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 خالصه 

 يجانیه می، تنظ يشناخت یریبه طالق بر اساس انعطاف پذ شیگرا ينیب شیپهدف پژوهش حاضر  مقدمه:

 بود.  کانادا میو مق رانیساکن ا يرانیا یدر زوج ها هیناسازگار اول یو طرح واره ها

های کاربردی و از لحاظ اجرا و شیوه گرداوری این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش روش کار:

نوع توصیفي همبستگي است. جامعه آماری پژوهش تمامي زوجین ایراني که در داخل ایران و ها از داده

 240از بین جامعه آماری پژوهش، تعداد ها گذشته باشد. سال از زندگي مشترک آن 5مقیم کانادا هستند و 

 زوج ایراني مقیم کانادا( به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. 110زوج ساکن ایران و  140زوج )

، پرسشنامه طرح وارۀ (1۹86پرسشنامه گرایش به طالق جانسون و مورو )ها از به منظور گردآوری داده

( 2010دنیس و وندروال ) پذیری شناختيپرسشنامه انعطافای(، گویه ۹0یانگ)فرم کوتاه، ویرایش سوم، 

(CFI)  ها از استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده (2003پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان )و

های فرهنگي آزمون همبستگي و رگرسیون استفاده شد که نتایج آزمون همبستگي نشان داد که بین مولفه

به  شیبا گرا هیناسازگار اول یهاطرح وارهبطه بین ای وجود ندارد و  راو اجتماعي با طالق زوجین رابطه

  .منفي استبه طالق  شیبا گراي جانیه میو تنظ يشناخت یریپذانعطاف مثبت و همبستگي بین طالق

های فرهنگي و اجتماعي قادر به پیش بیني طالق زوجین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد مولفه نتایج:

، -236/0برابر با  و طرد يدگیبر( برای Betaرگرسیوني استاندارد شده )نیستند و اینكه  مقدار ضریب 

ی برابر با مندجهت گرید، 187/0برابر با  مختل تیمحدود، 432/0برابر با  و عملكرد مختل يخودگردان

 میتنظو برای  -212/0ي برابر با شناخت یریپذانعطاف، 388/0ی برابر با و بازدار يگوش به زنگ، 348/0

 باشد.مي  -155/0ي برابر با جانیه

و عملكرد  يخودگردانبین، بدست آمده از بین متغیرهای پیش tبا توجه به مقدار آماره : گیرینتیجه

را به طالق  شیگراداری ی به شكل مثبت و معنيو بازدار يگوش به زنگی و مندجهت گرید، مختل

 کنند.بیني ميپیش

ناسازگار  یطرح واره ها ي،جانیه می، تنظيشناخت یریپذ انعطاف، به طالق شیراگ کلمات کلیدی:

 هیاول
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 مقدمه

انواع مختلفي از خانواده ها وجود دارند در جوامع امروزی 

و انواع  3، ناتني2، تک والدی1که شامل خانواده های هسته ای

شود. همراه با این تنوع خانواده ها، وقوع متفاوت دیگری مي

باشد. طالق یک واقعه توان تغییر ساختار خانواده را دارا مي

از  بیني نشده در خانواده است که بر هر یکحادثه ای پیش

اعضای خانواده در زمان های مختلف و روش های متفاوت 

اگرچه زوجین در نخستین روزهای ازدواج تاثیر مي گذارد.

کنند، اما برخي از آنها به احساس تعهد دائمي به یكدیگر مي

عنوان شوند. تعارض زناشویي بهمرور زمان دچار تعارض مي

الیق، دیدگاه شود که عتعامل بین زوج هایي در نظر گرفته مي

درصد افراد مطلقه تعارض  61ها و باورهای متضادی دارند. 

بیش از حد را یكي از دالیل طالق خویش گزارش کرده اند 

(. در دیدگاه سیستمي، تعارض را 2017، 4)گونزالس و ویتانن

ناشي از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در 

، فتحي آشتیاني، علي اکبری ها مي دانند )آقایوسفيبین زوج

(. هر چند تعارض در هر رابطه نزدیكي 13۹4و ایماني فر، 

پرهیز ناپذیر است ولي پیش در آمد جدایي همسران 

تعارضات زناشویي است که از بگومگوهای ساده آغاز شده 

تا درگیری های سهمگین گفتاری، کشمكش، کتک کاری 

فرو و گاهي شاید تا جدایي گسترش یابد )آرین 

، به نقل از 2000) 5(. گاتمن و لوینسون13۹6پورشهریاری، 

توان ( معتقدند با تحلیل ارتباط یک زوج مي2015، 6دیوید

احتمال به بن بست رسیدن ازدواج و رسیدن به طالق را 

ها بتوانند به شیوه مثبتي تعارضات را بیني کرد. اگر زوجپیش

باشند، وجود مدیریت کنند و توانایي حل آنها را داشته 

(. 2011، 7و شوارتز تتعارض فراوان آسیب زا نیست )سیفر

رابطه تعارض و رضایت زناشویي از پیشینه پژوهشي چندین 

(. تعارضات 2012، 8ساله ای برخوردار است )دش و تایلر

                                                           
1. nuclear family 

2. single families 
3 .stepfamilies 
4.  González & Viitanen 
5.  Gottman & Levenson 

شود زناشویي، پیش در آمد جدایي زوج ها محسوب مي

شایع  (. در نتیجه13۹4)حاجي حیدری، اسماعیلي و طالبي، 

کند ترین جلوه تعارضات جدید، یعني طالق بروز مي

 (. 2011)بهاری، 

مخرب تعارض است و آمار باالی  پیامدطالق، شایع ترین 

طوری که شیوع طالق در کشورهای غربي گواه آن است، به

(. 2017 ،۹درصد مي رسد )دی ویوجست 50آن به بیش از 

زدواج، حدود طبق آمار رسمي در ایران از هر هزار مورد ا

شود و ایران، چهارمین کشور دویست مورد به طالق منجر مي

جهان از نظر میزان نسبت طالق به ازدواج معرفي شده است 

(، همچنین 13۹3)نریماني، عبارسي، بیگیان کله مرز و بختي، 

طبق آمارهای ثبت احوال کشور فقط در ده سال اخیر، 

داده است که در نزدیک به یک میلیون طالق در ایران روی 

نتیجه آن، حدود دو میلیون زن و مرد، فقط در همین دهه 

گذشته، واقعه طالق را در ایران تجربه کرده اند. در این راستا 

جامعه ایراني نیز در دو دهه اخیر به رغم تمام سیاست گذاری 

های اجتماعي و برنامه ریزی های فرهنگي، به سمتي در حال 

بر تعداد افراد مطلقه افزوده مي  حرکت است که روز به روز

گرایش به طالق، به (. 13۹3نریماني و همكاران، )گردد 

تمایل و عالقه برای گسستن پیوند زناشویي و خروج از این 

رابطه طي فرایند قانوني اشاره دارد. روزلت، جانسون و 

(، گرایش به طالق را در چهار بعد مطرح 1۹86) 10مورو

ل تمایل به خروج از رابطه، ابراز کنند؛ این ابعاد شاممي

احساس، وفاداری و مسامحه است. بعد تمایل به خروج از 

رابطه به صورت فعال به بحث و تفكر راجع به مشكالت و 

پردازد؛ سعي در جستجوی راه حل برای برون فرایند طالق مي

شود )روزلت، جانسون و رفت از وضعیت فعلي را شامل مي

ه با بعد ابراز احساس، بررسي عوامل در رابط .(1۹86مورو، 

دهد که وجود اجتماعي مؤثر بر گرایش به طالق نشان مي

6.  David 
7.  Siffert & Schewartz 
8 . Dash & Taylor 
9 .De Vuijst 
1 0 .Rusbult, Johnson & Morrow 
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رضایت عاطفي یعني ابراز محبت و گفتگوی کالمي و انرژی 

