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میانجیگري حل تعارضبینی طالق عاطفی با نقش سواد عاطفی در پیش
2، محمدجواد اصغري ابراهیم آباد1سیده فاطمه هاشمی

چکیده
این .ترین بخش جامعه، یعنی خانواده استگسیختگی ساختار بنیاديهمترین عامل ازطالق عاطفی مهم

انجام گري حل تعارض در طالق عاطفی واسطهبینی کنندگی سواد عاطفی باهدف تبیین نقش پیشپژوهش با
نفر از زنان و 178بر روي 1393-94این مطالعه در سال .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.شد

ها آوري دادهبراي جمع.گیري در دسترس انتخاب شدندمردان متأهل شهر مشهد انجام شد که به روش نمونه
و طالق عاطفی گاتمن ) IFPFS ،1390(شناختی خانواده ایرانی کیمیایی ي کارکردهاي رواناز پرسشنامه

ي همزمان ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوهداده.استفاده شد) 1999(
ي بینی کنندهو حل تعارض پیشنتایج بیانگر آن است که سواد عاطفی.تحلیل قرار گرفتومورد تجزیه

ي بین متغیر حل تعارض در رابطه.کندبینی میض را پیشسواد عاطفی نیز حل تعار.طالق عاطفی هستند
توان گفت که زوجین در اثر ضعف سواد عاطفی بنابراین می.اي داردسواد عاطفی و طالق عاطفی نقش واسطه

بنابراین بررسی میزان سواد عاطفی زوجین و .کنندطالق عاطفی را تجربه میو ناتوانی در حل تعارض،
ي طالق عاطفی در شناسی پدیدههاي حل تعارض زوجین درك بهتري از سببسبکهمچنین شناسایی 
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مقدمه
ترین نهاد اجتماعی است شموللحاظ گستردگی، جهانترین و ازخانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی

روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در ).1386،فرد، شهابی، اکبري و زردخانهخدایاري(
تبع آن جامعه از تر باشد، خانواده و بهاندازه روابط درون خانواده مناسبگیرد و هرخانواده شکل می

که بر خانواده یک واحد اجتماعی است ).1387اعزازي، (ثبات و استحکام بیشتري برخوردار است
صورت کامل خود را به یکدیگر گرفته و بر اساس آن مرد و زن آزادانه و بهي روابط انسانی شکلپایه
)1،2011آسوده(سازندمی،شودسپارند و از این طریق تشکل فعالی که خانواده نامیده میمی

جوامع انسانی از يدر همهي طبیعی،ترین هستهپذیري و کهنعنوان اولین نهاد جامعهخانواده به
این موضوع حضور .ابتداي تاریخ وجود داشته و بشر تاکنون نتوانسته است جایگزینی براي آن بیاید

گیري خانواده ازدواج مبناي شکل.دهدهمیشگی این نهاد اجتماعی و ضرورت وجودي آن را نشان می
خانوادگی و فردي،طالق فروپاشی .شودو قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل آن می

موساي و (اجتماعی را در پی داشته و براي زنان نسبت به مردان اثرات منفی بیشتري دارد 
).2،2011همکاران

شد ولی ها به طالق ختم میدرصد از ازدواج5دهد که در قرن نوزدهم تنها حدود مطالعات نشان می
).3،2000آماتو(شودالق میها منجر به طدر قرن بیستم و امروز حدود نیمی از ازدواج

ي دهندهطور کامل نشاناما آمار رسمی طالق بههاي خانوادگی طالق است،ترین آسیبمهمیکی از
هاي تر به طالقزیرا در کنار آن آماري بزرگمیزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست،

توخالی که زن و مرد در کنار هم هاي هاي خاموش و خانوادهیعنی به زندگیعاطفی اختصاص دارد،
واقع برخی در،)1386،بخارایی(کنندکنند ولی تقاضاي طالق قانونی نمیبه سردي زندگی می

مصاحبت و شوند که فاقد عشق،هاي توخالی تبدیل میبه ازدواجیابند،ها که با طالق پایان نمیازدواج
کنندروند و زمان را سپري میپیش میی بهدوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگ

).5،1388و کید4استیل(
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طالق عاطفی، فاصله عاطفی مشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند، هرچند 
ها ممکن است این ناپختگی را تایید کند و دیگري با ابراز اعمال مسئوالنه مفرط، چنین یکی از آن

