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اجعه کننده به دادگاه مقایسه اختاللهای شخصیتی زوجین متقاضی طالق مر

 متقاضیغیرافراد خانواده درمقایسه با 
 

 زادهنوروزوحید 

 ، دانشگاه ارومیهعمومیدانشجوی دکتری روانشناسی 

 

 چکیده

کند و خود زمینه ساز شیوع  طالق، یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی است که سالمت خانواده را دستخوش خطرات جدی می

انواع اختالالت روانی و بزهکاری و ... می گردد. ارتباط طالق با اختالالت روانپزشکی یک ارتباط دوجانبه و متقابل است بدین صورت 

، تبعات که این اختالالت هم می توانند علت طالق باشند و هم معلول آن و از آنجائیکه طالق گریبانگیر عده ای از مردم می باشد

زیادی را نیز در پی دارد، لذا آشنایی با پروفایلهای شخصیتی افرادی که نسبت به بقیه احتمال طالق در آنها وجود دارد، ضروری می 

نماید. به همین دلیل مقایسه اختالالت شخصیتی متقاضیان طالق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در مقایسه با افراد غیر متقاضی 

زن در حال  30نفر زن متقاضی طالق و  30زن ) 60( بتعداد n=  120نفر) 120به صورت مقطعی ـ مقایسه ای بر روی تحقیقی که 

مرد در حال زندگی( در قالب دو گروه انجام پذیرفت، به این صورت که افراد  30مرد متقاضی طالق و  30مرد) 60زندگی( و 

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج (  MCMI-III ) 3 –نی چند محوری میلونمتقاضی طالق و غیر متقاضی از طریق پرسشنامه بالی

تحلیل واریانس دو طرفه متقاضیان طالق و افراد غیر متقاضی در تعامل با نقش جنسیت نشان می دهد که زنان و مردان متقاضی 

بدست آمده  Fهم تفاوت معنی داری دارند و طالق و غیر متقاضی در سه الگوی بالینی شخصیتی پارانوئید، دیگر آزار و منفی گرا با 

قابل انتظار بزرگتر می باشد و متغیر اختالل شخصیتی در بین دو گروه متقاضی طالق و غیر متقاضی  Fدرصد خطا از  5در سطح 

 (،019/0قابل انتظار بزرگتر می باشد. و متغیرهای شخصیتی اسکیزوئید) Fدرصد خطا از 1در برخی از اختالالت شخصیت در سطح 

(، 002/0(، اسکیزوتایپال)003/0(، خودآزار)000/0(، ضد اجتماعی  )000/0(، نمایشی)023/0(، افسرده)007/0دوری گزین)

(،به نسبت سایر متغیرهای شخصیتی با طالق مرتبط هستند. بحث تفصیلی پیرامون نتایج در متن مقاله آورده شده 008/0پارانوئید)

 است.     
 

 تالالت شخصیتی، طالق، زوجین، دادگاه خانواده واژگان کلیدی: اخ
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 مقدمه (1

)به 1برای تداوم یک زندگی، بسیاری از پژوهشگران، عشق و محبت را محرک قدرتمندی می دانند ولی از طرفی به گفته اریکسون

توانند در برقراری احساس ( تنها آن گروه از جوانان که هویت منسجمی یافته اند و بدان مطمئن هستند می 1370نقل از سیف ، 

صمیمیت به معنای آماده بودن شخص در هماهنگ کردن و » صمیمانه و انسانی نسبت به جنس مخالف موفق باشند. از دید وی

برقراری تبادل عاطفی شخصیت خود با هویت شخص دیگر است، بدون اینکه ترسی از به خطر افتادن هر دو طرف وجود داشته 

او علت بسیاری از شکستهای زندگی مشترک این است که جوانان ازدواج را وسیله ای برای شناسایی هویت  چرا که به نظر«. باشد

( بر این باور است که اشکال در روابط انسانی و سوء تفاهم یا بعبارتی تفاوت 1373)به نقل از تایبر، 2می دانند. آرون تی بک خویش

از آن می انجامد، بطوری که اختالفات فرهنگی در تفاوت این نگرشها سهم بسزائی در نگرشهاست که به اختالفات و پیامدهای ناشی 

 دارد. 

جامعه متمدن و صنعتی امروز پیامدهای خاصی به دنبال دارد که از جمله آن، تزلزل و سستی بنیادهای خانواده و کاهش عاطفه و 

محسوب می گردد، باید در تحکیم آن چاره اندیشی نمود و محبت در میان افراد آن است. از آنجا که خانواده سنگ بنای اجتماع 

نهایت کوشش را برای ایجاد روابط صمیمانه و عاطفی در درون خانواده به کار گرفت و گرنه زیانهای غیر قابل جبرانی به بارمی آورد. 

زء مهم یک دشمن بسیار قوی به خانواده کوچکترین جزء زندگی اجتماعی بشر و به نوبه خود مهمترین جزء آن می باشد که این ج

یعنی عدم تفاهم و سازش و . . . دارد. بحث طالق عمده مسائل مهم جامعه بشری حتی جامعه ایرانی ماست و چنانچه 3نام طالق

 (.1380مشهود است امروزه بر آمار آن افزوده می گردد)امیدی و تبرائی، 

ی هستند که بر یک یا چند تن از اعضای خانواده یا همه آن ها و یا به آسیب ها یا مشکالت خانوادگی، مجموعه رخدادها یا حوادث

طور کلی بر پیکره خانواده تحمیل می شوند و همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرارمیدهند. برخی از این مشکالت مانند طالق و 

وادث غیر منتظره از جمله بیماری، معلولیت مشکالت والدینی، به مسائل ارتباطی خانواده مربوط می شوند و برخی دیگر به علت ح

 (.  4،1997و تصادف بروز می کنند)استریت

، در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. در عرف عام معنای جدایی از آن در ذهن 5طالق

است. چون این پدیده در زمره پوشیده ترین و حتی متبادر می شود. بی هیچ شبهه، طالق از دشوار ترین پدیده های اجتماعی 

ناگفتنی و پیچیده ترین ابعاد حیات انسانی است. این پدیده دارای اضالعی به تعداد تمامی جوانب و اضالع جامعه انسانی است. 

