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 مقدمه

مدرن به نام طال ق  اصطالحبهای مشترک زوجین ظهور پدیده در زندگیز یکی از معضالت اجتماای امرو

ااطیی است. طال ق ااطیی زوایای پنهان و مستتری دارد که بررسی و شناخت آن نیازمند مطالعات فراوان 

طال ق ااطیی، اولین مرحله در فرآیند طال ق و بیانگر رابطه زناشویی (. ۹۲۱۱و دقیق است )رضوانی و صائمی، 

الم س در ارتباط. این نوع طال ق، نماد وجود مشکل شودمیاست که احساس بیگانگی جایگزین آن  زوالهروب

 وو صحیح بین زن و شوهر و نیز متضمن فقدان ااتماد، احترام و محبت به یکدیگراست )فیروزجائیان 

 از اینارد که بعضی تا بزرگ وجود د از کوچکاختالفاتی  وشوهریزن هایزندگیدر تمام (. ۹۲۱۳، همکاران

فردی بااث اختالف  هایویژگی بیشتر اوقات. شودمیبه طال ق ختم  متأسیانهاختالفات هرچند کوچک 

حاضر نیست که به خاطر حیظ بنیان خانواده خود را تغییر بدهد، پس  از طرفین کدامهیچو گاهی  شوندمی

ر گروه د پذیرترینآسیبنهاد اجتماای،  ترینککوچ انوانبهخانواده  ازآنجاکه. کندمیداستان ادامه پیدا 

و  دکنمیبروز پیدا  هادر خانوادهابتدا  هاآسیباکثر مشکالت و  کهطوریبههای اجتماای است برابر آسیب

شرایط   در اینو  کندمی، به درون جامعه نیز رسوخ هاآندر صورت ادم پیشگیری و برخورد ناصحیح با 

ها را کنترل کرد با توجه به شرایط امروز جامعه، چنانچه مشکالت و آسیب راحتیبه تواننمیدشوار دیگر 

ود خواهیم ب هاخانوادهصورت شاهد بروز آسیب در  در اینخانواده را محکم و استواربنا کنیم  هایپایهنتوانیم 

جدایی ااطیی خانگی، ااتیاد، طال ق و  هایخشونتامروزه انواع مختلف (. ۹۲۱۲)فاطمی راد و بنی حسن، 

ها واده. لذا خانباشدمیبخش جامعه، یعنی طال ق ااطیی  ترینبنیادیساختار  گسیختگیازهماامل  ترینمهم

برای کاهش وقوع طال ق ااطیی اتخاذ کنند زیرا  ایشدهحسابهای صحیح و و مسئولین امر باید برنامه

شاهد خواهیم بود )فاطمی راد  در جامعهآن را  خانواده وارد گردد آثار نابهنجار در انسجامخللی که  هرگونه

 (.۹۲۱۲و بنی حسن، 

اجتماای، اقتصادی و حقوقی، توجه به الل فردی و  بر اواملدر بررسی الت طال ق ااطیی االوه 

(. ۹۱۱۲ ای برخورداراست )گاتمن،از اهمیت ویژه شوندمیکه منجر به طال ق  هاوارهطرح ازجمله شناختیروان

، ۹ساختار انوانبه طورکلیبه وارهطرحشده است.  کاربردهبهپژوهشی مختلف  هایدر حوزه هوارطرحکلمه 

، اصول ۲مخصوصاً فروسیپوس ۰یونان قدیم، منطقیون رواقی در فلسیهاست.  شدهتعریفقالب یا چارچوب 

ک و دریافت در » ۴در نظام فلسیی کانت وارهطرحمطرح کردند. « استنباط  وارهطرح»  در قالبمنطق را 

، هامجمواه. این واژه همچنین در نظریه ریاضی، شودمیتعریف « نقطه اشتراک تمام اناصر یک مجمواه

ار، است )یانگ، کلوسکو و ویش کاررفتهبهکامپیوتری نیز  ریزیبرنامههندسه جبری، آموزش، تحلیل ادبی و 

 هایمایهدرونناسازگار اولیه، الگوهای یا  یهاوارهطرحطبق تعریف یانگ،  (.۹۲۱۱ترجمه حمیدپور و اندوز، 

، در مسیر زندگی تداوم دارند، به اندگرفتهشکلامیق و فراگیری هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی 

؛ ترجمه حمیدپور و ۰۲۲۲ناکارآمد هستند )یانگ،  شدتبهو  شوندمیفرد با خود و دیگران مربوط  یرابطه

)رنر، دی رابینز، آرنتز،  اندشدهتشکیل، شناخت ها و احساسات بدنی هاهیجان، ، از خاطرات(۹۲۱۱اندوز، 
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ممکن است دریک مرحله  هاوارهطرحبیان نمود که  هاوارهطرحبه  تأکیدیانگ با (. ۰۲۹۱پیترز و همکاران، 

نرژی ، اکنندیمدریافت  از محیطکه  دروندادهایی  در نوعتغییر  یدرنتیجه ازآنپسزمانی نافعال باشند و 

از در تیسیر ما  هاییسوگیریاین امر موجب (. ۹۱۱۹فعال شوند )یانگ و کلوسکو،  سراتبهکسب کرده و 

 هایشنگر، هاسوءتیاهم صورتبهروانی بین فردی )زوجین(  شناسیآسیبدر هاسوگیریو این  شودمی وقایع

وع، پیشینه موض در مورد. کنندمیتجلی پیدا  بینانهغیرواقعغلط، اهداف و انتظارات  هایفرض، شدهتحریف

 درونمیهمانند چهارچوبی برای پردازش اطالاات به کار  در انسان ناسازگار اولیه هایوارهطرحیافت شد که 

. باشندمیزندگی در روابط بین فردی  هایموقعیتهای ااطیی افراد نسبت به واکنش کنندهتعیینو 

 دارنیمعناسازگار اولیه بر طال ق ااطیی  هایوارهطرحمنیی و  گراییکمال تأثیرنشان دادند الگوی  هاپژوهش

تجارب اولیه کودکی در بروز فرسودگی  (؛ همچنین۹۲۱۴؛ لعل زاده و همکاران، ۹۲۱۹است )بازدار و موسوی، 

یاری از در بس ناسازگار اولیه هایوارهطرحزناشویی و طال ق ااطیی زوجین نقش معناداری دارند و وجود 

ناسازگار اولیه و  هایوارهطرحگیت که  توانمی طور خالصهبهمشکالت و اختالالت ریشه دارد؛ بنابراین 

، ۹۲۱۲دارند )رستمی،  معناداریخود در فرسودگی زناشویی و طال ق ااطیی زوجین نقش  تمایزیافتگی

 .باشدمیکننده صمیمیت  یبینپیش« محرومیت هیجانی » ناسازگار وارهطرحهمچنین  .(۰۲۲۴استیلز، 

 » وکننده صمیمیت کمتر در مقیاس صمیمیت اجتماای میلر بود  بینیپیش« نقص و شرم»  وارهطرح

کننده صمیمیت باالتر در مقیاس نزدیکی فیشر بود  بینیپیشانتظار  طور قابلبه« معیارهای سرسختانه

گویی هیجانی و برخی ازمولیه های نا هایمؤلیه(؛ همچنین تیکر اینی از ۹۲۱۹)زاهدی تجریشی، 

( ۰۲۰۲(. پهلیوانلی و اکی زر )۹۲۱۴)رشیدی،  رادارندطال ق ااطیی  بینیپیششناختی توان  هایوارهطرح

ساکن در مناطق شهری است.  از افرادروستایی بیشتر  متأهلنشان داد که سطح رضایت زناشویی افراد 

 هایوارهطرحباالتر بود. االوه بر این،  وارهطرحرخی ابعاد روستایی در ب کنندگانشرکتمشخص شد که نمرات 

رضایت زناشویی در ساکنان روستایی و شهری یافت شد؛ بر اساس  بینیپیشناسازگار اولیه مختلیی برای 

باشد. همدلی توانایی ااطیی و  مؤثربر رضایت زناشویی  تواندمیزوجین  ۹میزان همدلی شدهانجامتحقیقات 

ب مناس هایهیجانبا  هاآنمناسب به  دهیپاسخدیگران و  (هات روانی )احساسات، افکاروانگیزهشناختی حاال

، همدلی ااطیی مستقیماً رفتارهای پردازاننظریهبه ااتقاد  (.۰۲۹۱) کانراس، میر و بوشمن،  باشدمی

ش پریشانی دیگران و افراد را برای کاه( ۰۲۹۱)بلکریشان و فرناندز،  کندمیپرخاشگرانه را بازداری 

درنتیجه همدلی ممکن است رفتار منیی را کاهش و (. ۰۲۹۰؛ فشباخ و فشباخ، ۰۲۹۱)برینک،  انگیزدبرمی

رفتارمثبت دوستانه را افزایش دهد. االوه براین تحقیقات اخیر نشان داده است که همدلی منجر به رفتارهای 

ردگی افس هاینشانهبیشتری از  احتمالبهدارند  و کسانی که همدلی پایین شودمی تردوستانهحل تعارض 

همدلی  (.۰۲۹۲؛ هافمن و همکاران، ۰۲۹۲؛ تالی و همکاران، ۰۲۹۱)بنیک، جرونیموک و رات،  برندمیرنج 

ادراک کند )ون لیسا، هاوک و  تربخشرضایتو  ترمنصیانهممکن است بااث شود فرد نتیجه تعارض را 

های مختلف، مانند رفتارهای کالمی و غیرکالمی، درک ن به شیوهدرک و همدلی زنا (.۰۲۹۹میوس، 

که احساس خوب  شودمی، بااث هاآن و اواطف هااحساسو نیازهای دیگران، تالش برای درک  هاخواسته

 هایپاسخهمدلی ااطیی به  (؛ همچنین۹۲۱۲مهیا شود )نظری،  از یکدیگربودن و رضایت داشتن زن و شوهر 
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اشاره دارد و شامل گرایش به تجربه احساس همدردی، نگرانی برای دیگران و گرم  ۹حورم -هیجانی دیگر

درصد  ۹۹۷۹تحلیل رگرسیون نشان دادند  در نتایج( ۹۲۱۹دینداروهمکارانش )(. ۹۱۱۲بودن است )دیویس، 

 أثیرتنقش و  دهندهنشانکه  شودمیزندگی تبیین  هایمهارتمتغیر طال ق ااطیی توسط ابعاد  از تغییرات

نشان دادند که  هاپژوهشافزون بر آن نتایج  زندگی در تبیین مسئله طال ق ااطیی است. هایمهارتمهم 

بااث افزایش رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منیی به هنگام تعارض  تواندمیالقاء همدلی به زوجین 

و  در نگهداریی نقش مهمی ، داشتن مهارت ااطیی خصوصاً شناخت و برقراری روابط ااطیروازاینشود؛ 

؛ کوردوا، ۹۲۱۹و همکاران،  االءالدینیصمیمیت تأثیرگذار است ) در فرایندسازگاری زناشویی دارد و  تثبیت

 (. ۰۲۲۳جی و وارن، 

، ابراز اواطفااطیی در این تحقیق ابارت است از توانایی شناخت اواطف، توانایی  هایمهارتشناخت  

معاوضه طلبیدن اواطف که در جهت تثبیت و حیظ سالمت ازدواج به کار همدلی کردن و مدیریت و به 

. این پژوهشگران دریافتند که توانایی شناخت اواطف و توانایی برقراری ارتباطات ااطیی با سازگاری رودمی

احساس صمیمیت نقش واسطه بین مهارت  بر آندارد و االوه  بستگیهمخود و شخص مقابل در ازدواج 

 دتوانمیزندگی  هایمهارتبنابراین کسب  ؛ی و سازگاری زناشویی درمیان زنان و شوهران داردمندی ااطی

همدلی  و دوستیانسانگذاشته و موجب رشد احساساتی از قبیل  جایبهمثبتی در ارتباطات خانواده  تأثیرات

بر آن ادم تأمین (. االوه ۰۲۲۳؛ جوهانسون وکوهان، ۰۲۲۲و غیره در افراد شوند )استنلی و مارکمن، 

مرد، ادم گذراندن وقت با  آمیزخشونتتوجهی مرد، ادم همدلی وهمراهی، رفتارهای نیازهای ااطیی، بی

دالیل پدیده  ازجمله، مشکالت ارتباطی و ادم تعادل روحی مرد ااتمادیبییکدیگر، نارضایتی جنسی، 

(. همچنین بین جو خانوادگی و ۹۲۱۱، باستانی، گلزاری و روشنیاست ) شدهبیاناجتماای طال ق ااطیی 

بین جو خانوادگی و همدلی با رضایت  و همچنینهمدلی با رضایت زناشویی همبستگی معناداری وجود دارد 

( ۰۲۹۱(. مازوکا، کافتسیوس، لیوی و پری ساقی )۹۲۱۲زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد )خزالیان، 

: نقش سرایت ااطیی، انجام بلندمدتروابط زناشویی  پژوهشی را تحت انوان تنظیم هیجان و رضایت در

اطیی ا ازنظرو چگونه  کنندمیچگونه احساسات خود را تنظیم  هازوجدادند. در این پژوهش به بررسی اینکه 

که هر  بگذارد پرداخته شد. نتایج نشان داد تأثیررابطه  بر کیییت تواندمیکه  کنندمیبا یکدیگر همگرایی 

تایج به دارند. ن مدتطوالنیاثرات مستقل و مشترکی بر رضایت زناشویی در  شدهکنترلکار و دو فرایند خود

 اشاره داشت. بلندمدتمکانسیم های درون فردی و بین فردی در تنظیم هیجان و روابط زناشویی 

مرتبط با طال ق ااطیی است، تنظیم  از اواملشواهد پژوهشی نشان داده است که  تنظیم هیجان یکی 

