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چکیده
مقدمه :در دهه اخیر ،پژوهشهای زیادی به بررسي نقش شناختوارهها و تنظیم هیجان در نارضایتمندی زناشویي و
طالق پرداختهاند؛ اما توجهي به عوامل روانشناختي مداخلهگر در طالق عاطفي نشده است .هدف پژوهش حاضر،
پیشبیني طالق عاطفي زوجین بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تنظیم هیجان و مؤلفههای آن ميباشد.
روش :جامعه پژوهش ،كلیه زوجین شهرستان مهر و المرد بودند .نمونهای  161نفری به روش نمونهگیری در دسترس
پس از پر كردن پرسشنامههای طالق عاطفي گاتمن ،شاخص بيثباتي ازدواج  -احتمال طالق و رضایت زناشویي
انریچ انتخاب شدند .برای سنجش طرحوارههای ناسازگار اولیه از نسخه كوتاه پرسشنامه طرحوارههای یانگ و برای
سنجش تنظیم هیجان از پرسشنامه تنظیم هیجاني گراس و جان استفاده شد .نتایج تحقیق با روش همبستگي پیرسون و
تحلیل رگرسیون گامبهگام ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج حاكي از این است كه طرحوارههای ناسازگار اولیه محرومیت هیجاني ،شرم /نقص ،شکست،
خود تحول نایافته /گرفتاری ،اطاعتپذیری ،ایثار ،بازداری هیجاني و مؤلفه سركوب هیجاني در تنظیم هیجان
با طالق عاطفي رابطه دارند .در تحلیل رگرسیون گامبهگام طرحواره «ایثار» بهترین پیشبیني كننده طالق
عاطفي زوجین بود و بعد «سركوب هیجان» ،از پیشبیني كنندههای طالق عاطفي بود.
بحث و نتیجهگیری :ميتوان به كمک طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان ،طالق عاطفي زوجین را
پیشبیني كرد و بر پایه این الگوها یک رویکرد پیشگیری از سردی روابط زناشویي و درمان زناشویي بر پایه رویکرد
طرحواره درماني و مدیریت تنظیم هیجان فراهم نمود و یافتههای این پژوهش را در محیطهای بالیني و مشاورهای برای
كمک به زوجین مشکلدار و در آستانه طالق به كار گرفت.
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مقدمه
هیچیک از آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدید
نیامدهاند .یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی ،طالق1
است [.[1
بعضی طالق را در شرایطی رهاییبخش میخوانند.
زمانی که خانواده در آتش ستیز و آشوب میسوزد و فرزندان
در معرض بیماریهای روانی پایا هستند ،طالق میتواند
درمان نهایی باشد ][2؛ اما برخی زوجین به دلیل ساختار
فرهنگی جامعه ،تأکید اسالم بر قبح طالق و پیامدهای
طالق بهخصوص باوجود فرزندان ،حاضر به جدایی
نمیباشند و برای سالهای زیادی به زندگی سرد و توأم با
فرسایش روحی و روانی و حتی جسمی ادامه میدهند .در
این موارد طالق عاطفی اتفاق میافتد ].[3
طالق عاطفی وضعیتی است که در ظاهر ساختار خانواده
حفظ میشود ولی درواقع خانواده از درون تهی است ،چرا
که رابطه عاطفی مثبت میان زوجین از میان رفته و روابط
منفی عاطفی جای آن را گرفته است ] .[4فاصله عاطفی
مشخص و آشکار میان زوجینی است که هر دو ناپخته
هستند ] .[5زوجها بهجای حمایت از هم در جهت اذیت و
آزار ،ناکامی و کاهش عزتنفس یکدیگر عمل میکنند و به
دنبال یافتن دلیلی برای اثبات کوتاهی دیگری و طرد او
هستند ][6؛ بنابراین ،در طالق عاطفی ،2زوجین فقط زیر
یک سقف زندگی میکنند؛ درحالیکه ارتباط میان آنها
کامالً قطع شده یا بدون رضایت است ].[7
طالق عاطفی در زمره دشوارترین پدیدههای اجتماعی از
دیدگاه پژوهشی است .چون این پدیده در زمره پوشیدهترین
و حتی ناگفتنیترین و پیچیدهترین ابعاد حیات انسانی
است .شاید فردی که طالق عاطفی پایانبخش حیات
خانوادگی اوست ،دالیل واقعی و درست عمل خود را حتی
با نزدیکترین افراد مطرح نسازد؛ بنابراین روشهای متداول
پژوهش در این زمینه با مشکالتی بیسابقه مواجهاند.
هیچگاه مطالعه آسیبشناسی اجتماعی ،انحرافات و
بزهکاری اجتماعی ،بدون شناسایی طالق و طالق عاطفی
صورتپذیر نیست .بهعبارتی ،هر جامعهای که در جستجوی
سالمت است ،باید این پدیده را مهار کند ].[3
باستانی و همکاران ] [1در یک پژوهش کیفی روی
زنان ،یازده عامل طالق عاطفی شامل؛ بیتوجهی مرد،
مشکالت ارتباطی ،عدم تأمین نیازهای عاطفی ،رفتارهای
خشونتآمیز ،عدم همدلی ،عدم گذراندن زمان با یکدیگر،
انتخاب نادرست همسر ،بیاعتمادی ،عدم احساس مسئولیت
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مرد و عدم تعادل روحی مرد را نشان دادند .سایر مطالعات
نیز به نقش نظم درون خانواده ،ساختار قدرت خانواده و
سرمایه اجتماعی درون خانواده ] [4و عدم مهارت ارتباطی،
بیماری روحی ،عدم بلوغ فکری و اعتیاد ] [8در طالق
عاطفی اشاره کردهاند.
