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 چکیده

در  یطالق عاطف یمدل ساختار نيپژوهش حاضر تدو هدف

با نقش  یفرد نيب یبخشودگ ی وجانيه يیارتباط با ناگو

در زنان مراجعه کننده به مراکز  يیزناشو یتينارضا ميانجی

از نوع همبستگی با رويکرد بود. پژوهش حاضر  مشاوره خانواده

زنان مراجعه  یآمار جامعهمدل معادالت ساختاری بود. از 

، با استفاده و مراکز مشاوره یروانشناخت هایکينيکننده به کل

نفر به عنوان نمونه انتخاب  440ای از روش تصادفی خوشه

طالق عاطفی گاتمن  اسيها از مقداده یآورمنظور جمعبهشد. 

(، 1994ی بگبی و همکاران )جانيه يی(، ناگو1994)

رضايت ( و 1998همکاران )بخشودگی بين فردی پوالرد و 

 ليو تحل هيمنظور تجزشد. به فادهاست( 1989) زناشويی انريچ

نتايج نشان داد استفاده شد.  یها از مدل معادالت ساختارداده

قابل  رمقادي از هابرازش مدل با داده هایتمام شاخصکه 

و  p≤01/0ی )جانيه يیناگو برخوردار هستند. یقبول

773/4=t ) 01/0و بخشودگی بين فردی ) ميقبه طور مست≥p 

(  بطور t=30/9و  p≤01/0) ( و رضايت زناشويیt=06/8و 

 ینيبشيرا مورد پ یتواند طالق عاطفیدار میو معن معکوس

نتيجه آزمون بوت استرپينگ نيز نشان داد که  قرار دهد.

Abstract 

The aim of this study was to develop a 

structural model of Alexithymia in relation to 

emotional distress and interpersonal 

forgiveness with a mediating role of marital 

dissatisfaction in women referred to family 

counseling centers. The present study was a 

correlation with the structural equation model 

approach. From the statistical population of 

women referring to psychological clinics and 

counseling centers, 440 people were selected 

as a sample using a cluster random method. 

Guttman (1994) Alexithymia Scale, Bagby et 

al. (1994) Emotional Dysfunction, Pollard et 

al. (1998) and Enrich (1989) Marital 

Satisfaction Scale were used to collect data. 

Structural equation model was used to 

analyze the data. The results showed that all 

the indicators of model fit with the data have 

acceptable values. Emotional malaise (p≤0.01 

and t = 4.773) directly and interpersonal 

forgiveness (p≤0.01 and t = 8.06) and marital 

satisfaction (p≤0.01 and t = 9.30) Inversely 

and meaningfully, it can predict emotional 

divorce. The results of the bootstrap test also 
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 مقدمه 

ازدواج مبنای از جمله وجوه منفی پديد آمده از درون واحد اجتماعی مهم خانواده، بروز آسيبی تحت عنوان طالق است. 

توان فروپاشی طالق را می د.دهگيری خانواده و قطب مخالف آن طالق است که فروپاشی خانواده را معنی میشکل

دهد که در مطالعات نشان می(. 1391)پروين، داوودی و محمدی،  نستپذيری در جامعه انسانی دامهمترين نهاد جامعه

 طالقها به شد، امّا در قرن بيستم حدود نيمی از ازدواجختم می طالقها به درصد از ازدواج 5قرن نوزدهم تنها حدود 

باال و منابع بيرونی  اشتغاالت ذهنی(. 2012، 1های اخير نيز به اوج خود رسيده است )استالدرو در سال شودمنجر می

زا، به شدت زوجين را تحت فشار قرار داده و در طی زمان هر دو با توجه به اهداف ويژه خود، احتماال از يکديگر دور استرس

در واقع (. 2020و همکاران،  2لیگردد )برمی دوهای عاطفی و جسمانی بين آن شوند؛ اين دوری منجر به افزايش فاصلهمی

شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی ا با طالق پايان نمی يابند، به ازدواج های تو خالی تبديل میبرخی ازدواج ه

 2007)استيل و وارن،  هستند و همسران فقط با جريان زندگی خانوادگی به پيش می روند و زمان را سپری می کنند

روابط و کنش متقابل با يکديگر و  دهند، ولی از یاعضای آن به زندگی با يکديگر ادامه م ( و1388ترجمه سيدان و کمالی، 

 (.2016و همکاران،  3)سماک حمايت احساسی محروم هستند

داند که ی زناشويی رو به زوالی میو بيانگر رابطه طالقلين مرحله در فرايند وعاطفی را ا طالق (1970) بوهانانپل 

تحليل ، نظريه پرداز طالق عاطفی، ارک نپ(. م2016، 4فراينبه نقل از اولسن و د)شود احساس بيگانگی جايگزين آن می

ارائه داده است. او در کل  راعميقی از مراحل آغاز، آزمودن و پايان دادن يک رابطه و انواع فراگرد ارتباطی مربوط به آن ها 

. پنج مرحله جدايی استده مرحله رادر روابط افراد تفکيک کرده که پنج مرحله مربوط به پيوند و پنج مرحله مربوط به 

 و مرحلهمرحله پرهيز از يک ديگر ، مرحله بی روح شدن رابطه ،مرحله محدود کردن، مرحله افتراق جدايی عبارتند از: 

شود و (.  طالق عاطفی تهديدی جدی برای زندگی زناشويی و خانواده محسوب می2017، 5کرامپتون-)کالونتا جدايی

عاطفی برای  طالقز جمله پيامدهای شود. ا، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی میموجب بروز پيامدهای منفی روانی