).1387گلدنبرگ و گلدنبرگ،(کندچیزي را انکار

این .رسدي بسیار مهمی است که در هیچ کجا به ثبت نمیطالق عاطفی نوع دیگري از طالق و پدیده
هاي حاکم بر خانواده یا باورهاي هایی است که به دالیلی مانند سنتنوع طالق مربوط به خانواده

از دست دادن فرزندان یا نی از تنهایی،ترس و نگراهاي منفی جامعه به زنان مطلقه،نادرست و نگرش
اجبار با همسرشان زیر یک سقف زندگی گیرند که بهناتوانی در تأمین نیازهاي زندگی تصمیم می

).1390،وارسته فرراد،صفایی(کنند

ي طالق عاطفی، زوج به طور رسمی هنوز زن و شوهر هستند؛ اما از نظر عاطفی احساس در مرحله
طالق . کنندزیرا تفاوت کمی بین زندگی با همسرشان و تنها زندگی کردن احساس میکنندانزوا می

ترین شرایطی است ها، اعمال و احساسات، یکی از دردناكعاطفی به دلیل تناقضات موجود در گفته
ترین ویژگی در ازدواج که عشق و تواند در آن قرار گیرد و این در حالی است که مهمکه انسان می

گیرند، رسند لزوما از هم طالق نمیافرادي که به این نقطه می. همراهی است، در رابطه وجود ندارد
اي نباشند، زندگی زناشویی آنها اما اگر به شدت به دنبال حل اختالف و در بیشتر موارد کمک حرفه

).1387گاتمن و سیلور، (شود تمام شده تلقی می

ساز ایجاد طالق عاطفی شوند مانند ضعف سواد عاطفی ند زمینهتوانعوامل مختلفی در خانواده می
ي آن قادر به اندیشیدن، وسیلهشود که ما بهسواد عاطفی به توانایی اطالق می.اعضاي خانواده

طور مناسب و درك و فهم این مطلب تشخیص دادن، اداره کردن، دریافت و انتقال عواطف خود به
ارها و مناسبات ما را شکل داده و بر اندیشیه ها و باورهاي ما تأثیر هستیم که این عوامل چگونه رفت

عدم تأمین نیازهاي عاطفی که به دلیل فقدان محبت یا عدم ابراز محبت بوده است، .گذارندمی
مرد و گسست شده است که همگی منجر به سرد شدن رابطه ي زن وهاي متنوعی مطرحصورتبه

طرفه زن به همسرش ي یکدان محبت و عاطفه از سوي مرد و عالقهدر مواردي فق.عاطفی شده است
در مواردي عدم ابراز . از ابتداي زندگی مشترك و تبدیل تدریجی آن به نفرت وجود داشته است

ي ابراز محبت، ٔمحبت کالمی و رفتاري مورد انتظار زن به دلیل نگرش متفاوت زن و مرد در زمینه
).1389،لزاري و روشنیباستانی، گ(شده استبیان
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شوچوك و همکاران .تواند مهارت حل تعارض را تقویت کنددهد سواد عاطفی میها نشان میپژوهش
هاي هاي حل مسئله در افراد به تواناییگیري نمودند که مهارتدر مطالعه خود چنین نتیجه) 2000(

اد نسبت به مسائل و مشکالت هاي هیجانی افررفتاري آنان بستگی دارد و هر چه واکنش_شناختی
تر باشد، قدرت حل مسئله آنان به دلیل شناخت و تحلیل بهتر از موقعیت، بیشتر تر و پختهصحیح

، )1389(صالحیان، صادقی، بهرامی و شریفی،)1385(داوودي و کرد زنگنهمکتبی،.خواهد بود
هاي داراي تحصیالت دریافتند زوج) 1384(رنانیو قلیلی) 1387(امینی،،)1386(طالب نیري

نتیجه تعارض زناشویی کمتري دهند و دربیشتر، در ابعاد هوش هیجانی موفقیت بیشتري را نشان می
.کنندرا نیز تجربه می

تواند تعارض می. ناپذیر هستی انسان استوجود تعارض در زندگی شخصی و اجتماعی بخش اجتناب
بدین ترتیب داشتن ).1385باباپور، (نجامد ام به رشد تعارض بیبه صورت مثبت به کیفیت روابط و ه

