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 خالصه 

سواد عاطفي،  یبر مبنا يطالق عاطف بینيارائه مدلي برای پیشهدف پژوهش حاضر : مقدمه

 بود. جانیه میتنظ یگريانجیای، کیفیت زندگي و هیجان خواهي با ممقابله یهاسبک

با رویكرد مدل  همبستگي -ياز لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیف این پژوهشروش  روش كار:

روش نمونه گیری  باجامعه زنان متأهل شاغل در مدارس ابتدایي دولتي شهر تهران از . بود ساختاری

ها پرسشنامه طالق عاطفي به منظور جمع آوری داده انتخاب شدند. نفر 350ای تصادفي چند مرحله

فولكمن، هیجان خواهي  –ای الزاروس های مقابلهگاتمن، کیفیت زندگي واروشریون، سبک

رکردهای روانشناختي خانواده ایراني کیمیایي و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز زاکرمن، کا

 .مورد استفاده قرار گرفت

سواد عاطفي و کیفیت زندگي تاثیر منفي بر طالق عاطفي دارند. که نشان داد آزمون رگرسیون  نتایج:

طفي دارند. سواد عاطفي با هیجان خواهي، تنظیم هیجان و سبک گریز اجتناب تاثیر مثبت بر طالق عا

یب تاثیر غیر مستقیم با واسطه گری تنظیم هیجان ضرا بیشترین تاثیر را بر طالق عاطفي دارد. -33/0

اجتناب تاثیر مثبتي بر طالق عاطفي دارد. رویارویي، حمایت -دهد دوری گزیني و گریزنشان مي

غیرمستقیم منفي هستند که به معنای اجتماعي، کیفیت زندگي و مسئولیت پذیری دارای ضرایب تاثیر 

اجتناب و کیفیت -بر طالق عاطفي با میانجیگری تنظیم هیجان است. دو متغیر گریزها تاثیر منفي آن

 زندگي به هر دو شكل مستقیم وغیر مستقیم بر طالق عاطفي اثر دارند.

با طالق  هيای، کیفیت زندگي و هیجان خوامقابله یهاسواد عاطفي، سبکبین نتیجه گیری: 

 گری بكند.تواند این ارتباط را میانجيعاطفي ارتباط وجود دارد که تنظیم هیجان مي

 ،هیجان خواهي ،ای، کیفیت زندگيمقابله یهاسواد عاطفي، سبکي، طالق عاطفكلمات كلیدی: 

