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 مقدمه

روابط  ؛نهاد اجتماعی است ترینشمولجهانتردگی گس ازلحاظو  ترینابتداییخانواده به لحاظ قدمت، 

آن جامعه از ثبات بیشتری  تبعبهو  گیردمیمناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل 

(. واکنش متقابل خانواده، چگونگی کیفیت زندگی آن و 1011برخوردار است )رمضانی فر، کلدی و قدیمی، 

یگر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشته است که با رویکردهای مختلف به مطالعه آن بر اجزا و نهادهای د تأثیر

این واحد اجتماعی بپردازند. طالق عاطفی نوعی نابهنجاری در نظام خانواده است که اگرچه به جدایی زوجین 

ی زندگ و بنا به دالیلی زن و شوهر همچنان در یک محیط و در زیر یک سقف در کنار هم به شودنمیمنجر 

است که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی است )استیل  شدهتبدیلبه ازدواجی پوچ  هاآن، اما زندگی اندمشغول

(. طالق عاطفی به سردی روابط روحی، جسمی، عاطفی و حتی کالمی میان زوجین گفته 2119و کید، 

ین مرحله فرایند طالق شود. طالق عاطفی اولو کم شدن محبت در خانواده می مهریبیشود که سبب می

است که احساس تلخ بیگانگی، جایگزین یگانگی و صمیمیت شده است  زوالیروبهو بیانگر رابطه زناشویی 

(. بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ، عشق 2111؛ هورویتز، هلن و ساندرا، 2121فرهت، -)جاروان و ال

د است که عشق کامل تنها هنگامی صورت می متشکل از سه عنصر صمیمیت، اشتیاق و تعهد است. او معتق

اعتدالی برقرار باشد )جهاندار الشکی، کاکابرایی و  هاآنبین  ثانیاً هر سه عنصر در آن باشد و  اوالًپذیرد که 

 ندارند، نسبت ایعالقه(. از دیدگاه استرنبرگ در مرحله طالق عاطفی مرد یا زن به یکدیگر 1411حسینی، 

به دلیل احساس مسئولیتی که نسبت به زندگی خود یا فرزندانشان  صرفاً و  اعتنایندبی و سردمزاجبه یکدیگر 

شود اما از درون آن، تنها ساختار بیرونی خانواده حفظ می درنتیجهکه  دهندمیدارند به رابطه خود ادامه 

بی با زنده و مناسولی روابط عاطفی سا کنندمیو اجبار با یکدیگر زندگی  ضرورتبهتهی است و زوجین بنا 

به عبارت دیگر طالق عاطفی تهدید جدید برای زندگی زناشویی است که ؛ (2111یکدیگر ندارند )ژانگ، 

و سبب بروز پیامدهای منفی روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی  کشدمیثبات و کیفیت ازدواج را به چالش 

ی شود؛ انتظاراتجین نسبت به یکدیگر شروع میاز شکایات زو معموالً(. طالق عاطفی 2110شود )جورما، می

(. 1410)حاجی زاده میمندی، مداحی، کریمی، حدت و غروری،  یابدنمیشود اما تحقق که به زبان آورده می

طالق عاطفی پیامدهایی منفی برای فرد و  اساساً ( نشان داد 2112نتایج پژوهش سیمونیک و کلوبوکار )

که در شخصیت اعضای خانواده  ایگونهبهکند، اوانی برای زوجین ایجاد میجامعه در پی دارد و مشکالت فر

. سازدمیو کیفیت روابط خانواده و تعهد زوجین را دچار تزلزل  آوردمیبه وجود  سامانیبینوعی آشفتگی و 

 لآن رضایت جنسی نیز در افراد دچار خل تبعبهکند و زمانی که صمیمیت کاهش پیدا می رسدمیبه نظر 

شود و باعث ایجاد و تنظیم هیجانی در زوجین دچار مخاطره می گیردمیشود طالق عاطفی شکل می

 (.2121)دامو و سنسی،  گرددمیهیجانی در زوجین  هایوارهطرح

 تأثیر بیشترین کهطوریبهبر مبنای شناختی قرار ندارند؛  صرفاً  شدمیتصور  کهچنان هاوارهطرحدر حقیقت، 

 با تعامل بر و داده شکل به شخصیت هیجانی یهاوارهطرحهیجانی است.  هایوارهطرحی بر عهدهدر رفتار 

گذارند )دشتبان جامی، بیاضی، زعیمی و حجت، می اثر هاواکنش تحلیل و 1های هیجانیسایرین، تجربه

طر، بودن، خ کنترلغیرقابل، تمایزها، گناه، هاهیجان باریشههیجانی اعتقاداتی در رابطه  هایوارهطرح(. 1414

                                                           
1. Emotional experience 
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کنترل، بازداری،  یحیطه. عالوه بر این، افراد، در باشندمینیاز به منطقی بودن و قانونمند بودن هیجان 

ناسازگارانه مقابله،  هایروشکه موجب افزایش استفاده از  دارندمشکلاجتناب، تحمل، پذیرش و هیجانات، 

ی هایروشهیجانی  هایوارهطرح. شودمیالت خوردن و نگرانی مواد، اختال سوءمصرف، نشخوار ذهنیمانند 

وتی هیجانی متفا وارهطرح؛ بر این اساس، افراد کنندمیکنند، منعکس را تجربه می هایشانهیجانرا که افراد، 

( نیز در مطالعه خود 2121(. فراست و همکاران )1419با یکدیگر دارند )رهسپار، خیر، برزگر و کورش نیا، 

هیجانی اغلب خودگویی های منفی، باورهای ارتباطی  هایوارهطرحشان دادند که مردان و زنان دارای ن

 تبعبهکه همگی منجر به سرزنش خویشتن و  رادارندهیجانی منفی  ابراز گریناکارآمد، خطاهای شناختی و 

یجانی و افکار اتوماتیک ه هایوارهطرح( دریافتند که بین 2119. چو و همکاران )شودمی تریمنفیکنش 

منفی، عدم رضایت  زناشویی و ابراز گری هیجانی منفی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ابراز گری هیجانی 

 .شودمیمنفی  خود آیندمنفی موجب افزایش افکار 

 ثرؤمبه رفتار و شخصیت انسان بسیار  دهیشکلدر  هاهیجاناز سوی دیگر پژوهشگران بر این باورند که 

 هایهیجانابراز مداوم  دربرگیرندههمچنین  هاهیجان(. مدیریت 2111هستند  )فریس، سگورا و اکسپوزیتو، 

