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 چكيده

های ؤلفهآیند. همچنین سرسختی روانشناختی از ماختالفات زناشویی به حساب میطالق عاطفی و تعارضات زناشویی خطرسازترین عوامل در زمينه: 

و مشکالت خانوادگی است. لذا مس له تحقیو حاضر این است که آیا سرسختی  تنیدگی پذیری در مقابلکننده آسیبمهم شخصیت و تعیین

 گرنقش میانجی یپژوهش بررس هدف: تعارض و طالق عاطفی ایفا کند؟ی کنترل هاسبكگر را در ارتباط بین روانشناختی قادر است نقشی میانجی

ود، جامعه آماری ب ینوع همبست  پژوهش از روش:. بود نزوجی در عاطفی طالق و تعارض کنترل هایدر ارتباط بین سبك یروانشناخت سرسختی

گیری داوطلبانه نفر با روي نمونه 211بود.  0312شهر کرمانشاه در سال دارای اختالف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره  شامل کلیه زوجین

 تعارض حل کنترل هایسبك پرسشنامه ،(0311) اهواز روییسخت یپرسشنامه عبارتند از: انتخاب شدند. ابزار پژوهش  و در دسترس به عنوان نمونه

و معادالت  آزمون بارتلتاستفاده از  ها با تحلیل داده(. 0341، و مظاهری ، غباری بناب( و آزمون طالق عاطفی )رازقی0111و اشتراس ،  موری)

 هایسبك بین ودار است یزوجین معن یحل تعارض و طالق عاطف یهادر ارتباط با سبك یروانشناخت ینقش سرسخت ها:يافته انجام شد. ساختاری

 یداریعنم طهزوجین راب یو طالق عاطف ییروو  بین سخت ییروکنترل تعارض و سخت هایسبك بین زوجین، عاطفی طالق و تعارض کنترل

 ردارند طالقبرخو یو مهارت کنترل تعارض  باالتر یروانشناخت یکه از سرسخت ینیتوان گفت زوجیم گيری:نتيجه (.P<10/1)وجود دارد

 نزوجی عاطفی، طالق تعارض، کنترل هایسبك ،یسرسختواژه كليدها:  .کنندیرا تجربه م یکمتر یعاطف

Background: Emotional divorce and marital conflicts are the most risky factors in marital disputes. Also, 

psychological hardiness is an important component of personality and determines vulnerability to stress 

and family problems. Therefore, the question of the present study is whether psychological stubbornness 

can play a mediating role in the relationship between conflict control styles and emotional divorce? Aims: 

The purpose of this study was to investigate the mediating role of psychological hardiness in the 

relationship between conflict control styles and emotional divorce in couples. Method: The study was a 

correlational study. The statistical population consisted of all couples who had referred to counseling 

centers in Kermanshah in 1396. 200 people were selected by voluntary sampling and available as sample. 

Research tools are: Ahwaz Hardiness Questionnaire (1998), Conflict Resolution Control Style 

Questionnaire (Murray & Strauss, 1990) and Emotional Divorce Test (Razegi, Ghobari Bonab & 

Mazaheri, 2008). Data were analyzed using Bartlett test and structural equations. Results: The role of 

psychological stubbornness in relation to conflict resolution styles and emotional divorce of couples is 

significant. There is a significant relationship between emotional couple of (p<0/01). Conclusions: It can 

be said that couples with higher psychological stiffness and conflict control skills experience less 

emotional divorce. Key Words: Hardiness, conflict control Styles, emotional divorce, couples 
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 مقدمه

ها عرف و رسم معمول در تمام جوامع و فرهنگ نیازدواج مهمتر

 یندهایفرآ نیکترینزد یدهو شکل یریگباشد که واجد شکلیم

به نام  یواحد اجتماع كی لیتشک تیدو نفر و در نها نیب یارتباط

انسان  اتیح و با ارزي در مهم اریخانواده است خانواده، مؤلفه بس

 اساس ارتباط و هیاست که پا یاعنهاد اجتم كیگردد و یم یتلق

 (.0313 ،ارجمند سپاهپوي و پیرامون) دهدیم لیرا تشک یانسان

و  ردیپذیم یررابطه همسران ت ث یخانواده از چ ون  سالمت

رابطه است چون که وجود  یداریپا هاییهاز پا ییزناشو تیرضا

راز و حل تعارض و باالرفتن ت یدگیکنارآمدن با تن ییزناشو تیرضا

 ،یو مراد یعارف ،ی)پروند سازدیرا آسان م نیزوج یبهداشت روان

 روابط انسانی ییهاست که بر پا اعی(. خانواده یك واحد اجتم0315

شکل گرفته و بر اساس آن مرد و زن آزادانه و به صورت کامل خود 

انواده نامیده ه خسپارند و از این طریو تشکل فعالی کرا به یکدی ر می

نهاد  نی(. ا0315آباد، میابراه یو اصغر یسازند )هاشمشود، میمی

مع جوا یطبیعی، در همه یهسته ینترپذیر و کهناولین نهاد جامعه

انسانی از ابتدای تاریخ وجود داشته و بشر تاکنون نتوانسته است 

جای زینی برای آن بیاید. این موضوع حضور همیش ی این نهاد 

دهد. ازدواج مبنای اجتماعی و ضرورت وجودی آن را نشان می

گیری خانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل شکل

. طالق فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی شودیآن م

 نه،یداشته و برای زنان نسبت به مردان اثرات منفی بیشتری دارد )به

0313.) 

