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هدف پژوهش  گسیختگی خانواده است.هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از همطالق عاطفی از مهمترین آسیب چکیده:

 31أهل )مت فردبینی طالق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیشحاضر بررسی 

ی هاغدغهد، پرسشنامه (FCPQ-R)نظر شده الگوهای ارتباطی پرسشنامه تجدید کنندگانشرکتدر این پژوهش شرکت کردند.  زن( 17مرد و 

طی و الگوی ارتبانتایج نشان داد که طالق عاطفی با ساختار انگیزشی انطباقی را تکمیل کردند.  (EDS) و مقیاس طالق عاطفی (PCI)شخصی 

یل مثبت و معناداری دارد. نتایج تحل قی و الگوی ارتباطی همنوایی رابطهمنفی و معنادار ولی با ساختار انگیزشی غیرانطبا گفت و شنود رابطه

شود. بر تبیین میالگوهای ارتباطی خانواده  و ساختار انگیزشیاریانس طالق عاطفی توسط متغیرهای درصد از و 75رگرسیون نیز نشان داد 

های الزم در جهت بهبود الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی انطباقی ه آموزشبا ارائ توان بیان کرد کهدست آمده میهاساس نتایج ب

 توان طالق عاطفی را کاهش داد.قاضی طالق هستند میزوجینی که مشکل طالق عاطفی دارند یا مت

 : طالق عاطفی، الگوهای ارتباطی خانواده، ساختار انگیزشیکلیدیهای واژه
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:  Emotional divorce is one of the most important traumas that the family faces and is the most important factor 

in family breakdown. The purpose of this study was to investigate the role of family communication patterns and 

motivational structure in predicting emotional divorce of couples. One hundred sixty-one married individuals (87 males 

and 74 females) participated in the study. Participants completed the Revised Communication Patterns Questionnaire 

(FCPQ-R), the Aspects Questionnaire (PCI) and the Emotional Divorce Scale (EDS). The results showed that emotional 

divorce was correlated negatively with adaptive motivational structure and communication pattern, but positively with 

non-adaptive motivational structure and conformity pattern. The results of regression analysis also showed that 45% of 

the variance of emotional divorce was explained by the motivational structure variables of family communication 

patterns. Based on the results, it can be stated that by providing the necessary training to improve family communication 

patterns and adaptive motivational structure of couples who have emotional divorce or are seeking divorce, emotional 

divorce can be reduced. 
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 مقدمه

فردترین نهاد اجتماعی است بهنخستین و منحصر 7خانواده

معه را مرهون سالمت و رضایت که سالمت و بهروزی یک جا

به آن اندازه  ایو رابطه یر هیچ نهادثتأ واند آن دانسته یاعضا

از دوام عمیق و شدید برخوردار نیست )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

 ،افتد و عملکرد آنآنچه در یک خانواده اتفاق می (.2972

پذیری و کاهش تواند یک عامل کلیدی در ایجاد انعطافمی

ا وقایع و شرایط ت زمان حال و آینده در رویارویی بخطرا

 (. طالق2992 ،موجودی سیلبرن وزوبریک، نامطلوب باشد )
است که فروپاشی  9های خانوادگییکی از مهمترین آسیب2

فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی داشته و برای زنان نسبت 

 ، توسلی و مهرآرا،به مردان اثرات منفی بیشتری دارد )موسایی

(. طالق سبب باال رفتن استعداد ابتال به بیماری )بلوم 2977

 ،، هالکویست، دالمن و جانکبجورکنستام ؛7313وآشر و وایت، 

؛ 2977)اسبارا و الو و پارتلی،  یسک مرگ زودهنگام( و ر2979

شور، رلفز، بوگیی و ؛ 2977دونروویچ ودریپال و کاپیل، 

از ارتباط طالق و  هاشود. پژوهشمی (2972، استوارتز

 .(2977، د )اسبارا، امری، بیم و اوکرندهخبر می 7دگیافسر

بر کیفیت زندگی و عملکرد  ، طالق همسرانعالوه بر این

، وآماتو دیپرنا ، یآنتونگذارد )فرزندان نیز تأثیر منفی می

های اجتماعی و عواملی مانند محدودیت سو (. از دیگر2977

های تحمیلی، ترس و فرار فرهنگی، مشکالت اقتصادی، ازدواج

فامیل در امر  چشمی با دوستان واز تنها ماندن، چشم و هم

رسمی ازدواج، خشونت و عصبانیت و ... گاهی مانع جدایی 

 (.7939شود )منادی، می همسرا

که زنان مطلقه  اندتأیید کردهها نتایج پژوهشهمچنین 

تحمل بالتکلیفی م عدو  2، اضطراب5سسترصورت معناداری ابه

( و 7932گان، قاسم بکلو و وکیلی، پور، محمدزاد)اسماعیلباال 

 تتری نسبپایین 3تر و تحمل پریشانیآشفته 1الگوهای ارتباطی

و این قبیل عوامل ممکن است زوجین مطلقه دارند به زنان غیر

ایا، الرع)امین را در گرفتن تصمیم برای طالق رسمی مردد کند

                                                           
1. family 

2. divorce 

3. family injuries 

4. depresion 

5. stress 

6. anxiety 

7. communication patterns 

8. tolerance of distress 

توان به دو دسته طالق را می(. 7935و اسمعیلی، کاظمیان 

که در آن زوجین با مراجعه به  ،3تقسیم کرد: طالق آشکار

 ،و طالق پنهان شوندطور رسمی از یکدیگر جدا میاه بهدادگ

ا همدیگر که در این حالت زوجین بنا به ضرورت و اجبار ب

و یا  79الق عاطفیکنند که به این نوع طالق، طزندگی می

(. 7939 داوودی و محمدی، ،)پروین شودنیز گفته می خاموش

( 7939)الحی امیری، حکمت پور و فدایی ص پژوهشنتایج 

هایی که در آنها طالق عاطفی وجود دارد نشان داد خانواده

 هایهای عادی قادر به حل مشکالت و تعارضنسبت به خانواده

مد و مختل آخود نیستند، ارتباط عاطفی اعضای خانواده ناکار

 طرز ضعیفیها و عملکرد کلی بهنه تعامل نقشاست و در زمی

در حقیقت آثار و پیامدهای طالق عاطفی بیشتر  اند.عمل کرده

؛ به 2971از طالق آشکار یا قانونی است )هاشمی و همایونی، 

 (.7931نقل از خان محمدی، بزازیان، امیری مجد و همکاران، 

در  72و اعتماد 77کیفیت زندگیهمچنین بین طالق عاطفی با 

احمدوند  دوند،روابط زناشویی رابطه معکوس وجود دارد )احم

ی نی شدیدر درونتیجه فشاق تصمیم به طال (.7932و بابایی، 

که ممکن است به علل متنوع و گوناگونی برای زوجین ست ا

 (. 7333اتفاق بیافتد )یونگ و لونگ، 

عاطفی مؤثر باشد، تواند در طالق یکی از عواملی که می

خانواده  است. در الگوهای ارتباطی 79الگوهای ارتباطی خانواده

گیری و جهت77گیری گفت و شنود دو بعد زیربنایی جهت

(. 7337است )فیتز پاتریک و ریچی،  شدهمطرح  75همنوایی

وجود دارد، اعضای خانواده هایی که گفت و شنود در خانواده

ته با یکدیگر در تعامل خصورت خودانگیطور مکرر و بهبه

های مختلف با یکدیگر به طور آزادانه درباره موضوعهستند، به

وط های مربپردازند و با همفکری، تصمیمبحث و تبادل نظر می

گیری همنوایی به این کنند. جهتبه خانواده را اتخاذ می

معناست که روابط خانواده بر همسان بودن بازخوردها، 

کند )کوئرنر و کید میاجتناب از تعارض تأها، عقاید و شارز

(. در زمینه ارتباط الگوهای ارتباطی 7331، فیتزپاتریک

9. obvious divorce 

10. emotional divorce 

11. quality of life 

12. confidence 

13. family communication pattern 

14. conversation 

15. conformity 
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خانواده با طالق عاطفی، تحقیقات پیشین مستقیمی موجود 

 که بین ابعاد ه استهای انجام شده نشان دادنیست. اما پژوهش

الگوهای ارتباطی خانواده با کنترل عواطف رابطه معناداری 

ل بینی کنتردارد و ابعاد الگوهای ارتباطی قادر به پیش وجود

زاده، مرادخواه، ملکی و حبیب، )ملکی استعواطف زوجین 

تحقیقی دیگر نشان داد که ساختار  نتایج (. همچنین7935

تواند روابط قدرت در خانواده و الگوهای ارتباطی خانواده می

پور و چیناوه، بینی کند )خواهانیزوجین را پیش 7صمیمانه

عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی  دیگر نیز (. از سویی7935

، بینی کند )پرویزیتواند رضایت زناشویی را پیشزوجین، می

و  وگسـهت و اـلکو(. مطالعه 7935سرابی، سالمی و کلهری، 

 ،ل ارتباطیمشکالت و مسائ ن دادنشا ( در استرالیا7333)الن 

 ترین علت طالق است. شایع

یر ثتواند بر طالق عاطفی زوجین تأمی از عوامل دیگری که

است. طبق دیدگاه ککس و کلینگر  2بگذارد ساختار انگیزشی

و یفا میکنند اندگی بشر ی در زنقش کلید ،افهد( ا2997)