و لبریز از عشق و عاطفه است. به همین دلیل  اعتماد آمیزمثبت چون عشق، احساس همدلی، ایجاد جوّ 

گی خانوادگی استفاده کرد، تنها در ایجاد یک یافت مناسب و مطلوب زند 1درست نیست که از هوش هیجانی

، ندکمیکه به ایجاد یک زندگی زناشویی مطلوب کمک  هاتواناییاز  ایمجموعه عنوانبهبلکه باید از آن 

به  تواندمیچندگانه آن،  هایمهارتکه هوش هیجانی یا حداقل یک مهارت از  رسدمیشد. به نظر  مندبهره

 هاییافته(. بر اساس 2121فرار، ماجورانس و کاجتنا، زندگی مشترک همسران، غنای کافی ببخشد )سی

 هایهیجاناز  هازوجروی تعامالت زندگی زناشویی، فرض بر آن  است که اگر  شدهانجام هایپژوهش

ی واضح و آشکار به یکدیگر اطالع دهند و ابراز کنند، صورتبهرا  هایشانهیجانهمسرشان آگاه شوند، بتوانند 

 هایشانهیجاند داشت. برای این کار الزم است تا نسبت به علل، جوانب و پیامدهای زندگی بهتری خواهن

در زمینه  هاهیجانکه اصالح و تنظیم  انددریافته(. پژوهشگران 2121بر زندگی زناشویی آگاه شوند )آنیامن، 

ول طبیعی گروه ا طوربهاین است که  همآناز برخی دیگر. علت  ترآسان هازوجروابط زناشویی برای بعضی از 

ت ، عدم ثباتکانش گریمنفی هیجانی چون  هایخصیصهبرخوردارند. در حقیقت،  ترشادیاز خلق مثبت و 

مناسبی برای میزان سازش و توافق در  هایکننده بینیپیش توانندنمیهیجانی، ترس و هراس و افسردگی 

 (.2121، امر ازدواج باشند )داویس، مورنینگ استار، دیرکس و کوآلتر

 در که نکته این به نظر و جامعه خانواده و سالمت انداختن خطر به در عاطفی طالق مهم نقش به توجه با 

 هایپژوهش اینگونه خأل است، قرارگرفته موردتوجه کمتر عاطفی طالق ایران، دانشگاهی و علمی مطالعات

 هایدادهدر حوزه تحلیل  هاچالش همچنین از منظر تحلیل، بیشتر .رسدمی به نظر جدی علمی، بنیادی

، موردمطالعه هایموجودیتآشکار و چه تلویحی  صورتبهکه چه  گیردمیاز این واقعیت نشأت  شناسیروان

)هیلسروث و استریکر، به نقل از  باشندمی، جدا از یکدیگر نموردمطالعهدارای ابعاد باالیی بوده و واحدهای 

به هم وابسته است. این اندازه ها  هاآن(؛ بنابراین ارزش مربوط به 1411خاتمی، بیان فر و طباطبایی، 

 ریپذیانعطاف روازاین. دهندمیرا تشکیل  شناسیروانمطالعات پژوهشی حوزه  ایپایهاساسی و  هایکمیت

                                                           
1. emotional intelligence 
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 پذیریانعطافضروری است. ویژگی  هاروشآماری و گسترش این  هایروشمحاسباتی در زمان کاربرد 

 شدهناختهش هایویژگیتا مطالعه و آزمون رفتار شبکه بتواند برای بسیاری از  شودمیشبکه سبب  یهاتحلیل

بنابراین این پژوهش ؛ در حوزه آسیب روانی )مانند بهبودهای خود انگیز و همبودی( پاسخ مناسب فراهم آورد

هوش  ایواسطهی: نقش هیجانی در زوجین دارای تجربه طالق عاطف هایوارهطرحطالق عاطفی و  باهدف

 هیجانی انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

 

 روش پژوهش

روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

 درمانیزوجی شهر تهران با حیطه مشاوره 1مشاوره منطقه  هایکلینیکبه  کنندهمراجعهی زنان متأهل کلیه

بود. با عنایت به نظر متخصصان آماری، در مطالعات مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری، تعداد باالتر از 

 221(؛ لذا در این پژوهش نیز از تعداد 1499است )شوماخر و لومکس،  شدهدادهنفر مناسب تشخیص  211

 غیر تصادفی، از روش هاآزمودنیبرای انتخاب آماری استفاده شد. همچنین،  وتحلیلتجزیهنفر برای انجام 

 در دسترس استفاده شد. در ادامه ابزارهای پژوهش آورده شده است. 

 ابزار پژوهش

 طالق میزان گیریاندازه ( برای1111) گاتمن عاطفی طالق پرسشنامه. پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن. 1

 گویه 24 پرسشنامه در این است. مؤلفه فاقد و دهبو تعاملی پرسشنامه، این است. شدهطراحی افراد عاطفی

 برابر آن تعداد چنانچه مثبت، هایپاسخ کردنجمع از پس است. شدهتنظیمخیر(  یا )بله ایدوگزینه شکل به

 از عالئمی و داشته قرار جدایی معرض فرد در زناشویی زندگی که است این معنای به باشد، باالتر و هشت

 از استفاده با را مقیاس این کل ( پایایی1410و رحیمی نژاد ) موسوی است. هودمش وی در عاطفی طالق

که بار  داد نشان مقیاس گویه های عاملی بار و گزارش کردند. مقادیر اشتراک 14/1میزان  به کرونباخ آلفای

صوری این ی دارند. روایی قبولقابلقرار داشته و بار عاملی  91/1تا  01/1عاملی همه سؤاالت در دامنه 

است )موسوی و  تأییدشدهنفر از اعضای هیأت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا  2پرسشنامه نیز با نظر 

 (.1410رحیمی نژاد،

 42و شامل  شدهتهیه( 2112این پرسشنامه توسط لیهی )هیجاني لیهي.  هایوارهطرح. پرسشنامه 2

 کامالً با طیف لیکرت ) گذارینمره. روش شودمیرسی هیجانی بر وارهطرحنوع  10و در آن  باشدمیسؤال 

 گویه ها با خود و همبستگی با روایی را پژوهش خود، ( در2112. لیهی )باشدمی( 1 غلط کامالًتا  6درست 

