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 چکيده
های شخصیتی افراد متقاضی طالق با نوع دلیلی که برای طالقشان این پژوهش به منظور بررسی ارتباط ویژگی

 که از دادگاه خانواده شهرستان ،نفر از افراد متقاضی طالق 121کنند، صورت گرفت. به این منظور عنوان می

 68مریوان به مرکز مشاوره ارجاع داده شده بودند، برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند که از این تعداد 

نفر با تمایل خود در پژوهش شرکت کردند. مراحل شرکت در پژوهش شامل تکمیل دو پرسشنامه دالیل طالق 

ج کرامر تحلیل شد. نتایستگی فایها با استفاده از ضریب همبسوتا بود. دادهسنج چندوجهی مینهو شخصیت

ارتباط  کنندهای شخصیتی افراد متقاضی طالق با نوع دلیلی که برای طالقشان عنوان مینشان داد که ویژگی

به این صورت که افرادی که دالیل شخصی )اختالفات فکری( را عنوان کردند، بیشتر دارای معناداری دارد. 

یمارپنداری( بودند. افرادی که به دالیل خانوادگی )ناسازگاری با های شخصیتی هیپوکندریک )خودبویژگی

روانی و پارانویا )بدگمان(  –های شخصیتی انحراف اجتماعی طالق گرفتند بیشتر واجد ویژگیخانواده همسر( 

ای هبودند. و افرادی که به دلیل بیماری همسر )جسمانی یا روانشناختی( طالق گرفته بودند، بیشتر دارای ویژگی

بل و های شخصیتی افراد قشخصیتی پارانویید )بدگمان( بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی ویژگی

  تواند دارای تلویحات مهمی در شناسایی مشکالت زوجین و پیشگیری از طالق باشد.بعد از ازدواج می

 .طالق سنج چندوجهی، متقاضیدالیل طالق، نیمرخ شخصیتی، شخصیت :يديکل واژگان
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 4 زادهماکوان بهرام ، 3 مهدي پورکرد ،  2 فضل اله ميردریکوند ، 1 هيوا کریمی

 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان 1
 دانشیار دانشگاه لرستان 2
 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان 3
 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 فضل اله ميردریکوند

بررسی ارتباط نيمرخ شخصيت افراد متقاضی طالق با دالیل طالق 

 MMPI-2سنج بر مبناي آزمون شخصيت
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 مقدمه
شود و با تالش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با طالق، فرآیندی است که با تجربه بحران عاطفی زوجین شروع می

از این است که در  های صورت گرفته حاکی(. نتایج تعداد قابل توجهی از پژوهش1994یابد )گاتمن، ها و سبک زندگی جدید پایان مینقش

( و ایران چهارمین کشور جهان از لحاظ نسبت طالق به 2008های اخیر میزان طالق در جهان افزایش یافته است )هارکونن و درونکرس، دهه

از افراد به های اخیر ممکن است به دلیل دستیابی تعداد زیادی (. علت افزایش طالق در دهه1391حصار و احمدی، نبویازدواج تعیین شده است)

ادهایی که همنابعی باشد که آنها را برای غلبه بر موانع قانونی، اجتماعی و مالی طالق مهیا کرده است. از سوی دیگر، با افزایش شیوع طالق تعداد ن

بیشتری را به انجام  های متعاقب طالق افراداند بیشتر شده است و در نتیجه آن، کاهش هزینهبه منظور کاهش عوارض ناشی از طالق ایجاد شده

 (.2012آن قادر ساخته است )بورچین، اسچو و پارک، 

اگرچه به تعداد زیادی از دالیل اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و فرهنگی توسط متقاضیان طالق به عنوان دالیل طالق اشاره شده است 

ها و بیماری روانی یکی از زوجین است )زرگر و دخالت خانواده ترین علل تقاضای طالق به ترتیب شامل مشکالت ارتباطی، اعتیاد،اما،  مهم

 (:2014توان به یک یا چند مورد از دالیل زیر مربوط ساخت )سابهارانی، (. در مجموع، دالیل مربوط به هر طالق را می1368دوست، نشاط

 .. دنیای مجازی: سپری کردن زمان زیاد با استفاده از گوشی، کامپیوتر، اینترنت و. 

