عملکرد خانوادگی 7929بری، م. )بهاری، ف. و صا

های در حال طالق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی زوج

 .15 -13، 73مجله علمی پزشکی قانونی،وغیرمطلقه. 

(. 7935پرویزی،  ف.، سرابی، پ.، سالمی، ح.، و کلهری، ن. )

بینی رضایت زناشویی بر اساس نقش عملکرد خانواده پیش

، 5ماهنامه پژوهش ملل، ی زوجین. و الگوهای ارتباط

755- 777. 

. های سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 7913ثنایی، ب. )

 تهران: بعثت.

(. نقش 7939حجازی، ا.، صالح نجفی، م.، و امانی، ج. )

ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین واسطه

 مجله روانشناسی معاصر،روانشناختی و رضایت از زندگی، 
3 ،22 – 11. 

آموزش قبل از ازدواج: آموزش عملی برای (. 7925خمسه، ا. )
 . تهران: دانشگاه الزهراء، پژوهشکده زنان.های جوانزوج

(. رابطه طالق 7939زمانی، س.، احدی، ح.، و عسگری، پ. )

فصلنامه مطالعات گرایی، عاطفی با تصویر بدنی و کمال
 . 773-791، 73روانشناختی، 

(. بررسی رابطه تحقق 7922ز. )خ.، و هادیان، سفیری، 

انتظارات زنان متأهل از همسرانشان با رضایت زناشویی. 

 .43-13، 94پژوهشنامه علوم اجتماعی، 

بینی طالق بر اساس صفات (. پیش7935شاهمرادی، س. )

. شناختیهای جمعیتشخصیتی، اختالالت روانی و ویژگی

 . 17-77،23تی زنان و خانواده، تربی -فصلنامه فرهنگی

های (. رابطه بین تعارض7933راد، س.، و وارسته فر، ا. )صفایی

ی هاکننده به دادگاهزناشویی با طالق عاطفی زنان مراجعه

 .25 -731، 53فصلنامه پژوهش اجتماعی، شرق تهران. 

بینی طالق عاطفی بر اساس پیش(. 7935پور زارع، ف. )کریمی
های آوری و سبکسالمت معنوی، تاب هوش هیجانی،

نامه کارشناسی ارشد، . پایاندفاعی در زوجین شهر بوشهر

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی (. 7934محمدی، ف. )
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده . پایانآزمون طالق عاطفی

 فارس.دانشگاه خلیجادبیات و علوم انسانی، 

های اجتماعی زنان در دهه بررسی آسیب(. 7929محمدی، ز. )
. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی 7923و  7913

 اجتماعی زنان و خانواده.

. ترجمه باقر درمانیخانواده و خانواده( . 7314مینوچین ، س. )

 (. تهران : امیرکبیر.7929ثنایی )

. تهران: درمانیشاوره ازدواج و خانوادهم(. 7935نژاد، ش. )نوابی

 انجمن اولیاء و مربیان.

(. نقش سواد 7935آباد، م. ج. )هاشمی، ف.، و اصغری ابراهیم

گری حل بینی طالق عاطفی با میانجیعاطفی در پیش

-15، 5فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی، تعارض. 

53. 
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