زیرا  اشدبمیزناشویی  در روابط ویژهبه شناختیروانتکالیف برای سالمت جسمی و  ترینمهمیجان یکی از ه

 فرد با شرایط مختلف زندگی کنار آمدن هایراههایی هستند که نشانگر که راهبردهای تنظیم هیجانی کنش

لی و )درا دهدمیقرار  تأثیر بنابراین کیییت زندگی زناشویی را تحت باشندمی زااسترس هایموقعیتو 

کیییت یک رابطه ااشقانه تا حد زیادی بر تجربه، بیان و  شدهانجامتحقیقات  بر اساس(. ۹۲۱۴سهرابی، 

، از طرفی ابرازات منیی )مانند (۹۱۱۰ مبادله هیجانات مثبت در مقابل منیی بستگی دارد )گاتمن و لونسون،

تنظیم هیجان شامل (. ۰۲۲۲شود )سوان، رنت فرو و گوسلینگ، به افت کیییت رابطه منجر  تواندمینقد( 

                                                           
1. Other - Oriented 
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ای از راهبردهای شناختی و رفتاری هشیار و ناهشیاراست که جهت کاهش، حیظ یا افزایش یک گستره

رتبط م استمرار هیجانفرایند آغاز، حیظ، تعدیل یا تغییر دربروز، شدت یا  انوانبهگیرد و هیجان صورت می

روابط نزدیک  ازآنجاکه (.۹۲۱۳)اکبری و همکاران،  شودمیاای، روانی، فیزیکی تعریف با فرایندهای اجتم

است، تنظیم هیجان نقشی اساسی در روابط زناشویی اییا  از هیجاناتمیان زوجین منبع ایجاد طیف وسیعی 

کالت ( مسائل مرتبط با تنظیم هیجان اغلب محور اصلی مش۰۲۹۴. به گیته لیونسون و همکاران )کندمی

. اگرچه جزئیات مشکل از زوجی به زوج دیگر متیاوت است، اما کنندمیاست که به درمان مراجعه  هاییزوج

ات هیجان دهندهافزایش در تنظیمهیجانات منیی، یا  دهندهکاهش در تنظیمناسازگار یا  هایزوجه باهمتقری

نشان داد که افراد روان رنجور  (۹۲۱۹) ینینور انادری  دو زمینه با دشواری روبرو هستند. در هرمثبت و یا 

یعنی   ایمقابلهناکارآمد یعنی  راهبرد هیجان مدار و اجتنابی بیشتر و نیز راهبرد کارآمد  ایمقابلهراهبردهای 

ر و تنظیم هیجان یعنی سرکوبی بیشت غیر انطباقیو همچنین این افراد راهبرد  کارمی گیرند  مسئلهراهبرد 

 هادر آنو نیز طال ق ااطیی  تنظیم هیجان یعنی ارزیابی مجدد کمتر به کارمی گیرندراهبرد انطباقی 

و  ناسازگار اولیه هایوارهطرحبه کمک  توانمینشان دادند که ( ۹۲۱۳) و همکارانشاکبری  بیشتراست.

نشان  (۹۲۱۱نژاد،  از جامعی؛ به نقل ۰۲۲۳ کرد. )آبت، بینیپیشهیجان،  طال ق ااطیی زوجین را  تنظیم

کننده رضایت و ناسازگاری زناشویی  بینیپیشهیجانی اوامل  در تنظیمداد که تنظیم هیجانی و دشواری 

بنابراین دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت  ؛گذاردمی تأثیرصمیمانه فرد  بر روابطبود و تنظیم هیجانی 

ان کودکی و رضایت زناشویی و زناشویی رابطه منیی داشت؛ همچنین ارتباط بین بدرفتاری ااطیی دور

 (. ۰۲۹۱زیربنایی آن از دیدگاه زوجی برجسته است )لیو، وانگ، لو و شی،  هایمکانیسم

 درمانیزوج ٔ  درزمینهاین پژوهش در سطح نظری باال بردن دانش نظری  و امدهاهمیت اساسی  جهتبدین

 شناسایی در جهتمقدماتی  هایگام آرمانی برداشتن در سطحزمینه است.  در اینپژوهشی  خألو پر کردن 

ناسازگار اولیه، همدلی ااطیی، با تنظیم هیجانی در طال ق ااطیی  هایوارهطرحو تعیین میزان ابعاد مختلف 

اختصاصی و  در سطحو  باشدمیزوجین  خصوصبهتأمین سالمت امومی جامعه  طورکلیبهزوجین و 

 ،ناسازگار اولیه هایوارهطرح در ابعادبرای پژوهش  مناسب ابزارکاربردی فراهم آوردن اطالاات و شناسایی 

، روانشناسان، مشاوران خانواده پزشکانروانااطیی جهت استیاده  در طال قهمدلی ااطیی با تنظیم هیجانی 

نکه نیز هست. با نظر به ای باشدمیدرگیر با مسائل زوجین  ایگونهبهو کلیه متخصصان بهداشت روانی که 

 ایهمؤلیههای اصلی بروز تعارضات خانوادگی با ترکیب زمینه گیریشکلکمی در رابطه با  هایپژوهش

 روانی و روحی بر روی هایخستگیناخوشایند مشکالت ااطیی و  تأثیر کهاینو  گرفتهانجام شناختیروان

اسان و مشاوران روانشن ازجملهرا نیازمند راهنمایی و مداخله از سوی متخصصان  هاآنزوجین و فرزندان، 

  .آوردمیکه همین امر ضرورت اجرای پژوهش حاضر را فراهم  کندمی

 تهران رابطه مستقیم وجود دارد.                                                    متأهلناسازگار اولیه و طال ق ااطیی در زنان  هایوارهطرح بین .۹

 تهران رابطه معکوس وجود دارد.                                       متأهلان بین همدلی ااطیی و طال ق ااطیی در زن. ۰

تهران نقش  متأهلناسازگار اولیه و طال ق ااطیی در زنان  هایوارهطرحتنظیم هیجان در رابطه بین . ۲

 میانجی دارد.

 قش میانجی دارد.تهران ن متأهلتنظیم هیجان در رابطه بین همدلی ااطیی و طال ق ااطیی در زنان  .۴
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 روش پژوهش

 و ازآنجاکهتوصییی است  هایپژوهش در گروهروش  ازنظرهدف پژوهشی کاربردی و  حاضر ازلحاظپژوهش  

 ایمتغیرهشد.  کاربردهبهپرداخته  تحقیق همبستگی  موردنظر در جامعهبه بررسی روابط بین متغیرها 

 و متغیر ه و همدلی ااطیی، متغیر مالک طال ق ااطییناسازگار اولی هایوارهطرحپژوهش  در این بینپیش

تحلیل ماتریس  هایپژوهشدرزمره  هاداده وتحلیلو تجزیهمیانجی تنظیم هیجان بود. در بخش آماری 

بود.  شهر تهران متأهلآماری این پژوهش کلیه زنان  کواریانس )مدلسازی معادالت ساختاری( بود. جامعه

 ۹شناسی مدل یابی معادالت ساختاریروش ازآنجاکه گیرینمونه روش و رسدست در صورتبه آماری نمونه

از اصول تعیین حجم  توانمیرگرسیون چند متغیری شباهت دارد،  هایجنبهتا حدود زیادی با برخی از 

یابی معادالت ساختاری استیاده  در مدلنمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه 

در  بینپیشمشاهده به ازای هر متغیر  ۹۳از دیدگاه جیمز استیونس در نظر گرفتن (. ۹۲۱۴ ن،نمود )هوم

تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قااده سرانگشتی خوب 

تحلیل در  موردنیازمختلیی برای پی بردن به حجم نمونه  هایروشالبته  (.۹۲۱۴)هومن،  آیدمی حساببه

در این روش حجم نمونه کمتر از  ؛ کهاستناد به مقادیر رایج است هاآن ترینمرسوموجود دارند که یکی از 

 شدهگرفته در نظرحجم باال  انوانبه ۰۲۲ حجم متوسط و باالتر از انوانبه ۰۲۲تا  ۹۲۲کوچک  انوانبه ۹۲۲

غیر  هایمدلمتوسط برای  هایحجمده، بسیار سا هایمدلکوچک تنها برای  هاینمونه هایحجماست. 

نمونه پژوهش حاضر با  (.۹۲۱۰ مناسب هستند )موسوی الوی، هامدلباال برای اکثر  هایو حجمپیچیده 

نیر محاسبه  ۰۱۲ » جمعاً نیر در ارتباط با هر یک از متغیرها محاسبه شد که  ۹۳ بر اساسپیروی از این باور 

آنالین،  صورتبهنیر  ۰۲۲آماری فقط  هاینمونهنا و ادم دسترسی به شد، الکن به دلیل وجود ویروس کرو

سال  ۳۲تا  ۲۲بودن و سن بین  متأهل هانمونهپژوهش را تشکیل داد. مالک ورود  در دسترسنمونه آماری 

 هایمشاورهرا از مراکز  هانمونهکامل بود.  طوربهبوده است و مالک خروج از پژوهش ادم تکمیل پرسشنامه 

 .امکردهتهیهکودکان  از حقو قنا و دوستان و از مشاوران انجمن حمایت آش

 ابزار پژوهش

میزان طال ق  گیریاندازهبرای ( ۹۱۱۱پرسشنامه طال ق ااطیی گاتمن )پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن.  .1

گویه  ۰۴ است. این پرسشنامه در مؤلیهاست.  این پرسشنامه، تعاملی بوده و فاقد  شدهطراحیااطیی افراد 

ر های مثبت، چنانچه تعداد ان برابپاسخ کردنجمعاست. پس از  شدهتنظیم)بله یا خیر(  ایدوگزینهبه شکل 

 ال قاز ط و االئمی قرار داشتهو باالتر باشد به معنای این است که زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی  ۱

گزارش نموده است. بریدیت  ۹۳/۲ااطیی را ااطیی در وی مشهود است. گاتمن میزان ااتبار مقیاس طال ق 

. موسوی و اندآوردهبه دست  ۱۲/۲در پژوهش خود میزان ااتبار ابزار طال ق ااطیی را ( ۰۲۹۲و همکاران )

گزارش کردند.  ۱۲/۲، پایایی کل این مقیاس را با استیاده از آلیای کرونباخ به میزان (۹۲۱۴همکارانش )

 ۱۲/۲تا  ۴۱/۲در دامنه  سؤاالتهمه  بار ااملیه های مقیاس، نشان داد که گوی بار ااملیمقادیر اشتراک و 

 المییئته از ااضاینیر  نظر هیتی دارند. روایی صوری این پرسشنامه نیز با قبولقابل بار ااملیو  قرار داشته

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
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کرونباخ  ایحاضر آلی در پژوهش(. ۹۲۱۴شده است )موسوی و همکاران،  تائیدپژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا 

                                          آمد. به دست ۱۲۰/۲ برای نمره کل برابر

مه ، این پرسشناناسازگار اولیه هایوارهطرحپرسشنامه یانگ.  ناسازگار اولیه هایوارهطرحپرسشنامه . ۲

از  ایدرجه ۳یف لیکرت است. در ط ایوارهطرححوزه  ۳و شامل  شدهساخته ۹۱۱۱ابارتی توسط یانگ  ۹۳

بریدگی و طرد با  هایوارهطرح، حوزه ۹غلط درباره من برابر با  کامالً تا  ۳ درست درباره من برابر کامالً 

 ۴۲ هایسؤال، دیگر جهت مندی با ۴۳تا  ۰۲ هایسؤال، خودگردانی و املکرد مختل با ۰۳تا  ۹ هایسؤال

تا  ۲۲ هایسؤالمختل با  هایمحدودیت، ۲۳تا  ۳۲ هایسؤالو بازداری با  ازحدبیش زنگیبهگوش، ۳۳تا 

والر، می یر و (. ۹۲۱۱، رنجبری پور، باقری و پویامنش، پور شرییی. )خراسانی زاده، شودمیارزیابی  ۹۳

و روایایی مطلوبی گزارش کردند.  ۱/۲ها ضریب آلیای کرونباخ باالتر از برای تمام حوزه( ۰۲۲۹هنیان )

نیر از دانشجویان  ۴۰۲ در موردیانگ را  وارهطرحنسخه کوتاه پرسشنامه ( ۹۲۱۱و همکاران )خراسانی زاده 

 های بریدگیاجرا و ضریب همسانی درونی پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلیای کرونباخ برای حوزه

و  زحدابیش زنگیبهگوشمختل و  هایمحدودیتمندی،  دیگر جهتو طرد، خودگردانی واملکردمختل، 

کرونباخ برای  حاضر آلیای، گزارش کردند. در پژوهش ۱/۲، ۹۱/۲، ۱۱/۲، ۱۰/۲، ۱۲/۲بازداری به ترتیب 

                                             آمد. به دست ۹۳۱/۲ نمره کل برابر

و همکاران،  ، به نقل از الی۹۱۹۰این پرسشنامه توسط مهرابیان و اپستین )پرسشنامه همدلي عاطفي. . 3 

های ااطیی دیگران ااطیی فرد به واکنش هایپاسخگویه ای است و  ۲۲تهیه شد و یک پرسشنامه ( ۰۲۲۱

سنجد. حداقل و حداکثر نمره می( ۱موافقم ) کامالً تا ( ۹مخالیم ) کامالً لیکرت از  ایدرجه ۱را در طیف 

ان مهرابی وسیلهبهمقیاس  از اینبا استیاده  . در پژوهشیباشدمی ۰۱۹و  ۲۲آزمودنی در این مقیاس به ترتیب 

 ۱۴/۲مساوی( انجام گرفت ضریب پایایی مقیاس  یگونهزن و مرد )به  ۰۲۰در مورد ( ۹۱۹۰و اپستین )

به دست  ۱۹/۲آلیای کرونباخ  از روشپایایی پرسشنامه مذکور را با استیاده ( ۹۲۱۱گزارش شد. بشارت )

