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 چکيده

يكي از . گذارد خانواده مهمترين نهاد جامعه است كه سالمت و استحكام آن بر كل جامعه اثر مي

طالق عاطفي نوعي  تشوند، طالق عاطفي اس ها با آن مواجه مي آسيبهايي كه بسياري از خانواده

پوچ مبدل مي سازد كه فاقد عشق، نابهنجاري در نظام خانواده است كه زندگي زوجين را به ازدواجي 

رابطه سرسختي روانشناختي در پيش بيني  بررسي هدف از اين پژوهش. مصاحبت و دوستي است

جامعه آماري اين پژوهش، كليه . روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است طالق عاطفي مي باشد

دواج به دليل اينكه زوجين باشند كه حداقل پنج سال از از مي مشهدزنان و مردان متأهل ساكن شهر

 نهايي زوج 134 نمونه ي اين پژوهش تعدادبه حداقل ميزاني از ثبات در زندگي زناشويي رسيده باشند، 

ده دا. فر بود كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدندن سال 51 تا 22 بين آنها سني دامنه كه

نتايج . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSS هاي به دست آمده از طريق رگرسيون و با نرم افزار

دهد كه ميان كنترل نتايج نشان مي. سرسختي روانشناختي و با طالق عاطفي رابطه دارندنشان داد

 .چالش جويي و نمره كل سرسختي روانشناختي با طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري وجود دارد

  .طالق عاطفي رابطه معناداري وجود دارد آن با بدين معني كه بين سرسختي روانشناختي و ابعاد

 . سرسختي روانشناختي، طالق عاطفي واژگان کليدی:
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 مقدمه
خانواده مهمترين نهاد جامعه است كه سالمت و استحكام آن بر كل جامعه اثر مي گذارد و در مقابل وارد شدن هر آفت و 

ل در نظم وانسجام اجتماعي بيانجامد؛ بنابراين بررسي آسيبهاي خانواده از زوالي به اين نهاد و كاركردهاي آن، مي تواند به اخال

يكي از آسيبهايي كه بسياري از خانواده ها با آن مواجه مي شوند، طالق عاطفي است طالق . امور مهم و شايسته كنكاش مي باشد

مبدل مي سازد كه فاقد عشق، مصاحبت و  عاطفي نوعي نابهنجاري در نظام خانواده است كه زندگي زوجين را به ازدواجي پوچ

سوزد و فرزندان در معرض بيماريهاي رواني پايا  زماني كه خانواده در آتش ستيز و آشوب مي. (1395)سنجري پور، . دوستي است

عه، اما برخي زوجين به دليل ساختار فرهنگي جام. (1396روشني ،گلزاري،)باستانيتواند درمان نهايي باشد  ق ميالهستند، ط

باشند و براي سالهاي زيادي به  خصوص باوجود فرزندان، حاضر به جدايي نمي ق بهالق و پيامدهاي طالم بر قبح طالتأكيد اس

 طالق. افتد ق عاطفي اتفاق ميالدر اين موارد ط. دهند زندگي سرد و توأم با فرسايش روحي و رواني و حتي جسمي ادامه مي

 مخدوش همسر، هاي خواسته به توجه عدم: از است عبارت آن عاليم و است طالق نوع نخطرناک تري خاموش، طالق يا عاطفي

 مي زندگي هم كنار در و شوند نمي جدا هم از فيزيكي طور به شوهر و زن. . . و نيازها شدن سركوب خانواده، هاي نقش شدن

 فمخال باطالق سخت اسالم. است قانوني و رسمي طالق مقابل در و شود نمي ثبت جايي در كه است طالق انواع از يكي. كنند

 (1395 پور، سنجري). است شده وارد طالق مذمت بر مبني بسياري روايات و آيات. ندهد رخ طالق امكان حد تا خواهد مي و است

ه است، چرا كه رابط يدرواقع خانواده از درون ته يشود ول ياست كه در ظاهر ساختار خانواده حفظ م يتيوضع يطالق عاطف

 يفاصله عاطف. (1392محمدي ،داودي،است)پروين آن را گرفته يجا يعاطف يرفته و روابط منف انياز م نيزوج انيمثبت م يعاطف

