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زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده بود.
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نتایج نشان داد ناگویي هیجاني ( p≥0/01و  )t=4/773به طور مستقیم و بخشودگي بین فردی ( p≥0/01و
 )t=٨/06و رضایت زناشویي ( p≥0/01و  )t=9/30بطور معكوس و معنيدار ميتواند طالق عاطفي را مورد
پیشبیني قرار دهد.
نتیجهگیری
ناگویي هیجاني ،بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي در پیشبیني طالق عاطفي نقش اساسي دارند،
بنابراین با بهبود آنها ميتوان کارکرد و کیفیت زندگي در خانواده را بهبود بخشید.
کلمات کلیدی
طالق عاطفي ،ناگویي هیجاني ،بخشودگي بین فردی ،رضایت زناشویي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
یكي از مشكالت شایع موجود در خانوادههای امروزی،

مدرسهای و روانشناختي نیز از جمله پیامدهای آن برای نوجوانان

تعارضهای زناشویي است .اشتغاالت ذهني باال و منابع بیروني

است (.)6

استرسزا ،به شدت زوجین را تحت فشار قرار داده و در طي

یكي از عواملي که ميتواند در زمینه زندگي زناشویي و پدیده

زمان هر دو با توجه به اهداف ویژه خود ،احتماال از یكدیگر

طالق موثر باشد ،تنظیم هیجان است که تا به حال توجه اندکي

دور ميشوند؛ این دوری منجر به افزایش فاصلههای عاطفي و

به آن شده است ( .)7پژوهش اکبری و همكاران ( )٨نشان داد

جسماني بین آن دو برميگردد ( .)1در واقع برخي ازدواجها با

که طالق عاطفي بر مبنای تنظیم هیجان قابل پیشبیني است.

طالق پایان نميیابند ،به ازدواجهای تو خالي تبدیل ميشوند که

یكي از سازههایي مهم که به منظور بررسي مسائل مرتبط با

فاقد عشق ،مصاحبت و دوستي هستند و همسران فقط با جریان

پردازش و تنظیم هیجان مورد مطالعه قرار گرفته است ،ناگویي

زندگي خانوادگي به پیش مي روند و زمان را سپری مي کنند و

هیجاني است ( .)9در واقع یكي از عواملي که زمینه مشكالت

اعضای آن به زندگي با یكدیگر ادامه ميدهند ،ولي از روابط و

بین فردی و زندگي زناشویي را فراهم ميکند  ،وجود

کنش متقابل با یكدیگر و حمایت احساسي محروم هستند (.)2

خصوصیات ناگویي هیجاني است ( .)10ناگویي هیجاني سازه-

پل بوهانان ( )1970طالق عاطفي را اولین مرحله در فرایند طالق

ای چندبعدی متشكل از چهار مشخصه مجزا است :الف)

و بیانگر رابطهی زناشویي رو به زوالي ميداند که احساس

دشواری در تشخیص و توصیف احساسات ،ب) مشكل در تمایز

بیگانگي جایگزین آن ميشود ( .)3مارك نپ ،نظریه پرداز

میان احساسات و تهییجهای بدني ،ج) فقر در خیالپردازیها ،و

طالق عاطفي ،تحلیل عمیقي از مراحل آغاز ،آزمودن و پایان

د) تفكر عیني و تفكر درونگرایانه ضعیف (تفكر برون مدار)

دادن یک رابطه و انواع فراگرد ارتباطي مربوط به آن ها را ارائه

( .)11تعریف ویژگيهای ناگویي هیجاني در تضاد با تنظیم

داده است .او در کل ده مرحله رادر روابط افراد تفكیک کرده

هیجان موثر قرار دارد و پژوهشها رابطه بین ناگویي هیجاني و

که پنج مرحله مربوط به پیوند و پنج مرحله مربوط به جدایي

سبکهای ناکارآمد تنظیم هیجان را تایید کردهاند (.)12

است .پنج مرحله جدایي عبارتند از :مرحله افتراق ،مرحله

یكي دیگر از عوامل مرتبط با زندگي زناشویي و طالق عاطفي،

محدود کردن ،مرحله بي روح شدن رابطه ،مرحله پرهیز از یک

بخشودگي میان زوجین است ( .)13پژوهش کاظمیان مقدم و

دیگر و مرحله جدایي ( .)4طالق عاطفي تهدیدی جدی برای

همكاران ( )14نشان داد که بین بخشودگي و تعارضات زناشویي

زندگي زناشویي و خانواده محسوب ميشود و موجب بروز

مانند طالق عاطفي و دلزدگي زناشویي ارتباط منفي وجود دارد.