ها اثر می نهد. در ثانی نخست یک پدیده روانی است، زیرا در تعدیل روانی نه تنها دو انسان، بلکه فرزندان، بستگان و نزدیکان آن

پدیده ای است اقتصادی، که به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و امحاء تعادل روانی انسانها، موجبات بروز 

  (.1380اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان را نیز فراهم می آورد. طالق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی است)امیدی و تبرائی، 

بدین سان در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم، درست و طبیعی است پیوند یا رابطه زناشویی نیز استثناء نیست. پیوندهای ازدواج 

بزودی برقرار می شوند، بزودی نیز قطع می گردند پس توجه به طالق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است، 

 (.  1372نیز قابل اعتناست)ساروخانی، 7و حتی جمعیت6عه، فرهنگ، اقتصادبلکه از دیدگاه جام

                                           
1 - Erikson  
2 - Beck  

3 - divorce  

4 - Street, E. 

5 - Divorce 

6 - economy 

7 - population 
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که باعث از دست رفتن کارایی 10و افسردگی9شایع مانند اضطراب8همچنین طالق به عنوان یکی از عوامل مرتبط با اختالالت روانی

در هر 13و مصرف دارو12عواملی چون سیگار(. در مطالعه دیگری 1999، 11فرد و صرف هزینه می شود، معرفی گردیده است)کندریچ

(. همچنین تغییرات شخصیتی متوسطی در افراد طالق 2000، 14دو جنس رابطه معنادار با طالق و جدایی نشان داده اند)گلدمن

 (. 1999، 15گرفته مشاهده شده است)ماگای

صنعتی شدن جامعه نوین، وارد شدن زنان در پژوهشگران طالق را یکی از پیچیده ترین مسائل قرن حاضر قلمداد نموده اند که با 

ی بازار کار و آزادی عمل افراد نیز، در ارتباط است و نه تنها آنرا مسئله ای جدا از اجتماع نمی دانند بلکه از نظر ایشان طالق پدیده ا

ی گسسته تنها به چند بعدی است که با رفع یک عامل نمی توان از پیش آمدنش جلوگیری نمود، بعبارتی مشکل خانواده ها

عملکرد زن و مرد محدود نمی شود. بنابراین برای داشتن نگرشی درست به این مساله، عالوه بر شناخت خود می بایست دید 

 درستی از محیط داشته باشیم. 

ن مهارت ( ناکامی در ازدواج و زندگی مشترک را ناشی از مسائلی همچون عدم رشد عاطفی و فکری زوجین، نداشت1379میر عماد )

در ایجاد روابط بین زن و شوهر، عدم درک و شناخت صحیح از تفاوتهای میان زن و مرد، نداشتن برداشت درست از مسائل 

 (.  1380اقتصادی در زندگی زناشوئی و باالخره، نداشتن آگاهی صحیح از نیازهای عاطفی یکدیگر می داند)طباطبایی، 

ر اجتناب ناپذیر است، یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز پیدا می در روابط انسانها با یکدیگ 16بروز تعارض

در هر دو همسر می 19و افسردگی18(. طالق یک بحران عمده بزرگسالی است که باعث ایجاد نارضایتی، اضطراب1969، 17کند)وومبل

 (. 1995، 20شود )کاپالن و سادوک

( اما باید توجه داشت که طالق باالتر از همه یک پدیده 1372فرهنگی دارد)فرجاد،  طالق علل متفاوت روانی ـ اجتماعی، اقتصادی و

نمی جویند و لذا باید روحیه ای طالق زده وجود  روان شناختی است، در شرایط یکسان اجتماعی تمام انسانها به طالق تمسک

زناشویی و طالق در پژوهشهای متعددی مورد بررسی (. رابطه بین اختالالت روانی با پایداری زندگی 1372داشته باشد)ساروخانی، 

قرار گرفته است. طالق ممکن است ناشی از اختالالت و بیماریهای روانی باشد و از طرفی می تواند ناهنجاریهای روانی را موجب 

جنبه های روانی گردیده و یا آنها را تشدید کند. پژوهشهای بسیاری نشان می دهد که در میان عللی که موجب طالق گردیده، 

بسیار مهم است. هنگامی که یکی از همسران در ازدواج مبتال به اختالالت روانشناختی گردد به احتمال زیادی همسر دیگر نیز از 

(. آسیب پذیری نسبت به بیماریهای روانی بخصوص در سالهای اولیه ازدواج رخ می دهد و 1974، 21این امر متاثر می شود)هنگل

شیوع زیادی دارد 22سال اول زندگی به وقوع می پیوندند. مشکالت زناشویی در بین بیماران روانپزشکی 9ز طالقها در تقریباً نیمی ا

و لیکن مشکالت زناشویی اصالً انکار شده و مخفی می ماند. به طور کلی در بین افراد روان نژند این تمایل وجود دارد که با یکدیگر 

(. اختالل 1965، 23یک همسر ناهمخوان راهی جهت کاستن نواقص فردی است)کسلازدواج کنند، برخی اوقات انتخاب 

                                           
8 - mental disorders 

9 -  anxiety  

10 - depression 

11 - Kendrege 

12 - smoke 

13 - drug 

14 - Goldman 

15 - Magai . C.  