هاي منحل کننده خانواده است و حتی هاي حل تعارض منطقی، مانع موثري در برابر تعارضشیوه
بیان کرد که سبک ) 1998، 1994(گاتمن . روي زوجین کمک کندتواند به حل بهتر مسائل پیشمی

تواند در طول مدت ازدواج به عنوان پردازند، میه به تعارض میها به خصوص هنگامی کروابط زوج
شاخص قوي براي احساس رضایتمندي زوجین در ازدواج مطرح شود، وي همچنین اذعان کرد که 

شود بلکه از اینکه کنند، ناشی نمیبندي در زیر مجموعه تعارض از آنچه که آنها جر و بحث میطبقه
).2005استیوبر، (شود دهند، ناشی میواکنش نشان میکنند چطور وقتی جر و بحث می

بدون شک تعارض، . شود تقابل منفی روي دهدوجود مشکالت و تعارض حل نشده اغلب باعث می
گرچه تعارض ). 1390جلیل باباپور، نظري، رشیدزاده، (مانعی بر سر راه تداوم رابطه خواهد بود 

تواند به طور مثبت هم به کیفیت روابط و هم به اما میشود معموال به شکل منفی در نظر گرفته می
رشد شخصی کمک کند و این زمانی است که بتوان با شیوه هاي صحیح و کارآمدي به حل تعارض 

تواند یک ي میها به شکل سازندهتوانایی براي مدیریت و حل تعارض). 1381بولتون، (پرداخت 
ي صمیمی و نزدیک کمک ها را براي ایجاد یک رابطهزوجي زوج شکل دهد و ارتباط قوي را در رابطه

بنابراین زوجینی که توانایی حل تعارض باالیی دارند سردي رابطه و طالق ).١،2013ساموهانو(کند
.عاطفی را کمتر تجربه می کنند
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شده در پی آن هستیم که دریابیم که آیا سواد هاي مطرححال با توجه به مبانی نظري و پژوهش
بر اساس این سوال بینی کند؟تواند طالق عاطفی را پیشفی با میانجیگري حل تعارض میعاط

:گرددزیر مطرح میهاي فرضیه
.کندسواد عاطفی طالق عاطفی را پیش بینی می

.کندسواد عاطفی حل تعارض را پیش بینی می
.کندحل تعارض طالق عاطفی را پیش بینی می

.کندتعارض طالق عاطفی را پیش بینی میسواد عاطفی با میانجیگري حل 

پژوهشروش
حاضر شامل زنان و ي آماري پژوهشجامعه.بودروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 

در شهر مشهد 1393- 94بودند که در سال شش و هفت مشهدمردان متأهل ساکن منطقه پنج،
گیري در دسترس انتخاب نفر بودند که به روش نمونه178مطالعه ي موردنمونه.کردندزندگی می

عدد پرسشنامه به 22پرسشنامه بین افراد توزیع گردید که 200الزم به ذکر است که تعداد .شدند
ابزارهاي مورد .پرسشنامه وارد تحلیل شد178نهایت دلیل پاسخگویی ناقص حذف گردید و در

ي و پرسشنامه)IFPFS(شناختی خانواده ایرانیوانمقیاس کارکردهاي راستفاده در این پژوهش 
.باشد که شرح هر یک از آنها در زیر آمده استطالق عاطفی گاتمن می

به نقل از ؛1388(این مقیاس توسط کیمیایی: مقیاس کارکردهاي روانشناختی خانواده ایرانی
شده یرانی طراحی و ساختهشناختی خانواده او براي نشان دادن کارکردهاي روان) 1390،خادمیان

شناختی خانواده ایرانی راسؤال است و دوازده بعد از کارکردهاي روان124این آزمون داراي .است
عشق و (سواد عاطفیپیشرفت،ارتباط،: ي این آزمون عبارت است ازگانهابعاد دوازده.سنجدمی

احساس ساختار و سازمان،اتحاد،،)تفریح و سرگرمی(اوقات فراقتمعنویت و مذهب،،)محبت
-مقیاسدر پژوهش حاضر فقط از زیر.استقالل و کنترلرحم،وآمد و صلهرفتحل تعارض،امنیت،

جوانان،توان بر روي نوجوانان،این مقیاس را می.شده استو حل تعارض استفادهسواد عاطفیهاي 
اي گونهها بهعبارت.اجرا نمودانواده،در طی مراحل مختلف چرخه زندگی خها،زوجین یا خانواده