پیامدهای منفي رواني ،جسماني ،اجتماعي و اقتصادی ميشود .از

بخشودگي فرایند آزادسازی رواني  -عاطفي است که در درون

جمله پیامدهای طالق عاطفي برای بزرگساالن ،احتمال فراوان

فرد رنجیده رخ ميدهد و او را به گونهای از عصبانیت ،خشم و

بروز اختالل منش ،اضطراب ،افسردگي ،بزهكاری و مشكالت

ترسي که احساس ميکرده آزاد ميکند تا دیگر میلي به انتقام
نداشته باشد و از حق جبران عمل بگذرد .این فرآیند به کندی
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رخ ميدهد و ضرورتاً به این معنا نیست که فرد خاطرههای

خصوصیات منحصر به فرد آنها) نوعي آشفتگي و بيسازماني

دردناك خود را فراموش کند ( .)15بخشودن طرف مقابل برای

بهوجود ميآورد و کیفیت روابط خانواده را دچار تزلزل ميکند.

تخطيها و تخلفهایي که صورت داده یک وسیله قوی و

مطالب گفتهشده ،بیانگر این موضوع است که طالق عاطفي

توانمند برای خاتمه دادن به یک رابطهی مختل شده یا دردناك

مقدمات جدایي و طالق است .بنابراین ،همین امر را ميتوان

ميباشد و شرایط را برای آشتي و مصالحه با فرد خطاکار به-

یكي از مهمترین دالیل اهمیت بررسي طالق عاطفي بهشمار

وجود ميآورد ( .)16الولر رو و همكاران ( )17بین سطح

آورد .با توجه به نقش مهم طالق عاطفي در به خطر انداختن

سالمت رواني و میزان بخشودگي روابط معناداری یافتند.

سالمت خانواده و جامعه ( .)٨و نظر به این نكته که در مطالعات

گوردون 1و همكاران ( )1٨نیز در پژوهشي نشان دادند که

علمي و دانشگاهي ایران ،طالق عاطفي کمتر مورد توجه قرار

بخشودگي زوج بهصورت معناداری با رضایت زناشویي و

گرفته است ،شكاف اینگونه پژوهشهای بنیادی علمي ،جدی به

عملكرد زوجها در زندگي رابطه دارد.

نظر ميرسد؛ بنابراین مساله اصلي این پژوهش بررسي نقش

پژوهشهای مختلفي نشان دادند که طالق عاطفي متاثر از

ناگویي هیجاني ،بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي بر

رضایت زناشویي است ( 19و  .)20هاکینز رضایت زناشویي را

طالق عاطفي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده بود.

احساس عیني از خشنودی و رضایت و لذت تجربه شده توسط
زن و شوهر  ،موقعي که همه خصیصه ها و جنبه های ازدواجشان
را در نظر بگیرند ،مي داند ( .)21رضایت زناشویي ابعاد مختلفي
دارد که عبارتند از موضـوعات شخصیتي ،ارتباط زناشویي ،حل
تعـارض ،مـدیریت مـالي ،فعالیـتهـای مربوط بـه اوقـات فراغـت،
روابط جنسي قشرهای مربوط بــه برابــری و جهتگیری
عقیـدتي (.)3

روشکار
پژوهش حاضر از لحاظ رویكرد تحقیق در زمره تحقیقات کمي
و از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات همبستگي دستهبندی
ميگردد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان مراجعه کننده
به کلینیکهای روانشناختي و مراکز مشاوره مورد تایید سازمان
نظام روانشناسي و مشاوره در منطقه  2تهران در بازه زماني 6

