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Background: Numerous studies have predicted emotional divorce and the study of coping styles, quality of 

life, excitement, and resilience. But there is research on predicting emotional divorce based on emotional 

literacy, coping styles, quality of life, and excitement through the mediation of resilience. Aims: Predicting 

emotional divorce was based on emotional literacy, coping styles, quality of life, and emotion-seeking 

mediation. Method: The study was correlational with structural model approach. The statistical population 

consisted of married women working in public elementary schools in Tehran in 1997-98. 250 persons were 

selected by multistage random sampling method. The instruments are: Gutman's Emotional Divorce 

Questionnaire (2008), Varoshrion's Quality of Life (1992), Lazarus-Folkman Coping Styles (1985), 

Zuckerman's Emotion-seeking (1964), Psychological Functions of the Iranian Chemical Family (2009), and 

Conner and Davidson Resilience. (2003). Data were analyzed using Pearson correlation test, path analysis, and 

bootstrapping. Results: Quality of life and emotional literacy directly and negatively, emotional coping style 

and emotion-seeking directly and positively influenced emotional divorce (p≥ 0/05). Conclusions: Emotional 

divorce can be predicted based on resiliency. Key Words: Emotional divorce, emotional literacy, coping styles, 

quality of life, sensation seeking, resilience 
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 مقدمه

سوب مح یرابطه بزرگسال نیترمانهیعنوان صمافراد ازدواج را به

ت اس تیعاطفه و حما یآنها منبع اصل یکه برا یارابطه کنند،یم

دهد که زن و ها نشان مینتایج پژوهش(. 2103 ی و همکاران،)مونتس

انجام دقیو وظایف خود دارند، به مرد با تمام تالشی که در جهت 

 تر شده و گاهیرنگرنگ و کممرور زمان عشو و عالقه بین آنها کم

( و زوجین بدون 2100شود )کراور و هلیول، به طور کامل محو می

طور کامل جدای از هم ای نسبت به هم، بهگونه احساس و عاطفههیچ

(. به عبارتی 2100دهند )آتان و بولوس، به زندگی خود ادامه می

روابط عاطفی در آغاز زندگی اغلب باشور و حرارت خاصی وجود 

دارد، اما پس از مدتی به علت ناآگاهی و غفلت یکی از طرفین یا هر 

-کند و به تدریج که این وضعیت تشدید میدو، عواطف فروکش می

گراید و گاهی این حالت تا جایی ادامه شود، زندگی رو به سردی می

که زوجین زیر یك سقف فقط در کنار هم هستند، اما با هم یابد می

نامند در طالق کنند، این وضعیت را طالق عاطفی میزندگی نمی

شده و فاقد عشو، مصاحبت و  عاطفی زندگی زناشویی توخالی

(. در طالق 0302رستا و عابدزاده نوبریان، دوستی است )عظیمی

طور قانونی از یکدیگر جدا  رسمی، زن و مرد با مراجعه به دادگاه به

شده و هیچ تعهدی نسبت به هم ندارند. اما در طالق عاطفی، به قول 

 کنند، ولی هیچاکثر تعاریف، زن و مرد زیر یك سقف زندگی می

رابطه احساسی میان زوجین یا وجود ندارد و یا بسیار کم است 

 (.0309)فداکار، 

 رفته رفته ارند اماها شروع خوبی دازدواج بیشتراینکه  با توجه

به نظر زندگی و رابطه خود احساس رضایت ندارند که از  زوجین

رسد که شادی، ثبات و رضایت از ازدواج بستگی به خود زوج می

(. ازدواج موضوعی نیست که به دو فرد 2108اسری و اوالدون، دارد )

یز جتماع نا، به خانواده و رخدادعنوان یك بلکه به ارتباطی داشته باشد

و، ی یك ازدواج موفو، عشدهنده. عناصر تشکیلکندارتباط پیدا می

ارتباط خوب، تعهد، تفاهم، نگرانی، مراقبت از یکدیگر و با هم بودن 

است. برقراری ارتباط صمیمی، انتقال احساسات و افکار و بیان نیازها، 

ماناپ و همکاران، حل مشکالت در روابط زناشویی است )راه

اده، شالوده اساسی ساختار اجتماعی جوامع است که با خانو (.2100

( به 0309نژاد، نوابیگیرد )ازدواج و آغاز زندگی زناشویی شکل می

اساس و پایه یك ارتباط خانوادگی و دلیل اینکه رابطه زناشویی، 

مهمترین رابطه بین دو عنوان ، بهپرورش فرزندان نسل بعدی است

ین رو استحکام و بهبود آن از اهمیت . از اشودانسان از آن یاد می

زیادی برخوردار است. با این وجود، گاهی زوجین در روابط 

کند. شوند که آنها را دچار تعارض میزناشویی با مشکالتی روبرو می

ها و نیازها، خواسته اینکه آیا از رابطه زناشویی وبررسی خود فرد 

زان رضایت و می فرد برآورده شده است، آرزوهای شخصی و زوجی

، ماتسون، روگهکند )یا نارضایتی از رابطه زناشویی را تعین می

 (.2109جانسون، دیویسدون و فینچام، 

 0349بررسی آمار طالق در سازمان ثبت احوال کشور از سال 

در کشور است. به تاکنون نشان دهنده افزایش ساالنه میزان طالق 

طالق  010022( به 0349طالق در سال ) 08130طوری که از تعداد 

افزایش پیدا کرده  مورد ازدواج 019818( به ازاى 0300در سال )