 یناکام زانیطور کامل نشان دهنده مطالق به  یرسم آمار

در کنار آن آمار بزرگتری  رایز ست،ین ییزناشو یهمسران در زندگ

های خاموي و یبه زندگ یعنیاختصاص دارد،  یهای عاطفبه طالق

 یول کنندیم یکه زن و مرد در کنار هم به سردی زندگ یتوخال

 یکی(. 0312 ما،یو اقل یعرش ان،یفی)لط کنندینم یتقاضای طالق قانون

تعارضات  ییدر رابطه زناشو یکننده طالق عاطف جادیاز عوامل ا

نابع و م های اهکشمکش بر سر تصاحب پا یاست. که در واقع نوع

بروز  خود ازاتیامت شیو افزا  ریید ازاتیقدرت است و با حذف امت

 بیسخود آ فینزاع برآنند که به حر نیاست طرف یهیکند. بدیم

 رونیکنند و باالخره او را از صحنه ب یاو را خنث هاییكبرسانند و تاکت

توانایی برای  قتی(. در حق0311راد و وارسته فر،  ییکنند )صفا

یك ارتباط  تواندیم یاها به شکل سازندهمدیریت و حل تعارض

ها را برای ایجاد یك زوج شکل دهد و زوج یقوی را در رابطه

 (.2103)ساموهانو،  زدیك کمك کندصمیمی و ن یرابطه

 نیدگیتساز بروز نهیزم ییزناشو یتعارض در زندگ یطور کل به

اجه مو آورتنششود و اگر فردی با وقایع به شدت یم نیزوج یبرا

س رویی یك احساشود، برای سالم ماندن باید سرسخت باشد. سخت

 یم آل است و باعثعمومی است مبنی بر این که شرایط محیط ایده

د و را بالقوه، با معنی و جالب ببین تنشپر  هاییتشود که انسان موقع

به این صورت که آنها را به جای تجارب مختصر و کوچك به 

وان گفت تی م یکند؛ به عبارتیتجارب بزرگ و پیشرفته تبدیل م

 در مواجهه با نیشود نه تنها زوجباعث می یروانشناخت یسرسخت

و  هپیش روی خود را تهدید کنند هاییتتعارضات بیشتر موقع

دست  هاییتیناپذیر نبینند بلکه حتی در مواقعی که باید به فعالکنترل

بزنند که نسبت به آن رغبت ندارند، با استفاده از راهبردهایی آن 

فعالیت را به یك کار جالب و مثبت و فرصتی برای رشد و بالندگی 

ای هند شرایط را متناسب با ویژگیتوانکنند و از این راه میتبدیل می

 (.0311 ،یو مسموع یاثیغ ن،ی)مع سازگار نمایند خود

طالق عاطفی، به میزان درخور توجه و ن ران کننده،  افزایش

است. امروزه احساس امنیت و  یاجتماع هاییبآس نییکی از مهمتر

آرامش در روابط صمیمانة بین زن و شوهر به سستی گراییده و 

با نیروهای مخرب مواجه شده است. در  ایآیندهه گونة فزخانواده ب

اندیشمندان و کارشناسان مسائل  زحال حاضر، طالق توجه بسیاری ا

اجتماعی را به خود جلب کرده است. مسلماً هر شرایطی که برای زنان 

گران فعال، ت ثیرگذار و البته ت ثیرپذیر پیش آید، به منزلة کنش

مراه دارد که عواملی بسترساز این شرایط و واکنش و پیامدهایی به ه

با  هسیدر مقا تیموقع نیپیامدها بود ه اند. زنان با قرار گرفتن در ا

 وندشیرو مروبه یدر زندگ یمضاعف یهاو چالش راتییمردان، با تغ

فراوانی وارد  هاییبکه بدون شك بر خانواده و جامعه نیز آس

 و طالق قانونی، خشونت؛ روابط فرا زناشویی، افزایش کندیم

 ةهستند که ممکن است درنتیج اییخودکشی از معضالت اجتماع

طالق عاطفی حاصل شود. با توجه به اهمیت انکارناپذیر نهاد خانواده 

 که فرد پس از طالق یطیو شرا هابیدر هر جامعه، بررسی چرایی، آس

 ،ودری دارامو دهقان یابی)افراس رسدمهم به نظر می کند،یتجربه م

0315.) 

 زانیکنند به میم جادیکه افراد در رابطه خود ا یتیمیصم عمو

وشن با مؤثر و ر و،یارتباط دق یآنان برا ییبه توانا یبست  یادیز
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 نیدارد. بنابرا التشانیها و تماخواسته ازها،یافکار، احساسات، ن

 ای جادیا دنیگام در فرآ نیارتباط کارآمد نخست یچ ون  یریادگی

باط ارت یریادگیرود و یبه شمار م یارابطه هردر  تیمیصم شیافزا

 است تیمیصم شیو افزا جادیا ندیگام مهم در فرآ كیکارآمد، 

 (.0313 ،یو احمد یریجزا ،یجابر ،ی)اعتماد

 یریادگیبه  اجیهمسران در ارتباط ناکارآمد هستند و احت یگاه

در جهت ابراز عواطف با حل مؤثر مشکالت دارند. اگر  ییهامهارت

از کمبود مهارت باشد، اما  یچه تعامالت ناسازگارانه ممکن است ناش

 یازهاین یکه همسران از عدم ارضا افتدیموارد اتفاق م یاریدر بس

( بیان 2102) وارتی(. است0111،یاند )آماتو و استاچشده دیخود ناام

ها بخصوص هن امی که به تعارض کرد که سبك روابط زوج

 قوی شاخص عنوان به ازدواج مدت طول در تواندی، مپردازندیم

 وی شود، مطرح ازدواج در زوجین مندیرضایت احساس برای

چه آن زتعارض ا یبندی در زیر مجموعهچنین اذعان کرد که طبقههم

 وقتی ورچط اینکه از بلکه شودینم ناشی کنند،یکه آنها جروبحث م

 و اختالف . شودیم ناشی دهند،یم نشان واکنش کنندیم جروبحث

 مثبتی بر یرت ث " CTS "تعارض حل راهبردهای و است طبیعی گفت و

مك ها کروابط دارند. راهبردهای کالمی سازگارانه و مستقیم به زوج

 را هاوقعیتم و احساسات باشند داشته مثبتی گیریموضع تا کندیم

 ویبرر هم با باشند، مقابل طرف موافقت جستجوی در دهند، نشان

 قادرند آنها جهنتی در. کنند اعتماد یکدی ر به و برسند توافو بهمسائل 

بر مشکالت را به یاری هم و در  تسلط از حاکی موفقیت احساس

 ،فروشانی یباجیاند، تجربه کنند )دحالی که در یك تیم قرار گرفته

 (. 0344 ،یپور و محمود یامام

 ییو تعارض زناشو ییزناشو یدارند درماندگ دت کیها پژوهش

 هاییباختالالت و آس شتریعوامل در ب نیمخرّب، خطرسازتر

ه نقش ها باز پژوهش یا. بخش گستردهندیآیبه حساب م یروانشناخت

 ییزناشو ترضای در محوری ایارتباط مؤثّر به عنوان مؤلفه

با  یبه طور روشن یو ال وهای تعامل یاند. رفتارهای ارتباطپرداخته

ور ها یاد ب یرند که چطند. درواقع اگر زوجمرتبط ییزناشو تیرضا

ندی را مارتباط مؤثر برقرار کنند، شانس بیشتری دارند که رضایت

در پژوهش دی ری میانجی (. 0310زاده، و محسن ی)عارف تجربه کنند

سبك های کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی  گری

ر ل تعارض سازگار، دهای کنتربررسی شد و نتایج نشان داد سبك

کنند. رضایت زناشویی گری میمندی میانجیرضایت رابطه فضایل

بیشتر از آن که ناشی از عشو میان همسران باشد، ریشه در ویژگی 

(. پراجر، 0318پورشهریار و شکری، های درونی فرد دارد )نادری، 

( اظهار داشتند 2105شیروانی، پوچر، کاوالین، ترانگ و گارسیا )

توانایی استفاده از عواطف مثبتی مانند شوخ طبعی یا عالقه هن ام 

بین مهم سالمت رابطه در آینده، رضایت و ثبات تعارض، یك پیش

مت و الیزناشویی است. گذشت رفتار مثبتی است که مهربانی، م

ها را دلسوزی را در برابر رفتار آزارنده فرد دی ر می نشاند و تعارض

کند )توسینت، ورسین تون و ویلیامز، به سویی مثبت هدایت می

2105.) 

