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 چکيده

يكي از  .گذارد خانواده مهمترين نهاد جامعه است كه سالمت و استحكام آن بر كل جامعه اثر مي

طالق عاطفي نوعي  تشوند، طالق عاطفي اس ها با آن مواجه مي آسيبهايي كه بسياري از خانواده

سازد كه فاقد نابهنجاري در نظام خانواده است كه زندگي زوجين را به ازدواجي پوچ مبدل مي 

بررسي  نقش تنظيم شناختي هيجاني در  هدف از اين پژوهش. عشق، مصاحبت و دوستي است

 جامعه آماريروش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است.  پيش بيني طالق عاطفي مي باشد

باشند كه حداقل پنج سال از ازدواج  مي مشهداين پژوهش، كليه زنان و مردان متأهل ساكن شهر

اين  نمونه يل اينكه زوجين به حداقل ميزاني از ثبات در زندگي زناشويي رسيده باشند، به دلي

فر بود كه به روش نمونه ن سال 14 تا 22 بين آنها سني دامنه كه نهايي زوج 431پژوهش تعداد  

 SPSS داده هاي به دست آمده از طريق رگرسيون و با نرم افزار.گيري در دسترس انتخاب شدند 

تنظيم شناختي هيجان و با طالق عاطفي رابطه  .جزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادمورد ت

همچنين ميان ارزيابي مجدد با طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. ميان  دارند.

سركوب هيجان و طالق عاطفي نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد بدين صورت كه با افزايش 

بي مجدد ميانگين طالق عاطفي كاهش و با افزايش سركوب هيجان ميانگين طالق عاطفي ارزيا

 افزايش مي يابد.

 .تنظيم شناختي هيجاني، طالق عاطفي واژگان کليدی:
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 2 شيبانیخدیجه اعراب  ،1 زهره رجب زاده

 .فردوس ايران واحد فردوس، كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه پيام نور، 4

 .ايران تهران، دانشگاه پيام نور، استاديار گروه روانشناسي، دكتري روانشناسي سالمت، 2

 

  نام نويسنده مسئول:

 زهره رجب زاده

 بررسی نقش تنظيم شناختی هيجانی در پيش بينی طالق عاطفی

 33/2/4311 تاريخ دريافت:

 6/1/4311 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
 .ق استالهاي خانوادگي، ط اند. يكي از مهمترين آسيب نيامده تأثير از خانواده پديد  يک از آسيبهاي اجتماعي بي هيچ

سوزد و فرزندان در معرض  زماني كه خانواده در آتش ستيز و آشوب مي .خوانند يبخش مي ق را در شرايطي رهايالبعضي ط

اما برخي زوجين به دليل  (.4316)باستاني ،گلزاري ،روشني تواند درمان نهايي باشد  ق ميالبيماريهاي رواني پايا هستند، ط

د و باشن خصوص باوجود فرزندان، حاضر به جدايي نمي ق بهالق و پيامدهاي طالقبح ط م برالساختار فرهنگي جامعه، تأكيد اس

ق عاطفي الدهند. در اين موارد ط براي سالهاي زيادي به زندگي سرد و توأم با فرسايش روحي و رواني و حتي جسمي ادامه مي

 خواسته به توجه عدم: از است عبارت آن اليمع و است طالق نوع خطرناک ترين خاموش، طالق يا عاطفي طالق. افتد اتفاق مي

 در و شوند نمي جدا هم از فيزيكي طور به شوهر و زن...  و نيازها شدن سركوب خانواده، هاي نقش شدن مخدوش همسر، هاي

 اسالم. است قانوني و رسمي طالق مقابل در و شود نمي ثبت جايي در كه است طالق انواع از يكي. كنند مي زندگي هم كنار

. است شده وارد طالق مذمت بر مبني بسياري روايات و آيات. ندهد رخ طالق امكان حد تا خواهد مي و است مخالف باطالق سخت

 يدرواقع خانواده از درون ته يشود ول ياست كه در ظاهر ساختار خانواده حفظ م يتيوضع يطالق عاطف( 4311 پور، سنجري)

است)پروين ،داودي ،محمدي  آن را گرفته يجا يعاطف يرفته و روابط منف انياز م نيزوج انيمثبت م ياست، چرا كه رابطه عاطف