. به یابداست. همچنین نسبت ازدواج به طالق نیز هر ساله کاهش می

( یك طالق وجود 0343ازدواج ثبت شده در سال ) 4/0طوریکه از 

ازدواج یك  8/3( به ازاى 0300که درسال )ت، در حالیداشته اس

طالق وجود دارد. این آمارها نشان دهنده لزوم توجه به این موضوع 

عاطفی طالق؛ مانند ناکامی، ماتمزدگى،  –حیاتی است. عالئم روانی 

نگرانی، وحشت، اضطراب، ترس، خشم و... طرفین را در وضعیت 

های متعددی نشان دهنده آثار و دهد. پژوهشیمپذیری قرار آسیب

عوارض منفی جسمی و روانی، اخالقی و اجتماعی طالق برای مردان 

باشد. طالق و جدایی اثرات و زنان مطلقه، فرزندان طالق و اجتماع می

منفى زیادى چه از لحاظ روانى و چه از لحاظ جسمانى بر زوجین به 

اثرات منفى  (. این2100گذارد )کانتر، پرولکس و مونك، جا مى

، هاى جسمانىهاى روانى، افزایش بیمارىشامل افزایش خطر بیمارى

ق باشد. طالیمخودکشى، تصادفات منجر به مرگ، خشونت قتل 

زا در زندگى است که علتى براى شایع استرس نسبتاًیك رویداد 

(. اثرات 2109باشد )ماتسون و همکاران، افزایش مرگ و میر مى

ای هامل افزایش احتمال خطر ابتال به ناسازگاریطالق بر فرزندان ش

باشد. طالق یمروانشناختی و افت عملکرد تحصیلی در مدرسه 

موجب فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی شده و براى زنان 

نسبت به مردان اثرات منفی بیشتری دارد. همچنین عالوه بر افراد، بر 

 کند. آمار رسمی طالقیمهای بسیاری را تحمیل پیکره جامعه هزینه

به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی 

اص های عاطفی اختصنیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طالق

های توخالی که زن و های خاموش و خانوادهدارد؛ یعنی به زندگی

ونی نکنند ولی تقاضای طالق قایممرد در کنار هم به سردی زندگی 
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توانند زمینه (. عوامل مختلفی در خانواده می0303کنند )میرزایی، ینم

( در پژوهشی که در 0308فر )ساز ایجاد طالق عاطفی شوند، صمدی

زوجین دارای طالق عاطفی در شهر اردبیل انجام داد به این نتیجه 

رسید که کیفیت زندگی از جمله متغیرهای مرتبط به طالق عاطفی 

 باشد.یمزوجین 

 ایهای مقابلههای دفاعی نوعی فرآیند ذهنی یا سبكسبك

های روانشناختی خودکار را در فرد ایجاد و از هستند که واکنش

ك های دفاعی یکنند. مکانیسمشخص در برابر اضطراب حمایت می

توان از آنها برای حل خاص برای حل مشکالت نیستند ولی میراه

احساسات ناخوشایند، اضطراب، ترس و رفع تعارض روانی و کاهش 

های دفاعی تنش به کار برد. نتایج تحقیقات بیانگر این است که سبك

به طور منطقی این ظرفیت را دارند که در مداخالت تشخیصی و 

درمانی به ویژه در حوزه خانواده و زناشویی مورد استفاده متخصصان 

(. با توجه به اینکه 2100واقع شوند )لوکورس، لیستان، رید، هارتمن، 

های دفاعی برای کاهش اضطراب ناشی از همسران از مکانیسم

کنند، در صورتی که از رخدادها و تعارضات زناشویی استفاده می

های دفاعی به صورت مناسب بهره نگیرند باعث افزایش مکانیسم

استرس و اضطراب، ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران و حل مسئله 

 برد، بخشی از نیمرخ آسیبیمشود. راهبردهایی که فرد به کار یم

رود و به کار بردن راهبردهای نامناسب در یمپذیری او به شمار 

تواند موجب افزایش مشکالت زا میرویارویی با عوامل استرس

تواند ای میگردد، در حالی که به کارگیری راهبردهای مناسب مقابله

و روانی در زندگی فرد را در پی داشته  پیامدهای سودمند جسمی

 (.0308فر، باشد )صمدی

خواهی به عنوان یك خصیصه شخصیتی در گستره هیجان

ای است که آثار مشهود و نتایج هیجانی موضوع بسیار قابل مالحظه

ی از اگوشهتواند یمغیر قابل انکاری بر روابط بین فردی دارد و 

را در قالب روابط عاطفی بین دو مسائل مربوط به روابط خانوادگی 

بندند، روشن کند. از آنجا که درجه هیجان فرد که پیمان زناشویی می

تی رسد که نظام شناخخواهی در افراد بسیار متفاوت است، به نظر می

د. شوو عاطفی هر فرد قاعدتاً بر پایه این خصیصه سازماندهی می

ر و هیجان خواهی دخداپناهی در تحقیقی نشان داد که نابرابری سط

تواند در گسستگى زندگی زناشویی یمدهه اول زندگی زناشویی 

 (.2100مؤثر باشد )تورنتون و همکاران، 

ساز ایجاد طالق عاطفی از دیگر عواملی که ممکن است زمینه

شود ضعف سواد عاطفی اعضای خانواده است )ویلدینگ و کالریج، 

یجاد یا عدم ایجاد طالق (، عنصر سواد عاطفی عامل مهمی در ا2100

 تواند فاصله عاطفی بین زوجین رایمعاطفی است، زیرا سواد عاطفی 

ها و چگونگی دهد که آگاهی از هیجانیمای نشان کم کند. مطالعه

اثر گذاری این آگاهی در روابط بین فردی در زندگی زناشویی مؤثر 

شود که یمای اطالق (. سواد عاطفی به توانایی2100است )لوسیان، 

اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره کردن، دریافت  ما به وسیله آن توان

