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 چکیده

شخصیتی بود.  های ویژگیناسازگار اولیه و  های واره طرحطالق عاطفی زنان بر اساس  بینی پیشهدف از انجام پژوهش حاضر 

-78ت همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زنان شهرستان دورود در سال تحصیلی روش پژوهش از نوع مطالعا

نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب  011بود که از بین آنها  0371

طرحواره های ناسازارگار اولیه )یانگ و براون،  (،2116شدند. برای گردآوری و اندازه گیری متغیرها از طالق عاطفی )گاتمن، 

ها با استفاده از آزمون رگرسیون همزمان  ( استفاده گردید. داده2116شخصیتی نئو )کاستا و مک کری،  های ویژگی( و 0766

حرومیت و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه )و مولفه های م

هیجانی، رها شدگی، بی اعتمادی، نقص، شکست، وابستگی/بی کفایتی و استحقاق/بزرگ منشی( و روانرنجورخویی )از مولفه 

شخصیتی( با افزایش طالق عاطفی زوجین در ارتباط است. همچنین در صورتی که توافق پذیری و برونگرایی  های ویژگیهای 

یابد. بر اساس یافته های پژوهش، نتیجه گرفته  ش یابند، طالق عاطفی کاهش میشخصیتی( افزای های ویژگی)ازمولفه های 

شخصیتی )روارنجورخویی( و طرحواره های ناسازگار اولیه )و مولفه های محرومیت هیجانی، رها  های ویژگیمی شود برخی از 

ی در طالق عاطفی داشته شدگی، بی اعتمادی، نقص، شکست، وابستگی/بی کفایتی و استحقاق/بزرگ منشی(، نقش مهم

 شخصیتی با کاهش طالق عاطفی در ارتباط است. های ویژگیباشند. همچنین مولفه برونگرایی از 
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