16 - conflect 

17 - Womble, D.L 

18 - anxiety  

19 - depression 

20 - Kaplan . H , Shaddock . B 

21 - Hengle  

22 - psychiatry 

23 -  Casell . 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 4 

 

که باعث ناسازگاری و ایجاد مشکالت زناشویی می گردد و می تواند با انواع  منبع مهمی از مشکالت ازدواج است24شخصیت

و 28هیستریانیک، 27، ضد اجتماعی26، اسکیزویید25شخصیت شناسایی شود. برای مثال شخصیت های پارانویید

( اختالل 1995)31(. در مطالعه فریدمن1995، 30داشته باشد)سیمز ( می تواند با مشکالت زناشویی ارتباط29آنانکاستیک)وسواسی

 34اختالل شخصیت و افسردگی (،1992)33و افسردگی عمده از عوامل اصلی طالق بوده است همچنین بروس و کاتلین32شخصیت

  ( ارتباط مذکور را معنی دار دانسته اند. 1992دانند. بروس و کاتلین)عمده را از عوامل اصلی طالق می 

ممکن است  39، وسواسی و سوء ظن38، ناپختگی، نمایشی37، خشم36، انفعال35اختالل شخصیت با ویژگیهایی از قبیل وابستگی

تالالت روانی همچون سوء (همچنین ارتباط بین اخ 2000(. در تحقیق گلدمن)1979ارتباط بین فردی را مختل سازد)دومینیان، 

و ویژگیهای شخصیتی با طالق تایید گردیده است. از طرفی ادبیات پژوهشی اشاره بر این دارد که در بین افراد دارای 40مصرف مواد

(. رویهمرفته 1971، 41اختالالت شخصیت هیستریانیک، ضد اجتماعی و وسواسی بیشترین شیوع طالق به چشم می خورد)مکینون

 سد الگوی شخصیتی زوجین عامل مهمی در سازگاری زناشویی و ناسازگاری باشد. به نظر می ر

(. یکی از معضالت کشور ما که نگرانی ها 1380ظهیر الدین و خدای فر. درصد طالق در تمامی کشورهای جهان رو به افزایش است)

ی باشد. این نگرانی بخاطر پیامدهای منفی بعد از را در جامعه گسترش داده روند صعودی آمار طالق و رشد بسیار کم آمار ازدواج م

طالق بیشتر شده است. ضمن اینکه افزایش آمار طالق در ایجاد نگرانی در میان خانواده ها و جوانان برای ازدواج و در نتیجه باال 

 (.1383رفتن سن ازدواج نیز تاثیر قابل مالحظه ای دارد)موسوی، 

 1370می دهد که در سال  (. تحقیقات نیز نشان1381برابر شده است)کاظمی پور،  5/1ج برابر و ازدوا 2در حال حاضر طالق 

بوده است. این شاخص در  44/4و در مناطق روستایی  68/10، در مناطق شهری 76/8نسبت طالق به ازدواج در کل کشور برابر با 

درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طالق  1/4و در مناطق روستایی  9/11، در مناطق شهری 5/9برای کل کشور  1380سال 

نشان دهنده نوسانات این شاخص طی سالهای ذکر شده است. اما به طور کلی این شاخص  1381تا  1365به ازدواج طی سالهای 

 (. 1380مجدداً با روند رو به افزایش روبرو بوده است)میرزایی، 1381تا  1379طی سالهای 

ز بعد روان شناختی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله نقش اختالالت شخصیتی متقاضیان طالق لذا توجه و پرداخت به طالق ا

 در این امر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

 

 روش تحقیق (2

                                           
24 - personality disorder 

25 - paranoid personality 

26 - schizoid 

27 - antisocial  

28 - hysterical 

29 - obsessive – compulsive  

30 -  Sims Andrew 

31  - Fridman 

32 - personality disprders  

33 - Broos & kattlin  

34 - depression  

35 - dependency 

36 - affect  

37 - anger  

38 - dramatic 

39 - malice  

40 - drug abuse  

41 - Mac kinnon Roger 
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مراجعه کرده و اقدام به  1387جامعه آماری این پژوهش را زنان و مردان متقاضی طالق که به دادگاه خانواده شهر تبریز در سال 

زن متقاضی طالق  30زن) 60( بتعداد n=120نفر)120پرونده نموده بودند، تشکیل می دهد. برای انجام این پژوهش تعداد  تشکیل

مرد در حال زندگی( انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، آزمون  30مرد متقاضی طالق و  30مرد)  60زن در حال زندگی( و  30و 

 –روانی  –توسط میلون بر اساس نظریه زیستی  3مون بالینی چند محوری میلونمی باشد. آز 3بالینی چند محوری میلون 

الگوی شخصیت و  14خیر است که  –جمله کوتاه خود توصیفی با پاسخهای بلی  175اجتماعی ساخته شده است. آزمون شامل 

، یکی از پر کاربرد ترین 3سال به باال کاربرد دارد. ام. سی. ام. آی ـ  18نشانگان بالینی را می سنجد و برای بزرگساالن  10

( ساخته شده است و به چندین زبان ترجمه شده 1983 /1969آزمونهای روانی است که بر اساس مدل آسیب شناسی روانی میلون)

(  1381( در تهران، نسخه دوم این آزمون و شریفی)1372ت. از جمله در ایران، دوبار هنجار یابی شده است. خواجه موگهی)اس

است در آگوست  2که نسخه تجدید نظر شده ام. سی. ام. آی ـ  3نسخه سوم آنرا در اصفهان هنجاریابی کرده است. ام. سی. ام. ای ـ

شامل)اسکیزوئید،  3 ی آمریکا معرفی شده است. الگوهای بالینی شخصیت در ام. سی. ام. آی ـدر گردهمایی انجمن روانشناس 1994

دوری گزین، افسرده، وابسته، نمایشی، خودشیفته، ضد اجتماعی، دیگر آزار، وسواسی، منفی گرا، خودآزار(، الگوهای بالینی شخصیت 

امل)اختالل اضطراب، شبه جسمی، مانیک، افسرده خوئی، وابستگی به شامل )اسکیزوتایپال، مرزی،پارانوئید (، نشانگان بالینی ش

 الکل، وابستگی به مواد، استرس پس از ضربه(، نشانگان بالینی شدید)اختالل تفکر، افسردگی اساسی، اختالل هذیانی( هستند. 