باشند، سال به بعد که قادر به درك موضوعات خانوادگی می13اند که نوجوانان از حدود شدهتدوین
.توانند به این پرسشنامه پاسخ دهندمی
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ر هاي خود را ببایست پاسخها میصورت است که آزمودنیگذاري در این پرسشنامه بدیني نمرهشیوه
طرف، بی=4موافق، تاحدودي =5موافق، =6کامالً موافق، =7شده بنديمبناي یک مقیاس درجه

الزم به ذکر. مشخص نمایندکامالً مخالف در سواالت مستقیم،=1مخالف،=2حدودي مخالف، تا=3
شوند و در بعد گذاري میبه صورت معکوس نمره7و 4، 3، 2، 1است که در بعد حل تعارض سواالت 
هاي مربوط به هر بعد از با جمع عبارت.گذاري معکوس نداردسواد عاطفی نیز هیچ سوالی نمره

سواد نمره در بعدکه این.آیدي عملکرد مربوط به همان بعد به دست میکارکرد خانواده، نمره
ل و در بعد حل تعارض به دلیل وجود دو سؤا.هست70تا حداکثر 10سؤال از حداقل 10عاطفی با 

نمرات باالتر در این آزمون.است84و حداکثر نمره 12حداقل نمره بیشتر در مقایسه با ابعاد دیگر،
از میانگین در کل و در هر خرده مقیاس به معناي فقدان وجود عالئم و نشانه اختالل در کارکرد 

.باشدمیتر از میانگین نشانه وجود اختالل در کارکرد خانوادههاي پایینخانواده و نمره

حوزه طراحی 12سوال در 570به منظور بررسی روایی این آزمون پس از مطالعات نظري الزم تعداد 
نفر از اساتید دانشکده ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 5شد، آنگاه به کمک 

پرسشنامه آلفاي کرونباخ کلی. سوال که روایی صوري بیشتري داشتند انتخاب شد124تعداد 
به دست آمد که بیانگر % 91ي سواالت مقیاس کارکردهاي روانشناختی خانواده در ارتباط با همه

). 1391قیمتی، وکیمیایی، خادمیان، فرهادي(باشد همبستگی باال بین سواالت پرسشنامه می

در کتاب موفقیت ) 1995(این مقیاس توسط جان گاتمن :پرسشنامه طالق عاطفی و تنهایی گاتمن
در توضیح این مقیاس بیان ) 1387(گاتمن . یا شکست در ازدواج تحت عنوان تنهایی آورده شده است

کند که زمانی که زوج ها هنوز رسما زن و شوهر هستند ولی آنچنان احساس انزوا می کنند که می
- ها و تنها زندگی کردن وجود ندارد، این حالت را تجربه میتفاوت چندانی میان زن و شوهر بودن آن

را هم ی هایی است که طالق عاطفی و همچنین حالت عاطفی تنهایآیتمشاملاین پرسشنامه. کنند
به و1بلی نمره هايپاسخ. موافقم و مخالفم استصورتسؤال به20این پرسشنامه شامل . سنجدمی

بله به معنی این است که فرد نامزد خوبی براي طالق 7بیش از . گیردمیتعلق 0خیر نمره هايپاسخ
پس از ترجمه مجدد این مقیاس، از چهارتن از ) 1392(بر اساس پژوهش بیات مختاري .عاطفی است

تست براي کرونباخآلفاي. متخصصان در این زمینه، نظرخواهی و روایی صوري آن حاصل شده است
آلفاي ) 1393(صالیانی و اصغري ).1999گاتمن،(شده است ارائه91/0و براي زن هم 91/0شوهر 

ها با استفاده از روش دادهالزم به ذکر است که . گزارش کردند74/0راکرونباخ این پرسشنامه
.تحلیل قرار گرفتوي همزمان مورد تجزیههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه
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هایافته
:بررسی جمعیت شناختی

26بین ) نفر74(بیشترین افراد نمونه.سال در نوسان بود65تا 15کنندگان بین دامنه سنی شرکت
جنسیت افراد .سال سن داشتند65تا 56بین ) نفر7(و کمترین افراد نمونه .سال سن داشتند35تا 

سطح تحصیالت .مرد گزارش شد) درصد9/39(نفر71زن و ) درصد1/60(نفر107نمونه به ترتیب 
درصد 3/25دیپلم،درصد فوق4/8درصد دیپلم،41درصد زیر دیپلم،23افراد نمونه به ترتیب 

