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Marital Conflicts with Emotional Divorce by Mediating the Role 

of Intimacy in Married Women; Examining a Causal Model 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to investigate marital conflicts 

and emotional divorce by mediating the role of intimacy in married 

women by descriptive screening and correlation using structural 

equation modeling.  

Materials and Methods: The study population included all married 

women in Garmsar. Using the available sampling method, 400 

married women were selected for the sample group and answered 

Gatman's emotional divorce scale, Sanaei marital conflict 

questionnaire and Bagaruzi intimacy questionnaire. To analyze the 

data from descriptive statistical methods including tables of 

frequency, mean and standard deviation. Inferential statistics such 

as Pearson correlation coefficient, multiple linear regression, and 

structural equation modeling were used with SPSS and AMOA 

software.  

Findings: The results showed that there is a significant direct 

relationship between the components of marital conflicts and 

emotional divorce and a significant inverse relationship between the 

components of intimacy and emotional divorce. The research model 

was appropriate and confirmed and 0.32 of the emotional divorce 

variance was explained by marital conflicts and intimacy. 

Conclusion: This study has practical implications for family 

therapists in transitioning from emotional divorce to levels of 

marital conflict and intimacy, and provides a better understanding 

of the etiology of emotional divorce in couples. Based on the 

findings of this study, it is suggested that educational packages be 

designed and implemented to reduce practical conflicts in order to 

reduce practical conflicts in order to strengthen the intimacy of 

couples. 
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 کوگفتاریمنصوره ن 118

 

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یگریانجیبا م یو طالق عاطف ییتعارضات زناشو
 یمدل عل کی یدر زنان متاهل: وارس متیصم

 
 1کوگفتاریمنصوره ن

نویسنده ) رانیتهران، ا نور، امیدانشگاه پ ،یگروه روان شناس ار،یاستاد
  .(مسئول

 
 چکیده

و طالق  یی: پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارضات زناشوهدف
 .در زنان متاهل انجام شده است متینقش صم یگریانجیبا م یعاطف
نوع  از و توصیفی پیمایشی روش به مطالعه این: هاو روش مواد

انجام شد. جامعه  یمعادالت ساختار یابیهمبستگی با استفاده از مدل 
این پژوهش شامل كلیه زنان متاهل شهر گرمسار بود كه با استفاده از 

زن متاهل برای گروه نمونه  400روش نمونه گیری در دسترس، 
گاتمن، پرسشنامه تعارضات  یطالق عاطف اسیانتخاب شدند و به مق

و پرسشنامه صمیمیت  باگاروزی  پاسخ دادند. پس از  ییثنا ییزناشو
جمع آوری پرسش نامه ها، از آمار توصیفی، رگرسیون خطی و روش 

  AMO و SPSS با نرم افزار (SEM) مدل سازی معادالت ساختاری

 .استفاده شد
تعارضات  یمولفه ها نیبه دست آمده نشان داد ب جی: نتاهایافته
 یمولفه ها نیمعنادار و ب میمستق یطه راب یبا طالق عاطف ییزناشو

وجود دارد. مدل  یمعکوس معنادار یرابطه  یبا طالق عاطف متیصم
 یطالق عاطف انسیاز وار 32/0شد و  دییبرازش بوده و تا یپژوهش دارا

 .قرار گرفت نییمورد تب متیو صم ییاشوتوسط تعارضات زن
درمانگران در  یبرا یكاربرد حاتیپژوهش واجد تلو نی: اگیرینتیجه

با توجه به سطوح  یخانواده در جهت گذار از طالق عاطف ی طهیح
 یشناساز سبب یاست و درک بهتر متیو صم ییاثر تعارضات زناشو

. با توجه به یافته آوردیرا فراهم م نیدر زوج یطالق عاطف یدهیپد
می شود برای كاهش تعارضات زناشویی بسته  هادهای این پژوهش پیشن

موزشی جهت ارائه راهکارهای عملی با هدف تقویت صمیمیت های آ
 .زوجین طراحی و اجرا شود

 
 یابیمدل  مت،یصم ،یطالق عاطف ،ییزناشو تعارضات :هاواژه كلید

 .یمعادالت ساختار
 

 19/12/1399تاریخ دریافت: 
 25/02/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmnikoogoftar@gmail.com 