شود عاطفي در روابط، منجر به کاهش گرایش به طالق مي

(. نقص در پاسخ دهي 13۹3)مختاری، میر فردی و محمودی، 

ف از عوامل مؤثر در بروز بي وفایي همدالنه و ابراز عواط

طور مستقیم بر کاهش رضایت زناشویي زناشویي است و به

 (.2010، 1گذارد )براوو و لپكیناثر مي

عوامل   عوامل متعددی تاثیرگذار است،در بررسي طالق، 

مختلفي از جمله عوامل فردی، اجتماعي، فرهنگي و جمعیت 

ز میان این عوامل، تأثیرگذاراست. ا شناختي برپدیده طالق

 عامل فردی طالق بیشتر مورد توجه مشاوران خانواده و

ازدواج قرار گرفته است که شامل ابعادی چون ویژگیهای 

شخصیتي و رواني وآموخته  ارثي، فیزیولوژیكي، ویژگیهای

از سوی (. 2015)عرب، ابراهیم زاده و مروتي، ها مي باشد 

عوامل موثر دیگر ویژگیهای جمعیت شناختي از دیگر 

زوجین، ازدواج در سنین پایین،  برزندگي زناشویي است. سن

 یا داشتن تفاوت سني زیاد زوجین تأثیر زیادی در حاالت

رواني و برنوع تبادالت و الگوهای تعاملي آنها دارد. جنسیت 

ناشي از تفاوتهای جنسي در  وتفاوتهای فیزیولوژیكي ورواني

یت شناختي است. نحوه زن و شوهر نیز از دیگر عوامل جمع

زناشویي زوجین و نحوه مقابله با استرسهای زندگي  روابط

فراواني دارد. طبقه  زناشویي نیز بر بروز پدیده طالق تأثیر

اقتصادی اجتماعي زوجین و میزان درآمد آنها، تعداد 

جمعیت شناختي  تحصیالت و دیگر متغیرهای فرزندان، میزان

احتمالي بروز  ت زناشویي واز عوامل تأثیر گذار بر مشكال

میزان طالق در (. 2011)باالرد و همكاران، طالق مي باشد 

سراسر دنیا به طور فزاینده ای، روبه رشد است و وابسته به 

اجتماعي و اقتصادی مي باشد که به طور  اشخاص، اثرات

، 2)کندریچ و درنتاگسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است 

پیامدهای حاصل از اختالل در ازدواج بعضي از (2016

زناشویي و افسردگي  عبارتند از، همبستگي مثبت بین تعارض

                                                           
1. Bravo & White Lumpkin 
2 Kendrick & Drentea 
3 Mirecki, Chou,  Elliott & Schneider 
4.  Thimm 

سطح پایین سالمت ( 2013، 3)میرچي، چو، الیوت و اشنایدر

 (2011)باالرد و همكاران،  ومشكالت شغلي جسماني

ها نیز بر روابط زناشویي نیز تاثیرگذار همچنین طرحواره

ایي انتزاعي خصوصیات متمایز کننده طرحواره، بازنم است.

ها در و عناصر برجسته یک واقعه است. بسیاری از طرحواره

اوایل زندگي شكل مي گیرند و خود را به تجارب بعدی 

 کنند، حتي اگر دیگر کاربرد نداشته باشندزندگي تحمیل مي

ها موجب سوگیری در  واره طرح(13۹0)ریزو و همكاران، 

شوند که در آسیب شناسي رواني بین ا ميتفسیر ما از رویداده

فردی به صورت سوء تفاهم، نگرش تحریف شده، گمانه 

، 4)تیم یابندهای نادرست و انتظارات غیرواقع بینانه بروز مي

آن دسته از طرح واره ها را که به  (1۹۹۹) 5انگی (.2013

های شوند طرحوارهمشكالت روان شناختي منجر مي

امد و معتقد است طرح واره ها، به الگوی ن ناسازگار اولیه مي

خود تداوم بخش خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و 

انگ یکنند. شود که رفتارها را هدایت ميادراکات اطالق مي

ها به دلیل ارضا نشدن بر این باور است که طرحواره( 1۹۹۹)

نیازهای هیجاني اساسي دوران کودکي به وجود مي آیند و 

بریدگي و  -1پنج نیاز تحولي کودک به پنج حوزه )مطابق با 

های محدودیت -3، خودگرداني و عملكرد مختل -2، طرد

گوش به زنگي بیش از حد  -4 دیگر جهت مندی، -3 مختل،

و بازداری( تقسیم شده اند که هر کدام شامل چند طرحواره 

های ناسازگار ، طرحواره(2005) 6به عقیده برنشتاین .است

اسا در ماهیت و طبیعت روابط بین فردی است. هر اولیه اس

مرحله تحولي جدید، نیازمند نقش ها، مسئولیت ها، توقعات 

ها شناختي و سازگاری های رفتاری است، بنابراین طرحواره

، 7)زاربشود ای پیشین با چالش روبرو ميراهبردهای مقابله و

هایي که در کنار آمدن با رویدادهای اوایل طرحواره (.2017

زندگي به کار رفته اند، در برخورد با رویدادهای بعدی 

ا کار آمد و گاهي ناسازگارانه هستند؛ بنابراین ممكن نزندگي 

5.  Young 
6.  Bernstein 
7.  Zarb 
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است بر روابط بعدی اثر بگذارند و مانع رضایت زناشویي 

اني که به عبارتي دیگر، زم (؛13۹1)اکبری و همكاران، شوند 

های ناسازگار اولیه نیازها ارضا نشوند ممكن است طرحواره

خاصي ایجاد گردد که بر روابط صمیمانه اثر بگذارند. 

های ها به دلیل تأثیری که بر سبکهمچنین طرحواره

گذارند، دلبستگي اختالالت شخصیت و اختالالت خلقي مي

 باشند توانند تأثیری غیرمستقیم بر روابط زناشویي داشتهمي

در ( 138۹). یوسفي و همكاران (13۹1)امیری و همكاران، 

های بي اعتمادی / بدرفتاری، پژوهشي در یافتند که طرحواره

بیني معیارهای سخت گیرانه و بازداری هیجاني، طالق را پیش

، ذوالفقاری، فاتحي زاده (1385)کنند. اندوز و حمید پور مي

ویشمن (، 2008) 1و بیچا برادبوری، فینچام (،1387)و عابدی 

در ( 1۹۹5) 4و کلیفتون (2004) 3استیلز (،2002) 2و دیلیسكي

های ناسازگار اولیه پژوهش خود گزارش دادند که طرحواره

با کاهش ابراز صفات مثبت به همسر، صمیمیت پایین 

زناشویي، مشكالت بین فردی و رضایت زناشویي پایین رابطه 

نشان دادند که رابطه  (2010) 5نهدارد. منز، بریت و ولیربرکیو

بین اضطراب دلبستگي و آسیب شناسي رواني به واسطه ی 

به ویژه طرد و بریدگي و خود جهت دهي برقرار  یشناختها

 است.

