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مقدمه
بــهرســیدنالهــینظــامدرخــانوادهتشــکیلاســاس
انسانیکمالبهرسیدنخاطر،آسایشروان،آرامش

خـانواده معتقدندصاحبنظران).1(استالهیتقربو
کهاستجهانیوعمومینهاديهاينظامننخستیاز

بقايوانسانعاطفیوحیاتیيهانیازمنديرفعبراي
ــه، ــرورتجامع ــامض ــط). 2(داردت ــبرواب درمناس

شـکل خـانواده درمناسـب روابـط اسـاس بـر جامعه
ترمناسبخانوادهدرونروابطاندازههروگیردمی

اسـتحکام وتثبـا ازجامعهآنتبعبهوخانوادهباشد،

کــهآنجــاازبنـابراین . شــودمـی برخــورداربیشـتري 
جامعـه منشـاء واسـت جامعـه نهادمهمترینخانواده

وآفـت هـر شـدن وارداسـت، سـالم خـانواده سالم،
مهـم امـور ازآن،کارکردهـاي ونهـاد ایـن بهزوالی

خـانوادگی يهـا آسیبمهمترینازیکی).3(باشد می
نشـان کاملطوربهطالقمیرسآمارامااست،طالق

زناشـویی زنـدگی درهمسرانناکامیمیزاندهنده
طـالق بـه بزرگتـري آمـار آن،کنـار درزیـرا نیست،
بـا هـا ازدواجبرخـی واقـع دردارد.اختصاص1عاطفی

1 Emotional Divorce

چکیده
کردهمتزلزلنظام راکلاجتماعیواخالقیهايبنیانآنتبعبهوم طالق عاطفی، بنیاد خانواده پدیده شو: مینه و هدفز
هـوش وهویـت هـاي سـبک بـین رابطهتعیینبا هدف پژوهشایندهد.میسوقگوناگونمشکالتسمترا بهجامعهو

.نجام شداگنبدشهراسالمیآزاددانشگاهمتاهلدانشجویاندرعاطفیطالقبامعنوي
اسـالمی آزاددانشگاهمتاهلدانشجویاناز)زن153ومرد160(نفر 313روي توصیفی همبستگیاین مطالعهروش کار:

شـدند. از انتخـاب دسـترس درگیـري نمونـه روشنمونـه هـا بـا   . انجـام گرفـت  1395-96تحصیلیسالدرگنبدشهر
جهـت جمـع آوري   گـاتمن عـاطفی پرسشنامه طالقکینگ ومعنويمقیاس هوشبرزونسکی،هویتسبکهايپرسشنامه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رگرسیونتحلیلوپیرسونهمبستگیضریبازاستفادهباهادادهها استفاده شد.داده
)، =138/0r(اجتنابی-)، سردرگم-=154/0r)، هنجاري (-=264/0rسبک هویت اطالعاتی (داد که بین نشاننتایجیافته ها:

همچنـین نتـایج تحلیـل رگرسـیون     .) با طالق عاطفی همبستگی وجود دارد-=181/0r) و هوش معنوي (-=181/0rتعهد (
براي پیش بینی طالق عاطفی براساس سبک هاي هویت و هوش معنوي، معنادار بود.

شـوند. بنـابراین  یان محسوب مـی سبک هویت و هوش معنوي، دو عامل تاثیرگذار در طالق عاطفی دانشجونتیجه گیري:
بررسی نوع سبک هویت و میزان هوش معنوي زوجین، اطالعات مفیدي را در اختیار مشاوران خانواده و روانشناسان قرار 

می دهد. 
هاي هویت، هوش معنوي، طالق عاطفی، دانشجوسبک:يکلیدي واژه ها
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توخـالی يهاازدواجبهکنند، بلکهپیدا نمیپایانطالق
تبـدیل هسـتند دوسـتی ومصـاحبت عشـق، فاقدکه
فراینـد درمرحلـه اولینعاطفی،طالق). 4(د شونمی