 طالق عاطفی
هوش 

 هیجانی

طرحواره 

 هیجانی
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افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه فراشناختی  میلون، بالینی چند محوری هایسیاهه با همبستگی

مقیاس همبستگی  این گانه 10 ابعاد اکثریت بررسی نموده و دریافت که (1112هاتون وولز )-کارترایت

داشت پایایی با آلفای  وجودرابطه معنادار  نیز ابعاد بین عالوه بر این دارند. افسردگی و اضطراب با داریمعنی

 .است آمدهدستبه 90/1( ضریب الفای کرانباخ 1414بود. همچنین در تحقیق بیرواند ) 91/1کرونباخ 

–که توسط بار باشدمیمقیاس  10سؤال و  112این آزمون دارای آن. -. پرسشنامه هوش هیجاني بار3

درصد  9/09کشور )آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه، آفریقای جنوبی( که  6نفر از  4941( بر روی 1191آن )

شمالی هنجاریابی گردید.  سیستماتیک در آمریکای طوربهو  اجراشدهدرصد آنان زن بودند  2/02آنان مرد و 

آزمون نیز بر روی یک  هایپاسخنتایج نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است. 

متعلق  هاگزینهنمره به  0تا  1از  گذارینمرهاست. برای  شدهتنظیمدر طیف لیکرت  ایدرجه 0مقیاس 

. نمره کل هر مقیاس برابر است با مجموع نمرات هر یک از دباشمیبرعکس  هامادهو در بعضی از  گیردمی

. کسب امتیازات بیشتر در باشدمیمقیاس  10آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات  هایسؤال

باالتر  . نمراتباشدمیو یا در کل پرسشنامه و برعکس  موردنظراین آزمون نشانگر موفقیت برتر در مقیاس 

که مهارت  دهدمینده بهتری برای کارکرد مؤثر در برابر تقاضا و فشارهای محیطی است و نشان کن بینیپیش

فقیت ناتوانی در مو برپایینو دارای عملکرد مؤثر است و نمرات  یافتهتوسعه، قوی، شدهگرفتههیجانی اندازه 

 خودآگاهیاز:  اندعبارتزمون آ هایمقیاسبر وجود مشکالت هیجانی اجتماعی یا رفتاری اشاره دارد.  وزندگی

، خودشکوفایی، استقالل، همدلی، نفسعزتهیجانی )توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود(، خود ابرازی، 

، حل مسئله، تحمل فشار روانی، پذیریانعطاف، گراییواقعاجتماعی )روابط بین فردی(،  پذیریمسئولیت

نی ، شادمانی. یکی از موارد هنجاریابی ایرابینیخوشکانش(، توانایی مقاومت در برابر یک ت) تکانشیکنترل 

و برای  20/1این آزمون در اصفهان صورت گرفت. پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای مردان 

گزارش گردید.  69/1 باز آزماییمحاسبه گردید. ضریب پایایی به روش  14/1و برای کل افراد  26/1زنان 

بود. همچنین ضریب همسانی درونی:  29/1( 1490در پژوهش محمدی ) باز آزماییاز روش  پایایی حاصل

 به دست آمد. 92/1این پرسشنامه، میزان آلفای کرونباخ 

ط توس یو اصل رازداربر محرمانه ماندن اطالعات  دیو با تأک هاپرسشنامه تنظیم و هیپس از ته روش اجرا. 

 هایفرضیهپژوهش و  سؤالبا توجه به ماهیت  ؛وری شدآهای مدنظر جمعکنندگان تکمیل و دادهشرکت

 زارافنرماز  هاداده یلوتحلتجزیهمعادالت ساختاری استفاده شد. الزم به ذکر است برای  سازیمدلپژوهش از 

 استفاده شد. AMOS–V22و  V22-SPSSآماری 

 

  هایافته

 20 بینازاین( سال بود؛ 00/4) 29/44در پژوهش برابر با  کنندگانشرکتمیانگین و انحراف استاندارد سن 

نفر دارای مدرک  09نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و  109، دیپلمفوقنفر دارای مدرک تحصیلی 

را  متغیرهای پژوهشهای توصیفی شاخص 1و دکتری بودند؛ در ادامه و در جدول  لیسانسفوقصیلی تح

 :دهدمینشان 
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 متغیرهای پژوهشهای توصیفي . شاخص1جدول 

 متغیر تعداد میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 طالق عاطفی 221 42/19 41/2 01/11 14/24

 هوش هیجانی 221 01/414 91/12 04/261 06/460

 هیجانی هایوارهطرح 221 21/110 01/11 62/62 10/122

 

 برابر( و طالق عاطفی نیز 01/414، هوش هیجانی )42/19برابر  1هیجانی در جدول  هایوارهطرحمیانگین 

باشد.  قبل از پرداختن به آزمون الگوی نظری، ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ( می21/110)

 است: شدهارائه 2در جدول  هاآنبا سطح معناداری همراه 

 
 هاآن. ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش همراه با سطح معناداری 2جدول 

 3 2 1 متغیرها

 16/1* 12/1 1 (1هیجانی ) هایوارهطرح

 -11/1 - - (2هوش هیجانی )

 1 - - (4طالق عاطفی )

                   **< 11/1 , *< 10/1  

داری رابطه بین دو متغیر دارد. نشان از معنی شدهدرجمقادیری که عالمت ستاره در باالی آن  2جدول  در

یابی معادالت های تحقیق، از روش مدلجهت آزمون فرضیهدار نشده است. آماری معنی ازلحاظها سایر رابطه

و  SPSS-22 افزارنرما با استفاده از هتحلیلواست. الزم به ذکر است که تمامی تجزیه شدهاستفادهساختاری 

AMOS-22 ز ا پیشنهادشدهالگوی مفهومی بر اساس مبانی نظری ترسیم شد، سپس مدل است.  شدهانجام

مدل مفهومی اصلی  4و  2بررسی شد. شکل  1یابی معادالت ساختاری به روش بیشینه احتمالطریق مدل

پس از بررسی میزان برازش الگوی آزمون شده،  درنهایتو است  شدهارائهغیراستاندارد( -تحقیق )استاندارد

 است. شدهارائهتحقیق  نتایج مربوط به بررسی فرضیه

 
 . مدل فرضیه پژوهش بر اساس آماره استاندارد2شکل 

                                                           
1. Maximum likelihood  
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 غیراستاندارد. مدل فرضیه  پژوهش بر اساس آماره 3شکل 

 