براساس آمار رسمي در ایران از هر  1000مورد ازدواج ،حدود

ماهه از تاریخ  15فروردین تا  15مهر سال  139٨بود که حداقل

 200مورد به طالق منجر ميشود و ایران ،چهارمین کشور جهان

 3سال از زندگي مشترك آنها گذشته بود .ابتدا با استفاده از

از نظر میزان نسبت طالق به ازدواج معرفي شده است .البتّه آمار

روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای از مناطق  22گانه شهر

رسمي طالق بهطور کامل نشاندهندهی میزان ناکامي در زندگي

تهران ،منطقه  2انتخاب شد .سپس از بین تمامي کلینیکهای

زناشویي نیست؛ زیرا در کنار آن ،آمار بزرگتر امّا کشف نشده-

روانشناسي و مشاوره منطقه  ،2تعداد  5مرکز انتخاب شد و 360

ای به نام طالق عاطفي وجود دارد ( .)2اساساً طالق عاطفي

نفر از آنها انتخاب شدند .روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از

پیامدهایي منفي برای فرد و جامعه در پي دارد و مشكالتي

هماهنگيهای الزم با مراکز روانشناسي و مشاوره منطقه  2شهر

متعددی برای زوجین و سیستم خانواده ایجاد مينماید؛ بهگونه-

تهران ،پرسشنامههای پژوهش که شامل طالق عاطفي ،ناگویي

ای که در شخصیّت اعضای خانواده و مخصوصا زنان (به دلیل

هیجاني ،بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي بود ،در اختیار

Gordon

1
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زنان قرار گرفت و گردآوری اطالعات الزم انجام شد؛ در این

طالق عاطفي است .به این معنا که زندگي زناشویي فرد در

مرحله از پژوهش به دلیل کنترل کردن اثر سواالت بر نحوه

معرض جدایي قرار داشته و عالئمي از طالق عاطفي در او

پاسخدهي زنان ،پرسشنامههای پژوهش در پنج دسته قرار گرفت

مشهود ميباشد .پایایي آن در ایران  0/93گزارش شده است.

که در دسته الف ،ترتیب پرسشنامهها بدین ترتیب بود :مقیاس

برای به دست آوردن روایي سازه از تحلیل عاملي به روش

طالق عاطفي ،مقیاس ناگویي هیجاني ،مقیاس بخشودگي و

چرخشي واریماکس و آزمون اسكری استفاده شد و بدین-

پرسشنامة رضایت زناشویي انریچ؛ در دسته ب :پرسشنامة

صورت چهار عامل شناسایي شد :جدایي و فاصله از یكدیگر،

رضایت زناشویي ،مقیاس ناگویي هیجاني ،مقیاس طالق عاطفي

احساس تنهایي و انزوا ،نیاز به همراه و همصحبت و احساس بي-

و مقیاس بخشودگي .در دسته ج :مقیاس بخشودگي ،مقیاس

حوصلگي و بيقراری .بار عاملي همه سواالت در دامنه  0/49تا

طالق عاطفي ،پرسشنامة رضایت زناشویي و مقیاس ناگویي

 0/٨1قرار داشته و بار عاملي مقبولي دارند .روایي صوری آن نیز

هیجاني .در دسته د :مقیاس ناگویي هیجاني ،پرسشنامة رضایت

توسط متخصصان تأیید شده است (.)٨

زناشویي ،مقیاس بخشودگي و مقیاس طالق عاطفي .در دسته ه:
پرسشنامة رضایت زناشویي ،مقیاس بخشودگي ،مقیاس ناگویي
هیجاني و مقیاس طالق عاطفي .گفتني است که از قبل از اجرای
پرسشنامهها ،درباره پرسشنامهها به زنان توضیح داده شد و از
آن ها خواسته شد تا با کمال دقت به سواالت جواب دهند؛ در
مورد محرمانه بودن اطالعات و رعایت اخالق پژوهشي به زنان
اطمینان داده شد .بعد از گردآوری اطالعات ،دادههای پژوهش
با استفاده از روش همبستگي پیرسون و  OLSتحلیل شد.
ابزارها
مقیاس طالق عاطفی :این مقیاس توسط گاتمن در سال
 1994تهیه شده که دارای  24سؤال ميباشد .گاتمن در توضیح
این مقیاس بیان ميکند که زماني که زوج ها هنوز رسما زن و
شوهر هستند ولي آنچنان احساس انزوا ميکنند که تفاوت
چنداني میان زن و شوهر بودن آنها و تنها زندگي کردن وجود
ندارد ،این حالت را تجربه ميکنند .سؤاالت این مقیاس به-
صورت "بلي و خیر" جواب داده ميشوند ،بعد از جمع کردن
پاسخهای بله و خیر ،اگر تعداد پاسخهای "بله" برابر با هشت ()٨
یا باالتر از هشت بود نشاندهنده نارضایتي زندگي زناشویي و