یكي از متغیرهایي که با آسیب شناسي روابط زناشویي در 

است )گوتر و  6پذیری شناختيارتباط است، انعطاف

های مختلفي در م اینكه پژوهشلي رغع (.2010، 7الیزابات

ی شناختي صورت گرفته است، اما در حال  مورد این سازه

حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگي تعریف این مفهوم 

 8طور کلي، توانایي تغییر آمایه های شناختيوجود ندارد. به

به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطي، 

پذیری شناختي ي انعطافعنصر اصلي در تعاریف عملیات

، لیو ها گان(. بعضي پژوهش2010، ۹است )دنیس و وندروال

                                                           
1 .Bradbury, Fincham & Beach 
2 .Whisman & Delinsky 
3.  Stiles 
4.  Clifton 
5.  ans, G. B., Breat, C., & Vlierberqne 
6 .Cognitive flexibility 
7 .Goetter, EM. Elizabeth 

( 2010) 11( و زونگ و همكاران2004) 10و ژانگ

پذیری شناختي را میزان ارزیابي فرد در مورد قابل انعطاف

ارزیابي در  کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این

پذیری شناختي کند. انعطافهای مختلف تغییر ميموقعیت

سازد که در برابر فشارها، چالش ها و سایر فرد را قادر مي

مسائل عاطفي و اجتماعي برخورد مناسب و کار آمد داشته 

پذیری شناختي، توانایي تغییر آمایه های باشد. انعطاف

شناختي به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر 

ییر دیدگاه یا محیطي است، یعني توانایي هایي مانند تغ

سازگاری انطباقي فرد با قوانین، تقاضاها با شرایط محیطي 

(. 2016، 12؛ کاربنال و تیم بانو2010جدید )دنیز و واندروال، 

توانایي تغییر آمایه های شناختي به منظور سازگاری با محرک 

های در حال تغییر محیطي عنصر اصلي در تعاریف 

(. 13۹5همكاران،  پذیری شناختي است )رستمي وانعطاف

توانند مشكالت پذیری شناختي دارند ميافرادی که انعطاف

های جدید را در سطوح مختلف بررسي کرده و و موقعیت

( 2012گزینه ها و ایده های جایگزین را ارائه کنند )دیبری، 

 ،13و همكاران و تحمل تعارض در آنها بیشتر است )مارتین

سختي روانشناختي پذیری شناختي و سرانعطاف (.2011

شود )حسیني و باعث افزایش شادکامي ذهني افراد مي

پذیری کمتری (. افرادی که از انعطاف13۹4همكاران، 

توانند یادگیری های اولیه خود را برخوردارند، به سختي مي

فراموش کنند، آنها بر یادگیری های قبلي خود که پیامدهای 

این پافشاری به کنند و منفي برایشان دارد پافشاری مي

رساند )کاربنال و سازگاری آنها با شرایط جدید آسیب مي

 (.2016و، نتیم پا

 کیفیت یک رابطه عاشقانه تا حد زیادی بر تجربه، بیان و

)ریچارد،  مبادله هیجانات مثبت در مقابل منفي بستگي دارد

تواند به ابرازات منفي )مانند نقد( مي( 2013، 14باتلر و گروس

8.  Cognitive sets 
9.  Dennis & Vander 
1 0.  Gan, Liu, Zhang 
1 1. Zong et al 
1 2.  Carbonella & Team Pano 
1 3 .Martin et al 
1 4.  Richards, Butler & Gross 
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، 1د )سوان، رنتفرو، گاسلینگرابطه منجر شو کیفیتافت 

از نظر هیجاني  مهم خود را طور منظم روابطافراد به(. 2013

که  هیجان چسبي است(، 2015، 2)آبوت کنندتوصیف مي

که  دهد و همچنین حاللي استزوجین را به هم پیوند مي

درون روابط، (. 2008)گروس،  کندپیوندها را فرسوده مي

خدمت اهداف انطباقي بسیاری است اما زماني که  درهیجان 

شدت و دوام یابد یا متناسب بافت نباشد به تنظیم  ازحدبیش

اختالفات بین گرایش پاسخ و رفتاری که نهایتاً بروز  .نیاز دارد

مان های عاطفيبه این حقیقت اشاره دارد که ما پاسخ یابدمي

 (2008)گروس،  کنیمتنظیم مي را

اند که تنظیم هیجاني مطلوب با عملكرد نشان دادهمطالعات 

ساالن ارتباط مناسب در انجام تكالیف شناختي در بزرگ

دارد. حتي در خردساالن نیز، این توانایي با عملكرد خوب 

های خواندن تحصیلي، مولد بودن، رفتار مناسب کالسي، نمره

یي (. توانا13۹2و ریاضي، رابطه مثبت دارد )میكائیلي منیع، 

وخو تنظیم هیجان منجر به خلق و راهكارهای بهبود خلق

کننده هستند. ها در تعیین مسیر زندگي کمکشود. هیجانمي

ای را هنگام وجود یک تهدید برای ها نظام هشداردهندهآن

ما فراهم و همچنین تجربیاتي در جهت تقویت رفتارها ایجاد 

سازگارانه  راهبردهای (. 13۹2ند )نجفي و همكاران، تکمي

عنوان عوامل مراقبتي و محافظتي توان بهتنظیم هیجان را مي

در برابر سالمت روان مطرح نمود، این دسته از راهبردها با 

ای، کاهش کاهش استرس ادراک شده، افزایش توان مقابله

ها، بار هیجاني و افزایش توان شناختي در رویارویي با موقعیت

ف و متنوع در رویارویي با های مختلحلاستفاده از راه

مشكالت و افزایش خودکارآمدی نقش مهمي در افزایش 

سالمت روان فرد دارد، این عامل در پیشینه پژوهشي درجوامع 

مختلفي مورد بررسي قرار گرفته از جمله اختالالت محور 

شكي، در تمامي این زهای پیک و دو روانپزشكي و بیماری

دهای سازگارانه در سالمت ها به ارتباط این راهبرپژوهش

ها اذعان های اختالالت و بیماریروان افراد و شدت نشانه

 .(2012، 3شده ست )آلدائو و نولن هوکسیما

                                                           
1 .Swann, Rentfrow  & Gosling 

پذیری شناختي، متغیر انعطافبه دلیل اینكه اثر سه 

با هم در  های ناسازگار اولیه و تنطیم هیجانطرحواره

نگرفته است این طالق مورد تحلیل قرار بیني گرایش به پیش

به بررسي تاثیر این سه عامل در احتمال  پژوهش بر آن بود که

پذیری انعطافطالق بپردازد چرا که بررسي وضعیت 

زوجین  های ناسازگار اولیه و تنطیم هیجانشناختي، طرحواره

تواند در شناسایي بهتر علل طالق گام مهمي به شمار رود. مي

از چنین مطالعاتي  بدست آمده هاییافتهبدیهي است 

توانند در دو حیطه پیشگیری و درمان، راهبردهای نویني مي

را در اختیار پژوهشگران، روان شناسان بالیني و دیگر عالقه 

مندان به این حوزه قرار دهند لذا پژوهش حاضر به دنبال 

های ناسازگار اولیه در خطر طالق و بررسي نقش طرحواره

ارتباطي و سبک اسنادی زوجین اثر تعدیل کنندگي الگوهای 

بود، بنابراین محقق قصد داشت به سوال اساسي زیر پاسخ 

پذیری بیني گرایش به طالق براساس انعطافآیا پیش، دهد

های ناسازگار اولیه در شناختي، تنظیم هیجاني و طرح واره

بیني آیا پیشپذیر است؟  های ایراني ساکن ایران امكانزوج

پذیری شناختي، تنظیم اساس انعطافگرایش به طالق بر 

های ایراني های ناسازگار اولیه در زوجهیجاني و طرح واره

 پذیر است؟ مقیم کانادا امكان

 روش

های کاربردی و از این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش

ي نوع توصیفها از لحاظ اجرا و شیوه گرداوری داده

جامعه آماری پژوهش تمامي زوجین ایراني همبستگي است. 