، استفاده شد. این اندنموده( مطرح 2111) 1نهایی که گیفن و همکارابرای آزمون مدل ساختاری از شاخص

هستند، شاخص برازش  پذیرشقابل 4که مقادیر کمتر از  X2/dfشامل موارد زیر هستند.  هاشاخص

هستند، شاخص  قبولقابل 1/1( که مقادیر بیشتر از IFI) 4( و شاخص برازندگی افزایشیCFI) 2تطبیقی

نشانگر برازش مناسب الگوی هستند و مجذور میانگین  9/1از  ( که مقادیر بیشترNFI) 0نرم شده برازندگی

نشانگر برازش مناسب الگو هستند. در جدول  19/1( که مقادیر کمتر از RMSEA) 0مربعات خطای تقریب

 است.  شدهگزارشی برازش مدل آزمون شده تحقیق هاشاخص 4

 

 اصلي تحقیق ی برازش مدل مفهومي فرضیههاشاخص. 3جدول 

 X2/d.f IFI CFI NFI RMSEA مدل

 19/1کمتر از  91/1بیشتر از  11/1بیشتر از  11/1بیشتر از  4کمتر از  پذیرشقابلحد 

 111/1 11/1 11/1 11/1 111/1 مدل آزمون شده

 

آمد که  به دست 111/1شاخص مجذور خی دو بر درجه آزادی برای مدل آزمون شده،  4با توجه به جدول 

آمد که بیشتر از حد  به دست 11/1نیز برابر  NFIو  IFI ،CFI باشد. شاخص می 4 قبولقابلکمتر از حد 

آمد که کمتر از حد  به دست 111/1نیز برای مدل آزمون شده  RMSEAباشد. شاخص می قبولقابل

 ، مدلی همانند است. در مدل همانند، همهشدهارائهمدل تحلیل مسیر . باشدمی 19/1آن یعنی  قبولقابل

 و کامل هستند. ایده آلهای برازش، صشاخ
                                                           
1. Geffen et al 

2. Comparative Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4. Normed Fit Index (NFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation 
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 . نتایج مدل یابي معادالت ساختاری مربوط به فرضیه پژوهش4جدول 

ضریب مسیر 

 )استاندارد نشده(

ضریب مسیر 

 (استانداردشده)

خطای استاندارد 

 برآورد

آماره 

 بحراني

 داریمعنيسطح 

002/0 11/1 119/1 216/1 90/1 

 
باشد که آماره ( میاستانداردشده) 11/1 تأثیردر زوجین دارای ضریب اطفی هیجانی بر طالق ع هایوارهطرح

بیشتر است. لذا فرضیه  10/1از  شدهمشاهده( مثبت بود. چون سطح معناداری 216/1بحرانی مربوط به آن )

 معناداری ندارد. تأثیردر زوجین هیجانی بر طالق عاطفی  هایوارهطرحیعنی  ؛شودنمی تائیدتحقیق 

 

 (اثرات غیرمستقیم و کل. نتایج مدل یابي معادالت ساختاری مربوط به فرضیه پژوهش )5ول جد

 اثر کل اثر غیرمستقیم مسیر

بوت  داریمعنیسطح  استاندارد غیراستاندارد

 استراپ

 استاندارد غیراستاندارد

 هایوارهطرح تأثیر

 هیجاني بر طالق عاطفي

گری هوش )میانجي 

 هیجاني(

110/1 14/1 22/1 110/1 10/1 

 

بیشتر از  22/1داری معنادار نیست )سطح معنیهیجانی بر طالق عاطفی  هایوارهطرحغیرمستقیم  تأثیر

است. چون حداقل و حداکثر مقدار  آمدهدستبهگیری مجدد بار نمونه 2111است(. بوت استراپ با  10/1

گیرد. لذا فرضیه حداقل و حداکثر قرار میباشد که عدد صفر در بین می 112/1و   -112/1بوت استراپ 

 شود.نمی تائیدتحقیق 
 

 گیرینتیجهو  بحث

هیجانی در زوجین دارای تجربه طالق عاطفی: نقش  هایوارهطرحطالق عاطفی و  باهدفپژوهش حاضر 

( مثبت و 216/1هوش هیجانی انجام شد. نتایج نشان داد که فرضیه پژوهش با آماره بحرانی ) ایواسطه

هیجانی بر طالق عاطفی در زوجین  هایوارهطرح دیگربیانبهشود. نمی تائید 10/1از  تربزرگسطح معناداری 

مستقیم ندارد که این نتایج با  تأثیرشناسی تهران به مرکز روان کنندهمراجعهدارای تجریه طالق عاطفی 

 آبادابراهیم( و لعل زاده، اصغری 1410رشیدی )(، 1411ای فرد و خاکپور )خرمی، دوکانه هایپژوهشنتایج 

بدین علت باشد که متغیرهای  تواندمی. این تفاوت در نتایج باشدمی ناهمسو( 1410) حصار سرخیو 

، باورهای ایمقابلهمتغیرهای شخصیتی، راهبردهای  تأثیردر این پژوهش ممکن است تحت  موردبررسی

و لذا نتایج متفاوتی را  قرارگرفته دستازاینخانواده و اجتماعی و نوع ساختار -مذهبی، وضعیت اقتصادی

 هایوارهطرحغیرمستقیم  تأثیر، 10/1از  تربزرگنتایج نشان داد که با سطح معناداری  ایجاد کرده باشند. 

، 112/1و   -112/1هیجانی بر طالق عاطفی معنادار نیست و با توجه به حداقل و حداکثر مقدار بوت استراپ 
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هیجانی بر طالق عاطفی با میانجیگری هوش هیجانی  هایوارهطرح دیگربیانبهشود. نمی تائیدقیق فرضیه تح

غیرمستقیم ندارد و  تأثیرشناسی تهران به مرکز روان کنندهمراجعهدر زوجین دارای تجریه طالق عاطفی 

 .باشدمی( همسو 1411این نتایج با نتایج پژوهش موسوی خرمی، دوکانه ای فرد و خاکپور )

 رسانخود آسیبناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی  هایوارهطرح(، 2114با توجه به نظریه یانگ )

هستند که حاصل برآورده نشدن نیازهای اساسی در محیط او یه کودک در ارتباط با پدر و مادر است و در 

 ازآنجاکه ،گذارندمی تأثیربطه با دیگران شوند و بر نحوه تعبیر و تفسیر تجارب و راسیر زندگی تکرار می