 یباز نیزوج یزندگ تیفیرا در ک ینقش مهم نیز مؤثر ارتباطات

؛ به شودیارتباطات احساس م نیلزوم آموزي ا کهیبه طور کنندیم

 یهیارتباطات موفو و مؤثر موجب کمال انسان و مبنای اول یعبارت

 شودیافراد م یپیوند وی با دی ران و بهبود کیفیت روابط عاطف

(. ارتباط دلپذیر زوجین این امکان را 2111، یو شور یالس ز،ی)کرنل

که با یکدی ر به بحث و تبادل نظر بپردازند. پژوهش رانی که  دهدیم

 -قاد انت ال وی سه به کنندیتباطی تحقیو مهای اردر مورد سبك

اند تهیاف دست کننده کنترل -مسلط  و پذیرسلطه –کمرو  دفاع،

به نظر  که ییرهایاز متغ یکی(. 0344، ی فروشانی و همکارانباجدی)

اشد مؤثر ب یتعارض و طالق عاطف یهاسبك یریگدر شکل رسدیم

 یگژیو كیبه مثابه  ییاست، در واقع سخت رو ییرومفهوم سخت

 وهیکه ش آوردیرا به وجود م یخاص ین ري درون ،یتیشخص

دهد یم قرار یررا تحت ت ث یافراد با مسائل مختلف زندگ ییارویرو

از مردم  یاریاست که بس یدر حال نی(. ا0310 ،زاده محسن ی و)عارف

 دیهدت یحت ایآور را خسته کننده، مالل یبا حوادث زندگ ییارویرو

 یندگز یدادهای. افراد سرسخت نسبت به رونمایندیم یتلق نیآفر

 یانهرا به گو طیمح یدادهایو رو نمایندیم یشتریاحساس کنترل ب

سخت نسبت به  ریافراد غ کهیالدر ح کنندیم یابیمعنادار ارز

 دیو تهد یناتوان ،ی ان یدچار احساس از خود ب یزندگ یدادهایرو

اکبری (. 0313 ،ینیحسال نزاکت و یزاده، بادام ی)سبزعلکردند یم

های دلبست ی و سخت ای نشان داد که بین سبك( در مطالعه0315)

رویی روانشناختی در دانشجویان متقاضی طالق رابطه وجود دارد و 

رویی به وجود خواهد تر بدنبال دلبست ی ایمن سختبه عبارت دقیو

 فایا یادهنقش عم یشناخت یابیزار ییوهدر ش ین رش نیچن ناًیقیآمد. 

که  سؤال است نیپژوهش حاضر پاسخ به ا یکند، لذا مسئله اصلیم

 و ارضکنترل تع یهاسبك نیدر ارتباط ب تواندیم روییختس ایآ
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 گذارریث ت یداریشهر کرمانشاه به طور معن نیدر زوج یطالق عاطف

 باشد؟

طور  مدل مفروض در پژوهش حاضر آمده است که همان ریز در

 سخت یابا نقش واسطه رهایمتغ هیکل نیروابط ب شودیکه مشاهده م

 نشان داده شده است: ییرو

 

 

 
. 
 

 

 

 

 
 پژوهش هاییهبا توجه به فرض رهایمتغ نیمدل مفروض رابطه ب .0شکل

 

 روش

 یگردآور وهیو از نظر ش یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

 نیی ابود. جامعه آمار یو همبست  یابینهیو از نوع زم یفیها توصداده

به مراکز  0312پژوهش شامل کلیه زوجین شهر کرمانشاه در سال 

نفر از  211پژوهش  نای آماری نمونه .بود ،اندمشاوره مراجعه کرده

که دارای اختالف زناشویی بودند و به مراکز زوج(  011) نیزوج

های روانشناختی شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند مشاوره و کلینك

گیری در دسترس و داوطلبانه به عنوان نمونه با استفاده از روي نمونه

انتخاب شدند. مالک ورود به پژوهش عبارت بود از، رضایت 

سواد خواندن و نوشتن داشتن  - هانه جهت شرکت در پژوهشآگا

از پژوهش  های خروجدو سال زندگی مشترک، مالک داشتن حداقل

نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و اقدام حقوقی برای طالق 

بود. روي اجرا بدین ترتیب بود که بعد از هماهن ی الزم با سازمان 

هزیستی شهر کرمانشاه فراخوانی به نظان مشاوره و روانشناسی و ب

به شرکت در  جهت انجام پژوهش داده شد و زوجینی که تمایل

مادگی کردند، پس از مشخص شدن نمونه پژوهش داشتند اعالم آ

ها توزیع شد و های پژوهش در میان آزمودنیپژوهش پرسشنامه

ا به هپژوهش ر توضیحاتی در مورد چ ون ی تکمیل پرسشنامه

ا داد. به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه هآزمودنی

های پژوهش اطمینان داده شد. بدین ترتیب بودن اطالعات به نمونه

ها از آوری و در نهایت برای تحلیل دادههای مورد نیاز جمعداده

نسخه  SPSSافزار نرمبا استفاده از  و معادالت ساختاری آزمون بارتلت

 استفاده شد.  Amos یسازافزار مدلو نرم 21

 ابزار

این پرسشنامه یك ابزار  (:0311اهواز ) سخت رویی یپرسشنامه

باشد. این یمماده  21  کاغذی است که دارایخود گزارشی مداد

ی هامؤلفهدهد و فاقد یمآزمون یك نمره کل از سرسختی افراد 

 نمره گذاری این پرسشنامه وهیش جویی است.تعهد، کنترل و مبارزه

ها به یکی از چهار یآزمودنی به این صورت است که اماده 21

ی هرگز، بندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر ینهگز

، 01، 20ی هامادهشود. بجز نمره گذاری می 3، 2، 0، 1اساس مقادیر 

ختی انشناکه در این پرسشنامه نشان دهنده سرسختی رو 2، 1، 01، 03

و همکاران برای سنجش درستی مقیاس  انینجار باال در افراد است.