دگي سال از زن 5که در داخل ایران و مقیم کانادا هستند و 

آماری پژوهش،  از بین جامعهها گذشته باشد. مشترک آن

زوج ایراني  110زوج ساکن ایران و  140زوج ) 240تعداد 

 مقیم کانادا( به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.

عنوان نمونه، شامل موارد زیر اب افراد بهمالک های انتخ

 باشد:مي

2.  Abbott 
1 . Aldao & Nolen-Hoeksema 
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  سال سابقه زندگي مشترک هم  5داشتن حداقل

در بین زوج های ساکن ایران و هم زوج های 

 مقیم کانادا

  سال سابقه اقامت در بین زوج  3داشتن حداقل

 های مقیم کانادا

 رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش 

 مالک هاى خروج از پژوهش:

 م تمایل به ادامه شرکت در پژوهشعد-1

 تحت درمان روانپزشک یا رواندرمانى بودن -2

 

 ابزار گرد آوری اطالعات

این پرسشنامه شامل جنسیت، پرسشنامه جمعیت شناختی: 

سن، تحصیالت، مدت آشنایي، نوع ازدواج، مدت زمان 

ازدواج و تعداد فرزند بود. که پایایي پرسشنامه فوق براساس 

 محاسبه شد. ۹1/0کرونباخ آلفای 

: (198۶پرسشنامه گرایش به طالق جانسون و مورو )

( 1۹86این پرسشنامه توسط روزلت، جانسون و مورو )

باشد و برای ارزیابي سؤالي مي 28طراحي شده است. که 

 4رود که دارای ق به کار ميزوجین مستعد و متمایل به طال

بعد تمایل برای خارج سؤال دارد. شامل  7بعد است و هر بعد 

ق(، بعد تمایل به مسامحه، بعد ابراز شدن )متمایل به طال

احساسات و بعد وفاداری است. هر آیتم به وسیله مقیاس 

، 1شود )هرگز=تایي نمره گذاری مي 7درجه بندی 

، 6، خیلي زیاد=5، زیاد=4، کم=3، خیلي کم=2بندرت=

رات سواالت (؛ بنابراین نمره هر بعد حاصل جمع نم7همیشه=

مربوط به همان بعد است. نمره باال در مؤلفه اصلي یعني 

گرایش به طالق حاکي از میزان باالیي تمایل به طالق در 

و  ها است. چنانچه فرد در ابعاد ابراز احساسآزمودني

وفاداری نمرات باالیي کسب کند، نمره تمایل به طالق در 

ط به این دو یابد؛ نمره گذاری سؤاالت مربووی کاهش مي

بعد جهت محاسبه نمره کل معكوس است. روزلت، جانسون 

و مورو در تحلیل آماری این پرسشنامه ضریب آلفا را برای 

(، بعد ابراز ۹1/0بعد خارج شدن )متمایل به طالق( )

( 86/0( و بعد مسامحه )67/0( بعد وفاداری )76/0احساسات )

تمادی و گزارش کردند. این پرسشنامه توسط داوودی، اع

( در ایران هنجاریابي شد که میزان اعتبار آن با 1388بهرامي )

 8۹/0) 88/0استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای کل نمونه 

برای مردان( و میزان آلفای کرونباخ برای  87/0برای زنان و 

، ابراز احساسات 8۹/0خرده مقیاس تمایل برای خارج شدن 

به دست آمده است؛  72/0و مسامحه  86/0، وفاداری ۹0/0

همچنین روایي پرسشنامه به صورت بررسي محتوایي توسط 

پنج متخصص روان شناسي و مشاوره بررسي شده که مورد 

 تائید بوده است.

پرسشنامه طرح وارۀ یانگ)فرم کوتاه، ویرایش 

( 1۹۹0یانگ) توسط پرسشنامه اینای(: گویه 90سوم، 

 های واره طرح گزارشي - خود شد. پرسشنامة ساخته

 طرح از حیطه 18 که است ماده ۹0 دارای اولیه، ناسازگار

 هیجاني، محرومیت قبیل از اولیه های ناسازگار واره

 انزوای ، بدرفتاری / اعتمادی بي ثباتي، بي / رهاشدگي

 عشقي( شكست مهری)بي بي / نقص بیگانگي، / اجتماعي

 پذیری آسیب عملي، کفایتي بي  /وابستگي درپیشرفت،

ایثار)فداکاری(،  اطاعت، گرفتاری، بیماری، و ضرر نسبت به

  /داشتن استحقاق سختگیرانه، معیارهای هیجاني، بازداری

 ناکافي، انضباطي خود  /داری خویشتن داشتن، برتری

 را اندازه خود  تنبیهي بدبیني، / نگراني توجه، جلب  /تحسین

 نمره تایي 6 یبند درجه مقیاس وسیله به آیتم گیرد. هر مي

 = 2نادرست است. من مورد در کامالً=1شود) مي گذاری

 است درست مقداری = 3است.  نادرست من مورد در تقریباً

 =5است. درست مورد من در اندکي =4باشد. غلط اینكه تا

 من مورد در کامالً =6است. درست من مورد در تقریباً

 نمرات جمع با پرسشنامه این نمره های است(. بنابراین درست

 هر دیگر عبارت آید. به مي دست به مقیاس هر های ماده

 ناسازگاراولیه واره طرح نوع که است ماده 5 دارای مقیاس

 گیری اندازه های نمره بیشینه و گیرد. کمینه مي اندازه را

 نمرۀ که باشد، مي6 تا1 بین اولیه ناسازگار واره های طرح

در  ناسازگاراولیه های واره طرح باالی میزان از حاکي باال

 کوتاه فرم هنجاریابي بر عالوه ایران است. در ها آزمودني

 (،1386و بشارت) آهي توسط سوالي( 75 اول )فرم ویرایش
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 این در سوالي( که۹0 کوتاه سوم) فرم ویرایش جدید فرم

 و بهرامي یوسفي، اعتمادی، توسط شده، استفاده تحقیق

پرسشنامه طرح واره های روایي و اعتبار  (1387همكاران)

نفری در دو مرحله  57۹ناسازگار اولیه بر روی یک نمونه  

 این بررسي شد. در (185و مرحلة دوم  3۹4)مرحلة اول

 با اولیه ناسازگار های واره طرح اعتبار پرسشنامة بررسي

 درکل کردن نیمه دو و کرونباخ آلفای روش دو از استفاده

( و 84/0و  87/0در دختران) (،86/0و  ۹1/0به ترتیب) نمونه

( بود)یوسفي، اعتمادی، بهرامي و 81/0، 84/0در پسران)