 تياز هم در جهت اذ تيحما يبه جا وجهاز.است كه هر دو ناپخته هستند  ينيزوج انيمشخص و آشكار م ي. فاصله عاطف(4312

.)لورا تندو طرد او  هس يگريد ياثبات كوتاه يبرا يليدل افتنيكنند و به دنبال  يعمل م گريكديو كاهش عزت نفس  يو آزار، ناكام

 ايآنها كامال قطع شده  انيارتباط م كهيكنند؛ درحال يم يسقف زندگ کي ريفقط ز ني، زوج يدر طالق عاطف ن،ي؛ بنابرا(2341

در زمره  دهيپد نياست. چون ا يپژوهش دگاهياز د ياجتماع يها دهيپد نيدر زمره دشوارتر يطالق عاطف.است تيبدون رضا

 اتيش حبخ انيپا يكه طالق عاطف يفرد دياست. شا يانسان اتيابعاد ح نيتر دهيچيو پ نيتر يناگفتن يو حت نيتر دهيپوش

متداول پژوهش در  يروش ها نيافراد مطرح نسازد؛ بنابرا نيكتريبا نزد يخود را حت ملو درست ع يواقع لياوست، دال يخانوادگ

 ييناسابدون ش ،ياجتماع يانحرافات و بزهكار ،ياجتماع يشناس بيمطالعه آس چگاهيسابقه مواجه اند. ه يب يبا مشكالت نهيزم نيا

 )را مهار كند  دهيپد نيا ديسالمت است، با يكه در جستجو يهر جامعه ا ،ي. به عبارتستين ريصورت پذ يطالق و طالق عاطف

 ،يمرد، مشكالت ارتباط يتوجه يشامل؛ب يعامل طالق عاطف ازدهيزنان،  يرو يفيپژوهش ك کيدر (4311و همكاران  يباستان

 يب همسر،انتخاب نادرست  گر،يكديعدم گذراندن زمان با  ،يعدم همدل ز،يخشونت آم يرفتارها ،يعاطف يازهاين نيعدم تأم

نظم درون خانواده، ساختار به نقش  زيمطالعات ن ريمرد را نشان دادند. سا يو عدم تعادل روح مرد تيعدم احساس مسئول ،ياعتماد

 يق عاطفالدر ط اديو اعت يعدم بلوغ فكر ،يروح يماريب ،يدرون خانواده و عدم مهارت ارتباط ياجتماع هيقدرت خانواده و سرما

ق البه ط کينزد ميكمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ هر چند در مورد مفاه ،يعلم يها در پژوهش يق عاطفال. طاند اشاره كرده

 ،يوه بر علل اقتصادالق، عالط يانجام شده است. در بررس ياديمطالعات ز ييزناشو يتيو نارضا يق رسمالهمچون ط يعاطف

ا ر جانيه ميعوامل سازه تنظ نياز ا يكي. باشدي م ليدخ زين يفردو  يعوامل روانشناخت ،يو حقوق يشناخت جامعه ،يفرهنگ

 ياز راهبردها يشامل گستره ا جانيه ميتنظ .دادند صيتشخ يفرد نيمهم در رشد روابط ب يكرده و آن را به عنوان گام يمعرف

از، آغ نديو به عنوان فرآ رديگي صورت م جانيه کي شيافزا اياست كه جهت كاهش، حفظ  اريو ناهش اريهش يو رفتار يشناخت

،  زنبرگيآ )شود يم فيتعر يكيزيف ،يروان ياجتماع يندهايمرتبط با فرآ جانياستمرار ه ايدر بروز، شدت  رييتغ اي ليحفظ، تعد

 فيو هم كنترل ضع ازحد شيدارد، هم كنترل ب نهيمحدوده به کي جانيه ميباور وجود دارد كه تنظ نيا(42346گوتري فابس ،

 جانيتجربه، ابراز و استفاده از ه يي، نقص در توانا يجانيه يميمضر باشد بدتنظ ،يفرد نيو ب يممكن است در سطح فرد جاناتيه