ف تعقیب یک هدب و نتخام اندگی مستلزری در زهر کام نجاا

، سیدرهند اخون فشااهداند که به ور دارکه باادی فراست. ا

دی و شا معموال، ندارندوری که چنین باادی فرانسبت به 

د دارند. در دیدگاه ککس و ندگی خوی از زضایت بیشترر

ود شعنوان فرآیندهایی تعریف میانگیزش به (2997) کلینگر

س، سااین ابر سازند. های رسیدن به هدف را میسر میکه راه

ه نگیزشی نامیدر انها ساختای آجستجوی هاهشیود و فراف هدا

( 7939)الحی فدری، باقری نژاد، فرزانه و همکاران ص .شوندمی

و  یدر پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار انگیزش

در سطح کلی موفقیت نشان دادند که  9رضایت زناشویی

د ـناتویـدگی مـنزمختلف ی هاحیطهاف در هداستیابی به د

همچنین  در تعیین رضایت زناشویی باشد.ی ـل مهمـعام

ست که بین ن داده انشا (2992ت و چرچ )لیویقات اتحق

و  5مثبتت هیجاناف و یک طراز  7یشیاگری خووخلق

د دارد. جوی وهمبستگی قو ،فتعقیب هد دن دربولفعا

یک، ترونوی هارفتاو رجتنابی ی اخووبین خلقطور همین

همبستگی هدف نیز تعقیب دن در بومنفعلو منفی ت هیجانا

 د دارد. جوی وقو

                                                           
1. sincere relations 

2. motivational structure 

3. marital Satisfaction 

4. tendentious mood 

( طالق عاطفی 2999) 2، بالک و همکارانتایلر، گاریسون

ی تک عاملی ندانستند و در تحقیق خود را هرگز یک پدیده

افراد از  3و انتظارات 1ن دادند که با به هم خوردن تصوراتنشا

های عاطفی بینشان شکست یکدیگر بعد از ازدواج پیوند

شود. همچنین کیفیت خورد و به طالق عاطفی منجر میمی

زندگی زنان مبتال به طالق عاطفی، در حد پایین و کیفیت 

 و زدانی، حقیقتیانزندگی زنان عادی در حد باالیی است )ی

(. به دنبال طالق زوجین، تغییرات در داخل 7932 کشاورز،

لی و طورکافتد که هم بر والدین بهتفاق میبنیان یک خانواده ا

گذارد )ایلون و فلشر، طور خاص تأثیر میهم برکودکان به

(. عالوه بر این، تغییرات در ساختار خانواده موجب تغییر 2997

شود آن نظام می یهمه اعضادر رفتارها و فرایندهای روانی 

 ترینطالق عاطفی از مهم اینکهبا توجه به (. 7317 ،مینوچین)

افزون رشد روزاست و هایی است که خانواده با آن مواجه آسیب

ختن به این موضوع، ، پردادر جامعه و پیامدهای ناشی از آن آن

پژوهش حاضر رسد. در همین راستا، نظر میامری ضروری به

 الگوهایمتغیرهای است که آیا  پاسخ به این سؤال به دنبال

ی و انطباق ساختار انگیزشی وهمنوایی وشنود، گفت تباطیار

 افراد متأهل رابطه دارد؟ طالق عاطفی با انطباقیغیر

ی پژوهش به این صورت طراحی هابر این اساس فرضیه

ا شنود افراد متأهل بوالگوی ارتباطی گفتفرضیه اول(  شدند:

طالق عاطفی آنها رابطه منفی دارد. فرضیه دوم( الگوی 

ارتباطی همنوایی افراد متأهل با طالق عاطفی آنها رابطه مثبت 

ساختار انگیزشی انطباقی افراد متأهل با دارد. فرضیه سوم( 

فرضیه چهارم( دارد.  منفیهمبستگی  آنها طالق عاطفی

افراد متأهل با طالق عاطفی آنها  انطباقیغیرساختار انگیزشی 

های ارتباطی بین الگوفرضیه پنجم( رابطه مثبت دارد. 

شنود و همنوایی و ساختار انگیزشی انطباقی و وگفت

غیرانطباقی افراد متأهل با طالق عاطفی آنها روابط چندگانه 

 وجود دارد.

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

روش تحقیق مطالعه حاضر با توجه به موضوع آن توصیفی 

این  . جامعه آماری مورد مطالعه دراستاز نوع همبستگی و 
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5. positive emotions

 

6. Tiller, A. E., Garrison, M. B., Block, E. B. 

7. imaginations 

8. expectations 

 
 



 

 نیمه اول هل شهر اردبیل درپژوهش کلیه زنان و مردان متأ

توجه به نوع پژوهش و بودند. حجم گروه نمونه با  7931سال 

حجم  یمتغیررگرسیون چندنظر گرفتن این که در تحلیل با در

 (7939برابر تعداد متغیرها باشد )هومن،  29تا  72نمونه باید 

 799از طرفی نیز در تحقیقات توصیفی حداقل تعداد نمونه  و

 بیرونی تعداد 7رواییمنظور افزایش به(، 7939)دالور،  استنفر 

گیری به روش نمونه نفر زن( 17نفر مرد و  31نفر ) 727

دسترسی به نمونه ابتدا جهت . برای شدندانتخاب  2دسترسدر

 5بندی به شهرداری شهر مراجعه شد. شهر اردبیل به بلوک

شود. بر این اساس از هر منطقه منطقه در شهرداری تقسیم می

 درب خیابان انتخاب شد و با مراجعه به 79طور تصادفی به

و جلب رضایت یکی از زوجین برای شرکت در پژوهش  منازل

الزم به . شدوسط این افراد تکمیل های پژوهش تپرسشنامه

گذشت  شامل در این پژوهش های شمولمالکذکر است 

حداقل یک سال از ازدواج و حداقل تحصیالت سوم راهنمایی 

های عدم شمول شامل ابتال یکی از زوجین به مشکالت و مالک

 . بودشدید روانی و جسمی 

 ابزارسنجش

نظر شده الگوهای ارتباطی پرسشنامه تجدید

نظر شده الگوهای تجدید مهپرسشنا .)R-FCPQ (خانواده

طراحی  (1733)کوئرنر و فیتزپاتریک توسط  9ارتباطی خانواده

ای از کامال موافقم )نمره پنج( آیتم پنج گزینه 22و دارای  شد

 .ستاتا کامال مخالفم )نمره یک(، در زمینه ارتباطات خانوادگی 

گزاره  77شنود دارد و و گزاره اول اختصاص به بعد گفت 75

بعدی مربوط به بعد همنوایی است. نمره بیشتر در هر بخش 

کند در خانواده او به این معناست که آزمودنی استنباط می

شنود یا همنوایی بیشتری وجود دارد. وگیری گفتجهت

یید قرار گرفته ابزار در مطالعات بسیاری مورد تأ این 7پایایی

گیری جهتقیاس مدر مورد زیر 5باخاست. میانگین آلفای کرون

 19/9تا 37/9و دامنه آن بین  33/9وشنود در پنج مطالعه گفت

(. کوئرنر و 2992گزارش شده است )کوئرنر و فیتزپاتریک، 
                                                           

1. validity 

2. convenience Sampling 

3. Family Communication Patterns-Revised 

Questionnaire (FCPQ-R) 

4. reliability  

اند این ابزار های خود نشان داده( در بررسی2992فیتزپاتریک )