توانیم به درک و را داریم و مى و انتقال عواطف خود به طور مناسب

فهم این مطلب برسیم که این عوامل چگونه رفتارها و مناسبات ما را 

 ی،باستان)گذارند ها و باورهای ما ت ثیر میشکل داده و بر اندیشه

 (.0340گلزاری و روشنی، 

ه نگر بهای روانشناسی مثبتیکی از عوامل درونی که از سازه

های گذشته آوری روانشناختی است که در دههآید، تابحساب می

یراً در حوزه خانواده اخنقش آن در رشد و سالمت اثبات شده است و 

 تاب(. در تعریف 2100ای پیدا کرده است )میرو و نول، جایگاه ویژه

آوری ویژگی شخصیتی است که به مطابقت گویند: تابآوری می

فراد کند و معتقدند ایمهای محیطی کمك فرد با تغییرات و استرس

-توانند در شرایط زندگی، روشآوری روانشناختی میبا ویژگی تاب

های حل مسئله را ی را انتخاب کنند، زیرا آنها مهارتترآسانهای 

ود زا از خمت بیشتری در برابر شرایط استرسدهند و مقاویمرشد 

ی اسازهی آوردهند. نتایج تحقیقات بیانگر این است که تابنشان می

های مختلف از جمله ازدواج و خانواده است که با بسیاری از جنبه

ها (. همچنین نتایج پژوهش0308فر، درمانی در ارتباط است )صمدی

 وزه خانواده و روابط همسران، بیانگرآورى با حدر رابطه با ارتباط تاب

آوری توان پیش بینی رضایت زناشویی را دارد، این است که تاب

متر کند کای است که به افراد و همسران کمك میآوری ویژگیتاب

تحت ت ثیر پیشامدهای ناگوار قرار بگیرند و همسرانی که از ویژگی 

-ترسناگوار و اس آوری برخوردار نیستند توانایی تعدیل شرایطتاب

های ناشی از مشکالت زناشویی را ندارند، که این موجب افزایش 

شود )دارنهوفر، المین، استراووس یمتعارضات و نارضایتی زناشویی 

 (.2100و ناوارته، 

با توجه به مطالبی که گفته شد، همچنین با توجه به اینکه طالق 

تند هسعاطفی و تعارضات، تهدیدهایی جدی برای زندگی زناشویی 

کشند و موجب بروز که ثبات و کیفیت ازدواج را به چالش می
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پیامدهای منفی روانی، جسمانی، اجتماعی و اخالقی شده و باعث 

تزلزل نظام جامعه گردیده و جامعه را به سوی مشکالت گوناگون 

درکل، مطالب گفته شده بیانگر این موضوع است که  دهد.سوق می

طالق عاطفی مقدمه جدایی و طالق زوجین است. بنابراین همین امر 

توان یکی از مهمترین دالیل اهمیت بررسی طالق عاطفی به یمرا 

شمار آورد. از اینرو حل و فصل تعارضات زناشویی و جلوگیری از 

ا و تبط و تقویت کننده آنههای مرآسیب طالق مستلزم توجه به سازه

شناسایی عوامل ت ثیرگذار بر طالق است که در این پژوهش، محقو 

ای، لههای مقابسعی در بررسی ت ثیر متغیرهای سواد عاطفی، سبك

و  آوریخواهی و کیفیت زندگی با متغیرهای میانجی تابهیجان

 بینی احتمال طالق عاطفی دارد، که در صورتتنظیم هیجان بر پیش

از بروز طالق  توانیماثبات ت ثیر متغیرهای فوق با کنترل این متغیرها 

عاطفی پیشگیری کرد که این امر خود موجب باال بردن سطو 

 گردد. به طور کلی آماربهداشت روانی خانواده و به تبع آن جامعه می

رسمی طالق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در 

ای هست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طالقزندگی زناشویی نی

عاطفی اختصاص دارد. یعنی همسران با هم زندگی می کنند ولی 

کنند. رسیدن به مرحله طالق عاطفی نیز تقاضای طالق قانونى نمی

هاى جدی و جبران ناپذیری برای خانواده به همراه دارد و آسیب

های افات اخالقی و آسیبمت سفانه در همین زمان است که بیشتر انحر

در نهایت با توجه به مطالب عنوان  آید.یماجتماعی و روانی پیش 

هایی که تا به حال به عنوان علل احتمالی شده و براساس پژوهش

 پژوهشی سؤال، محقو قصد دارد به این اندشدهطالق عاطفی بیان 

ر ب یطالق عاطف توانآوری میگری تابآیا با میانجی پاسخ دهد،

 جانهیو  ای، کیفیت زندگیمقابله یهاسواد عاطفی، سبك اساس

 را پیش بینی کرد؟ خواهی

 روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش از نوع 

 8همبستگی با رویکرد مدل معادالت ساختاری بود، که رابطه بین 

ر مورد گری یك متغیمتغیر مالک و میانجی بین با یكمتغیر پیش

قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان مت هل  بررسی

 01-04شاغل در مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 

سال از ازدواج آنان گذشته است. گروه نمونه به  9بود که بیش از 

ظر ای انتخاب شد. با استناد به نگیری تصادفی چند مرحلهروش نمونه

زند، احقر، میر هاشمی،  ه شریفی، نجفی، ترجم2118هویت و کرامر )

نفر برای هر  21-81مبنی بر انتخاب  (0340ای فرد و شریفی، کانهدو

متغیر است؛ اگر به  0متغیر و با توجه به اینکه پژوهش حاضر دارای 

آورى وچون در فرآیند جمع نفر را انتخاب کنیم 81ازای هر متغیر

آورد نفر بر 291مونه انتخابی ها احتمال ریزش وجود دارد، لذا نداده

شد که با احتمال افت و نبود طالق عاطفی در بعضی افراد، حجم نمونه 

 نفر( انتخاب شد. 911دو برابر )

در مناطو مختلف تهران  برای روش انتخاب نمونه از آنجایی که

از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تفاوت وجود دارد، ابتدا شهر 

خش شمال و جنوب و شرق وغرب و مرکز تقسیم تهران را به پنج ب

و از هر بخش یك منطقه را به تصادف انتخاب کرده، به این  نموده

، از 0، از مرکز منطقه 8شرق منطقه  از ،0صورت که از شمال منطقه 

به تصادف انتخاب و از هر منطقه  00و از جنوب منطقه  9غرب منطقه 

لیست مدارس را با همکاری آموزش و پرورش تهیه نموده و با مجوز 

صورت مدرسه به 1 همکاری از اداره مربوطه همان منطقه از هر منطقه،

نمونه  011ی امنطقهتصادفى انتخاب گردید و از مدارس هر 

هاى ورود به پژوهش عبارت بود از رضایت آوری شد. مالکجمع

سال از  9آگاهانه جهت شرکت در پژوهش و افرادی که بیش از 

هاى خروج از پژوهش نیز عدم گذرد. مالکزندگی زناشویی آنها می

پزشك یا تحت درمان روان تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در  رواندرمانى بودن بود.