ماه است. برای   6روز تا   5ت از در مورد پایایی این آزمون پنج مجموعه داده وجود دارد که فاصله بازآزمایی در این مطالعا

بدست آمده است. در مورد  78/0)افسرده( با متوسط 93/0تا  58/0مقیاسهای اختالل شخصیت همبستگی های متوسطی از 

بدست  80/0افسردگی اساسی( با متوسط   95/0( تا PTSD)44/0مقیاسهای نشانگان بالینی همبستگی های متوسطی از دامنه 

( از دامنه N=87روز) 14تا  5به فاصله زمانی  3(. پایایی مقیاسها در مطالعه هنجاریابی ام. سی. ام. آی ـ 1999آمده است)کریگ، 

 (. 1998برای تمام مقیاسها گزارش شده است)کریگ و اولسان،  90/0)شبه جسمی( با متوسط 96/0)مقیاس بدنمایی( تا  82/0

( به منظور هنجاریابی 1372جام گرفته است. اولین مطالعه توسط خواجه موگهی)در ایران نیز چندین مطالعه در مورد این آزمون ان

به روش  2( ضریب پایایی مقیاسهای ام.سی.ام.آی ـ 1372این آزمون در شهر تهران صورت گرفته است. در مطالعه خواجه موگهی )

( بدست آمده است. در این مطالعه میانگین همسانی )اختالل هذیانی87/0)نمایشی( تا 78/0روز از دامنه  10تا  7بازآزمایی با فاصله 

بدست آمده است. در مطالعه  84/0)مرزی( با متوسط 92)اختالل هذیانی( تا 69/0درونی در تمام مقیاسها با دامنه ای از 

اسکیزوئید( )اختالل شخصیت 98/0)اختالل هذیانی( تا 82/0( همبستگی نمرات خام اولین اجرا و بازآزمایی در دامنه1381شریفی)

گزارش شده است. همچنین در این مطالعه، پایایی آزمون از طریق روش همسانی درونی محاسبه شده است و ضریب آلفای مقیاس 

)اختالل استرس پس از سانحه( بدست آمده است. در این پژوهش مراجعینی که با دعوت 97/0)وابستگی به الکل( تا 85/0در دامنه 

ف دادگاه برای رسیدگی به پرونده طالقشان تعیین شده بود، مورد آزمون قرار گرفتند و اطالعات الزم قبلی در ساعاتی که از طر

جهت بررسی موضوع مورد نظر از آن ها استخراج گردید. روش پژوهش در این مطالعه مقایسه ای از نوع مقطعی ـ مقایسه ای بوده 

 استفاده شده است. و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه
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 نتایج( 1-2

درصد( و 8/25درصد(، خانه دار)2/24درصد(، آزاد) 7/21شرکت کنندگان این مطالعه در چهار عنوان شغلی شامل رسته فرهنگی)

سال بود و بیشتر آنها را  55سال و در باالترین حد، 22درصد( جای گرفتند و سن آزمودنیها در پایین ترین حد، 3/28کارمند)

سال تشکیل می دادند. البته رابطه بین سن کم هنگام ازدواج و بی ثباتی زناشویی در مقاالت پژوهشی به طور  35و  29، 26سنین

مکرر اثبات گردیده و بعنوان قوی ترین عامل پیش بینی کننده تزلزل و عدم ثبات زناشویی مطرح شده است)الرسون و هلمن، 

1994.) 

 

 معیار افراد متقاضی و غیر متقاضی طالق در انواع اختالالت شخصیت: میانگین و انحراف 1جدول شماره 

 انواع اختالالت شخصیت

 وضعیت 

)متقاضی طالق/غیر 

 متقاضی(

 Mمیانگین)

) 

انحراف 

 (SDمعیار)

 اسکیزوئید
 47011/4 8667/9 متقاضی طالق

 64199/3 0833/8 غیر متقاضی طالق

 دوری گزین
 41214/5 2167/8 متقاضی طالق

 16754/4 7667/5 غیر متقاضی طالق

 افسرده
 02113/6 9833/9 متقاضی طالق

 82750/4 6833/7 غیر متقاضی طالق

 وابسته
 23661/4 6833/10 متقاضی طالق

 71575/3 7000/9 غیر متقاضی طالق

 نمایشی
 53657/3 6333/12 متقاضی طالق

 22525/3 9333/9 غیر متقاضی طالق

 خودشیفته
 15193/5 0000/15 طالقمتقاضی 

 18833/4 9833/13 غیر متقاضی طالق

 ضد اجتماعی
 92500/3 5333/7 متقاضی طالق

 69646/2 3167/5 غیر متقاضی طالق

 دیگر آزار
 49416/4 3500/10 متقاضی طالق

 13539/4 4833/9 غیر متقاضی طالق

 منفی گرا
 48176/5 8667/10 متقاضی طالق

 03838/5 7333/9 غیر متقاضی طالق

 وسواسی
 40534/3 2167/17 متقاضی طالق

 05001/3 9500/16 غیر متقاضی طالق

 خود آزار
 24194/4 8500/8 متقاضی طالق

 63582/3 6333/6 غیر متقاضی طالق
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 اسکیزوتایپال
 29628/5 4833/7 متقاضی طالق

 17945/4 7000/4 غیر متقاضی طالق

 مرزی
 05258/5 7833/7 متقاضی طالق

 13948/4 4833/6 غیر متقاضی طالق

 پارانوئید
 40288/4 9333/10 متقاضی طالق

 32494/4 8000/8 غیر متقاضی طالق

 

 

 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه جهت مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای متقاضی 2جدول شماره 