 ميكه در تنظ ياست. افراد جانيكنترل ه يريبازپس گ تيظرف اي جانيمجدد ه ميتنظ جان،يه ميتنظ گريجنبه مهم د.است 

د توانن يندارد اما نم طيمح يدادهايبا رو يمشكل دارند ممكن است متوجه باشند كه احساسات و اعمالشان تناسب جانيه ددمج

 يندهايصورت گرفته در فهم ما از فرا يشرفتهايپ رغميعل(.2341)2 اني،را  نيو شرل لسماي  ابنديب يشانيخروج از پر يبرا يراه

بطه وارد را نيدر ا ياطالعات نسبتاً كم كند،ي جانشان كمک ميه ميكه به افراد در تنظ يو رشد ياجتماع ،يكيولوژيزيف ،يعصب

                                                           
1 Eisenberg, N., Fabes, R. A., Gutherie, I. K., & Reiser, M 

2- Yelsma and Sherlin, Ryan 
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نشان  يدر مطالعه ا(2341)3گراس  ت،ياسم،شده است. باتلر يهمچون طالق و طالق عاطف ييزناشو يها يتينارضا يپژوهش ها

 ينشان م(2346)1گاتمن  قاتيمضر باشد. تحق يياشوو زن يتعامالت اجتماع يتواند برا يجانيه يايدادند كه سركوب رفتار گو يم

ابراز  يمنف جاناتياز ه شتريمثبت پنج برابر ب جاناتيه ديقابل درک برسد، با يرابطه کيرابطه عاشقانه  به  کي نكهيا يدهد برا

 يفرد نيدر طول رابطه ب جانيه تيريمجدد به عنوان راهبرد مد يابيكه از ارز ينشان داد افراد(2341 )1و همكارانلونسون شود. 

  نيشرل و لسمايد داشتند. خو يجانيدر مورد حالت ه يگفتگو، اما حافظه بهتر اتيدر مورد جزئ يتر فياستفاده كردند حافظه ضع

رابطه  ييزناشو تيو رضا يجانيه يميبدتنظ نيكه ب افتنديدر (2346)7و سوانسون  ريكر ،يگاتمن، مور  رويتاش(.2341)6 اني،را

 وجود دارد.  يمنف
 

 طرح پژوهش
 طالقدر هيجان تنظيم وراهبردهاي شناختي سرسختي رابطه به دران كه باشد مي همبستگي توصيفي نوع از پژوهش اين

 شود مي پرداخته عاطفي
 

 و روش نمونه گيری و جمع آوری داده ها  حجم نمونه ،جامعه آماری 
باشند كه حداقل پنج سال از ازدواج به دليل  مي مشهدجامعه آماري اين پژوهش، كليه زنان و مردان متأهل ساكن شهر

ي تدريجي ق عاطفالرسيده باشند، همچنين با توجه به اينكه ويژگي طاينكه زوجين به حداقل ميزاني از ثبات در زندگي زناشويي 

 دهد سال از زندگي مشترک رخ مي 7تا  1گذشت بابودن آن است و يكي دو سال بعد از آغاز زندگي و بيشتر 

به نمونه پژوهش: بدين ترتيب با مراجعه به منازل اين افراد، پس از كسب رضايت و شرح اهداف پژوهش در اين پژوهش 

ق حساسيتي ايجاد نكند، به زوجين توضيح داده شد كه پژوهش در مورد روابط زناشويي است و تكميل الدليل اينكه واژه ط

نفري از  433اي  ،نمونه (2333) گراس ،پرسشنامه مقياس تنظيم هيجاني4114عاطفي گاتمن در سال ق  الهاي ط پرسشنامه

سال درخواست  14تا  22زوج نهايي كه دامنه سني آنها بين  431انتخاب شد. از گيري در دسترس  زنان و مردان به شيوه نمونه

(وعدم االترو بسيكل هاي شركت در  پژوهش را )تحصيالت  مالک هاي و پرسشنامه تنظيم هيجان را تكميل كنند شد كه پرسشنامه

ارو خاص يا روان گردان  ونداشتن دارو خاص يا روان گردان بود.مالک هاي خروج تحصيالت كمتر ازسيكل ومصرف د مصرف 