                                                           
1 Stalder 

2 Li 

3 Samak 

4 Olson & Defrain 

5 Kalunta-Crumpton 

رضايت زناشويی نقش ميانجی گرانه معنی داری در ارتباط بين 

بخشودگی بين فردی با طالق عاطفی دارد.  ناگويی هيجانی و

 به بايد زنان عاطفی کاهش طالق گفت توانمی مجموع در

 عنوان به زناشويی نارضايتی و هيجانی ناگويی هایمؤلفه

 بين بخشودگی مولفه به و عاطفی طالق بخش تسريع عوامل

 بين عاطفی طالق تا شودمی باعث که عاملی عنوان به فردی

 شود توجه بد،يا کاهش زوجين

 یدگبخشو ،یجانيه يیناگو ،طالق عاطفی  کلیدی:هایواژه

 يیزناشو رضايت ی،فرد نيب

showed that marital satisfaction has a 

significant mediating role in the relationship 

between emotional malaise and interpersonal 

forgiveness with emotional divorce. In 

general, it can be said that reducing the 

Alexithymia of women should pay attention 

to the components of emotional distress and 

marital dissatisfaction as accelerating factors 

of Alexithymia and the component of 

interpersonal forgiveness as a factor that 

reduces Alexithymia between couples 
Keywords:  Emotional Divorce, Emotional 

Dysfunction, Interpersonal Forgiveness, 

Marital Satisfaction 
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و  ایت مدرسهالو مشک( 2018، 1استنلی)منش، اضطراب، افسردگی، بزهکاری  اختاللاحتمال فراوان بروز  الن،بزرگسا

احساس  گر،يکديو فاصله از  يیجدا (.2017)هاشمی و همايونی،  نيز از جمله پيامدهای آن برای نوجوانان است روانشناختی

روند )اکبری و قراری از ابعاد طالق عاطفی به شمار مییو ب یحوصلگبی احساس و صحبتبه همراه و هم ازيو انزوا، ن يیتنها

(. به منظور شناخت پديده طالق عاطفی و مواجهه به اين پديده نوظهور در کشور، نياز است تا متغيرهای 1395همکاران، 

خانوادگی تالش کرد. برای اين -مرتبط با اين پديده شناسايی شده و در راستای حل اين معضل اجتماعی روانشناختی

 يی در نظر گرفته شده است.زناشو يتینارضا و یفرد نيب ی، بخشودگیجانيناگويی همنظور متغيرهای 

است که تا به حال  2يم هيجانتواند در زمينه زندگی زناشويی و پديده طالق موثر باشد، تنظيکی از عواملی که می

( نشان داد که طالق عاطفی بر 1395(. پژوهش اکبری و همکاران )2011،  3توجه اندکی به آن شده است )هوگس و گالون

هايی مهم  که به منظور بررسی مسائل مرتبط با پردازش و تنظيم بينی است. يکی از سازهمبنای تنظيم هيجان قابل پيش

(. در واقع يکی از عواملی که زمينه 2006، 5است )والر و شيدت 4قرار گرفته است، ناگويی هيجانیهيجان مورد مطالعه 

(.  2014و همکاران،  6بچکند ، وجود خصوصيات ناگويی هيجانی است )مشکالت بين فردی و زندگی زناشويی را فراهم می

( دشواری در تشخيص و توصيف احساسات، ب( ای چندبعدی متشکل از چهار مشخصه مجزا است: الفناگويی هيجانی سازه

گرايانه ضعيف ها، و د( تفکر عينی و تفکر درونهای بدنی، ج( فقر در خيالپردازیمشکل در تمايز ميان احساسات و تهييج

ر جان موثر قراهيجانی در تضاد با تنظيم هيهای ناگويی ژگیيتعريف و(. 2003، 7)تفکر برون مدار( )تيلور، بگبی و پارکر

، 8اند )دوبی، پاندی، و ميشراکرده تاييدهای ناکارآمد تنظيم هيجان را و سبک هيجانیناگويی  بينها رابطه دارد و پژوهش

نسبت به افراد عادی، با احتمال بيشتری از راهبردهای فرونشانی استفاده  هيجانیبرای مثال، افراد دارای ناگويی (. 2010

ذکر شده، راهبردهای فرونشانی رابطه بيشتری با مشکالت  برند. از ميان دو راهبردبهره می مجدد از ارزيابیکنند و کمتر می

شوند )چن، ژو، جينگ و سالمت روانی و جسمانی دارند و بنابراين راهبرد ناسازگارانه برای تنظيم هيجانها محسوب می

 (.2011، 9چان

، بخشودگی ميان زوجين است )زاهد بلبالن و همکاران، يکی ديگر از عوامل مرتبط با زندگی زناشويی و طالق عاطفی

( نشان داد که بين بخشودگی و تعارضات زناشويی مانند طالق عاطفی و 1397(. پژوهش کاظميان مقدم و همکاران )1394

خ عاطفی است که در درون فرد رنجيده ر -بخشودگی فرايند آزادسازی روانی دلزدگی زناشويی ارتباط منفی وجود دارد. 

کند تا ديگر ميلی به انتقام نداشته باشد کرده آزاد میای از عصبانيت، خشم و ترسی که احساس میدهد و او را به گونهمی

های دردناک خود خاطره دهد و ضرورتاً به اين معنا نيست که فردو از حق جبران عمل بگذرد. اين فرآيند به کندی رخ می

-ها و تخلفبرای تخطی(. بخشودن طرف مقابل 1394نقل از پارسافر و همکاران،  1998)دنتون و مارتين،  را فراموش کند

باشد و شرايط ی مختل شده يا دردناک میهايی که صورت داده يک وسيله قوی و توانمند برای خاتمه دادن به يک رابطه

بين ( 2008) و همکاران 11(.  الولر رو2004، و همکاران 10فينچام)آورد وجود میرا برای آشتی و مصالحه با فرد خطاکار به

نيز در پژوهشی نشان دادند ( 2009) و همکاران 12بخشودگی روابط معناداری يافتند. گوردون روانی و ميزان سالمتسطح 

                                                           
1 Stanley 

2 emotion regulation 

3 Hughes, E. K., & Gullone 

4 alexithymia 

5 Waller, E., & Scheidt 

6 Bach 

7 Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker 

8 Dubey, A., Pandey, R., & Mishra 

9 Chen, J., Xu, T., Jing, J., & Chan 

1 0 Fincham 

1 1 Lawler-Row 

1 2 Gordon 
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در ( 2009) 1وی و ييپها در زندگی رابطه دارد. صورت معناداری با رضايت زناشويی و عملکرد زوجکه بخشودگی زوج به

ی معناداری و افسردگی رابطه سالمتیفردی، صورت معناداری با سازگاری ميانن دادند که عامل بخشودگی بهپژوهشی نشا

طالق ناشی از  مشکالتکردن تواند در برطرفبا توجه به نتايج پژوهشها، پرداختن به عامل بخشودگی می بنابراين دارد.