. همچنین در این پژوهش پایایي این (1387همكاران،

 شد. محاسبه 78/0پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

پذیری شناختی دنیس و وندروال پرسشنامه انعطاف

(2010( )CFI:)  این پرسشنامه توسط دنیس و وندروال

 20( معرفي شده و یک ابزار خود گزارشي کوتاه 2010)

پذیری سوالي است که برای سنجش نوعي از انعطاف

شناختي که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزیني افكار 

رود که ، به کار ميتناکارآمد با افكار کارآمدتر الزم اس

شود. لیكرت نمره گذاری ميدرجه ایي  7بر اساس مقیاس 

این پرسشنامه برای ارزیابي میزان پیشرفت فرد در کار بالیني 

و غیر بالیني و برای ارزیابي میزان پیشرفت فرد در ایجاد 

تفكر انعطاف پذیر در درمان شناختي رفتاری افسردگي و 

رود. اعتبار همزمان این های رواني به کار ميسایر بیماری

و روایي همگرایي آن با مقیاس  -3۹/0با پرسشنامه برابر 

بود )دنیس و  75/0پذیری شناختي مارتین و رابین انعطاف

(. در ایران شاره و همكاران )به نقل از 2010واندر وال، 

( ضریب بازآزمایي 2013سلطاني، شاره، بحرینیان و فرماني، 

و ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  71/0کل مقیاس را 

های این اند. آلفای کرونباخ دادهش نمودهگزار ۹0/0

 بدست آمد. 75/0پرسشنامه در این پژوهش 

این : (2003پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان )

( تهیه شده است؛ 2003مقیاس توسط گراس و جان )

گویه تشكیل شده است که دارای دو  10مقیاس فوق از 

نشاني ( و فرو6تا  1خرده مقیاس ارزیابي مجدد )سواالت 

ها بر اساس مقیاس باشد. پاسخمي (10تا  7)سواالت 

( و برای 1، از کامالً مخالف )(لیكرت )هفت درجه ای

باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای ( مي7کامالً موافق )

( گزارش شده است و برای فرونشاني 7۹/0ارزیابي مجدد )

و اعتبار بازآزمایي بعد از سه ماه و برای کل مقیاس  73/0

(. ضریب 2003گزارش شده است )گراس و جان،  6۹/0

همساني دروني این مقیاس در کارمندان ایالتي و 

دانشجویان کاتولیک دانشگاه میالن برای ارزیابي مجدد 

 63/0تا  42/0و برای فرونشاني  68/0تا  48/0در دامنه ای از 

بدست آمده است.. نسخه فارسي پرسشنامه تنظیم هیجاني 

ر فرهنگ ایراني توسط قاسم پور، ایل بیگي گراس و جان د

( مورد هنجاریابي قرار گرفته است. در 13۹1و حسن زاده )

این پژوهش، اعتبار مقیاس بر اساس روش همساني دروني 

( و روایي پرسشنامه 81/0تا  60/0)با دامنه آلفای کرونباخ 

( r=13/0مذکور از طریق تحلیل مؤلفه اصلي با استفاده از )

 مالکي مطلوب گزارش شده است. و روایي

های آمار تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش به منظور

توصیفي و آمار استنباطي استفاده شد. بخش آمار توصیفي: 

شامل جداول، نمودارها، میانگین و انحراف استاندارد 

باشد و در بخش آمار استنباطي با توجه نرمال بودن داده مي

های پژوهش از ضرایب همبستگي ها و رعایت پیش فرض

پیرسون، آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده 

 است. 

 نتایج

های جمیعت شناختي پژوهش حاضر نشان داد که  از یافته

 65هستند   حاضر که در پژوهشکانادا  میمق یهازوجمیان 

 رانیساکن ا يرانیا یهازوج نفر مرد و در بین 45زن و  نفر

 میمق یهازوجباشند و از میان مينفر مرد  56نفر زن و  84

نفر  32 ،پلمیفوق دنفر  14هستند  حاضر که در پژوهشکانادا 

دارای مدرک نفر  36و  ارشد ينفر کارشناس  28، يکارشناس

نفر  11 رانیساکن ا يرانیا یهازوج دکتری هستند و در بین

 ،پلمیفوق دنفر  1۹، پلمیدنفر  17دارای تحصیالت زیردیپلم، 

دارای نفر  10و  ارشد ينفر کارشناس  31، ينفر کارشناس 52
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کانادا  میمق یهازوجمدرک دکتری هستند؛ همچنین از میان 

 اند و تمامينفر در کانادا ازدواج کرده 14نفر در ایران و  ۹6

 اند. نیز در ایران ازدواج کرده رانیساکن ا یهازوج

طرح  منظور بررسي رابطه بین عوامل فرهنگي و جتمعي به

 میو تنظ يشناخت یریپذانعطاف ه،یناسازگار اول یهاواره

و  رانیساکن ا يرانیا یهابه طالق در زوج شیگراي با جانیه

 از آزمون همبستگي و رگرسیون ،کانادا میمق يرانیا یهازوج

 ادامه درها  آزمون نیا یاجرا به مربوط جینتااستفاده شد که 

.است شده ارائه

 

 یرهای پژوهشنمرات متغ یآمار فیتوص .  2جدول

 کشیدگي کجي انحراف معیار میانگین 

 0.556 0.886 16.2936 52 بریدگي و طرد

 0.530 0.985 13.2171 36.024 خودگرداني و عملكرد مختل

 0.430- 0.001 7.8575 29.012 محدودیت مختل

مندیدیگر جهت  43.183 12.3260 0.372 0.480 

 0.768 0.651 15.7407 55.378 گوش به زنگي و بازداری

يشناخت یریپذانعطاف  104.634 16.1807 -0.272 0.236 

يجانیه میتنظ  45.427 9.0226 -0.177 0.411 

 0.263 0.900 22.9178 81.098 گرایش به طالق

 

 و هیجاني تنظیم شناختي، پذیریانعطاف اولیه، ناسازگار هایواره طرح متغیرهای به مربوط نمرات آماری توصیف 1  جدول در

 اینكه به توجه با .است شده های کجي و کشیدگي ارائهبه همراه شاخص نمرات معیار انحراف و میانگین شامل طالق، به گرایش

  .برخوردارند بهنجار توزیع از 05/0 سطح در هاشود دادهمي نتیجه گرفته باشدمي -2 و+ 2 بین هاداده کشیدگي و چولگي مقادیر
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 گرایش با هیجاني تنظیم و شناختي پذیریانعطاف اولیه، ناسازگار هایواره فرهنگي، طرح-. ضرایب همبستگي بین عوامل اجتماعي2جدول 

طالق به  
 1 2 3 4 5 6 7 8 ۹ 10 11 12 13 14 15 

               1 بریدگي و طرد-1

خودگرداني و -2

 عملكرد مختل

835/0 ** 1              

516/0 محدودیت مختل-3 ** 384/0 ** 1             

68۹/0 مندیدیگر جهت-4 ** 613/0 ** 577/0 ** 1            

گوش به زنگي و -5

 بازداری

677/0 ** 638/0 ** 647/0 ** 763/0 ** 1           

 یریپذانعطاف -6

 يشناخت

472/0-
** 

604/0-
** 

070/0-  256/0-
* 

286/0-
** 

1          

-302/0 يجانیه میتنظ -7
** 

345/0-
** 

011/0-  160/0-  250/0-
* 

238/0 * 1         

215/0 جنسیت-8  163/0-  20۹/0-  018/0-  204/0-  13۹/0-  08۹/0  1        

0۹7/0 سن-۹  121/0  003/0-  05۹/0  061/0  036/0  014/0  141/0-  1       

-076/0 تحصیالت -10  061/0-  035/0-  122/0-  070/0  2۹5/0 ** 177/0-  25۹/0-
* 

004/0-  1      

-160/0 مدت آشنایي -11  15۹/0-  025/0-  021/0  003/0-  275/0 * 055/0  146/0-  070/0-  067/0  1     