های پژوهش اطمینان داده شد. مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و تحلیل داده

 بوت استرپینگ انجام شد

 ابزار

در من توسط گاتاین پرسشنامه  :پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن

های مختلف شده و شامل جمالتی درباره جنبه نوشته 2114سال 

زندگی است که ممکن است فرد با آن موافو یا مخالف باشد. این 

سؤال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. هر  28مقیاس 

های بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر چقدر میزان جواب

و باالتر  4اگر تعداد آن برابر هاى بله، بعد از جمع کردن پاسخ است.

در پژوهش . (29) بود زندگی شما در معرض خطر و جدایی قرار دارد

فاده یید و قابلیت اعتماد آن با استت احمدلو و زینالی درستی این ابزار 

(. در این پژوهش نیز قابلیت 20بدست آمد ) 41/1از آلفای کرونباخ 

ت آمد.بدس 00/1اعتماد ابزار با آلفای کرونباخ 
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پرسشنامه کیفیت عبارتی  30پرسشنامه کیفیت زندگی: فرم 

در کشور آمریکا طراحی  (0002)درسال  ورشوربونتوسط زندگی 

های مختلف مورد بررسی آن در گروه قابلت اعمادو  درستیشد و 

. این (2101)حیدری، رزبان، میرزایی، حیدری،  قرار گرفته است

این  درستی و قابلیت اعتماداست. عبارت  30پرسشنامه دارای 

این پرسشنامه . (r= 1/1-0/1شده است ) ییدپرسشنامه در ایران ت 

 استانداردسازی و هنجاریابی شده است (0348)توسط نجات در سال 

 44/1این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  و قابلیت اعتماد

ر با آلفای (. در این پژوهش نیز پایایی ابزا0301)رحیمی،  باشدمی

 بدست آمد. 44/1کرونباخ 

امه پرسشن: فولکمن –ای الزاروس های مقابلهپرسشنامه سبك

 (0049در سال )ای که توسط الزاروس و فولکمن های مقابلهسبك

ها هشت روش باشد. این مادهماده می 00تهیه شده است شامل 

دهند ار میگیری قرمدار را مورد اندازهمدار و هیجانای مس لهمقابله

 صورت زیر هستند:که به

های مس له مدار: )جستجوی حمایت اجتماعی، روش .الف

 پذیری، حد مدبرانه مس له، ارزیابی مجدد مثبت( مسئولیت

گزینی، گر، دوریمدار )مقابله رویاروییهیجان یهاروش .ب

الزاروس ثبات . اجتناب( -داری، خود مهارگری، گریز خویشتن

ای گزارش های مقابلهرا برای هر یك از سبك 10/1تا  00/1درونى 

در پژوهش خود برای گروه نوجوان  کرده است. زارعی و اسدی

زاکرمنو ) گزارش کردند %42معتاد، ضریب آلفای کرونباخ را 

. در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد ابزار با آلفای (2111کولمن، 

 بدست آمد. 40/1کرونباخ 

ین، ، کولزاکرمناین پرسشنامه توسط  :خواهیپرسشنامه هیجان

 81( ساخته شد که یك پرسشنامه 0008پریس و زوب در سال )

با  خواهیاین مقیاس یك توصیف کلی از صفت هیجانی بود. اماده

طلبی، گریز از خواهی، تجربهسنجش چهار عامل فردی )هیجان

ا هاز عامل و برای هر یك آوردیپذیری( را به دست مبازداری و مالل

ماده مقیاس در نظر گرفته شده است. آزمودنی در هر ماده، نمره  01

)نمره یك یعنی همان انتخاب جزء  نمایدیصفر یا یك را احراز م

را احراز  یاهایش نمرهکلید(. در پایان آزمودنی براساس انتخاب

کند که از صفر تا چهل در نوسان است. این نمره بیانگر میزان می

 قابلیت اعتماد. (0301)محمدیاری و حسینیان،  خواهی اواستهیجان

 برآورده 40/1تا  49/1 این مقیاس توسط زاکرمن و آیزنك در حدود

در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد ابزار با . (0302)داوودنیا،  شده است

 بدست آمد. 41/1آلفای کرونباخ 

برای  :رانیپرسشنامه مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ای 

سنجش سواد عاطفی از پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده 

طراحی و ( 0344در سال )این مقیاس توسط کیمیایی استفاده شد. 

 سؤال 1سواد عاطفی در این آزمون شامل  مؤلفه .ساخته شده است

شود. روایی گذاری میای نمرهدرجه 1است که به صورت لیکرت 

 00/1 یید و قابلیت اعتماد آنت نده آزمون این آزمون توسط ساز

در این  (.0300کیمیایی، خادمیان، فرهادی و قیمتی، )گزارش شد 

 بدست آمد. 43/1پژوهش نیز قابلیت اعتماد ابزار با آلفای کرونباخ 

 هايافته

نفر از آنها  89معلم زن حضور داشتند که  291در این پژوهش 

 یاهشاخصنفر نیز ازدواج غیرفامیلی داشتند.  219ازدواج فامیلی و 

 99و حداکثر سن  28نمونه  یحداقل سن اعضا دهدینشان م یفیتوص

سال  9سال است. حداقل مدت ازدواج  00/34سن  نیانگیسال است. م

ها مدت ازدواج پاسخ دهنده نیانگیم سال است. 38و حداکثر آن 

است.  8سال است. حداقل تعداد فرزند صفر و حداکثر آن  24/02

 است. 28/0نمونه  یاعضا دانتعداد فرزن نیانگیم

مشخص است که  0های گزارش شده در جدول مطابو با یافته

یفیت دار؛ با کخواهی همبستگی مثبت و معنیطالق عاطفی با هیجان

دار؛ مدار؛ با راهبردهای مقابله هیجانگی منفی و معنیزندگی همبست

تگی آوری همبسدار؛ با تاببا سواد عاطفی همبستگی منفی و معنی

گفتنی است که بین طالق عاطفی و راهبرد های  دار دارد.منفی و معنی

 داری وجود نداشت.مدار ارتباط معنیای مس لهمقابله

نشان داد  2یر مستقیم متغیرهای مستقل در جدول ت ثنتایج بررسی 

 111/1) ( و سواد عاطفیt= 088/2و  p≤ 113/1که کیفیت زندگی )