 .بسيار موثر باشد عاطفی

؛ 2018که طالق عاطفی متاثر از نارضايتی زناشويی است ) شيمکوسکی و همکاران، های مختلفی نشان دادند پژوهش

رضايت زناشويی را احساس عينی از خشنودی و رضايت و لذت تجربه شده توسط زن  نزيهاک(. 1397ترشيزی و همکاران، 

رضايت و يا  (.2،1989سداند )الي یها و جنبه های ازدواجشان را در نظر بگيرند، مو شوهر ، موقعی که همه خصيصه

 مـالی، مـديريت تعـارض، حل زناشويی، ارتباط شخصيتی، نارضايتی زناشويی ابعاد مختلفی دارد که عبارتند از موضـوعات

، اولسونعقيـدتی) گيریجهت و برابــری بــه مربوط هایرقشجنسی  روابط فراغـت، اوقـات بـه مربوط فعاليـتهـای

 کنندمی مطرح رضايت مندی برای را زمينه سه کلی طور به ريه پرداز زمينه رضايت زناشويی،(، نظ1997) 3السون(. 2016

 از رضايت ، ازدواجشان از افراد از: رضايت اندعبارت حيطه سه اين. دارند با هم تداخل و اندوابسته هم به هاحيطه اين که

 (.  0172، 4کرامپتون-)کالونتازندگی  از کلی رضايت و خانوادگی، زندگی

شود و ايران، چهارمين مورد به طالق منجر می 200مورد ازدواج، حدود  1000براساس آمار رسمی در ايران از هر 

طور کامل به طالقالبتّه آمار رسمی (. 1390کشور جهان از نظر ميزان نسبت طالق به ازدواج معرفی شده است )يوسفی، 

عاطفی  طالقای به نام نشده امّا کشف ی نيست؛ زيرا در کنار آن، آمار بزرگتری ميزان ناکامی در زندگی زناشويدهندهنشان

 (.2016و همکاران،  5)سماک وجود دارد

خانواده  و سيستم زوجينبرای  مشکالتی متعددیعاطفی پيامدهايی منفی برای فرد و جامعه در پی دارد و  طالقاساساً 

 نوعی نها(آر به فرد و مخصوصا زنان )به دليل خصوصيات منحص ای خانوادهای که در شخصيّت اعضگونهنمايد؛ بهايجاد می

ضوع نگر اين موشده، بياهکند. مطالب گفتآورد و کيفيت روابط خانواده را دچار تزلزل میوجود میسازمانی بهآشفتگی و بی

ت بررسی ياهم يلدالاز مهمترين توان يکی بنابراين، همين امر را می ست.ا طالقعاطفی مقدمات جدايی و  طالقاست که 

ی و )اکبرامعه خانواده و ج سالمتعاطفی در به خطر انداختن  طالقبا توجه به نقش مهم . شمار آوردبه عاطفی طالق

ر گرفته رد توجه قراعاطفی کمتر مو طالقو نظر به اين نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی ايران، (. 1395همکاران، 

دل مرائه يک ا؛ بنابراين مساله اصلی اين پژوهش رسدنه پژوهشهای بنيادی علمی، جدی به نظر میاينگو خالءاست، 

ه بعه کننده مراج در زنان يیزناشو یتيو نارضا یفرد نيب یبخشودگ ،یجانيدر ارتباط با ناگويی ه یطالق عاطف یساختار

ردازد، پ یم اطفیبينی طالق عپيش یمدل ساختار یپژوهش حاضر به بررسبود. برای همين مساله،  مراکز مشاوره خانواده

 ناشويیزرضايتی ناگويی هيجانی، بخشودگی بين فردی، نا نيب یميرمستقيو غ ميپژوهش روابط مستق یشنهاديپ یدر الگو

 یهاداده اياست که آ نيسوال پژوهش حاضر ا 1 شماره یهومبر اساس مدل مف نيفرض شده است. بنابرا طالق عاطفیو 

 ؟برازش دارد یشده با مدل مفهوم یرجمع آو

 

 پژوهشروش 

همبستگی با  تحقيقات زمره در تحقيق روش لحاظ کمی و از تحقيقات زمره در تحقيق رويکرد لحاظ از حاضر پژوهش

-زنان مراجعه کننده به کلينيک شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .گرددمی بندیدسته رويکرد مدل معادالت ساختاری

ماهه از  6تهران در بازه زمانی  2ختی و مراکز مشاوره مورد تاييد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در منطقه های روانشنا
                                                           
1 Wai, S. T., & Yip 

2 Ellis 

3 Olson & Olson 

4 Kalunta-Crumpton 

5 Samak 
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ابتدا با استفاده از روش  سال از زندگی مشترک آنها گذشته بود. 3بود که حداقل  1398مهر سال  15فروردين تا  15تاريخ 

های انتخاب شد. سپس از بين  تمامی کلينيک 2هر تهران، منطقه گانه ش 22گيری تصادفی خوشه ای از مناطق نمونه

روش اجرا بدين ترتيب بود که نفر از آنها انتخاب شدند.   440مرکز انتخاب شد و  5، تعداد 2روانشناسی و مشاوره منطقه 

طالق ش که شامل پژوه یهاپرسشنامه ،شهر تهران 2مراکز روانشناسی و مشاوره منطقه الزم با  یهایبعد از هماهنگ

اطالعات الزم  یقرار گرفت و گردآور زنان اريبود، در اخت عاطفی، ناگويی هيجانی، بخشودگی بين فردی و رضايت زناشويی

های پژوهش در ؛ در اين مرحله از پژوهش به دليل کنترل کردن اثر سواالت بر نحوه پاسخدهی زنان، پرسشنامهانجام شد

هيجانی،  ناگويی عاطفی، مقياس طالق ها بدين ترتيب بود: مقياسته الف، ترتيب پرسشنامهدسته قرار گرفت که در دس پنج