_________________________________ 
1 Self-disclosure 

 مقدمه
 رآماوسط سازمان ثبت احوال كشور به عنوان ت اطالعاتی كه ساالنه

 نهمسرا ناكامی میزان دهندهنشان به تمامیمنتشر می شود  طالق رسمی
 هب تریتکان دهنده آمار آن كنار در زیرا نیست، زناشویی زندگی در

 و زن كه یخاموش تهی و هایزندگی دارد، اختصاص عاطفی هایطالق
 مه كنار درو به سردی  دپاسخگوی احساسات یکدیگر نیستن مرد

وجود فرزندان، ترس از تنهایی، ناتوانی  سبببه  ولی كنندمی زندگی
 طالق قاضیمتاجتماعی -در تامین نیازهای زندگی و شرایط فرهنگی

 . یستندن قانونی
طالق عاطفی اولین مرحله در فرایند طالق رسمی  (1) بوهاناناز دیدگاه 

كه در آن احساس بیگانگی میان ی رو به زوال است و بیانگر رابطه
شود. در این حالت زن و شوهر اگرچه ممکن است زوجین حاكم می

با هم بودن را ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر 
 و عواقب و عاطفی طالق كمتر به گذشته در اگر. از بین رفته است

 تعداد كه اشدب این دالیل از یکی شاید ،پرداخته شده آن پیامدهای
برآوردی  تاكنون  .(2)است نبوده امروز اندازه به عاطفی طالق موارد

 اما است، های مسئول ارانه نشده از سوی سازمان عاطفی طالقاز نرخ 
 القط برابر دو میزان طالق عاطفی كه شودمی گفته منابع برخی در

 نتیجه نایبه  (4)عیدگاهیان و سهرابی ،تركمان، اسکافی .(3)است قانونی
 عاطفی قطال بر را تأثیر بیشترین همسر با صمیمیت فقدان كه رسیدند

، عموزاد مهدیجاری و (5)اقلیما و عرشی لطیفیان، پژوهش نتایج .دارد
 روابط سردی دادند نشان (7) بنی فاطمه و ابراهیمی پژوهش و (6)نوری

 راتانتظا نشدن برآورده دلیل به بیشتر زوجین میان و كاهش صمیمت
 است. هازوج بین در

 سمت هب بنیادین كشاننده نیروی و عاشقانه رابطه یک هسته صمیمیت، 
 روان عاطفی، بعد 9را با  صمیمیت (9)باگاروزی. (8)است ازدواج

 ناختیش زیبا تفریحی،-اجتماعی معنوی، بدنی، جنسی، عقالنی، شناختی،
 رزشمندا ازدواج در صمیمیت .كرد شناسایی زوجین روابط در زمانی و

 و بخشد می استحکام را رابطه حفظ به شوهر و زن تعهد زیرا است
 بطمرت زناشویی سازگاری و بهزیستی موضوع با مثبت ای گونه به

 در وجهی چندسازه ای  را زناشویی صمیمیت (11) وارینگ .(10)است
 رابطه کی كیفیت كننده توصیف كه كند می تعریف فردی بین روابط

 پیوستاری صمیمیت،همچنین . است زمان از خاص یا برهه در زناشویی
 .(12)شود می سنجیده شدت و اندازه كمیت، واسطه به كه است

 هیجانی عنصر و عشق مثلث اضالع از یکی را صمیمیت استرنبرگ
 یسالمت به عالقه ابراز آمیز، محبت ارتباط گرمی، كه داند می رابطه
 ای شهوت. شود می ملشا را همسر متقابل پاسخ به میل و مقابل طرف

 آن روانی و جسمانی برانگیختگی عنصر و مثلث این دیگر ضلع میل
 تعهد و گیرد می بر در را عشقبازی و جنسی فعالیت به تمایل كه است
 وجز شود می باعث كه است آن شناختی عنصر و عشق مثلث سوم ضلع

 فظح را عشق این و هستند یکدیگر عاشق كه برسند نتیجه این به ها
 .(13)كنند

 دیگر فرد نیازهای درک و واقعی 1افشایی -خود با صمیمانه رابطه 
 نزدیکی ابراز شیوهو  .(14)شود می تعریف برابر رابطه یک در( همسر)

 زوج هر كه است انتظاراتی و نیازها از متاثر شدت به ها زوج توسط
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 اثرگذار عوامل سایر. (15)اند كرده كسب خود اصلی های خانواده در
 بکس افراد، شخصیتی سبک از است عبارت صمیمیت ابراز نحوه رب