≥p  288/1و =t) دار مای هیجانبه طور مستقیم و منفی، سبك مقابله

(180/1 ≥p  011/0و =tو هیجان )( 111/1خواهی ≥p  344/3و =t) 

-یر سبك مس لهت ثیر دارند اما ثت بطور مستقیم و مثبت بر طالق عاطفی 

 دار نیست؛مدار معنی
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 یبا طالق عاطف یانجیمستقل و م یرهایمتغ یهمبستگ. ماتریس 0جدول

 1 0 9 8 3 2 0 متغیرهای پژوهش

       0 خواهیهیجان 0

      0 124/1 کیفیت زندگی 2

     0 111/1 190/1 مداری مس لهامقابلهراهبرد  3

    0 023/1** -019/1** 029/1* مدارراهبرد مقابله هیجان 8

   0 -103/1 -112/1 030/1* -120/1 سواد عاطفی 9

  0 219/1** 200/1** 343/1** 200/1** 122/1 آوریتاب 0

 0 -330/1** -802/1** 290/1** -124/1 -301/1** 210/1** طالق عاطفی 1

 
 

 یانجیم ریپژوهش بدون در نظر گرفتن نقش متغ یاستاندارد مدل ساختار بیضرا. 2جدول

 t p انحراف معیار ضریب استاندارد متغیرها
 180/1 011/0 030/1 219/1 طالق عاطفی <-مدار راهبرد هیجان

 111/1 282/1 191/1 -303/1 طالق عاطفی <-سواد عاطفی 

 110/1 344/3 180/1 000/1 طالق عاطفی <-هیجان خواهی 

 113/1 088/2 108/1 -040/1 طالق عاطفی <-کیفیت زندگی 

 

 

 یساختار مدل برازش یهاشاخص. 3جدول

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلو

2 χ 10/9081 0403آزادی درجه - - 

p value 10/1 عدم برازش 19/1 بیشتر از 

 قابل قبول 3از  ترکوچك 2/43 خی دو نسبی

 قبولقابل 01/1 بیش از 08/1 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 تطبیقی
 قبولقابل 01/1 بیش از 00/1 (TLIلویس ) -شاخص توکر

 برازش مطلوب 01/1 بیش از 02/1 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 قبولقابل 14/1 کمتر از 110/1 (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 برازش مطلوب 01/1تر از بزرگ 03/1 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

 

 

شده توسط   ، مشخص است که مدل طراحی  3با توجه به جدول 

محقو از برازش قابل قبولی برخوردار استتتت. هرچند که اندازه خی       

و این معناداری به معنای عدم  دار استتتتاز نظر آماری معنی( 2χدو )

با داده   مدل  با این   برازش  تایج معادالت   حال در تفستتتیر  هاستتتت.  ن

ستگی    ساختاری معموالً خی  شدیداً به تعداد نمونه ب دو به علت اینکه 

شود و باید برای  عنوان شاخص برازش مطمئن محسوب نمی  دارد، به

های برازش دیگر استتتفاده ها از شتتاخصتتهبررستتی برازش مدل با داده

های برازش مدل با    تمام شتتتاخص  ،3کرد. با توجه به نتایج جدول       

ها از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستتتتند. این نتیجه حاکی از          داده

تجربی استتتت. در ادامه به ارتباط متغیرها با       های  برازش مدل با داده  

 شود.نقش میانجی پرداخته می
 

 

 نگیبرآورد شده توسط روش بوت استرپ میمستق ریاستاندارد غ بیضرا. 8جدول

استاندارد ضریب  معیار انحراف   t داری معنی سطو  

 1/180 2/204 1/38 1/131- طالق عاطفی <-آوری تاب <-راهبرد هیجانی 

-104/1 طالق عاطفی <-آوری تاب <-سواد عاطفی   103/1  349/0  001/1  

112/1 طالق عاطفی <-آوری تاب <-هیجان خواهی   111/1  284/1  418/1  

-109/1 طالق عاطفی <-آوری تاب <-کیفیت زندگی   1/182 3/911 1/118 
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مشخص است که  8های گزارش شده در جدول مطابو با یافته

اندازه ضریب استاندارد کیفیت زندگی بر طالق عاطفی به واسطه تاب 

این  است که از نظر آماری معنی دار است. -109/1آوری برابر با 

اری بر دیر میانجی معنیت ثآوری یافته به معنای این است که تاب

 اندازه ضریبارتباط بین کیفیت زندگی و طالق عاطفی دارد. 

مدار بر طالق عاطفی به واسطه تاب ی مس لهامقابلهرگرسیون سبك 

دار نیست اما اندازه ضریب رگرسیون سبك آوری از نظر آماری معنی

 آوری از نظر آماریبر طالق عاطفی به واسطه تاب ی هیجانیامقابله

خواهی بر طالق دار است. اندازه ضریب رگرسیون هیجانمعنی

اندازه  دار نیست.آوری از نظر آماری معنیعاطفی به واسطه تاب

ضریب رگرسیون سواد عاطفی بر طالق عاطفی به واسطه تاب آوری 

 دار نیست.از نظر آماری معنی

 يریگبحث و نتيجه

ی، بر اساس سواد عاطف یطالق عاطف ینیبشیپهدف این پژوهش 

 یگریانجیخواهی با مای، کیفیت زندگی، هیجانمقابله یهاسبك

ی بود. اولین نتیجه پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی آورتاب

صورت مستقیم ت ثیر منفی بر طالق عاطفی دارد. این بدان معنی به

است.  ثرمؤاست که افزایش کیفیت زندگی بر کاهش طالق عاطفی 

(، مرادیان 0309(، حسینی نیا )0301این نتیجه با نتایج پژوهش بینا )

ها رابطه منفى بین کیفیت هش( همراستاست، در این پژو0309)

زندگی و طالق عاطفی مشخص شده است و کیفیت زندگی را 

 ند.ابینی طالق عاطفی معرفی کردهعنوان متغیر مؤثرى در پیشبه

ج حاصل توان به ابعاد کیفیت زندگی و نتایدر تبیین نتایج فوق می

 از اختالل در این ابعاد، بر روی روابط زوجین اشاره کرد.