 .بیماری: این دلیل مربوط به آثار بیماری روانی یا جسمانی یکی از زوجین است 

  مالی: این دلیل مربوط به عدم تفاهم در شیوه هزینه کردن منابع مالی خانواده، زوجین شاغل و هر دلیل دیگری که ناشی از اختالف

 درباره مسائل مالی باشد.

 ار که بر کیفیت ارتباط زوجین تاثیر منفی گذاشته باشد.کاری: شامل تعهد افراطی یکی از زوجین به ک 

 .زناشویی: شامل دالیل مربوط به زندگی زناشویی ماتتد مشکالت جنسی، خیانت و ... باشد 

 باشد.خانوادگی: شامل مشکالت سازگاری با خانواده همسر یا دخالت خانواده زوجین می 

  ،فرهنگی، اخالقی و مذهبی.هر گونه دلیل مربوط به اختالفات اجتماعی 

 .شخصی: شامل دالیل مربوط به خود شخص مانند خودمحوری، بدبینی و ... است 

  هیجانی: مربوط به ماهیت بیانگری هیجانات بصورت آشکار و صادقانه، پایداری هیجانی و هر مورد دیگری که مربوط به تفاوت در شیوه

 ابراز هیجانات باشد.

 رک ها، سینما، پاها مانند رفتن به مهمانیهای اوقات فراغت و سازگار بودن در انجام این فعالیتبه فعالیت تفریحی و کنار آمدن: مربوط

 و .. است.

اختالالت و صفات شخصیت منبع مهمی از مشکالت ارتباطی هستند. طبق تعریف یک اختالل شخصیت الگوی پایداری از رفتار و تجربه 

شود، انعطاف ناپذیر است و با انتظارات فرهنگی مغایر است در حالی که صفات شخصیت الگوهای ل منجر میدرونی است که به پریشانی یا اختال

-های اجتماعی و شخصی ظاهر میپایداری از ادراک، برقراری ارتباط، تفکر درباره محیط و خویشتن هستند که در گستره وسیعی از زمینه

دهد که یکی از دالیل مهم طالق به مشکالت و اختالالت شخصیتی های موجود نشان میژوهش(. بررسی تعداد زیادی از پDSM-5 ،2013شوند)

 ;2013گودرزی، و رستمی گل، علی چراغ ;2012بورچین، اسچو و پارک،  ;2014سابهارانی،  ;2012شود )آریپالکال و سام گیورگ، مربوط می

 (. 2002روبرت و دیگران،  ;2011فانی و خیرآبادی، 

های شخصیتی ساخته شده است. ( به منظور ایجاد تشخیص افتراقی میان ویژگیMMPI-2سوتا )شخصیتی چندوجهی مینه پرسشنامه

اند، قسمت اصلی نیمرخ شخصیتی یابی تجربی انتخاب شدههای مربوط به هرکدام که به روش مالکمقیاس بالینی که گزاره 6به این منظور 

افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنی و  هیپومانیا هستند )هوزل و  شوند که شامل: هیپوکندری،محسوب می

 (.2006مایر، 

های شخصیتی و رضایت زناشویی، سالمت روانی و طول عمر و موفقیت شغلی و تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط میان ویژگی

 (.2014رفتار و عقاید و ترجیحات و در نتیجه شیوه متقاعد کردن افراد نقش بسیار مهمی دارد )سابهارانی، های شخصیتی در درک ارزیابی ویژگی

فیت گیری کیگذارند و در مجموع در شکلفردی بر احتمال وقوع طالق تاثیر میهای بینهای شخصیتی از طریق تاثیر بر تعارضویژگی

(. این ویژگیها بر نوع دلیلی که افراد 2014تعارضات ارتباطی اثر میگذارند )سولومون و جکسون، سبک ارتباطی فرد موثر بوده و از آن طریق بر