 جانیه میتنظ
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 مقدمه

ترین پایه در تشكیل خانواده و نقطه عطفي در چرخه ازدواج مهم

است که دو  همچنین جنبه اساسي از زندگي هر فردی است. ندگيز

طور قابل کند و بهعنوان همسر به همدیگر متعهد مينفر را به

ای بر عملكرد زندگي او،ازجمله رفاه اجتماعي، عاطفي، مالحظه

تر با وجود این که بیش .(1گذارد )فرهنگي و اقتصادی تأثیر مي

 گیرد امامحبت طرفین صورت ميها با عشق و عالقه و ازدواج

ی امروزی، ها در جامعهشواهد فراواني گویای این است که زوج

برای برقراری و حفظ روابط صمیمانه و دوستانه دچار مشكالت 

کنیم که زن و مرد با تمام در اکثر موارد مشاهده ميو  شدید هستند

ان، تالشي که در جهت انجام دقیق وظایف خود دارند، به مرور زم

طور تر شده و گاهي بهرنگرنگ و کمی بینشان کمعشق و عالقه

ای گونه احساس و عاطفهشود و همسران بدون هیچکامل محو مي

طور کامل جدای از هم به زندگي خود ادامه نسبت به هم، به

(. به عبارتي زوجین معموالً به امید تعامالت گرم تشكیل 6دهند )مي

شود این است که چه در واقعیت دیده ميدهند، اما آنزندگي مي

روابط عاطفي در آغاز زندگي اغلب با شور و حرارت خاصي وجود 

دارد، اما پس از مدتي به علت ناآگاهي و غفلت یكي از طرفین یا 

تدریج که این وضعیت تشدید کند و بههر دو، عواطف فروکش مي

ت اکتشافي، گراید. بر اساس مطالعاشود، زندگي رو به سردی ميمي

یابد که زوجین زیر یک سقف گاهي این حالت تا جایي ادامه مي

کنند، این وضعیت را اند، اما با هم زندگي نميفقط در کنار هم

 (.3) گویندمي طالق عاطفي

 طي دالیلي بروز با که است فرایندی بلكه نیست، واقعه یک طالق

 را طالق .شودمي ختم جدایي به سرانجام و گیردمي شكل زمان

 مورد فرهنگي و قانوني اعتقادی، گوناگون منظرهای از توانمي

 بوده مطرح طالق عنوانبه همواره آنچه ولي ، ددا قرار بررسي

 و مشترك زندگي از زوجین جدایي یا شوهر از زن جدایي است،

 و هاارزش در تزلزل به توجه با اخیر هایسال در است. عقد فسخ

 و انتظارات ها،نگرش در تغییر باعث که عياجتما هنجارهای تغییر

بین  روابط و ساختار در که تغییراتي دلیل به و (2) شده توقعات

 دو به طالق که مواجهیم جدیدی بندیتقسیم زوجین پدید آمده با

 رسمي، طالق در شود.مي تفكیک ( عاطفي)خاموش و رسمي نوع

 و جداشده یكدیگر از قانوني طوربه دادگاه به مراجعه با مرد و زن

 دیگر ایگونهبه عاطفي طالق اما ندارند، هم به نسبت تعهدی هیچ

 عامل ترینمهم عاطفي طالق آید.مي وجود به زوجین زندگي در

 خانواده بخش جامعه یعني ترینبنیادی و ساختار گسستگي ازهم

 نوع این در. شودمي خانواده عاطفي پاشیدگيازهم موجب و است

 زندگي سقف یک زیر مرد و زن تعاریف، اکثر قول به خانواده،

 یا و ندارد وجود یا زوجین میان احساسي رابطه هیچ ولي کنند،مي

 (.5) است بسیار کم

 یندآفر اولین مرحله در ،طالق عاطفي را 1830در سال  1پال جان

 احساس که داندمي زواليروبه زناشویي رابطه بیانگر و طالق

ای از مرحله عاطفي (. طالق2شود)يم آن جایگزین بیگانگي

خود  آن عشق، محبت و عاطفه جای زناشویي است که در یرابطه

کنند که مي ها احساسدهد و زوجرا به خشم، ناراحتي و نفرت مي

خود را به احساسات  اند و جایهمیشه رفته احساسات مثبت برای

افتد مي تفاقبي سر و صدا ا تدریج واند. این نوع طالق بهداده منفي

 هم دور ها ازکه زوج قدرها و همانزوج بدون آگاهي حتي

 افتد، افراد داری طالق عاطفيمي ازدواج به خطر شوند، پایداریمي

 خانواده در مختلفي عوامل (.3هستند) هم ناراحت و عصباني از

( 9احمدوند و بابایي). شوند عاطفي طالق ایجاد ساززمینه توانندمي

 خود به این نتیجه دست یافتند که کاهش کیفیت زندگي پژوهش در

 پژوهشي دارد، همچنین صمدی فردر نقش عاطفي در بروز طالق

طالق عاطفي در شهر اردبیل انجام داد به این  زوجین دارای که در

مرتبط با طالق  جمله متغیرهای از نتیجه رسید که کیفیت زندگي

در پژوهش خود  دونلیتزنیگر و گور .(8باشد)زوجین مي عاطفي

بیني رضایت نشان دادند که کیفیت زندگي عامل مهمي در پیش

کیفیت زندگي یک ساختار  (.10) و موفقیت ازدواج است زناشویي

چند بعدی است که مشتمل بر اجزای فیزیكي، عاطفي، ذهني، 

عنوان یک اجتماعي و رفتاری است که از سوی پِژوهشگران به

ر ابعاد عیني و هم از نظر ابعاد ذهني مورد مفهوم چند بعدی هم از نظ

 (.11بررسي قرار گرفته است )

ای هستند های مقابلهیند ذهني یا سبکآهای دفاعي نوعي فرسبک

های روانشناختي خودکار را در فرد ایجاد و از شخص که واکنش

های دفاعي یک راه مكانیسم .کننددر برابر اضطراب حمایت مي

                                                           
1 Paul Johan 



 

 و همكاران لیال عالقبند                                                                                   بیني طالق عاطفيمدلي برای پیش -990

ها برای توان از آنالت نیستند ولي ميحل خاص برای حل مشك

رفع تعارض رواني و کاهش احساسات ناخوشایند اضطراب، ترس و 

های دفاعي را برای محافظت از من به افراد سبک. تنش به کار برد

های برند و نتایج تحقیقات مختلف بیانگر این است که سبککار مي

نتایج . ارندهای مختلف زندگي افراد ارتباط ددفاعي با جنبه

طور منطقي این های دفاعي بهتحقیقات بیانگر این است که سبک

ویژه در ظرفیت را دارند که در مداخالت تشخیصي و درماني به

 (.16) مورد استفاده متخصصان واقع شوند حوزه خانواده و زناشویي

های دفاعي برای کاهش با توجه به اینكه همسران از مكانیسم

کند در خدادها و تعارضات زناشویي استفاده مياضطراب ناشي از ر

صورت مناسب بهره نگیرد های دفاعي بهصورتي که از مكانیسم

باعث افزایش استرس و اضطراب، ناتواني در برقراری ارتباط با 

برد، شود،راهبردهایى که فرد به کار ميدیگران و حل مسئله مي

و به کار بردن  رودپذیری او به شمار ميرخ آسیببخشى از نیم

تواند زا ميراهبردهاى نامناسب، در رویارویى با عوامل استرس

کارگیری راهبردهاى موجب افزایش مشكالت گردد، درحالى که به

تواند پیامدهاى سودمند جسمى و روانى در ای ميمناسب مقابله

 (.13زندگى فرد در پى داشته باشد)

 گستره هیجاني رعنوان یک خصیصه شخصیتي دهیجان خواهي به

بین  بر روابط مشهودی قابل مالحظه است که آثار موضوعي بسیار

قالب  را در مسائل خانوادگي از ایتواند گوشهفردی دارد و مي

بندند، روشن کند. مي عاطفي بین دو فرد که پیمان زناشویي روابط

متفاوت است، به نظر  افراد بسیار آنجا که هیجان خواهي در از

هر فرد قاعدتاً بر پایه این  و عاطفي نظام شناختي رسد کهمي

 باید نوعي دیگری با ارتباط در شود، پسمي دهيخصیصه سازمان

این  افق تصور کرد درباشد تا بتوان دو فرد را هم تناسب نیز ملحوظ

زنان و مرداني که  بین هیجان خواهي صورت باید همبستگي مهمي

دو بتوانند در یک  ه باشد تا هربندند وجود داشتمي پیمان زناشویي

هیجان خواهي را به این صورت  زاکرمن .(12گستره حرکت کنند)

و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده و ها میل به هیجان"کند تعریف مي

شدید و تمایل به مخاطره جویي بدني، اجتماعي، قانوني و مالي به 

ست و جو، هیجان خواهان دائما در ج (.15) "خاطر چنین تجربه ای

جدید و تازه در محیط زندگي خود هستند و حاضرند های محرك

آن را به بهای سنگین در معرض خطر قرار دادن حیثیت و اعتبار 

اجتماعي و حتي سالمتي جسماني و حیات خود به دست آورند 

(12). 