ی پرسشنامه داشت. روایی این مقیاس را با استیاده از تحلیل ااملی درونی باال از همسانیآورد که نشان 

ار باصلی به دست آوردند که مشخص شد در تحلیل چرخش نایافته،  هایمؤلیهاکتشافی با روش تحلیل 

 ۲۹اکثر گویه های پرسشنامه روی یک اامل کلی )همدلی ااطیی( قرار دارد که درمجموع توانست  ااملی

در پژوهشی ( ۹۲۱۲بشارت، خدابخش، فراهانی و رضازاده ) چنینهمکل را تبیین کند.  درصد از واریانس

و روایی پرسشنامه از طریق  اندنمودهگزارش  ۱۱/۲دیگر پایایی پرسشنامه را با روش آلیای کرونباخ 

 رابطه مثبت صورتبههمبستگی با پرسشنامه بهزیستی شناختی و پرسشنامه درماندگی شناختی به ترتیب 

باخ کرون حاضر آلیای در پژوهشگزارش نمودند که نشان از روایی باالی پرسشنامه داشت.  دارمعنیو منیی 

                                          آمد. به دست ۹۲۲/۲ برای نمره کل برابر

 شدهلتشکیگویه  ۹۲ توسط گراس و جان تهیه و از ۰۲۲۲این مقیاس در سال  مقیاس تنظیم هیجان.. ۴

 بر اساس هاپاسخ. باشدمیگویه  ۴گویه و سرکوب هیجان با  ۲که دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با 

. آلیای کرونباخ برای ارزیابی مجدد باشدمی( ۹موافق ) کامالًتا ( ۹مخالف ) کامالًاز  ایدرجه ۹مقیاس لیکرت 

 شدهگزارش ۲۱/۲د از سه ماه برای کل مقیاس بع باز آزماییو ااتبار  ۹۲/۲و برای سرکوب هیجانی  ۹۱/۲

منیی  و اواطف( ۰۴/۲همبستگی ارزیابی مجدد با مقیاس اواطف مثبت )(. ۰۲۲۲است )گراس و جان، 
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است  شدهگزارش( ۲۴/۲منیی ) و اواطف( -۹۳/۲و سرکوب هیجان با مقیاس اواطف مثبت ) (-۹۴/۲)

زاده سال توسط قاسم پور، ایل بیگی، حسن در ایرانس ااتبار این مقیا(. ۰۲۹۲)بالزوریتی، جان و گراس، 

و روایی پرسشنامه مذکور از ( ۱۹/۲تا  ۲۲/۲روش همسانی درونی )با دامنه آلیای کرونباخ  بر اساس ۹۲۱۹

و  r =۹۲/۲اصلی با استیاده از چرخش واریماکس، همبستگی بین دو خرده مقیاس  مؤلیهطریق تحلیل 

است )مشهدی، الی؛ قاسمپور، ابداهلل؛ اکبری، ابراهیم؛ ایل بیگی، رضا؛ و  هشدگزارشروایی مالکی مطلوب 

                                          آمد. به دست ۹۱۰/۲ کرونباخ برای نمره کل برابر حاضر آلیای در پژوهش(. ۹۲۱۰ حسن زاده، شهناز

استیاده  موردمطالعهسنجش متغیرهای مقیاس برای  انوانبهپرسشنامه  ۳در این پژوهش از روش اجرا. 

ان زن در اختیاراینترنتی )به الت وجود ویروس کرونا(  صورتبهمذکور  هایاز پرسشنامهشد. یک مجمواه 

شرایط  شرکت در پژوهش و اصول اخالقی  در مورددر پژوهش  کنندگانشرکتتهران قرار گرفت و به  متأهل

ها ماندن اطالاات شخصی توضیح داده شد و تقاضا شد که پرسشنامه نظیر رضایت آگاهانه، رازداری و محرمانه

ازدواج، تعداد فرزندان، تحصیالت و شغل  زمانمدتاز قبیل سن فرد،  سؤاالتیتکمیل شود، این مجمواه، 

، همدلی ااطیی و ناسازگار اولیه هایوارهطرحطال ق ااطیی،  هایپرسشنامهو سپس هر فرد  شدمیشروع 

 طوربه ی کههایپرسشنامهاز طریق اینترنتی  هاپرسشنامه آوریجمعپس از  بودمیرا پاسخگو  تنظیم هیجان

  24AMOSو  SPSS26افزارنرمتکمیل گردیده بود، انتخاب شد و در محیط  متأهلکامل توسط زنان 

نامه نیزازروش بوت استرپ در بر ایواسطهجهت تحلیل روابط و  قرار گرفتآماری  وتحلیلتجزیهمورد 

MACRO ( استیاده شد.۰۲۲۱هایز ) و پریچر 

 

 هایافته

ها نشان داد که تعداد تهرانی در بخش توصییی، یافته متأهلزن  ۰۲۲از  آمدهدستبههای در بررسی داده

( درصد ۲۱نیر ) ۹۲۲ درصد( دارای تحصیالت کارشناسی، ۲۹نیر ) ۲۰، دار بودندخانهدرصد(  ۳/۲۲نیر ) ۹۲۲

ی توصییی هایافتهدرصد( دارای یک فرزند بودند.  ۴۴نیر ) ۱۱و  سال بود ۹۹-۰۲جشان بین طول مدت ازدوا

 است. شدهارائه ۹متغیرهای پژوهش در جدول 

 

ناسازگار اولیه،  هایوارهطرحمیانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای ) یفيتوصهای . شاخص1 جدول

 (=۲22n) هلمتأزنان تنظیم هیجان، همدلي و طالق عاطفي در 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

-بیشینه

 کمینه

 کشیدگی کجی

 -۲۰۳/۲ -۴۱۹/۲ ۹۴۹-۰۳ ۱۹/۲۲ ۹۹/۱۲ بریدگی و طرد

 -۲۹۲/۹ -۲۹۲/۲ ۲۲-۳ ۰۹/۱ ۴۴/۹۱ محرومیت هیجانی

 -۹۳۴/۲ -۳۴۲/۲ ۲۲-۳ ۲۱/۱ ۲۲/۹۱ ثباتیبیرهاشدگی/

 -۳۲۲/۲ -۱۰۲/۲ ۲۲-۳ ۱۰/۱ ۱۱/۰۹ /بدرفتاریااتمادیبی

 -۲۱۲/۹ -۹۹۲/۲ ۲۲-۳ ۱۱/۱ ۱۹/۹۱ انزوای اجتماای/بیگانگی

 -۰۲۴/۹ ۲۹۹/۲ ۲۲-۳ ۲۱/۱ ۱۱/۹۹ نقص/شرم

 -۹۱۲/۲ -۰۹۹/۲ ۹۹۱-۰۲ ۴۲/۰۱ ۴۱/۹۲ خودگردانی و املکرد مختل 
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 -۴۰۲/۹ ۹۲۴/۲ ۲۲-۳ ۱۲/۱ ۰۰/۹۹ شکست

 -۲۰۹/۹ -۰۰۲/۲ ۲۲-۳ ۲۱/۱ ۲۱/۹۱ کیایتیبیوابستگی/

 -۱۳۱/۲ -۹۰۲/۲ ۲۲-۳ ۴۱/۱ ۲۹/۰۲ ر ضرر و بیماریدر براب پذیریآسیب

 -۰۲۴/۹ -۰۹۲/۲ ۲۲-۳ ۳۹/۹ ۹۱/۰۲ گرفتار/خویشتن تحول نایافته

 -۱۲۱/۲ -۲۲۹/۲ ۲۲-۹۲ ۰۲/۹۴ ۳۱/۲۲ جهت مندی

 -۲۲۱/۹ -۹۹۲/۲ ۲۲-۳ ۹۱/۱ ۹۲/۹۱ اطاات

 -۱۱۰/۲ -۲۱۲/۲ ۲۲-۳ ۹۲/۹ ۱۴/۰۲ ایثارگری

 -۱۹۹/۲ -۲۲۱/۲ ۳۹-۹۲ ۱۳/۹۰ ۰۲/۲۲ و بازداری ازحدبیشگوش بزنگی 

 -۲۱۹/۹ ۹۲۳/۲ ۲۲-۳ ۰۲/۹ ۱۹/۹۳ بازداری هیجانی

 -۱۹۹/۲ -۲۱۹/۲ ۲۲-۳ ۲۹/۹ ۰۱/۰۲ معیارهای سرسختانه

 -۲۹۱/۹ -۴۱۲/۲ ۳۹-۹۲ ۱۱/۹۴ ۱۳/۲۱ های مختلمحدودیت

 -۰۰۹/۹ -۲۱۲/۲ ۰۱-۳ ۲۱/۹ ۰۰/۹۱ منشیبزرگاستحقا ق/

 -۱۹۱/۲ -۴۳۴/۲ ۲۲-۴ ۲۹/۱ ۲۰/۰۲ /انضباط ناکافیداریخویشتن

 -۲۹۱/۹ -۹۰۴/۲ ۲۱-۹۲ ۲۳/۹۱ ۱۱/۴۹ تنظیم هیجان

 -۲۴۲/۹ -۴۹۴/۲ ۰۱-۴ ۲۲/۱ ۴۲/۹۱ سرکوب هیجان

 -۲۲۴/۹ ۹۱۹/۲ ۴۰-۲ ۰۳/۹۹ ۴۹/۰۲ ارزیابی مجدد

 -۴۲۹/۲ -۲۳۹/۲ ۰۱۲-۲۲ ۱۲/۹۲ ۹۱/۹۹۰ همدلی ااطیی

 -۴۴۳/۹ -۲۱۰/۲ ۰۲-۲ ۰۱/۲ ۰۹/۹۹ طال ق ااطیی

 

، خودگردانی و ۱۹/۲۲و انحراف استاندارد  ۹۹/۱۲متغیرهای بریدگی و طرد با میانگین  ۹مطابق جدول 

 و انحراف ۳۱/۲۲، جهت مندی با میانگین ۴۲/۰۱استاندارد  و انحراف ۴۱/۹۲املکرد مختل با میانگین 

 و ۱۳/۹۰ استانداردو انحراف  ۰۲/۲۲و بازداری با میانگین  ازحدبیش، گوش بزنگی ۰۲/۹۴ استاندارد

است.  آمدهدستبهتهران  متأهل درزنان ۱۱/۹۴استاندارد  و انحراف ۱۳/۲۱های مختل با میانگین محدودیت

و  ۹۱/۹۹۰و همدلی ااطیی با میانگین   ۲۳/۹۱و انحراف استاندارد  ۱۱/۴۹هیجان با میانگین  در تنظیم

 متأهلدر زنان  ۰۱/۲ستاندارد و انحراف ا ۰۹/۹۹و در طال ق ااطیی با میانگین  ۱۲/۹۲انحراف استاندارد 

ساختاری را  در مدلهای کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ، شاخص۹ جدولاست.  آمدهدستبهتهران 

 در بازهبرای متغیرهای پژوهش  شدهمشاهدهمقدار چولگی ، شودمیکه مشاهده  گونههمان. دهدمینشان 

متقارن است. همچنین  هاآنرمال بوده و توزیع قرار دارد یعنی ازلحاظ کجی متغیرهای پژوهش ن( -۰ ،۰)

از کشیدگی  موردمطالعهتوزیع متغیرهای  دهدمی، این نشان قرار دارد( -۰ ،۰نیزدربازه ) هاآنمقدار کشیدگی 

 نرمال برخوردار است.
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 و درونزا مدل نهایي . ماتریس همبستگي بین متغیرهای برونزا، میانجي۲جدول 

 ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ متغیر

بریدگی و  .۹

 طرد

۹        

. خودگردانی و ۰

 املکرد مختل

**۴۳۰/۲ ۹       

      ۹ ۰۲۹/۲** ۹۰۰/۲** جهت مندی .۲

. گوش بزنگی ۴

 ازحد بیش

**۲۱۰/۲ **۹۲۲/۲ **۴۲۲/۲ ۹     

-. محدودیت۳

 های مختل

**۲۰۱/۲ **۲۱۴/۲ **۴۱۲/۲ **۴۲۹/۲ ۹    

   ۹ -۲۹۰/۲** -۰۳۳/۲** -۰۲۲/۲** -۴۹۴/۲** -۴۳۱/۲** تنظیم هیجان .۲

همدلی  .۹

 ااطیی

**۲۹۲/۲- **۲۲۹/۲- **۲۹۴/۲- **۲۹۴/۲- **۲۱۹/۲- **۳۹۹/۲ ۹  

 ۹ -۲۱۲/۲** -۳۱۴/۲** ۳۲۱/۲** ۴۰۱/۲** ۴۲۱/۲** ۴۲۲/۲** ۳۲۱/۲** طال ق ااطیی .۱

 

 هیجان، همدلی و های ناسازگار اولیه، تنظیموارهاطالاات مربوط به همبستگی پیرسون بین طرح ۰ جدول

های ناسازگار اولیه با وارهدهد. با توجه به نتایج ماتریس همبستگی، بین طرحطال ق ااطیی را نشان می

(. بین P<۲۹/۲تنظیم هیجان رابطه منیی و معنادار و با طال ق ااطیی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )

ا طال ق ااطیی رابطه منیی و معنادار وجود دارد همدلی ااطیی با تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار و ب

(۲۹/۲P<هم .)( ۲۹/۲چنین بین تنظیم هیجان و طال ق ااطیی رابطه منیی و معناداری وجود دارد>P .)