خوبی برخوردار است.  3ایو سازه 1، مالکی2از روایی محتوایی

( نسخه فارسی 7932نیا و لطیفیان )ایران نیز کوروش در

مقیاس و روایی آن را مطلوب و ضریب آلفای کرونباخ برای 

و  31/9ترتیب برابر با وشنود و همنوایی را بهگیری گفتجهت

 اند.گزارش کرده 37/9

امه پرسشن .(PCI)شخصی  یهاغدغهامه دنپرسش

فرم تجدیدنظر ( 2997)ککس و کلینگر،  3های شخصیدغدغه

، کلینگر؛ MSQ) 79امه ساختار انگیزشیشده و کوتاه از پرسشن

از  .( است7335، ، آلن و کلمبوسبلونت، ککس

های خود را شود که نگرانیکنندگان خواسته نمیشرکت

ین شود که فقط به مهمترتوصیف کنند بلکه از آنها خواسته می

اهداف خودشان در هر حوزه از زندگی نمره دهند )ککس و 

های زندگی شامل موضوعات و مسائل حوزه (.2997کلینگر، 

ل و مسائمربوط به خانه، دوستان و آشنایان، عشق و صمیمیت 

جنسی، تغییرات خود، شغل و درآمد، اوقات فراغت و تفریح، 

بهداشت و سالمت، آموزش و تحصیل، مسائل و امور معنوی، 

در  کنندگانبعد از این که شرکت شود.سیگار و سایر موارد می

شان تصمیم گرفتند، مورد یک نگرانی خاص در حوزه زندگی

ی حل این نگرانی در از آنها خواسته شد که به اهدافشان برا

 است(. 79تا  9بعد نمره بدهند )دامنه نمره هر مقیاس از  77

)میزان گرایش  77( دست یابی7بعد عبارت بودند از: ) 77این 

)پیشگیری یا  72( اجتناب2(؛ )یا تمایل برای رسیدن به هدف

)میزان کنترل در  79( کنترل9اجتناب از رسیدن به هدف(؛ )

دستیابی به  ەنحو ەن اطالعات )دربار( میزا7مورد آن هدف(؛ )

( 2)در صورت تالش(؛ ) 77( احتمال موفقیت5آن هدف(؛ )

کننده به شانس برای دستیابی به )اعتقاد شرکت 75شانس

در صورت رسیدن  72( خشنودی1اهداف بدون انجام تالش(؛ )

رود با دستیابی به اهداف حاصل شود(؛ به هدف )که انتظار می

8. construct validity 

9. Personal Concern Inventory (PCI)  

10. Motivational Structure Questionnaire (MSQ) 

11. achievement 

12. avoidance 

13. control 

14. chances of success 

15. chances 

16. pleasure 
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5. cronbach's alpha

6. content validity 

7. criterion validity 



 2( ناراحتی3)در صورت رسیدن به هدف(؛ ) 7( ناخشنودی3)

)میزان مصمم  9( تعهد79)حاصل از نرسیدن به آن هدف(؛ )

)مدت زمان  7مدت زمان (77بودن برای رسیدن به هدف(؛ )

احتمالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف( )کاکس و کلینگر، 

عنوان نشانگرهای به 77و  79، 1، 2، 7، 9، 2، 7ابعاد  (.2997

به عنوان  3و  3، 5مکنون رفتار انطباقی و ابعاد  ەزسا

 .نشانگرهای سازه مکنون رفتار غیرانطباقی وارد تحلیل شدند

ر ساختاامه نقبول پرسشقابلپایایی و یی از رواهد حاکی اشو

، نمونهای بر MSQیی رواتأیید است. در  MSQنگیزشی ا

در  5سانایی پوستیرهد دمین ست که نشااهشی وپژ

ب نتخاا MSQنامه پرسشدر فی که اهده اها با مشاهدنیدموآز

، 2گاتمن و سنرال ،کلینگر، نیکوالیابد )یش میافز، انددبوده کر

(. همچنین، در 2992،کلینگرو ککس از به نقل ؛ 7339

ن و کنندگاشرکتی یاهارؤمشخص شد بین ی یگردهش وپژ

نها ای آرباب خواز که قبل ، نهاری آجای هاغدغهای دمحتو

(. 2992،کلینگرو )ککس د دارد جووبطه د، رابوه شده نداخو

 79با  PCIه خالصه شدم فر(، 2999ی )اردهش فدوپژدر 

ن و نشجویادانمونه شامل روی دو بر ، شاخص

خ نباوکری لفاآگرفت. ضریب رت لکل صون اکنندگافمصرءسو

نمونه شامل ای برو  11/9ن نشجویادانمونه شامل ای بر

 محاسبه شد. 15/9لکل ن اکنندگافمصرءسو

که  1مقیاس طالق عاطفی .(EDSطالق عاطفی ) مقیاس

، برای نخستین بار شده است تدوین (7335توسط گاتمن )

( در ایران ترجمه شد و مورد استفاده 7931توسط جزایری )

های قرار گرفت. این مقیاس شامل جمالتی درباره جنبه

مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف 

ماده دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب  27باشد که 

گیرد. پس از جمع می 9و پاسخ خیر  7داد. پاسخ بله امتیاز 

در کل مقیاس  عبارات با یکدیگر، حداقل و حداکثر نمره فرد

 3تا  9صورت که در نمره بین است؛ بدین 27و  9ترتیب به

 72تا  3احتمال جدایی در زندگی ضعیف است. در نمره بین 

احتمال جدایی  72احتمال جدایی متوسط و در نمره باالتر از 

که  دهدباال است؛ بنابراین نمرات باال در این مقیاس نشان می

. در (7335/7931ست )گاتمن، احتمال طالق عاطفی بیشتر ا

گزارش شده  19/9االی اصلی ضریب پایایی مقیاس ب نسخه

ایرانی مقیاس از روش آلفای کرونباخ برای  است. در نسخه

اخ برای ی کرونبتعیین ضریب پایایی مقیاس استفاده شد و آلفا

؛ به 7939دست آمد )مامی و عسگری، به 39/9کل مقیاس 

(. همچنین در 7935یرالی نیا، نقل از سودانی، کریمی و ش

( روایی محتوایی مقیاس مطلوب 7932پژوهش بیات مختاری )

 گزارش شده است. 