 تحوالت گاه اما (.16)رابطه تکاملی مرحله و یکدیگر با ها آن ارتباطی
 از رشوه و زن كه كنندمی ثباتبی چنان را زناشویی سیستم زندگی،
 و افکار اعمال، دنیبخش و گذشت به قادر كرده، امید قطع یکدیگر

 به شدن وارد جز ایچاره خود باور در و یستندن یکدیگر احساسات
 . (17)بینندنمی طالق گاه و زناشویی تعارضات

 ترینمخرب و ترینشایع معتقدند هازوج و درمانگران از بسیاری
. (18)است تعارضی مشکالت خورده،شکست هایازدواج در مشکالت

 تعارضات و ناخوشنودی عمده سرچشمه زناشویی ارتباط ماهیت
 ناهماهنگی از ناشی زناشویی تعارض (19)گالسر نظر از. است ناشوییز

 اختالف خودمحوری، آن، ارضای روش و نیازها نوع در شوهر و زن
 به نسبت غیرمسئوالنه رفتار و رفتاری هایوارهطرح ها،خواسته در

 از یناش را تعارض سیستمی درمانگران. است ازدواج و زناشویی ارتباط
 هازوج بین در قدرت منابع و پایگاه تصاحب سر بر تنازع نوع هر
مطالعات . است طبیعی زناشویی رابطه هر در توافق عدم.(20)دانندمی

 رضاتتعا مثبتی شیوه به بتوانند هازوج اگر اندداده نشان (23، 22، 21)
 تعارض وجود باشند، داشته را هاآن حل توانایی و كنند مدیریت را

 تعارضات مخرب تأثیرات زمینه در هاپژوهش. نیست زاآسیب فراوان
 آوریزیان تأثیرات زناشویی، تعارضات كه بیانگر آن است زناشویی

 روابط كیفیت همچنین. (12)دارد خانواده و روان جسم، سالمت بر
 كهطوریبه است، متفاوت غیرطالق و طالق هایخانواده در خانوادگی

، شودمی مشاهده بیشتر یزناشوی تعارضات طالق هایخانواده در
 رد تعارض وجودو  است تعارض مخرب اثر ترینشایع طالق، بنابراین
 ،است انسان هستی ناپذیر اجتناب بخش اجتماعی  و شخصی زندگی
 عارضت رشد به هم و روابط كیفیت به مثبت بصورت تواند می تعارض

 .(24)بیانجامد

 كل یک عنوانبه ریشوه و زن منظومه و خانواده كهاین به توجه با 
 گذاشته تأثیر یکدیگر بر آن اعضای همه روابط شود،می گرفته نظر در
 عارضاتت  بررسی به كه است ضروری بنابراین ،پذیردمی تأثیر هم از و

 جدایی مقدمات از كه صمیمت با توجه به مباحث عاطفی و زناشویی
 است زانشت جدایی و طالق آن بر عالوه. شود پرداخته است، طالق و
 نجرم زوجین روانی بهزیستی كاهش و استرس افزایش به است ممکن و

 القط بینیپیش باعث كه متغیرهایی كردن مشخص با سویی از و شود
 از و نمود فراهم بعدی هایپژوهش برای را زمینه توانمی شوند،می

 توجه با. كرد پیشگیری است، افزایش به رو كشور در كه طالق رخداد
 ساختاری معادالت یابی مدل پژوهش این هدف ذكرشده، البمط به

 رد صمیمت نقش گری واسطه با عاطفی طالق با زناشویی تعارضات
 .است متاهل زنان

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نمودار

 هاروشمواد و 
 مورد ی امعهج پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. 

كه با  ندبود شهر گرمسارساله  60تا  20ل اهتمامی زنان مت مطالعه
 5/2گویه ها ضرب در با توجه به تعداد  و (26)كالینروش استفاده از 

به عنوان  زن متاهل با بیش برآورد 400در بیشینه نهایتا  5در كمینه و 
در این پژوهش  .شدندانتخاب  در دسترسبه روش نمونه گیری  نمونه

 از ابزارهای زیر استفاده شده است:
 سوال 54 حاوی : این پرسشنامهثنایی زناشویی تعارضات پرسشنامه

 دارای پرسشنامه این. است شده تنظیم و تهیه (27)ثنایی توسط كه است
 به هك شده گرفته نظر در گزینه پنج سوال هر برای است و بعد هفت

 كل نمره حداكثر. است شده داده اختصاص آنها به نمره 5 تا 1 تناسب
 از ها مقیاس خرده های سوال. است 54 آن حداقل و 270 پرسشنامه