مقیاس ناگویی هیجانی :مقیاس ناگویي هیجاني ( TAS1
 )20این مقیاس  20مادهای توسط بگبي 2و همكاران در سال
 1994ساخته شده و ناگویي هیجاني را در سه زیر مقیاس
دشواری در تشخیص احساس ( 7مـاده) ،دشواری در توصیف
احساس ( 5ماده) و تفكر برونمدار ( ٨ماده) ارزیابي ميکند.
روش نمرهگذاری این مقیاس بدین صورت است که برای گزینه
کامال مخالف نمره  ،1مخالف ،2:نه مخالف نه موافق،3:
موافق ،4:کامال موافق 5:در نظر گرفته ميشود ( .)22بشارت
( )23اعتبار کل مقیاس را در نمونة ایراني با استفاده از روش دو
نیمهسازی و بازآزمایي  0/71و  0/٨3و روایي مقیـاس را 0/٨5
گزارش کرد.
مقیاس بخشودگی :برای سنجش بخشودگي از مقیاس
3

سنجش بخشش در خانواده ( )FFSاستفاده شد .این مقیاس در
سال  199٨توسط پوالرد و همكارانش برای یافتن میزان
بخشایش در خانوادهها و نیز ابعاد بخشایش طراحي و ساخته شد.
پرسشنامه شامل دو قسمت ميباشد یک قسمت مربوط به
1

Toronto alexithymia scale
Baghby
3
Family forgiveness scale
2
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خانواده اصلي (نسل اول) و قسمت دیگر مربوط به خانواده

این پرسشنامه  47سؤال دارد کـه سطح رضایتمندی زوجها را از

هستهای یا نسل دوم (زوجین) ميشود .فرم اصلي مقیاس شامل

زندگي زناشویي ارزیابي ميکند .این پرسشنامه شامل  12مقیاس

 40عبارت است .عبارتها در مورد وضعیت رنجشها و

است و ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای پاسخ

دلخوریها و همچنین بخشایش و گذشت در بین اعضای

قراردادی ،رضایت زناشویي ،مسائل شخصیتي ،ارتباط زناشویي،

خانواده ميباشد .پاسخ هر عبارت شامل یک طیف چهار

حل تعارض ،نظارت مالي ،فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت،

درجهای ” تقریبا همیشه این طور است ““ ،اغلب اوقات همین

روابط جنسي ،ازدواج و فرزندان ،بستگان و دوستان ،نقشهای

طور است ““ ،بندرت این طور است ““ ،اصال این طور نیست ”

مساوات طلبي و جهتگیری عقیدتي به ترتیب ،0/73 ،0/90

ميشود .این مقیاس پنج مؤلفه را ارزیابي ميکند این مؤلفهها

 0/7٨ ،0/49 ،0/71 ،0/76 ،0/72 ،0/75 ،0/6٨ ،0/٨1و 0/٨1

عبارتند از :درك واقع بینانه ،تصدیق ،جبران ،دلجویي و بهبودی.

بدست آمد (.)25

هنگامي که فرد قادر به بخشش باشد رابطه میان هتک حرمت و

یافتهها

کیفیت زناشویي و رضایت زناشویي ضعیف ،تعدیل ميشود.