و كاهش  يو آزار، ناكام تياز هم در جهت اذ تيحما يبه جا وجهاز. است كه هر دو ناپخته هستند ينيزوج انيمشخص و آشكار م

در  ن،ي؛ بنابرا(2015)لورا . هستند و طرد او يگريد ياثبات كوتاه يبرا يليدل افتنيدنبال كنند و به  يعمل م گريكديعزت نفس 

طالق . تاس تيبدون رضا ايآنها كامال قطع شده  انيارتباط م كهيكنند؛ درحال يم يسقف زندگ کي ريفقط ز نيزوج ،يطالق عاطف

 ينناگفت يو حت نيتر دهيدر زمره پوش دهيپد نيچون ا. ستا يپژوهش دگاهياز د ياجتماع يها دهيپد نيدر زمره دشوارتر يعاطف

و  ياقعو لياوست، دال يخانوادگ اتيبخش ح انيپا يكه طالق عاطف يفرد ديشا. است يانسان اتيابعاد ح نيتر دهيچيو پ نيتر

سابقه  يب يبا مشكالت نهيزم نيمتداول پژوهش در ا يروش ها نيافراد مطرح نسازد؛ بنابرا نيكتريبا نزد يخود را حت ملدرست ع

 صورت يطالق و طالق عاطف ييبدون شناسا ،ياجتماع يانحرافات و بزهكار ،ياجتماع يشناس بيمطالعه آس چگاهيه. مواجه اند

در (1395و همكاران  يباستان )را مهار كند  دهيپد نيا ديسالمت است، با يكه در جستجو يهر جامعه ا ،يبه عبارت. ستين ريپذ

 ،يعاطف يازهاين نيعدم تأم ،يمرد، مشكالت ارتباط يتوجه يشامل؛ب يعامل طالق عاطف ازدهيزنان،  يرو يفيپژوهش ك کي

 تيعدم احساس مسئول ،ياعتماد يب همسر،انتخاب نادرست  گر،يكديعدم گذراندن زمان با  ،يعدم همدل ز،يخشونت آم يرفتارها

 ياجتماع هيبه نقش نظم درون خانواده، ساختار قدرت خانواده و سرما زيمطالعات ن ريسا. مرد را نشان دادند يو عدم تعادل روح مرد

در  يق عاطفالط. اند اشاره كرده يق عاطفالدر ط اديو اعت يعدم بلوغ فكر ،يروح يماريب ،يدرون خانواده و عدم مهارت ارتباط

و  يق رسمالهمچون ط يق عاطفالط به کينزد ميكمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ هر چند در مورد مفاه ،يعلم يها پژوهش

 ،يقوقو ح يشناخت جامعه ،يفرهنگ ،يوه بر علل اقتصادالق، عالط يدر بررس. انجام شده است ياديمطالعات ز ييزناشو يتينارضا

 .يكي ازمتغيرهايي كه درطالق عاطفي نقش داردسرسختي روانشناختي است. باشدي م ليدخ زين يفردو  يعوامل روانشناخت

كوباسا  .وانشناختي يک سازه شخصيتي مثبت است كه براي اولين بار توسط مدي و كوباسا مورد توجه ويژه قرار گرفتسرسختي ر

( سرسختي روانشناختي را تركيبي از باورها در مورد خويشتن و جهان تعريف مي كند كه از سه مؤلفه تعهد، كنترل و 2015)

 . مبارزه جويي تشكيل يافته است

( در مورد سرسختي ارائه شده است و همچنين مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختي 2012ه توسط اسنايدر )بنابر تعريفي ك

مجموعه و منظومه اي از ويژگي هاي شخصيتي است كه به عنوان منبع مقاومت در برابر رويدادهاي استرس زاي زندگي عمل "

نشناختي( مي تواند به عنوان تعديل كننده روابط عمل كرده و وجود برخي از ويژگي هاي شخصيتي)نظير سرسختي روا. "كندمي

در غرب اگر تعارض هاي بين زن و شوهر غيرقابل تحمل گردد احتماال منجر به طالق قانوني . كند از بروز طالق عاطفي جلوگيري