 روانشناسي انجمن تاييد مورد اخالقي اصول تا است شده سعي حاضر تحقيق سال از ازدواج مي باشد .در1فرزند وگذشتن كمتراز

 تشرك تمام به ايجلسه طي در نهايي نمونه انتخاب از پس و تحقيق ابتداي در منظور بدين. گردد رعايت( APA 2003) آمريكا

 مشاركت اخالقي نامهرضايت هاآزمودني  برنامه اجراي از قبل. شد داده كافي اطالعات اجرا، شيوه پژوهش، اهداف مورد در كنندگان

 اجازه داوطلبان و است داوطلبانه كامال تحقيق اين در مشاركت كه بود شده تاكيد آن در كه. نمودند تكميل را تحقيق در آگاهانه

 دوره طي در بيماران هايصحبت و شخصي اطالعات بودن محرمانه. دهند انصراف خود ازشركت تمايل عدم صورت در كه دارند

 تشرك هويت و نام به اشاره عدم مورد در اخالقي مالحظات كليه هاداده تحليل و تجزيه هنگام در همچنين. گرفت قرار تاييد مورد

 .گرديد  رعايت كنندگان
 

 ابزار پژوهش
 :ق عاطفیالمقياس ط

جواب » بلي و خير«صورت  ت بهالسؤ .باشد سؤال مي 21تهيه شده كه داراي  (4111)اين مقياس توسط گاتمن  در سال 

دهنده  تر از هشت بود نشاناالبيا برابر با هشت  »بله«هاي بله و خير، اگر تعداد پاسخهاي  شوند، بعد از جمع كردن پاسخ داده مي

                                                           
3-Butler, Smith, Grass 

4-grass 

5- Lonson et al 

6- Yelsma& Sherlin, Ryan 

7- Tashiro Gutman, Murray, Carrier &Swanson 
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ي از مالعبه اين معنا كه زندگي زناشويي فرد در معرض جدايي قرار داشته و ع.ي است عاطفالق نارضايتي زندگي زناشويي و ط

گزارش شده است. براي به دست آوردن روايي سازه از تحليل عاملي 4/13باشد. پايايي آن در ايران  ق عاطفي در او مشهود ميالط

مل شناسايي شد: جدايي و فاصله از يكديگر، به روش چرخشي واريماكس و آزمون اسكري استفاده شد و بدينصورت چهار عا

 %33و%11در دامنه سواالت حوصلگي و بيقراري. بار عاملي همه  صحبت و احساس بي احساس تنهايي و انزوا، نياز به همراه و هم

هش حاضر پژوپايايي اين مقياس در .قرار داشته و بار عاملي مقبولي دارند. روايي صوري آن نيز توسط متخصصان تأييد شده است 

 .به دست آمد 33/ 4با استفاده از آلفاي كرونباخ، 

گويه تشكيل شده كه داراي دو  44توسط گراس و جان تهيه و از (2333)اين مقياس در سال  : مقياس تنظيم هيجاني 

 7)موافق  الكام(تا  4)مخالف  الها بر اساس مقياس ليكرت از كام باشد. پاسخ خرده مقياس ارزيابي مجدد و سركوب هيجان مي

ماه براي كل مقياس  3و اعتبار بازآزمايي بعد از  4/73و براي سركوب هيجاني 4/71باشد. آلفاي كرونباخ براي ارزيابي مجدد  (مي

و سركوب هيجان با مقياس -%41عواطف منفي %21همبستگي ارزيابي مجدد با مقياس عواطف مثبت  .گزارش شده است4/61

زاده سال  بيگي، حسن پور، ايل اعتبار اين مقياس در ايران توسط قاسم .گزارش شده است%1و عواطف منفي -%41عواطف مثبت 

و روايي پرسشنامه مذكور از طريق تحليل مؤلفه اصلي با  %34تا%63بر اساس روش همساني دروني با دامنه آلفاي كرونباخ  4314

 .و روايي مالكي مطلوب گزارش شده است =r%43اس  استفاده از چرخش واريماكس، همبستگي بين دو خرده مقي

 

 پژوهشاجرای  روش 
 طرح اين پژوهش، طرح توصيفي از نوع همبستگي است.  
اشتن داختياردررضايت داشته باشند و قادر به پژوهش ک هاي ورود به پژوهش اين بود كه افراد انتخاب شده به شركت در الم