 شود عاطفي طالق ایجاد ساززمینه تواندمي عواملي که دیگر از

 عاطفي سواد خانواده است، عنصر اعضای عاطفي سواد ضعف

 سواد زیرا است عاطفي طالق ایجاد عدم یا ایجاد در مهمي عامل

 مطالعه .کند کم را زوجین بین عاطفي فاصله ی تواندمي عاطفي

Lyusin چگونگي وها هیجان از آگاهي که دهدمي نشان 

 زناشویي درزندگي فردی بین روابط در آگاهي این اثرگذاری

ما به  که شودمي اطالق توانایي به عاطفي سواد .(13) است مؤثر

 و دریافت کردن، اداره دادن، تشخیص اندیشیدن، به قادر آن وسیله

 مطلب این فهم و درك و مناسب طوربه خود عواطف انتقال

 و داده شكل را ما مناسبات و رفتارها چگونه عوامل این که هستیم

 نیازهای تأمین عدم .گذارندمي  تأثیر ما باورهای وها اندیشیه بر

 است، بوده محبت ابراز عدم یا محبت فقدان دلیل به که عاطفي

 شدن سرد به منجر همگي که است مطرحشده متنوعي بهصورتهای

 فقدان مواردی در.است شده عاطفي گسست و مرد و زن ی رابطه

 همسرش به زن طرفه یک یعالقه و مرد سوی از عاطفه و محبت

 وجود نفرت به آن تدریجي تبدیل و مشترك گيزند ابتدای از

 مورد رفتاری و کالمي محبت ابراز عدم مواردی در .است داشته

 ابراز زمینه ی در مرد و زن متفاوت نگرش دلیل به زن انتظار

 (.19است) شده بیان محبت،

توان به جمله عوامل تاثیر گذار و مرتبط با طالق عاطفي مي از

تغییر در هر اشاره کرد به این دلیل که  دشواری در تنظیم هیجان

شناختي، از قبیل؛ های مختلف عملكرد سیستمهای کدام از بخش

شود. بنابراین حافظه، توجه و هوشیاری موجب تغییر خلق مي

توان نقش تنظیم هیجان شناختي را در سازگاری افراد با وقایع نمي

 عاشقانه رابطه یک (. کیفیت18زای زندگي نادیده گرفت )استرس

 منفي مقابل در مثبت هیجانات مبادله و بیان تجربه، بر زیادی حد تا

 منجر رابطه کیفیت افت به تواندمي منفي ابرازات (.60دارد) بستگي

 توصیف هیجاني نظر از را خود مهم روابط منظم طوربه افراد شود،

 پیوند هم به را زوجین که است چسبي هیجان (.61کنند)مي

 (.66کند)مي فرسوده را پیوندها که است حاللي مچنینه و دهدمي

 اما است بسیاری انطباقي اهداف خدمت در هیجان روابط، درون

 به نباشد بافت متناسب یا یابد دوام و شدت بیش ازحد که زماني

علت اختالالت هیجاني به  دررویكردهای نوین نیز،. دارد نیاز تنظیم
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طوری که شود، بهه ميشناختي نسبت دادهای نقص در کنترل

ناتواني درکنترل هیجان منفي ناشي از وجودافكار و باورهای منفي 

تنظیم . ای استناکارآمد مقابلههای درباره نگراني و استفاده از شیوه

رفتاری و شناختي برای تغییر های هیجاني، شامل استفاده از استراتژی

ص شده در مدت زمان یا شدت تجربه ی یک هیجان است و مشخ

زا، از راهبردهای است که افراد در مواجهه با رویدادهای استرس

هیجاني خود  تنظیم هیجان متفاوتي برای اصالح یا تعدیل تجربه ی

 (.63کنند )استفاده مي

 میزان دهنده نشان کامل طوربه طالق رسمي طور کلي آماربه

 آن کنار در زیرا نیست، زناشویي زندگي در همسران ناکامي

 هاآن یعني دارد، اختصاص عاطفيهای طالق به تر بزرگ اریآم

 (.62) کنندنمي قانوني طالق تقاضای ولي کنندمي زندگي باهم

های یا طالق هیجاني نیز آسیب طالق عاطفي رسیدن به مرحله ی

 در خانواده به همراه دارد و متاسفانه  و جبران ناپذیری برای جدی

 اجتماعيهای و آسیب افات اخالقيهمین زمان است که بیشتر انحر

وبا  نهایت با توجه به مطالب عنوان شده مي آید.در پیش ورواني

تحقیقي که  پژهشگرهای بررسي عنایت به این موضوع که بر اساس

های متغیر عاطفي بر اساس طالق بینيارائه مدل ساختاری پیش به

 ضرحا حاضر انجام شده باشد یافت نشد لذا هدف پژوهش پژوهش

بیني پیش برای صدد این مساله مي باشد که مدل ساختاری در

کیفیت زندگي  احتمال طالق عاطفي زنان متاهل تهران بر اساس

ای، هیجان خواهي و سواد عاطفي با مقابله هایزناشویي، سبک

 تنظیم هیجان چگونه است؟ میانجگری

 

 مدل پژوهش

 

 

 

 

 

 كار روش

ی و طرح پژوهش توصیفي از پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد

جامعه آماری پژوهش . باشدنوع همبستگي )معادالت ساختاری( مي

حاضر شامل زنان متأهل شاغل در مدارس ابتدایي دولتي شهر تهران 

سال از ازدواج آنان  5مي باشند که بیش از  83-89در سال تحصیلي 

گروه نمونه به روش نمونه گیری تصادفي چند  گذشته است.

با استناد به نظر هویت و کرامر مبني بر انتخاب  انتخاب شد.ای مرحله

 3نفر برای هر متغیر و با توجه به اینكه پژوهش حاضر دارای  20-60

نفر را انتخاب کنیم چون در 20متغیر است اگر به ازای هر متغیر

احتمال ریزش وجود دارد لذا نمونه ها فرآیند جمع آورى داده

ورد شد که با احتمال افت و نبود طالق عاطفي نفر بر آ 690انتخابي 

 350اضافه شد که شامل درصد به حجم نمونه 65در بعضي افراد، 

در مناطق مختلف  برای روش انتخاب نمونه از آنجایي که نفر است.

تهران از لحاظ فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي تفاوت فاحشي وجود 

جنوب و شرق وغرب  دارد، ابتدا شهر تهران را به پنج بخش شمال و

و از هر بخش یک منطقه را به تصادف انتخاب  و مرکز تقسیم نموده

، از  2،از شرق منطقه 1کرده ، به این صورت که از شمال منطقه 

به تصادف  12و از جنوب منطقه  5، از غرب منطقه  2مرکز منطقه 

انتخاب و از هر منطقه لیست مدارس را با همكاری آموزش و 

نموده و با مجوز همكاری از اداره مربوطه همان منطقه پرورش تهیه 

صورت تصادفى انتخاب گردید و از از هر منطقه ،پنج مدرسه به

نمونه جمع آوری شد. مالك هاى ورود به  30مدارس هر منطقه ای 

رضایت آگاهانه ، جنسیت فقط زنعبارت بود از: پژوهش حاضر 

ل از زندگي سا 5افرادی که بیش از  ،جهت شرکت در پژوهش

فاقد هر گونه اختالل روانپزشكي که  و مي گذردها زناشویي آن

مالك هاى  .باشندنیازمند مصرف دارویي و جلسات روان درماني 

 سواد عاطفی

 هیجان خواهی

 کیفیت زندگی

ایهای مقابلهسبک  

 طالق عاطفی تنظیم هیجان
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 و عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهشنیز  خروج از پژوهش

بعد از گردآوری  بود.تحت درمان روانپزشک یا رواندرمانى 

از ضریب همبستگي ها و تحلیل داده برای تجزیههای پژوهش، داده

از نرم ها پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده و برای تحلیل داده

 استفاده شد.  spssو  Amossافزارهای

 ر پژوهش ابزا

پرسشنامه طالق عاطفي از  :پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن-1

کتاب موفقیت یا شكست در ازدواج نوشته جان گاتمن گرفته شده 

نوشته شده و شامل جمالتي  6009در سال  پرسشنامه است. این

مختلف زندگي است که ممكن است فرد با آن های درباره جنبه

سؤال دارد و به شیوه بله یا خیر  62موافق یا مخالف باشد. این مقیاس 

بعد از جمع کردن پاسخ هاى بله، اگر تعداد  باید به آن جواب داد.