هيجانی،  ناگويی زناشويی، مقياس رضايت انريچ؛ در دسته ب: پرسشنامة زناشويی رضايت بخشودگی و پرسشنامة مقياس

 رضايت طفی، پرسشنامةعا طالق بخشودگی، مقياس بخشودگی. در دسته ج: مقياس عاطفی و مقياس طالق مقياس

بخشودگی و  زناشويی، مقياس رضايت هيجانی، پرسشنامة ناگويی هيجانی. در دسته د:  مقياس ناگويی زناشويی و مقياس

 طالق هيجانی و مقياس ناگويی بخشودگی، مقياس زناشويی، مقياس رضايت عاطفی. در دسته ه: پرسشنامة طالق مقياس

ها خواسته شد تا داده شد و از آن حيتوضبه زنان  اهدرباره پرسشنامه ها،جرای پرسشنامهعاطفی. گفتنی است که از قبل از ا

. داده شد اطمينان زنانبه  یاخالق پژوهش تيبا کمال دقت به سواالت جواب دهند؛ در مورد محرمانه بودن اطالعات و رعا

آوری قرار گرفت و با استفاده از وهش مورد جمعهای الزم برای بررسی هدف پژهای پژوهش، دادهبا استفاده از پرسشنامه

و روش همبستگی پيرسون و مدلسازی معادالت ساختاری در سطح معناداری  20نسخه  OLSو  23نسخه  SPSSبرنامه 

های مدلسازی معادالت ساختاری اعم از نرمال بودن توزيع فرضدرصد تحليل شد. گفتنی است قبل از تحليل، پيش 5

 پژوهش یرهايمتغ یرابطه هم خط (،واتسون نيآزمون دوربها )تفاده از چولگی و کشيدگی(، استقالل دادهمتغيرها )با اس

)با استفاده از نمودار( بررسی شد که نتايج  و مالک نيب شيپ یرهايمتغ نيبودن ب یرابطه خط( و انسيشاخص تورش وار)

مشخص شده است و برازش نهايی در بخش  1نيز در شکل ها داشت. مدل اوليه پژوهش فرضنشان از برقرار بودن اين پيش

دو، شاخص برازندگی تطبيقی ها روی اين مدل انجام پذيرفت. برازندگی مدل پيشنهادی بر اساس شاخص مجذور خیيافته

CFI شاخص نيکويی برازش ،GFI شاخص نيکويی برازش تعديل شده ،AGFI  و ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبا

RMSEA های مذکور استانداردهای الزم را داشته باشند. يابی شد. به منظور برازش الگو ضروری است که شاخصارز

های تر است. همچنين اگر شاخصتر و به صفر نزديککوچک RSMEAباشد، مقدار  5/2کوچکتر از  df/2Xچنانچه 

و  1شود )ون استرينيشنهادی تاييد میتر باشد، بيانگر آن است که الگوی پ( به يک نزديکAGFIو  CFI ،GFIبرازش )

 مدل مفهومی پژوهش آورده شده است. 1(. در شکل 1986همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

                                                           

1 Van Strien 

یناگویی هیجان  

 نارضایتی زناشویی طالق عاطفی

بخشودگی بین 

 فردی



 
 1401 بهار، 40 ، شمارةدهمدورة فصلنامه علمی روان سنجی،                                                                      12     

 

 ابزارهای پژوهش

در توضيح  نگاتمد. باشسؤال می 24تهيه شده که دارای  1994اين مقياس توسط گاتمن در سال  مقیاس طالق عاطفی:

 د که تفاوتکننمی کند که زمانی که زوج ها هنوز رسما زن و شوهر هستند ولی آنچنان احساس انزوااين مقياس بيان می

-به اين مقياس تاالؤس .کنندچندانی ميان زن و شوهر بودن آنها و تنها زندگی کردن وجود ندارد، اين حالت را تجربه می

ابر با هشت بر "بله" های بله و خير، اگر تعداد پاسخهایشوند، بعد از جمع کردن پاسخجواب داده می "بلی و خير"صورت 

شويی فرد ه زندگی زناکبه اين معنا . عاطفی است طالقدهنده نارضايتی زندگی زناشويی و از هشت بود نشان باالتريا ( 8)

ست. ازارش شده گ 0/93 باشد. پايايی آن در ايرانعاطفی در او مشهود می طالقاز  عالئمیدر معرض جدايی قرار داشته و 

صورت يند و بدبرای به دست آوردن روايی سازه از تحليل عاملی به روش چرخشی واريماکس و آزمون اسکری استفاده ش

 حساس بت و اصحچهار عامل شناسايی شد: جدايی و فاصله از يکديگر، احساس تنهايی و انزوا، نياز به همراه و هم

قبولی دارند. روايی صوری قرار داشته و بار عاملی م 0/81 ات 0/49 در دامنه االتسوقراری. بار عاملی همه حوصلگی و بیبی

 (.1395)اکبری و همکاران، آن نيز توسط متخصصان تأييد شده است 

در سال  و همکاران 2ای توسط بگبیماده 20اين مقياس  (1TAS 20)ناگويی هيجانی  مقياس: مقیاس ناگویی هیجانی

، دشواری در توصيف (مـاده 7)ی هيجانی را در سه زير مقياس دشواری در تشخيص احساس ساخته شده و ناگوي 1994

گذاری اين مقياس بدين صورت است که برای گزينه . روش نمرهکندارزيابی می (ماده 8)مدار و تفکر برون ماده( 5)احساس 

شود )بگبی و همکاران، در نظر گرفته می 5ق:، کامال مواف4، موافق:3، نه مخالف نه موافق:2، مخالف:1کامال مخالف نمره 

و  0/83 و 0/71 سازی و بازآزمايیاستفاده از روش دو نيمه اعتبار کل مقياس را در نمونة ايرانی با (1392) بشارت (.1994

  .گزارش کرد 0/85 اروايی مقيـاس ر

 در مقياس اين .استفاده شد (FFS3) مقياس سنجش بخشش در خانوادهبرای سنجش بخشودگی از : مقیاس بخشودگی