کـه زوالـی اسـت  بهروزناشوییرابطهبیانگروطالق
و طـرفین )5(شـود  میآنجایگزینبیگانگی،احساس

از ویکـدیگر نداشـته  بهنسبتصمیمیتیوعشقهیچ
).6(نماینــد نمــیکســبلــذتیبــا یکــدیگرمجــاورت

ــارلز ــالق و1چ ــاران، ط ــاطفیهمک ــکراع ــدهپی دی
ازدواج، بـا ازبعددادند کهنشانوچندعاملی دانسته

یکـدیگر، ازافـراد انتظاراتوتصوراتخوردنهمبه
بـه وخـورد مـی شکسـت بین آنهـا عاطفیپیوندهاي

یکی از عوامـل مـوثر   ).7(شود میمنجرعاطفیطالق
در بروز طالق عاطفی زوجین، ابعاد شخصیتی و سـبک  

ترین جنبـه مهمهویت،شکیلتباشد. میآنها2هویت
شـود و مـی محسـوب انسـان اجتماعیرشد روانی و

ــاارزشانتخــاب ــادات،ه ــدگی، و اهــدافاعتق زن
نوجـوانی و دوراندرراهویـت خصوصـیات اصـلی  

هویتپذیرشوپذیريشکلدهند.میجوانی شکل
بهکهافرادي.زاستاضطرابودشوارفرد، تکلیفی
مسائلبارویاروییبراي،یابندمیدستهویتی قوي

نمیکهو برعکس، افراديشوندمیآمادهبزرگسالی
هویـت  دچـار بحـران  برسـند، هویتیچنینبهتوانند

وشـغل تحصـیل، مسـیر بهنجـار زنـدگی،   ازشده و
ي مختلـف  هـا ). سـبک 8کنند (میگیريکنارهازدواج
سـازگاري در میـزان اساسـی نقشتوانندمیهویت
يهاانواع سبکنمایند.ایفافردي،بینطروابدرافراد

-سـردرگم وهنجـاري اطالعـاتی، عبارتنـداز: هویتی
فعاالنه بـه  اطالعاتی،هویتسبکدارايافراداجتنابی.

پردازند و اطالعـات مناسـب را  میجستجو و ارزیابی
سـبک دارايافـراد دهنـد. مـی قـرار اسـتفاده مورد

واي واکنشیهشیوبهمسائلبامواجههدرهنجاري،
کننـد  میو دیگران عملهاانتظارات گروهباهماهنگ
هاخودارزیابی، شروع به درونی سازي ارزشو بدون

1 Charls
2 Identity Style

-سـردرگم سـبک دارايافـراد کننـد و مـی باورهاو
گیـري، تصـمیم مواقـع دراجتنابی، اهمال کار هستند،

نامناسـب راهبردهـاي ازودارنـد اضطرابوترس
اسـتفاده تراشـی دلیـل وآوردنانـه بهاجتناب،مانند

در مطالعه خـود  همکارانوکریمیان). 10،9کنند (می
وصـمیمیت ازتـرس بـین کـه رسیدندنتیجهاینبه

دارد ووجــودمنفــیهمبســتگیزناشــویی،تعهــد
اجتنـابی -سـردرگم تعهـد واطالعاتیتعهدمتغیرهاي

باشـند افراددرزناشوییتعهدکنندهتبیینتوانندمی
ي موســوي نیــز نشــان داد کــه هــانتــایج یافتــه.)11(

بینـی پیشقابلیتعشق،بهو نگرشهویتیيهاپایگاه
.)12دارند (راعاطفیطالق

بروز طـالق عـاطفی   یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در 
ي هـا سـازه فرد است که هوش معنوي ،هادر خانواده

معنویت و هوش را درون یک سـازه جدیــد ترکیـب   
ازايمجموعـه بیـانگر ). هـوش معنـوي،   13کند (می