در این پژوهش  360زن شرکت کرده بودند که  1٨/3درصد از

هتک حرمت مي تواند تاثیرات منفي بر روابط و رضایت

شرکت کنندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم 2٨/1 ،درصد

زناشویي و همچنین بر فرد و خانواده داشته باشد  .توانایي

دیپلم 16/9 ،درصد کارداني 26/1 ،درصد کارشناسي و 10/6

بخشش همسر ميتواند به عامل پابرجایي رابطه و افزایش

درصد کارشناسي ارشد و باالتر بودند .همچنین از نظر وضعیت

رضایت زناشویي منجر گردد .این مقیاس توسط سیف و بهاری

شغلي  4٨/٨درصد از شرکت کنندگان خانه دار 25/6 ،درصد

( )24برای خانوادههای ایراني هنجاریابي شده است .پایایي آن

کارمند ،و  25/6درصد نیز دارای شغل آزاد بودند .میانگین سن

 0/٨4بدست آمد.

شرکت کنندگان در تحقیق برابر با ( 34/39با انحراف معیار

پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ :اولسون در سال 19٨9

 )٨/٨6بود.

این پرسشنامه برای بررسي رضایت زناشویي تهیه کرده است.

جدول  .1ماتریس همبستگي متغیرهای نهفته
1

1

2

4

3

5

1

بخشش خانواده
اصلي

2

بخش بین

*

.646

1

*

زوجین
3

4

5

تشخیص

*.330

*.316

احساس

*

*

توصیف

*.203

*.262

احساس

*

*

تفكر برون مدار

*.281

*.253

*

*

1

*.662

1

*

*

.820
*

*

.610
*

1

6

7

٨

9

10

11

12

13

14
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6

موضوعات

*.190

*.217

*

*

*.271

*.171

*

*

*.247

*.178

*

*

شخصیتي
7

.097

ارتباطات

*.166
*

زناشویي
*

.214

*

.211

٨

حل تعارض

9

مدیریت مالي

10

اوقات فراغت

11

روابط جنسي

.059

12

ازدواج و

*.198

*.163

*

*

*

*

*.234

*.258

*

*

*.151

*.157

*

*

*.127

*.227

*.129

**-.235

**-.195

آنسته امیرخسروی و همکاران

1

*.490

1

*

**

-.150

*

.534

**

1

.412

*

*

*.285

*.203

*

*

*.234

*.121

**-.204

*.519

**.496

**.442

1

*

**-.156

*.341

**.410

**.625

**.291

1

*

*

*.205

*.165

*

*

*.297

*.240

*

*

*.272

*.192

*

*

*.236

*.173

*

*

فرزندان
*.176

13

اقوام و دوستان

*.111

14

جهت گیری

*.141

*.176

*

*

*

مذهبي
15

طالق عاطفي

*.547

*.393

*

*

*

.499
*

*

.320

**

-.156

**

-.229

*

.434

**

.542

**

**

.406

.414

*

*

*

.498

**

.541

**

**

.418

.518

*.528

**.593

**.496

**.372

*.371

**.388

**.423

**.311

*

**

.388

*

*

.476

*

.478

*

*

**-.191

.293
*

*

**-.214

1

*.476

**

-.343

**

**

-.441

-.458

*

1

*

*.376

*.442

*.536

*

*

*

*.302

*.308

*.410

*.397

*

*

*

*

1

*.394

*.254

*.434

*.334

*.249

*

*

*

*

*

به عبارتي بین ناگویي هیجاني با طالق عاطفي ارتباط مستقیم و
در جدول  1ماتریس همبستگي بین متغیرهای مشاهده شده

بین بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي با طالق عاطفي

گزارش شده است .ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش

ارتباط غیرمستقیم وجود دارد.