ه تعریف هورنکوئیست کیفیت زندگی دارای پنج بعد است بنا ب

. قلمرو فیزیکی شامل: سالمت بدن و فشار ناشی از بیماری 0که شامل 

عاطفی شامل: احساس رضایت از زندگی یا  -. قلمرو روانی 2خاص. 

. قلمرو اجتماعی شامل: تماس اجتماعی و 3 .احساس خوب بودن

خاص.  طورو با خانواده و همسر به طور عامارتباط مناسب با دیگران به

. قلمرو رفتاری فعالیتی شامل: ظرفیت و پذیرش مراقبت از خود و 8

. قلمرو مادی شامل: وضعیت 9انجام کار و فعالیت و حرکت. 

 (.2101اقتصادی و مالی فرد )دومیود و همکاران، 

تمامی این ابعاد با یکدیگر مرتبط هستند و بروز اختالل در هر 

گذارد. اختالل در قلمرو اقتصادی، اغلب ها اثر میایر جنبهیك بر س

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

کند. در این حالت اگرچه که وضعیت پیش آمده برای زنان قابل می

ج کنند. بر اساس نتایدرک است اما نارضایتی شدیدی را تجربه می

کنند که در این موقعیت احساس مییك پژوهش کیفی، زنان 

دهد و برای شنیدن شوهرشان کار و دیگران را به آنها ترجیو می

دهد ها زمان کافی اختصاص نمیهای آنها و بودن در کنار آنحرف

شود گیری و تداوم رابطه سرد عاطفی در آنها میو همین باعث شکل

 (.0300)رضایی، میرزاده کوهشاهی، یعقوبی ترکی، 

دیگر از ابعاد مؤثر بر طالق عاطفی، اختالل در قلمرو یکی

اجتماعی است. برخی از زوجین با عنوان عالقه شدید، محیط 

کنند. در این حالت زوجین رابطه خود ای را برای خود ایجاد مییزولها

را با دنیای پیش از ازدواج قطع نموده و تعامل چندانی با اطرافیان 

 از زوجین خسته شده و این حریم را می مرور زمان یکیندارند. به

کند که کنترل شکند. در پی این اقدام زوج یا زوجه احساس می

خانواده از دست وی خارج شده و دست به اقدامات مختلف برای 

ت، کند و با توجه به عدم موفقیکنترل اوضاع و برگرداندن شرایط می

عث از بین رفتن های مکرر بایتاً مشاجرهنهاشود. ها شروع میچالش

شود و در نهایت احتمال طالق عالقه شدید قبلی، و سردی عاطفی می

 عاطفی بیشتر خواهد شد.

عنی یر میانجی مت ثآوری نتیجه بعدی پژوهش نشان داد که تاب

داری بر ارتباط بین کیفیت زندگی و طالق عاطفی دارد. این نتیجه با 

( که نشان دادند 2101)نتایج پژوهش هوبر، ناوارو، و ومبل و میوم 

آوری و رضایت از زندگی زناشویی وجود ارتباط مثبتی بین تاب

 دارد، همسو بود.

نده در کنتوان به نقش عوامل تعییندر تبیین نتیجه فوق می

( بر این 0001آوری افراد اشاره کرد. ماستن، بست و گارمزی )تاب

های شناختی، تنظیم آوری به عوامل درونی )مهارتباورند که تاب

های خانوادگی( و عوامل ها(، عوامل خانوادگی )حمایتهیجان

اجتماعی )حمایت اجتماعی( وابسته است. با کاهش کیفیت زندگی 

وان انتظار داشت تو ت ثیر متقابل ابعاد کیفیت زندگی بر یکدیگر، می

های مختلف چون روابط اجتماعی اختالل ایجاد شود. این در حیطه

افت حمایت اجتماعی تحت ت ثیر قرار تواند فضای دریموضوع می

گیرد و فرد امکان دریافت این حمایت را کمتر داشته باشد. همچنین 

کاهش کیفیت زندگی منجر به افزایش تنش در بستر خانواده خواهد 

شد که فرصت دریافت حمایت خانوادگی را سلب خواهد کرد. پس 

ی در رآورود کاهش کیفیت زندگی منجر به کاهش تابانتظار می



 0300شهریور( )تابستان،  01، شماره00دوره                                                                                                              وانشناختی                      مجله علوم ر

 

666 

 

آوری در افراد، سازگاری با افراد گردد. از سوی دیگر کاهش تاب

دهد و با تشدید تنش بین زوجین ها را کاهش میمشکالت و چالش

 یابد.امکان سرد شدن روابط و طالق عاطفی افزایش می

نتیجه بعدی پژوهش این نتیجه گویای این بود که سبك مقابله 

یر مستقیم و مثبتی بر روی طالق عاطفی دارد. با این ت ثمدار ای هیجان

مدار بر روی طالق عاطفی از نظر ای مس لهیر سبك مقابلهت ثحال 

در راستای نتیجه پژوهش حاضر، نتیجه حاصل  دار نیست.آماری معنی

های دهد استفاده از سبك( نشان می0302از پژوهش داوودنیا )