شدن طالق به عنوان انحراف از مي شود، اما در ايران به دليل پيامدهاي طالق قانوني براي زوج ها به خصوص براي زنان و مطرح 
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بدون شک حاصل چنين روابطي طالق . بر طالق ترجيح داده مي شودگاهي ارزش هاي جامعه، ادامه زندگي بدون عشق و همدلي 

عاطفي محيطي ناايمن براي زوج ها و فرزندان، سبک فرزندپروري نادرست و مثلث سازي والدين با فرزندان مي باشد كه پژوهش 

با توجه به نقش مهم طالق عاطفي در به خطر انداختن سالمت خانواده و . بر اثرات مخرب و پايدار آن تأكيد مي كندهاي مختلف 

جامعه و نظر به اين نكته كه در مطالعات علمي و دانشگاهي ايران، طالق عاطفي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، خال اينگونه 

به دنبال پاسخ به اين سوال است كه ايا سرسختي روانشناختي در  پژوهشاين . رسدپژوهش هاي بنيادي علمي، جدي به نظر مي 

 پيش بيني طالق عاطفي نقش دارد ؟

 

 طرح پژوهش

 . ودش مي پرداخته عاطفي درطالق شناختي سرسختي رابطه به دران كه باشد مي همبستگي توصيفي نوع از پژوهش اين

 

 و جمع آوری داده ها  و روش نمونه گيری حجم نمونه ،جامعه آماری

باشند كه حداقل پنج سال از ازدواج به دليل اينكه  مي مشهدجامعه آماري اين پژوهش، كليه زنان و مردان متأهل ساكن شهر

بودن  ق عاطفي تدريجيالزوجين به حداقل ميزاني از ثبات در زندگي زناشويي رسيده باشند، همچنين با توجه به اينكه ويژگي ط

 . دهد سال از زندگي مشترک رخ مي 7تا  5گذشت بادو سال بعد از آغاز زندگي و بيشتر  آن است و يكي

نمونه پژوهش: بدين ترتيب با مراجعه به منازل اين افراد، پس از كسب رضايت و شرح اهداف پژوهش در اين پژوهش به دليل 

 در مورد روابط زناشويي است و تكميل پرسشنامهق حساسيتي ايجاد نكند، به زوجين توضيح داده شد كه پژوهش الاينكه واژه ط

نفري از زنان و  138اي  نمونه،(2002سرسختي روانشناختي النگ وگولت) ،پرسشنامه1991عاطفي گاتمن در سال ق  الهاي ط

كه  سال درخواست شد 51تا  22زوج نهايي كه دامنه سني آنها بين  134از . گيري در دسترس انتخاب شد مردان به شيوه نمونه

 وسيكل پژوهش را )تحصيالت  هاي شركت در مالک را تكميل كنندسرسختي روان شناختي هاي و پرسشنامه  پرسشنامه

 مالک هاي خروج تحصيالت كمتر ازسيكل ومصرف دارو خاص يا روان گردان. دارو خاص يا روان گردان بود (وعدم مصرفباالتر

 انجمن تاييد مورد اخالقي اصول تا است شده سعي حاضر تحقيق در. باشدسال از ازدواج مي 5ونداشتن فرزند وگذشتن كمتراز

 هب ايجلسه طي در نهايي نمونه انتخاب از پس و تحقيق ابتداي در منظور بدين. گردد رعايت( APA 2003) آمريكا روانشناسي

 نامهرضايت هاآزمودني برنامه راياج از قبل. شد داده كافي اطالعات اجرا، شيوه پژوهش، اهداف مورد در كنندگان شركت تمام

 است هداوطلبان كامال تحقيق اين در مشاركت كه بود شده تاكيد آن در كه. نمودند تكميل را تحقيق در آگاهانه مشاركت اخالقي

 رانبيما هايصحبت و شخصي اطالعات بودن محرمانه. دهند انصراف خود ازشركت تمايل عدم صورت در كه دارند اجازه داوطلبان و

 و نام به اشاره عدم مورد در اخالقي مالحظات كليه هاداده تحليل و تجزيه هنگام در همچنين. گرفت قرار تاييد مورد دوره طي در