. شد ساخته و طراحی بخشايش ابعاد نيز و هاخانواده در بخشايش ميزان يافتن برای همکارانش و پوالرد توسط 1998 سال

 خانواده به مربوط ديگر قسمت و( اول نسل) اصلی خانواده به مربوط قسمت يک باشدمی قسمت دو شامل پرسشنامه

 و هارنجش وضعيت مورد در هاعبارت. است عبارت 40 شامل مقياس اصلی فرم. شودمی( زوجين) دوم نسل يا ایهسته

 ایدرجه چهار طيف يک شامل عبارت هر پاسخ. باشدمی خانواده اعضای بين در گذشت و بخشايش همچنين و هادلخوری

”  نيست طور اين اصال“ ،“ است طور اين بندرت“ ،“ است طور همين اوقات اغلب“ ،“ است طور اين هميشه تقريبا” 

ها عبارتند از: درک واقع بينانه، تصديق، جبران، دلجويی و کند اين مؤلفهاين مقياس پنج مؤلفه را ارزيابی می .شودمی

 ضعيف، زناشويی رضايت و زناشويی کيفيت و حرمت هتک ميان رابطه باشد بخشش به قادر فرد که هنگامی بهبودی.

.  باشد داشته خانواده و فرد بر همچنين و زناشويی رضايت و روابط بر منفی تاثيرات تواند می حرمت هتک. شودمی تعديل

اين مقياس توسط سيف و گردد.  منجر زناشويی رضايت افزايش و رابطه پابرجايی عامل به تواندمی همسر بخشش توانايی

 بدست آمد. 0/84 های ايرانی هنجاريابی شده است. پايايی آنبرای خانواده( 1381) بهاری

 دهکـر تهيـهاين پرسشنامه برای بررسـی رضـايت زناشـويی  1989در سال  اولسون:  پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ

 پرسشـنامه ايـن د.کنـها را از زندگی زناشويی ارزيـابی مـیسؤال دارد کـه سطح رضايتمندی زوج 47اين پرسشنامه  است.

 خصيتی،ش مسائل زناشويی، قراردادی، رضايت پاسخ هایمقياس خرده برای خکرونبا آلفای ضريب و است مقياس 12 شامل

 و بسـتگان نـدان،فرز و ازدواج جنسی، روابط فراغت، اوقات به مربوط هایفعاليت مالی، نظارت تعارض، حل زناشويی، ارتباط

، 71/0، 76/0، 72/0، 75/0، 68/0 ،81/0، 73/0، 90/0 ترتيـب بـه عقيدتی گيریجهت و طلبی مساوات هاینقش دوستان،

 .(2014بدست آمد )ضيائی و همکاران،  81/0و  78/0، 49/0

                                                           
1 Toronto alexithymia scale 

2 Baghby 

3 Family forgiveness scale 
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 یافته ها

 34/27درصد از شرکت کنندگان دارای تحصيالت زير ديپلم،  7/19زن شرکت کرده بودند که  440در اين پژوهش 

رشد و باالتر بودند. همچنين از درصد کارشناسی ا 13/11درصد کارشناسی و  30/24درصد کاردانی،  54/17درصد ديپلم، 

درصد نيز دارای شغل آزاد  6/25درصد کارمند، و  6/25درصد از شرکت کنندگان خانه دار،  8/48نظر وضعيت شغلی 

 ( بود.56/7)با انحراف معيار  54/35ميانگين سن شرکت کنندگان در تحقيق برابر با بودند. 

 ی و مالک. آمار توصیفی متغیرهای پیش بین، میانج1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد ابعاد متغیرها متغیرهای اصلی

طالق 

ی
عاطف

 

 85/4 19/16 24 5 440 طالق عاطفی

ی
بخشودگ

 

ن
بي

 
ی

فرد
 

 11/10 18/50 74 20 440 بخشش خانواده اصلی

 57/12 53/44 78 21 440 بخشش بين زوجين

ی
ناگوي

ی 
هيجان

 14/6 54/18 35 5 440 تشخيص احساس 

 25/4 44/13 25 5 440 توصيف احساس

 87/7 78/18 39 5 440 تفکر برون مدار

ی
ت زناشوي

رضاي
 

 06126/4 4556/15 27 5 440 موضوعات شخصيتی

 58221/3 3583/14 25 6 440 ارتباطات زناشويی

 33227/4 9833/14 26 5 440 حل تعارض

 58302/3 1306/15 25 7 440 مديريت مالی

 48428/4 6389/14 25 6 440 وقات فراغتا

 09484/4 0972/15 26 6 440 روابط جنسی

 96709/3 8806/14 26 5 440 ازدواج و فرزندان

 10169/4 5250/15 26 5 440 اقوام و دوستان

 55835/3 5333/14 25 5 440 جهت گيری مذهبی

 29438/25 6028/134 191 73 440 رضايت زناشويی

ی گويی هيجانکنندگان در متغيرهای طالق عاطفی، بخشودگی بين فردی، ناميانگين نمرات شرکت  1جدول بر اساس 

وسط محقق تمدل ساختاری مفروض شده 2است. در شکل  60/134و  76/50، 71/94، 19/16و رضايت زناشويی به ترتيب 

 رونزاد گزارش شدهدرهای برونزاد، ميانجی و ضرايب مسير استاندارد بين متغي OLSترسيم و با استفاده از روش برآورد 

 است. 
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 برای مدل مفروض شده OLS. ضرایب استاندارد برآورد شده با استفاده از روش 2شکل  

 

 یساختار مدل برازش یهاشاخص. 2 جدول

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

2 χ 
درجه  66/245

 86آزادی 
- - 

p value 0068/0 عدم برازش 05/0 بيشتر از 

 قابل قبول 3کوچکتر از  2.85 خی دو نسبی

 قبولقابل 90/0 بيش از 916/0 (GFIشاخص نيکويی برازش )

 قبولقابل 90/0 بيش از 92/0 (TLIس )لوي -شاخص توکر تطبيقی

 بخشش خانواده اصلی

 بخشش زوجین

 تفکر برون مدار

 شخصیت احساس

 توصیف احساس

طالق 

 عاطفی

 0.735 اقوام و دوستان

0.884 

 