نشان مي دهد که اکثر متغیرها باهم رابطه معنادار و مثبت دارند.
جدول  .2ضرایب استاندارد مستقیم برآورد شده توسط روش OLS
پیش بین

مالك

ضریب استاندارد

t

سطح معني داری

ناگویي هیجاني

طالق عاطفي

0/214

4/773

0/01

بخشودگي بین فردی

طالق عاطفي

-0/352

٨/063

0/01

رضایت زناشویي

طالق عاطفي

-0/379

9/304

0/01

مطابق با یافته های گزارش شده در جدول  2مشخص است که

زناشویي بر طالق عاطفي برابر با  )P<.01( -0/379بود .به

ضریب استاندارد رگرسیون ناگویي هیجاني بر طالق عاطفي

عبارت دیگر یافته های این تحلیل حاکي از این است که

برابر با  0/214است ( .)P<.01در واقع این یافته گویای این

بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي به طور معكوس و

است که ناگویي هیجاني به طور مستقیم و معني دار مي تواند

معني دار به پیشبیني طالق عاطفي مي پردازد .یعني ،با باال رفتن

طالق عاطفي را مورد پیش بیني قرار دهد .ضریب استاندارد

نمرات بخشودگي بین فردی و رضایت زناشویي نمرات طالق

مستقیم رگرسیون بخشودگي بین فردی بر طالق عاطفي برابر با

عاطفي کاهش و با کاهش نمرات بخشودگي بین فردی و

 -0/352و اندازه ضریب مستقیم استاندارد رگرسیون رضایت

1
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رضایت زناشویي با احتمال زیادی نمرات طالق عاطفي افزایش

ميیابد.

بحث و نتیجهگیری

باشد ،به این دلیل که هر ابزار پژوهشي ،کیفیت جمعآوری داده،

این پژوهش با هدف تعیین نقش ناگویي هیجاني ،بخشودگي بین

روش نمرهگذاری ،تحلیل و تفسیر خاص خود را دارد و تفسیر

فردی و رضایت زناشویي در پیشبیني طالق عاطفي انجام شد.

دادههای جمعآوری شده در صورت وجود ابزار مشابه ،شبیه به

اولین نتیجه پژوهش گویای این بود که ناگویي هیجاني به طور

هم خواهد بود.

مستقیم و معنيدار ميتواند طالق عاطفي را مورد پیشبیني قرار

نتیجه بعدی پژوهش این بود که بخشودگي بین فردی به طور

دهد .یافتههای این پژوهش همسو با یافتههای پژوهش عسگری و

معكوس و معني دار به پیش بیني طالق عاطفي ميپردازد .یعني،

گودرزی ( ،)26مؤید ،حاجي علي اکبری مهریزی و باق (،)27

با باال رفتن نمرات بخشودگي بین فردی نمرات طالق عاطفي

استلدر ( )2٨و شارما ( )29است.