 جلب افزایش جنسی، رابطه كاهش همکاری، كاهش: است قرار این
 هرابط كاهش خود، خویشاوندان با فردی رابطه افزایش فرزند، حمایت

 از مالی امور كردن جدا دوستان، و همسر خویشاوندان با فردی
 روی امهپرسشن كل برای خكرونبا آلفای موثر. ارتباط كاهش یکدیگر،

 خرده 8 برای و آمد دست به 96/0 با برابر نفری 270 گروه یک
 رابطه كاهش ؛81/0 همکاری، كاهش: است قرار این از آن مقیاس
 جلب افزایش ؛70/0 هیجانی، های واكنش ازفایش ؛61/0 جنسی،
 ؛86/0 خود، خویشاوندان با فردی رابطه افزایش ؛33/0 فرزند، حمایت
 جدا ؛89/0 دوستان، و همسر خویشاوندان با خانوادگی رابطه كاهش
 .69/0 موثر، ارتباط كاهش و ؛71/0 یکدیگر، از مالی امور كردن

. ستا برخوردار خوبی محتوایی روایی از زناشویی تعارضات پرسشنامه
 محاسبه و مقدماتی اجرای از پس آزمون، محتوای تحلیل مرحله در

 دلیل به آن، های مقیاس و شنامهپرس كل با سوال هر همبستگی
 نشد. حذف سوالی هیچ سواالت، تمام مناسب همبستگی
ته كه توسط گاتمن ساخ نامهپرسش این :گاتمن عاطفی طالق پرسشنامه

( صفر نمره) خیر یا( 1 نمره) بلی ایدوگزینه شکل به و گویه 24 در شد
 یزندگ مختلف هایجنبه درباره جمالتی شامل و است شده تنظیم

 لحداق. باشد مخالف یا موافق آن با فرد است ممکن كه است زناشویی
 24 نمره حداكثر و صفر گرددمی كسب آزمودنی توسط كه اینمره

 مثبت هایپاسخ تعداد چنانچه ها،پاسخ كردن جمع از پس. بود خواهد
 رد فرد زناشویی زندگی كه است معنا این به باشد، باالتر و 8 برابر

. است مشهود او در عاطفی طالق از عالئمی و داشته قرار جدایی معرض
 آلفای از استفاده با مقیاس، این كل پایایی (28)موسوی مطالعه در

 نظر با نامهپرسش این صوری روایی و آمد دست به 93/0 كرونباخ
 املیع تحلیل از سازه روایی آوردن دست به برای و شد تأیید متخصصان

 عامل چهار صورتبدین و شد ستفادها واریماكس چرخشی روش به
 نزوا،ا و تنهایی احساس یکدیگر، از فاصله و جدایی: است شده شناسایی

 مقادیر. قراریبی و حوصلگیبی احساس و صحبتهم و همراه به نیاز
 همه عاملی بار كه داد نشان نامهپرسش سؤاالت عاملی بار و اشتراک
 . است مقبولی عاملی بار كه نددار قرار 80/0 تا 49/0 دامنه در سؤاالت

 ،(9)باگاروزی توسط پرسشنامه: این باگاروزی  صمیمیت پرسشنامه
 ی،جنس روانشناختی، عقالنی، عاطفی، ابعاد در صمیمیت ارزیابی برای

 طراحی ماده 41با  اجتماعی –تفریحی و زیباشناختی معنوی، فیزیکی،
 به" معنای به 1 از شده، بندی رتبه شکل به آزمودنی كه است شده
 زیادی بسیار نیاز"معنای  به 10 تا "وجود ندارد نیازی چنین وجه هیچ

 عاطفی طالق زناشویی تعارضات

هیجانی صمیمیت  
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 روایی تعیین برای ،(10)اعتمادی .می دهد پاسخ سؤال هر به "دارد وجود
 و شوهر زن 15 و مشاوره استاد 15 اختیار در را پرسشنامه محتوایی،

 مهپرسشنا كل پایایی ضریب. شد تأیید آن محتوایی روایی و داد قرار
 و خمسه این، بر عالوه. آمد بدست 94/0كرونباخ  آلفای روش با نیز

 آزمون روش با را صمیمیت بعد هر پایایی ای مطالعه در (27)حسینیان
 روانشناختی، ، عاطفی صمیمیت برای كه نمودند محاسبه بازآزمون –