شما در معرض خطر و جدایي قرار و باالتر بود زندگي  9آن برابر 

در پژوهش احمدلو و زینالي روایي این ابزار تایید و . (65) دارد

(. در 62بدست آمد ) 93/0پایایي آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

  بدست آمد. 81/0این پژوهش نیز پایایي ابزار با آلفای کرونباخ 

کیفیت  پرسشنامهعبارتي  32: فرم پرسشنامه كیفیت زندگی-2

در کشور آمریكا  1886درسال  varosherbonتوسط زندگي 

مختلف بیماران مورد های طراحي شد و اعتبار و پایایي آن در گروه

عبارت است که  32بررسي قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 

سالمت  دهد:هشت حیطه مختلف سالمت را مورد ارزیابي قرار مي

دیت ایفای نقش، محدودیت عمومي، عملكرد جسماني، محدو

ایفای نقش به دالیل عاطفي، درد بدني، عملكرد اجتماعي، خستگي 

یا نشاط، سالمت رواني. پایایي و روایي نسخه فارسي این پرسشنامه 

( این پرسشنامه توسط نجات r=3/0-8/0در ایران تایید شده است )

ن استانداردسازی و هنجاریابي شده است. اعتبار ای 1392در سال 

. در آزمون .باشدمي 99/0پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

گیرى با استفاده از به منظور بررسى فرضیات اندازه روایي همگرایي

همبستگى هر سؤال با مقیاس فرضیه سازى شده، نتایج نشان داد که 

(. در این پژوهش نیز 63)بود  (59/0_85/0دامنه تغییرات بین) 

 بدست آمد. 99/0آلفای کرونباخ  پایایي ابزار با

: فولكمن –ای الزاروس های مقابلهپرسشنامه سبک-9

در ای که توسط الزاروس و فولكمن های مقابلهپرسشنامه سبک

هشت ها باشد. این مادهماده مي 22تهیه شده است شامل  1895سال 

ای مسأله مدار و هیجان مدار را مورد اندازه گیری قرار روش مقابله

 صورت زیر هستند: به دهند کهيم

های مسأله مدار: )جستجوی حمایت اجتماعي، مسئولیت روش -الف

های روش -پذیری، حد مدبرانه مسأله، ارزیابي مجدد مثبت( ب

هیجان مدار )مقابله رویارویي گر، دوری گزیني، خویشتن داری، 

تا  22/0 الزاروس ثبات درونى. اجتناب( –خود مهارگری، گریز 

ای گزارش کرده است. های مقابلهرا برای هر یک از سبک 38/0

در پژوهش خود برای گروه نوجوان معتاد، ضریب  زارعي و اسدی

در این پژوهش نیز . (69)گزارش کردند %96آلفای کرونباخ را 

 بدست آمد. 92/0پایایي ابزار با آلفای کرونباخ 

مه زاکرمن یک پرسشنا :خواهی زاكرمن پرسشنامه هیجان-4

ساخته است.  مواد کاغذی به نام مقیاس هیجان خواهيای ماده 20

مقیاس هیجان خواهي شكل پنجم زاکرمن، ابزار جدیدی است که 

به منظور استفاده متخصصان و روانشناسان در زمینه ارزشیابي صفت 

هیجان خواهي تهیه و تدارك گردیده است. این مقیاس یک 

سنجش چهار عامل فرعي  توصیف کلي از صفت هیجان خواهي با

)هیجان خواهي، تجربه، طلبي، گریز از بازداری و مالل پذیری( را 

. این مقیاس یک توصیف کلي از صفت هیجان  به دست مي آورد.

با سنجش چهار عامل فردی )هیجان خواهي، تجربه طلبي،  خواهي

گریز از بازداری و مالل پذیری( را به دست مي آورد و برای هر 

ماده مقیاس در نظر گرفته شده است.. این نمره  10ها ملیک از عا

پایایي این مقیاس توسط  .(68) خواهي اواست بیانگر میزان هیجان

 براورد شده است 92/0تا  95/0( در حدود1839زاکرمن و آیزنک )

بدست  93/0در این پژوهش نیز پایایي ابزار با آلفای کرونباخ . (30)

 آمد.

ركردهای روانشناختی خانواده پرسشنامه مقیاس كا-5 

و  1399در سال این مقیاس توسط کیمیایي (: IFPFSایرانی )

برای نشان دادن کارکردهای روانشناختي خانواده ایراني طراحي و 

سوال است و دوازده بعد از  162این آزمون داراى .ساخته شده است

کارکردهای روانشناختي خانواده ایراني را مي سنجد. در پژوهش 

به منظور  . اضر فقط از زیر مقیاس سواد عاطفي استفاده شده است.ح

 530بررسي روایي این آزمون پس از مطالعات نظری الزم تعداد 

نفر از اساتید  5حوزه طراحي شد، انگاه به کمک  16رسؤال د

 دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد تعداد

اییج بیشتری داشتند انتخاب شد. سوال که روایي صوری ومحتو 162
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آلفای کرونباخ کلي پرسشنامه مقیاس کارکردهای روانشناسي 

به دست آمد که بیانگر  81/0خانواده در ارتباط با همه سواالت 

در این پژوهش  (.31باشد)همبستگي باال بین سواالت پرسشنامه مي

 بدست آمد. 93/0نیز پایایي ابزار با آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه توسط : امه دشواری در تنظیم هیجانپرسشن-6

ساخته شده است. مقیاس اولیه دشواری در  6002گراتز در سال 

تنظیم هیجاني از لحاظ بالیني تدوین شد. به منظور ارزیابي دشواری 

در تنظیم هیجانات هنگام دوران آشفتگي )هنگامي که راهبردهای 

بسیاری از عبارات باشند(، تنظیم هیجاني الزم و ضروری مي

DERS  مشابهNMR  آغاز مي «هنگامي که من آشفته هستم»با

نمرات باالتر به معنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجاني مي  گردند..

نتایج حاکي از آن است که این مقیاس از همساني دروني  باشند.

، DERSباشد، هر شش زیر مقیاس ( برخوردار مي83/0باالیي )

(. در این پژوهش نیز پایایي 36) ( دارند90/0االی )ب آلفای کرونباخ

 بدست آمد. 99/0ابزار با آلفای کرونباخ 

 نتایج

های جمعیت شناختي جمعیت نمونه تحصیالت در بررسي یافته

نفر  12( و کارشناسي ارشد با %6/13نفر ) 63کارشناسي با 

 9( بیشترین تحصیالت مشاهده شده در نمونه هستند. 2/10%)

( %3/3نفر ) 5 ( مدرك دیپلم و%2دهندگان )پاسخ نفر از

نفر از نمونه تحصیالت خود را  92مدرك فوق دیپلم دارند. 