کـه باشـد مـی معنـوي منابعوهاظرفیتوهاتوانایی
ــت ــدگیدرآنکاربس ــهزن ــبروزان ــزایشموج اف

بـه ایـن واژه تعریـف شود. درمیفردپذیريانطباق
یـافتن ووجوديمسائلدر حلآننقشبرخصوص

ه،روزمرزندگیرویدادهايواعمالدرهدفومعنا
شـود میمعنوي موجب). هوش14(استشدهتاکید

کـه انسان با مالیمت بیشتري به مشـکالت نگـاه کنـد،    
تالش بیشـتري بـراي یـافتن راه حـل داشـته باشـــد 

ي زنـــدگی را بهتـــر تحمـــل کنـــد     هـا ســختیو
بسزایینقشخانواده،چگونگی روابط زوجین در). 15(

آنهـا در جامعـه داشـته و   زنـدگی  در سالمت و ادامه
ازرابطــه زوجــین،تهدیدکننــدهعامــلهــرشــناخت

است. با توجه به اینکه طـالق برخورداراساسیاهمیت
هـا خـانواده تهدیـدها بـراي  مهمتـرین ازعاطفی یکی

بــی تــوجهی بــه ایــن مقولــه و صــورتدرکــهاســت
ــا آن،   ــه ب ــت مقابل ــب جه ــاي مناس نداشــتن راهکاره

بران ناپذیري را به خـانواده و  ي جهاخسارتتواندمی
جامعه وارد کند، لذا شناخت عوامل موثر بر آن حائز 

حاضـر بـا هـدف    باشد. بنـابراین پـژوهش  میاهمیت
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معنـوي بـا  هویت و هوشيهابین سبکتعیین رابطه
انجام گرفت.متاهلدانشجویانعاطفیطالق

روش کار
همبستگی بود که پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی

از جمعیـــت)زن153ومـــرد160(نفـــر 313ي رو
درگنبدشهراسالمیآزاددانشگاهمتاهلدانشجویان

بـر نمونهحجم. انجام گرفت1395-96تحصیلیسال
بـا  هـا کرجسی و مورگان تعیین و نمونهاساس جدول

دسـترس انتخـاب  درگیـري نمونـه روشازاستفاده
ي هـا از پرسشـنامه هـا آوري دادهشدند. بـراي جمـع  

و 2، هوش معنوي کینـگ 1ي هویت برزونسکیهاسبک
ــاتمن  ــاطفی گ ــالق ع ــد.3ط ــتفاده ش ــنامهاس پرسش

سـاخته 1990سـال دربرزونسـکی هویـت يهاسبک
11کهاستسؤالی40مقیاسیکپرسشنامهاین. شد

سـؤال 9اطالعـاتی، هویـت مقیـاس بـه مربوطسؤال
مربـوط سـؤال 10هنجاري،هویتمقیاسبهمربوط

دیگرسؤال10واجتنابییاسردرگمهویتمقیاسهب
ــوط ــهمرب ــزانب ــدمی ــردتعه ــامدرف ــرايهنگ اج

اســتفادهثانویــهتحلیــلبــرايکــهاســتپرسشــنامه
. شـود نمـی محسـوب هـویتی سـبک یـک وشـود می

مـوافقم، مـوافقم، کامالًشاملگزینهپنجازپرسشنامه
دهشـ تشـکیل مخـالفم کـامالً ومخالفمندارم،نظري

صورتبه20و9، 11، 14سواالتگذارينمره. است
مـوافقم  کـامالً کـه صـورت ایـن بهباشد،میمعکوس

را بـه خـود اختصـاص   5مخالفم نمره کامالًو1نمره 
سـبک کرونبـاخ آلفـاي ضـریب برزونسکی،. دهندمی

ــاتی ــبک،71/0را اطالع ــاريس ــبک،65/0راهنج س
گـزارش 87/0ارتعهـد و75/0رااجتنابی-سردرگم

حجــازي و همکــاران نیــز ضــرایب. )16اســت (کـرده 
هویـت اطالعـاتی  يهـا لفاي کرونباخ را بـراي سـبک  آ