 حی،تفری – اجتماعی و زیباشناختی معنوی، فیزیکی، جنسی، عقالنی،
 51/0، 76/0، 65/0، 91/0،08/0، 81/0، 82/0، 89/0 ترتیب به

 است. مقیاس این قبول قابل پایایی از حاكی و آمد بدست
 

 یافته ها
 ایه فرض پیش و استمقیاس ابزار كه فاصله ای  بررسی با ابتدا در

 ای، جعبه چولگی، و كشیدگی های، آزمون از استفاده با آماری
 از استفاده با سپس شناسایی، پرت های داده اسمیرنوف-كولموگروف

 356به  حجم نمونهو  شد اصالح پرت های داده ماهاالنوبیس آزمون
 .نمونه كاهش یافت

 اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه مورد مطالعه. 1 جدول

 

 عاطفی صمیمت با طالق زناشویی و تعارضات های آزمون خرده همبستگی ماتریس. 2 جدول
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 متغیر

 صمیمیت
 89/32 عاطفی

80/1
0 

1               

 صمیمیت
روانشناخ

 تی
6/35 

11/1
1 **36. 1              

 صمیمیت
 عقالنی

23/34 1/7 **34. **33. 1             

 صمیمیت
 جنسی

5/31 59/6 **31. **34. **31. 1            

 صمیمیت
 16/38 فیزیکی

07/1
0 

**34. **39. **44. **34. 1           

 صمیمیت
 معنوی

24//3
9 

07/9 **28. **24. **31. **27. **29.. 1          

 صمیمیت
زیباشناخ

 تی
63/36 10/8 **19. **21. **26. **28. **19. **22. 1         

 صمیمیت
 اجتماعی

28/34 48/8 **38. **22. **28. **17. **48. **22. **35. 1        

 كاهش
 همکاری

37/20 88/6 
**19.

- 
**21.

- 
**16.

- 
12.- *14.- **19.

- 
**39.

- 
**31.

- 
1       

درصد  فراوانی زیر مجموعه متغیر
 فراوانی

 سن

30-18 180 45 
41-31 120 30 
50-41 70 5/17 
60-51 30 5/7 

 وضعیت تحصیلی

 3/21 85 سیکل
 8/43 175 دیپلم

 3/6 25 فوق دیپلم
 5/27 110 لیسانس

 3/1 5 فوق لیسانس

 وضعیت شغلی
 5/12 50 آزاد

 5/2 10 اداری
 85 340 خانه دار

زمان سپری شدن از 
 ازدواج

5-1 205 3/51 
15-6 245 3/61 
35-16 105 3/26 

 تعداد فرزندان

 3/21 85 ن فرزندبدو
2-1 235 8/58 
4-4 65 3/16 
 8/3 15 و باالتر 5
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 كاهش
 هرابط

 جنسی
77/15 37/5 

**24.
- 

**17.
- 

**19.
- 

**16.
- 

**18.
- 

**71.
- 

**29.
- 

**28.
- 

**34. 1      

 افزایش
 جلب

 حمایت
 فرزند

36/21 47/7 
**18.

- 
**27.

- 
**19.

- 
*15.- **28.

- 
**24.

- 
**36.

- 
**28.

- 
**29.

- 
**31.

- 
1     

 هرابط افزایش
 با فردی

 خویشاوندان
 خود

02/18 28/6 
**22.

- 
**24.

- 
11.- **16.

- 
**19.

- 
**26.

- 
**28.

- 
**22.

- 
**24. **26. **3

6. 
1    

 رابطه كاهش
 با

 خویشاوندان
 و همسر
 دوستان

3/19 44/8 
**19.

- 
**20.

- 12.- 
**16.

- 
**19.

- 
**26.

- 
**28.

- 
**22.

- **24. **28. 
**2

0. 
**2

9. 1   

 كردن جدا
 مالی امور

 از
 یکدیگر

8/24 80/5 
**22.

- 
**24.

- 10.- 
**19.

- 
**23.

- 
**24.

- 
**17.

- *16.- **22. **36. 
**4

1. 
**3

8. 
**3

5. 1  

 كاهش
 ارتباط

 موثر
4/21 3/7 

**22.
- 

**24.
- 

09.- **19.
- 

**23.
- 

**24.
- 

**17.
- 

*17.- **21. **28. **3
4. 

**3
7. 

**3
2. 

**3
3. 

1 

 طالق
 02/4 73/11 عاطفی

**28.
- *15.- 

**20.
- 

**21.
- 

**16.
- 

**29.
- 

**22.
- *15.- **18. **21. 

**2
0. 

**2
2. *16. 

**2
4. 

*1
5. 