0.928 

0.946 

 

0.911 

 

0.819 
 

 0.750 ارتباط زناشویی

 0.722 ازدواج و فزرندان

 0.670 حل تعارض

0.175 

-0.274 

-0.352 

0.214 

 0.587 جهت گیری مذهبی

1.000 

-0.379 

 0.790 مدیریت مالی

 رضایت زناشویی

 بخشودگی بین فردی

 ناگویی هیجانی

 طالق عاطفی

 0.759 موضوعات شخصیتی

 0.652 اوقات فراغت

 0.647 روابط زناشویی

0.138 
0.491 
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 برازش مطلوب 90/0 بيش از 935/0 (CFI) شاخص برازش تطبيقی

 مقتصد

 نگين مربعات خطای برآوردريشه ميا

(RMSEA) 
 قبولقابل 08/0 کمتر از 072/0

 برازش مطلوب 90/0تر از بزرگ 91/0 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

شده توسط محقق از برازش قابل قبولی برخـوردار اسـت. نگـاهی بـه مشخص است که مدل طراحی 2با توجه به جدول 

و ايـن معنـاداری بـه معنـای عـدم  دار اسـتاز نظر آماری معنی( χ 2،  گويای اين است، هرچند که اندازه خی دو)2جدول 

دو به علت اينکه شديداً به تعداد نمونـه حال در تفسير نتايج معادالت ساختاری معموالً خیهاست. با اينبرازش مدل با داده

هـای هـا از شاخصـهشود و بايد برای بررسی برازش مدل با دادهب نمیعنوان شاخص برازش مطمئن محسوبستگی دارد، به

ها از مقادير قابل قبولی برخـوردار های برازش مدل با دادهتمام شاخص، 2برازش ديگر استفاده کرد. با توجه به نتايج جدول 

 تجربی است.های هستند. اين نتيجه حاکی از برازش مدل با داده

 رد غیر مستقیم برآورد شده توسط روش بوت استرپینگ. ضرایب استاندا3جدول 

 متغیرهای پژوهش
 ضریب

 استاندارد

 انحراف

 معیار
t داری معنی سطح 

 004/0 881/2 023/0 -066/0 عاطفی طالق <- زناشويیرضايت  <-بخشودگی بين فردی 

 001/0 750/4 022/0 104/0 طالق عاطفی <- زناشويیرضايت  <-ناگويی هيجانی 

يم بـين می توان اينگونـه اسـتنباط کـرد کـه ضـريب اسـتاندارد غيـر مسـتق 3های ارائه شده در جدول اس يافتهبر اس

( است. ايـن 023/0عيار م)با انحراف  -066/0بخشودگی بين فردی با طالق عاطفی به واسطه متغير رضايت زناشويی برابر با 

بـر طـالق  ضريب استاندارد رگرسيون ناگويی هيجانیچنين معنی دار است. هم P<.01مقدار از ضريب استاندارد در سطح 

معنـی دار  P<.01( کـه در سـطح 022/0)با انحراف معيار  104/0گری رضايت زناشويی برابر با عاطفه به واسطه و ميانجی

دگی ن بخشـواست. در واقع، اين نتيجه گويای اين است که رضايت زناشويی نقش ميانجی گرانه معنی داری در ارتبـاط بـي

 .بين فردی و ناگويی هيجانی با طالق عاطفی دارد

 

 و نتیجه گیریبحث 

ا نقـش بـ یفـرد نيب یو بخشودگ یجانيه يیدر ارتباط با ناگو یطالق عاطف یمدل ساختاربا هدف تدوين  پژوهشاين 

گرفـت.  قـرارهای برازش مدل ساختاری مفروض شده مـورد بررسـی شاخصه انجام شد. در زنان يیزناشو یتينارضا یانجيم

شده توسط محققان از برازش قابل قبولی برخوردار است. مشخص شد که مدل طراحی 2طبق نتايج گزارش شده در جدول 

 تند.ها از مقادير قابل قبولی برخوردار هسهای برازش مدل با دادهاين يافته بدين معنا است که تمام شاخص

ست که اندازه ضريب استاندارد غير مستقيم بين بخشودگی بين مشخص ا 3مطابق با يافته های گزارش شده در جدول 

( است. اين مقدار از ضريب 023/0)با انحراف معيار  -066/0فردی با طالق عاطفی به واسطه متغير رضايت زناشويی برابر با 

ميـانجی گرانـه  معنی دار است. در واقع اين نتيجه حاکی از آن است که رضايت زناشويی نقـش P<.01استاندارد در سطح 

معنی داری در ارتباط بين بخشودگی بين فردی با طالق عاطفی دارد. همچنين اين يافته را می توان اينگونـه تفسـير کـرد 

که بخشودگی بين فردی تاثير غير مستقيم و معنی داری بر طالق عاطفی دارد و اين نقش از طريق رضايت زناشويی حاصل 

(، کاظميـان و 1397های پژوهش صـفاريان طوسـی، ثـوابی و خـويی نـژاد )سو با يافتهمی شود. يافته های اين پژوهش هم



 
 1401 بهار، 40 ، شمارةدهمدورة فصلنامه علمی روان سنجی،                                                                      16     

 

(، فينجـام و 2014(، فينچمن و همکاران )1394(، نادری، مولوی و نوری )1394(، زاهدبابالن و همکاران )1395همکاران )

سويی يافته های پـژوهش مـی ( همسو می باشد. در تبيين هم2005و پالری و همکاران ) (2009(، باکوس )2004استون )

توان از دو منظر مبانی نظری و مبانی پژوهشی به يافته ها توجه داشت. از منظر مبانی نظری همانطور که قـبال اشـاره شـد 

بخشودگی منجر به حفظ عشق و اعتماد در بين زوجين می شود و زمانی که بخشودگی بين زوجين حاکم باشـد منجـر بـه 

شخص آزار ديده رفتاری گرم و محبـت  می شود وبانيت و انزجار از يک عمل ارتکابی رنج آور پوشی ارادی از حق عصچشم 