رضایت زناشویی و کاهش احتمال مدار به افزایش ای هیجانمقابله

 کند.طالق کمك می

 یهاشرو یریکارگبهتوان گفت، در تبیین نتیجه حاصل می

 ،یاز تعارضات فرد یاریتا بر بس کندمی ای به افراد کمكمقابله

 .غلبه کنند یو روان یجسمان ،یاجتماع مشکالت مربوط به روابط

و  یجانیه ،یفکرهای تالشای در واقع عبارت از های مقابلهسبك

نظور مبه یروان یفرد است و هنگام روبه رو شدن با فشارها یرفتار

به حداقل رساندن عوارض استرس به کار  ایکردن، تحمل کردن  غلبه

ای مطرح مقابله یهاآنچه با عنوان مهارت لذا؛. شوندگرفته می

محمدزاده و خسروی، ) است برخورد با مسائل یهاشود، روشمی

ر های پاجتناب در موقعیت -(. متوسل شدن به سبك گریز 0300

عث کند. این شرایط باموقعیت حل مسئله را از شخص سلب می تنش،

تنها مشکل ایجاد شده به قوت خود باقی بماند بلکه شود نهمی

صورت مکرر، تنش همراه با آن به زندگی برگردد. این در حالی به

 یراب رهایمتغ نیتربخش انیکه زدهند یم، ها نشانافتهی است که

د که به هستن یرونیب و مزمن فیخف ییعوامل فشارزا مانه،یروابط صم

 و تنش لیزا دلعوامل استرس نیکند. امی تیسرا مانهیروابط صم

آنهاست که احتمال طالق را  انیم یگانگیها و بزوج نیدر ب تعارض

 .دهدمی شیافزا

 القط بر مدارله مس یامقابله سبك در ادامه نتایج نشان داد که

 اندازه اما ستین داریمعن یآمار نظر از یآورتاب واسطه به یعاطف

 واسطه هب یعاطف طالق بر یجانیه یامقابله سبك ونیرگرس بیضر

این بدان معنی است که  .است داریمعن یآمار نظر از یآورتاب

آوری در تابمدار باعث کاهش ای هیجانهای مقابلهافزایش سبك

 شود و به این واسطه باعث افزایش احتمال طالق عاطفی میزوج می

 گردد.

یجان های در راهبرد مقابلهتوان گفت، در تبیین این نتیجه می

آن دارد. در  ابرازدر  یسع گردد ویمتمرکز م هیجان، فرد بر مدار

 و دپردازیآوری اطالعات مربوط به حادثه فشارزا مواقع فرد به جمع

ی ار مبه ک ابزار هیجان یبرا ییاهو نقشه هابا استفاده از منابع، طرح

 یم فیرا توص اییوهمدار شجانیه ایمقابلهی راهبردهاهمچنین برد. 

وجه تمام تالش او مت کنند که بر اساس آن فرد بر خود متمرکز شده و

 .است شیکاهش احساسات خو

هایی اشاره دارد که فرد را ها و توانمندیآوری به مهارتتاب

ها سازگار شود )ماستن، ها، مشکالت و چالشسازد با سختییمقادر 

طور عادی قادر به تفکر خالقانه و منعطف آور به(. فرد تاب2100

درباره ابراز هیجان است. یعنی هر وقت که نیاز داشته باشد از افراد 

د مربوط به خوخواهد و از شایستگی حل مشکالت دیگر کمك می

های توان گفت وجود سبكو دیگران برخوردار است. پس می

ل آوری دارد. و در اصمدار ارتباط تنگاتنگی با تابای هیجانمقابله

ایش آن، با افز مسلماًآوری است که های مرتبط با تابیکی از ویژگی

 یابد.آوری افزایش میتاب

ور، ای هیجان محهتوان گفت، استفاده از سبك مقابلهمچنین می

زا باعث باقی ماندن اجتناب، با اجتناب از موقعیت تنش -گریز 

شود. تعارض پیش آمده و درگیر شدن در یك فرآیند فرسایشی می

کنند، خود را در اجتناب استفاده می -افرادی که از سبك گریز 

بینند، این در حالی روبرو شدن با مشکل و امکان حل آن ناتوان می

آوری با باور شخص به توانایی حل ها تاببر طبو پژوهش است که

 (.2100گارسیا، -)مدول و پونس استمسئله مرتبط 

محور با پایین بودن سطو ای هیجانهای مقابلههمچنین سبك

ی . میزان سرسختی روانشناختاستسرسختی روانشناختی در ارتباط 

 موضوع باشد که تواند نشان از میزان باور افراد به ایندر افراد می

ند با توابینی و کنترل است و میچقدر حوادث زندگی قابل پیش

خت افتد ت ثیر بگذارد. افراد سرستالش بر آنچه در اطرافش اتفاق می

بینند لذا بیشتر ممکن است در حوادث زندگی را کمتر فشارزا می

عنوان تجارب مقابل مشکالت دید مثبتی داشته باشند و به مشکالت به

 ند.آوری بیشتری دارروری زندگی نگاه کنند و در یك کالم تابض

 یزندگ یهاتنش جادیا زمان در که گفت گونهنیا توانیم پس

 با ندکنیم استفاده زیگر - اجتناب یامقابله سبك از که یافراد

 شیپ تیعموق ند،یآ فائو مشکالت بر توانندینم که باور نیا تیتقو

. نندکیم پردازش یزندگ تجارب از یبخش نه و خطر عنوانبه را آمده
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 را فرد یسازگار سطو آمده شیپ فشار و تنش شیافزا با طیشرا نیا