یابی معادالت ساختاری استیاده شد. پیش از در پژوهش حاضر جهت بررسی برازش رابطه از روش مدل 

 ین رویکرد آماری ضروری است. های افرضکاربرد این روش، بررسی پیش

های بهنجاری تک متغیری به کمک برآورد مقادیر کجی و کشیدگی ( میروضه۰۲۹۲بنابر پیشنهاد کالین )

قرار داشت، نرمال بودن  ±۰آزمون و تائید شدند. با توجه به اینکه دامنه کجی و کشیدگی متغیرها در بازه 

نرمال بودن چند متغیری از ضریب کشیدگی استانداردشده  تک متغیری مورد تائید قرار گرفت. جهت بررسی

برای نسبت  ۳تر از (، مقادیر کوچک۰۲۹۰شده است. بنابر پیشنهاد بالنچ )مردیا و نسبت بحرانی استیاده

شود. در این پژوهش ضریب مردیا تخطی از نرمال بودن چند متغیره در نظر گرفته میانوان ادمبحرانی به

بنابراین فرض نرمال بودن چند ؛ باشدمی ۳آمده که کمتر از ادد دستبه ۹۹۲/۰رانی و نسبت بح ۳۲۲/۴

های پرت چند متغیری، شاخص فاصله  ماهاالنوبیس، متغیری برقراراست. جهت بررسی ادم وجود داده

های پرت حاکی از دورافتاده بودن داده ۲۳/۲موردبررسی قرار گرفت و سطوح معناداری کمتر از 

ان های آماری نشفرضبنابراین بررسی پیش؛ پرت شناسایی نشد است. بر اساس این شاخص، دادهموردنظر

یابی معادالت ساختاری روش مناسبی برای ارزیابی برازش مدل است و جهت برآورد داد که روش مدل 
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 و نهایي پژوهش حاضر شدهاصالحهای برازندگي الگوی پیشنهادی، اخصش 3 جدول

های شاخص

 الگو برازندگی
 

CMIN/DF RMSEA PNFI CFI IFI GFI 

الگوی 

 پیشنهادی

۱۹/۴۲۰ ۱۲/۰ ۲۲/۲ ۳۹/۲ ۱۱/۲ ۱۲/۲ ۱۲/۲ 

الگوی 

 شده اولاصالح

۲۰/۲۹۱ ۲۹/۰ ۲۴/۲ ۳۹/۲ ۱۲/۲ ۱۹/۲ ۱۹/۲ 

 ۱۰/۲ ۱۹/۲ ۱۹/۲ ۳۹/۲ ۲۲/۲ ۲۹/۰ ۹۱/۲۹۰ الگوی نهایی

 < PNFI, PCFI, ((>.5 ،CFI,GFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF (۲ ها شاخص قبولقابل*میزان 

 (۳) .(قبولقابل <۳خوب، 

 

 ،2R ریمقاد( ۹۱۱۱) نیچ. دهدمیمیزان واریانس تبیین شده متغیرهای نهیته درونزا را نشان  2Rشاخص 

یین . ضریب تعکندمیر معادالت ساختاری به ترتیب قوی، متوسط و ضعیف توصیف را د ۹۱/۲و  ۲۲/۲، ۲۹/۲

 هایوارهطرحتمامی متغیرهای برونزا و میانجی یعنی  دهدمیکه نشان  باشدمی ۹۱۱/۲متغیر طال ق ااطیی 

 نیبیپیشطال ق ااطیی را  از تغییراتدرصد  ۹۱ند توانمیو تنظیم هیجان  ناسازگار اولیه، همدلی ااطیی

 ۱۱ تنظیم هیجان، ضریب تعیین متغیر شودمیچنین مشاهده . همباشدمیکنند که این میزان در حد قوی 

الگوی نهایی پژوهش  ۹نیز ضرایب استاندارد مسیرها و شکل  ۴. جدول باشدمیدرصد در حد قوی 

رابطه  دهدمیان های برآورد شده، نتایج نشبنابراین با توجه به شاخص .دهدمی( را نشان شدهاصالح)

 گریمیانجیاز طریق طال ق ااطیی با ااطیی  و همدلی ناسازگار اولیه هایوارهطرحی شدهاصالحساختاری 

های مسیر یا بتاها هستند. ، ااداد روی مسیرها، وزن۹در شکل برازش دارد. تهرانی   متأهلتنظیم هیجان در زنان 

های مختل و تنظیم هیجان اختصاص دارد و به مسیر محدودیت( -۲۹۳/۲از میان این ضرایب، باالترین ضریب )

 .شودمیمربوط همدلی ااطیی و تنظیم هیجان ( به مسیر ۹۲۱/۲ضریب ) ترینضعیف

                                                           
1 Maximum likelihood (ML) 

2 drawing a correlation between the errors 

ل های برازش مدشده است. نتایج مربوط به شاخصاستیاده ۹پارامترها از روش بیشینه درستنمایی

شده است. پیش از بررسی ضرایب ساختاری، نشان داده ۲شده این الگو در جدول پیشنهادی و اصالح

های برازش برازندگی الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مقادیر شاخص

CMIN/DF و  ۳تر از کوچکRMSEA  ۹شود )باشد، برازش مدل پیشنهادی تائید میمی ۹/۲کمتر از 

دارحذف گردیدند و درگام نهایی با رسم همبستگی (. در گام بعدی جهت ارتقای مدل مسیرهای غیرمعنی۰و 

دهد بعد های برازش نشان می، الگوی نهایی پژوهش صورت گرفت. نتایج شاخص۰بین خطاهای کوواریانس

 از اصالحات، الگوی نهایی مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است
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ناسازگار اولیه،  هایوارهطرح( رابطه ساختاری شدهاصالح. ضرایب استاندارد مدل الگوی نهایي )1شکل 

 تهراني متأهلتنظیم هیجان در زنان  گریمیانجياطفي از طریق همدلي عاطفي با طالق ع

 

ی که بین بریدگ دهدمی( نشان شدهاصالحنهایی ) در مدلنتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش 

و محدودیت مختل با  و بازداری ازحدبیشو طرد، خودگردانی و املکرد مختل، جهت مندی، گوش بزنگی 

بین همدلی ااطیی با تنظیم هیجان رابطه مثبت و  ؛ وداشت معنادار وجوده منیی و تنظیم هیجان رابط

و بازداری، با طال ق ااطیی رابطه  ازحدبیشبین بریدگی و طرد، گوش بزنگی  از طرفیداشت.  معنادار وجود

با . مثبت و معنادار وجود داشت و بین همدلی ااطیی با طال ق ااطیی رابطه منیی و معنادار وجود داشت

 ضرایب استاندارد کلیه مسیرها و مقادیر بحرانی را در الگوی نهایی مشاهده کرد. توانمی ۴استناد به جدول 
 

 (شدهاصالح. ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایي )۴جدول 

ضرایب  مسیر

 استاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

 سطح معناداری

(P) 

 <۲۲۹/۲ -۹۲۱/۹۲ ۲۴۲/۲ -۰۹۹/۲ تنظیم هیجان <-بریدگی و طرد

 <۲۲۹/۲ ۲۴۱/۱ ۲۰۱/۲ ۲۴۲/۲ طال ق ااطیی <-بریدگی و طرد

 <۲۲۹/۲ -۳۰۹/۹۲ ۲۹۰/۲ -۳۹۲/۲ تنظیم هیجان <-خودگردانی و املکرد مختل

 ۱۲۳/۲ ۰۴۹/۲ ۲۱۰/۲ ۲۰۹/۲ طال ق ااطیی <-خودگردانی و املکرد مختل
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 <۲۲۹/۲ -۱۹۲/۹۴ ۲۱۹/۲ -۳۲۲/۲ تنظیم هیجان <-جهت مندی

 ۲۲۲/۲ ۱۲۹/۹ ۹۹۲/۲ ۰۹۲/۲ طال ق ااطیی <-جهت مندی

 <۲۲۹/۲ -۱۹۲/۲ ۹۲۱/۲ -۹۲۱/۲ تنظیم هیجان <-و بازداری ازحدبیشگوش بزنگی 

 <۲۲۹/۲ ۲۳۲/۲ ۲۹۰/۲ ۰۱۴/۲ طال ق ااطیی <-و بازداری  ازحدبیشگوش بزنگی 

 <۲۲۹/۲ -۲۳۰/۹۳ ۹۲۱/۲ -۲۹۳/۲ تنظیم هیجان <-های مختلمحدودیت

 ۲۲۲/۲ ۲۰۲/۹ ۹۱۱/۲ ۹۲۲/۲ طال ق ااطیی <-ای مختلهمحدودیت

 <۲۲۹/۲ ۲۲۹/۲ ۲۲۳/۲ ۹۲۱/۲ تنظیم هیجان <-همدلی ااطیی

 <۲۲۹/۲ -۱۲۹/۱ ۲۲۲/۲ -۲۴۳/۲ طال ق ااطیی <-همدلی ااطیی

 

پریچر و هایز  MACROای با استیاده از آزمون بوت استرپ در برنامه در ادامه نتایج حاصل از روابط واسطه

اند. در الگوی نهایی پژوهش حاضر شدهدادهنشان  ۳ای در جدول به جهت آزمودن مسیرهای واسطه( ۰۲۲۱)

اثر ای و ای وجود دارد. برای تعیین معناداری هر یک از روابط واسطهیا واسطه غیرمستقیمشش مسیر 

گردیده است. نتایج استیاده  ۹متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق میانجی از روش بوت استرپ غیرمستقیم

مشاهده نمود. در  ۳در جدول  توانمیای الگوی نهایی پژوهش حاضر را بوت استرپ برای مسیرهای واسطه

، میانگین برآوردهای اثر غیرمستقیم در ۲، اثر غیرمستقیم در نمونه اصلی؛ و بوت۰، منظور از داده۳جدول 

، بیانگر تیاضل بین داده و بوت و خطای ۴یریجدول، سوگ در این، چنینهمهای بوت استرپ است. نمونه

 های بوت استرپ است. در نمونه غیرمستقیمانحراف معیار برآوردهای  دهندهنشانمعیار نیز 

 

 الگوی نهایي غیرمستقیمنتایج بوت استرپ برای مسیرهای  ۵جدول 

سطح  شاخص مسیر

 حد باال حد پایین خطا سوگیری بوت داده معناداری

به طال ق  طرد بریدگی و

ااطیی از طریق تنظیم 

 هیجانی

۲۲۹۱/۲ ۲۲۰۲/۲ ۲۲۲۹/۲ ۲۲۳۳/۲ ۲۰۹۱/۲ ۲۴۰۱/۲ ۲۲۹/۲> 

 به خودگردانی و املکرد مختل

طال ق ااطیی از طریق تنظیم 

 هیجانی

۲۴۴۲/۲ ۲۴۴۹/۲ ۲۲۲۹/۲ ۲۲۹۹/۲ ۲۲۲۹/۲ ۲۲۲۹/۲ ۲۲۹/۲> 

به طال ق ااطیی  جهت مندی

  از طریق تنظیم هیجانی

۲۳۲۲/۲ ۲۳۲۱/۲ ۲۲۲۲/۲ ۲۹۳۲/۲ ۲۰۹۰/۲ ۲۱۰۱/۲ ۲۲۹/۲ 

                                                           
1 Bootstrap 

2 Data 

3 Boot 

4 Bias 
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و  ازحدبیشگوش بزنگی 

بازداری به طال ق ااطیی از 

 طریق تنظیم هیجانی

۲۲۰۲/۲ ۲۲۰۱/۲ ۲۲۲۰/۲ ۲۹۳۲/۲ ۲۲۰۲/۲ ۲۱۲۰/۲ ۲۹۱/۲ 

به طال ق  های مختلمحدودیت

ااطیی از طریق تنظیم 

 هیجانی

۹۰۳۲/۲ ۹۰۳۰/۲ ۲۲۲۰/۲ ۲۰۲۱/۲ ۲۱۰۲/۲ ۹۲۴۱/۲ ۲۲۲۹/۲> 

به طال ق  لی ااطییهمد

ااطیی از طریق تنظیم 

 هیجانی

۲۹۴۰/۲- ۲۹۴۲/۲- ۲۲۲۰/۲ ۲۲۲۳/۲ ۲۰۹۱/۲- ۲۲۱۲/۲- ۲۲۲۹/۲> 

 

نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که اثر غیرمستقیم بریدگی و طرد، خودگردانی و املکرد مختل، جهت 

یی از طریق تنظیم هیجان به مختل به طال ق ااط هایمحدودیتو  و بازداری ازحدبیشمندی، گوش برنگی 

همدلی ااطیی به طال ق  اثر غیرمستقیمو  ۹۰۳۰/۲، ۲۲۰۱/۲، ۲۳۲۱/۲، ۲۴۴۹/۲، ۲۲۰۲/۲ ترتیب برابر

 بودند. معنادارآماری  ازلحاظآمد که  به دست  -۲۹۴۲/۲ ااطیی از طریق تنظیم هیجان برابر

 

 گیریبحث و نتیجه

 هایوارهطرحطال ق ااطیی بر اساس  بینیپیشرای طراحی مدل ساختاری مناسب ب باهدفپژوهش حاضر 

ی هاافتهیتهران انجام شد. برآیند  متأهلتنظیم هیجان در زنان  گریمیانجیناسازگار اولیه، همدلی ااطیی با 

مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی  از روشپژوهش حاضر حاکی از آن بود که استیاده 

 نیبیپیشتحلیل نهایی طراحی مدل ساختاری مناسب برای  شدهگردآوریی هادادهبرازش مدل ساختاری با 

تنظیم هیجان با مدل  گریمیانجی، همدلی ااطیی با ناسازگار اولیه هایوارهطرح بر اساسطال ق ااطیی 

ی  هادادهکه مدل ساختاری پژوهش با  شودمی گیرینتیجهنظری مطابقت دارد، بنابراین چنین 

ناسازگار اولیه با تنظیم  هایوارهطرحنتایج ماتریس همبستگی نشان داد، بین  برازش دارد. شدهگردآوری

(. بین همدلی P<۲۹/۲هیجان رابطه منیی و معنادار و با طال ق ااطیی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )

(. >۲۹/۲Pادار وجود دارد )با تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار و با طال ق ااطیی رابطه منیی و معن ااطیی

ضرایب مسیر (. P<۲/۲چنین بین تنظیم هیجان و طال ق ااطیی رابطه منیی و معناداری وجود دارد )هم

و  ازحدبیشو گوش بزنگی  (۲۲۹/۲P< ،۲۴۲/۲ =β) نشان داد که اثر مستقیم متغیرهای بریدگی و طرد

ی پژوهش حاضر با هایافته است.ارمعنادبر طال ق ااطیی مثبت و  (۲۲۹/۲P< ،۰۱۴/۲ =β) بازداری

، (۹۲۱۴همکارانش )، لعل زاده و (۹۲۱۴، رشیدی )(۹۲۱۲، رستمی )(۹۲۱۹بازدار و موسوی  ) هایپژوهش

، (۰۲۲۱، ذوالیقاری و همکارانش )(۰۲۲۲، اندوز و حمیدپور )(۹۲۱۹، زاهدی تجریشی )(۰۲۲۴) لزیواستا

بررسی و تحلیل  باهدفپژوهشی را ( ۹۲۱۹و موسوی ) ، همخوانی دارد. برای مثال بازدار(۹۲۱۰یوسیی )

بینی طال ق ااطیی بین زوجین انجام دادند. منیی در پیش گراییکمالناسازگار اولیه و  هایوارهطرحنقش 

 تصادفی ساده انتخاب شد، گیرینمونهنیرازتمام زوجین ساکن در شهر بوشهر به شیوه  ۱۲نمونه دربرگیرنده 

ااطیی  برطال ق ناسازگار اولیه هایوارهطرحمنیی و  گراییکمال تأثیرنشان داد که الگوی  آمدهدستبهنتایج 

افزایش یابد،  ناسازگار اولیهگیت، هرچه حضورطرحواره های  توانمی هایافتهاین  در تبیین .دار بودمعنی
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یه شت با توجه به نظراذاان دا توانمی هایافته. در تبیین این یابدمیرضایت و صمیمیت زناشویی کاهش 

آسیب رسان هستند که حاصل -ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خود  وارهطرح، (۰۲۲۲یانگ )

زندگی  در سیربا پدر و مادراست و  در ارتباطبرآورده نشدن نیازهای اساسی در محیط اولیه کودک 

 هایوارهطرح ازآنجاکه، گذارندمی تأثیرن با دیگرا و رابطهتعبیر و تیسیر تجارب  وبر نحوه شوندمیتکرار

و زمینه را برای جدایی  دارندپیناسازگار ناکارآمدند، نارضایتی و ادم صمیمیت در روابط زناشویی را در 

شان ن  آمدهدستبهی هایافته بر اساس. شودمیو به همین خاطر است که طال ق ااطیی ایجاد  کنندمیفراهم 

طال ق ااطیی  بر رویو بازداری  ازحدبیش زنگیبهگوشدگی و طرد و داده شد که دوحوزه بری

های  ند دلبستگیتواننمی، قرار دارددر حوزه بریدگی و طرد  هایشانوارهطرح. افرادی که باشدمیتاثیرگذار

بت، برای امنیت، ثبات، مح هاآنی با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز بخشرضایتایمن و 

ارضاء نخواهند شد.  بینیپیشهمدلی، درمیان گذاشتن احساسات، پذیرش و احترام به شیوه قابل 

، سرد، مضایقه گر، منزوی، ااطیهبیکه  آیدمییی به وجود هاخانوادهمعمول در طوربهاین حوزه  هایوارهطرح

و  ازحدشبیدر حوزه  گوش بزنگی  نهایشاوارهطرحیا بدرفتار هستند. افرادی که  بینیپیشغیرقابل، تندخو

 فرد یا برآورده خودانگیخته هایانتخابو  هاتکانهاحساسات،  زنیواپسافراطی بر  تأکیدبازداری قرار دارد 

و درونی شده درباره املکرد و رفتار اخالقی که اغلب منجر به از بین  ناپذیرانعطاف و انتظاراتساختن قوااد 

این حوزه  هایوارهطرح شودمی، آرامش خاطر، روابط نزدیک و سالمتی دهابزار اقیرفتن خوشحالی، 

 شودمیاصبانیت، توقع و گاهی اوقات تنبیه مشاهده  در آنکه  آیدمییی به وجود هاخانوادهمعمول در طوربه

، هاهیجان سازیپنهان، از قوانینشناسی، پیروی گرایی، وظییه نقصبیاالی،  بر املکردخانواده  در این

. شودنمیکه به لذت، خوشحالی و آرامش اهمیت چندانی داده  حالدراین. شودمی تأکیداجتناب از اشتباه 

راد نتوانند که اگر اف صورتبدیندر چنین افرادی، تمایلی نهیته نسبت به بدبینی و نگرانی وجود دارد.  معموالً

 (.۰۲۲۲انگ، )ی پاشدمیباشند همه چیزازهم  زنگبهگوشدر تمام اوقات 

است  شدهمحاسبه -۲۴۳/۲طال ق ااطیی، برابر بر همدلی ااطیی  اثر مستقیمضرایب مسیر نشان داد که  

 ٪۱۳است. لذا فرض صیر رد و فرض مقابل با اطمینان  ۱۲/۹که باالتر از  باشدمی -۱۲۹/۱آن  tکه مقدار 

ثر تهرانی ا متأهلدر زنان   ق ااطییطالبر بیان داشت همدلی ااطیی  توانمیبنابراین ؛ شودمیپذیرفته 

و  االءالدینی، (۹۲۱۹دینداروهمکارانش ) هایپژوهش حاضر بای پژوهش هایافتهمعنادار و منیی دارد. 

، جوهانسون و کوهان (۰۲۲۲، استیلی و مارک من )(۰۲۲۳، کوردوا و جی و وارن )(۹۲۱۹همکارانش )

 (۹۲۱۹برای مثال االءالدینی و همکارانش ) ی دارد.، همخوان(۹۲۱۲، خزالیان )(۰۲۹۲، روشنی )(۰۲۲۳)

 هاآنالقاء همدلی شناختی و ااطیی بر رفتارهای آشکار تعارض در زوجین و ادراک  تأثیر باهدفپژوهشی را 

زوج بود که به دلیل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره سطح  ۴۱تعارض انجام دادند. نمونه شامل  درنتیجه

شان داد ن هایافتهدر دسترس انتخاب شدند نتایج  گیرینمونه بر اساسکرده بودند که  شهر اصیهان مراجعه

بااث افزایش رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منیی به هنگام تعارض  تواندمیکه القاء همدلی به زوجین 

در صورت  (۹۲۱۳(بیان کرد مطابق نظریه نظم خرد چلبی  توانمیدر تبیین نتایج حاصل از پژوهش  شود.

زندگی( بین همسران درتعامل همسران اختالل ایجاد  هایمهارتایجاد مشکل در همدلی و همگامی )ابعاد 

نظریه  و طبق طال ق ااطیی است ایجادکننده از اواملاظهاری تعامل همسران  در بعدکه اختالل  شودمی

ر دزهای فرد مقابل وادم همدلی و نیا هاخواستهخود میان بینی گسترش اخال ق خود گرایی وادم توجه به 
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 ومدل فرآیند  بر اساس چنینهمموجب اختالف و ستیزه درکانون خانواده گردد.  تواندمیزناشویی  زندگی

بخشی از فرآیندها،  انوانبهو بین فردی  مؤثرارتباطی شامل ارتباط  هایمهارتخانواده سامانی  محتوای

ااطیی،  هایموقعیترا برای برخورد خانواده با شرایط  هستند که شرایط ایدهندهسازمان  هایکنش

بر  کندمیبحرانی آماده  هایموقعیتشناختی، اجتماای مختلف فراهم ساخته و خانواده را در برخورد با 

باالیی برخوردار هستند املکرد  هایوضعیتارتباطی از  هایمهارت ازلحاظیی که هاخانوادهاساس این مدل 

بین زن وشوهرموجب فاصله بین فردی  مؤثرارتباطی  هایمهارتنشان خواهند داد. ادم  از خودشانخوبی 

زندگی درست و  هایمهارت، بنابراین داشتن شودمیزمان موجب بروز طال ق ااطیی  باگذشتو  گرددمی

ت درس هایروش. اگر زوجی بتواند با دهدمیصحیح، صمیمیت و نزدیکی ااطیی در بین زوجین را افزایش 

. یابدیمنیز افزایش  هاآنخواهند داشت بلکه صمیمیت بین  باهم مؤثریارتباطات  تنهانهارتباط برقرار کند، 

 درنتیجه، باالبردهرا نسبت به هم  هاآناز طرفی افزایش صمیمیت و همراهی ااطیی زن و شوهر، حساسیت 

نشان دادند که هرگاه زوجین از ( ۰۲۲۴) نیز باال رود. رونان و دریر هاآنآمیزش ااطیی  شودمیبااث 

اگرازمهارتهای زندگی  کهدرحالیزندگی استیاده کنند تعارض کمتری را تجربه خواهند کرد  هایمهارت

در به زوجینی که ( ۰۲۲۲موثراستیاده نکنند سطح باالتری ازتعارض را خواهند داشت. هانسون و لندبولند )

زندگی وحل تعارض را  هایمهارتزناشویی خود ناراضی بودند،  مشکل داشتند واززندگی باهم تعامالت

 با مشکالت کنار آمدنبااث بهبود روابط زوجین و توانایی  هاآموزشآموزش دادند. نتایج نشان داد که این 

طال ق ااطیی را به بهترین وجه  مؤثرشده است. سه بعد حل مسئله، همدلی، ارتباط  هاآنو سالمت روانی 

گر نگرش نسبت به یکدی هازوج شودمیگیت که همدلی بااث  توانمی هایافتهند و در تبیین این کتبیین می

 یدهارزشهمسر خود ااتبار دهند و این امر بااث افزایش احترام و  هایگیته و بهتوجه آمیزی داشته باشند 

درنتیجه  شودمیآنان  و بهبود ارتباط هازوجو این مورد خود بااث کاهش مقاومت در  شودمیبه همسر 

 (.۹۲۱۹ . )دینداروهمکارانش،یابدمیکاهش  هازوجفاصله و جدایی در بین 

بریدگی و طرد، خودگردانی  هایوارهطرح اثر غیرمستقیم( نشان داد که ۳) در جدولنتایج آزمون بوت استرپ 

ختل بر طال ق ااطیی های مو بازداری و محدودیت ازحدبیش زنگیبهگوشو املکرد مختل، جهت مندی، 

به دست آمد که  ۹۰۳۰/۲و  ۲۲۰۱/۲، ۲۳۲۱/۲، ۲۴۴۹/۲، ۲۲۰۲/۲از طریق تنظیم هیجان به ترتیب برابر 

نتیجه گرفت با حضور متغیر میانجی تنظیم هیجان در مدل  توانمیبنابراین ؛ آماری معنادار بودند ازلحاظ

ی پژوهش حاضر با هایافته .شودمی ق ااطیی ناسازگار اولیه با طال هایوارهطرحسبب کاهش رابطه بین 

، (۰۲۲۴، )هاریس و کارتین، (۰۲۹۹، )لوبستیال و همکارانش، (۹۲۱۳)اکبری و همکارانش،  هایپژوهش

، )محمد خانی و حسنوند، (۹۲۱۱، )ایزدیان و همکاران، (۰۲۲۹، )ریسو و همکاران، (۰۲۲۹)الملی و هارکنس، 

همخوانی دارد. برای مثال ( ۹۱۱۱، ) بلک بورن، (۰۲۲۲، )یانگ، (۹۲۱۱، )بهزادی، (۹۲۱۹، )امانی، (۹۲۱۱

 هایوارهطرح بر اساسطال ق ااطیی زوجین  بینیپیش باهدفپژوهشی را ( ۹۲۱۳، و همکارانش)اکبری 

 گیرینمونهنیر به روش  ۹۲۳، تنظیم هیجان و مولغه های آن انجام دادند. نمونه در برگیرنه ناسازگار اولیه

ار ناسازگ هایوارهطرحبه کمک  توانمیبود که  از آنحاکی  هادادهرس انتخاب شدند، نتایج تحلیل در دست

از  این الگوها یک رویکرد پیشگیری بر پایهکرد و  بینیپیشو تنظیم هیجان، طال ق ااطیی زوجین را  اولیه

دیریت تنظیم هیجان فراهم درمانی و م وارهطرحرویکرد  بر پایهسردی روابط زناشویی و درمان زناشویی 
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و در آستانه  دارمشکلبرای کمک به زوجین  ایمشاورهی این پژوهش را در محیط بالینی و هایافتهنمود و 

گیت که غالب تحقیقات در مورد تنظیم هیجانی بر  توانمیطال ق به کار گرفت. در تبیین کلی این فرضیه 

 ، کارآمدی شخص و فردیتنیسازت گیریشکلنی حمایت، پایه این میروضه قرار دارد که هدف تنظیم هیجا

 گیریشکلبا افزایش هیجانات مثبت و اجتناب از هیجانات منیی برای  مسئله. این باشدمیشخص 

تنظیم هیجانی به منظم کردن و تنظیم فرآیندهای احساسی  دیگرابارتبه؛ است طرحقابلخوشبختی فرد 

ردم احساسات م کهوقتیاحساسات است.  نظمیبیهیجانی به معنی ، پس دشواری در تنظیم شودمیگیته 

مستعد انجام و گیتن  هاآن. دهندمیاحساس از دست دادن کنترل را گزارش  هاآن شودمی نظمیبیدچار 

گیت افرادی که این حالت را گزارش  توانمیچیزهایی هستند که در حالت اادی انجام نخواهند داد. پس 

ند، پس رضایت زناشویی باالیی ندار دیگرابارتبهگی زناشویی دارای تعارضات زناشویی باال یا در زند کنندمی