 Aو غیر متقاضی طالق با اعمال نقش جنسیت در کالستر 

 منبع تغییر پذیری A کالستر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

میزان 

معنی 

 داری

اختالل 

شخصیت 

 پارانوئید

A  متقاضی و غیر متقاضی (

 طالق (
533/136 1 533/136 299/7 008/0 

B)045/0 105/4 800/76 1 800/76 )نوع جنسیت 

AB ) 866/0 029/0 533/0 1 533/0 ) اثر متقابل 

   707/18 116 000/2170 واریانس خطا

    120 000/14066 واریانس کل گروهها

اختالل 

شخصیت 

 اسکیزوئید

A  متقاضی و غیر متقاضی (

 طالق (
408/95 1 408/95 659/5 019/0 

B)610/0 261/0 408/4 1 408/4 )نوع جنسیت 

AB ) 773/0 084/0 408/1 1 408/1 ) اثر متقابل 

   859/16 116 700/1955 واریانس خطا

    120 000/11723 واریانس کل گروهها

اختالل 

شخصیت 

 اسکیزوتایپال

A  متقاضی و غیر متقاضی (

 طالق (
408/232 1 408/232 139/10 002/0 

B)436/0 611/0 008/14 1 008/14 ) نوع جنسیت 

AB ) 459/0 553/0 675/12 1 675/12 ) اثر متقابل 

   922/22 116 900/2658 واریانس خطا

    120 000/7371 واریانس کل گروهها
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مشاهده می شود متغیرهای اختالالت شخصیت پارانویایی، اسکیزوئیدی و اسکیزوتایپی در این دو  2همانطور که در جدول شماره 

بدست آمده نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین  Fگروه از افراد متقاضی و غیر متقاضی طالق مورد مقایسه قرار گرفته و 

وجود دارد. به عبارت دیگر میزان اختالالت شخصیتی پارانویایی، اسکیزوئیدی و اسکیزوتایپی در افراد  005/0گروهها در سطح 

 متقاضی طالق بیشتر از افراد غیر متقاضی می باشد.  

 

 مقایسه میانگین نمرات: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه جهت 3جدول شماره 

 Bآزمودنیهای متقاضی و غیر متقاضی طالق با اعمال نقش جنسیت در کالستر  

 منبع تغییر پذیری B کالستر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

میزان معنی 

 داری

 

A  متقاضی و غیر متقاضی(

 طالق (
408/147 1 408/147 

247/

13 
000/0 

B)264/0 259/1 008/14 1 008/14 )نوع جنسیت 

AB ) 087/0 972/2 075/33 1 075/33 ) اثر متقابل 

   128/11 116 833/1290 واریانس خطا

    120 000/6439 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر متقاضی(

 طالق (
700/50 1 700/50 377/2 126/0 

B)195/0 702/1 300/36 1 300/36 )نوع جنسیت 

AB ) 581/0 306/0 533/6 1 533/6 ) اثر متقابل 

   330/21 116 333/2474 واریانس خطا

    120 000/8674 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر متقاضی(

 طالق (
700/218 1 700/218 

064/

19 
000/0 

B)238/0 406/1 133/16 1 133/16 )نوع جنسیت 

AB ) 519/0 418/0 800/4 1 800/4 ) اثر متقابل 

   472/11 116 733/1330 واریانس خطا

    120 000/16848 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر متقاضی(

 طالق (
008/31 1 008/31 396/1 240/0 

B)307/0 054/1 408/23 1 408/23 )نوع جنسیت 

AB ) 862/0 030/0 675/0 1 675/0 ) اثر متقابل 

   215/22 116 900/2576 واریانس خطا

    120 000/27833 واریانس کل گروهها
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مشخص می کند متغیرهای اختالالت شخصیت ضد اجتماعی و نمایشی در این دو گروه از افراد متقاضی و غیر  3جدول شماره 

وجود  005/0بدست آمده نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گروهها در سطح  Fمتقاضی طالق مورد مقایسه قرار گرفته و 

دارد. به عبارت دیگر میزان اختالالت شخصیتی ضد اجتماعی و نمایشی در افراد متقاضی طالق، بیشتر از افراد غیر متقاضی می 

درصد  5متقاضی باالست ولی تفاوت در سطح  باشد اما متغیرهای اختالالت شخصیتی مرزی و خودشیفته با این که از افراد غیر

 معنی دار نمی باشد.  

 

 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه جهت مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای 4جدول شماره 

 Cمتقاضی و غیر متقاضی طالق با اعمال نقش جنسیت در کالستر 

 مجموع مجذورات منبع تغییر پذیری C کالستر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

میزان معنی 

 داری

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
075/180 1 075/180 637/7 007/0 

B)750/0 102/0 408/2 1 408/2 )نوع جنسیت 

AB ) 421/0 653/0 408/15 1 408/15 ) اثر متقابل 

   578/23 116 100/2735 واریانس خطا

    120 000/8799 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
008/29 1 008/29 847/1 177/0 

B)079/0 145/3 408/49 1 408/49 )نوع جنسیت 

AB ) 730/0 119/0 875/1 1 875/1 ) اثر متقابل 

   709/15 116 300/1822 واریانس خطا

    120 000/14367 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
133/2 1 133/2 202/0 654/0 

B)501/0 455/0 800/4 1 800/4 )نوع جنسیت 

AB ) 538/0 382/0 033/4 1 033/4 ) اثر متقابل 

   553/10 116 200/1224 واریانس خطا

    120 000/36256 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
533/38 1 533/38 415/1 237/0 

B 048/0 978/3 300/108 1 300/108 جنسیت()نوع 

AB ) 701/0 148/0 033/4 1 033/4 ) اثر متقابل 
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   227/27 116 333/3158 واریانس خطا

    120 000/16040 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
408/147 1 408/147 304/9 003/0 

B)664/0 190/0 008/3 1 008/3 )نوع جنسیت 

AB ) 837/0 043/0 675/0 1 675/0 ) اثر متقابل 

   844/15 116 900/1837 واریانس خطا

    120 000/9181 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
533/22 1 533/22 259/1 264/0 

B)011/0 703/6 000/120 1 000/120 ) نوع جنسیت 

AB ) 636/0 225/0 033/4 1 033/4 ) اثر متقابل 

   902/17 116 600/2076 واریانس خطا

    120 000/14024 واریانس کل گروهها

 