 . گرديد رعايت كنندگان شركت هويت

 

 پژوهشابزار 

 :ق عاطفیالمقياس ط

جواب » بلي و خير«صورت  ت بهالؤس. باشد سؤال مي 24تهيه شده كه داراي  (1994)در سال  اين مقياس توسط گاتمن

دهنده  تر از هشت بود نشاناالبيا برابر با هشت  »بله«هاي بله و خير، اگر تعداد پاسخهاي  شوند، بعد از جمع كردن پاسخ داده مي

از  يمالعبه اين معنا كه زندگي زناشويي فرد در معرض جدايي قرار داشته و ع. عاطفي استالق نارضايتي زندگي زناشويي و ط

براي به دست آوردن روايي سازه از تحليل عاملي . گزارش شده است1/93پايايي آن در ايران . باشد ق عاطفي در او مشهود ميالط

به روش چرخشي واريماكس و آزمون اسكري استفاده شد و بدينصورت چهار عامل شناسايي شد: جدايي و فاصله از يكديگر، 

 %80و%49در دامنه سواالت بار عاملي همه . حوصلگي و بيقراري صحبت و احساس بي اه و هماحساس تنهايي و انزوا، نياز به همر

ر پايايي اين مقياس در پژوهش حاض. روايي صوري آن نيز توسط متخصصان تأييد شده است. قرار داشته و بار عاملي مقبولي دارند

 . به دست آمد 83/ 1با استفاده از آلفاي كرونباخ، 
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 ی روان شناختی النگ و گولتپرسشنامه سرسخت

( ساخته 2002سوال مي باشد و توسط النگ و گولت) 45است كه در بر گيرنده  اين پرسشنامه يک مقياس خود گزارشي

سوالي سرسختي  45مقياس  به اعتبار سنجي فارسي برگردانده اند و( اين پرسشنامه را به زبان 1389روشن و شاكري) . شده است

بر مبناي نتايج اين . پرداخته اند نفري از دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد 30 ن يک نمونهو گولت در مياالنگ 

سوال( و خرده مقياس چالش  15سوال(، خرده مقياس تعهد ) 16) كه سه خرده مقياس كنترل سوالي 42تحقيق پرسشنامه اي 

در مطالعه النگ و گولت نتايج مربوط به سنجش كرده اند تهيه سازه سرسختي روان شناختي افراد سوال( براي سنجش 11جويي )

پايايي مقياس نشان داد كه همبستگي بين نمرات كلي در پرسشنامه در حد متوسط تا بااليي بوده و همچنين ضريب آلفاي 

ين ز ضريب همبستگي بدر مورد پايايي مربوط به بازآزمايي ني. كرونباخ پرسشنامه، همساني دروني خوبي را براي آن گزارش كرد

مان ز بوده كه از اين نتيجه مي توان ثبات نسبي مقياس و حساسيت آن به تغييرات در طول r= %73اجراي اول و دوم پرسشنامه 

گزارش شده متغير %83مقياس  اين آلفا براي به روش ضريب پايايي (1389بر اساس تحقيق روشن و شاكري) . را استنباط كرد

 (1389استاندارد گزارش شده است ) روشن و شاكري،  قياساين م روايي و است

 

 پژوهشاجرای  روش
 . طرح اين پژوهش، طرح توصيفي از نوع همبستگي است

اشتن داختياردررضايت داشته باشند و قادر به پژوهش ک هاي ورود به پژوهش اين بود كه افراد انتخاب شده به شركت در الم

م عدم رضايت جهت ادامه همكاري و همچنين پاسخدهي ناقص به الک خروج از پژوهش اعالم. عات وتجربيات خود باشندالاط

رعايت ( APA 2003ا )در تحقيق حاضر سعي شده است تا اصول اخالقي مورد تاييد انجمن روانشناسي آمريك. پرسش نامه ها بود

ي به تمام شركت كنندگان در مورد اهداف اپس از انتخاب نمونه نهايي در طي جلسه بدين منظور در ابتداي تحقيق و. گردد