ای هگذارند و به دلیل تاثیر متفاوت هر ویژگی شخصیتی بر برداشت فرد از خود، دیگران و  دنیا، موجب استداللکنند تاثیر میبرای طالق مطرح می

 (.2011لیرد، شوند )فومرو، سانتاماریا و مختلف می

اند اما، ارتباط میان نیمرخ شخصیتی و نوع دلیل فرد های شخصیتی و طالق پرداختههای فراوانی به بررسی ارتباط میان ویژگیپژوهش

 برای طالق بررسی نشده است. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه نیمرخ شخصیتی افراد متقاضی طالق با نوع دلیلی است که برای
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های روانشناختی موثر در طالق و در نتیجه تعیین مداخله مناسب شود. از تواند منجر به شناسایی مکانیسمکنند. این بررسی میطالق مطرح می

تیجه شود که در نهای در معرض طالق منجر میسوی دیگر، ارزیابی ساختار شخصیتی افراد متقاضی طالق و نوع استدالل آنها به شناسایی نیمرخ

 های اولیه و ثانویه هستند.هدف مناسبی برای پیشگیری

 

 کنندگانپژوهش و شرکت روش .1

کنندگان این پژوهش شامل افرادی بودند که برای نخستین بار  در زندگیشان به منظور پایان دادن به زندگی مشترک به دادگاه شرکت

از نوع در دسترس  ، روش غیراحتمالیگیریروش نمونهخانواده شهرستان مریوان مراجعه کرده و از آنجا به مرکز مشاوره ارجاع داده شده بودند. 

 مونه گیری بیشتر از آنکه بر مبنای  انتخاب تصادفی محض باشد، مبتنی بر انتخاب انسان است. این نوع نبود. 

 های ورودنفر از افراد متقاضی طالق توافقی که به مرکز مشاوره طالق ارجاع داده شده بودند بر اساس مالک 121برای انجام این پژوهش 

طالق در طول زندگی، تحصیالت در حد راهنمایی و تمایل فرد به شرکت در پژوهش بود. انتخاب شدند. مالکهای ورود شامل: نخستین درخواست 

نفر بقیه در  طول روند ارزیابی از شرکت در تحقیق منصرف  32 های شخصیتی ارزیابی شدند.نفر از نظر دلیل طالق و ویژگی 68نفر،  121از میان 

 شدند.

ه بیش از ک اسمیاده شد. از این نوع همبستگی برای توصیف همبستگی بین دو متغیر استف فای کرامرها از همبستگی برای تحلیل داده

فت شخصیتی با دلیل فرد برای طالق از ضریب همبستگی فای کرامر نوع صهمبستگی بنابراین، برای محاسبه  شود.دو سطح دارند استفاده می

 استفاده شد.

 پژوهش ابزارهاي  .2

 و پرسشنامه دالیل طالق استفاده شد. ( MMPI-2سنج چندوجهی مینه سوتا )آزمون شخصیتدر انجام این پژوهش از دو ابزار 

 

 (MMPI-2سوتا )سنج چندوجهی مينهآزمون شخصيت-2-1
های شخصیتی است. اطالعات تفسیری مرتبط با سوتا یک ابزار عینی و معتبر برای ارزیابی ویژگیسنج چندوجهی مینهشخصیت آزمون

دارای  که این آزمون (.2006، 2و پری 1چرااز هفتاد سال کاربرد بالینی بطور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است )باین آزمون در طی بیش 

زبان ترجمه  20این آزمون به بیش از ( تدوین شد. 1993) 2لیو مک کین 4است، توسط هاتاوی 3دهیمبتنی بر روش خودگزارش گویه بوده و 282

(. نسخه 1992، 2و آرچر ;1326، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 8ورثداک ;6619 ،ره آن منتشر شده است )باچرپژوهش دربا 10000و بیش از 

های بالینی مربوط بود که در ویراست جدیدتر مقیاس دیگر به شاخص 10و  6مقیاس آن به روایی 3مقیاس استاندارد داشت که  13اولیه این آزمون 