A  متقاضی و غیر(

 متقاضی طالق (
700/158 1 700/158 321/5 023/0 

B)195/0 700/1 700/50 1 700/50 )نوع جنسیت 

AB ) 739/0 112/0 333/3 1 333/3 ) اثر متقابل 

   827/29 116 933/3459 خطاواریانس 

    120 000/13036 واریانس کل گروهها

 

مشخص می کند متغیرهای اختالالت شخصیت خودآزار، افسرده و دوری گزین در این دو گروه از افراد متقاضی و  4جدول شماره 

 005/0بدست آمده نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گروهها در سطح  Fغیر متقاضی طالق مورد مقایسه قرار گرفته و 

وجود دارد. به عبارت دیگر میزان اختالالت شخصیتی خودآزار، افسرده و دوری گزین در افراد متقاضی طالق بیشتر از افراد غیر 

ابسته با این که از افراد غیر متقاضی باالست متقاضی می باشد اما متغیرهای اختالالت شخصیتی دیگر آزار، منفی گرا، وسواسی و و

 درصد معنی دار نمی باشد.   5ولی تفاوت در سطح 

 

 بحث و نتیجه گیری (3

سال بود و بیشتر آنها را  55سال و در باالترین سن،  22چنانکه ذکر شد سن شرکت کنندگان این مطالعه در پایین ترین حد 

سال تشکیل می دادند. البته رابطه بین سن کم هنگام ازدواج و بی ثباتی زناشویی در مقاالت پژوهشی به طور  35و  29، 26سنین

(، و 1994رین عامل پیش بینی کننده تزلزل و عدم ثبات زناشویی مطرح شده)الرسون و هلمن،مکرر اثبات گردیده و بعنوان قوی ت

 مشخص نمودن الگوهای شخصیتی وبا اینکه نگرش مطالعه حاضر مقایسه متقاضیان طالق از نظر وجود اختالالت شخصیتی است 

ی ثباتی زناشویی بعنوان متغیر دخیل در امر پژوهش است که بیشتر با طالق ارتباط دارد، به رابطه سن کم هنگام ازدواج و ب ای

( و 1383(، بنی جمالی و همکاران)1994توجه نداشته ولی می توان نتایج مطالعه حاضر را در تائید نتایج تحقیقات الرسون و هلمن)
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ان و در مردان در ساله در زن 27تا  24( که معتقدند بیشترین درصد متقاضیان طالق در گروه سنی 1386زرگر و نشاط دوست)

 ساله تشکیل می دهد، مد نظر قرار داد. 31تا  28گروه سنی 

که زنان و مردان متقاضی و غیر متقاضی طالق در سه الگوی بالینی شخصیتی شامل پارانوئید،  تحقیق حاضرحاکی از آن استنتایج 

ده برای عامل جنسیت در الگوهای بالینی فوق در بدست آم Fدیگر آزار و منفی گرا با هم تفاوت معنی داری دارند به عبارت دیگر

قابل انتظار بزرگتر می باشد. در این پژوهش همچنین آشکار شد که از چهارده الگوی شخصیتی، هشت  Fدرصد خطا از  5سطح 

مون الگوی شخصیتی رابطه معنی داری با طالق دارند، بدین صورت که طبق نتایج حاصل از نمره گذاری و ترسیم پروفایل آز

، بیشتر افراد متقاضی طالق دارای آن شخصیت ها می باشند که این امر می تواند ناشی از وجود ویژگیهای مربوط به آن 3میلون

( آشکار شده است که اختالالت 1379شخصیت در افراد متقاضی طالق تبیین گردد. از آنجا که در پژوهشهای مختلف)مظهری،

کی موثر بر بروز طالق در زوجین می باشد، می توان بدین صورت تبیین کرد که اختالالت شخصیت بعنوان سومین اختالل روانپزش

شخصیت، می تواند بعنوان منبع مهمی از مشکالت ازدواج که باعث ناسازگاری و ایجاد مشکالت زناشویی می شود، عنوان 

 (.2003اران، ، میلر و همک1994، بوت و جانسون، 1378، بیرامی، 1999، ماگای، 1965گردد)کسل،

لذا نتایج پژوهش حاضر در خصوص معنی دار بودن متغیر اختالل شخصیتی در بین متقاضیان طالق و همچنین تائید سه الگوی 

بالینی شخصیتی شامل پارانوئید، دیگر آزار و منفی گرا با عامل جنسیت،  می تواند همسو با نتایج مطالعات درودی و رضوانی، 

 مورد استناد قرار گیرد. 2003و میلر و همکاران،  1997، آماتو و راجرز، 1999، ویسمن،1987، کلی و کونلی،1383

در میان عللی که موجب طالق گردیده است جنبه های روانی بسیار مهم است. هنگامی که یکی از همسران در ازدواج مبتال به 

( لذا شخصیت هایی که بیشتر 1974) هنگل، متاثر می شوداختالالت روانشناختی گردد به احتمال زیاد همسر دیگر نیز از این امر 

 با طالق رابطه دارند بر اساس کالستر و طبقه هر کدام در زیر گزارش می گردند.      