1 Berzonsky Identity Styles Questionnaire
2 King's Spiritual Intelligence Scale
3 Gottman Emotional Divorce Questionnaire

ــاري77/0 ــابی  60/0، هنج ــردرگم/ اجتن و 66/0، س
).17کردند (گزارش 68/0تعهد هویت

بـوده سوال24دارايپرسشنامه هوش معنوي کینگ،
تولیـد الی،متعآگاهیوجودي،تفکرزیرمقیاس4ازو

شـده هشـیاري، تشـکیل  حالتبسطوشخصیمعناي
ازفـرد باشـد، بیشـتر فـرد کلـی نمـره هرچه. است

اسـت. ضـریب آلفـاي    برخوردارباالییمعنويهوش
ــی پرسشــنامه را  ــایی کل ــاخ، پای خــردهو92/0کرونب

آورده اسـت  دسـت بـه 90/0تـا 70/0راهـا مقیاس
ــادي (  ).18( ــت آب ــایخی دول ــه مش )، 2014در مطالع

بـه  78/0پایایی این آزمون به روش آلفاي کرونبـاخ،  
).19(دست آمد 

است سوال13شاملطالق عاطفی گاتمن،پرسشنامه
میـزان . شـود مـی دادهجـواب خیریابلیشیوهبهکه

باالي طالقاحتمالبیشتر، نشان دهندهبلیيهاجواب
روایی ایـن ابـزار در پـژوهش بیـات     . باشدمیعاطفی

صـالیانی و  همچنـین  ).20تائید شـده اسـت (  ريمختا
راآلفـاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه    ، ضـریب  اصغري 

).21(گزارش کردند74/0
شده آوري، اطالعات جمعهاجهت تجزیه و تحلیل داده

ــزار  ــرم اف ــا اســتفاده از SPSS-17وارد ن شــدند و ب
آمارهاي توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیـار)  

ي ضریب همبستگی پیرسـون و  های (آزمونو استنباط
ــرار   ــل ق ــل رگرســیونی همزمــان)، مــورد تحلی تحلی

گرفتند. 

هایافته
نتایج نشان داد که اکثر شرکت کننـدگان در مطالعـه   

ــنی 2/56( ــدوده س ــا 20%)، در مح ــرار 30ت ــال ق س
سـال  50% در گـروه سـنی بـاالي    8/5داشتند و فقط 

ربــوط بــه ي توصــیفی مهــاآمــاره1بودنــد. جــدول 
دهد که براسـاس آن،  میمتغیرهاي پژوهش را نشان

ــبک   ــه س ــوط ب ــانگین مرب ــاالترین می ــاب ــت ه ي هوی
) و پایین ترین میانگین مربـوط بـه   42/14±46/139(

).1باشد (جدول می)85/5±94/4طالق عاطفی (
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ي هویت، هوش ها. میانگین و انحراف معیار نمرات سبک1جدول 
جویان شرکت کننده در مطالعهمعنوي و طالق عاطفی دانش

انحراف معیارمیانگیننوع متغیر
85/594/4طالق عاطفی

46/13942/14ي هویتهاسبک
42/5806/15هوش معنوي

ي هویت و ابعاد آن بـا  هادر خصوص رابطه بین سبک
طالق عاطفی، نتایج ضرایب همبسـتگی نشـان داد کـه    

ــبک ــین س ــاب ــاتی (ه ــاري )، ه-=264/0rي اطالع نج
)154/0r=-) 181/0)، تعهدr=-    و نمـره کـل سـبک (

) با طالق عـاطفی، رابطـه منفـی و    -=166/0rهویت (
معناداري وجـود داشـت. بـه طـوري کـه بـا افـزایش        
نمرات مربوط بـه هـر سـبک هـویتی، میـزان طـالق       