تعارضات زناشویی باالیی را از زوجین  توانمیدرنتیجه ادم تنظیم هیجانات یا دشواری در تنظیم هیجانی 

شویی و ااشقانه یک تنظیم هیجان در روابط زنا طورکلیبه(. ۰۲۲۰انتظار داشت )گارنیسکی و همکاران، 

تنظیم هیجان در روابط بسیار مهم است، در تعارضات زناشویی، (. ۰۲۲۲ و همکاران)ریان  باشدمیضرورت 

هیجانات منیی خود را تنظیم و پاسخ مثبت  هاآنانتقام گرفتن و کینه جای خود را به سازگاری داده است، 

 کهیدرحال، شوندمیهمسران نامطلوبی در نظر گرفته ، تکانش گریهیجان و  ثباتیبی. افراد دارای دهندمی

 ترتیباینبه(. ۰۲۲۹افرادی که دارای ثبات و هیجان باز و بیانگرند، دارای روابط شادتری هستند )فیتنس، 

فاتی اختال هازوجروشن است که تنظیم هیجان یک اصل مهم در تعیین کیییت رابطه است. در زندگی اغلب 

ی هیجانی مهم است. بسیاری از زوجین با مهار بیان هیجانات هاتکانهه مدیریت این اما نحو آیدمیپیش 

که در حال تجربه چه هیجانی هستند، به  داندنمیهمسرشان  کهطوریبهخود از طریق صورت و تن صدا 

. سرکوب هیجان زوجین منجر به تجربه کنندمی. در حقیقت هیجان خود را سرکوب دهندمیرابطه ادامه 

 . بل وشودمیمنیی  و اظهاراتبرانگیختگی زیاد  منجر به و همچنین و غلطمنیی  و رفتارذهنی منیی 

برای تنظیم هیجان هستند. روابط  هاییخروجیکه روابط هم ورودی و هم  کنندمیاشاره ( ۰۲۲۲کالکینس )

 هایمهارت. بلعکس، ندکنمیتنظیم هیجان امل  هایمهارتبافت رشدی اولیه برای اکتساب موفق  انوانبه

. افرادی که بدون داشتن این باشندمیاجتماای  در روابطبرای درگیری کامل  نیازیپیشتنظیم هیجان 

. روابط دوسویه بین تنظیم گردندمی، دچار مشکل شوندمیزناشویی  وزندگی سالیبزرگوارد  هامهارت

سب که تنظیم نامنا گونههمان. درست شودمی تلقی ارزشکمنامناسب هیجان و پریشانی روابط زوجین اغلب 

ات افرادی را که ثب تواندمینیز  ایرابطه، اختالف گذارندمیهیجان فشار منیی روشنی روی تعامالت زوجین 

ااطیی باالیی دارند دچار مشکل کند. تنظیم نامناسب هیجان درون فردی موجب به وجود آمدن تنظیم 

 .ودشمینامناسب بین فردی و بلعکس 

همدلی ااطیی بر طال ق ااطیی از طریق  اثر غیرمستقیم( نشان داد که ۳) در جدولنتایج آزمون بوت استرپ 

در بنابراین تنظیم هیجان ؛ باشدمیآماری معنادار ازلحاظآمد که  به دست -۲۹۴۲/۲ تنظیم هیجان برابر

ر نتیجه گرفت با حضو توانمیبنابراین ؛ دارد گریمیانجینقش رابطه بین همدلی ااطیی و طال ق ااطیی 

 .شودمیمتغیر میانجی تنظیم هیجان در مدل سبب بهبود رابطه بین همدلی ااطیی با طال ق ااطیی 

به نقل از  ۰۲۲۲، )یلسما و شرلین، (۹۲۱۱)مغانلو و حسینی،  هایپژوهشی پژوهش حاضر با هایافته

برای مثال مغانلو و  دارد. خوانیهم( ۰۲۲۰، )گراس، (۰۲۲۴، )لوپز و همکاران، (۹۲۱۹، )غالمی، (بشارت
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راهبردهای تنظیم  بر اساسهمدلی ااطیی همسران جانبازان  بینیپیش باهدفپژوهشی را ( ۹۲۱۱حسینی )

به  کنندهمراجعهنیر از همسران جانبازان  ۲۲۲انجام دادند. نمونه دربرگیرنده  آوریتابشناختی هیجان و 

یل تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحل گیرینمونهبا روش  کریمرباطن مرکز مشاوره بنیاد شهید شهرستا

 ند همدلیتوانمیمثبت  صورتبه آوریتابنشان داد که راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و  هاداده

گیت که همدلی ااطیی  توانمی هایافتهدر تبیین این  بینی نمایند.ااطیی در همسران جانبازان را پیش

 شده است که کیییت روابط بین شخصی تائیدتجربی  طوربهنیازهای روابط زوجین است.  ترینمهمکی از ی

 (.۰۲۹۱، و همکارانش، ااطیی، جسمانی و بهزیستی دارد )میراندا شناختیروانزوجین پیوند امیقی با ابعاد 

به احساسات  دهیسخپاهمدلی ااطیی انصری ضروری برای زندگی زوجین است، زیرا که همدلی ااطیی 

خانواده است. همدلی ااطیی در محیط خانواده  در محیطو فرآیند زیربنایی شادی و نشاط  کندمیرا تسهیل 

از طریق توانایی سهیم شدن در حاالت هیجانی، دریافت بازخورد منظم از روابط بین شخصی و آگاهی از 

داده و زمینه بهبود روابط و رضایتمندی  احساسات همسر مشکالت بین شخصی و تعارضات زوجین را کاهش

)سوسا  و مک دونالد، روشب، دیموسکا و جیمز؛  سازدمیزناشویی و خرسندی در محیط خانواده را فراهم 

دلی ااطیی، راهبردهای تنظیم هیجان است. در پژوهشی مشخص شد باهمیکی از اوامل مرتبط  (.۰۲۹۹

 طوربه هاآشیتگیو این  شوندمیآشیتگی هیجانی ظاهر  یک واسطهبه شناختیروانکه اکثر اختالالت 

تمایل به بخشش و سختگیری نکردن  هراندازهزیربنایی با کارکرد معیوب در تنظیم هیجان ارتباط دارند. 

)  ابدیمیزوجین بیشتر باشد، احتمال رضایتمندی زناشویی نیز افزایش  هایارتباطنسبت به خطاها در 

زوجین با افزایش همدلی ااطیی همراه است.  در ارتباطمنیی  هایهیجانمهار  (.۰۲۲۳کوردوا، جی و وارن؛ 

منیی در روابط میان زوجین موجب افزایش همدلی ااطیی  هایهیجاندرواقع به بیان بهتر، از بین بردن 

تنظیم  طی انجام پژوهشی دریافتند توانایی( ۰۲۲۴لوپزوهمکاران ) (.۹۲۱۲)رجایی، نیری و صداقتی؛  شودمی

 انهیجاناتشکیییت روابط و تعامالت اجتماای را تعیین کند. افرادی که قادر به تنظیم  تواندمیهیجان 

هیجانی بیشتری برخوردارند. درنتیجه درک  از هوشو  کنندمیهستند، هیجانات خود و دیگران را درک 

فردی و درون فردی بین  یهامهارتو از  آورندمیگوناگون به دست  هایوضعیتبهتری از افراد در 

بنابراین چنین افرادی نسبت به کسانی که نقص در تنظیم هیجان دارند، روابط ؛ برخوردارند ترییافتهتوسعه

، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که راهبردهای و خلق بر ااطیهبهتری دارند. در بررسی نقش تنظیم هیجان 

نظیم مثبت پایین و راهبردهای ت و ااطیهمنیی، رضایت پایین کننده ااطیه  بینیپیشتنظیم هیجان منیی 

تنظیم هیجان  باقدرتافراد  (.۰۲۲۰کننده ااطیه منیی پایین است )گراس،  بینیپیشهیجان مثبت 

رخورد ب هایراهبودن یا نبودن ارزیابی کنند و  تهدیدآمیزو فشارها را در رابطه با  زااسترسند اتیاقات توانمی

 درستیبهگوناگون  هایموقعیتها و فشارها را خلق نمایند و از این طریق در شرایط و زارساستبا این 

و فشارها، شادی را تجربه کنند و این  زااسترستجارب  در مقابلهیجانات خود را تنظیم کرده و با مقاومت 

نی مهمی وجود دارد. بالی هایداللتتنظیم هیجانی  ٔ  درزمینه. شودمیخود بااث باال رفتن همدلی ااطیی 

 چنینهم. سازدمی متأثررا  شانشناختیروان، املکرد کنندمیشان را مدیریت هایهیجانروشی که افراد 

 (.۹۲۱۱مهمی مانند رشد همدلی است )مغانلو و حسینی،  و اجتماایتنظیم هیجانی دارای تلویحات رشدی 

 هایوارهطرحطال ق ااطیی بر اساس  بینیپیشآن است که ارائه مدلی برای  مؤیدهای این پژوهش یافته
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ی هاتهیافتنظیم هیجان با مدل نظری مطابقت دارد. بر اساس  گریمیانجیناسازگار اولیه، همدلی ااطیی با 

 هایوارهرحطاطالاات مربوط به همبستگی پیرسون با توجه به نتایج ماتریس همبستگی، بین  آمدهدستبه

به  هیجان رابطه منیی و معنادار و با طال ق ااطیی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.ناسازگار اولیه با تنظیم 

و از طرفی افزایش  شودمیناسازگار  هایوارهطرحاین معنی که افزایش تنظیم هیجان بااث کاهش 

بطه ابا تنظیم هیجان ر ااطیی. بین همدلی شودمیبااث افزایش طال ق ااطیی  ناسازگار اولیه هایوارهطرح

 ااطیی هرچقدر همدلیمثبت و معنادار و با طال ق ااطیی رابطه منیی و معنادار وجود دارد به این معنی که 

 چنینهم و گیردمیبیشتری انجام شود طال ق ااطیی کمتری صورت  هیجان و تنظیمدر زوجین بیشتر باشد 

این معنی که با افزایش تنظیم  بین تنظیم هیجان و طال ق ااطیی رابطه منیی و معناداری وجود دارد، به

نهاد پیش شد. تائیدبر اساس مدل یابی معادالت ساختاری فرضیات ما  .یابدمیهیجان طال ق ااطیی کاهش 

، ناسازگار اولیه هایوارهطرحی این پژوهش حاکی از روابط قدرتمند و معنادار هایافته ازآنجاکهکاربردی، 

 هایرسانهکه از طر ق مختلف ازجمله  شودمیاطیی است پیشنهاد همدلی ااطیی و تنظیم هیجان با طال ق ا

 و پذیریسازشزندگی،  هایمهارتنظیر تلویزیون، روزانه ساااتی جهت آموزش و یادگیری  جمعیارتباط

ناسازگار  هایوارهطرحالزم جهت اصالح و تغییر  هایو نوآوریراهبردهای کارآمد و مثبت تنظیم هیجان 

تالش  رغمبه رفته شود و روانشناسانی جهت بحث و بررسی در این زمینه به کار گرفته شوند.اولیه در نظر گ

در حوزه  شدهانجام هایپژوهشجدی در جهت انجام صحیح و اصولی پژوهش حاضر این تحقیق مانند دیگر 

آتی  هایشپژوهدر  هاآنو مشکالتی مواجه بود که تالش در برطرف کردن  هامحدودیتمسائل انسانی، با 

این پژوهش، این بود که  هایمحدودیتاز  در این پژوهش باشد. آمدهدستبهبر نتایج  تأییدیمهر  تواندمی

آتی، االوه  هایپژوهشکه در  شودمیفقط از ابزار پرسشنامه استیاده شد، پیشنهاد  هاداده آوریجمعبرای 

 هایمحدودیتیاده شود. مقطعی بودن از دیگر دیگری از قبیل مصاحبه نیز است هایروشاز  بر پرسشنامه

پژوهش حاضر درطی زمان  موردبررسیبرای بررسی ثبات متغیرهای  شودمیپژوهش حاضر بود، توصیه  

، ر ادامهد ؛ والت و معلولی سخن گیت از روابططولی صورت گیرند که بتوان با اطمینان باالتری  هایپژوهش

 ایدهنشبستگی بود، با حجم نمونه زیاد، ممکن است متغیرهای کنترل با توجه به اینکه پژوهش از نوع هم

و  ایمقایسه -با اجرای پژوهش الی شودمی، پیشنهاد اثر بگذاردوجود داشته باشد که بر نتایج پژوهش 

زندگی زوجین با کنترل شرایط اقتصادی، فرهنگی و ااتقادی میزان  زمانمدتمتیاوت از  هایدورهبررسی 

  قرار بگیرد. موردتوجهیی در زوجین طال ق ااط
 

 موازین اخالقي 

محرمانه بودن اطالاات  ٔ  درزمینهداوطلبانه بود و دقت الزم  صورتبهدر این پژوهش  متأهلشرکت زنان 

قط ف هاپرسشنامهتوسط افراد اامال شد، به افراد اطمینان داده شد که اطالاات  شدهتکمیل هایپرسشنامه

 قرار خواهد گرفت. تحقیقی مورداستیاده

 

 سپاسگزاری

که در اجرای این پژوهش همکاری  کسانیهمه و همچنیناز انجمن حمایت از حقو ق کودکان در پژوهش 

 .شودمیداشتند، تشکر و قدردانی 
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 مشارکت نویسندگان

ی واحد ماز رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسال برگرفتهمقاله حاضر 

تصویب رسیده بود، در تدوین این  به ۹۲۰۲۹۰۰۴۲به کد رهگیری  ۹/۹۹/۹۲۱۱تهران مرکزی در تاریخ 

و  نویسپیش، هاداده و تحلیل، گردآوری سازیمیهوم، شناسیروش، در طراحیمقاله همه نویسندگان 

 ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند.