نامه اخالقي مشاركت آگاهانه در تحقيق را ها رضايتآزمودني قبل از اجراي برنامه. اطالعات كافي داده شد ،پژوهش، شيوه اجرا

رت كه در صوداوطلبان اجازه دارند  كه در آن تاكيد شده بود كه مشاركت در اين تحقيق كامال داوطلبانه است و. تكميل نمودند

. هاي بيماران در طي دوره مورد تاييد قرار گرفتصحبت محرمانه بودن اطالعات شخصي و. شركت خود انصراف دهندازعدم تمايل 

 هويت شركت كنندگان رعايت ها كليه مالحظات اخالقي در مورد عدم اشاره به نام وتحليل داده همچنين در هنگام تجزيه و

 . گرديد

 

 ل داده هاروش تجزیه وتحلي
 تيجمع ي هايژگيو صيو تلخ فيبه توص يآمار يبا استفاده از شاخص ها يفيابتدا در سطح توص داده هاي بدست آمده

شود و سپس با استفاده از ضريب همبستگي  يپرداخته م. . . . و التيسن، تحص ت،يشامل جنس قيافراد نمونه در تحق يشناخت

 . شيوه گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري با

 

  هادادهتجزیه و تحليل 

 های جمعيت شناختیشاخص

ميانگين و انحراف معيار سن در كل نمونه . دادندنفر از زنان و مردان متأهل مشهد تشكيل مي 134نمونه پژوهش حاضر را 

. سال بود 29تا  5با دامنه  14/7و  52/14اي ازدواج اين افراد نيز ميانگين سال ه. سال بود 51تا  28با دامنه  20/7و  42/39

 . آورده شده است 1-4توزيع نمونه بر جنسيت، ميزان تحصيالت و تعداد فرزندان در جدول 

 توصيف نمونه بر حسب جنسيت، ميزان تحصيالت و تعداد فرزندان -1-4جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر فراواني گروه شاخص
 4/66 4/66 89 زن
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 100 6/33 43 مرد جنسيت

 ميزان تحصيالت

 4/19 4/19 26 كارداني
 6/89 1/70 94 كارشناسي

 100 4/10 14 كارشناسي ارشد و باالتر
 7/50 7/50 68 يک فرزند
 8/88 1/38 51 دو فرزند

 100 2/11 15 سه فرزند يا بيشتر
 

درصد داراي تحصيالت كارداني،  4/19درصد مرد هستند؛  6/33صد زن و در 4/66دهد كه در كل نمونه نشان مي 1-4جدول 

در نهايت در كل نمونه . درصد داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و باالتر هستند 4/10درصد داراي تحصيالت كارشناسي و  1/70

  . تر هستنددرصد داراي سه فرزند يا بيش 2/11درصد داراي دو فرزند و  1/38درصد داراي يک فرزند،  7/50

 

  هادادهتجزیه و تحليل توصيفی 

در  .ها شناسايي و اصالح شدندها و گمشدهبدين ترتيب كه دورافتاده. پيش از شروع تحليل به غربالگري داده ها پرداخته شد

نمودار جعبه . ت بودنتايج نشان از عدم وجود داده هاي پر. هاي تک متغيره بررسي شدندپرت 1ادامه با استفاده از نمودار جعبه اي

 . ارائه شده است 1-4اي جهت بررسي پرت هاي تک متغيره در شكل 

 

 نمودار جعبه ای جهت بررسی پرت های تک متغيره -1-4شکل 

سپس فواصل مورد نظر بر اساس . مورد بررسي قرار گرفت 2بررسي پرت هاي چند متغيره با محاسبه فواصل ماهاالنوبيس

( اصالح و در سطح 2درجات آزادي )تعداد متغيرها كه در اينجا پنج متغير پيش بين موجود در مدل بود( در آزمون خي دو)

001/0= (1396و همكاران،  3مورد بررسي قرار گرفت )ميرز .( 001/0نتايج نشان داد كه پرت چندمتغيره اي وجود ندارد< )

 . آورده شده است 2-4ي توصيفي متغيرهاي پژوهشي در جدول هاشاخص. نفر ادامه داد 134تحليل را با و مي توان 