-یافـت. امـا بـین سـبک سـردرگم     مـی عاطفی کاهش

ـ  =138/0rاجتنابی و طـالق عـاطفی (   ت و )، رابطـه مثب
ي سبک هویت با هاداري دیده شد. از بین مولفهمعنی

ــه ســبک   ــوط ب طــالق عــاطفی، بیشــترین رابطــه مرب
ــه ســبک ســرد  -رگماطالعــاتی و کمتــرین مربــوط ب

).2اجتنابی بود (جدول 

ي هویت و ابعاد آن با طالق عاطفی در دانشجویان متاهل شرکت کننده در مطالعههارابطه بین سبک.2جدول
123456هامتغیر

1طالق عاطفی
- 166/0سبک هویت **

- 264/0سبک اطالعاتی **781/0 **1
- 154/0سبک هنجاري **740/0 **629/0 **1

138/0سبک سردرگم *389/0 **037/0 -216/0 **1
- 181/0سبک تعهد **458/0 **404/0 **282/0 **419/0 **1

p < 01/0 **p < 05/0 *

در خصوص رابطه بین ابعاد هـوش معنـوي بـا طـالق     
عاطفی، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد 
که بین طالق عاطفی و همه ابعاد هوش معنوي شامل 

ـ تول)، -=144/0rي (تفکر وجود )، -=203/0r(معنـا دی
)، رابطه منفی -=161/0r(بسط) و -=180/0rی (آگاه

کـه بـا افـزایش    و معناداري وجود داشت. بدین معنی
میزان هوش معنوي و ابعاد آن، طالق عاطفی کـاهش  

کرد. همچنین در ایـن بـین، بیشـترین رابطـه     پیدا می
مربوط به بعد تولید معنا و کمترین مربـوط بـه بعـد    

).3تفکر وجودي بود (جدول 
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که 

فی بـر اسـاس   درصد از واریانس طـالق عـاط  5تقریباً 
باشـد  مـی سبک هویت و هوش معنـوي، قابـل تبیـین   

).4(جدول 

. ارتباط بین هوش معنوي و طالق عاطفی در دانشجویان متاهل شرکت کننده در مطالعه3جدول
123456متغیرها

طالق عاطفی
هوش معنوي

1
181/0 - **1

- 144/0بعد تفکر وجودي *893/0 **1
- 203/0ابعد تولید معن **836/0 **715/0 **1
- 180/0بعد آگاهی **864/0 **661/0 **702**1
- 161/0بعد بسط **831/0 **673/0 **529/0 **633**1

p < 01/0 **p < 05/0 *
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. نقش سبک هویت و هوش معنوي در طالق عاطفی دانشجویان متاهل شرکت کننده در مطالعه4جدول 
R مجذورRمجذورRخطاي استاندارد برآوردالح شدهاص
220/0048/0042/084/4

جهـت تعیــین معنــاداري مـدل رگرســیون از آزمــون   
مقـدار  5تحلیل واریانس استفاده شد که طبق جدول 

بـه دســت آمــد.  >01/0pو 86/7برابــر بــا fآمـاره  

ــی  ــابراین م ــیون     بن ــدل رگرس ــه م ــت ک ــوان گف ت
شده، معنادار بود.انتخاب

معناداري مدل رگرسیون براساس آزمون تحلیل واریانس. 5جدول 
سطح معنی داريFمقدار میانگین مجذورتدرجه آزاديمجموع مجذورات

680/3692840/18486/7000/0رگرسیون
262/7286/310504/23باقیمانده

942/7655312کل

-129/0يي هویت بـا بتـا  هاسبکنتایج نشان داد که
)05/0<p ،25/2-t=(148/0با بتاي معنويهوشو-
)01/0<p ،59/2-t=بینی طالق عـاطفی  )، قادر به پیش

ــدرت   ــوي، قـ ــه هـــوش معنـ ــمن اینکـ ــتند. ضـ هسـ
).6کنندگی باالیی دارد (جدول بینیپیش