(. اما زمانی که نارضايتی زناشويی بين زوجـين وجـود 2005)ورثينگون و همکاران،  آميز را با فرد خاطی در پيش می گيرد

نارضايتی ها مانع از بروز حس چشم پوشـی، دارد، ميزان ظرفيت بخشودگی بين فردی زوجين کاهش می يابد. چرا که اين 

بخشندگی و ابراز رفتار گرم نسبت به فرد خاطی می شود و ادامه اين روند منجر به بروز شکاف عـاطفی بـين زوجـين مـی 

شود. بنابراين، آنچه که از مبانی نظری می توان برداشت کرد اين است که نارضايتی زناشـويی مـی توانـد از طريـق کـاهش 

دگی بين فردی زوجين باعث افزايش طالق عاطفی بين زوجين شود. در رابطه با علل هـای روش شناسـی نيـز سطح بخشو

می توان به همان داليل مطرح شده در فرضيات قبلی اشاره کرد. برای مثال، عامل جنسـيت، وجـود روش پـژوهش مشـابه، 

هـای پيشـين از مسويی يافته پژوهش حاضر با پـژوهشاستفاده از ابزار جمع آوری اطالعات مشابه می توانند داليلی برای ه

 منظر پژوهشی باشد. 

طفـه بـه بر طالق عا یجانيه يیناگو ونياستاندارد رگرس بيضرنشان می دهد که   3يافته های گزارش شده در جدول 

ر اسـت. در دا یمعنـ P<.01( که در سـطح 022/0 اري)با انحراف مع 104/0برابر با  يیزناشو تيرضا یگریانجيواسطه و م

ق با طـال یجانيه يیناگو نيدر ارتباط ب یداریگرانه معنیانجينقش م يیزناشو تياست که رضا نيا یايگو جهينت نيواقع، ا

کبـری ا(، مؤيـد، حـاجی علـی 1398. يافته های اين پژوهش همسو با يافته های پژوهش عسگری و گـودرزی )دارد یعاطف

سـتلدر (، ا2014(، اليسـون و همکـاران )1395(، اکبـری و همکـاران )1397ان )(، فخـری و همکـار1397مهريزی و باق )

مبـانی  و( همسو است. در تبيين همسويی يافته های پژوهش می توان از دو منظـر مبـانی نظـری 2011( و شارما )2012)

 توضـعي بـين قای انطبـاها توجه داشت. از منظر مبانی نظری بايد اشاره کرد که رضايت زناشويی به معنپژوهشی به يافته

 موجـود کـه وضـعيت ددار وجود وقتی زناشويی رضايت تعريف، اين باشد. طبقمی است انتظار مورد که وضعيتی با موجود

 مثبت، دوسـت باعث ايجاد احساسات (. رضايت1974باشد )وينچ،  منطبق او مورد انتظار وضعيت با زناشويی روابط در فرد

(. 2017، مـی شـود )مارگليسـيچ و همکـاران کودکان تربيت و داری اموراقتصادی، خانه رد توافق جنسی و داشتن، رضايت

يت رضايت زناشويی باعث وجود حس خشنودی، رضايت و لذت تجربه شده توسط زوجين مـی شـود. بنـابراين، وقتـی رضـا

اگويی ه زوجـين بـه نـزناشويی وجود داشته باشد به اين معنا است که شکاف عاطفی بين زوجـين وجـود نـدارد. زمـانی کـ

رور عامل به مـ هيجانی مبتال باشند و نتوانند درک و فهم درستی نسبت به احساسات و هيجانات همديگر داشته باشند، اين

قتـی نـابراين، وزمان منجر به افزايش ميزان نارضايتی در روابط زوجين و در نتجه منجر به طالق عاطفی زوجين می شود. ب

ا نـاين بـدين مع ی به عنوان متغير ميانجی در رابطه بين ناگويی هيجانی و طالق عاطفی می زنيم،سخن از نارضايتی زناشوي

وانـد باعـث تشـود و از ايـن طريـق مـی است که ابتال بودن زوجين به ناگويی هيجانی باعث افزايش نارضايتی زناشويی مـی

ه بـه شناسـی مشـابتوان بـه علـل روشم میشناسی هافزايش احتمال طالق عاطفی زوجين شود. از منظر پژوهشی و روش

از نـوع  های مذکور اشاره کرد. به اين صورت که روش پـژوهش حاضـرعنوان دليل همسويی يافته پژوهش حاضر با پژوهش

(، مؤيـد، حـاجی 1398هش عسـگری و گـودرزی )های پيشين از قبيل پژوباشد و بعضی از پژوهشهمبستگی می-توصيفی

 اده کرده اند.همبستگی استف-( نيز از روش توصيفی1397( و فخری و همکاران )1397ق )علی اکبری مهريزی و با

 هـای پـژوهش شـد، هايی کـه راجـع بـه يافتـههای حاصل از اين پژوهش و بحث و تبييندر مجموع و با توجه به يافته

-ر در طـالق عـاطفی زنـان مـیفردی و نارضايتی زناشويی جزو عوامل مؤثتوان گفت که ناگويی هيجانی، بخشودگی بينمی

های ناگويی هيجانی و نارضايتی باشد. برای اينکه تالش شود تا طالق عاطفی زنان با همسران خود کاهش يابد بايد به مؤلفه



 
  17    ...با یفرد نيب یبخشودگی و جانيه يیدر ارتباط با ناگو یطالق عاطف یمدل ساختار 
 

زناشويی به عنوان عوامل تسريع بخش طالق عاطفی و به مولفه بخشودگی بين فردی به عنوان عاملی که باعث می شود تـا 

شـود تـا ارتبـاط عـاطفی شـديد و مثبـت بـين زوجين کاهش يابد، توجه شود. ناگويی هيجانی باعث میطالق عاطفی بين 

شود. وقتی زنان در تشخيص، توصيف و در بيـان هيجانـات و های عاطفی میزوجين شکل نگيرد چرا که باعث بروز نارسايی

توان انتظار داشت که روابـط ت داشته باشند، نمیرو باشند و دشواری در انتقال هيجانات و احساسابهاحساسات با مشکل رو