کاهش و با کاهش نمرات بخشودگي بین فردی با احتمال زیادی

در تبیین همسویي یافتههای پژوهش ميتوان از دو منظر مباني

نمرات طالق عاطفي افزایش ميباید .یافتههای این پژوهش با

نظری و مباني پژوهشي به یافتهها توجه داشت .از منظر مباني

یافتههای پژوهش صفاریان طوسي ،ثوابي و خویينژاد (،)30

نظری باید اشاره کرد که ناگویي هیجاني مجموعهای از

کاظمیان و همكاران ( ،)14زاهدبابالن و همكاران ( ،)13فینچمن

نارسایيهای عاطفي ميباشد .که در آن فقدان ظرفیت عاطفي

و همكاران ( )31همسو بود .در تبیین همسویي یافتههای پژوهش

فرد منجر به شكست فرد در تشخیص و توصیف هیجانها و به

ميتوان از دو منظر مباني نظری و مباني پژوهشي به یافتهها توجه

کالم در آوردن آنها ميشود .بنابراین ،ناگویي هیجاني منجر به

داشت .از منظر مباني نظری باید اشاره کرد که بخشودگي یكي

دشواریهایي در فهم و تبادل هیجانات و احساسات ميشود

از فرایندهای روانشناختي ،ارتباطي و معنوی برای افزایش

( .)12زماني که چنین مشكلي برای یكي از زوجین پیش ميآید،

سالمت روان و التیام آزردگي است که الزمه رشد ارتباطي،

بدین معنا است که یكي از زوجین ناتوان در فهم و تبادل

عاطفي و جسماني است .بخشودگي تالشي برای حفظ عشق و

هیجانات و احساسات است .در حالي که روابط موفق زوجین

اعتماد در روابط و پایان دادن به سوگیریهای آسیبزا ،در نظر

نیازمند وجود سطح باالیي از درك و شعور نسبت به هیجانات و

گرفته است .سووالروند اسكینر بخشودگي را رهایي از احساس

احساسات طرف مقابل مي باشد .بنابراین ،زماني که فرد نمي-

انزجار نسبت به عمل ارتكابي غلط ،اغماض از طلب خسارت یا

تواند احساسات خود را به درستي انتقال دهد یا در درك

جبران عمل اشتباه از سوی فرد خطاکار و چشم پوشي از تقصیر

هیجانات و احساسات زوج خود با مشكل مواجه است ،در چنین

وی تعریف ميکند .وقتي زوجین دارای مهارت بخشودگي بین

حالتي به صورت تدریجي زوجین از هم فاصله احساسي و

فردی باشند ،ميتوانند زماني که از سوی یكي از زوجین اشتباه و

عاطفي ميگیرند و در نهایت ميتواند منجر به طالق عاطفي

یا خطایي صورت مي گیرد ،ببخشند و این خود عاملي است

شود .همچنین همسویي یافته پژوهش با یافته پژوهشهای مذکور

برای تقویت بنیان رابطه زوجین .با توجه به اینكه بخشودگي با

مي تواند علل روششناسي هم داشته باشد .برای مثال ،زماني که

سالمت روان رابطه مثبت و معنادار دارد ،لذا زوجیني که از

ابزار پژوهش مورد استفاده در تحقیقات برای جمعآوری دادهها

سطح بخشودگي بین فردی باالیي برخوردار هستند ،دارای

مشابه باشد ،ميتوان انتظار داشت که یافتهها همسویي داشته

سالمت روان بیشتری نیز هستند که خود عاملي مهم در مستحكم
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آنسته امیرخسروی و همکاران

نگه داشتن روابط بین زوجین مي باشد .طبیعي است که در طول

رضایت زناشویي یعني «ابراز شادی و رضایت شخص از

زندگي زوجین ،مشكالت ،سختي ها ،دشواریها و حتي

همسرش» مي باشد .به عبارت دیگر ،عالقه زوجین به یكدیگر و

اشتباهاتي رخ ميدهد ،اما آنچه که مهم است چگونگي مواجه با

نشاط و رضایت آنان از هم ،همان رضایت زناشویي است .اما

این رخدادهای سخت مي باشد تا شكاف عاطفي بین زوجین

وقتي نارضایتي از زناشویي وجود دارد یعني عالقه و نشاط در

شكل نگیرد .زوجیني که بخشنده هستند ،برای حفظ عشق و

رابطه زناشویي وجود ندارد .یعني زوجین ابزار شادی و رضایت

اعتماد در روابط تالش ميکنند و این عاملي است برای برای

از روابط زناشویي نمي کنند و مؤلفههای خشنودی ،رضایت و

حفظ روابط عاطفي بین زوجین .بنابراین ،بررسي مباني نظری

لذت حلقههای گمشده در رابطه زناشویي ميباشند .بنابراین

نشان ميدهد که بخشودگي بین فردی عاملي مثبت در کاهش

توضیحات ميتوان انتظار داشت که زماني که نارضایتي

طالق عاطفي زوجین مي باشد .از منظر روش شناسي و پژوهشي

زناشویي وجود دارد ،بین زوجین احساس عاطفي ،خشنودی و

هم ميتوان به مشابه بودن جامعه آماری به عنوان یكي از دالیل

لذت شدیدی حاکم نیست که خود این عامل ميتواند تهدیدی

همسویي یافتههای پژوهش اشاره کرد .برای مثال ،در پژوهش

برای رابطه عاطفي زوجین باشد و اگر به آن توجهي نشود مي-

های صفاریان طوسي ،ثوابي و خویينژاد ( ،)30کاظمیان و

تواند در بلند مدت باعث افزایش شكاف عاطفي و در نهایت

همكاران ( )14و فینچمن و همكاران ( )31زنان به عنوان جامعه

طالق عاطفي شود.