( %3/2دهندگان )نفر از پاسخ 8گزارش نكرده اند؛ همچنین 

( ازدواج غیرفامیلي %8/68نفر ) 20اند و ازدواج فامیلي داشته

اند و اسخ ندادهنفر از نمونه به سوال نوع ازدواج پ 95اند. داشته

دهد حداقل سن اعضای های توصیفي نشان مياینكه شاخص

سال  26سال است. میانگین سن  25و حداکثر سن  69نمونه 

سال است.  22سال و حداکثر آن  5است. حداقل مدت ازدواج 

سال است.  55/19 دهندگانمیانگین مدت ازدواج پاسخ 

میانگین تعداد است.  2حداقل تعدار فرزند صفر و حداکثر آن 

 است. 35/1فرزندان اعضای نمونه 

آزمون نرمال بودن برای متغیرهای پژوهش-1جدول   

 کشیدگي کجي سطح معناداری درجه آزادی آماره 

093/0 طالق عاطفي  132 012/0  032/0-  123/1-  

093/0 تاب آوری  132 012/0  252/0-  099/0-  

096/0 تنظیم هیجان  132 063/0  222/0-  062/0-  

092/0 سواد عاطفي  132 061/0  365/0-  202/0-  

093/0 کیفیت زندگي  132 062/0  639/0-  559/0-  

095/0 هیجان خواهي  132 019/0  009/0-  016/1-  

091/0 جستجوی حمایت اجتماعي  132 033/0  022/0-  008/0-  

112/0 مسئولیت پذیری  132 000/0  095/0-  265/0-  

111/0 حل مدبرانه مسئله  132 000/0  618/0-  280/0-  

099/0 ارزیابي مجدد مثبت  132 013/0  102/0-  331/0-  

093/0 رویارویي  132 015/0  136/0-  233/0-  

095/0 دوری گزیني  132 018/0  083/0  963/0-  

101/0 خویشتن داری  132 006/0  631/0  382/0-  

126/0 گریز اجتناب  132 000/0  526/0  560/0-  

-ا از طریق آماره کالموگروفنرمال بودن توزیع متغیره

اسمیرنوف و محاسبه آماره کجي و کشیدگي مورد واکاوی 

قرار گرفت. با توجه به توان باالی آماری سطح خطای نوع اول 

تعیین شد. سطح معني داری  001/0در تعیین نرمال بودن 
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ای کمتر از مشاهده شده برای سه مولفه راهبردهای مقابله

باشد. هر یع این سه مولفه نرمال نمياست بنابراین توز 001/0

چند نرمال بودن تک متغیره پیش شرط نرمال بودن چندمتغیره 

برای نرمال بودن توزیع چند متغیری در است اما کافي نیست، 

از ضریب کشیدگي چند متغیری ماردیا  AMOSنزم افزار 

 5که مقادیر بزرگتر از  پیشنهاد شده است .(33) شوداستفاده مي

است ها ضریب ماردیا نشان دهنده توزیع غیر نرمال دادهبرای 

پژوهش حاضر برابر های (. مقدار ضریب ماردیا برای داده32)

دهد مفروضه نرمال بودن چند است که نشان مي -62/1با 

توان از مدلسازی معادالت از این رو مياست.  رمتغیره برقرا

 ساختاری برای آزمون مدل تحقیق استفاده کرد.

 

 

مدل اولیه پژوهش در حالت ضرایب استاندارد -1شكل   
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ها به دلیل درجه مدل اولیه یک مدل اشباع شده است. این مدل

طور غیرواقعي آزادی صفر دارای مقدار کای اسكوئر صفر بوده و به

های دارند. به منظور دستیابي به شاخصها برازش کامل با داده

نادار یک مدل اصالح شده برازش بایستي با حذف ضرایب غیرمع

 فرامشخص با درجه آزادی مثبت تدوین شود.

 

 

مدل اصالح شده در حالت ضرایب استاندارد -6شكل   

در مدل اصالح شده متغیرهایي که فاقد ضرایب معنادار بودند از 

با سطح  69/0حذف شدند. تنظیم هیجاني دارای ضریب تاثیر  مدل

فرضیه نقش میانجي را مورد  است که این امر p<05/0معني داری 

واریانس  %22از واریانس تنظیم هیجان و  %32دهد. حمایت قرار مي

 طالق عاطفي در مدل تبیین شده است.

 برازش تحلیل مسیر مدل نهایي پژوهش های شاخص -6جدول

 p /df6 (RMSEA) (RFI) (NNFI) (CFI) (GFI) (AGFI) 6 های برازششاخص

 80/0   88/0 88/0  82/0   33/0 022/0  69/1 622/0  23/3 ه(  شد)اصالح مدل نهایي

سایر  RFIنتایج جدول باال حاکي از آن است که بجز شاخص 

ها اند و مدل با دادهها در حد مطلوب گزارش شدهشاخص

های برازش از این رو، با توجه به شاخصمطلوب دارد. برازش

ه درباره برازش مدل توان استنباط کرد فرضیه اصلي پژوهش کمي

مفهومي بوده با تعدیالت درنظرگرفته شده، مورد پذیرش واقع 

 شود. مي
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 ضرایب مسیر و سطح معناداری مدل اصالح شده -3جدول 
همتغیر وابست متغیر مستقل  β استانداردشده   β خام   سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد 