.لیسانس بودنددرصد فوق2/2لیسانس و 
بررسی توصیفی و استنباطی

حل تعارض و طالق عاطفی آمده ،ن و انحراف معیار متغیرهاي سواد عاطفیمیانگی1در جدول شماره 
دهد که بین سواد عاطفی و طالق عاطفی رابطه ي منفی معناداري ، نشان می2دول نتایج ج.است

ي مثبت و معناداري وجود دارد بین سواد عاطفی و حل تعارض رابطه.)r=-71/0(وجود دارد
)74/0=r.(ي منفی و معناداري وجود داردو بین حل تعارض و طالق عاطفی رابطه)73/0-=r.(

رگرسیون همزمان، متغیرهاي سواد تحلیل ي انجام اولین گام با استفاده از روش آماري منزلهبه
ي عنوان متغیر مالك در معادلهبین و طالق عاطفی بهعنوان متغیرهاي پیشعاطفی و حل تعارض به

عنوان تحلیل مشابهی براي انجام گام دوم انجام شد و متغیر سواد عاطفی به. رگرسیون وارد شدند
نتایج بیانگر این . عنوان متغیر مالك در تحلیل دیگري وارد شدندبین و حل تعارض بهمتغیر پیش

3خالصه این دو تحلیل در جدول )001/0p< ،60/130=F(است که روابط بین متغیرها خطی است
.آورده شده است

، >001/0P(ل تعارض و ح)P< ،36/0-=β/.001(آید سواد عاطفی برمی3همچنان که از جدول 
46/0-=β(شده و با توجه به تحلیل انجام. هاي معناداري براي طالق عاطفی هستندبینی کنندهپیش

اي توان براي متغیر حل تعارض نقش واسطهشود که در این مدل میبا مقایسه ضرایب بتا معلوم می
.یب بتاي باالتري استدر نظر گرفت، زیرا این متغیر نسبت به متغیر سواد عاطفی داراي ضر

عنوان متغیر مالك و متغیر سواد عاطفی در گام دوم متغیر حل تعارض به دلیل داشتن بتاي باالتر به
، >001/0P(نتایج نشان داد که سواد عاطفی. دبین وارد تحلیل شدنعنوان متغیر پیشبه

74/0=β(ي معناداري براي حل تعارض است بینی کنندهپیش) 1نگاه کنید به شکل.(
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میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش: 1جدول شماره 

انحراف معیارمیانگینحجم نمونه

17879/3698/12سواد عاطفی

حل تعارض

طالق عاطفی

178

178

44/33

77/7

57/13

18/5

همبستگی میان سواد عاطفی، حل تعارض و طالق عاطفیضریب -2جدول شماره 

P< 0/01

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سواد عاطفی و حل تعارض با طالق عاطفی. 3- جدول شماره

هاگام
متغیرهاي 

بینپیش
متغیر 
FPRR2βTPمالك

گام اول
سواد 

عاطفی

حل تعارض

طالق 
عاطفی

60/130001/077/059/0
36/0 -

46/0 -

99/4 -

44/6 -

001/0

001/0

سواد گام دوم
عاطفی

حل 
تعارض

98/224001/074/056/074/099/14001/0

سواد عاطفیحل تعارضطالق عاطفی

74/01- 71/0سواد عاطفی

1- 73/0حل تعارض

1طالق عاطفی
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پژوهشيرهایمتغارتباطينگاره: 1شکل
گیريبحث و نتیجه

کنندگی سواد عاطفی با میانجیگري حل تعارض در بینیپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش
- واسطهالگوي پیشنهادي پژوهش بر این فرض استوار بود که سواد عاطفی با. طالق عاطفی انجام شد

آوري اطالعات الزم، جمعپس از . بینی کندتواند طالق عاطفی را پیشگري حل تعارض می
در ادامه، . ها در قسمت پیش ارائه شدندنتایج کمی این تحلیل. هاي آماري مقتضی انجام شدتحلیل
.اندبحث قرارگرفتههاي آماري، موردهاي پژوهش بر اساس مراحل طی شده در انجام تحلیلیافته

طالق تواناساس سواد عاطفی میي بین سواد عاطفی و طالق عاطفی نشان داده شد که بردر رابطه
عنصر سواد عاطفی . ي اول پژوهش حاضر تایید شده استبنابراین فرضیه. بینی کردعاطفی را پیش