که شخصیت های پارانویایی، اسکیزوئیدی و اسکیزوتایپی قرار دارند، در الگوی شخصیت پارانویایی بین دو گروه از  Aدر کالستر 

 5( در سطح 105/4بدست آمده برای عامل جنسیت)مقدار Fق و غیر متقاضی تفاوت وجود دارد، بدین معنی که متقاضیان طال

( در 299/7مربوط به تفاوت زوجین متقاضی طالق با افراد غیر متقاضی)مقدار Fقابل انتظار بزرگتر می باشد. همچنین  Fدرصد از 

پس در نتیجه می توان بدین صورت تبیین کرد که افراد به جهت دارا بودن قابل انتظار بزرگتر می باشد  Fدرصد خطا از  1سطح 

الگوی شخصیتی پارانوئیدی تمایل به دادن یا گرفتن طالق داشته باشند. شخصیت های پارانوئیدی به جهت بی اعتمادی و سوء ظن 

یمورد درباره وفاداری یا صداقت دوستان یا فراگیر به افراد)مثالً همسر( که اساساً بدون پایه و اساس کافی است و به شکلهای ب

همسر)شریک جنسی( می تواند خود را بروز دهد، می تواند از جمله شخصیت هایی طبقه بندی گردد که در صورت وجود در هر 

، یک از زوجین، احتمال طالق داده می شود مگر در صورتیکه آنها درمان گردند. شخصیت دوم مرتبط با طالق در بین متقاضیان

شخصیت اسکیزوئیدی است که می تواند با ویژگیهای شخصیتی همچون کناره گیری از روابط اجتماعی و محدودیت در بیان 

هیجانها در موقعیت های بین فردی و نیز عدم تمایل به برقراری روابط نزدیک، لذت بردن از فعالیتهای معدود و سردی هیجانی، 

، شخصیت اسکیزوتایپی Aیک از زوجین تشخیص داده شود. سومین شخصیت در کالستر کناره گیری یا بی تفاوتی عاطفی در هر 

است که با ویژگیهایی همچمون عقاید عجیب یا تفکر جادویی و سوء ظن یا اندیشه پردازی پارانویایی، فقدان دوستان نزدیک و 

ین دو گروه متقاضیان طالق و غیر متقاضی از اضطراب اجتماعی و... می تواند مشخص گردد. لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد ب

نظر شخصیت پارانوئیدی تفاوت وجود دارد و همچنین بین نمره زنان در مقایسه با مردان در اختالل شخصیت پارانوئیدی تفاوت 

د و تا زمانیکه بدلیل وجود ویژگیهای هر اختالل، مرتبط با طالق می باشن Aوجود دارد و افراد مبتال به اختالالت شخصیت کالستر 

 درمان جهت حل مشکل اختالالت شخصیت آنها صورت نگیرد، زندگی نمی تواند رضایت بخش برای هر یک از آنها قلمداد گردد.      

مربوط به تفاوت  F، اختالالت شخصیتی ضد اجتماعی و نمایشی با طالق رابطه معنی داری بدست آمده و Bدر سطح کالستر

قابل انتظار بزرگتر بوده و این  Fدرصد خطا از  1(در سطح 064/19، 247/13غیر متقاضی بترتیب)مقدار  متقاضیان طالق با افراد
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یافته نشانگر وجود رابطه معنی دار با طالق می باشد. همچنین یافته فوق را می توان چنین تبیین کرد که به جهت وجود ویژگیهای 

عدم رعایت و تجاوز به حقوق دیگران، ناتوانی در سازش با هنجارهای اختالل شخصیت ضد اجتماعی در هریک از آنها مانند 

اجتماعی، فریبکاری که با دروغگویی مکرر مشخص می شود، تکانشی بودن، تحریک پذیری و پرخاشگری، بی پروایی و بی مالحظه 

ش بینی کرد همچنان که الگوی بودن و مسئولیت ناپذیری دایم، می توان احتمال عدم سازگاری و رضایت زناشویی را از قبل پی

شخصیتی نمایشی با ویژگیهایی چون رفتار توجه طلبانه و هیجان پذیری مفرط، خودنمایی، تظاهر و بیان افراطی هیجان، تلقین 

پذیری زیاد و زودباوری و ساده لوحی مشخص می شوند، می تواند در صورتی که شریک زندگی در الگوی شخصیتی پارانویایی باشد 

 ساز و سبب اختالف و ظهور مشکالت زناشویی گردد.مشکل 

F  بدست آمده در سطح کالسترC 703/6، برای عامل جنسیت در اختالالت شخصیتی دیگر آزار و منفی گرا به ترتیب)مقدار ،

و وجود  قابل انتظار بزرگتر می باشد و این مشخص کننده رابطه معنی دار بین عامل جنسیت  Fدرصد خطا از  5( در سطح 978/3

که با طالق رابطه دارند عبارتند از، شخصیت های افسرده، خود  Cاختالالت شخصیتی فوق است. سایر اختالالت شخصیتی کالستر 

آزار و دوری گزین که می توان بر اساس وجود ویژگیهای موجود در هر یک از افراد از قبل به ظهور مشکل در محیط خانواده امید 

افسرده ها عبارت است از بدبینی، عزت نفس پایین،تمایل به ناراحتی و نگرانی بی مورد، رفتار بی روح و  داشت. ویژگیهای شخصیتی

منفی و ویژگیهای شخصیتی خود آزارها، از خود گذشتگی و اجازه سوء استفاده دادن به دیگران، اتکاء به دیگران جهت بدست 

تن آنها به دلیل خود انکاری عمدی شان می باشد. شخصیت های دوری آوردن اطمینان خاطر و پذیرفتن تقصیرات و به گردن گرف

گزین نیز با ویژگیهایی چون ترس از تحقیر شدن در روابط بین فردی، دوری گزینی از تماس های اجتماعی، و در نتیجه انزوا طلبی 

،  1971، مکینون،1965شد) کسل،و فاصله گرفتن از افراد، مشخص می شود که می تواند در روابط بین زوجین مشکل آفرین با

، گاگنون و هرسن،کوباکوف و 1995، سیمز،  1995، فریدمن،1995، کاپالن و سادوک،1993بیچ و اولیری،  1992بروس و کاتلین، 

 (. 2003، میلر و همکاران، 1999، کندریج، 1999وانهاسلت، 

همچنان که ناکامی در ازدواج و زندگی مشترک می تواند ناشی از مسائلی همچون عدم رشد عاطفی و فکری زوجین، نداشتن 

مهارت در ایجاد روابط بین زن و شوهر، عدم درک و شناخت صحیح از تفاوتهای میان زن و مرد، نداشتن برداشت درست از مسائل 