050/0 نوع ازدواج -12  073/0  040/0-  046/0  045/0-  01۹/0-  10۹/0  004/0  027/0-  113/0-  107/0-  1    

258/0 مدت زمان ازدواج-13 * 236/0 * 017/0  216/0  213/0  117/0-  037/0-  034/0  741/0 ** 048/0-  170/0-  001/0  1   

-004/0 تعداد فرزند-14  033/0-  074/0-  0۹2/0  020/0  046/0-  074/0  216/0  378/0 ** 1۹3/0-  172/0-  1۹6/0  522/0 ** 1  

346/0 طالق به گرایش -15 ** 455/0 ** 1۹8/0  342/0 ** 215/0  3۹0/0-
** 

244/0-
* 

14۹/0  030/0  075/0-  087/0-  161/0  151/0  156/0  1 

 01/0معني داری در سطح **          05/0معني داری در سطح    *

 

 طرح بین همبستگي ضریب 2 جدول در مندرج نتایج اساس بر

طرد، خودگرداني و عملكرد  و اولیه بریدگي ناسازگار هایواره

مثبت و همبستگي  طالق به گرایش مندی باجهت مختل و دیگر

به طالق  شیبا گراي جانیه میو تنظ يشناخت یریپذانعطافبین 

 همبستگي (.p<01/0)است  دارمعني 01/0 آلفای سطح در و منفي

باشد دار نميطالق نیز معني به بین سایر متغیرها با گرایش

(05/0<P.) عوامل اساس بر طالق به گرایش بینيبه منظور پیش 

 پذیریانعطاف اولیه، ناسازگار هایفرهنگي، طرحواره-اجتماعي

از آزمون رگرسیون چندگانه به صورت  هیجاني، تنظیم و شناختي

 آماره از هامانده باقي استقالل بررسي همزمان استفاده شد. برای

 با برابر واتسون-دوربین آماره مقدار. شد استفاده واتسون-دوربین

 تا 5/1 فاصله در آن مقدار اینكه به توجه با که بدست آمد 120/2

 هامانده باقي استقالل فرض پیش گفت توانمي دارد قرار 5/2

متغیرهای  بین چندگانه همخطي وجود بررسي برای .شد رعایت

 (VIF) واریانس تورم عامل و تحمل هایشاخص از بینپیش

 مفروضه از انحرافي شد، که با توجه به نتایج بدست آمده استفاده

 . نشد مشاهده  چندگانه همخطي
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 پذیریانعطاف اولیه، ناسازگار هایواره طرح فرهنگي،-اجتماعي عوامل طریق از طالق به گرایش بیني پیش برای رگرسیون تحلیل .3جدول 

هیجاني تنظیم و شناختي  

 

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 شده

t 

سطح معني 

 داری

   

 

B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

R R مجذور   Fمقدار  
سطح معني 

 داری

620/0 0.040 2.098  35.529 74.524 ثابت  384/0  ۹45/2  01/0  

     0.360 0.922- 0.193- 0.293 0.270- بریدگي و طرد

خودگرداني و عملكرد 

 مختل

0.781 0.366 0.451 2.132 0.037     

     0.040 2.092 0.299 0.420 0.878 محدودیت مختل

     0.183 1.347 0.242 0.333 0.448 مندیدیگر جهت

     0.031 2.203 0.414 0.273 0.601 گوش به زنگي و بازداری

     0.130 1.534- 0.219- 0.202 0.310- يشناخت یریپذانعطاف

     0.123 1.562- 0.170- 0.277 0.432- يجانیه میتنظ

     0.183 1.345 0.159 5.492 7.385 جنسیت

     0.531 0.629- 0.097- 0.390 0.246- سن

     0.262 1.131 0.129 1.991 2.251 تحصیالت

     0.419 0.814 0.087 0.128 0.104 مدت آشنایي

     0.168 1.395 0.145 3.653 5.095 نوع ازدواج 

     0.548 604. 0.105 0.443 0.268 مدت زمان ازدواج

     0.327 987. 0.123 2.868 2.830 تعداد فرزند

 

 01/0 سطح در F=۹45/2 آماره مقداره 3با توجه به نتایج جدول 

 بین پیش متغیرهای گرفت نتیجه توانمي بنابراین. است دارمعني

. دارند را طالق به گرایش یعني مالک متغیر بینيپیش توانایي

 به گرایش با بین پیش بین متغیرهای چندگانه همبستگي ضریب

درصد از  4/38( مي باشد. این متغیرها در مجموع 620/0) طالق

 کنند. را پیش بیني مي طالق به تغییرات گرایش

 و عملكرد مختل يخودگردانبین،  پیش از بین متغیرهای

(05/0>p ،451/0=β و )05/0ی )و بازدار يگوش به زنگ>p ،

414/0=βرا به طالق  شیگراداری ( به صورت مثبت و معني

بین نیز قادر به پیش بیني کنند. سایر متغیرهای پیشبیني ميپیش

  (.p>05/0باشد )گرایش به طالق نمي

 

 بحث و نتیجه گیری

و  يفرهنگ- يرابطه عوامل اجتماع يبررسهدف پژوهش حاضر 

ناسازگار  یهاو طرح واره يجانیه میو تنظ يشناخت یریانعطاف پذ

 میو مق رانیساکن ا يرانیا یبه طالق در زوج ها شیبا گرا هیاول

به طالق در  شیبا گرا سن نیببود . به منظور بررسي رابطه  کانادا

از  ،کانادا میمق يرانیا یهاو زوج رانیساکن ا يرانیا یهازوج

ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. که نتایج نشان داد که با 

شود داری ضریب بدست آمده نتیجه گرفته ميتوجه به عدم معني

ای وجود ندارد؛ همچنین با رابطه به طالق شیسن و گراکه بین 

شود داری ضریب بدست آمده نتیجه گرفته ميتوجه به عدم معني
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ای وجود رابطه به طالق شیدواج و گرامدت زمان ازکه بین 