ي عاطفی بین تواند فاصلهعامل مهمی در ایجاد یا عدم ایجاد طالق عاطفی است زیرا سواد عاطفی می
ي منفی معنادار وجود رابطهق عاطفیدر پژوهش حاضر بین سواد عاطفی و طال. زوجین را کم کند

در این مورد مطالعه لوسیان . تواند طالق عاطفی را کاهش دهددارد و داشتن سواد عاطفی می
ها و چگونگی اثرگذاري این آگاهی در روابط بین فردي در دهد که آگاهی از هیجاننشان می) 2006(

دهد که توانایی درك و نشان می) 1380(همچنین مطالعه صادقی . زندگی زناشویی مؤثر است
ها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با احساس رضایتمندي بیشتري همراه پذیرش افکار، احساس

زنانی که سطح باالیی از رضایتمندي و صمیمیت را در رابطه با ازدواج خود رو مردان وایناز. است
همانطور .یک زندگی خود بسیار دقیق هستندها و باورهاي شربینی احساسکنند در پیشگزارش می

که در مقدمه اشاره شد داشتن سواد عاطفی به افراد کمک می کند که در اندیشیدن، تشخیص دادن، 
ي این مهارت بتوانند صمیمیت اداره کردن و دریافت و انتقال عواطف خود توانمند شوند و به وسیله

بنابراین سواد عاطفی و داشتن . سرد جلوگیري نمایندي روز رابطهبین خود را افزایش داده و از ب
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شود که آنها بتوانند ارتباط مناسبی را با توانایی در تشخیص و انتقال عواطف در زوجین سبب می
.یکدیگر برقرار نمایند و جدایی عاطفی در بین آنان کاهش یابد

؛ بنابراین فرضیه بینی کردتوان حل تعارض را پیشهمچنین معلوم شد که بر اساس سواد عاطفی می
. ي حل تعارض زوجین استسواد عاطفی عاملی مهم در نحوه.دوم پژوهش حاضر تایید شده است

، طالب نیري )1389(صالحیان، صادقی، بهرامی و شریفی ) 1385(مکتبی، داوودي و کرد زنگنه
الت بیشتر، در ابعاد هاي داراي تحصیدریافتند زوج) 1384(رنانی قلیلیو) 1387(امینی،)1386(

نتیجه تعارض زناشویی کمتري را نیز تجربه دهند و درهوش هیجانی موفقیت بیشتري را نشان می
کند، چگونگی رفتارها و سواد عاطفی عالوه بر اینکه به افراد در مدیریت عواطف کمک می.کنندمی

توانند رفتارها و اطفی خود میبنابراین افراد با تقویت سواد ع. دهدمناسبات آنها را نیز شکل می
.مناسبات بهتري داشته باشند و تعارضات خود را مدیریت نمایند

کند، این است که حل تعارض طالق عاطفی را پیش بینی میي دیگر پژوهش حاضر بیانگریافته
رابطه منفی حل تعارض و طالق نتایج بیانگر. ي سوم پژوهش حاضر تایید شده استبنابراین فرضیه

. کندکه با افزایش مهارت حل تعارض در زوجین طالق عاطفی کاهش پیدا میطوريبه. عاطفی است
هاي حل تعارض با صمیمیت زناشویی سبک) 1393(هاي پژوهش اعتمادي و همکاران بر اساس یافته

هاي دهد که سبکنشان می)  1386(فرد هاي پژوهش آزاديهمچنین یافته. همبستگی معنادار دارند
حل تعارض، سبک یکپارچه و هايسبکاز میان که طوريحل تعارض با طالق عاطفی رابطه دارند به

مثبت معناداري با يرابطهمنفی معناداري با طالق عاطفی داشتند و سبک مسلط يرابطهمصالحه 
.طالق عاطفی داشت

عاطفی با میانجیگري حل تعارض طالق عاطفی را دهد سوادنشان می3جمع بندي نتایج در جدول 
دانیم همانطور که می. ي چهارم پژوهش حاضر تایید شده استکند؛ بنابراین فرضیهپیش بینی می

ترین احساسات و هیجانات مانند عشق، نفرت، عصبانیت، ترس، ناراحتی و ازدواج منبع بعضی از عمیق
ها گفتگو و این هیجانات قوي را بفهمند، در مورد آنلذت است، این که چقدر زن و شوهر بتوانند