 (.1362ورث، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، اند )داکدهها همچنان حفظ شآزمون، این مقیاس

دهد که این آزمون از سطوح ثبات کوتاه مدت و سوتا نشان میشخصیت سنج  چند وجهی مینه 9ه در مورد پایاییهای انجام شدپژوهش

و برای افراد  60/0بیماران روانپزشکی حدود ( میانه دامنه ضرایب پایایی برای 9019) پارکرو  10همسانی درونی برخوردار است. در پژوهش هانسلی

 گزارش شده است. 0/.20بهنجار حدود 

سوتا نسبتا سنج چند وجهی مینهها نشان داد که در مقایسه با سایر ابزاهای سنجش میزان شده، شخصیتدر مورد روایی آزمون، پژوهش

سوال است را تهیه و منتشر  21( نسخه کوتاهی که مشتمل بر 1968) 12(. کینکانن1364، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 11تر است )مارناتدقیق

سنج سوالی شخصیت 21در این پژوهش از نسخه (. 1392سوالی در فرهنگ ایرانی انطباق و هنجاریابی شده است )ازخوش،  21کرده است. نسخه 

 چندوجهی استفاده شده است.

 

                                                           
1 Butcher 
2 Perry 
3 Self - report 
4 Hathaway 
5 McKinley 
6 Duckworth 
7 Archer 
8 Validity 
9 Reliability 
10 Hunsley 
11 Marnath 
12 Kincannon 

http://www.psyj.ir/


 13-13، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 پرسشنامه دالیل طالق -2-2

یماری، مالی، کاری، زناشویی، ب  ،دنیای مجازیمربوط به در این پرسشنامه تمام دالیل احتمالی طالق آورده شده است که شامل دالیل 

ه است. نحوه تکمیل این پرسشنامتفریحی  و خانوادگی، هر گونه دلیل مربوط به اختالفات اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و مذهبی، شخصی، هیجانی

لیل ترین دخواند و سپس از میان آنها مهماست که ابتدا آزمودنی تمام دالیل احتمالی طالق را با توضیحات مربوط به هر دلیل می به این صورت

شود که از میان آنها گزینه یا موردی که کند. اگر آزمودنی به دو یا چند گزینه اشاره کرد برای او توضیح داده میرا برای طالق خود مشخص می

 شتری در طالق داشته معلوم کند.سهم بی

 

 نتایج

بندی متقاطع مربوط به جدول 1های شخصیتی و دالیل طالق از آزمون فای کرامر استفاده شد. جدول برای بررسی ارتباط میان ویژگی

ها مربوط به دالیل های شخصیتی و دالیل طالق است. در این جدول ارتباط میان متغیرها بصورت دوتایی نشان داده شده است. ستونویژگی

های شخصیتی در افراد متقاضی طالق شود بیشترین ویژگیطور که در جدول دیده میهای شخصیتی است. همانطالق و سطرها مربوط به ویژگی

های پارانوئید نفر دارای ویژگی 68از  20های هیپوکندریک و نفر دارای ویژگی 68از  29است )  (Pa)و پارانوئید (Hs)  به ترتیب هیپوکندری 

های افسردهنفر دارای ویژگی 68از  1است )  (Sc)و اسکیزوفرنی  (D)های شخصیتی مشاهده شده در این افراد افسردگی بودند( و کمترین ویژگی

  .های اسکیزوفرنی بودندنفر واجد ویژگی 68از  2وار و 
 

 طالق دالیل*  شخصيت متقاطع بندي جدول: ا جدول
 

 
personality Total 

Hs D Hy Pd Pa Pt Sc Ma  

REA 

Illnesses 0 0 2 0 4 3 0 1 10 

Financial 0 0 0 2 2 0 1 2 8 

Marital 1 1 2 0 1 0 0 0 5 

Familial 3 0 1 6 6 0 0 0 16 

Social.Cultural 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Personal 17 0 7 5 7 0 0 2 38 