                                                           
8. Box Plot 

9. Mahalanobis distance 

10. Meyers  
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آورده شده  7-4ضرايب همبستگي متغيرها در جدول . پاسخگويي به اين فرضيه با ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت

 . است

 ضرایب همبستگی سرسختی روانشناختی و طالق عاطفی -7-4جدول 

 تي روانشناختيسرسخ
 طالق عاطفي

 سطح معناداري تعداد ضريب همبستگي

 0001/0 134 -56/0 كنترل

 0001/0 134 -53/0 تعهد

 0001/0 134 -43/0 چالش جويي

 0001/0 134 -67/0 نمره كل سرسختي روانشناختي

 

، P≤01/0(، چالش جويي )P ،53/0-=r≤01/0(، تعهد )P ،56/0-=r≤01/0دهد كه ميان كنترل)نشان مي 7-4نتايج جدول 

43/0-=r( و نمره كل سرسختي روانشناختي )01/0≥P ،67/0-=rبر اين . ( با طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري وجود دارد

رابطه  طالق عاطفي بدين معني كه بين سرسختي روانشناختي و ابعاد آن با. شوداساس فرضيه فرعي دوم پژوهش حاضر تأييد مي

 . جود داردمعناداري و

 

 بحث ونتيجه گيری
 . بين سرسختی روانشناختی با طالق عاطفی رابطه وجود دارد

دهد كه ميان كنترل چالش جويي و نمره كل سرسختي روانشناختي با طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري نتايج نشان مي

معني كه بين سرسختي روانشناختي و ابعاد آن با بدين . شودبر اين اساس فرضيه فرعي دوم پژوهش حاضر تأييد مي. وجود دارد

 . طالق عاطفي رابطه معناداري وجود دارد

سرسختي  ،( در واقع2009و همكاران ) در تبين اين نتايج مي توان گفت طبق نظر كوباسا درتبين اين مطالب مي توان گفت

ر سرسختي تمايز هاي مولفه هايش را از بين مي به عبارت ديگ ،ساختار واحدي است كه يكپارچه سازي مولفه هايش مي پردازد

و ويژگي شخصيتي سرسختي نگرش دروني خاصي را به وجود مي آورد كه شيوه  برد و در آنها يكي يكي همگوني ايجاد مي كند

ا به رهمچنين سرسختي باعث مي شود كه فرد استرسرو ها  ،رويارويي افراد با مسائل مختلف زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد

همچنين سرسختي زائيده دانشي است كه بر مبناي آن شحض به . صورتي واقع بينانه و با بلند نظري مورد توجه قرار مي دهد

در نهايت سرسختي باعث پژوهش ديدي خوشبينانه  . منابع بيشتري براي پاسخ گويي به استرسور هاي دسترسي پيدا مي كند

مبارزه جويي فرد سرسخت را قادر مي سازد تا حتي حوادث نا خوشايند را بر  ي صفتبه عبارت. نسبت به استرسور ها مي شود

حسب امكاني براي ياد گيري نه براي ايمني در نظر بگيرد و تمامي اين جنبه ها باعث پيشگيري يا كوتاه شدن مدت پيامد هاي 

المت در برابر وقايع استرس آور زندگي يک پيامد ويژگي سرسختي روان شناختي، حفظ س ،. منفي حوادث استرس زا مي شود

آثار  .است و آثار واسطه اي و تعديل كننده سرسختي روانشناختي به عنوان يک محاففظ اساسي در برابر بيماري عمل مي كند

در   .واسطه اي زماني رخ مي دهد كه وقايع رنج آور زندگي خيلي منفي تلقي نشوند و در نتيجه چندان زيانبار به حساب نيايند

ر و رويداد هاي استرس زا را مثبت ت ،اين نظريه بيان شده است كه افراد با سرسختي باال در مقايسه با افرادي با سرسختي پايين

قابل كنترل تر ارزيابي مي كنند و همين امر باعث مي شود تا برانگيختگي هاي فيزيولوژيكي كه در ارزيابي منفي رويداد ها ايجاد 

 (2014؛ به نقل از انريث، 2009مدي و پوكتي ) بيماري ها منجر مي گرددمي شود و به بروز 
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