کند، زیرا افرادي که توانایی کنترل ها بازي میمدیریت کنند نقش قاطعی در رضایت زناشویی آن
احساسات و هیجانات خود را دارند و بر نحوه ابراز احساسات و هیجانات خود نسبت به دیگران 

بسیاري از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشویی خصوصا همسرشان تسلط دارند، مانع بروز
ها و تداوم زندگی زناشویی داشته و اي بر شاديدر حقیقت ابراز عواطف نقش عمده. شوندخود می
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هایی چون عشق و محبت را نسبت به هم ابراز کرده و در هاي خوشبخت به طور مداوم واکنشزوج
افرادي که از هوش هیجانی باالیی . کنندي مناسب استفاده میهاهاي خود با یکدیگر از شوخیتعامل

هاي دقیق و ظریف عاطفی، مشکالت اي موثر با صحبتتوانند به گونهبرخوردارند، به احتمال زیاد می
).1393دمیري، حیدریان، احمدي و برهانی، (و اختالفات را حل کنند 

، زمانی که اعضاي خانواده یکدیگر را دوست نمودتوان اینگونه بیان با توجه به مطالب مطرح شده می
گر اعضاي خانواده کنند، روحیه و احساسات دیفی یکدیگر را به خوبی برآورده دارند، نیازهاي عاطب

هاي روزمره یکدیگر داشته و دغدغهها، یک گوش شنوا براي شنیدن درد و دلبرایشان مهم باشد
در ) سواد عاطفی(کنند و به طور کلی عشق و محبت بت اي با یکدیگر صححن صمیمانهو با لباشند

توانند هر یک سهم کنند و میتوانایی بیشتري براي حل تعارضات خانواده پیدا می،زندبین آنان موج 
و تعارضات را حل و فصل نموده ایجاد مشکالت خانواده بپذیرند و به نحو احسن مشکالتدر خود را 

ي طالق عاطفی را به حداقل گیري نمایند و در نتیجه ظهور پدیدهاز ایجاد فاصله بین خود جلوو 
.برسانند

توان چنین استنباط کرد که از مهارت سواد عاطفی و توانایی حل از مجموع نتایج به دست آمده می
اي در ارائه مشاوره بینی طالق عاطفی استفاده کرد، بنابراین از اهمیت ویژهتوان براي پیشتعارض می

نتایج این . فزایش رضایتمندي زناشویی و کاهش تعارضات و مشکالت زناشویی برخوردارندبراي ا
بینی طالق عاطفی دارد، بنابراین داري در پیشپژوهش نشان داد که سواد عاطفی نیز نقش معنی

شود مشاوران خانواده و حتی زوجین در تالش براي افزایش رضایت زناشویی باید به نقش پیشنهاد می
هاي الزم در زمینه شناخت و کنترل ها و آموزشریزينات توجه ویژه داشته باشند و برنامههیجا

.هیجانات را انجام دهند

منابع
هـاي حـل تعـارض    ي دانش و نگرش جنسی، باورهاي ارتباطی و سبکرابطه). 1386(.آزادي فرد، ص

.دانشگاه رازي. نامه کارشناسی ارشدپایان.آبادبا طالق عاطفی در پرستاران شهر خرم
انتشـارات  . سیدان، ف؛ کمالی، ا: ترجمه.شناسی مهارتی خانوادهجامعه). 1388. (کید، وي. استیل، ال

.2001اصلی تاریخ انتشار اثر به زبان). س(دانشگاه الزهرا 
نانروشنگران و مطالعات ز: تهران.شناسی خانوادهجامعه).1387. (اعزازي، ش
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هاي ارتبـاطی و  ي مهارتبررسی رابطه). 1393. (ا. س،احمديور، جزایري.س، جابري.ع،اعتمادي
پژوهشـی  -ي علمـی فصلنامه. هاي حل تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهانسبک

63-74،)1(5زن و جامعه، 
نامه کارشناسـی رشـته   پایان. هاي زناشوییبررسی رابطه هوش هیجانی و خشونت). 1387. (امینی، ف

شناسی، دانشگاه اصفهانمشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان
بررسی شیوه هـاي حـل تعـارض ارتبـاطی و سـالمت روانشـناختی       ). 1385. (باباپور خیرالدین، جلیل