م عدم رضايت جهت ادامه همكاري و همچنين پاسخدهي ناقص به الخروج از پژوهش اعک ال. م عات وتجربيات خود باشندالاط

رعايت ( APA 2003ا )پرسش نامه ها بود. در تحقيق حاضر سعي شده است تا اصول اخالقي مورد تاييد انجمن روانشناسي آمريك

به تمام شركت كنندگان در مورد اهداف اي پس از انتخاب نمونه نهايي در طي جلسه بدين منظور در ابتداي تحقيق و. گردد

نامه اخالقي مشاركت آگاهانه در تحقيق را ها رضايتاطالعات كافي داده شد. قبل از اجراي برنامه  آزمودني ،پژوهش، شيوه اجرا

ورت ه در صداوطلبان اجازه دارند ك تكميل نمودند. كه در آن تاكيد شده بود كه مشاركت در اين تحقيق كامال داوطلبانه است و

هاي بيماران در طي دوره مورد تاييد قرار گرفت. صحبت محرمانه بودن اطالعات شخصي و شركت خود انصراف دهند.ازعدم تمايل 

 هويت شركت كنندگان رعايت  ها كليه مالحظات اخالقي در مورد عدم اشاره به نام وتحليل داده همچنين در هنگام تجزيه و

 . گرديد

 داده ها روش تجزیه وتحليل
 تيجمع ي هايژگيو صيو تلخ فيبه توص يآمار يبا استفاده از شاخص ها يفيابتدا در سطح توص داده هاي بدست آمده

شود و سپس با استفاده از ضريب همبستگي  يپرداخته م و.... التيسن، تحص ت،يشامل جنس قيافراد نمونه در تحق يشناخت

 .پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري با شيوه گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 

  هادادهتجزیه و تحليل 
 های جمعيت شناختیشاخص

دادند. ميانگين و انحراف معيار سن در كل نمونه نفر از زنان و مردان متأهل مشهد تشكيل مي 431نمونه پژوهش حاضر را 

سال بود.  21تا  1با دامنه  41/7و  12/41سال بود. ميانگين سال هاي ازدواج اين افراد نيز  14تا  23با دامنه  23/7و  12/31

 آورده شده است.  4-1يالت و تعداد فرزندان در جدول توزيع نمونه بر جنسيت، ميزان تحص
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 توصيف نمونه بر حسب جنسيت، ميزان تحصيالت و تعداد فرزندان -1-4جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر فراواني گروه شاخص

 جنسيت
 1/66 1/66 31 زن
 433 6/33 13 مرد

 ميزان تحصيالت

 1/41 1/41 26 كارداني
 6/31 4/73 11 كارشناسي

 433 1/43 41 كارشناسي ارشد و باالتر
 7/13 7/13 63 يک فرزند
 3/33 4/33 14 دو فرزند

 433 2/44 41 سه فرزند يا بيشتر
 

درصد داراي تحصيالت كارداني،  1/41درصد مرد هستند؛  6/33درصد زن و  1/66دهد كه در كل نمونه نشان مي 4-1جدول 

درصد داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و باالتر هستند. در نهايت در كل نمونه  1/43درصد داراي تحصيالت كارشناسي و  4/73

 درصد داراي سه فرزند يا بيشتر هستند.   2/44دو فرزند و  درصد داراي 4/33درصد داراي يک فرزند،  7/13

 

  هادادهتجزیه و تحليل توصيفی 
. ها شناسايي و اصالح شدندها و گمشدهپيش از شروع تحليل به غربالگري داده ها پرداخته شد. بدين ترتيب كه دورافتاده

هاي تک متغيره بررسي شدند. نتايج نشان از عدم وجود داده هاي پرت بود. نمودار پرت 3در ادامه با استفاده از نمودار جعبه اي

 ارائه شده است.  4-1جعبه اي جهت بررسي پرت هاي تک متغيره در شكل 

 

 نمودار جعبه ای جهت بررسی پرت های تک متغيره -1-4شکل 

ررسي قرار گرفت. سپس فواصل مورد نظر بر اساس مورد ب 1بررسي پرت هاي چند متغيره با محاسبه فواصل ماهاالنوبيس