 هایافته
ن مواز آزها دادهنی اوایع فرزتودن بولنرما سیربرای بر

که ن داد نشاآن که نتایج  شدده ستفاا 3اسمیرنوف-فالموگرکا

و انحراف  میانگین 7جدول  ند.دبول یع نرمازتودارای ها داده

 انطباقی ساختار انگیزشی استاندارد متغیرهای طالق عاطفی،

 شنود و همنوایی را نشانو، الگوهای ارتباطی گفتیرانطباقیغو 

 دهد.می

 
 7جدول

 شنود و همنواییوارتباطی گفت رانطباقی، الگوهایانطباقی و غی ساختار انگیزشی متغیرهای طالق عاطفی، انحراف استاندارد و میانگین

 

                                                           
1. displeasure 

2. discomfort 

3. commitment 

4. period of time 

 حداکثر نمره حداقل نمره M SD متغیر

 73 5 23/2 77/79 طالق عاطفی

 17 72 32/77 73/25 ساختار انگیزشی انطباقی

 73 73 72/29 93/92 ساختار انگیزشی غیرانطباقی

 57 5 72/3 93/92 الگوی ارتباطی همنوایی

 12 73 27/3 77/21 شنودوالگوی ارتباطی گفت
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5. skin conductance 

6.  Nicola, Klinger, Larsen & Gatman 

7. Emotional Divorce Scale (EDS) 

8. kolmogorove – Smirnov test 
 

 



 

های اول تا های مربوط به بررسی فرضیهیافته 2جدول 

های جدول بر اساس دادهدهد. را نشان می چهارم پژوهش

انطباقی و الگوی ارتباطی همنوایی با ساختار انگیزشی غیر

باقی انطی طالق عاطفی رابطه مثبت و معنادار و ساختار انگیزش

شنود با طالق عاطفی همبستگی منفی وو الگوی ارتباطی گفت

های اول تا چهارم پژوهش تأیید دارد، بنابراین فرضیهو معنادار 

، اقیانطب بین ساختار انگیزشیضریب همبستگی شوند. می

الگوی  و الگوی ارتباطی همنوایی، انطباقیغیری ساختار انگیزش

-92/9و  91/9، 57/9، -93/9ترتیب وشنود بهارتباطی گفت

معنادار هستند.    > 997/9pاست که همگی در سطح 

 
 2جدول

الق با ط شنود و همنواییورانطباقی، الگوهای ارتباطی گفتانطباقی و غی ساختار انگیزشی متغیرهای طالق عاطفی، ضرایب همبستگی بین
 عاطفی

p < 799/9  

 

مشخص  9جم در جدول نتایج حاصل از بررسی فرضیه پن

طبق  شود،مشاهده می 9گونه که در جدول شده است. همان

 مبستگینتایج حاصل از رگرسیون به روش همزمان ضریب ه

 ی، انطباقهای ساختار انگیزشی غیرای ویژگیچندمتغیری بر

 

 

 

زشی انطباقی و الگوی ارتباطی همنوایی، ساختار انگی

است که در سطح  = R2 75/9برابر  وشنودالگوی ارتباطی گفت

997/9 > p  است. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش تأیید معنادار

تغیرهای درصد از واریانس طالق عاطفی توسط م 27 شود.می

بین قابل تبیین است.پیش

 9جدول 

الق عاطفی ط باشنود و همنوایی والگوهای ارتباطی خانواده گفت ر انگیزشی انطباقی، غیرانطباقی وساختا ضرایب همبستگی چندگانه بین
 )به روش همزمان( زوجین

 B SE β T Sig بینمتغیر پیش

 999/9 72/79 - 91/7 32/79 مقدار ثابت

 99/9 -99/2 -71/9 991/9 -97/9 ساختار انگیزشی انطباقی

 999/9 92/7 23/9 97/9 97/9 ساختار انگیزشی غیرانطباقی

 92/9 27/2 77/9 92/9 92/9 الگوی ارتباطی همنوایی

 997/9 -97/9 -29/9 97/9 -99/9 شنودوالگوی ارتباطی گفت

R2= 0/45 

 

 بحث

یا از پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال بود که آهدف 

شنود و همنوایی و ساختار ومتغیرهای الگوهای ارتباطی گفت

افراد متأهل  انطباقی با طالق عاطفیغیرانگیزشی انطباقی و 

الگوی ارتباطی ها نشان داد که بین ؟ یافتهرابطه دارد

و معنادار وجود دارد.  منفیرابطه طالق عاطفی شنود و وگفت

دست آمده از حاصل از پژوهش حاضر با نتایج به نتایج

، (7939و همکاران ) زاده، احمدیبهاری، فاتحیهای پژوهش

 طالق عاطفی متغیر

 -93/9 ساختار انگیزشی انطباقی

 57/9 ساختار انگیزشی غیرانطباقی

 91/9 الگوی ارتباطی همنوایی

 -92/9 وشنودالگوی ارتباطی گفت
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فرد، صمدی؛ به نقل از صدری، 2993و همکاران،  7ریچارد