 

 تعارض منافع

 منافع ندارد. و تعارضدگان، این مقاله حامی مالی بنابر اظهار نویسن

 

 

 منابع
بینی طال ق ااطیی زوجین بر پیش(. ۹۲۱۳فهیمی، صمد. ) و .،طالبی، سعیده ،.اظیمی، زینب ،.کبری، ابراهیما

پیاپی  ۲) ۹پژوهشی،   -آن. دوفصلنامه المی هایمؤلیهناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و  هایوارهطرحاساس 

۰۹:) ۱۰-۹۱. 

اوامل پیشگیری بلوغ ااطیی  انوانبهناسازگار اولیه  هایوارهطرح(. ۹۲۱۹اسیندیاری، حجت. ) و .،امانی، احمد

دانشجویان پسر دارای تجربه شکست اشقی. مجمواه مقاالت ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی 

 دانشجویان، دانشگاه گیالن.

 و رضایتناسازگار اولیه، سبک دلبستگی  هایطرحبررسی رابطه بین  (.۹۲۱۳حمیدپور، حمید. ) و .،اندوز، زهرا

(. ۹۲۳خانواده در ایران، )ص  شناسیآسیبزناشویی در زوجین. خالصه مقاالت دومین کنگره سراسری 

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

 گراییکمالر اولیه و ناسازگا هایوارهطرحبررسی و تحلیل نقش (. ۹۲۱۹موسوی، سید اصغر. ) و .،بازدار، خالد

-۹۹۲(: ۴۲) ۹۲تربیتی زنان و خانواده،   -بینی طال ق ااطیی بین زوجین. فصلنامه فرهنگیمنیی در پیش

۱۲. 

 ی. بررسیانجیم طی: الل و شرای(. طال ق ااطی۹۲۱۱شهره. ) ،یروشن .، ومحمود ،یگلزار .،سوسن ،یباستان

 ۰۹-۹۳(: ۲)۹، رانیا یمسائل اجتماا

روانسنجی مقیاس همدلی ااطیی. گزارش پژوهشی،  دانشگاه  هایویژگیبررسی (. ۹۲۱۱لی. )بشارت، محمد ا

 تهران.

دلبستگی با رضایت زناشویی کارکنان  هایسبکرابطه بین اشق، شادمانی ذهنی، (. ۹۲۱۱جامعی نژاد، فرحناز. )

 اهواز. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نامهپایانشرکت ملی حیاری ایران. 

 تهران: انتشارات نی. نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماای. شناسیجامعه(. ۹۲۱۳چلبی، مسعود. )

تهران: ، درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی وارهطرح(. ۹۲۱۱اندوز، زهرا. ) و .،حمیدپور، حسن

 (.۰۲۲۲، اصلیزبانانتشارات ارجمند، ) انتشار اثر به 
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(. ۹۲۱۱) پویامنش، جعیر. و .،باقری، فریبرز ،.رنجبری پور، طاهره ،.، حمیدپور شرییی ،.زاده، ااطیهخراسانی 

ناسازگار اولیه با میانجیگری  هایوارهطرحفرزند و -الگوی ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباط والد

 .۳۳-۹۲(: ۴۱) ۹۹۲دلبستگی. روانشناسی کاربردی،  هایسبک

 نامهپایان. متأهلبررسی رابطه جو خانوادگی و همدلی با رضایت زناشویی در دانشجویان (. ۹۲۱۲خزالیان، شیدا. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه الوم و تحقیقات فارس.

زندگی  هایمهارتبررسی رابطه بین (. ۹۲۱۹سید میرزائی، سید محمد. ) و .،مهدوی، محمدصاد ق ،.دیندار، الهام

 .۹۳۲-۹۹۲(: ۴) ۱پژوهشی زن و جامعه،  -و طال ق ااطیی. فصلنامه المی 

 .سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی(. ۹۲۱۲رجایی، الیرضا.، نیری، مهدی.، صداقتی، شیرین. )

 ۲۳۲-۲۴۹(: ۹۰)۲روانشناسی تحولی، 

 طال قخود در فرسودگی زناشویی و  تمایزیافتگیناسازگار اولیه و  هایوارهطرحنقش (. ۹۲۱۲رستمی، اثمان. )

کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی امومی، دانشکده الوم تربیتی و روانشناسی،  نامهپایانااطیی زوجین. 

 دانشگاه محقق اردبیلی.

شناختی در زنان  هایوارهطرحطال ق ااطیی بر اساس ناگویی هیجانی و  بینیپیش(. ۹۲۱۴رشیدی، سمانه. )

ارشد، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده الوم تربیتی و  کارشناسی نامهپایاندانشگاه الزهرا.  متأهل

 روانشناسی، دانشگاه الزهرا.

با طال ق ااطیی در  نوروز گراییهمبستگی تمایزیافتگی خود و (. ۹۲۱۱و صائمی، حسن. ) .،رضوانی، حورالعین

 .۰۲-۲۲(: ۰) ۱دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر، فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت،  متأهلدانشجویان 

القاء همدلی شناختی و ااطیی بر  تأثیر(. ۹۲۱۹کجباف، محمد باقر. ) و .،معینی، شهرام ،.االءالدینی، زهره

(: ۰) ۹۲از نتیجه تعارض. دو فصلنامه روانشناسی معاصر،  هاآنرفتارهای آشکار تعارض در زوجین و ادراک 

۹۲۱-۹۲۲. 

ی کارشناس نامهپایانیجانی و همدلی ااطیی با رضایت زناشویی. بررسی رابطه ناگویی ه(. ۹۲۱۹غالمی، آرزو. )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز.

 طال ق ااطیی. انتشارات وانیا.(. ۹۲۱۲بنی حسن، محمد. ) و .،فاطمی راد، محمد حسن

معه شناختی تحلیل جا(. ۹۲۱۳محمدی دوست، منصوره. ) و .،ریاحی، محمد اسماایل ،.اصغرفیروزجائیان، الی

 .۲۴-۳۱ (:۲) ۳فرهنگی،  -طال ق ااطیی در میان زوجین شهر نوشهر. مطالعات توسعه اجتماای

همدلی زناشویی.  گریمیانجیبررسی مدل رابطه بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با (. ۹۲۱۲کاظمی، فرزاد. )

 شهید چمران اهواز.کارشناسی ارشد، دانشکده الوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه  نامهپایان

 هایوارهطرحبررسی نقش (. ۹۲۱۴حصارسرخی، ربابه. ) و .،اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد ،.لعل زاده، انسیه

 ۹۰-۳۳: (۰۲پیاپی  ۰) ۹طال ق ااطیی. مجله روانشناسی بالینی،  بینیپیشناسازگار اولیه در 

نقش (. ۹۲۱۰حسن زاده، شهناز. ) و .،یگی، رضاایل ب ،.اکبری، ابراهیم ،.ابداهلل قاسم پور، ،.مشهدی، الی

 در و پژوهشاضطراب اجتماای دانشجویان. مجله دانش  بینیپیشحساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در

 .۱۲-۹۲۲(: ۳۰ یاپیپ ۰) ۹۴ روانشناسی کاربردی،

بر اساس  همدلی ااطیی همسران جانبازان بینیپیش(. ۹۲۱۱حسینی، سیده معصومه. ) و .،مغانلو، مهناز

 .۱۲-۱۱(: ۴۲ یاپیپ ۰) ۹۹ پژوهشی، -. مجله المیآوریتابراهبردهای تنظیم شناختی هیجان و 
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مرتبط با آموزش الوم سالمت، معرفی  هایپژوهشمدل یابی معادالت ساختاری در (. ۹۲۱۰موسوی الوی. )

 .۳۹۱-۳۲۲(: ۲) ۹۲پزشکی،  در الومروش و کاربرد آن، مجله ایرانی آموزش 

 متأهلهویت بین فردی زنان و مردان  هایمنزلتمقایسه (. ۹۲۱۴و رحیمی نژاد، اباس. ) .،، سیده فاطمهموسوی

 .۹۹-۰۲(: ۹) ۲، شناختیروانکاربردی  هایپژوهش نامهفصلبا توجه به وضعیت طال ق ااطیی، 

 گریمیانجی روان رنجوری با بر اساستدوین مدل ساختاری طال ق ااطیی (. ۹۲۱۹، سحر. )نور اینینادری 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه بوالی سینا همدان. نامهپایانو تنظیم هیجان.  ایمقابلهراهبردهای 

 لیزرل. تهران: انتشارات سمت. افزارنرممدل یابی معادالت ساختاری با استیاده از (. ۹۲۱۴هومن، حیدرالی )

درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصین  وارهطرح(. ۹۲۱۱ویشار، مارجوری. ) و .،کلوسکو، ژانت ،.یانگ، جیری

 (.۰۲۲۲، اصلیزبانبالینی، ترجمه: حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران: انتشارات ارجمند، ) انتشار اثر به 

 مهناپایاندر ارتقاء رضایت زناشویی.  هاوارهطرحاثربخشی مداخله آموزش مبتنی بر مدل (. ۹۲۱۰یوسیی، مریم. )

 د، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.کارشناسی ارش
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 پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن

 خیر بله سؤاالت ردیف

 2 ۹ کنممیاحساس تنهایی  کردممی بینیپیشدر این ازدواج بسیار بیشتر ازآنچه  .۹

 2 ۹ که آرزو داشتیم به هم نزدیک نیستیم قدرهاآنما  .۰

 2 ۹ کنممیازدواج احساس بیهودگی  در این .۲

 2 ۹ است  ندهکنخستهمشترک برایم  ایکارهانجام  .۴

 2 ۹  کنممی و اندوه قراریبیهستیم احساس  باهمحتی وقتی  .۳

 2 ۹ خود را چگونه سرگرم کنم  دانممین هاوقتبیشتر  .۲

 2 ۹ کنممی قراریبیو  حوصلگیبیگاهی در این ازدواج احساس   .۹

 2 ۹ درحسرت کسی هستم که در کنار اواحساس نزدیکی کنم .۱

 2 ۹  دهدمی مبسیار آزارحس تنهایی  .۱

 2 ۹ انگار ازدواجم چیزی کم دارد  .۹۲

 2 ۹ زدندمیاطرافیانم بیشتر به من زنگ  کاش .۹۹

 2 ۹ کسی را داشتم که در کنارش باشم خواهدمیاغلب دلم  .۹۰

 2 ۹ بخشی از زندگی کسی هستم  کنممیاحساس ن .۹۲

 2 ۹ به کسی تعلق دارم  کنممیاحساس ن .۹۴

 2 ۹ کنممی انزواحساس اغلب به لحاظ ااطیی ا .۹۳

 2 ۹ کنممی طردشدگیدر این ازدواج احساس  .۹۲

 2 ۹ ببرم  او پناهکسی را ندارم که به  .۹۹

 2 ۹  امشدهفراموش کنممیسرم احساس باهماغلب در رابطه  .۹۱

 2 ۹ شناسدنمیمن را  کسهیچ .۹۱

 2 ۹ کندنمیمن را درک  کسهیچ .۰۲

 2 ۹ حرف بزنمرا ندارم که با او  کسهیچاغلب  .۰۹
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 آیتمي( ۵۵ –یانگ )فرم کوتاه  وارهطرحپرسشنامه 

 

 2 ۹  کنممیاحساس  صحبتهماغلب نیاز شدیدی به داشتن یک  .۰۰

 2 ۹ امشدهگذاشتهکنار  » کامالًازدواج  در اینکه  کنممیاحساس  .۰۲

 2 ۹ ( با همسر) کنممیاحساس جدا بودن  .۰۴
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 نگران اتیاقاتی باشد » قایوامرا با من بزند  هایشحرفکه از من حمایت کند  امنداشتهاغلب کسی را  .۹

 افتدمیکه برایم 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ ، کسی نبوده که به من ااطیه، محبت و صداقت نشان دهدطورکلیبه .۰

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، فرد مهمی به شمار روم بیشتردر  .۲

 هااحساسبه درد دل من گوش دهد، مرا بیهمد یا اینکه  » واقعاًکه  امنداشتهدر اغلب اوقات کسی را  .۴

 و نیازهای واقعی مرا درک کند

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ که راهنماییم کند شدمیشخصی پیدا  ندرتبهه انجام دهم، کاری را چگون دانستمنمی کهوقتی .۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ مرا ترک کنند ترسممیچون  اموابستهمن به افراد نزدیک خودم خیلی  .۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم هاآنآنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن  .۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ رها بکنندمرا ترک و  اندنزدیکنگرانم از اینکه افرادی که به من  .۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ شوممی مأیوس کندمیکسی که برایم مهم است از من دوری  کنممیوقتی احساس  .۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ رانممیرا از خودم  هاآنبرخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند که  .۹۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹  کنندمی سودجوییمردم از من  کنممیاحساس  .۹۹

 این صورت در غیر کنممیباید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون فکر  کنممیاحساس  .۹۰

 زنندمیبه من آسیب 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹  کنندمیدیگران دیر یا زود به من خیانت  .۹۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ دیگران سوءظن شدید دارم هایانگیزهنسبت به  .۹۴

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کنممینهانی مردم فکر  هایانگیزهجدی به طوربه » معموالً .۹۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ وصله ناجور اجتماع هستم  کنممیفکر  .۹۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ با بقیه خیلی فر ق دارم » اساساً .۹۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم گیریگوشهداشته باشم، انسان  خاطرتعلقبه کسی  توانمنمی .۹۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹  امشدهاز مردم بیگانه  کنممیاحساس  .۹۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ جایی ندارمبین افراد گروه  کنممیهمیشه احساس  .۰۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ ندارند دیگر دوستممردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی نقاط ضعف مرا ببینند  .۰۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ برقرار کندمرا بشناسد دوست ندارد با من رابطه نزدیک » واقعاًاگر کسی  .۰۰