( اصالح و در سطح 2درجات آزادي )تعداد متغيرها كه در اينجا پنج متغير پيش بين موجود در مدل بود( در آزمون خي دو)

                                                           
8. Box Plot 

9. Mahalanobis distance 
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334/3= ميرز( 334/3(. نتايج نشان داد كه پرت چندمتغيره اي وجود ندارد )4316و همكاران،  43مورد بررسي قرار گرفت< )

 آورده شده است.  2-1ي توصيفي متغيرهاي پژوهشي در جدول هاشاخص نفر ادامه داد. 431و مي توان تحليل را با 

 ی توصيفی متغيرهای پژوهشیهاشاخص -2-4جدول 

 كشيدگي كجي يارانحراف مع ميانگين بيشينه كمينه متغيرها

 تنظيم هيجاني
 -11/3 -23/3 73/3 44/33 16 3 ارزيابي مجدد

 -33/3 32/3 33/1 16/46 23 1 سركوب هيجان

 سرسختي روانشناختي

 -11/3 -27/3 43/3 11/13 73 31 كنترل
 -34/3 32/3 61/7 23/17 71 13 تعهد

 -73/3 33/3 12/1 31/11 64 37 چالش جويي
 -13/3 -41/3 36/46 71/411 411 441 نمره كل

 -11/3 -33/3 12/4 71/47 22 43 طالق عاطفي
 

 44/33دهد كه در ارزيابي مجدد ميانگين باالتري نسبت به سركوب هيجان دارد )نشان مي 2-1نتايج درج شده در جدول 

 (. 16/46در برابر 

 

 طالق عاطفی بر حسب تنظيم هيجان  واریانس تحليل و نتایج رگرسيون مدل خالصه

 طالق عاطفی بر حسب تنظيم هيجان گام به گام رگرسيون ضرایب

 بينمتغيرهاي پيش مدل
 ضرايب غير استاندارد

Beta t سطح معناداري 
B خطاي معيار 

 3334/3 -31/7 -16/3 32/3 -43/3 كنترل 4

2 
 3334/3 -13/1 -14/3 32/3 -43/3 كنترل
 3334/3 -13/1 -31/3 32/3 -31/3 تعهد

3 
 3334/3 -332/1 -32/3 32/3 -33/3 كنترل
 3334/3 -11/3 -21/3 32/3 -37/3 تعهد

 333/3 -334/3 -23/3 32/3 -31/3 ارزيابي مجدد

1 

 3334/3 -61/3 -21/3 32/3 -37/3 كنترل
 334/3 -13/3 -21/3 32/3 -36/3 تعهد

 331/3 -61/2 -23/3 32/3 -31/3 ارزيابي مجدد
 34/3 -12/2 -43/3 33/3 -36/3 چالش جويي

 

-21/3بيني براي طالق عاطفي، كنترل )كه در بهترين مدل پيش دهديمنشان   1-1ضرايب رگرسيون درج شده در جدول 

=( تعهد ،)21/3-=( ارزيابي مجدد ،)23/3-=( و چالش جويي )43/3-= هستند. سهم ( قادر به پيش بيني متغير مالک

عني كه شود. بدين مكنترل در اين ميان بيشتر از متغيرهاي پيش بين است. بر اين اساس فرضيه اصلي پژوهش حاضر تأييد مي

 توانند طالق عاطفي را پيش بيني كنند.تنظيم شناختي هيجان مي

 

 

                                                           
10. Meyers  
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 بين تنظيم شناختی هيجان و طالق عاطفی رابطه وجود دارد.

آورده شده  6-1با ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت. ضرايب همبستگي متغيرها در جدول پاسخگويي به اين فرضيه 

 است.

 ضرایب همبستگی تنظيم شناختی هيجان و طالق عاطفی -6-4جدول 

 متغيرها
 طالق عاطفي

 سطح معناداري تعداد ضريب همبستگي

 3334/3 431 -13/3 ارزيابي مجدد

 3334/3 431 36/3 سركوب هيجان

 

، P≤34/3دهد كه ميان ارزيابي مجدد با طالق عاطفي رابطه منفي و معناداري وجود دارد )نشان مي 6-1نتايج جدول 

13/3-=r( ميان سركوب هيجان و طالق عاطفي نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .)34/3≥P ،36/3=r بر اين اساس فرضيه .)