Emotional 4 0 0 0 0 0 1 0 5 

Total 29 1 12 14 20 3 2 5 86 

 

مورد( و کمترین دلیل به دالیل اجتماعی  68از  36است ) (Personal)از میان دالیل طالق بیشترین دلیل طالق مربوط به دالیل شخصی 

 مورد(.        68از  4شود )فرهنگی  مربوط می -

، های هیپوکندریک، پارانوئیدنوع ویژگی شخصیتی که بیشتر در معرض طالق بودند به ترتیب عبارت بودند از شخصیت 4در مجموع 

 ند. دلیل اصلی طالق به ترتیب شامل دالیل شخصی، خانوادگی و بیماری بود 3و ضداجتماعی و هیستریونیک.  

افرادی که به دلیل شخصی طالق گرفته بودند بیشتر های شخصیتی با دالیل طالق به این صورت بود که ویژگیرابطه این  1طبق جدول

های نفر(. در افرادی که به دالیل خانوادگی طالق گرفته بودند، بیشتر ویژگی 36نفر از  12های شخصیتی هیپوکندریک بودند )دارای ویژگی

های نفر(. و افرادی که به دلیل بیماری طالق گرفته بودند، بیشتر واجد ویژگی 18نفراز  12شد )مشاهده میشخصیتی پارانوئید و ضد اجتماعی 

 نفر(. 10نفر از  2شخصیتی پارانویید و ضعف روانی بودند )

شد که نتیجه آن  انجام 2ارائه شد، آزمون خی  1های شخصیتی و دلیل طالق که نتایج آن در جدول برای بررسی معناداری ارتباط ویژگی

دهد که رابطه میان که نشان می (p < 0/05است ) 44/92برابر  2شود میزان خی مشاهده می 2گونه که در جدول همان آمده است.  2در جدول 

 دار است.ویژگی شخصیتی و دلیل طالق از نظر آماری معنی
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 2 خی آزمون: 2 جدول

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 97,444(a) 42 ,000 
Likelihood Ratio 81,064 42 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,054 1 ,000 
N of Valid Cases 86   

a  51 cells (91,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05 

ارائه  3کرامر انجام گرفت که نتایج در جدول های شخصیتی و دالیل طالق آزمون فی و ویبه منظور بررسی شدت ارتباط میان ویژگی

 است. 39/0شدت ارتباط میان متغیرهای این پژوهش  3نتایج جدول  شده است. طبق

 : آزمون فی و وي کرامر3جدول 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi .391 ,010 

Cramer's V .391 ,010 

N of Valid Cases 86  
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 و نتيجه گيري بحث
مارتینز، اوز و  بنت بنت ;2002گزارند. )کاسپی، روبرتس و شینر، شخصیتی بر رویدادهای مهم زندگی تاثیر میهای مختلف ویژگی

گیری افراد دارند. مشخص نمودن تفاوتهای شخصیتی مرتبط با شیوه های شخصیتی نقش مهمی در  شیوه استدالل و تصمیمویژگی (. 2008

ه است های اخیر نشان دادیافته بینی شیوه استدالل افراد شود.درک بهتر  و توانایی پیشواند منجر به تگردآوری اطالعات و بکارگیری شواهد، می

بنابراین، این  (.2010گیری مشخصی در ارتباط هستند )بسی، گیسبرتی، نوری و گامبرتی، های شخصیتی با الگوهای تصمیمبعضی از ویژگی

 برجسته شخصیتی آنها صورت گرفت. کنند با ویژگیکه افراد برای طالق بیان میلی ارتباط میان دالیپژوهش به منظور بررسی 

 (%11) و بیماری (%16) ، خانوادگی(%44) طبق نتایج این پژوهش، از میان دالیل طالق بیشترین دالیل به  ترتیب به دالیل شخصی

مشکی و ;1362این خصوص هماهنگ است )مانند: قطبی وهمکاران، های صورت گرفته در این نتایج با نتایج تعداد زیادی از پژوهش مربوط بود.