- 621.- تنظیم هیجان مسئولیت پذیری 525/6  . 823  - 666/3  .001 

- 130. 508.- 683.- تنظیم هیجان کیفیت زندگي 861/3  .001 

- 632.- تنظیم هیجان حمایت اجتماعي 305/6  .252 - 515/3  .001 

- 663.- تنظیم هیجان رویارویي 213/1  .552 - 808/6  .002 

035/1 156. تنظیم هیجان دوری گزیني  .523 891/1  .029 

اجتناب-گریز . تنظیم هیجان  386  328/1  .221 101/3  .006 

- 106. 533.- 330.- طالق عاطفي سواد عاطفي 236/3  .001 

026/2 060. 090. 691. طالق عاطفي تنظیم هیجان  .001 

123/6 026. 189. 605. طالق عاطفي هیجان خواهي  .006 

- 035. 092.- 131.- طالق عاطفي کیفیت زندگي 269/6  .015 

اجتناب-گریز . طالق عاطفي  556  .215 .103 938/3  .001 

است در  05/0ها کمتر از ضرایب مسیر مدل اصالج شده که سطح معناداری آن

آورده شده است. کیفیت زندگي، مسئولیت پذیری ، حمایت اجتماعي و  3جدول

رویارویي تاثیر منفي بر تنظیم هیجان دارند. دوری گزیني و سبک گریز اجتناب 

منفي  -68/0ند. بیشترین تاثر بر تنظیم هیجان با تاثیر مثبت بر تاب آوری دار

مربوط به کیفیت زندگي است. سواد عاطفي و کیفیت زندگي تاثیر منفي بر طالق 

عاطفي دارند. هیجان خواهي، تنظیم هیجان و سبک گریز اجتناب تاثیر مثبت بر 

 ارد.بیشترین تاثیر را بر طالق عاطفي د -33/0طالق عاطفي دارند. سواد عاطفي با 

ضریب و معناداری اثرات غیرمستقیم با واسطه گری تنظیم هیجان بر طالق عاطفي -2جدول  

Β متغیر استاندارد   سطح معناداری حدباال حدپایین خطای استاندارد 

اجتناب-گریز  03/0  06/0  06/0  13/0  001/0  

-02/0 رویارویي  03/0  13/0-  06/0-  001/0  

02/0   دوری گزیني  03/0  001/0  11/0  026/0  

-09/0 حمایت اجتماعي  03/0  15/0-  06/0-  006/0  

-09/0 کیفیت زندگي  03/0  13/0-  03/0-  001/0  

-03/0 مسئولیت پذیری  03/0  12/0-  03/0-  006/0  

دهد ثیر غیر مستقیم با واسطه گری تنظیم هیجان نشان ميأیب تضرا

 اجتناب تاثیر مثبتي بر طالق عاطفي دارد.-دوری گزیني و گریز

رویارویي، حمایت اجتماعي، کیفیت زندگي و مسئولیت پذیری 

دارای ضرایب تاثیر غیرمستقیم منفي هستند که به معنای تاثیر منفي 

بر طالق عاطفي با میانجیگری تنظیم هیجان است. دو متغیر ها آن

اجتناب و کیفیت زندگي به هر دو شكل مستقیم وغیر مستقیم -گریز

-. ضریب اثر کلي استاندارد شده گریزبر طالق عاطفي اثر دارند

 001/0است که در سطح  -65/0و کیفیت زندگي  36/0اجتناب 

 معنادار هستند.

 بحث و نتیجه گیری

هدف کلي پژوهش حاضر ارائه یک مدل ساختاری است که به 

وسیله این مدل بتوان پیش بیني کرد که از بین متغیرهای سواد 

زندگي، هیجان خواهي، تنظیم  ای، کیفیتهای مقابلهعاطفي، سبک

کنند. هیجان، کدامیک احتمال وقوع طالق عاطفي را پیش بیني مي

ورت مستقیم و کدامیک صو همچنین کدامیک از عوامل فوق به

صورت غیر مستقیم توان پیش بیني احتمال طالق عاطفي را دارند. به

که نتایج نشان داد بین سوادعاطفي، هیجان خواهي، کیفیت زندگي 

طور مستقیم رابطه وجود ای با طالق عاطفي بهای مقابلهو سبک

دارد؛ همچنین متغیرهای مستقل از طریق تنظیم هیجان قادر به 

بیني طالق عاطفي هستند که در ادامه به تشریح نتایج پرداخته پیش

 خواهد شد:

صورت مستقیم تاثیر نشان داد سواد عاطفي بهها نتایج تحلیل داده

منفي بر طالق عاطفي دارد. این بدان معني است که افزایش سواد 

عاطفي بر کاهش احتمال طالق عاطفي موثر است. نتیجه حاصل در 

بود که نشان دادند با افزایش سواد ( 32(، )35) راستای پژوهش

عاطفي، رضایت از زندگي افزایش مي یابد. در تبیین نتیجه حاصل 
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توان به این موضوع اشاره کرد که عدم تأمین نیازهای عاطفي که مي

به دلیل فقدان محبت یا عدم ابراز محبت بوده است، منجر به سرد 

شود. وقتي زوجین ميشدن رابطه ی زن و مرد و گسست عاطفي 

سواد عاطفي کمي دارند، قادر به اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره 

ها طور مناسب نیستند. آنکردن، دریافت و انتقال عواطف خود به

توانند به شكل درستي درك کنند که عواطف چگونه رفتارها و نمي

صورت ناتواني تواند بهدهد. این موضوع ميتفكرشان را شكل مي

رك نیازهای عاطفي یكدیگر بروز کند. که گاهي با شكایاتي در د

شود. همچنین این مشكل چون عدم ابراز محبت زوج مطرح مي

تواند به دلیل نگرش متفاوت زن و مرد در زمینه ابراز محبت، مي

متعدد گردد که باعث سرد شدن رابطه های منجر به سوءتفاهم

لت شناسي عنان، در پي بر اساس نظر پل بوها(. 19زوجین مي گردد)

طالق، طالق عاطفي در پي پاسخ ندادن زوجین به نظرات، انتظارات 

افتد. در این موارد افراد نسبت به هم بي ها اتفاق ميو نیازهای آن

کنند. این شرایط باعث کاهش توجه شده و از یكدیگر پرهیز مي

چشمگیر تعامالت مثبت و رضایت از رابطه طرفین، زمینه طالق 

 (.2کند )اطفي را فراهم ميع

بیني دهد سواد عاطفي توانایي پیشنشان ميها نتایج تحلیل داده

تنظیم هیجاني را ندارد. پس بدین ترتیب نقش تنظیم هیجاني 

 شود.عنوان واسطه بین سواد عاطفي و احتمال طالق عاطفي رد ميبه

ان نش (33سلیماني، شیخ االسالمي، موسوی)حاصل، بر خالف نتیجه 

 دادند، هوش هیجاني بر تنظیم هیجاني موثر است.

صورت نشان داد کیفیت زندگي زناشویي بهها نتایج تحلیل داده

مستقیم تاثیر منفي بر طالق عاطفي دارد. این بدان معني است که 

این  افزایش کیفیت زندگي بر کاهش طالق عاطفي موثر است.

رابطه ها این پژوهشهمراستاست، در  (38( و )39)نتیجه با نتایج 

مثبتي بین کیفیت زندگي و طالق عاطفي مشخص شده است و 

بیني طالق عاطفي عنوان متغیر موثری در پیشکیفیت زندگي را به

توان به ابعاد کیفیت زندگي در تبیین نتایج فوق مي معرفي کرده اند.

و نتایج حاصل از اختالل در این ابعاد، بر روی روابط زوجین اشاره 

د. تمامي ابعاد با یكدیگر مرتبط هستند و بروز اختالل در هر یک کر

گذارد. اختالل در قلمرو اقتصادی، اغلب اثر ميها بر سایر جنبه

صورت انجام کار بیشتر و صرف زمان بیشتر در خارج از منزل به

کند. در این حالت اگرچه که وضعیت پیش آمده برای زنان بروز مي

کنند. بر اساس ضایتي شدیدی را تجربه ميقابل درك است اما نار

کنند که نتایج یک پژوهش کیفي، زنان در این موقعیت احساس مي

دهد و برای شنیدن ها ترجیح ميشوهرشان کار و دیگران را به آن

ها زمان کافي اختصاص و بودن در کنار آنها آنهای حرف

في در دهد و همین باعث شكل گیری و تداوم رابطه سرد عاطنمي

(. یكي دیگر از ابعاد موثر بر طالق عاطفي، 20شود )ميها آن

اختالل در قلمرو اجتماعي است. برخي از زوجین با عنوان عالقه 

کنند. در این حالت شدید، محیط ایزوله ای را برای خود ایجاد مي

زوجین رابطه خود را با دنیای پیش از ازدواج قطع نموده و تعامل 

یان ندارند. به مرور زمان یكي از زوجین خسته شده چنداني با اطراف

و این حریم را مي شكند. در پي این اقدام زوج یا زوجه احساس 

کند که کنترل خانواده از دست وی خارج شده و دست به مي

کند و اقدامات مختلف برای کنترل اوضاع و برگرداندن شرایط مي

های . نهایتا مشاجرهشودشروع ميها با توجه به عدم موفقیت، چالش

 شودمكرر باعث از بین رفتن عالقه شدید قبلي، و سردی عاطفي مي

 و در نهایت احتمال طالق عاطفي بیشتر خواد شد.