طالق عاطفي رابطه معناداري وجود دارد. بدين  ابعاد تنظيم شناختي هيجان با شود. بدين معني كه بينپژوهش حاضر تأييد مي

صورت كه با افزايش ارزيابي مجدد ميانگين طالق عاطفي كاهش و با افزايش سركوب هيجان ميانگين طالق عاطفي افزايش مي 

 يابد.

 

 بحث ونتيجه گيری
رابطه منفي و معناداري وجود دارد. ميان سركوب هيجان و طالق دهد كه ميان ارزيابي مجدد با طالق عاطفي نتايج نشان مي

شود. بدين معني كه بين عاطفي نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بر اين اساس فرضيه فرعي اول پژوهش حاضر تأييد مي

 ارزيابي مجدد ميانگين طالق طالق عاطفي رابطه معناداري وجود دارد. بدين صورت كه با افزايش ابعاد تنظيم شناختي هيجان با

و  ونديبل ( 4313عاطفي كاهش و با افزايش سركوب هيجان ميانگين طالق عاطفي افزايش مي يابد. اين نتايج با نتايج حيدري) 

  (4311 ي )گرج

 مهمي نقش همسو وهم جهت است در تبين اين نتايج مي توان گفت  هيجان( 4311 )،يميو فه يطالب ؛يميعظ ؛ياكبر

 توانمي را هيجان اصوالً، .كندايفا مي زاتنيدگي رويدادهاي و زندگي تغييرات با نظير سازگاري زندگي مختلف هايجنبه در

 هايواكنش اين و كنيممي ارزيابي برانگيزچالش مهم يا فرصت يک را آن كه دانست هاييموقعيت به شناختيزيست هايواكنش

 مبناي هاچند هيجان (. هر2334)گرنفسكي و همكاران،  شوندهمراه مي دهيم،مي محيطي رويدادهاي آن به كه پاسخي زيستي با

ناميده  هيجان جويينظم كه توانايي بگذارند. اين كنند، اثرمي ابراز را هاهيجان اين كه هاييشيوه بر قادرند اما افراد دارند، زيستي

 مسير تحقق در را فرد عاطفي هايواكنش تغيير و ارزيابي كنترل، مسئوليت كه اي استبيروني و دروني فرآيندهاي شود،مي

 چنينهم و سازگارانه سازماندهي رفتار و ارزيابي شروع، در اساسي اصل يک جويي هيجان،نظم داردبنابراين عهده بر اهداف يافتن

 يک مفهوم سازه (. اين2332ن، شود )گرنفسكي و همكارامي محسوب ناسازگارانه و رفتارهاي منفي هايهيجان از جلوگيري

 را ناهشيار و شناختي هشيار فرآيندهاي همچنين و رفتاري اجتماعي، فرآيندهاي زيستي، از ايگسترده طيف كه است پيچيده

 يک افزايش يا و حفظ باعث كاهش، كه است راهبردهايي بر مشتمل هيجان جوييي نظمواژه ديگر، عبارت به  گيردمي بر در

گذاردبنابراين تنظيم مي اثر هاآن ابراز و تجربه و چگونگي فرد كنوني هايهيجان بر كه دارد اشاره به فرآيندهايي و شوندمي هيجان

هيجان راهبردهايي را براي فرد ايجاد مي كند كه بركاهش نارضايتي وسازگاري باالتر واحساس خشنودي بيشتر ودرنتيجه افزايش 

  وبر روي روابط رضايت بخش تاثير گذاشته ومنجر به كاهش روابط سرد عاطفي زوجين مي شودصميميت در بين زوجين مي شود 
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 و مراجع منابع

هاي دلبستگي بر رابطه طالق ايي سبکنقش واسطه(. 4314) محمدمهدي. ريزي،ندا و سليميان اجتماعي سنگري، [4]