 (. 1398قطبی و جزایری،  ;1391صدراالشرفی و همکاران،  ;1390رحیمی،  ;1390همکاران، 

 اختالف زوجینتی مانند خودمحوری، بدبینی و ... اشاره دارد. رفتاری و صفا های فردی مانند الگوهای فکری ودالیل شخصی به ویژگی

ابل توجه ق های خانوادگی دارد. اما نکتههای شخصیتی و طرز فکر و بینش نسبت به مسائل مختلف زندگی نقش بارزی در بروز تعارضویژگیدر 

شود. یکی از دستاوردهای مهم این پژوهش این بود که با بررسی این است که اختالفات شخصیتی و فردی در تمام افراد منجر به طالق نمی

های شد، واجد ویژگیاز افرادی که تقاضای طالق آنها به دالیل شخصی مربوط می %42صیتی افراد متقاضی طالق مشخص شد که متغیرهای شخ

د.  از سوی داری وجود داربنابراین، میان ویژگیهای شخصیت هیپوکندریک و دالیل شخصی برای طالق ارتباط معنی شخصیت هیپوکندریک بودند.

(. این اشخاص خودمحور، ناپخته، %33)هیپوکندریک، بیشترین ویژگی شخصیتی در میان کلیه افراد متقاضی طالق است  دیگر ویژگی  شخصیتی

ریزی کنند، بلکه خصومت خود را اغلب به طور آنان به ندرت ممکن است به طور مستقیم برونباشند. بدبین، شرور، ناالن و پرخاشگر نافعال می

 کنند و از این راه برای تحت تاثیر قرارهای بیماری جسمانی شکوه میآنان معموال از نشانه کنند.از دیگران انتقاد میدهند و غیرمستقیم بروز می

کنند. آنان ممکن است نسبت به هر پیشنهادی مبنی بر اینکه حتی برخی از برند و در نتیجه اطرافیان خود را بیچاره میدادن دیگران بهره می

انی دارد خشمگین شوند و چون سطح بینش آنها پایین است، به طور نوعی داوطلبان خوبی برای رواندرمانی نیستند)مارنات، مشکالتشان ریشه رو

ای . افراد دارنیستندهای ارتباطی فردی و تعارضهایی باشند قادر به حل اختالفات بینپرواضح است که افرادی که واجد چنین ویژگی (.2003

جود و های الزم برای حل مشکالت،مهارت فقدان و در نتیجهتابند هیپوکندریک، فشار ناشی از اختالفات فکری و شخصیتی را برنمیهای ویژگی

 رند.بمساله و مقابله با تعارض،گزینه طالق را به کار میهای مذاکره، حلاختالف را تهیدی جدی برای زندگی مشترک قلمداد کرده و بجای مهارت

دالیل خانوادگی شامل مشکالت سازگاری با خانواده شود. درصد از دالیل طالق به دالیل خانوادگی مربوط می 16این پژوهش،  طبق نتایج

به اندازه مساوی دارای  8و  4های بیشتر افرادی که دالیل خانوادگی را مطرح کرده بودند در مقیاسباشد. همسر یا دخالت خانواده زوجین می

 4مقیاس های این دو مقیاس بودند(. درصد از کل افرادی که به دالیل خانوادگی جدا شده بودند واجد مالک 38)در هر مقیاس  برافراشتگی بودند

ی یک شود.روانی شناخته می –ح کلی سازگاری فرد تدوین شده است و با عنوان مقیاس انحراف اجتاعی برای سنجش سط MMPI-2در آزمون 

با توجه به اینکه در  (.2002ورسوم است )فیرس و ترال، توجهی به آداباین مقیاس دارای برافراشتگی هستند، بی های افرادی که دراز ویژگی

 –های انحراف اجتماعی جامعه ما بخش مهمی از آداب و رسوم، توان برقراری و حفظ ارتباط موثر با خانواده همسر است، افرادی که دارای ویژگی

 بیند و بنابراین، طبیعی است دالیلد یا حفظ این ارتباط نبوده و در نتیجه ارتباط زوجین از این وضعیت آسیب میروانی هستند قادر به ایجا

  خانوادگی را برای طالقشان عنوان کنند.