AHI  .از دو روي باز آزمایی و همسانی درونی استفاده کرده است

هفته  2ضریب همبست ی بین آزمون و آزمون مجدد با فاصله زمانی 

و  48/1های دختر و پسر به ترتیب نفری برای آزمودنی 001در نمونه 

شد و در روي همسانی درونی پرسشنامه سرسختی  گزاري 45/1

روانشناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل 

اشد. بضریب قابل قبولی می کامالًبدست آمد که  12/1ها آزمودنی

در  یرویدر پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سخت

آزمون مزبور از روي زمینه اعتبار یابی  در بدست آمد.  کل نمونه

اعتبار مالکی همزمان استفاده نمود و این پرسشنامه را همزمان با چهار 

، ADI، پرسشنامه افسردگی اهواز ANQپرسشنامه اضطراب عمومی 

ی سرسختی اسازهو مقیاس  MASAIپرسشنامه خود شکوفایی مازلو 

به دو روي تنصیف و آلفای کرونباخ به کار برد که ضریب همبست ی 

که در  88/1و  11/1، 55/1ها به ترتیب یآزمودنی کل هانمرهبین 

معنادار است. همچنین ضریب همبست ی خود شکوفایی  110/1سطو 

ی سرسختی و مقیاس سرسختی اسازهبوده است. بین اعتبار  25/1

این با توجه به استاندارد  بنابردار بود. معنی 15/1همبست ی در سطو 

 وییربودن پرسشنامه و تحقیقات فراوانی که درباره آزمون سخت

ند و کصورت گرفته، هم ی از اعتبار باالی این آزمون حکایت می

دهد که یکی از بهترین ابزارهای سنجش سرسختی در افراد نشان می

 باشد.یم

سخت  طالق عاطفی

 رویی

 استدالل

خشونت 

 کالمی

خشونت 

 فیزیکی



 ناهید عظیمی و همکاران                                                                                       ...هایسبك بین ارتباط در روانشناختی سرسختی گرمیانجی نقش بررسی

 

2323 

 

، هایسبك: مقیاس 0تعارض های کنترل حلپرسشنامه سبك

سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیك حل تعارض  05یك ابزار 

)استدالل، خشونت کالمی و خشونت فیزیکی( بین اعضای خانواده 

ی هاپرسشتدوین شده است.  0111در توسط موری و اشتراس 

مقیاس ال وهای حل تعارض گویای رفتارهایی است که فرد در 

ای خانواده به آنها دست می زند و نمرات آن شرایط تعارض با اعض

تعداد دفعاتی است که رفتار مورد نظر در سال گذشته رخ داده است. 

پاسخ دهنده تعداد دفعات بروز هر رفتار توسط خودي را ارزیابی 

کند. نمرات مزمن بودن ال وهای تعارض که کاربرد بالینی دارد، یم

نمرات زیر مقیاس  آید.یمها به دست با جمع نمرات پرسش

های )ال وهای های تعارض( از )استدالل( در هر یك از مقیاس

)پرخاش ری کالمی( با  نمرات آید.به دست می Eتا  Aی هاپرسش

 و )پرخاش ری فیزیکی( با جمع پرسش های Jتا  Fهای جمع پرسش

K  تاO است که نمرات باالتر  05 تا 1آید. دامنه نمرات به دست می

 02ی امنهدبه معنی استفاده بیشتر از یك تاکتیك بخصوص است. 

است. برای  12/1تا  82/1از ضریب آلفا برای زیر مقیاس استدالل 

ضریب آلفا موجود است که  02زیرمقیاس پرخاش ری کالمی 

ی زیر مقیاس پرخاش ری برا است. 44/1تا  22/1ی آنها از دامنه

 12/1تا  82/1ی آنها از دامنهضریب آلفا موجود است که  01فیزیکی 

رار گرفته یید قت های تعارض بارها مورد قابلیت اعتماد تاکتیك است.

است. اول از همه این که چندین کار تحقیقی ساختار عواملی 

 کنند.یمد ییت استدالل، پرخاش ری کالمی پرخاش ری فیزیکی را 

ر های تعارض گواه بدر مورد تاکتیكاعضای مختلف خانواده  توافو

ی دربارهقابلیت اعتماد همزمان است. همچنین اطالعات زیادی 

بین  همبست ی اندجملهقابلیت اعتماد سازه در اختیار است که از آن 

خانواده،  های تعارض( و عوامل ریسك خشونتیكتاکتنمرات )

ای ضرفتارهای ضد اجتماعی کودکان قربانی، سطوح محبت بین اع

قابلیت اعتماد محتوایی این مقیاس نیز مورد  خانواده و حرمت خود.

 (.0348بشارت زاده، ) یید قرار گرفته استت 

عاطفی  طالق آزمون از پژوهش این : درعاطفی طالق آزمون

 ، بیشتر8 همیشه) ارزشی 5سؤال  22 پرسشنامه شد. این استفاده رازقی

دارد. حداقل و  (1 هرگز ،0 ندرت به ،2 اوقات بعضی ،3 اوقات

 81بود. افرادی که نمره باالتر از  44تا  1 بین آزمونحداکثر این 

                                                           
1. inventory control styles of conflict resolution 

بررسی  برای کنند.یمبدست آورند طالق عاطفی بیشتری احساس 

اصلی  هایمؤلفه تحلیل روي با آماری تحلیل مدل از آزمون سازة

محاسبه  و بررسی برای موازی مقیاس اینکه به توجه با و شد استفاده

نبوده  دست در پرسشنامه در شده تدوین مقیاس این مالکی روایی

 عاملی استفاده تحلیل روي از نیز مقیاس این تعیین روایی برای است،

 کرونباخ استفاده آلفای ضریب از پایایی پرسشنامه بررسی برای شد.

 برآورد شد. 11/1 پرسشنامه برای ایب ضر که شد

 انتخاب و هاپرسشنامه میاز تنظ پس :پژوهش یروي اجرا

قرار گرفت  نیزوج اریپژوهش در اخت هایپرسشنامه ها،آزمودنی

 لیپژوهش ر در مورد نحوه تکم یالزم از سو حاتیسپس توض

 ندیخواسته شد اگر در فرآ هاید. از آزمودنش ارائه آنها به هاپرسشنامه

 تدرخواسمواجه شدند از پژوهش ر  یپرسشنامه با مشکل لیتکم

انتخاب شده پس از اعالم  نیداشته باشند. زوج یشتریب ویتوض

ر ب یالزم مبن نیتضم افتیجهت شرکت در پژوهش و در تیرضا

 لیخواهد ماند، اقدام به تکم باقی محرمانه هااطالعات آن نکهیا

 ها،یپرسشنامه توسط آزمودن لتکمی از پس. نمودند هاپرسشنامه

 ،ی. در مرحله بعددیگرد یآور پژوهش جمع هایپرسشنامه

 یآمار لیو تحل هیها جهت تجزشدند و داده یگذارها نمرهپرسشنامه

 وارد شدند. Amos یسازافزار مدلو نرم SPSSافزار در نرم

 هايافته

شان داد    یافته صیفی پژوهش ن  021ی ها یعناکثر آزمودنیهای تو

سال سن دارند و    31ها باالی درصد از کل آزمودنی  5/43نفر معادل 

ستتال استتت که  22تا  04از طرفی کمترین ستتن مربوط به بازه ستتنی 

ها را تشتتتکیل داده استتتت. اکثر    درصتتتد از کل آزمودنی  5/2فقط 

ها در  درصتتتد از کل آزمودنی  5/31نفر معادل   15ها یعنی  آزمودنی

سانس قرار دارند و از طرفی کمترین مقدار مربوط     صیلی لی مقطع تح

درصد از   5/01نفر معادل  35تحصیلی فوق دیپلم، که  است به مقطع  

  .ها تشکیل داده استکل آزمودنی

استتتدالل در متغیرهای میان ین نمره  شتتودیمشتتاهده م زیردر جدول 

سایر متغیرها  43/3با انحراف معیار  21/00 حل تعارض یعنی  بیش از 

همچنین خشتتونت کالمی و خشتتونت فیزیکی بدستتت آمده استتت    

معیار و انحراف  80/40با میان ین  نمره ستترستتختی شتتودیمشتتاهده م

 بدست آمده است و از طرفی نمره طالق عاطفی با میان ین  40/02
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 بدست آمده است. 30/1و انحراف معیار  11/81
 