 .31-33 ،7 روان شناسي معاصر، رواني و كيفيت زندگي زنان متاهل،

(.پيشبيني طالق عاطفي زوجين بر اساس 4311اكبري, ابراهيم؛ زينب عظيمي؛ سعيده طالبي و صمد فهيمي. ) [2]

 دوفصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت . طرحواره هاي ناسازگار اوليه، تنظيم هيجان و مولفه هاي آن،

ت زناشويي و سرسختي روان شناختي (.رابطه بين رضاي4311امين پور, حسن؛ حوريه بايرام نژاد و خديجه رسولي. )  [3]

كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و  در دانشجويان زن دانشگاه پيام نورنقده،

 محور دانش و فناوري سام روانشناسي ايران، تهران، موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه

 https://www.civilica.com/Paper-ESPCONF01-ESPCONF01_107.html  ايرانيان،

انتشارات : (، تهران4333ترجمه حمزه گنجي ) .روانشناسي اجتماعي(. 2333) .بدار، لوک، دزبل، ژوزه و المارش، لوک [1]

 .ساواالن
 .نشر ارسباران: تهران(. 4313) ترجمه يحيي سيدمحمدي شناسي رشد،روان(. 2336. )لورا اي برک، [1]

(. 4312)ترجمه يحيي سيد محمدي . ، جلد اول(از كودكي تا بزرگسالي)روان شناسي رشد (. 2336. )اي. برک، لورا [6]

 .انتشارات رشد: تهران

شناختي و جمعيت بررسي رابطه عوامل روان (. 4313) زاده، مريم السادات.فاتحيو  اعتمادي، عذار، باللي، طيبه [7]

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان . شناختي پيش بيني كننده سازگاري پس از طالق در زنان مطلقه شهر اصفهان

 .33-11درماني، سال دوم، شماره پنجم، صص، 

(.بررسي تأثير رويكرد هيجان مدار بركاهش عالئم طالق عاطفي در زنان مورد 4311بليوند, مريم و يوسف گرجي.) [3]

كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم تربيتي و روانشناسي و آسيب هاي اجتماعي  زنان شهرستان لنجان،مطالعه 

 ايران، تهران، انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين و مركز مطالعات و تحقيقات. 

طالق عاطفي در بين خانواده عوامل جامعه شناختي موثر در (. 4313) فريبرز. محمدي، مريم و داودي، ستار، پروين، [1]

 .441-414(: 16)41 مطالعات راهبردي زنان، هاي تهراني،

مقايسه عزت نفس، شادماني، كيفيت زندگي و اميد به زندگي زنان مطلقه و غير مطلقه شهر (. 4336. )حفاريان، ليال [43]

 . خورسگانشيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 

پرسشنامه . بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي(. 4314) قادري، فواد.و  زارعي، اقبال، حقيقي، حميد [44]

، صص، 1فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، سال اول، شماره (. ROCI-II)سبک هاي حل تعارض رحيم 

164-131 . 

راساس تمايز يافتگي خود، طرح واره هاي ناسازگار و مهارت (. پيش بيني طالق عاطفي ب4313حيدري, نهال. )  [42]

پنجمين كنفرانس ملي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،كاربردها و توانمندسازي با محوريت  مقابله اي در زوجين،

 رواندرماني، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمايت انجمن ها و گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور،

 (.س) دانشگاه الزهرا پايان نامه كارشناسي ارشد، زمينه ها و پيامدهاي طالق عاطفي،(. 4331) شهره روشني، [43]

مطالعات  رابطه طالق عاطفي با تصوير بدني و كمال گرايي،(. 4313) پرويز. حسن و عسگري، احدي، ساره، زماني، [41]

 . 14-11 ،1 شماره ،43دوره  روان شناختي،

كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در  عاطفي و راه هاي پيشگيري از آن،(. طالق 4311سنجري پور, علي. )  [41]

 انجمن -علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجتماعي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حكمت مرتضوي

   علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه،

بررسي (. 4331. )منيجه و شهني ييالق، جمال حقيقي، يوسفعلي، عطاري، رضا، خجسته مهر، حسين، شكركن، [46]

هاي جمعيت شناختي به عنوان پيش سبک هاي دلبستگي و ويژگي مهارت هاي اجتماعي، ويژگي هاي شخصيتي،
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