مثبت و شديد عاطفی بين زن و مرد شکل بگيرد؛ چرا که اساسا، زمينه آن مهيا نيست. از سوی ديگـر، نارضـايتی زناشـويی 

رنـگ های گمشده در رابطه زناشويی باشند و نشاط و عالقه بين زوجين کـمشود تا خشنودی، رضايت و لذت حلقهباعث می

باشـد، های اساسی و مهم در تقويت و تشديد روابط عاطفی مـیشود. وقتی که شادی، خشنودی، رضايت و لذت که از مؤلفه

توان انتظار داشت که رابطه زناشويی به سـردی گرويـده و در نهايـت منجـر بـه طـالق بين زوجين وجود نداشته باشد، می

باشد که با سـالمت روان افـراد رابطـه مثبـت و انشناختی مثبت میعاطفی شود. اما بخشودگی بين فردی از ويژگی های رو

باشد تا درک درست، متقابل و صحيح از احساسات، عواطـف دار دارد. رابطه عاطفی سالم نيازمند داشتن روان سالم میمعنی

همسر. زمـانی  و هيجانات همديگر داشته باشند. بخشودگی يعنی گذشت از خطای طرف مقابل، يعنی چشم پوشی از تقصير

که بخشودگی بين فردی در زوجين وجود دارد، بدين معنا است که زوجين برای حفظ عشق خود اهتمام دارند و بـه دنبـال 

باشند. بنابراين، زمانی که ميزان بخشودگی بين فردی در زوجين باال باشد، بدين معنـا حفظ ارتباط عاطفی و عالقه خود می

داشتن برای طالق عاطقی، در زمينه حفظ روابط عاطفی و کاهش شکاف عاطفی است. لـذا، ها به جای گام براست که تالش

برعکس ناگويی هيجانی و نارضايتی زناشويی می توان از بخشودگی بين فردی انتظار داشت که بـه کـاهش طـالق عـاطفی 

 کمک کند. 

ه به صـورت باشد. بدين معنی کری میيابی ساختاهای اين پژوهش در محدود بودن دامنه آن در مدليکی از محدوديت

ث رود باعل میباشد که احتماکننده پژوهش، تعداد زياد پرسشنامه میکيفی سنجيده نشده است. يکی ديگر از عومل تهديد

ر دشـود کـه کنندگان شود. با توجه بـه يافتـه هـای پـژوهش، پيشـنهاد مـیخستگی و کاهش دقت و حوصله پاسخ شرکت

 ،یفـيو ک یمـک یهـا افتـهي جينتا سهيانجام شود تا با مقا اديداده بن هيو نظر یفيک تيوضوع با ماهم نيهم یگريپژوهش د

ه آماری است کـ ومدلی که در اين پژوهش حاصل شده است، يک مدل رياضی  .ابدي شيها افزا افتهياتکا به  تياعتبار و قابل

بـا هـدف  پژوهش ديگری با ماهيت کيفـی همـين موضـوعشود در به تبيين روابط بين متغيرها پرداخته است. پيشنهاد می

مکمـل مـدل  هـای آندستيابی به يک مدل با ابعاد نظری و عملياتی که مورد تأييد متخصصان است، انجام گيـرد تـا يافتـه

مشاوره مورد  های روانشناختی و مراکززنان مراجعه کننده به کلينيک شامل حاضر پژوهش آماری آماری حاضر شود. جامعه

مهـر سـال  15تـا  فـروردين 15ماهه از تـاريخ  6تهران در بازه زمانی  2تاييد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در منطقه 

جعه کننده سال از زندگی مشترک آنها گذشته بود. پيشنهاد می شود در پژوهش ديگری مردان مرا 3بود که حداقل  1398

معـه آمـاری تهران در همين بـازه زمـانی  بـه عنـوان جا 2تب در منطقه به کلينک های روانشناختی و مراکز مشاوره منتخ

 رسيم جـامعیتپژوهش در نظر گرفته شوند تا شباهت ها و تفاوت های يافته های پژوهش مورد بحث و مقايسه قرار گيرد و 

نـه معنـی جی گرااز نقش جنسيت در اين موضوع صورت بگيرد. در نهايت با توجه به يافته پژوهش که نشـان از نقـش ميـان

يشـنهاد مـی پداری رضايت زناشويی در ارتباط بين بخشودگی بين فردی با طالق عاطفی داشت، به روانشناسان و مشاوران 

دی دگی بـين فـرشود که در اتخاذ راهکارهای خود برای مواجه با طالق عاطفی زنان مراجعه کننده که در آنها مؤلفه بخشـو

فردی توجه  زناشويی آنها به عنوان نقش ميانجی گر بين طالق عاطقی و بخشودگی بينهم ديده می شود، حتما به رضايت 

 .کنند
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 ین براساس دلبستگاحتمال طالق زنا ینيب شي(. پ1397. )یدعلي. سيیايميفرد. راحله. ک انيالسادات. مهدو مي. مریفخر

 .222-207(. 33)9. یفرهنگ مشاوره و روان درمانو مهارت حل مسأله خانواده.  یاضطراب یدلبستگ ،یاجتناب

ش تمايزيافتگی، (. نق1395کاظميان مقدم، کبری. مهرابی زاده هنرمند، مهناز. کيامنش، عليرضا و حسينيان، سيمين )

 (.2)3، روانشناسی خانوادهمعناداری زندگی و بخشودگی در پيش بينی رضايت زناشويی. 

تباط آن و ار یجنس یزندگ تيفيک ی. بررس یضا دستجرد، ر بازخانهیدي، عشرت سع زادهفي، غالمرضا شر یزيترش هيمرض

. رفتيج یم پزشکمجله دانشگاه علو.  1396سال  رجند،يب یزياليهمود مارانيدر ب یو طالق عاطف يیزناشو تيبا رضا

1397; 5 (2: )35-45 

زنـان  یيزناشـو یدر سـازگار جـانيه يینقـش نـاگو(. 1397مؤيد، فائزه. حاجی علی اکبری مهريزی، سيما و باق، محمـد )

 . (42)11، فصلنامه زن و مطالعات خانواده. طالق یمتقاض
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