 میان ین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. 0جدول

 تعداد انحراف معیار میان ین 

 211 43/3 21/00 استدالل

 211 35/3 40/1 خشونت کالمی

 211 41/3 21/01 خشونت فیزیکی

 211 40/02 80/40 سرسختی

 211 30/1 81/11 طالق عاطفی

 

 

، 518/1 یاستتتدالل و ستترستتخت  نیب یهمبستتت  براستتاس نتایج

 نیب ی، همبستتتت -834/1 یاستتتتدالل و طالق عاطف نیب یهمبستتتت 

خشتتونت  نیب یو همبستتت  -211/1 یو ستترستتخت یخشتتونت کالم

عاطف  یکالم نت ف   310/1 یو طالق  هده   یکیزیو در خشتتتو مشتتتتا

و  -802/1 یو ستترستتخت  یکیزیخشتتونت ف نیب یهمبستتت  شتتودیم

ست   بدست آمده   813/1 یو طالق عاطف یکیزیخشونت ف  نیب یهمب

در اکثر  یدار یستتتطو معن شتتتودیطور که مشتتتاهده ماستتتت همان

 حل تعارض، یهاستتبك نیب نیبنابرا باشتتدیم 10/1کمتر از  رهایتغم

 وجود دارد. یداریرابطه معن یو طالق عاطف یسرسخت

 طورب: پژوهش هاییهو آزمون فرض  یمعادالت ساختار  یابیمدل

افزار معادالت ستتتاختاری و به کمك نرم      ابیی  کلی با تکنیك مدل   

Amos20 یلن برایاند. های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهفرضتتیه 

. تاس  گرفته صورت ها داده بودن نرمال آزمون نخست  منظور این به

ها از آزمون کلموگروف    مال بودن توزیع متغیر  - برای بررستتتی نر

ستفاده    شان دهنده ی توزیع طبیعی تمام متغیرها   اسمیرنوف ا شد که ن

سطو      بود ست.  صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ا . فرض 

 رفتهیفرض صتتتفر پذدر نتیجه  ودب شتتتتریب 15/1داری آزمون از معنی

 لی به منظور تحل  .بودنتیجه توزیع متغیر مورد نظر نرمال    در شتتتده و

 جیبا توجه به نتاشتتد. استتتفاده  KMO-Bartlettابتدا از آزمون  یعامل

  جام ان به  ها داده یبر رو زیرا ن یدیی  ت  یعامل  لتحلی  مراحل  توانیم

ساند  و  یریگنمونه تیکفا دیمو KMOآماره  11/1از  شبی مقدار. ر

نشتتان دهنده مناستتب   زیآزمون بارتلت ن یبرا 120/1 نانیستتطو اطم

ستناد م  یبودن مدل عامل شد یمورد ا شده     KMO  زانمی. با سبه  محا

شد و چون ب ی( م11/1)باالتر از  111/1برابر  شد  یم 11/1از  شتر یبا با

شان دهنده کفا    نیبنابرا سبات ن ست.  یریگنمونه تیمحا   نهایت در ا

 جراا پژوهش فرعی هایفرضتتیه و اصتتلی فرضتتیه به مربوط مدل نیز

 یرهایمتغ یعامل ینشتتان دهنده بارها یرگیاندازه لمد. استتت شتتده

شده برا    شاهده  ست. اگر بار عاملی کمتر از   ریهر متغ یم شد   3/1ا با

متوسط   2/1تا  3/1شود. بارعاملی بین  یرابطه ضعیف درنظر گرفته م 

شاخص      2/1و اگر بزرگتر از  ست.  شد خیلی مطلوب ا برازي  هایبا

مدل  جیرا ندازه  یها در  ها یمتغ یبرا یریگا هر  ریدر ز ویتحق یر

شاخص      شده است. در میان  سبت  اگر برازي هایشکل ارائه   ایک ن

شد  2 از کمتر آزادیدرجه به دو سبی  برازي از مدل با  برخوردار منا

مطلوب استتتت. ستتتایر   15/1کمتر از  RMSEA شتتتاخص. استتتت

شند مطلوب ها نیز هر چقدر به یك نزدیكشاخص  ست. تر با در  تر ا

شود  ی. خاطر نشان م شود یارائه م هالیتحل نیادامه اشکال مرتبط با ا 

 نیخطاها در اشکال، برازي مدل را باالتر برده است. ا نیکه ارتباط ب

صالح ارائه      شاخص ا ساس   AMOS افزارنرم در شده  ارتباطات بر ا

ست. به ا    جادیا شاخ  كی یکه هرچه برا بیترت نیشده ا ص ارتباط، 

شتتتدن آن ارتباط در مدل موجب      هباشتتتد، افزود  یاصتتتالح باالتر 

 .شودیبهترشدن برازي آن م

استتاندارد نشتان    ریاستتاندارد و غ  بیبرازي مدل با ضترا  ریز در

 داده شده است:

 
 راستانداردیغ بیمدل برازي شده با ضرا

 
 استاندارد بیمدل برازي شده با ضرا
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 هایمناسبت مدل از شاخص یپژوهش به منظور بررس نیدر ا

 .شداستفاده  2مربوط به برازي مدل ارائه شده در جدول 
 

 گیری متغیر سرسختیهای برازي مدل اندازه. شاخص2جدول
 عنوان شاخص مقدار نتیجه 

𝑥2 113/2 مدل دییت  مجذور کای بر درجه آزادی

df
 

 RMSEA 121/1 مدل دییت  ریشه خطای میان ین مجذورات تقریب

 RMR 028/1 مدل دییت  ریشه میان ین مربعات باقیمانده

 GFI 101/1 مدل دییت  نیکویی برازي

 AGFI 123/1 مدل دییت  شاخص نیکویی برازي اصالح شده

 NFI 185/1 مدل دییت  بنتلر ت بونت(شده )شاخص برازي هنجار 

 CFI 102/1 مدل دییت  شاخص برازي تطبیقی
 IFI 112/1 مدل دییت  شاخص برازي افزایشی

 

 