 ندارد. نتایج دیگر آزمون پیرسون چنین بود که بین میزان

تعداد ای وجود ندارد و که بین رابطه به طالق شیو گرا التیتحص

ای وجود ندارد؛ و با توجه به رابطه به طالق شیفرزندان و گرا

که توان نتیجه گرفت مي بدست آمده Fمقدار  عدم معني داری

 يبصورت سنت ،يدوست قیکه از طر یافراد به طالق شیگرا بین

داری وجود ندارد. تفاوت معنياند ازدواج کرده يلیو بصورت فام

های جمعیت شناختي و گرایش به در بررسي روابط بین مولفه

ای همسو طالق از لحاظ آماری رابطه معني داری پیدا نشد که یافته

تحقیقات مختلف بیانگر این واقعیت . ها مشاهده نشدبا این یافته

است که زوج هایي که تحصیالت خوبي ندارند یا تفاوت 

تحصیالت قابل توجهي داشته بیشتر در خطر انحالل زناشویي قرار 

  (13۹0؛ مولوی، 13۹1)بني جمالي و همكاران، دارند 

در نتایج خود بیان مي کنند زوج ( 13۹3)شكر کن و همكاران 

ت خوبي ندارند و یا تفاوت تحصیلي آنان قابل هایي که تحصیال

توجه است، میزان آشنایي آنها از هم دیگر کم و بلوغ عاطفي 

کمتری دارند. این افراد نمي توانند در مقابل تغییرات فشارزای 

زندگي به خوبي عمل کنند لذا کمتر از بودن با یكدیگر لذت برده 

د مي تواند خطر و کمتر برای همدیگر جاذبه دارند، که این خو

انحالل رابطه زناشویي را به دنبال داشته باشد. آنها همچنین بیان 

کردند که افراد با عملكرد شغلي پایین و درآمد اقتصادی کمتر در 

افشارزنجاني و همچنین در نتایج  .معرض طالق بیشتری مي باشند

وجود مشاوره قبل از ازدواج از علل کاهش  (138۹همكاران )

ست آمد که با نتایج تحقیق افشار زنجاني و همكارانش طالق به د

مشاوره قبل از  هم خواني دارد. آنها در تحقیق خود نیز پیشنهاد

ازدواج را راهي برای شناسایي اختالالت رواني و کاهش طالق 

در مقایسه بین زوجین در معرض طالق و زوجین  .بیان نمودند

عادی چنین نشان داده شد که طالق در ازدواج غیرفامیلي بیشتر 

دیده مي شود. گرچه ازدواج های فامیلي با افزایش بیماری های 

ولي به دلیل آشنایي و  (؛13۹1)موحدیان، مادرزادی همراه است 

شود. که البته  شناخت قبل از ازدواج میزان طالق کمتر دیده مي

به نتایج مشابهي در این زمینه دست پیدا نكردیم. اما صیاد پور بیان 

مي کند که میزان شناخت و آشنایي پیش از ازدواج یكي از پیش 

 (.13۹5)صیادپور،  بیني های قوی سازگاری زناشویي است

پذیری میان انعطاف نتایج آزمون همبستگي نیز نشان داد که 

طالق زوجین ارتباط منفي معني دار وجود ایش گرروانشناختي با 

طور منفي طالق پذیری روانشناختي قادر است بهدارد و انعطاف

زوجین را تبیین کند. در این خصوص نیز تاکنون پژوهشي صورت 

توان بیان داشت که نگرفته است ولي در تبیین نتایج حاصله مي

با نیازها و  یكي از عواملي که سبب سازگاری هر چه بیشتر انسان

تهدیدهای زندگي است و با سالمت روان رابطه نزدیک دارد، 

پذیری روان شناختي باشد. انعطافپذیری روانشناختي ميانعطاف

به توانایي افراد برای تمرکز بر موقعیت فعلي و استفاده از فرصتهای 

آن موقعیت برای گام برداشتن در جهت اهداف و ارزش های 

رویدادهای روانشناختي چالش برانگیز با  دروني به رغم حضور

ویالردگا، ویلیت و  -ناخواسته اشاره دارد )هیز، لوین، پالمپ 

پذیری روان شناختي باال (. افراد دارای انعطاف2013پیستورال، 

رفتارشان را در هر موقعیت، بیشتر بر اساس ارزش ها و اهدافشان 

های موقعیت فعلي و کمتر بر اساس رویدادهای دروني یا وابستگي 

، کاتز، زیچ و اورسیلو 2011دهند )بوند و همكاران، شان نشان مي

( و اپستین، چن و 13۹0های مهین ترابي )(. نتایج پژوهش2014، 

پذیری روان ( نشان داده است که انعطاف2005کامجو ) -بیدر 

داری برای کیفیت روابط زناشویي بیني کننده معنيشناختي پیش

خود با  پزوهش( در 13۹6خواه و بهزادی پور ) صداقت. است

بیني کیفیت روابط زناشویي بر اساس باورهای عنوان پیش

پذیری روانشناختي نشان داد که ارتباطي، ذهن آگاهي و انعطاف

بیني کیفیت پذیری روان شناختي بیشترین تأثیر را در پیشانعطاف

توان حاضر، مي های پژوهشروابط زناشویي دارد. با توجه به یافته

نتیجه گرفت که الگوهای ارتباطي خانواده، ساختار انگیزشي و 

پذیری روانشناختي از عوامل تأثیر گذار در طالق هیجاني انعطاف

توان در باشد؛ بنابراین بافته های پژوهش حاضر را ميزوجین مي

 .پیشگیری از طالق زوجین به کار بست

ن تنظیم هیجان و گرایش به همچنین نتایج حاکي از آن بود که بی

ین نتایج از یک سو اطالق را به منفي و معكوس وجود دارد که 

، باتلر و همكاران (2005)های ابوت در راستای نتایج پژوهش
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، ریچاردز، باتلر، گراس (2000)، گاتمن و لوینسون (2003)

بوده است. این  (2005)و تاشیرو  (2008)دانهام  (2003)

های خود دریافتند که بین تنظیم هیجاني هشپژوهشگران در پژو

و نارضایتنمدی زناشویي و طالق رابطه وجود دارد و تنظیم 

بیني کیفیت روابط زناشویي، رضایت هیجاني قادر به پیش

مغایر  باشد. از سوی دیگر نتایج این پژوهشزناشویي و طالق مي

باشد، این مي (2007)با نتایج پژوهش فردیس و والس 

پژوهشگران در پژوهش خود گزارش دادند که بین بیان هیجاني 

تنظیم هیجان در  و رضایت زناشویي رابطه معناداری وجود ندارد.

)رایان و  باشدروابط زناشویي و عاشقانه یک ضرورت مي

تنظیم هیجان در روابط بسیار است؛ در (، 2002همكاران، 

و کینه جای خود را به سازگاری  تعارضات زناشویي، انتقام گرفتن

داده است؛ آنها هیجانات منفي خود را تنظیم و پاسخ مثبت 

ثباتي هیجان و تكانشگری، همسران دهند. افراد دارای بيمي

شوند، در حالي که افراد دارای ثبات و نامطلوبي در نظر گرفته مي

ب هیجان باز و بیانگر، دارای روابط شادتری هستند. به این ترتی

روشن است که تنظیم هیجان یک اصل مهم در تعیین کیفیت 

آید اما ها اختالفاتي پیش ميرابطه است. در زندگي اغلب زوج

های هیجاني مهم است. بسیاری از زوجین نحوه مدیریت این تكانه

طوری که با مهار بیان هیجانات خود از طریق صورت و تن صدا به

ه چه هیجاني هستند، به رابطه داند که در حال تجربهمسرشان نمي

کنند. دهند. در حقیقت هیجان خود را سرکوب ميادامه مي

سرکوب هیجان زوجین منجر به تجربه ذهني منفي و رفتار منفي و 

منفي  غلط و همچنین منجر به برانگیختگي زیاد و اظهارات

کنند که روابط هم اشاره مي (2000) بل و کالكینس شود.مي

هایي برای تنظیم هیجان هستند. روابط وجيورودی و هم خر

های تنظیم عنوان بافت رشدی اولیه برای اکتساب موفق مهارتبه

های تنظیم هیجان پیش کنند. بالعكس، مهارتهیجان عمل مي

باشند. افرادی نیازی برای درگیری کامل در روابط اجتماعي مي

زناشویي ها وارد بزرگسالي و زندگي که بدون داشتن این مهارت

گردند. روابط دوسویه بین تنظیم شوند دچار مشكل ميمي

نامناسب هیجان و پریشاني روابط زوجین اغلب کم ارزش تلقي 

گونه که تنظیم نامناسب هیجان فشار منفي شود. درست همانمي

ای نیز گذارند، اختالف رابطهروشني روی تعامالت زوجین مي

باالیي دارند دچار مشكل کند.  تواند افرادی را که ثبات عاطفيمي

تنظیم نامناسب هیجان درون فردی موجب به وجود آمدن تنظیم 

 شود.نامناسب بین فردی و بالعكس مي

های ناسازگار نتایج آزمون همبستگي نشان داد که بین طرحواره

های حاصل از یافتهاولیه با گرایش به طالق رابطه وجود دارد که 

(، حاماچي 13۹6عل زاده و همكاران )های لاین بخش با یافته

 (، ذوالفقاری و همكاران2000(، حمیدپورواندزوز )2006)