 و دارندپیهیجانی ناسازگار، ناکارآمدند، نارضایتی و عدم صمیمیت در روابط زناشویی را در  هایوارهطرح

مثال  طوربهشود. کنند و به همین خاطر است که طالق عاطفی ایجاد میزمینه را برای جدایی فراهم می

دلبستگی ایمن و رضایت بخشی با دیگران ایفا کنند و  توانندنمیمنفی دارند،  هیجانی وارهطرحافرادی که 

برآورده نخواهد شد )یانگ، کلوسکو و  خاطرتعلقبه ثبات، امنیت، محبت، عشق و  هاآنبر این باورند که نیاز 

بط عاشقانه، در ( این افراد در روا1112(. به اعتقاد یانگ و گلوسکی )1411ویشار، ترجمه حمیدپور و اندوز، 

 ازحدشبیوابستگی دارد و ممکن است شریکی انتخاب کند که  وارهطرححفظ هویت شخصی خود و شریکش 

ای از این افراد با . عدهشودمیحامی بوده و بدین طریق دیدگاه او در مورد خودش یعنی وابستگی تقویت 

از صمیمیت نیز در راستای  هاآنسا دوری شان دارند که چه ب وارهطرحمستقل نمایی سعی در جبران افراطی 

 (.1410آباد و حصار سرخی، به نقل از لعل زاده، اصغری ابراهیماست )این مکانیسم 

هیجانی در افراد متفاوت بوده و هر شخص بنا به روحیات و  هایوارهطرحگیری ساحت شکل کهازآنجایی

رد گیدها را در برابر هیجانات مثبت و منفی به کار می، تفاسیر و راهبرهاارزیابیای از خلقیات خود مجموعه

ی و یادگیر اعتبار یابیکه اگر هیجان را بهنجار تشخیص داده به سمت  زندگیری میو دست به تصمیم

کند، پس تشخیص داده به سمت اجتناب )به هر شکلی( یا ... حرکت می زاآسیبکند و اگر حرکت می

ان شخصیت هر انس سازیآمادهمسائل بیرونی و درونی از  تمامیبهکه با توجه برداشت نمود  طوراینتوان می

 ایآمدهپیشبر هیجان  هاآن تأثیرهیجانی،  هایوارهطرحمتفاوت  هایشکل کارگیریبهو همچنین سالیق و 

ه ب مانند طالق عاطفی مستقیم نبوده، کما اینکه نوع نگاه به هیجان مربوطه از منظر مثبت و منفی بنا

تجربیات شخصی هر فرد از زندگی عاطفی خود نیز متفاوت است و به میزان تأثیرگذاری آن بر زندگی 

که شاید  کندمیهیجانی متفاوتی را پدیدار  هایوارهطرحجداگانه افراد بستگی دارد، به همین دلیل 

 ا به خود گیرد.حالت کاذب ر صرفاًای نداشته و یا ناکام کننده امیدبخشیاثربخشی  وجههیچبه

هیجانی قادر است که به درک و تفسیر موقعیت بپردازد و هیجان را به مرحله پردازش برای  هایوارهطرحاگر 

ابراز هیجان و همچنین واگویی هیجانی به دلیل  هایسبکالعمل و گرفتن بازخورد ببرد، نشان دادن عکس

شته و دا تأثیربر این روند  کامالً یا پرداخت متعدد  سرکوب هایمدل، تفکرات و هاگفتم آن، هاروشتفاسیر، 

قیم مست تأثیربازخوردهای مختلفی را رقم خواهند زد که به شکل مستقیمی بر روند طالق عاطفی زوجین 

غیرمستقیم هوش هیجانی در هر سه این موارد  تأثیرای که حائز اهمیت است دخیل کردن اثبات دارند. نکته

 غیرمستقیم تأثیرهیجانی، ابراز هیجانی و واگویی هیجانی است که نتیجه در بردارنده عدم  هایوارهطرح

هوش هیجانی در حکم شناختن انگیزه رفتار، پایش و نظارت  چراکه باشدمینقش میانجیگری هوش هیجانی 

یجان نایی کنترل هبه عبارت دیگر توا؛ احساسات و استفاده از تمامی این موارد برای راهنمایی تفکر فرد است

نیاز به عبور از  شدهمطرحاز موارد  هرکدام. با توجه به تعریف فوق باشدمیدر لحظه بر عهده هوش هیجانی 
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 تأثیر هاآنمستقیم این روند نظارت هوش هیجانی بر بازدهی  طوربهو  رادارندفیلتر پایش و نظارت هیجانات 

د کرد. به دلیل نقش هوش هیجانی در این چارچوب و مؤثر را تعیین خواه هاآنریزی گذاشته و شکل برون

نتیجه گرفت که جرقه شروع برای  توانمیبر طالق عاطفی زوجین  ذکرشدهبودن شالوده آن بر تمام موارد 

 کامالً  صورتبهگری هوش هیجانی او عبور کرده و این مقوله هر بازتاب هیجانی در فرد از نقش میانجی

ضرورت وجود هر  چراکههر انسان نسبت به رویدادهای هیجانی خود نقش دارد.  مستقیم در نوع واکنش

تواند نتیجه موفقی نیز برخورد هیجانی، شناختن انگیزه و توانایی تحلیل آن احساس است که حتی می

به  توانمیپژوهش حاضر  هایمحدودیتاز  باشد.نداشته باشد و این وظیفه بر عهده هوش هیجانی می

 . برایشودمیدن پژوهش به زنان شهر تهران اشاره کرد که این موجب محدودیت در تعمیم نتایج محدود بو

 هایکارگاهبیشتری در شهرهای مختلف نیاز هست. برگزاری  هایپژوهشنتایج به  پذیریتعمیمافزایش 

با  ودشمی. پیشنهاد رسدمیمختلف برای آموزش الگوهای صحیح ارتباط برای زوجین ضروری به نظر 

ا ی برندمیی در مراکز مشاوره با حضور همسرانی که از وجود مشکل طالق عاطفی رنج هایکارگاهبرگزاری 

هیجانی و هوش هیجانی،  هایوارهطرحدر جهت بهبود  هاآنالزم به  هایآموزشمتقاضی طالق هستند و ارائه 

 .در کاهش طالق عاطفی کمک کرد

 

 موازین اخالقي

زین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با در این پژوهش موا

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 .خروج از پژوهش مختار بودند
 

 تعارض منافع

 عارض منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و ت

 

 منابع
(. الگوی علّی روابط بین گرایش 1411و حسینی، سعیده السادات. ) .،کاکابرایی، کیوان ،.جهاندار الشکی، سهیال

نشریه علمی به خیانت زناشویی بر اساس مصرف رسانه با میانجی نگرش های ناکارآمد و طالق عاطفی. 
 .21-11(، 10) 01، فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

(. بررسی 1410و غروری، ملینا. ) .،حدت، الهه .،کریمی، یزدان .،مداحی، جواد .،حاجی زاده میمندی، مسعود

 19، مطالعات راهبردی زنانعوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی )مطالعه موردی متاهلین شهر شیراز(. 