توان اذعان کرد تمامی یمبا توجه به نتایج به دست آمده 

های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و شاخص

های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا بنابراین تناسب داده

در کل با توجه  باشد.یمیید ت برازندگی مدل نهایی سرسختی مورد 

برخوردار  یگفت مدل از برازي مناسب توانیها مبه همه شاخص

 جینتا خالصه .افتندی بهبود هااصالح اکثر شاخص جهیاست. در نت

 .ارائه شده است 8 پژوهش در جدول اتیبدست آمده از فرض

با توجه به برازي مدل  شودیم مشاهده فوق جدول در که طورهمان

 .قرار گرفت ريیپژوهش مورد پذ هاییهفرض هیبدست آمده کل

 

 ی برازي مدل کلی اصالحیهاشاخص. 3جدول

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >51/1 >51/1 >51/1 >1/1 >1/1 >1/1 >1/1 <15/1 <2 میزان قابل قبول

 011/1 044/1 011/1 125/1 115/1 115/1 142/1 185/1 811/0 مقادیر محاسبه شده
 

 

 و آزمون فرضیات . برآوردهای مدل کلی8جدول

 هاهینتایج فرض ضریب استاندارد سطو معناداری نسبت بحرانی ارتباط کلی متغیرهای پژوهش

 %15پذیري در سطو اطمینان  -28/1 1110/1 40/3 طالق عاطفی ---> استدالل

 %15پذیري در سطو اطمینان  82/1 1110/1 15/2 روییسخت ---> استدالل

 %15پذیري در سطو اطمینان  30/1 110/1 10/8 عاطفیطالق  ---> خشونت کالمی

 %15پذیري در سطو اطمینان  02/1 182/1 32/2 روییسخت ---> خشونت کالمی

 %15پذیري در سطو اطمینان  83/1 1110/1 22/1 طالق عاطفی ---> خشونت فیزیکی

 %15پذیري در سطو اطمینان  -24/1 1110/1 122/3 روییسخت ---> خشونت فیزیکی

 %15پذیري در سطو اطمینان  -23/1 110/1 325/3 طالق عاطفی ---> روییسخت

 

 

 گيریبحث و نتيجه

 ترینادییساختار بن یخت یعامل از هم گس نیمهمتر یطالق عاطف

پژوهش با هدف بررسی نقش  نیخانواده است. ا یعنیبخش جامعه، 

کنترل  یهادر ارتباط بین سبك یروانشناخت سرسختیگر میانجی

از  یکیشهر کرمانشاه انجام شد.  نیتعارض و طالق عاطفی در زوج

طالق  یاما آمار رسم است،طالق  یخانوادگ هایبیآس نیمهمتر

 ییوزناش یهمسران در زندگ یناکام زانمی یدهندهنشان  کامل طوربه

صاص اخت یهای عاطفدر کنار آن آماری بزرگتر به طالق رایز ست،ین

که زن و  توخالی یهاخاموي و خانواده هاییبه زندگ یعنیدارد، 

 ینوناتقاضای طالق ق یول کنندیم یمرد در کنار هم به سردی زندگ

 کنندینم

 به ازدواج ،یابندینم انیها که با طالق پاازدواج یواقع برخ در

هستند  یکه فاقد عشو، مصاحبت و دوست شوندیم لیتبد یهای توخال

مان و ز روندیم شیبه پ یخانوادگ یزندگ انیو همسران فقط با جر

در خانواده  مختلفی عوامل .(0344، دیو ک لی)استکنند یرا سپری م

ل شوند مانند ضعف در کنتر یطالق عاطف جادیا سازنهیزم توانندیم

بت فقدان مح لیکه به دل یعاطف ازهایین نیتعارض خانواده، عدم ت م

مطرح شده  یهای متنوععدم ابراز محبت بوده است، به صورت ای

زن و مرد و گسست  یمنجر به سرد شدن رابطه یاست که هم 

اطفه از سوی مرد و شده است. در مواردی فقدان محبت و ع یعاطف

 لیدمشترک و تب یطرفه زن به همسري از ابتدای زندگ كی یعالقه

آن به نفرت وجود داشته است. در مواردی عدم ابراز محبت  یجیتدر

 ن ري متفاوت زن و مرد در لیو رفتاری مورد انتظار زن به دل یکالم

 شده است. انیابراز محبت، ب یینهزم
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 ینشان داد نقش سرسخت یمعادالت ساختار لیتحل جینتا

حل تعارض زوجین شهر  یهادر ارتباط با سبك یروانشناخت

بخش از پژوهش درباره رابطه  نیا یهاافتهیدار است.  یکرمانشاه معن

 یشناختروان یحل تعارض سازنده )استدالل( با سرسخت یهاسبك نیب

(، 0341)آزادی، سهامی، قهرمانی و قلی پور  یهاپژوهش جیبا نتا

(، 0313یمی، کرمی و دهقان )کر (،0311)قراچه، آزادی و افراسیابی 

( و توسینت و 2105(، پراجر و همکاران )0318نادری و همکاران )

 یها به منظور بررس پژوهش نیا باشد،یهمسو م (2105همکاران )

و حل تعارض صورت گرفته  یسالم ارتباط یآموزي ال وها یرت ث

که  دکننیم دیک موضوع ت نیبر ا زیها نپژوهش نیا یاست از طرف

در بهبود  ییالزم جهت حل تعارضات زناشو یهاآموزي مهارت

 است. دیروابط متقابل زن و شوهر مف

شو  در بر بهبود روابط متقابل زن  ییواقع مهارت حل تعارض زنا

شوهر ت  شوهر   شود یامر باعث م نیبوده است و هم  رگذاریث و  زن و 

سبت به رفتار   شند و با آرامش ب    ریکدین مسائل را   یشتر یصبورتر با

 نیا یروانشتتناخت یستترستتخت دهدیامر نشتتان م نیحل کنند در واقع ا

با التر استتتت، ا   چالش   نیافراد  به  و  ند یگومی آمد ها خوي افراد 

 ا،ر یدر نظم زندگ  راتییو تغ ها تی شتتتان به فعال  احستتتاس و ن ري

ی م ،(2105)دیلون و همکاران،  دانندیم شتتتریرشتتد ب یبرا یفرصتتت

سخت  یتوان گفت افراد سادگ  ییباال ییروکه از   یبرخوردارند به 

دارند که    دهی در برابر اعمال و رفتار خود احستتتاس تعهد کرده و عق    

در  رییاد تغافر نیهستند، ا  ینیبشیقابل کنترل و پ یزندگ یدادهایرو

در  یدگدر زن شتریرشد ب یمبارزه برا یو انطباق با آن را نوع یزندگ

 .خود تیامن یبرا یدینه تهد رندیگینظر م

 یپژوهش نشان داد نقش سرسخت  رید یهاافتهی نیهمچن

 یدر ارتباط با طالق عاطفی زوجین شهر کرمانشاه معن یروانشناخت

(، صادقی، 0315اکبری ) گذشته نیمحقق جیدار است که با نتا

اعتمادی و  (،0318)بهاری  (،0318موسوی، موتابی و دهقانی )