آماری پژوهش بودند که از این منظر به پژوهش حاضر شباهت

در مجموع و با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش و بحث

دارند .اهمیت جامعه آماری مشابه از این جهت است که متوجه

و تبیینهایي که راجع به یافتههای پژوهش شد ،ميتوان گفت

باشیم که جنسیت عامل متمایزکننده بسیاری از مؤلفهها و

که ناگویي هیجاني ،بخشودگي بینفردی و نارضایتي زناشویي

ویژگيهای روانشناختي بین زن و مرد ميباشد.

جزو عوامل مؤثر در طالق عاطفي زنان ميباشد .برای اینكه

همچنین نتیجه بعدی پژوهش این بود که رضایت زناشویي به

تالش شود تا طالق عاطفي زنان با همسران خود کاهش یابد باید

طور معكوس و معني دار به پیش بیني طالق عاطفي ميپردازد.

به مؤلفههای ناگویي هیجاني و نارضایتي زناشویي به عنوان

یعني با افزایش نمرات رضایت زناشویي با احتمال زیادی نمرات

عوامل تسریع بخش طالق عاطفي و به مولفه بخشودگي بین

طالق عاطفي کاهش و برعكس با کاهش نمرات رضایت

فردی به عنوان عاملي که باعث مي شود تا طالق عاطفي بین

زناشویي با احتمال زیادی نمرات طالق عاطفي افزایش مي یابد.

زوجین کاهش یابد ،توجه شود.

یافتههای این پژوهش همسو با یافته پژوهش زارع و صفیاری

از محدودیت این پژوهش تعداد زیاد پرسشنامه بود که احتمال

جعفرآباد ( ،)32استلدر ( ،)29فینچمن و همكاران ( )31ميباشد.

ميرود باعث خستگي و کاهش دقت و حوصله شرکتکنندگان

در تبیین همسویي یافتههای پژوهش مي توان از دو منظر مباني

شود .پژوهش حاضر ماهیت کمي داشته که در نهایت منجر به

نظری و مباني پژوهشي به یافته ها توجه داشت .از منظر مباني

ارائه مدل ساختاری طالق عاطفي در ارتباط با ناگویي هیجاني،

نظری باید اشاره کرد که رضایت زناشویي ،احساسات عیني از

بخشودگي بین فردی و نارضایتي زناشویي در زنان مراجعهکننده

خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است،

به مراکز مشاوره خانواده شد .پیشنهاد ميشود که در پژوهش

به هنگامي که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر مي گیرند.

دیگری همین موضوع با ماهیت کیفي و نظریه داده بنیاد انجام
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مطالعه قرار گیرد تا میزان قابلیت تعمیم یافتهها به جامعه زنان

 اعتبار و قابلیت،شود تا با مقایسه نتایج یافته های کمي و کیفي

مراجعه کننده به کلینیکهای روانشناختي و مراکز مشاوره

 در پژوهش حاضر جامعه آماری.اتكا به یافته ها افزایش یابد

.افزایش یابد

 پیشنهاد ميشود در پژوهش. تهران بوده است2 محدود به منطقه
 جامعه آماری متفاوت و گستردهتری مورد بررسي و،دیگری
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Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to determine the role of
Alexithymia, interpersonal forgiveness, and marital dissatisfaction on the
emotional divorce of women referred to family counseling centers.
Method: This study was an applied and correlational research design. All
women referred to psychological clinics and counseling centers approved by
the Tehran Psychological and Counseling Organization were selected from
the statistical population by random cluster sampling method. Data were
collected using Gutman Emotional Divorce Scale (2008), Alexithymia of
Begby et al. (1994), Interpersonal Forgiveness, Pollard et al. (1998), and
Enrich Marital Satisfaction (1989). Data were analyzed using Pearson and
OLS models.
Results: The results showed that Alexithymia (t = 4.77 and P≤0/001)
directly and interpersonal forgiveness (t = 8.06 and P≤0/001) and marital
satisfaction (t = 9.30 and P≤0/001) can predict inversely emotionally
divorce.
Conclusion: Alexithymia, interpersonal forgiveness, and marital dissatisfaction
have Basic role in predicting of emotional divorce, so improving their
functioning can improve family functioning and quality of life.
Keywords: Emotional Divorce, Alexithymia, Interpersonal Forgiveness,
Marital Dissatisfaction
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