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ دیگران را ندارم و احتراملیاقت اشق، توجه  .۰۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ مرا دوست ندارد سکهیچ کنممیاحساس  .۰۴

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم که بتوانم خودم را به دیگران نشان دهم نا پذیرفتنی از آن، بیش هاجنبهدر بسیاری از  .۰۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ انجام دهم توانمنمیدیگران  خوبیبههیچ کاری را  » تقریباً .۰۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کنممی کیایتیبیاز درون احساس  شوممیوقتی به موفقیت نزدیک  .۰۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ شغلی و کاری از من تواناترند هایحوزهبیشتر مردم در  .۰۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ باشم بااستعدادمانند اغلب مردم در کلرهایم  توانمنمی .۰۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ در کار یا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم .۲۲
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 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ برآیم  امروزمرهزندگی  ایکارهاز پس  تنهاییبه توانمنمی کنممیاحساس  .۲۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم ایوابستهروزمره، آدم  ایکاره در انجام کنممیفکر  .۲۰

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ سلیم هستم فاقد اقل .۲۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ روزمره، ااتماد ندارم هایدر موقعیتخودم  هایقضاوتبه  » اصالً .۲۴

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ گلیم خودم را از آب بیرون بکشم تنهاییبه توانمنمی کنممیاحساس  .۲۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ بییتد خواهدمیاحساس رها شوم که اتیا ق بدی  شر ایناز  متواننمی .۲۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتیا ق بییتد هرلحظه کنممیاحساس  .۲۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ قرار بگیرم موردحمله ترسممی .۲۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم ترسممی .۲۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ اغلب نگرانم دچار سکته قلبی بشوم، حتی وقتی دالیل پزشکی کمی برای این احتمال وجود دارد .۴۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ دهندمیانجام  هایموسالسنهمکه  جدا شوم، کاری از والدینمقادر نیستم  .۴۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ مکنی یکدیگر درگیرمن و والدینم تمایل داریم خود را پیش از حد در مشکالت زندگی  .۴۰

وصی خص جزئی مسائلبرای من و والدینم بسیار سخت است که بدون داشتن احساس گناه یا خیانت،  .۴۲

 خود را از یکدیگر پنهان داریم

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

یک زندگی جداگانه  توانمنمی، من کنندمیکه انگار والدینم در من زندگی  کنممیاغلب احساس  .۴۴

 برای خودم داشته باشم

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ از والدین و همسرم ندارم ایجداگانهکه هویت  کنممیغلب احساس ا .۴۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کنممی، برای خودم دردسر درست خواهدمیرا بکنم که دلم  اگر کاری کنممیفکر  .۴۲

مرا  این صورت در غیردیگران تن بدهم، چون  هایخواستهندارم جز اینکه به  ایچاره کنممیاحساس  .۴۹

  آیندبرمییا درصدد تالفی  کنندمیترک 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ که بر من مسلط شوند  دهممیدر روابطم، به دیگران اجازه  .۴۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ خواهممیچه  دانممین » واقعاًمن  درنتیجهم تصمیم بگیرند جایبه امدادههمیشه به دیگران اجازه  .۴۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ اایت کنند و احساساتم را درک کنندخیلی برایم مشکل است از دیگران تقاضا کنم حقوقم را ر .۳۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ مراقبت از نزدیکانم بر روی دوش من است ایکاره .۳۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ به فکر خودم باشم، به فکر دیگرانم ازآنچهآدم خوبی هستم، چون بیش  ۳۰

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ م وقتی را برای دیگران کنار بگذارمتوانمیشلوغ است، من همیشه  چقدر سرممهم نیست که  .۳۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ امبودههمیشه سنگ صبور مشکالت دیگران  .۳۴

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ دهممیو برای خودم کاری انجام ن کنممیدیگران نظرشان این است که من برای دیگران خیلی کار  .۳۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ .کشممیرا به دیگران نشان بدهم، خیلی خجالت  (و توجهاز اینکه احساسات مثبتم ) مثل محبت  .۳۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ ی من خیلی سخت است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهمبرا .۳۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ برای من خیلی سخت است که راحت و خودانگیخته رفتار کنم .۳۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم احساسبی، آدمی کنندمیکه مردم فکر  کنممیآنقدر خودم را کنترل  .۳۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ مردم نظرشان این است که من اصبی و ناراحتم .۲۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ توقعم را کم کنم توانمنمیبهترین باشم،  دهممیباید درهرکاری که انجام  .۲۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کندنمی امراضی گاههیچ «باشد تا حدودی خوب  »نهایت تالشم را بکنم، اینکه کار  کنممیسعی  .۲۰

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ امل کنم هایملیتئومسباید به تمام  .۲۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ هستم فشارتحتخود همواره  هایخواستهتیابی به برای پیشرفت و دس کنممیاحساس  .۲۴

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ نمک تراشیبهانهیا برای اشتباهم  را ببخشمخودم  توانمنمی، دهممیکاری را اشتباه انجام  کهوقتی .۲۳

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ بشنوم «نه  »برایم سخت است  خواهممیاز کسی چیزی  کهوقتی .۲۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ راه مردم وجود دارد بپذیرم بر سررا که  هاییحدودیتم توانمنمیآدم خاصی هستم و  .۲۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ بکنم متنیرم خواهممیاز اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که  .۲۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ بهنجاری که مردم تابع آن هستند، اطاات کنم و قراردادهایی هاقانونکه نباید از  کنممیاحساس  .۲۱

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ دیگران است ایکارهکه من باید بکنم ارزشمندتر از  کاری کنممیاحساس  .۹۲

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ خاصی داشته باشم انضباط، نظم و کنندهخستهبرای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا  توانمنمی .۹۹

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کشممیو دست از کار  شوممی مأیوساگر به یکی از اهدافم نرسم زود  .۹۰
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 پرسشنامه همدلي عاطفي

 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ ه رضایت آتی را فدای خوشحالی آنی کنمبرای من خیلی سخت است ک .۹۲

 هکوقتیبه خودم فشار بیاورم که کارهایی که برایم خوشایند نیستند انجام دهم، حتی  توانمنمی .۹۴

 نتایج خوبی برایم دارند دانممی

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ 

 ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ به تصمیم خود پایبند باشم امتوانسته ندرتبه .۹۳
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، غمگین  بینممیرا تنها  ایغریبهوقتی در یک جمع،  .۹

 شوممی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

مردم، زیادی نسبت به حیوانات دلسوزی وترحم  .۰

 کنندمی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱ کندمیاغلب مرا ناراحت  درمألاامابراز االقه  .۲

 بینممیباحالت اندوهگین  دار راغصهوقتی افراد  .۴

 شوممیناراحت 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱ شوممیوقتی اطرافیانم نگران باشند، من هم نگران  .۳

به دنبال خوشبختی هستند،  » شدیداًکار کسانی که  .۲

 رسدمیبه نظرم احمقانه 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱ کنممینسبت به مشکالت دوستانم همدردی  .۹

 تواندمی شعر ااشقانهیک  هایواژهگاهی اوقات  .۱

 قرار دهد تأثیرتحت  » امیقاًا احساسات مر

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

به کسی برسانم، کنترل  خبر بدیوقتی قراراست  .۱

 دهممیخودم را از دست 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

زیادی بر  تأثیرافرادی که پیرامون من هستند،  .۹۲

 دارند امروحیه

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 احساسبی، سرد و امدیدهکه  ایغریبه اکثر افراد .۹۹

  اندبوده

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

بیشتر دوست داشتم مددکار اجتماای باشم تا اینکه  .۹۰

 در یک مرکز آموزشی کارکنم

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

اگر یکی از دوستانم ناراحت به نظر برسد، این امر  ۹۲

 شودنمیبااث نگرانی من 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

دوست دارم ببینم افراد موقع باز کردن هدیه چه  .۹۴

 احساسی دارند

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱ هستند دیرجوشسرد و  » احتماالً کسبیا و افراد تنه .۹۳

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱  کندمیدیدن گریه دیگران، من را ناراحت  .۹۲

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱  کنندمیمرا شاد  هاترانهبرخی  .۹۹

آن  هایشخصیتهنگام خواندن داستان با احساسات  .۹۱

 آمیزمدرمی » واقعاً

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 
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 مقیاس تنظیم هیجان

 

یار بس، شودمیتاری بدرف باکسیکه  بینممیوقتی  .۹۱

  شوممی اصبانی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

م توانمیپیرامون من نگران باشند،  اگر افرادحتی  .۰۲

 خونسردی خودم را حیظ کنم

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

شروع به صحبت درباره  از دوستانوقتی یکی  .۰۹

موضوع بحث را  کنممی، سعی کندمیمشکالتش 

 اوض کنم

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱ اب نیست خنده دیگران برای من جذ .۰۰

گاهی اوقات گریه افراد ضمن تماشای فیلم  به نظرم  .۰۲

 رسدمیمضحک 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 احساسات دیگران قرار تأثیرم بدون اینکه تحت توانمی .۰۴

 کنم گیریتصمیمگیرم 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 احساس توانمنمیاگر افراد پیرامون من افسرده باشند  .۰۳

 خوبی داشته باشم 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 بسیار ناراحتدیدن اینکه برخی چیزها افراد را  .۰۲

 ، برای من دشواراستکندمی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

درد کشیدن است،  در حالحیوانی  بینممیوقتی  .۰۹

  شوممیبسیار ناراحت 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

با کتاب یا فیلم همدرد و هم احساس شدن را تا  .۰۱

 دانممیحدودی احمقانه 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

 ۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ ۱ ۱  کندمیالخورده و درمانده مرا ناراحت دیدن افراد س .۰۱

، بیشتر بینممیگریه کردن  در حالوقتی کسی را  .۲۲

 تا اینکه دلسوزی کنم  شوممیاصبانی 

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

غر ق  در آنخیلی  کنممیوقتی فیلمی را تماشا  .۲۹

  شوممی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

هیجان موجود  رغمالیم توانمی کنممیاغلب احساس  .۲۰

 ر پیرامون خود، خونسرد بمانمد

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 

کودکان گاهی اوقات بدون هیچ دلیل مشخصی گریه  .۲۲

 کنندمی

۱ ۱ ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ 
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 (سرگرمیهیجان مثبت بیشتری )مانند لذت یا  خواهممیوقتی  .۹

 دهممی را تغییررا احساس کنم فکرم 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

 ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ (دهممی)بروز ن کنممیخود را پنهان  هایهیجان .۰

 (یا خشمهیجان منیی کمتری ) مانند غمگینی  خواهممیوقتی  .۲

 دهممی را تغییررا احساس کنم فکرم 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

را  اهآن کنممیسعی  کنممیمثبت احساس  هایهیجانوقتی  .۴

 بروزندهم

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 
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 ایگونهبهفکرم را  شوممیمواجه  زااسترسوقتی با یک موقعیت  .۳

 که منجر به آرام شدنم گردد دهممیتغییر 

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

 ۹ ۲ ۳ ۴ ۲ ۰ ۹ کنممیکنترل  هاآن ابراز نکردن را باخود  هایهیجانمن  .۲

هیجان مثت بیشتری را احساس کنم فکرم را  خواهممیوقتی  .۹

  دهممی تغییره آن موقعیت دربار

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

ر دخود را با تغییر دادن فکرم درباره موقعیتی که  هایهیجانمن  .۱

 کنممیهستم کنترل  آن

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

را  هاآن کنممیسعی  کنممیمنیی احساس  هایهیجانوقتی  .۱

 بروز ندهم

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 

هیجان منیی بیشتری را احساس کنم فکرم  خواهممیوقتی   .۹۲

 دهممیرباره آن موقعیت را تغییر د

۹ ۰ ۲ ۴ ۳ ۲ ۹ 
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Modeling the structural equations of emotional divorce based 

on early maladaptive schemas, emotional empathy  mediated 

by emotion regulation in married  
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Bahadoran 3 &   AliAkbar. Khosravi babadi 4 
 
 

Abstract  
Aim: The aim of this study was to model the structural equations of emotional divorce 

based on early maladaptive schemas, emotional empathy mediated by emotion regulation 

in married women in Tehran. Methods: The study was a descriptive, correlational and 

statistical study of married women in Tehran. Using available sampling method, 200 

married women living in Tehran were selected as a sample of friends and counselors of 

the Association for the Protection of Children's Rights online due to coronavirus. .The 

research instruments were Guttman (1999) Emotional Divorce Questionnaire, Young's 

maladaptive schemas (1998), Epstein and Mehrabian (1972) emotional empathy, and 

Gross and John (2003) emotion regulation. All analyzes were performed using SPSS26 

and AMOS24 software. Bootstrap method was also used to analyze the intermediate 

relationships in MACRO Precruheiz (2008).. Results: The results of the direct effect 

showed that the schema of disconnection and rejection(β=0.343), Overvigilance and 

inhibition (β=0.294),has a positive and significant effect on emotional divorce, and 

emotional empathy (β= -0.345), has a negative and significant effect on emotional divorce. 

Also, the indirect effects of disconnection and rejection schemas (β=0.0320), Impaired 

Autonomy and performance(β=0.0447), Directedness (β= 0.0509), Overvigilance  and 

inhibition (β=0.0628), impaired limits (β= 0.1252), and emotional empathy (β= -0.0140), 

on emotional divorce through emotion regulation were significant. The results showed that 

emotion regulation as a mediating variable could explain the relationship between 

maladaptive schema and emotional empathy. Conclusion: Since the findings of this study 

indicate strong and significant relationships between research variables and emotional 

divorce, it is suggested that through various means including mass media, daily hours to 

teach life skills, effective and positive strategies for emotion regulation and innovations to 

modify the schema. Initial incompatibilities should be considered and psychologists 

should be employed to discuss this issue. 

Keywords: Emotion regulation, primary maladaptive schemas, emotional divorce, 
emotional empathy 
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