صورت مستقیم تاثیر نشان داد هیجان خواهي بهها نایج تحلیل داده

مثبتي بر طالق عاطفي دارد. این بدان معني است که افزایش هیجان 

ایش احتمال طالق عاطفي موثر است. این نتیجه با خواهي بر افز

( 26)( همراستاست درحالي که پژوهش 1381نتیجه پژوهش قیمتي )

دهد افزایش هیجان خواهي، تنها در زوجین نشان مي (23و )

شود و در مقابل در ناسازگار منجر به کاهش رضایت زناشویي مي

اگر پدیده دارد. زوجین سازگار با افزایش رضایت از زندگي ارتباط 

عنوان یک تعیین کننده ژنتیكي محسوب گردد، هیجان خواهي به

آن به امكانات محیطي برای رشد این ویژگي وابسته مي های جلوه

شوند. عامل هیجان خواهي و ماجراجویي )عالقه مندی برای شرکت 

و فعالیت هایي که گاهي با خطرات جسمي همراه ها در ورزش

طبقه متوسط جامعه و عامل تجربه طلبي )تمایل  است( بیشتر در بین

جدید از طریق زندگي غیر متعارف با های براى کسب تجربه

دور( بیشتر در بین طبقه های دوستان غیرعادی و سفر به مكان

ترین مولفه هیجان طلبي شود. مهممتوسط و باالی جامعه مشاهده مي

ق عاطفي توان آن را مخرب زندگي مشترك و مسبب طالکه مي

)تمایل برای رفتارهای بى قید و بند « گریز از بازداری»دانست عامل 

بي شک عدم تعهد در روابط  (.68) و تنوع طلبي جنسي( است

 شود.جنسي منجر به سردی روابط و جدایي عاطفي زوجین مي

تواند عالوه بر این عدم شباهت در میزان هیجان خواهي زوجین مي
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روابط گردد. ماجراجویي، تمایل به انجام  تدریج باعث فاصله دربه

رفتارهای نامتعارف و انرژی باالی افراد هیجان خواه، در ابتدای 

تواند مطلوب و جذاب جلوه کند. اما با گذشت زمان ارتباط مي

مشكالت ایجاد شده به دلیل این هیجان خواهي زیاد، مانند 

عهد، زمینه مالي، تنوع طلبي و عدم تهای جسمي، استرسهای آسیب

کند و به این شروع اختالفات و تعارضات زوجین را فراهم مي

از زاویه دیگر بر طبق  واسطه بستر زوال روابط را مهیا مي سازد.

شود و از مرحله ساختن رابطه آغاز مينظریه مارك نپ، یک رابطه 

بعد از رسیدن به اوج، رابطه رو به زوال نهاده و به طرف جدایي 

فردی که هیجان مرحله افتراق مارك نپ، در طي  کند.حرکت مي

کند که رابطه احساس ميخواهي بیشتری نسبت به همسر خود دارد، 

او با همسرش، به شدت او را محدود کرده است. مارك نپ معتقد 

ها است در این وضعیت طرفین بیشتر از وجوه اشتراك، به تفاوت

ارند. این اندیشند و سعي در برجسته کردن اختالفات دمي

تواند رابطه را به سردی گرایش داده و تشدید شده ميهای تفاوت

دهد نشان ميها نتایج تحلیل داده منجر به طالق عاطفي گردد.

بیني تنظیم هیجاني را ندارد. پس بدین هیجان خواهي توانایي پیش

عنوان واسطه بین هیجان خواهي و ترتیب نقش تنظیم هیجان به

شود. در تبیین واسطه گری تنظیم في رد مياحتمال طالق عاط

توان به این هیجاني در رابطه بین هیجان خواهي و طالق عاطفي مي

نكته اشاره کرد که تنظیم هیجان یک توانایي اکتسابي است. تنظیم 

چه هیجاني را کجا و چه وقت »هیجان توانایي آن است که بدانیم 

. این ویژگي (66) «یان کنیمها را چه طور تجربه و بداشته باشیم و آن

به واسطه ویژگي ذاتي هیجان خواهي که متاثر از ساختار زیست 

 .بیني شودشیمیایي افراد است پیش

ای سبک های مقابلهنشان داد از میان سبکها نتایج تحلیل داده

صورت مستقیم تاثیر مثبتي بر طالق عاطفي دارد. اجتناب به-گریز

-ای گریزایش استفاده از سبک مقابلهاین بدان معني است که افز

اجتناب بر افزایش طالق عاطفي موثر است. در تبیین نتیجه حاصل 

 ای به افراد کمکمقابلههای توان گفت، به کارگیری روشمي

کند تا بر بسیاری از تعارضات فردی، مشكالت مربوط به روابط مي

ی در واقع اسبكهای مقابله .جسماني و رواني غلبه کنند اجتماعي،

فكری، هیجاني و رفتاری فرد است و هنگام های تالشعبارت از 

کردن، تحمل کردن  روبه رو شدن با فشارهای رواني به منظور غلبه

 (22شوند )یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته مي

های شود، روشای مطرح ميهای مقابلهلذا؛ آنچه با عنوان مهارت

اجتناب در -متوسل شدن به سبک گریز .ل استبرخورد با مسائ

کند. موقعیت حل مسئله را از شخص سلب مي پر تنش،های موقعیت

شود نه تنها مشكل ایجاد شده به قوت خود این شرایط باعث مي

صورت مكرر، تنش همراه با آن به زندگي باقي بماند بلكه به

که زیان  نشان، مي دهندها یافته برگردد. این در حالي است که

بخش ترین متغیرها برای روابط صمیمانه، عوامل فشارزایي خفیف و 

کند. این مزمن بیروني هستند که به روابط صمیمانه سرایت مي

زا دلیل تنش و تعارض در بین زوجها و بیگانگي میان عوامل استرس

 (.25دهد )آنهاست که احتمال طالق را افزایش مي

ای هیجان های مقابلهد از میان سبکنشان داها نتایج تحلیل داده

مدار، دوری گزیني با واسطه گری تنظیم هیجان ، تاثیر غیر مستقیم 

و مثبتي بر طالق عاطفي دارد. این بدان معني است که افزایش 

ای باعث کاهش توان تنظیم هیجان استفاده از این سبک مقابله

ثر است. شود و این موضوع بر افزایش احتمال طالق عاطفي مومي

ای مسئله مدار، مسئولیت پذیری های مقابلههمچنین از میان سبک

این بدان معني است تاثیر غیرمسقیم و منفي بر طالق عاطفي دارد. 