 نیزوج ارتباط در را یعاطف یازهاین ینت م امکان و داده کاهش

 .ابدییم شیافزا یعاطف طالق احتمال جهینت در و دهدیم کاهش

 قیمییر مستت ثنتیجه بعدی پژوهش نشان داد که هیجان خواهی 

عنوان یك خواهی بهبر روی طالق عاطفی دارد. اگر پدیده هیجان

یطی های آن به امکانات محکننده ژنتیکی محسوب گردد، جلوهتعیین

خواهی و شوند. عامل هیجانبرای رشد این ویژگی وابسته می

ه هایی کها و فعالیتمندی برای شرکت در ورزشماجراجویی )عالقه

گاهی با خطرات جسمی همراه است( بیشتر در بین طبقه متوسط جامعه 

و های جدید از طریو عامل تجربه طلبی )تمایل براى کسب تجربه

ر( های دوزندگی غیر متعارف با دوستان غیرعادی و سفر به مکان

ین همترمشود. بیشتر در بین طبقه متوسط و باالی جامعه مشاهده می

توان آن را مخرب زندگی مشترک و مسبب هیجان طلبی که می مؤلفه

)تمایل برای رفتارهای « گریز از بازداری»طالق عاطفی دانست عامل 

(. 2111بى قید و بند و تنوع طلبی جنسی( است. )زاکرمن و کوهلن، 

بی شك عدم تعهد در روابط جنسی منجر به سردی روابط و جدایی 

 شود.عاطفی زوجین می

خواهی زوجین می عالوه بر این عدم شباهت در میزان هیجان

تواند به تدریج باعث فاصله در روابط گردد. ماجراجویی، تمایل به 

 خواه، در ابتدایانجام رفتارهای نامتعارف و انرژی باالی افراد هیجان

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

خواهی زیاد، مانند آسیب های دلیل این هیجانمشکالت ایجاد شده به 

های مالی، تنوع طلبی و عدم تعهد، زمینه شروع جسمی، استرس

 کند و به این واسطه بستراختالفات و تعارضات زوجین را فراهم می

 سازد.زوال روابط را مهیا می

از زاویه دیگر بر طبو نظریه مارک نپ، یك رابطه از مرحله 

شود و بعد از رسیدن به اوج، رابطه رو به زوال می ساختن رابطه آغاز

کند. در طی مرحله افتراق مارک نهاده و به طرف جدایی حرکت می

خواهی بیشتری نسبت به همسر خود دارد، نپ، فردی که هیجان

شدت او را محدود کرده کند که رابطه او با همسرش، بهاحساس می

ه رفین بیشتر از وجواست. مارک نپ معتقد است در این وضعیت ط

اندیشند و سعی در برجسته کردن اختالفات یم هاتفاوتاشتراک، به 

تواند رابطه را به سردی گرایش های تشدید شده میدارند. این تفاوت

 داده و منجر به طالق عاطفی گردد.

یون اندازه ضریب رگرس نتیجه بررسی نقش میانجی نشان داد که

آوری از نظر آماری به واسطه تابخواهی بر طالق عاطفی هیجان

طه بین عنوان واسآوری بهپس بدین ترتیب نقش تابدار نیست. معنی

 شود.خواهی و احتمال طالق عاطفی رد میهیجان

ی بینی طالق عاطفآوری در پیشگری تابدر تبین عدم واسطه

استن م آوری در افراد اشاره کرد.کننده تابتوان به عوامل تعیینمی

آوری به عوامل فردی ( بر این باورند که تاب2110رید )و 

ها(، عوامل خانوادگی های شناختی، مهارت تنظیم هیجان)مهارت

های خانوادگی( و عوامل اجتماعی )حمایت اجتماعی( )حمایت

وان یك عنخواهی بیشتر بهوابسته است. این در حالی است که هیجان

ف شیمیایی بدن تعری ویژگی ذاتی و تحت ت ثیر ساختار زیست

بینی خواهی توانایی پیشتوان انتظار داشت که هیجانشود پس میمی

ری، آوآوری را نداشته باشد و به این واسطه نقش میانجی تابتاب

 معنی گردد.بی

تقیم صورت مسنتیجه بعدی پژوهش نشان داد که سواد عاطفی به

ت ثیر منفی بر طالق عاطفی دارد. این بدان معنی است که افزایش سواد 

ه است. در تبیین نتیج مؤثرعاطفی بر کاهش احتمال طالق عاطفی 

 ازهایین نیعدم ت متوان به این موضوع اشاره کرد که حاصل می

نجر م عدم ابراز محبت بوده است، ایمحبت فقدان  لیکه به دل یعاطف

ن وقتی زوجی .شودمی یعاطف زن و مرد و جدایی یبه سرد شدن رابطه

 دادن، اداره صیتشخ دن،یشیقادر به اندسواد عاطفی کمی دارند، 

 نمی نیستند. آنهاطور مناسب و انتقال عواطف خود به افتیکردن، در

 چگونه رفتارها وعواطف  کنند که درک توانند به شکل درستی

در  صورت ناتوانیتواند بهاین موضوع می دهد.میرا شکل  تفکرشان

درک نیازهای عاطفی یکدیگر بروز کند. که گاهی با شکایاتی چون 

ه تواند بشود. همچنین این مشکل میعدم ابراز محبت زوج مطرح می

منجر به  ابراز محبت، نهینگرش متفاوت زن و مرد در زمدلیل 

 های متعدد گردد که باعث سرد شدن رابطه زوجین میسوءتفاهم

(. بر اساس نظر پل بوهانان، در پی 0340 ی و همکاران،)باستان گردد

علت شناسی طالق، طالق عاطفی در پی پاسخ ندادن زوجین به 

افتد. در این موارد افراد نظرات، انتظارات و نیازهای آنها اتفاق می

رایط کنند. این شه و از یکدیگر پرهیز میتوجه شدنسبت به هم بی

گیر تعامالت مثبت و رضایت از رابطه طرفین، باعث کاهش چشم

کند )اولسون و دیفرین و زمینه طالق عاطفی را فراهم می

 دهد سوادها نشان مینتایج تحلیل داده (. در نهایت2101اسکوگراین، 
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ب نقش بدین ترتیآوری را ندارد. پس بینی تابعاطفی توانایی پیش

عنوان واسطه بین سواد عاطفی و احتمال طالق عاطفی آوری بهتاب

 شود.رد می

هایی روبرو این پژوهش نیز به مانند هر پژوهشی با محدودیت

های پژوهش حاضر این است که پژوهش است، یکی از محدودیت

های پس به روش پس رویدادی انجام شده است و در پژوهش

د. بعالوه شودستکاری متغیر مستقل از محقو سلب میرویدادی امکان 

گذارند توانند بر متغیر وابسته اثر بامکان کنترل همه متغیرهایی که می

یر توان نتایج حاصل از بررسی متغنیز کمتر وجود دارد. بنابراین نمی

مستقل و وابسته را قطعی تلقی کرد؛ همچنین از آنجایی که این 

گیر در طالق عاطفی انجام شده، لذا در پژوهش بر روی افراد در

های اختالف زناشویی مانند های پژوهش به سایر شیوهتعمیم یافته

برای  زوجین در آستانه طالق، باید جانب احتیاط رعایت شود.

ر بر روی زوجین دحاضر  پژوهش شودمی شنهادیپپژوهشگران آتی 

 پژوهش تایج، دردهی بیشتر نمنظور تعمیمآستانه طالق اجرا شود و به

شود پژوهش حاظر بر روی مردان درگیر در های بعدی، پیشنهاد می

 صورت همزمان نیز انجام شود.طالق عاطفی و زوجین به
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