(21 ،)91-64. 

قاطعیت جنسی  ایواسطه(. نقش 1411، سیدموسی. )و طباطبایی .،بیان فر، فاطمه .،خاتمی، سیدمحمدحسین

 .112-121(، 1) 2، نشریه روانشناسی خانوادهدر رابطه بین خودکارآمدی جنسی و طالق عاطفی. 

(. بررسی رابطه 1414و حجت، سیده کاوه. ) .،زعیمی، حسین .،بیاضی، محمدحسین .،دشتبان جامی، سعید

ی با افسردگی در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات روانشناختی هیجانی و باورهای فراشناخت هایوارهطرح

 410-212(، 2) 6، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیومشاوره ایی شهرستان تربت جام. 
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شناختی در  هایوارهطرحطالق عاطفی بر اساس ناگویی هیجانی و  بینیپیش(. 1410رشیدی، سمانه. )
 ایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.. پدانشجویان دانشگاه الزهرا

بر طالق عاطفی در زنان متاهل  مؤثر(. تحلیل عوامل 1011و قدیمی، بهرام. ) .،کلدی، علیرضا .،رمضانی فر، حدیثه

 .162-111(، 2) 11، فصلنامه زن در توسعه و سیاستشهرستان تنکابن. 

پذیرش اجتماعی و  ایواسطه(. نقش 1419ورش نیا، مریم. )و ک .،برزگر، مجید .،خیر، محمد .،رهسپار، طیبه

هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره  هایوارهطرح

 .01-26(، 49) 11، روان شناختی هایمدلو  هاروشمجله دوم. 

 هایوارهطرح(. بررسی نقش 1410، ربابه. )حصار سرخیو  .،، محمدجوادآبادابراهیماصغری  .،لعل زاده، انیسه

 .111-119(، 2) 2، بالینی شناسیروانمجله طالق عاطفی.  بینیپیشناسازگار اولیه در 

(. الگوی طالق عاطفی بر اساس مولفه های 1411و خاکپور، رضا. ) .،دوکانه ای فرد، فریده .،موسوی خرمی، زهرا

 مجله سبک زندگی اسالمیدلبستگی با میانجی گری هوش هیجانی.  هایسبکو ناسازگار اولیه  هایوارهطرح
 .64-20(، 4) 0، با محوریت سالمت

(. مقایسه منزلت های هویت بین فردی زنان و مردان متاهل 1410و رحیمی نژاد، عباس. ) .،موسوی، سیده فاطمه

 .11-20(، 1) 6، تیکاربردی روان شناخ هایپژوهشمجله با توجه به وضعیت طالق عاطفی. 

درمانی )راهنمای کاربردی برای  وارهطرح(. 2114و ویشار، مارجوری. ) .،کلوسکو، ژانت .،یانگ، جفری
 .(. تهران: انتشارات ارجمند1411ترجمه حسین حمیدپور و زهرا اندوز. ) متخصصین بالینی(،
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*** 

 يپرسشنامه طالق عاطف
بله     سواالت                                                                   خیر       

.در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس تنهایی می کنم1  1 1 

.ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم2  1 1 

.در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم4  1 1 

.انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است0  1 1 

.حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم0  1 1 

.بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم6  1 1 

.گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم2  1 1 

نزدیکی کنم .در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس9  1 1 

.حس تنهایی بسیار آزارم میدهد1  1 1 

.انگار ازدواجم چیزی کم دارد11  1 1 

.کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند11  1 1 

.اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم12  1 1 

.احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم14  1 1 

لق دارم.احساس نمیکنم به کسی تع10  1 1 

.اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم10  1 1 

.در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم16  1 1 

 1 1  •.کسی را ندارم که به او پناه ببرم12

.اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام19  1 1 

.هیچ کس مرا نمیشناسد11  1 1 

.هیچ کس مرا درک نمیکند21  1 1 

.اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم21  1 1 

.اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم22  1 1 

احساس میکنم در این ازدواج کامال کنار گذاشته شده ام •24  1 1 

.احساس جدا بودن میکنم)با همسرم(20  1 1 

*** 
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 Bar- On)ان ) -پرسشنامه هوش هیجاني بار
 کامالً تسئواال ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 1 2 4 0 0 .رفت پیش گام به گام باید مشکالت به غلبه برای من نظر به 1

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم زندگی از بردن لذت 2

 1 2 4 0 0 .باشم گیرنده تصمیم من ، االمکان حتی که میدهم ترجیح را شغلی 4

 1 2 4 0 0 .کنم مقابله مشکالت با ، زیاد تنش ونبد میتوانم 0

 1 2 4 0 0 .کنم تالش امکان حد تا زندگی به دادن معنی برای میتوانم 0

 1 2 4 0 0 .دارم آگاهی هایم هیجان به نسبت 6

 1 2 4 0 0 .بگیرم نظر در را امور واقعیت ، پردازی خیال بدون میکنم سعی 2

 1 2 4 0 0 .شوم یم دوست دیگران با راحتی به 9

 1 2 4 0 0 .دارم را دشوار  برشرایط تسلط توانایی معتقدم 1

 1 2 4 0 0 .دارم اطمینان خودم به مواقع بیشتر 11

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم خشم کنترل 11

 1 2 4 0 0 .است سخت برایم دوباره شروع 12

 1 2 4 0 0 .دارم دوست را دیگران به کردن کمک 14

 1 2 4 0 0 .کنم بحث مورد این در آنها با نمیتوانم ، میشوم خشمگین دیگران از که گامیهن 10