که افزایش استفاده از راهبرد مسئولیت پذیری، باعث افزایش توان 

شود و به این واسطه احتمال طالق عاطفي تنظیم هیجان در فرد مي

ای دوری گزیني، به معنای بد. استفاده از سبک مقابلهکاهش مي یا

انجام تالشهای شناختي برای جدا کردن خویش و به حداقل 

رسانیدن اهمیت موقعیت است. این رفتار نشان دهنده ناتواني فرد در 

پذیرش احساس به وجود آمده و مسئولیت ناشي از آن است که به 

ت خود را تشخیص و دهد به شكل واقعي هیجاناشخص اجازه نمي

ابراز کند. عدم درك واقعي از موقعیت پیش آمده و هیجانات و 

مرتبط با آن توانایي فرد را در استفاده از راهكارهای های شناختواره

دهد. عدم توانایي در تنظیم هیجان، با تنظیم هیجان کاهش مي

زای زندگي کاهش توانایي فرد در سازگاری با وقایع استرس

مسبب افزایش تنش در میان زوجین و کاهش رضایت از تواند مي

 زندگي گردد و بدین ترتیب امكان طالق عاطفي را افزایش دهد

ای مسئولیت پذیری در زمان . در مقابل استفاده از راهكار مقابله(22)

مواجه با مشكالت، با پذیرش نقش خویشتن در مشكل و تالش برای 

ویژگي است بیشتر  حل آن همراه است. شخصي که داری این

ممكن است به دنبال راهكارهایي برای مدیریت هیجاني در مواقع 

تنش زا باشد. او بر خالف سبک دوری گزین به خود فرصت 
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دهد تا موقعیت را مجددا پردازش کند و به دنبال شیوه هایي برای مي

کاستن از هیجانات منفي و تعدیل گرایش به پاسخ هیجاني منفي که 

کند تا با ود آمده است، باشد. این شیوه به فرد کمک ميقبال به وج

زا، احتمال تنش و تعارض را در رابطه با کاهش عوامل استرس

 (.25همسر خود کاهش داده و احتمال طالق عاطفي تقلیل یابد)

نشان ها از سوی دیگر همانگونه که پیش تر گفته شد پژوهش

د احساسات خود را دهد، هرچه فرد از نظر هیجاني بهتر بتوانمي

کنترل کند، در نتیجه در روابط با همسرش صمیمیت باالتری را 

کند و در مقابل کساني که قادر به شناخت هیجانات خود تجربه مي

نیستند در روابط با همسر خود دچار مشكل مي شوند و چون 

همسران آنان دچار نوعي نارضایتي خواهند شد در نتیجه با گذشت 

( و احتمال سردی روابط و 23شود )کم ميها ن آنزمان صمیمیت بی

 در نهایت طالق عاطفي افزایش مي یابد.

بیني طالق عاطفي، پیشنهاد با توجه به نقش کیفیت زندگي در پیش

شود، مفهوم کیفیت زندگي، اهمیت آن در زندگي هر شخص و مي

ضروری پیش از ازدواج های عنوان آموزشارتقای آن بههای شیوه

زوج مورد توجه قرار گیرد و اینكه با توجه به تایید های مشاوره و در

بیني طالق عاطفي، پیشنهاد ای در پیشهای مقابلهنقش سبک

های عنوان آموزشای سازگار، بههای مقابلهشود آموزش سبکمي

زوج مورد توجه قرار های ضروری پیش از ازدواج و در مشاوره

بیني د نقش هیجان خواهي در پیشگیرد. در ضمن با توجه به تایی

شود بررسي سطح هیجان خواهي زوجین طالق عاطفي، پیشنهاد مي

در مشاوره ازدواج مورد توجه قرار گیرد.؛ همچنین با توجه به تایید 

شود بیني طالق عاطفي، پیشنهاد مينقش سواد عاطفي در پیش

مورد نیاز جهت ارتقای سطح سواد عاطفي زوجین های آموزش

 رد توجه قرار گیرد.مو

هایي روبرو است، این پژوهش نیز به مانند هر پژوهشي با محدودیت

پژوهش به  های پژوهش حاضر این است کهیكي از محدودیت

های پس روش پس رویدادی انجام شده است و در پژوهش

شود. رویدادی امكان دستكاری متغیر مستقل از محقق سلب مي

توانند بر متغیر وابسته اثر یرهایي که ميبعالوه امكان کنترل همه متغ

توان نتایج حاصل از بگذارند نیز کمتر وجود دارد. بنابراین نمي

-بررسي متغیر مستقل و وابسته را قطعي تلقي کرد؛ همچنین از آن

جایي که این پژوهش بر روی افراد درگیر در طالق عاطفي انجام 

اختالف های شیوه های پژوهش به سایرشده، لذا در تعمیم یافته

زناشویي مانند زوجین در آستانه طالق، باید جانب احتیاط رعایت 

 شود.
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to present a model for 

predicting emotional divorce based on emotional literacy, coping styles, 

quality of life, and emotion-seeking through mediating emotion regulation. 

Methods: The purpose of this study was descriptive-correlational in terms 

of purpose and structural model approach. A total of 350 women were 

selected from the community of married women employed in public primary 

schools in Tehran. Data were collected using Gutman's Emotional Divorce 

Questionnaire, Varouchrion's Quality of Life, Lazarus-Folkman Coping 

Styles, Zuckerman's Emotionalism Questionnaire, Iranian-Iranian Chemical 

Family Functioning Questionnaire, and Graz's Emotion Regulation 

Difficulty Questionnaire. 

Results: Regression tests showed that emotional literacy and quality of life 

had a negative effect on emotional divorce. Emotional seeking, emotion 

regulation, and avoidance style have a positive impact on emotional divorce. 

Emotional literacy with -0.37 has the greatest impact on emotional divorce. 

Indirect effect coefficients mediated by emotion regulation show that 

avoidance and avoidance-avoidance have a positive effect on emotional 

divorce. Confrontation, social support, quality of life, and responsibility 

have indirect negative impact coefficients, which means that they have a 

negative impact on emotional divorce mediated by emotion regulation. The 

two variables of avoidance-avoidance and quality of life have both direct 

and indirect effects on emotional divorce. 

Conclusion: There is a relationship between emotional literacy, coping 

styles, quality of life, and emotion-seeking with emotional divorce that can 

mediate this relationship. 

Key words: Emotional divorce, Emotional literacy, coping styles, Quality of 

life, Emotion seeking, Emotion regulation. 

 
 

 

 