( 1380و طباطبایی،1379شتن آگاهی صحیح از نیازهای عاطفی یکدیگر باشد) میر عماد،اقتصادی در زندگی زناشوئی و باالخره ندا

همچنین اختالالت شخصیت نیز بعنوان سومین اختالل روانپزشکی موثر بر بروز طالق در زوجین باید مورد توجه قرار گیرد) 

 (. 1379مظهری،

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 13 

 

 

 فهرست منابع فارسی

 .(1384، اردبیل، انتشارات باغ رضوان. )ونهای روان شناختیآزم.ابوالقاسمی، عباس. نریمانی، محمد -1

، چاپ جلد دوم، ترجمه براهنی و همکاران، زمینه روان شناسی هیلگارد.(1904اتکینسون ریتا. هیلگارد، ارنست.) -2

    1380 انتشارات رشد.نهم،تهران:

، تهران. فرا 1382رجمه م. تبریزی و ع. علوی نیا(. )تمشاوره خانواده، نظر و عمل در نگرش سیستمی(. 1986. )استریت، ادی -3

 روان. 

(. ترجمه DSM-IV-TR)راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی تجدید نظر شده(2000انجمن روانپزشکی آمریکا.) -4

 1383محمد رضا، نیکخو. هامایاک ،آوادیس یانس..تهران. سخن.  

 (.1378). تبریز، آیدین.خانواده و آسیب شناسی آن. نصوربیرامی، م -5

 .1372، ترجمه توراندخت تمدن، ، چاپ خاتون. (. بچه های طالق1990تایبر، ) -6

. نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده های شهر مشهد و مقایسه شیوه های آموزش خانوادهو رضوانی، م.  درودی، ابوالفضل -7

 (.1383شتی، تهران. )سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید به

 (،1380، تهران، انتشارات رشد. )روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتیدالور، علی.  -8

 (1386) ، تهران، انتشارات پیام نور.روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتیدالور، علی. ،  -9

 (1380)انتشارات رشد.ران،،تهمبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعیدالور،علی.-10

 (1376. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. )طالق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن .ساروخانی، باقر. -11

.  7-29، صفحات  6و 5. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره بررسی مقدماتی عوامل موثر بر طالق .سپهریان، فیروزه. -12

(1379) 

، 25تهران. فیض، شماره  .رخهای شخصیتی مراجعین طالق به دادگاه خانوادهبررسی نیم.اطمهظهرالدین، علیرضا.خدایی فر،ف -13

 . 1382بهار

 (1372.) ، تهران، انتشارات معنوی.آسیب شناسی اجتماعی، خانواده و طالق .فرجاد، محمد حسین -14

 .(1374) ت ویرایش.کریمی، یوسف. روان شناسی شخصیت. تهران، انتشارا-15

 .(1380) جعفری لنگ رودی، محمدجعفر. ترمونولوژی حقوق. تهران، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش. -16

. همایش سراسری علل و 1379بررسی شیوع و شدت افسردگی در زنان در شرف طالق سال  .مقصودلو، صفا. قدوسی، آرش -17

 پیامدهای طالق. 

بررسی نیم رخ زوجین مصمم به طالق مراجعه کننده در بحران سازمان مختار. زارعی، اعظم.  نصیری، حمید. ملک پور، -18

 (1379همایش سراسری علل و پیامدهای طالق، اصفهان. ) .بهزیستی استان اصفهان

 (.1380. تهران: انجمن اولیاو مربیان. )مشاوره ازدواج و خانواده درمانیکوه.نوابی نژاد، ش -19

، اردبیل، انتشارات باغ 1383. ترجمه محمد نریمانی، ناصر نورانی.روشهای پژوهش در روان شناسی(. 1953.)هییس، نیکی -20

 رضوان . 

در ایران. دانشگاه . دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده تاثیر وابستگی دارویی بر توافق زوجینی. سینیحیی زاده، ح -21

 (.1385)شهید بهشتی، تهران. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 14 

 

22- Beach, S.R.,& O Leary ,R.D. 2006, Dysphoria and marital discord: Are dysphoria individuals 

at risk for marital maladjustment? Journal of Marital and family Therapy.  

23- Boisvert, J.M.,& Ladouceur,R .2004 . perception of marital problems and their prevention by 

Quebec young adults . Journal of Genetic psychology .  
24- Grill E, Crispin A, Weitkunat R. 2002, Health related lifestyles and personality traits in 

fathers of children of minor age . Gesundheitswesen. 

25- Kaplan,s Sadock . 2000, Synopsis of psychiatry . 9 th ed , Lippincott Williams and Wilkins .  

26- Kaplan, Sadock . 2000, Comprehensive textbook of psychiatry . 7 th ed ; Lippincott Willams 

and Wilkins .  

27- Kposowa AJ. 2009, Marital status and suicide in the National Longitudinal Mortality Study 

.JEpidemiol Community Health.  

28- Mac kinnon Roger A. , Michels , Robert. 1999, The psychiatric interview in clinical practice 

.W.B.Saunders company .  

29- Magai-c . 1999,  personality change in adulthood : loci of change and the role of interpersonal 

process. Int-j-A ging – hum – Dev.  
30- Millon, Theodor et al. 2004,Personality Disorders in Modern Life .John Wiley & Sons , Inc.  

31- Sims Andrew . 1995,  symptoms in the mind . saunders company Ltd .  

32- Svedin CG, Wadsby M. 1998, The presence of psychiatric consultations in relation to divorce 

. Acta psychiatr Scand. 

33- fu- H; Goldman – N. 2000, the association between health – related behaviours and the risk 

of divorce in the USA . J-Biosoc-sci. Jan . 

34- Watson , Wondy L Bell, Jaince M. 1998, Who we are? Psychosocial nursing .  
35- Womle , D.L. 2004, foundations for marriage and family relations . new york : the Macmillan 

company .  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