 
   = N  356. است داری معنی 01/0 سطح در* * .است داری معنی 05/0 سطح در*

 های مقیاس خرده بین معناداری همبستگی 2 جدول در مندرج نتایج
 را نشان می دهد. بینعاطفی  طالق با زناشویی، صمیمت تعارضات

نادار مع مستقیمرابطه ی  عاطفی طالق با زناشویی مولفه های تعارضات

 معناداری معکوس ی رابطه عاطفی طالق با مولفه های صمیمت و بین
  د.می گردده همشا

 
 

 نشانگرها همراه پژوهش مطالعه مورد سازه های پایایی تحلیل نتایج. 3 جدول

 كودرریچاردسون متغیر

Alpha ≥ 0/5 

 شده استخراج واریانس میانگین ضریب
(AVE) pc >0.5 

 (CR) مركب پایایی ضریب
pc >0.7 

 734/0 502/0 631/0 عاطفی صمیمیت
 839/0 723/0 669/0 روانشناختی صمیمیت

 704/0 508/0 915/0 عقالنی صمیمیت
 724/0 512/0 742/0 جنسی صمیمیت
 711/0 597/0 693/0 فیزیکی صمیمیت
 703/0 5001/0 801/0 معنوی صمیمیت

 774/0 530/0 756/0 زیباشناختی صمیمیت
 802/0 581/0 88/0 اجتماعی صمیمیت
 916/0 53/0 762/0 همکاری كاهش

 761/0 556/0 709/0 جنسی رابطه كاهش
 875/0 564/0 826/0 فرزند مایتح جلب افزایش
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 881/0 523/0 71/0 خود خویشاوندان با فردی رابطه فزایش
 895/0 555/0 877/0 دوستان و همسر خویشاوندان با رابطه كاهش
 724/0 501/0 711/0 یکدیگر از مالی امور كردن جدا

 832/0 553/0 915/0 موثر ارتباط كاهش
 810/0 527/0 731/0 عاطفی طالق

نشان می  AVEاستخراجی های واریانس ه طور كلی نتایج میانگینب
دهد تمامی مولفه ها در مدل اندازه گیری مقدار بدست آمده ی آن از 

 همگرا نوع از روایی دهنده نشان كه استبزرگ تر  5/0حد معیار 
نشان دهنده ی آن است كه  (سازه پایایی) مركب است، همچنین پایایی
 بنابراین است،بیشتر  07/0مولفه ها از حد معیار  مقادیر بدست آمده از

 از پس همچنین .می شودپرسشنامه ها تایید  CRو  AVEموضوع 
 و بررسی پژوهش متغیر دو گیری اندازه مدل ها داده نرمالی بررسی

 .دش تایید
شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و . 4جدول 

 تصحیح گام سهپس از  متغیر ها

 توضیحات ام آزمونن
مقادیر 

 قابل قبول

مقدار به 

 دست آمده

χ2/df 021/2 <3 نسبی اسکوئر كای 

RMSEA 
ریشه میانگین توان 

 دوم خطای تقریب
1/0> 041/0 

GFI 
شاخص برازندگی 

 تعدیل یافته
9/0< 969/0 

NFI 955/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 
شاخص برازش 

 مقایسه ای
9/0< 950/0 

DF 54   

نشان دهنده این  1/0كمتر از و  059/0برابر با  RMSEA مقدار
 .استاست كه میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب و مدل قابل قبول 

و میزان   3و  1( بین 021/2همچنین مقدار كای دو به درجه آزادی)

_________________________________ 
1  Maximum Likelihood 

نشان   9/0نیز تقریبا برابر و بزرگتراز   NFIو GFI ، CFIشاخص 
حال . می دهند مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی مناسب است
 .به بررسی فرضیات مدل با استفاده از مدل ساختاری می پردازیم

 
 (1MLبه روش حداكثر درست نمایی )برآورد مستقیم مدل . 5 جدول

 b B 2R t P متغیر
 تعارضات
 زناشویی بر

 عاطفی قطال
43/0 34/0 14/0 12/9 000/0 

 بر صمیمت
 عاطفی طالق

63/0- 28/0- 17/0- 04/8- 000/0 

 و صمیمت زناشویی تعارضات مسیرهایتمامی  5با توجه به جدول 
عاطفی و تعارضات زناشویی و صمیمت  طالق اثر مستقیم معناداری بر