 (0342) زردخانه فرد، شهابی واکبری خدایاری( و 0313)همکاران 

 .باشدیهم راستا م دهانجام دا ییهمسو یهاپژوهشکه 

طور که توان گفت همانیم ینظر هاییانتوجه به بن با

 یژگینشان داد و (2112ادواردز و برگمن ) ،آونگ یهاپژوهش

 و یدگیمقاومت در برابر تن جادیبا ا یروانشناخت ییروسخت

ه شود کیدر افراد م دیام شیمناسب باعث افزا یامقابله یراهبردها

 لیتعد ییو توانا یدگیتن با دواریافراد ام شتریب یزگارسا ان ریامر ب نیا

رو ختکه افراد س افتندیپژوهش ران در نیا هستند ازتنش یدادهایرو

 یباالتر یستیفعال و مؤثر، بهز یامقابله یهابه علت استفاده از روي

 یه برامجدد تجارب آزارند ریو تفس یدگیمقابله با تن ییدارند. توانا

 افراد اتیاز آنها، از خصوص یناش یاثرات منف لیتعد ایکاهش 

هره مدار باز سبك مقابله مسئله شتریکه ب یرو است. افرادسخت

دوباره مسئله از نظر  یبازساز یرا برا یدر واقع رفتارها برندیم

 توانیم نیرابرند بنابیزا به کار میدگیتن تیموقع رییتغ ایو  یشناخت

طالق  زرواز ب تواندیباال م یروانشناخت یگرفت که سرسخت جهینت

االتر افراد ب یروانشناخت یکند و هر چه سرسخت یریجلوگ یعاطف

 گردند. یم یباشد کمتر دچار طالق عاطف

و  های کنترل تعارضپژوهش نشان داد بین سبك جینتا نیهمچن

 نیطالق عاطفی زوجین شهر کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. ا

(، بهاری 0315و اصغری ابراهیم آباد ) هاشمی هاییافتهبا  افتهی

فرد و همکاران  خدایاری (،0311)و همکاران  نی(، مع0318)

( و 2100موسای، توسلی و مهرارا ) (،2103ساموهانو ) (،0342)

 .باشدیهمسو م (2112) برگمن و ادواردزآونگ 

  ریدکیمتضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به  یعاطف طالق

در جهت آزار و   ریاز همد تیحما یآن همسران به جا یاست و ط

 به دنبال كیعمل کرده و هر  ریکدی حرمت خودو تنزل  یناکام

تند، در هس ی ریو طرد د یو کوتاه بیاثبات ع یبرا یلیدل افتنی

بادل ت ،یموفو در تفاوت با مفهوم ارائه شده از طالق عاطف یهاازدواج

ار در حد قابل قبول و انتظ نیزوج تیمیصم یازهایمتقابل ن یو ارضا

-یشود، تا آنجا که میآنها م نیب زیروابط محبت آم میموجب تحک

 تیمیصم جادیموفو، ا یهااز اصول در ازدواج یکیتوان گفت 

 (.2101 ،ستیاکسلوز و لندکواست )وول ستونگ ونبرگ،  نیزوج

 ییروکنترل تعارض و سخت یهانشان داد بین سبك جینتا

 جیوجود دارد که با نتا یدار یزوجین شهر کرمانشاه رابطه معن

؛ 0313 اعتمادی و همکاران،؛ 0318بهاری، ) گذشته نیمحقق

انجام داده  ییهمسو یها( که پژوهش0342فرد و همکاران،خدایاری

 .باشدیهم راستا م

طور که گفت همان توانیم ینظر هاییانتوجه به بن با

 یژگی( نشان داد و2112)برگمن  و ادواردزآونگ  یهاپژوهش

 و یدگیمقاومت در برابر تن جادیبا ا یروانشناخت ییروسخت

ه ک شودیدر افراد م دیام شیمناسب باعث افزا یامقابله یراهبردها

 لیتعد ییو توانا یدگیبا تن دواریافراد ام شتریب یسازگار ان ریامر ب نیا



 ناهید عظیمی و همکاران                                                                                       ...هایسبك بین ارتباط در روانشناختی سرسختی گرمیانجی نقش بررسی

 

2322 

 

رو ختکه افراد س افتندیپژوهش ران در نیا هستند ازتنش یدادهایرو

 یباالتر یستیفعال و مؤثر، بهز یامقابله یهابه علت استفاده از روي

 یه برامجدد تجارب آزارند ریو تفس یدگیمقابله با تن ییدارند. توانا

 افراد اتیاز خصوص ،از آنها یناش یاثرات منف لیتعد ایکاهش 

 یهره ممدار باز سبك مقابله مسئله شتریکه ب یرو است. افرادسخت

 یدوباره مسئله از نظر شناخت یبازساز یرا برا یبرند در واقع رفتارها

  برند.یزا به کار میدگیتن تیموقع رییتغ ایو 

ین زوج یو طالق عاطف ییرونشان داد بین سخت جینتا نیهمچن

وجود  یوجود دارد. شواهد متعدد یداریشهر کرمانشاه رابطه معن

قابل  یاندازه كی تواندیم ییرودهند سختیدارند که نشان م

نه دانکن برای نموباشد  ییزناشو تیمیو صم یاز سازگار ینبیشیپ

ه ب ایو  شودیم یمنجر به سازگار ییورکه سخت افتیدر( 2114)

 یسازگار ینیبشیامکان پ یروانشناخت یسرسخت یاز رو  ر،ید انیب

را  یافراد سرسخت حوادث زندگ رایافراد وجود دارد ز ییزناشو

با  یترثرؤم یتوانند سازگاریم ن،یبنابرا ؛بینندیکمتر فشارزا م

ینت و توس قاتیقبا تح نیها همچنافتهی نیداشته باشند. ا یزندگ

تعهد در همسران به طور مثبت با ثبات  ( که معتقدند2105)همکاران 

عشو  انیبه طور مثبت با ب نیمرتبط است و همچن ییزناشو تیفیو ک

 یمرتبط است، همسو م ییو کاهش تعارضات زناشو یو سازگار

 .باشد

به ابزار پژوهش اشاره کرد،  توانیپژوهش م هاییتمحدود از

پژوهش دارد که با  جیدر نتا ییهاتیابزار پرسشنامه خود محدود

بر اساس احساسات  یدهپاسخ ایو  یدهعدم صداقت در پاسخ یخطا

در  دشویم شنهادیپ انپای در. شودیم مواجهها کنندهشرکت یالحظه

حل  یها و سبك یزوج یهامهارت نیرابطه ب یآت یهاپژوهش

 یسالمت روان ،یزندگ تیفیاز جمله ک رهایمتغ  ریتعارض با د

 نیدار بیبا توجه به رابطه معن گرددیم شنهادیپ نهمچنیگردد.  یبررس

 یکنترل تعارض با طالق عاطف یهاو سبك یروانشناخت یسرسخت

 نیزوج یبرا درمان ریزوج  یهاو کارگاه یآموزش یهاکارگاه

 شتریهرچه ب شیها در جهت افزاآموزي نیبرگزار گردد تا از ا

گردد یم شنهادپیاستفاده شود.  یو کاهش دلزدگ ییزناشو تیمیصم

سازمان  یبا همکار  انیبه صورت را درمان ریآموزي زوج 

 نیعموم برگزار گردد. همچن یبرا یروانشناس یهاو انجمن یستیبهز

پژوهش در قالب  نیا جیو نتا یمطالب آموزش شودیم شنهادیپ

ا اجر یونیزیو تلو ییویراد یهارسانه ویاز طر یآموزش یهابرنامه

 یهارسانه ویخصوص از طر نیدر ا یاگسترده یغاتیشود و تبل

 . ردیصورت گ یعموم

 منابع
 یشناخت بیآس ی(. بررس0313ندا ) رامون،یپ و اسحو اهپوي،یس ارجمند

آن بر  یامدهایساله( و پ 31تا  21زنان ) دیاز د یطالق عاطف

 امعهنشریه ج. فرزندان ساکن در شهرکت بعثت شهرستان ماهشهر
 .1-22(،5)08جوانان،  مطالعات شناسی