عاطفیطالقبینیپیشهمزمان برايرگرسیونتحلیل. نتایج6جدول 
هاي آماريشاخص

متغیرها
ضرایب استاندارد شدهدارد نشدهضرایب استان

Tسطح معنی داري
Bبتاخطاي استاندارد

51/5000/0-------- 87/1469/2مقدار ثابت
025/0-25/2- 020/0129/0- 044/0ي هویتیهاسبک

010/0-59/2- 019/0148/0-04/0هوش معنوي

بحث  
ي هویت و هاهدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک

هوش معنوي با طالق عاطفی در دانشـجویان متاهـل   
ــن   ــایج ای ــود. نت ــد ب دانشــگاه آزاد اســالمی شــهر گنب

ي هویت و هـوش  هاپژوهش نشان داد که بین سبک
معنوي با طـالق عـاطفی دانشـجویان متاهـل، رابطـه      
منفی و معناداري وجود دارد. همچنـین نتـایج تحلیـل    

کننده طـالق عـاطفی   بینیرگرسیون، بیانگر توان پیش
ي هویـت و هـوش معنـوي بـود.     هـا به وسیله سـبک 

وهنجـاري اطالعـاتی، يهاسبکبینهابراساس یافته
بـین ومعنـادار ومنفـی رابطـه عـاطفی طالقباتعهد
مثبـت رابطهعاطفیطالقواجتنابی-سردرگمسبک

با نتایج کریمیانهادیده شد که این یافتهمعناداريو
باشــد. مــی) همســو12و موســوي ()11(همکــارانو

اطالعـاتی، هویتيهادلیل اینکه در افراد داراي سبک
افتـد  مـی تعهد، طالق عاطفی کمتري اتفاقوهنجاري

این است که افراد داراي سبک هویت اطالعاتی اغلـب  
ــدار    ــاله م ــاي مس ــره از رویکرده ــدگی روزم در زن

بـه هسـتند، نسـبت  شـناس کننـد، وظیفـه  استفاده می
وتکـالیف ودارنـد اعتمـاد خـود بـه مربوططالعاتا

اندازند، همین امر سردي نمیتاخیربهراخوداعمال
عاطفی را بین زوجین کمتـر کـرده و روابـط عـاطفی     

سـبک همچنـین افـراد داراي  .بخشدآنها را بهبود می
اجتنـاب وانـداختن تعویقبهطریقازهنجاريهویت
مـذاکره، وتعهـد ادندشـکل گیري،تصمیمازفعاالنه

وظیفـه سـبک ایـن دارايافـراد . شـوند مـی مشخص
دروهسـتند ساختارمندبسیاراماهدفمند،وشناس
درشانشخصیعقایدوهاارزشباکهاطالعاتیبرابر
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کننـد. همـین امـر باعـث     مقاومت میباشند،تعارض
بیشـتر بـه  تعهد بیشتر به روابط زناشویی و پایبنـدي 

وابــط زوجــین شــده و در نتیجــه جــو در رهــاارزش
کند.عاطفی مثبتی را در خانواده ایجاد می

وسردرگم/ اجتنـابی سبکبینرابطه معنادار و مثبت
. یعنی میزان طالق عـاطفی  وجود داشتعاطفیطالق

ــراد داراي ــبکدر اف ــتس ــردرگمهوی ــابی، -س اجتن
کـه افـرادي رسـد مـی افتد. بـه نظـر  میبیشتر اتفاق

ازباشـند مـی اجتنـابی -سـردرگم هویتسبکداراي
. عاجزندآنتداوموصمیمانهعاطفیروابطبرقراري

و حل آنها مسائلباشدنروروبهازدارندسعیآنها
مجبـور آنهاکنند و زمانی هم کهاجتنابممکنحدتا

گیرنـد.  مـی تصـمیم احساسیشوند،گیريتصمیمبه
اطفی بین همین ویژگی باعث عدم برقراري روابط ع

زوجین و همچنین عدم شکل گیري روابـط صـحیح و   
شـود و در نتیجـه بـین زوجـین،     مـی منطقی بین آنها