 از واریانس مشترک طالق عاطفی را 17/0و  14/0طور مشخص  هب
 . كنندتبیین می 

 
 روش بهبرآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش . 6 جدول

 نمایی درست حداكثر
 b B 2R متغیر

 عاطفی با طالق بر زناشویی تعارضات
 صمیمت میانجی

43/0 34/0- 14/0- 

 طالق بر زناشویی مستقیم تعارضات مسیر غیر ،6با توجه به جدول 
ن متغیر توا دوبه طور كلی و  ر استمعناداصمیمت  میانجی با عاطفی

كه  (2R=32/0) دارندرا  عاطفی طالقاز متغیر  درصد 32 پیش بینی
و  تاسل تبیین بدر صد از این متغیر درون زا توسط این متغیرها قا 32
توسط دیگر متغیرهای خارج از پژوهش  عاطفی طالقدرصد از  68

 .می شودتبیین 
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 مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده. 2نمودار 

 نتیجه گیری
 تعارضات ساختاری معادالت یابی هدف این پژوهش بررسی مدل

ل تاهم زنان در صمیمتمتغیر  گریمیانجی با عاطفی طالق با زناشویی
یافته ها نشان داد صمیمت نقش میانجی را در رابطه ی بین  .بود

و به طور كلی مدل  می كند عاطفی ایفا  طالق با زناشویی تعارضات
از متغیر طالق عاطفی توسط دو  32/0كه شد مفهومی پژوهش تایید 

 تا، در همین راساستصمیمت قابل تبیین  و زناشویی متغیر تعارضات
 بیشترین همسر با صمیمیتنشان داد  (21، 20، 19، 18) مطالعاتمرور 

 در مؤثر عوامل ترینمهم و دارد عاطفی طالقپیشگیری از  بر را اثر
 شبکه اعضای با زوجین از یک هر صمیمیت عاطفی، طالق تغییرات
. كندمی ایجاد را همسر با صمیمیت كاهش كه است خود اجتماعی
د ی، صمیمت در روابط می توانبر اساس دیدگاه ارتباطی اجتماع بنابراین

ه ی گردد و در نقط ارتباطی و تعاملی شبکه افزایش موجب گسترش و
 آنها نبی فاصله كردن بیشتر و زوجین بین صمیمیت كاهشقابل با م

خداوند در قرآن كریم می فرماید: . شود عاطفی طالق افزایش به منجر
 ته باشید كهاگر همسرانتان مورد كراهت شما باشند، باید توجه داش

ممکن است چیزی را نپسندید و خدا در همان چیز، خیر فراوان قرار 
 وند متعالخدابنا به این آیه شریفه  .(28)، سوره نساء(19)آیه  1دهد

_________________________________ 
 .رًا كَثیراً فَإنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی أنْ تَکْرَهُوا شَْیئًا وَیَْجعَلَ اللّهُ فیهِ خَیْ 1 

توصیه به حسن معاشرت كرده و وعده برهه های كاهش صمیمیت، در 
  دهدخیر فراوان می

 نظم متغیرهای دادند نشان (29)پروین، داوودی و محمدی همچنین.
 ارتباطات و خانواده قدرت ساختارتعارضات بین فردی،  خانواده، درون

 طالق میزان با معناداری رابطه یکدیگر با خانواده اعضای صمیمی
اطی ارتب ساختار تعادل هرگاهبراساس دیدگاه سیستمی  و دارند عاطفی

 خورد،ب برهم بیرونی و درونی شرایط تأثیر تحت خانوادهو نقشی اعضا 
 صمیمانه ارتباط مانند ها آن تأثیرگذار و دهندهقوام كاركردهای

 شودمی مواجه چالش با قدرت ساختار و خانواده درون نظم زوجین،
 .باشد عاطفی طالق ساززمینه تواندمی كه

 ذاشتنگ اشتراک به همسر، به نزدیکی سطح صمیمیت، از رایج تعریف
 روابط دیگر،یک از شناخت ،مشترک های لیتافع عقاید، و هاارزش
 صمیمیت كه فردی. است كردن نوازش مثل عاطفی رفتارهای و جنسی

 هدد نشان روابط در بهتر را خود است قادر كندمی تجربه را بیشتری
 تبیین رد. (30)كند ابراز شهمسر به مؤثرتر طور به را خود نیازهای و

 ارزیابی دمور در مستر مک الگوی بر اساس پژوهش این های یافته
 عضاا توانایی با خانواده كارساز عملکرد گفت توانمی خانواده عملکرد