که معتقدند (2997جاکوبسکی )، (7935) و همکاراندریادل 

شنود در وهای ارتباطی همسران ازجمله مهارت گفتمهارت

 زوجین را به سمتتواند در تعارضات زناشویی مؤثر بوده و می

، دست آمدهدر خصوص تبین نتایج به سوق دهد.طالق عاطفی 

، به نقل از 7319) 2توان بیان نمود که براساس نظر بوهانانمی

ق عاطفی بیانگر رابطه زناشویی ( طال2992اولسن و دفراین،

زن  .شودزوالی است که احساس بیگانگی جایگزین آن میروبه

بودن را مانند یک گروه  و شوهر اگرچه ممکن است با هم

اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر 

عاطفی نقش مهمی در به خطر  از بین رفته است. طالق

انداختن سالمت خانواده و فرد است، اگرچه این مسئله کمتر 

کلی، اصغری کندزاده مورد توجه قرار گرفته است )لعل

واند ت(. عوامل مختلفی می7937، آباد و حصار سرخیابراهیم

ثر باشد. متغیرهای نظم درون در بروز طالق عاطفی زوجین مؤ

رت خانواده و سرمایه اجتماعی درون خانواده، ساختار قد

با میزان طالق عاطفی دارند را خانواده بیشترین رابطه معنادار 

در الگوی گفت و شنود تمامی (. 7939، روین و همکاران)پ

شوند که بدون ترس و محدودیت نظرات خود اعضاء تشویق می

ها شرکت کنند. این نوع الگوی را ابراز کنند و آزادانه در بحث

تباطی بیشتر در کشورهای غربی جریان دارد و در آنجا بر ار

که در شود و درحالیآزادانه نظرات تاکید میفردیت و ابراز 

فرهنگ ایرانی بیشتر الگوی همنوایی مطرح است و فرد 

راحتی ابراز کند. در فرهنگ شرقی را بهتواند نظرات خود نمی

های خود را تهها و خواساگر کسی قاطع باشد و نظرات، دیدگاه

ه خواانتظارات گروه هماهنگ نیست و خودصریحا ابراز کند با 

 یکی(. 2975شود )عسکری و همکاران، و گستاخ تلقی می

ی عسکراحتمالی یافته مذکور در پژوهش  هایتبییناز  دیگر

صورت که کامال بیان شده است، بدین (7937و همکاران )

ا شنود بوبین الگوی ارتباطی گفت دارمثبت و معنا ارتباط

 ارتباطسالمت عمومی، سالمت عاطفی و کیفیت زندگی و 

منفی بین الگوی ارتباطی همنوایی با سالمت عمومی، عملکرد 

جسمانی، عملکرد اجتماعی، نشاط، سالمت عاطفی و کیفیت 

 شناختی افراد را تحتمستقیم سالمت روانتواند غیرمی زندگی

 و طالق عاطفی را بین زوجین سبب شود.تأثیر قرار داده 

و  ؛ به نقل از صدری2993که ریچارد و همکاران، طوریبه

                                                           
1. Richard 

( بیان کردند که ارتباط کالمی و گفتگو بین 7935) همکاران

درصد توانایی کاهش طـالق بین زوجین را دارد.  93زوجین تا 

 توان رابطه بین الگوهایمی شدپس با توجه به مواردی که بیان 

 شنود و طالق عاطفی را توجیه کرد.وگفت تباطیار

الگوی های پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین یافته

ارتباطی همنوایی و طالق عاطفی نشان داد که بین این دو 

در راستای تبیین این متغیر رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

در الگوی ارتباطی همنوایی اعضای توان بیان کرد که یافته می

شوند تا از نظر ارزشی، نگرشی و اعتقادی خانواده تشویق می

ه ت اجتناب کنند کشبیه همدیگر شوند تا از تعارض در تعامال

شود جوشی و استقالل نظر آنان کاسته میبه نوعی از خود

(. ارائه اعتقادات و باورهای تحمیلی 7331)کورنر و فیزپاتریک، 

باطی همنوایی بر ارت از سمت خانواده بر اعضای خود در الگوی

گذارد و از آنجایی که فرد میل درونی ثیر میخودپنداره فرد تأ

شود و این به استقالل و فردیت دارد دچار تعارض درونی می

هر  شود.های روانی و افسردگی میتعارض موجب آشفتگی

نظیر است زیرا ی در نوع خود بیطالق عاطفی، از دیدگاه عل

عوامل تاثیرگذار  به شخصیت، خانواده ویک زن و شوهر با توجه 

ورند آنظیری را فراهم میفرد و بیمنحصربه دیگر، رابطه خاص و

ای که قطع این رابطه نیز با پیوند عوامل خاص و شبکه

. در (7932)صالح،  پذیر استفـرد از عوامل صورتمنحصـربـه

این بین خانواده و دوستان هر یک از زوجین نقش بسزایی 

وجود ارتباط مناسـب بـا خـانواده منجـر بـه کاهش  دارند.

تنش و ناآرامگی بین زوجین شده و رفع و رجوع مشکالت آنان 

گذار است. زوجینی که از سوی دوستان و خانواده ثیرار تأبسی

نمایند، در حل مشکالت و خـود حمایت مناسب دریافت می

در  که این عامل هستندمسائل خود بیشتر مشتاق به گفتگو 

 کاهش طالق عاطفی زوجین نقش دارد. 