شکاف و فاصله و افزایش سردي روابط عاطفی ایجـاد 
شود. نتایج مطالعه نشان داد که بین هوش معنوي می

و طالق عاطفی، رابطه منفی و معناداري وجود داشت. 
، )22(همکارانوي فوجیهاشاین یافته با نتایج پژوه

ــوب ــاران وزادهیعق ــاران ،)23(همک ــاهونی و همک م
همخوانی دارد. در تبیین )7(همکاران وچارلز) و24(

بهـره هوشـی  کهگونهتوان گفت همانمیاین نتایج
تـاثیر طـالق وزوجـین ناسازگاريمیزانبرتواندمی

زوجـین ارتباطچگونگیدرهممعنويهوشبگذارد،
. باشـد مـی تاثیرگـذار زنـدگی مسـایل حـل وهـم با

روانشـناختی بهزیستیومعنویتبینزیاديارتباطات
و ايمقابلـه راهبردهايولیدارد،وجودسازگاريو

در واقـع معنویـت ازاستفادهبامشکلحليهاروش
ایـن باشـند، مـی معنويهوشسازگارانهکاربردهاي

یکعتوانبهنويمعهوشوبودهغیرمستقیمارتباط
بابنابراینکند.میایفانقشارتباطات،ایندرمیانجی

وجـودي ماهیـت شناختدرالهیمعارفواردکردن
درهمچنـــینواوروانـــی-روحـــیبعـــدوانســـان

اطمینـان وآرامشبرايدینکهعواملینظرگرفتن

وبـاال آرامشازانسانزندگیسازد،میمطرحقلبی
موجبوشدخواهدبرخوردارتريباالکیفیتبالطبع

. بشـوند عـاطفی طالقدچارکمترزوجینکهشودمی
بــاالییمعنــويهــوشازکــهافــراديهمچنــین

ــد ــتبرخوردارن ــاموقعی ــنشيه ــدگیزايت وزن
یاوکردهدركزاتنشوزاآسیبکمترراهاتعارض

ــازنــدگی،زايتــنشيهــاموقعیــتدر بــرتوکــلب
واسترسدچارکمترحامی،کردناحساسوخداوند

حفظراخودزناشوییسازگاريوشوندمیاضطراب
. شدخواهندعاطفیطالقدچارکمتروکرده

، کمبـود مطالعـات   پـژوهش ي ایـن  هـا از محدودیت
نتایج این امکان مقایسهاین خصوص بود کهدر مشابه

بـا محـدودیت مواجـه   هـا با سایر پژوهشرا مطالعه 
با توجه به این که پژوهش حاضر . همچنینساختمی

در بـین دانشــجویان انجــام شـده اســت بنــابراین در   
ي دیگر، باید احتیاط نمود.هاتعمیم نتایج آن به گروه

نتیجه گیري
هـوش وهویتيهانتایج مطالعه نشان داد که سبک

عـــاطفیطـــالقدرتاثیرگـــذاراز عوامـــلمعنـــوي
از طریـق  تـوان  مـی بنـابراین باشـند، مـی دانشجویان

ي هـا ي آموزشی و تقویت برنامـه هابرگزاري کارگاه
یی همچـون آشـنایی بـا    هادر زمینههادرسی دانشگاه

ي هویـت و چگـونگی ایجـاد هویـت سـالم و      هـا سبک
ي برقـراري  هـا یکپارچه و نیز هوش معنوي و مهارت

ارتباط عاطفی از ایجاد و افزایش میزان طالق عـاطفی  
ري کرد.در بین زوجین دانشجو جلوگی

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته     
مشاوره مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر

ــال  ــی1396در س ــدم ــماره  (.باش ــه ش )6989/5ب
بدینوسیله پژوهشگران از کلیه دانشجویان متاهلی که 
در پژوهش حاضر مشارکت کردند، تشکر و قدردانی

.نمایندمی
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