 باشد.( همسو و همخوان مي2007(، یوسفي و همكاران )2008)

ها با توان بیان کرد که افزایش این طرحوارهدر تبیین این یافته مي

های اولیه افزایش طالق همراه است. هر چه حضور طرحواره

یابد .با زایش یابد، رضایت و صمیمیت زناشویي کاهش مياف

های ناسازگار اولیه ( طرحواره2005) و براون توجه به نظر یانگ

رسان هستند که حاصل الگوهای هیجاني و شناختي خود آسیب

برآورده نشدن نیازهای اساسي در محیط اولیه کودک در ارتباط 

شوند و بر نحوه مي با پدر و مادر است و در سیر زندگي تكرار

گذارند، تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تأثیر مي

های ناسازگار ناکارآمدند، نارضایتي و عدم طرحواره ازآنجاکه

صمیمیت در روابط زناشویي را در پي دارند و زمینه را برای 

کنند و به همین خاطر است که طالق ایجاد جدایي فراهم مي

های یافتهطه طرحواره به گرایش به طالق .همچنین رابشودمي

( همسو 13۹2های آزادبخت و وکیلي )حاصل از این بخش با یافته

توان بیان کرد که از نظر مي دیگر در تبیین باشد.و همخوان مي

یانگ کساني که طرحواره شان در حوزه طرد و بریدگي قرار 

بخشي با توانند دلبستگي ایمن و رضایت دارد، چنین افرادی نمي

دیگران ایفا کنند و بر این باورند که نیاز آنها به ثبات، امنیت، 

های محبت، عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد. طرحواره

شوند، این ناسازگار موجب سوگیری هایي در تفسیر وقایع مي

سوگیری ها در آسیب شناسي رواني به صورت سوءتفاهم ها، 

غلط، اهداف و انتظارات غیر های نگرش های تحریف شده، فرض

کنند و این سوء برداشت، واقع بینانه در بین زوجین تجلي پیدا مي

ادراکها و ارزیابي های بعدی )زندگي مشترک را تحت تاثیر قرار 

مي دهد؛ زیرا طرح واره ها در مسیر زندگي تداوم دارند، به رابطه 
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ط ی فرد با خود و با دیگران )به خصوص شریک زندگي( مربو

های ناسازگار به شدت ناکارآمد بوده و شوند و طرحوارهمي

موجب نارضایتي زناشویي گردیده و زمینه را برای اختالف و 

کنند. طرحواره بریدگي و طرد در خانواده هایي طالق فراهم مي

گیرد که بي عاطفه، سرد، مضایقه گر، منزوی، تندخو، شكل مي

هایي د. زوجیني که طرحوارهبیني یا بد رفتار هستنغیر قابل پیش

توانند دلبستگي های ایمن و رضایت در این حوزه دارند نمي

بخشي با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها 

 به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد.

هایي ها با محدودیتپژوهش حاضر نیز به مانند تمامي پژوهش

تواند به پژوهش مي های اینرو بوده است؛ از محدودیتروب

ها و جهت گردآوری داده دهياستفاده از ابزارهای خودگزارش

 مود.حاضر به تمامي افراد اشاره ن تعمیم ناپذیری نتایج پژوهش

جایي که این پژوهش بر روی طالق انجام شده، لذا در تعمیم از آن

اختالف زناشویي مانند های پژوهش به سایر شیوه های یافته

زوجین در آستانه طالق، باید جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنین 

در این پژوهش مانند هر پژوهش انساني دیگر، محیط زندگي، 

شغل، شرایط اجتماعي و اقتصادی افراد از موارد تأثیرگذار بر 

کل جامعه نتایج پژوهش است. بنابراین در تعمیم نتایج آن به

تائید نقش تنظیم هیجان در  با توجه بهیاط شود. بایست احتمي

عنوان شود، آموزش تنظیم هیجان بهبیني طالق پیشنهاد ميپیش

عامل مؤثر مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین با توجه به تائید نقش 

شود بیني طالق ، پیشنهاد ميهای ناسازگار اولیه در پیشطرحواره

های عنوان آموزشبه های ناسازگار اولیه ،آموزش طرحواره

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

پذیری شناختي در گیرد، و اینكه با توجه به تائید نقش انعطاف

پذیری شود بررسي سطح انعطافبیني طالق ، پیشنهاد ميپیش

 شناختي زوجین در مشاوره ازدواج مورد توجه قرار گیرد.
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 Abstract 

Introduction: The purpose of the present study was to predict the tendency 

to divorce based on cognitive flexibility, emotional regulation and primary 

maladaptive schemas in Iranian couples living in Iran and living in Canada. 

Materials and Methods: In terms of purpose, this research is a part of applied 

research, and in terms of implementation and method of data collection, it is 

a correlational descriptive type. The statistical population of the research is 

all Iranian couples who are inside Iran and reside in Canada and 5 years have 

passed since they lived together. Among the statistical population of the 

research, 240 couples (140 couples living in Iran and 110 Iranian couples 

living in Canada) were selected using available sampling method. In order to 

collect data from Johnson and Morrow's (1986) Divorce Propensity 

Questionnaire, Young's Schematic Questionnaire (short form, third edition, 

90 items), Dennis and Vanderwaal's (2010) Cognitive Flexibility 

Questionnaire (CFI) and Gross and John's Emotion Regulation Questionnaire 

(2003) was used. In order to analyze the data, correlation and regression tests 

were used, and the results of the correlation test showed that there is no 

relationship between cultural and social components with couples' divorce, 

and the relationship between initial incompatible schemas with a tendency 

towards positive divorce and the correlation between cognitive flexibility and 

adjustment An emotion with a tendency to divorce is negative. 

Results: The results of the regression test showed that the cultural and social 

components are not able to predict the divorce of couples and that the value 

of the standardized regression coefficient (Beta) for cut and rejection is equal 

to -0.236, self-management and impaired performance is equal to 0.432, 

limitation Impairment equals 0.187, other orientation equals 0.348, alertness 

and inhibition equals 0.388, cognitive flexibility equals 0.212, and emotional 

regulation equals 0.155. 

Conclusion: According to the value of t-statistic obtained from among 

predictor variables, self-management and impaired performance, other 

orientation and heeding and inhibition positively and significantly predict the 

tendency to divorce. 

Key words: tendency to divorce, cognitive flexibility, emotional regulation, 

early maladaptive schemas 

  

 
  

 