 آن مورد در ممکن حد تا دارم دوست دشوار، موقعیت یک با رویارویی هنگام 16

 .کنم جمع اطالعات

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .است سخت برایم خندیدن 12

 1 2 4 0 0 .خودم تا هستم آنها افکار پیرو بیشتر ، دیگران با کردن کار هنگام 19

 1 2 4 0 0 .کنم تحمل را ها فشار خوبی به نمیتوانم 11

 1 2 4 0 0 .رساندم نتیجه به را کاری کمتر گذشته سال چند در 21

 1 2 4 0 0 .بگذارم میان در دیگران با را عمیقم احساسات میتوانم سختی به 21

 1 2 4 0 0 .دارم فکری چه من که فهمند نمی دیگران 22

 1 2 4 0 0 .میکنم همراهی دیگران با خوبی به 24

 1 2 4 0 0 .هستم بین خوش میدهم، انجام که هایی کار اغلب به 20

 1 2 4 0 0 .هستم قائل احترام خودم برای 20

 1 2 4 0 0 .میکند ایجاد مشکل بودنم عصبی 26

 1 2 4 0 0 .دهم تغییر مسائل مورد در را فکرم میتوانم سختی به 22

 1 2 4 0 0 .مباش داشته را آن شایستگی اگر خصوص به نمیکند، کسل مرا دیگران به کمک 29

 1 2 4 0 0 .بگذارند میان در من با را خودشان خصوصی مسائل میتوانند دوستانم 21

 1 2 4 0 0 .نمایم ابراز دیگران با را مخالفتم میتوانم 41

 رفک و داشتن نگه دست میدهم انجام که کاری اولین ، لمشک یک با مواجهه هنگام 41

 .است کردن

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .هستم نشاطی با فرد 42

 1 2 4 0 0 .بگیرند تصمیم برایم دیگران میدهم ترجیح 44

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم اضطراب کنترل میکنم احساس 40

 1 2 4 0 0 .نیستم راضی ، میدهم انجام که هایی کار از 40

 1 2 4 0 0 .دارم احساسی چه میفهمم سختی به 46

 1 2 4 0 0 .میروم طفره آنها با برخورد از و نشوم رو به رو میگذرد اطرافم در آنچه با دارم تمایل 42

 1 2 4 0 0 .دارد اهمیت برایمان طرف دو هر برای دوستانم با صمیمی روابط 49

 1 2 4 0 0 .دارم انگیزه کار ی ادامه برای والمعم ، دشوار های موقعیت در حتی 41

 1 2 4 0 0 .بپذیرم هستم که اینطور را خودم نمیتوانم 01
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 1 2 4 0 0 .کنم صحبت تر آرام ، بحث هنگام میگویند من به دیگران 01

 1 2 4 0 0 .میشوم سازگار جدید شرایط با آسانی به 02

 داشته کار دیگری جای موقع نهما اگر حتی ، میکنم کمک شده گم کودک به 04

 .باشم

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .دارم توجه ، میوفتد دیگران برای که اتفاقی به 00

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم " گفتن نه " 00

 سپس ، آورم می نظر در را ممکن های حل ،راه مشکل یک حل برای تالش هنگام 06

 .میکنم انتخاب را بهترین

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .راضیم ام زندگی از 02

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم گیری تصمیم 09

 1 2 4 0 0 .کنم حفظ را آرامشم چگونه دشوار شرایط در میدانم 01

 1 2 4 0 0 .نمیکند ایجاد عالقه من در چیز هیچ 01

 1 2 4 0 0 .آگاهم دارم که احساسی از 01

 1 2 4 0 0 .وممیش غرق هایم پردازی خیال و تصورات در 02

 1 2 4 0 0 .دارم خوبی ی رابطه دیگران با 04

 1 2 4 0 0 .نمیشود چنین گاهی چند هر ، شود ختم خوبی به مشکالت دارم انتظار معموال 00

 1 2 4 0 0 .هستم راضی خود ظاهر و اندام از 00

 1 2 4 0 0 .هستم صبر کم 06

 1 2 4 0 0 .دهم تغییر را ام قبلی عادات میتوانم 02

 1 2 4 0 0 .یدهمم انجام را کار این کنم، فرار موقعیتی از قانون گذاشتن پا زیر با باشد الزم اگر 09

 1 2 4 0 0 .هستم حساس دیگران احساسات به نسبت 01

 1 2 4 0 0 .بگویم دیگران به را افکارم راحتی به میتوانم 01

 یمتصم حل راه بهترین انتخاب دمور در میتوانم سختی به ، مسائل کردن حل هنگام 61

 .کنم گیری

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .هستم شوخی اهل 62

 1 2 4 0 0 .ام وابسته دیگران به مختلف امور و کارها دادن انجام در 64

 1 2 4 0 0 .است مشکل برایم خوشایند نا مسائل با رویی یا رو 60

 1 2 4 0 0 .است بخش لذت مبرای که میگیرم عهده به را کارهایی االمکان حتی 60

 1 2 4 0 0 .آگاهم ، افتد می اتفاق من در که آنچه از آشفتگی هنگام حتی 66

 1 2 4 0 0 . دارم گویی مبالغه به تمایل 62

 1 2 4 0 0 .هستم اجتماعی فردی من ، دیگران نظر به 69

 1 2 4 0 0 .دارم اطمینان مسائل ترین دشوار با مقابله برای ام توانایی به 61

 1 2 4 0 0 .هستم راضی فکرم و نگرش ی شیوه از 21

 1 2 4 0 0 .میشوم خشمگین جوری بد 21

 1 2 4 0 0 .است سخت برایم ام روزانه زندگی در تغییر ایجاد معموال 22

 1 2 4 0 0 .کنم حفظ را دیگران به احترام هستم قادر 24

 1 2 4 0 0 .است سخت برایم دیگران رنج دیدن 20

 1 2 4 0 0 .دهم بروز را افکارم و احساسات نمیتوانم ،من دیگران نظر به 20

 فکر ممکن های حل راه مورد در میکنم سعی دشوار شرایط با شدن رو به رو هنگام 26

 .کنم

0 0 4 2 1 

 1 2 4 0 0 .هستم افسرده 22

 1 2 4 0 0 .من به دیگران تا دارم احتیاج بیشتر دیگران به من میکنم فکر 29

 1 2 4 0 0 .هستم مضطرب 21

 1 2 4 0 0 .ندارم خوبی و مشخص فکر ، دهم انجام زندگی در میخواهم آنچه مورد در 91

 1 2 4 0 0 .باشم داشته صحیحی برداشت امور از میتوانم سختی به 91
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 1 2 4 0 0 .کنم بیان را احساساتم میتوانم سختی به 92