 ارتباط منفی معنادار بینپژوهش حاضر  ایجنتاز دیگر 

یزشی بین ساختار انگ ارتباط مثبت وساختار انگیزشی انطباقی 

همسرانی که در واقع  .اشاره کردانطباقی با طالق عاطفی غیر

ساختار انگیزشی انطباقی داشتند، مستعد طالق عاطفی 

ند، انطباقی داشتاما همسرانی که ساختار انگیزشی غیرنبودند. 

بیان  توانتبیین این نتایج میدر  مستعد طالق عاطفی بودند.

دی فربیندی و فردرونمل انگیزشی شامل عور اساختاکرد که 

نقش اف هداستیابی به د در دموفقیت یا شکست فردر ست که ا

2. Bohannan 

 الگوهای ارتباطی خانواده، ساختار انگیزشی و طالق عاطفی                                                              33

 



 

ستلزم انتخاب انجام هر کاری در زندگی م ای دارد.هکنندتعیین

. تعقیب یک هدف استیک هدف و تعقیب آن در زندگی 

شناختی، از اهمیت خاص مناسب برای رسیدن به سالمت روان

(. نتایج تحقیقات نشان 2999برخوردار است )کاکس و کلینگر، 

انطباقی در کاهش رضایت داده است که ساختار انگیزشی غیر

( در 7937ان )از زندگی همسران نقش مهمی دارد. سلیمانی

پژوهش خود با عنوان بررسی اثربخشی و کارآمدی مشاوره 

مند بر تعارض زناشویی به این نتیجه دست یافت انگیزشی نظام

های که کاهش در بعد انطباقی ساختار انگیزشی، با آشفتگی

تر زناشویی همراه بود. نتایج تحقیقات صالحی فدردی و بیش

در انگیزش انطباقی،  (، نشان داد افزایش7939همکاران )

ینی بهای آن را پیشلفهافزایش در رضایت زناشویی کلی و مؤ

رسد سطح کلی موفقیت در دستیابی به نظر میکند و بهمی

تواند عامل مهمی در های مختلف زندگی، میاهداف در حیطه

ن، چاپی –همچنین راسل  اشویی باشد.بینی رضایت زنپیش

( در پژوهش خود نشان دادند که شیوه 2997) چاپین و ساتلر

ز ا دستیابی افراد به اهداف در رضایت زناشویی آنها مؤثر است.

و نگیزشی ر ابین ساختا اند کهها نشان دادهپژوهشطرفی نیز 

ه ( رابط2999، اسنیل و هگادرون - )کارترسالمت عمومی 

و مشکالت زناشویی، نگیزشی ر ابین ساختاو  معنادار مثبت

سوتینن،  ،ماکیوجود دارد )کیوی منفی و معناداری هرابط

(. مشکالت زناشویی 2997، و همکارانالووانیو، واهترا، واسانن 

بیشتر باعث تمایل زوجین به طالق شده و از آنجایی که طالق 

 پذیر نیست پس بهامکانرسمی به دالیلی برای همه زوجین 

ن توایپس مآورند. احتمال بیشتری به طالق عاطفی روی می

 ارتباط ساختار انگیزشی زوجین را با طالق عاطفی توجیه کرد. 

متغیر  7نجم، نشان داد که هر نتایج حاصل از فرضیه پ

شنود و همنوایی و ساختار وبین )الگوی ارتباطی گفتپیش

واریانس طالق ز انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی( بخشی ا

توان برای تبیین نتیجه مذکور می بینی کردند.عاطفی را پیش

بین که های هر یک از متغیرهای پیشترین ویژگیبه مهم

وجود آمدن را فراهم یا از به تواند زمینه ایجاد طالق عاطفیمی

الگوی ارتباطی اشاره نمود.  جلوگیری کنددر بین زوجین آن 

ها دن تعارضات زناشویی و سوء تفاهمشنود با از بین بروگفت

در ارتباطات بین فردی زوجین زمینه را برای افزایش 

مندی زناشویی فراهم و از طالق عاطفی جلوگیری کند. رضایت

الگوی ارتباطی همنوایی با به خطر انداختن سالمت 

تی شناخآنها به اختالالت روان شناختی افراد، ریسک ابتالروان

. شودتواند موجب طالق عاطفی این طریق میرا افزایش و از 

تواند عاملی مؤثر در ایجاد طالق ساختار انگیزشی افراد نیز می

 عاطفی یا جلوگیری از آن باشد.

 مطالعهتوان به نوع های پژوهش حاضر میاز محدودیت

 دست ب روابط اشاره نمود، همبستگی مطالعات نوع از که

کرد. از  تفسیر علّی روابط عنوانبه تواننمی را آمده

توان به محدود بودن های دیگر پژوهش حاضر میمحدودیت

پژوهش به زوجین شهر اردبیل اشاره کرد که این موجب 

یری پذشود. برای افزایش تعمیممحدودیت در تعمیم نتایج می

بیشتری در شهرهای مختلف نیاز هست. های نتایج به پژوهش

رای آموزش الگوهای صحیح های مختلف ببرگزاری کارگاه

ود شرسد. پیشنهاد مینظر میها ضروری بهارتباط برای خانواده

مراکز مشاوره با حضور همسرانی که هایی در با برگزاری کارگاه

یا متقاضی طالق  برندجود مشکل طالق عاطفی رنج میاز و

الگوهای  بهبودهای الزم به آنان در جهت ه آموزشهستند و ارائ

ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی انطباقی، در کاهش طالق 

 عاطفی کمک کرد.