نویا( )پارا MMPI-2آزمون  8گروه دیگری از افرادی که دالیل خانوادگی را برای طالق خود عنوان کردند، آنهایی بودند که در مقیاس 

های مرهافرادی که نکند. گیری میشماری و بدگمانی را در شخص اندازهفردی، خودذیحقاین مقیاس میزان حساسیت بین دارای برافراشتگی بودند.

رایط شآنها در این مقیاس دارای برافراشتگی است، نسبت به نظرات دیگران و بخصوص انتقادها، حساسیت مفرط دارند و ممکن است تحت این 

های ویژگی (.2012سازی کنند )سمل، بدرفتار و خشمگین شوند. آنها زودرنج بوده و تمایل دارند که مشکالت شخصی و خانوادگی خود را برونی

ها رضاها با خانواده همسر فراهم نموده و حساسیت مفرط و بدگمانی به این تعشخصیتی این افراد ممکن است زمینه را برای ایجاد و تشدید تعارض

های پیشنهادی به این افراد را با شکست حلها و راهسازی کردن مشکالت و انتساب علت مشکالت به دالیل غیرواقعی، کمکدامن بزند. برونی

 کنند.سازد و در نتیجه به بهانه مشکل با خانواده همسر گزینه طالق را انتخاب میمواجه می

درصد 40خود عنوان کردند.  هش دلیل بیماری روانشناختی یا جسمانی همسر را برای طالقکننده در این پژودرصد از افراد شرکت11 

)پارانویا(، دارای برافراشتگی بودند. حساسیت مفرط این افراد و بدگمانی نسبت به رفتارهای  MMPI-2آزمون  8از افراد این گروه در مقیاس 

(. فقدان همدلی بخصوص زمانی که 2003ا همدلی برای این افراد مشکل باشد )مارنات، شود که ایجاد ارتباط صمیمانه و توام بدیگران باعث می

 تواند موجب تخریب ارتباط شده و بدلیل وجود بیماری رابطه زوجین را به طالق بکشاند.همسر به بیماری مبتال شود، می
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نند کطالق با نوع دلیلی که برای طالقشان عنوان میهای شخصیتی افراد متقاضی به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی

های شخصیتی هیپوکندریک باشند. افرادی که گیرند بیشتر  احتمال دارد که واجد ویژگیارتباط دارد. افرادی که بنا به دالیل شخصی طالق می

 روانی بوده و افرادی که بنابه دالیل بیماری از  همسر –های شخصیتی انحراف اجتماعی گیرند بیشتر  دارای ویژگیبنابه دالیل خانوادگی طالق می

زمینه   تواند درهای حاصل از  آن میهای شخصیتی پارانویید دارند. اهمیت نتایج این تحقیق در این است که دادهشوند بیشتر  ویژگیخود جدا می

های شخصیتی افراد پیش از   ازدواج به وسیله سنجش ویژگیپیشگیری از طالق به کار برده شود. بنابراین، شناسایی افراد مستعد طالق و  

 سوتا ممکن است در  شیوه آموزش دادن به افراد به منظور پیشگیری از طالق سودمند باشند.سنج چندوجهی مینهشخصیت

دیگر  پژوهش مربوط به   های این پژوهش  نبود گروه مقایسه از  میان افراد عادی بود که متقاضی طالق نبودند. محدودیتاز  محدودیت

نفر  از  شرکت در  پژوهش امتناع کردند  121نفر از   32از افراد انتخاب شده برای شرکت در  پژوهش بود. به طوری که عدم تمایل تعداد زیادی 

 که ممکن است به دلیل قرار  گرفتن در  شرایط بحرانی طالق و   استرس و  ناراحتی ناشی از  آن باشد.

 .نیمکفراد شرکت کننده در  این پژوهش که با همکاری و صرف وقت ما را در  انجام این پژوهش یاری دادند صمیمانه تشکر  میاز  کلیه ا
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