احمد  ،یاحمد و رضوان السادات ،یریجزا ؛هیسم ،یجابر ؛عذرا ،یاعتماد

و  یارتباط یال وها ،یارتباط یهامهارت یرابطه  ی(. بررس0313)

در زنان شهر  ییزناشو متیمیحل تعارض با صم یهاسبك

 .23-18،(01)0 ،زن و جامعه یپژوهش - یفصلنامه علماصفهان. 

های دلبست ی و (. رابطه ن ري مذهبی با سبك0315اکبری، بهمن )

و  . پرستاریسرسختی روانشناسی در دانشجویان متقاضی طالق
 .0-4(، 41)22مامایی جامع ن ر، 

پور، گلناز یقل و زهرا ،یقهرمان ؛سوسن ،یسهام ؛ندختیشه ،یآزاد

 انیدر م یساز طالق عاطفنهیزم یعوامل اجتماع یابی(. ارز0341)

 فصلنامه زن وساران. چنفت گ یبردارکارکنان زن شرکت بهره
 .010-001(، 3)0بهداشت، 

. ترجمه: خانواده یمهارت شناسیجامعه (.0344) ارنو د،یک لیز و ل،یاست

دانش اه الزهرا )س(. . انتشتارات افسانه ،یکمالریبا و ف دان،یس

 . 2110 یانتشار اثر به زبان اصل خیتار

روابط  تیفیبر ک یجانیهوي ه ریث ت ی(. بررس0348)یزاده، محمدعلبشارت

 .25-34، (2)0 ،یفصلنامه مطالعات روانشناخت. یاجتماع

. نیزوج ییزناشو تیدر رضا ی(. نقش سبك زندگ0318زهرا ) ،بهاری

 .025-085، (22)2ی، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمان

 نی، اولهاطالق رین با ساآ سهیو مقا یطالق عاطف(. 0313) مهیفه ،نهیبه

پدافند  یقم، انجمن علم ،ینیتفکر و پژوهش د یکن ره مل

 .نیشرکت پنام خط نو ران،یا رعاملیغ

(. نقش عملکرد خانواده 0315اسما ) ،یمراد و مختار ،یعارف ی؛عل ،یپروند

دو . ییزناشو تیرضا ینیبشیدر پ نیزوج یارتباط یو ال وها
 .58-25(،0)2، خانواده یسازیمشاوره و غن ،یشناسبیفصلنامه آس

(. رابطه 0342)زردخانه، سعید  اکبری اله وروح شهابی محمد؛ فرد،خدایاری

مت هل.  انیدر دانشجو ییزناشو یمندتیبا رضا ین ري مذهب

 .200-221، 01 ،یخانواده پژوه

(. 0344غالمرضا ) ،یمحمود و پور، سوزانیامام ؛فاطمه ،یفروشان یباجید

دلبست ی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت  یهاسبك یرابطه
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، ینیبال روانشناسی در رفتار و اندیشهمجله  مندی زناشویی زنان.
3(00) ،010-41. 

(. 0313) میمر ،ینینزاکت الحس و رخساره ،یبادام ؛دهیزاده، حمیسبزعل 

در ورزشکاران  یرابطه عملکرد خانواده با استحکام ذهن

 .0-01 (،1) ،یورزش یمطالعات روانشناسمجله . یکیپارالمپ

حسن مالسادات؛ موسوی، جمال؛ موتابی، فرشته و دهقانی، منصوره ،صادقی

ی شخصیتی زوجین و رضایت هایژگیو(. رابطه تشابه 0318)

 .21-42(، 21)2مجله روانشناسی معاصر، زناشویی. 

 یهاتعارض نی(، رابطه ب0311فر، افسانه )وارسته ی وراد، سورییصفا

ق شر یهاهزنان مراجعه کننده به دادگا یبا طالق عاطف ییزناشو

 .45-012(، 21)5 فصلنامه پژوهش اجتماعی، تهران.

ر ب ییزناشو تیرضا ینیبشی(. پ0310زاده، فرشاد )محسنو  مختار ،یعارف

خانواده،  یمشاوره و روان درمان. یجنس متیاساس ارتباط و صم
 .83-53 (،2)0 نامه خانواده و طالق(، ژهی)و

 ی(. بدرفتار0311) ریاردش ،یابیافراس و ندختیشه ،یآزاد ؛میمر قراچه،

در  ارو رفت شهی. فصلنامه اندزنان مت هل یزندگ تیفیهمسر و ک
 .55-28، (01)5 ،روانشناسی بالینی

 یها(. رابطه سبك0313دهقان، فاطمه ) و ریجهان  ،یکرم ؛پروانه ،یمیکر

 حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان یهادلبست ی و سبك

 .53-11(، 21)8شناسی سابو(، )جامعهزن و جامعه  یمجله مت هل.

به  ادی(. ارتباط اعت0312) یمصطف ما،یاقل و حهیمل ،؛ عرشیمیمر ان،یفیلط

. 0315در زنان مت هل شهر تهران در سال  یبا طالق عاطف نترنتیا

 .501-524 (،2)02رفسنجان،  یمجله دانش اه علوم پزشک

رویی  سخت ی(. رابطه0311) هیراض ،یمسموعو  نیپرو ،یاثیغ ؛الدن ن،یمع

 شیپژوه –علمی  یفصلنامهروانشناختی با سازگاری زناشویی. 
 .023-041،(8)2 زنان، شناسیجامعه

گری (. میانجی0318نادری، حسین؛ پورشهریار، حسین و شکری، امید )

ی کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی. هاسبك

 .801-834(، 88)00فصلنامه خانواده پژوهی، 

سواد (. نقش 0315آباد، محمدجواد )میابراه یاصغر و فاطمه دهیس ،یهاشم

. حل تعارض یگریانجیبا م یطالق عاطف ینیبشیدر پ یعاطف

 .51-12(، 01)5 ،یفصلنامه آموزي، مشاوره و رواندرمان
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