 

 منابع

(. بررسی نقش 7937آباد، م.، و حصار سرخی، ر. )ابراهیم

بینی طالق عاطفی. های ناسازگار اولیه در پیشطرحواره

 .793-797، 1مجله روانشناسی بالینی، 

پور، خ.، محمدزادگان، ر.، قاسم بکلو، ی.، و وکیلی، اسماعیل

(. مقایسه عدم تحمل بالتکلیفی در زنان مطلقه 7932س. )

 کننده افسردگی، اضطراببینیعنوان پیشمطلقه بهو غیر

 .1-25، 2زن و مطالعات خانواده، و استرس. 

(. 7935کاظمیان، س.، و اسمعیلی، م. )الرعایا، ر.، امین

 های ارتباطیبینی تحمل پریشانی براساس مؤلفهپیش

. فصلنامه علمی مطلقهخانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیر

 .37-792، 1پژوهشی زن و جامعه، 
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زاده، م.، احمدی،ا.، مولوی، ح.، و بهرامی، ف. بهاری، ف.، فاتحی

ارتباطی همسران بر های (. تأثیر آموزش مهارت7939)

های متعارض متقاضی های زناشویی زوجکاهش تعارض

-19، 7شناسی بالینی و مشاوره ،های روانپژوهشطالق. 

5. 

درمانی گروهی ثربخشی واقعیت(. ا7932بیات مختاری، ث. )

. شناختی آنبر کاهش طالق عاطفی و پیامدهای روان

 شهد.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مپایان

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

بینی رضایت زناشویی براساس نقش عملکرد خانواده پیش

 ،2ماهنامه پژوهش ملل، و الگوهای ارتباطی زوجین. 

725-777. 

(. عوامل 7939پروین، س.، داوودی، م.، و محمدی، ف. )

های ادهشناختی مؤثر بر طالق عاطفی در بین خانوجامعه

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، تهرانی. 

7 ،759-773. 

مجد، م.، و قمری، م. محمدی، ذ.، بزازیان، س.، امیریخان

بینی طالق عاطفی بر اساس نیازهای (. پیش7931)

بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. 

 .71-99، 5روانشناسی خانواده، 

بینی روابط پیش(. 7935پور، م.، و چین اوه، م. )واهانیخ

صمیمانه براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار 

المللی . نهمین کنگره بینقدرت در خانواده در زوجین

های فرهنگی(، درمانی )اجالس آسیایی در بستر ارزشروان

 درمانی.المللی روانتهران، دبیرخانه کنگره بین

مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم (. 7939. )دالور، ع

 . چاپ اول. تهران: انتشارات رشد.انسانی و اجتماعی

بررسی اثربخشی و کارآمدی مشاوره (. 7937ن، ع. )سلیمانیا

را، نامه دکت. پایانمند بر تعارض زناشوییانگیزشی نظام

 دانشگاه تربیت معلم تهران.

(. اثربخشی 7935ا، خ. )نیسودانی، م.، کریمی، س.، و شیرالی

مشاوره با تأکید بر نظریه انتخاب در کاهش طالق عاطفی 

 .39-32، 9روانشناسی خانواده، زوجین. 

ها. (. عوامل مؤثر بر طالق عاطفی میان زوج7932صالح، م. )

فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم 

 .72-73 ،7تربیتی، 

بررسی (. 7939ر، م.، و فدایی، م. )پوصالحی امیری، ر.، حکمت

المللی ، کنفرانس بینتأثیر طالق عاطفی بر عملکرد خانواده

علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، موسسه مدیران 

 پرداز پایتخت ویرا.ایده

نژاد، م.، فرزانه، ز.، و طالبیان شریف، صالحی فدری، ج.، باقری

ت ی و رضای(. بررسی رابطه بین ساختار انگیزش7939ج. )

، 7های روانشناسی بالینی و مشاوره، پژوهشزناشویی. 

752-799. 

صدری دمیرچی، ا.، صمدی فرد، ح.، دریادل، س. ج.، و 

های اجتناب شناختی رابطه مؤلفه(. 7935راد، ح. )حیدری

کنفرانس جهانی  و طالق عاطفی با امید به زندگی زوجین.

اجتماعی در آغاز روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم 

 هزاره سوم، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز، شیراز.

عسگری، س.، رشیدی، ع.، نقشینه، ط،. و شریفی، س. 

(. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی 7937)

رویش خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طالق. 

 . 31-772، 7شناسی، روان

(. بررسی روایی و پایایی 7932م. )نیا، م.، و طیفیان، کوروش

خانواده  ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده.

 .355-315، 9پژوهی، 
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 .ترجمه ارمغان جزایری. تهران، نسـل نواندیش

 .چندمتغیری در پژوهش رفتاریزاده کند کلی، ا.، اصغری لعل

 .)چاپ دوم( تهران: انتشارات پیک فرهنگ

(. 7935) .ملکی، ح.، و حبیب، حزاده، ع، ا.، مرادخواه، و.، ملکی

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با کنترل عواطف 

المللی روانشناسی و علوم اولین کنفرانس بیندر زوجین. 

 اجتماعی، تهران، شرکت خدمات برتر.

یر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در (. تأث7939منادی، م. )

مطالعات . رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان

 .5-79 ،2. (روانشناختی زنان )مطالعات زنان -اجتماعی 

احمدوند، م، ع.، احمدوند، های تحلیل داده(. 7939هومن، ح. )

کاهش کیفیت زندگی و سطح (. 7932پ.، و بابایی، ز. )

، هشتمین کنفرانس اعتماد زناشویی در طالق عاطفی

المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت بین

 همایشگران مهر اشراق.

 (. تحلیلی 7932یزدانی، ع.، حقیقتیان، م.، و کشاورز، ح. )

 دفصلنامه راهبربرکیفیت زندگی زنان دچار طالق عاطفی. 

 .753-735 ،2اجتماعی فرهنگی، 
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