.27-4،46، شماره 1فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال . دانشجویان
ي بررسـی  مجلـه . طالق عاطفی، علل و شرایط میانجی). 1389. (ش، وشنیر. س، گلزاري، م، باستانی

.241-245،)3(1مسائل اجتماعی ایران، 
.پژواك جامعه: تهران).طالق عاطفی(هاي خاموش در ایرانشناسی زندگیجامعه). 1386. (بخارایی، ا

نتشارات رشدا: تهران. ترجمه سهرابی، ر.روانشناسی روابط انسانی). 1381. (بولتون، ر
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کـاهش طـالق عـاطفی و پیامـدهاي     ). 1392. (بیات مختاري، ث

.دانشگاه فردوسی مشهد: پایانامه کارشناسی ارشد.روانشناختی آن

رفتـاري بـر رضـایت و    -اثربخشـی درمـان شـناختی   ). 1390(رشیدزاده، ل . نظري، م. جلیل باباپور، خ
،)24(6هاي نوین روانشناختی، ي پژوهشفصلنامهصمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی، 

25-8.
مدي شناختی خانواده و همبودي آن باکیفیت زندگی،خودکارآکارکردهاي روان).1390(.حخادمیان،

دانشگاه فردوسی مشه:پایانامه کارشناسی ارشد،و راهبردهاي مقابله اي نوجوانان
رابطـه نگـرش مـذهبی بـا رضـایتمندي      ). 1386. (ر، اکبـري زردخانـه، س  . شـهابی . خدایاري فرد، م

611-10،620مجله خانواده پژوهشی،. زناشویی در دانشجویان متاهل
رابطـه ي سـبک هـاي شخصـی و هـوش هیجـانی بـا        . برهانی، ل. احمدي، و. حیدریان، م. دمیري، ح

.35-44،)5(22. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. رضایت مندي زناشویی
نامه کارشناسی ارشـد  پایان. بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاري زناشویی). 1380(.صادقی، س

.پزشکی تهرانلینی، انستیتو روانروانشناسی با
ــین هــوش هیجــانی و  ). 1389. (مشــریفی،. بهرامــی، ف. صــادقی، م. صــالحیان، ا بررســی رابطــه ب

.1-17،)2(6شناختی، مطالعات روان.بخشودگی با تعارضات زناشویی
ــین هــوش هیجــانی و  ). 1389. (مشــریفی،. بهرامــی، ف. صــادقی، م. صــالحیان، ا بررســی رابطــه ب

.1-17،)2(6مطالعات روان شناختی، . ودگی با تعارضات زناشوییبخش
گـرا،  گـرا و بـرون  مقایسه طالق عاطفی در افراد درون).1393. (ج.آباد، مصالیانی، ف، اصغري ابراهیم

گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد،"سومین کنفرانس مددکاري اجتماعی ایران": در



.....بینی طالق عاطفینقش سواد عاطفی در پیش/ 71

هـاي زناشـویی بـا طـالق عـاطفی زنـان       رابطـه بـین تعـارض   ). 1390. (ا، روارسـته فـ  . س، صفائی راد
85-106،)20(5فصلنامه پژوهش اجتماعی، هاي شرق تهران، کننده به دادگاهمراجعه

رابطه هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با بهزیستی شخصی در کارمنـدان  ). 1386. (نیري، فطالب
شناسی عمومی، دانشگاه پیام نامه کارشناسی ارشد روانپایان. زن و مرد دفاتر اسناد رسمی کرج

نور تهران مرکزي
-هاي گفتگوي مؤثر و حل مسئله بر تعارض زناشـویی زوج بررسی تأثیر شیوه). 1384. (قلیلی رنانی، ز

شناسـی،  نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشـکده علـوم تربیتـی و روان   پایان. هاي شهر اصفهان
اندانشگاه اصفه

سـاخت و مطالعـه مقـدماتی    ). 1391(قیمتی، عبـدالرحیم  . فرهادي، ح. ع، خادمیان، ح. کیمیایی، س
فصـلنامه  .ویژگی هاي روانسنجی و اعتباریابی مقیاس کارکردهاي روانشـناختی خـانواده ایرانـی   

153-190،)27(7. هاي نوین روانشناختیپژوهش
ي ارمغان جزایري، تهـران، نسـل   ترجمه.ر ازدواجموفقیت و شکست د). 1387(.گاتمن، ج؛ سیلور، ن

نواندیش
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