 1 2 4 0 0 .میکنم اربرقر صمیمی رابطه دوستانم با 94

 1 2 4 0 0 .خورد خواهم شکست میکنم احساس معموال جدید های کار شروع از قبل 90

 1 2 4 0 0 .دارم خوبی احساس خودم مورد در هم باز قوتم و ضعف نقاط برسی هنگام 90

 1 2 4 0 0 .میروم در کوره از زود عصبانیت هنگام 96

 1 2 4 0 0 .بود خواهد دشوار برایم سازگاری ، باشم وطنم ترک به مجبور اگر 92

 1 2 4 0 0 .است مهم قانون به شهروند یک پایبندی من نظر به 99

 1 2 4 0 0 .میکنم خودداری دیگران احساسات کردن دار جریحه از 91

 1 2 4 0 0 .کنم دفاع خودم حق از میتوانم مشکل 11

*** 
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 0 4 2 1 1 انداز دیگری بنگرم.کنم به موضوع از چشموقتی ناراحتم, سعی می 1

 0 4 2 1 1 ند.کنها را تجربه نمیکنم درگیر احساساتی هستم که دیگران آناغلب فکر می 2

 0 4 2 1 1 داشتن برخی احساسات, اشتباه است. 4

 0 4 2 1 1 آورم.ها سر درنمیحقایقی در مورد خودم وجود دارد که اصالً از آن 0

بر این باورم که باید به خودم اجازه دهم تا با گریه کردن, احساساتم تخلیه  0

 شوند.

1 1 2 4 0 

ترسم کنترلم را از ی تجربه برخی از احساسات را بدهم, میاگر به خودم اجازه 6

 بدهم.دست 

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 پذیرند.کنند و میدیگران احساسات مرا درک می 2

 0 4 2 1 1 احساساتم برایم معنایی ندارد. 9

 0 4 2 1 1 کنم.اگر دیگران تغییر کنند, احساس بهتری پیدا می 1

 0 4 2 1 1 ها آگاه نیستم.کنم احساساتی دارم که واقعاً از آنفکر می 11

 0 4 2 1 1 کنم.ر احساساتم, احساس شرمندگی میبه خاط 11

 0 4 2 1 1 دهد.هیچکس از ته دل به احساسات من اهمیت نمی 12

جای احساساتی بودن و بروز دادن هیجاناتم, فردی منطقی برایم مهم است که به 14

 و اهل عمل باشم.

1 1 2 4 0 

ن ( به یک شخص زمانی که احساسات متناقضی  )مانند عشق و نفرت همزما 10

 تحمل است.دارم, این وضعیت برایم غیرقابل

1 1 2 4 0 

تر زندگی و آنچه کنم به موضوعات مهمکنم, سعی میوقتی احساس ناراحتی می 10

 برایم ارزشمند است فکر کنم.

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 راحتی احساساتم را ابراز کنم.توانم بهکنم میاحساس می 16

 0 4 2 1 1 ؟" ستیچمشکلم "گویم دم میاغلب با خو 12

 0 4 2 1 1 دانم.نگر میخودم را فردی سطحی 19

 0 4 2 1 1 نگرانم نتوانم احساساتم را کنترل کنم. 11

 0 4 2 1 1 انسان مجبور  است در مقابل داشتن  احساسات خاصی جبهه بگیرد. 21

وب که چه چیزی برایتان خ توانید بر اساس احساساتتان به این نتیجه برسیدنمی 21

 است.

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 من نباید برخی احساساتی را که دارم, داشته باشم. 22
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 0 4 2 1 1 وغریب هستند.کنم احساساتم غیرعادی و عجیبفکر می 24

 0 4 2 1 1 شوند احساسات ناخوشایندی در من به وجود آید.دیگران باعث می 20

کنم به موضوع دیگری فکر کند, سعی میه مرا ناراحت میوقتی احساسی دارم ک 20

 کنم یا کار دیگری انجام دهم.

1 1 2 4 0 

 کنم که چقدرنشینم و مدام به این مسئله فکر میای میوقتی ناراحتم, گوشه 26

 احساس بدی دارم.

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 دوست دارم احساساتم نسبت به دیگران کاماًل روشن و واضح باشد. 22

 0 4 2 1 1 احساسات دیگران شبیه به احساسات من است. 29

 0 4 2 1 1 پذیرم.احساساتم را می 21

 0 4 2 1 1 کنم درست همان احساساتی رادارم که دیگران دارند.فکر می 41

 0 4 2 1 1 یابم.ها دستهای واالتری وجود دارد که دوست دارم به آنارزش 41

 0 4 2 1 1 ات فعلی من،  هیچ ربطی به نحوه بزرگ شدن من ندارد.کنم احساسفکر می 42

نگران این هستم که اگر احساسات خاصی را تجربه کنم, ممکن است دیوانه  44

 شوم.

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 گیرد.رسد احساساتم از جایی سرچشمه نمیبه نظر می 40

منطقی و خردمندانه عمل کنم خیلی مهم است که تقریباً در هر کاری  فکر می 40

 کنم.

1 1 2 4 0 

 0 4 2 1 1 دوست دارم احساسی که نسبت به خودم دارم برایم کامالً شفاف باشد. 46

ها را خواهد وجود آندانم احساسات خاصی دارم، دلم نمیحالی که میدرعین 42

 بپذیرم.

1 1 2 4 0 

*** 
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Abstract 

  
Aim: This study was conducted with the aim of emotional divorce and emotional 

schemas in couples with emotional divorce experience: the mediating role of 

emotional intelligence. Methods: The research method is cross-sectional correlation. 

The statistical population of this study consisted of all married women referring to 

counseling clinics in region 1 of Tehran with the field of couple therapy counseling in 

1400, from which 220 people were selected by available sampling method. In this 

study, the tools of emotional divorce (Guttman, 1999), emotional schemas (Leahy, 

2002) and emotional intelligence (Bar-On, 1980) were used, all of which had 

acceptable validity and reliability. SPSS-V22 and Amos-V22 software were used to 

analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research 

hypotheses. Results: Findings showed that the model has a good fit. The results 

showed that emotional schemas did not have a direct effect on emotional divorce in 

couples with emotional divorce experience referred to Tehran Psychological Center. 

Conclusion: The results also showed that emotional schemas do not have an indirect 

effect on emotional divorce mediated by emotional intelligence in couples with 

emotional divorce experience referred to Tehran Psychological Center. 
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