 بین همبستگی ،(24)ها تعارض و تضادها حل تغییرات، با هماهنگی در
 بین مرز و حد رعایت انضباطی، الگوهای اعمال در موفقیت و اعضا

زناشویی تعارضات عاطفی طالق   

  صمیمیت

خود خویشاوندان با رابطه افزایش  

 یشاوندانخو با رابطه كاهش
دوستان همسر  

فرزند حمایت جلب افزایش  

جنسی رابطه كاهش  

موثر ارتباط كاهش  

یکدیگر از مالی امور كردن جدا  

34/0  

47/0-  34/0-  

66/0  75/0  
78/0  

75/0  

63/0  

70/0  

81/0  

32/0  
59/0  

همکاری كاهش  

71/0  

64/0  

عاطفی صمیمیت روانشناختی صمیمیت  عقالنی صمیمیت  اجتماعی صمیمیت  زیباشناختی صمیمیت  معنوی صمیمیت  فیزیکی صمیمیت  جنسی صمیمیت   

69/0  
72/0  58/0  64/0  

63/0  

28/0  

31/0  

25/0  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-721-fa.html


 کوگفتاریمنصوره ن 124
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 حفاظت هدف با نهاد این بر حاكم اصول و مقررات اجرای ،(22)افراد
 قدر هر كه گفت توان می رو این از. است همراه خانواده نظام كل از

 تری منسجم و بهتر رابطه كنند، عمل همگن تر و صمیمی تر ها زوج
 می كم را زناشویی هایتعارض خود امر این كه كرد خواهند تجربه را

 وجود به زمانی تعارض، (16)النگ و یانگ گفته به بنا همچنین. كند
 رندگیمی كه مشتركی تصمیمات و همکاری دلیلبه ها جزو كه آید می

 میزانی به. دهند می نشان را همبستگی و استقالل از مختلفی درجات
 مشکل، حل شامل خانواده عملکرد ابعاد از یک هر در هازوج كه

 قموف رفتار كنترل و عاطفی آمیزش عاطفی، همراهی ها،نقش ارتباط،
 برخوردار شوهری و زن نظام در بیشتری همبستگی از كنند، عمل
 رد و طوركلیبه ها آن زناشویی تعارضات از آن تبع به و (17)شوندمی
 مالی، امور كردن جدا یعنی زناشویی تعارض های سازه از یک هر

 رابطه كاهش همکاری، كاهش خود، خویشاوندان با رابطه افزایش
 این رد اینبنابر شود؛ می كاسته فرزندان حمایت جلب افزایش و جنسی

 به ها زوج و شود می كاسته خانواده ساز تعارض قدرت از وضعیت
 .نندك می حركت كارسازتر و تر مثبت تعامالت سمت به تعارض جای

 زیادی حد تا زناشویی تعارض های رفـتار، تـبادل مدل طبق برهمچنین 
 بـه نسبت زوجین از طرف شده اعمال تنبیه یا و تقویت میزان آیندپی

 نشان خود از زوج هر كه تنبیهی و تقویت رابطه هـر و هـم
شود و از طرفی دیگر در تعارضات می گرفته نظر در ،(31)دهدمی

 السون وجهی چند مـدل ایجاد شده و كاهش صمیمت تجربه شده در
 پایین سطوح یا تنیدگی بهم باالی سطوح گفتمی توان  ،(25)رایدر و

 كه هاییخانواده برای است ممکن ستگیگس شکل در همبستگی
 خیلی یـا بـاال خیلی پذیریانطباق و همبستگی بعد، دو هر در آشکارا

 ینااز همگسیختگی عاطفی ایجاد نماید.  دارد ناسازگاری و حتی پایین
 نبود جمله از عواملی. است بوده مواجه نیز هاییمحدودیت با پژوهش

 شهر در و كشور كل در عاطفی قطال از واضح و جدید رسمی، آمار
 طالق نامهپرسش به انتقاد ،افراد از بسیاری همکاری عدم وتهران 
 یتقابل نداشتن طیف، نداشتن و آن بودن ایدوگزینه دلیل به عاطفی
 هایپژوهش كمبود همچنین و شهرها دیگر به مطالعه این نتایج تعمیم
 را محقق مطالعه،مورد موضوع زمینه در پژوهشگران توسط شدهانجام

 .نمود مواجه هاییمحدودیت با اطالعات آوریجمع در
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