طالق عاطفی در پژوهشهای علمی ،کمتر مورد توجه
قرار گرفته است؛ هر چند در مورد مفاهیم نزدیک به طالق
عاطفی همچون طالق رسمی و نارضایتی زناشویی مطالعات
زیادی انجام شده است .در بررسی طالق ،عالوه بر علل
اقتصادی ،فرهنگی ،جامعهشناختی و حقوقی ،عوامل
روانشناختی و فردی نیز دخیل میباشد .یکی از این عوامل
طرحوارهها 3میباشد .طرحواره ،بازنمایی انتزاعی خصوصیات
متمایزکننده و عناصر برجسته یک واقعه است .بسیاری از
طرحوارهها در اوایل زندگی شکل میگیرند و خود را به
تجارب بعدی زندگی تحمیل میکنند ،حتی اگر دیگر کاربرد
نداشته باشند ] 9و  .[11طرحوارهها موجب سوگیری در
تفسیر ما از رویدادها میشوند که در آسیبشناسی روانی
بینفردی بهصورت سوءتفاهم ،نگرش تحریفشده،
گمانههای نادرست و انتظارات غیرواقعبینانه بروز مییابند
] .[11یانگ [12 ،9] 4آن دسته از طرحوارهها را که به
مشکالت روانشناختی منجر میشوند طرحوارههای ناسازگار
اولیه 5مینامد و معتقد است طرحوارهها ،به الگوی خود
تداومبخشِ خاطرات ،هیجانات ،شناختها ،حواس و ادراکات
اطالق میشود که رفتارها را هدایت میکنند .یانگ ]،11
 [12بر این باور است که طرحوارهها به دلیل ارضا نشدن
نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود میآیند و
مطابق با پنج نیاز تحولی کودك به پنج حوزه (بریدگی و
طرد ،6خودگردانی و عملکرد مختل ،7محدودیتهای
مختل ،8دیگر جهتمندی ،9گوشبهزنگی بیشازحد و
بازداری )11تقسیم شدهاند که هر کدام شامل چند طرحواره
است.
11
به عقیده برنشتاین ] ،[13طرحوارههای ناسازگار اولیه
اساساً در ماهیت و طبیعت روابط بین فردی است .هر مرحله
تحولی جدید ،نیازمند نقشها ،مسئولیتها ،توقعات
شناختی و سازگاریهای رفتاری است ،بنابراین طرحوارهها و
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راهبردهای مقابلهای پیشین با چالش روبرو میشود ].[14
طرحوارههایی که در کنار آمدن با رویدادهای اوایل زندگی
به کار رفتهاند ،در برخورد با رویدادهای بعدی زندگی
ناکارآمد و گاهی ناسازگارانه هستند؛ بنابراین ممکن است بر
روابط بعدی اثر بگذارند و مانع رضایت زناشویی شوند ].[15
بهعبارتیدیگر ،زمانی که نیازها ارضا نشوند ممکن است
طرحوارههای ناسازگار اولیه خاصی ایجاد گردد که بر روابط
صمیمانه اثر بگذارند .همچنین طرحوارهها به دلیل تأثیری
که بر سبکهای دلبستگی ] ،[16اختالالت شخصیت و
اختالالت خلقی میگذارند ،میتوانند تأثیری غیرمستقیم بر
روابط زناشویی داشته باشند ].[17
یوسفی و همکاران ] [17در پژوهشی دریافتند که
طرحوارههای بیاعتمادی /بدرفتاری ،معیارهای سختگیرانه
و بازداری هیجانی ،طالق را پیشبینی میکنند .اندوز و
حمیدپور ] ،[18ذوالفقاری ،فاتحیزاده و عابدی ]،[19
برادبوری ،فینچام و بیچ ،[21] 1ویشمن و دیلیسکی،[21] 2
استیلز [22] 3و کلیفتون [23] 4در پژوهش خود گزارش
دادند که طرحوارههای ناسازگار اولیه با کاهش ابراز صفات
مثبت به همسر ،صمیمیت پایین زناشویی ،مشکالت
بینفردی و رضایت زناشویی پایین رابطه دارد .منز ،بریت و
ولیربرکیون [24] 5نشان دادند که رابطه بین اضطراب
دلبستگی و آسیبشناسی روانی بهواسطهی شناختها،
بهویژه طرد و بریدگی و خود جهتدهی برقرار است.
کیفیت یک رابطه عاشقانه تا حد زیادی بر تجربه ،بیان و
مبادله هیجانات مثبت در مقابل منفی بستگی دارد ]-25
 .[27ابرازات منفی (مانند نقد) میتواند به افت کیفیت
رابطه منجر شود ] .[28افراد بهطور منظم روابط مهم خود را
از نظر هیجانی توصیف میکنند ] .[29هیجان چسبی است
که زوجین را به هم پیوند میدهد و همچنین حاللی است
که پیوندها را فرسوده میکند ] .[31درون روابط ،هیجان در
خدمت اهداف انطباقی بسیاری است اما زمانی که بیشازحد
شدت و دوام یابد یا متناسب بافت نباشد به تنظیم نیاز دارد.
اختالفات بین گرایش پاسخ و رفتاری که نهایتاً بروز مییابد
به این حقیقت اشاره دارد که ما پاسخهای عاطفیمان را
تنظیم میکنیم ].[31
در اوایل سال  1981پژوهشگران رشد ،سازه تنظیم
هیجان را معرفی کرده و آن را بهعنوان گامی مهم در رشد
روابط بینفردی تشخیص دادند ].[32
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تنظیم هیجان شامل گسترهای از راهبردهای شناختی و
رفتاری هشیار و ناهشیار است که جهت کاهش ،حفظ یا
افزایش یک هیجان صورت میگیرد و بهعنوان فرآیند آغاز،
حفظ ،تعدیل یا تغییر در بروز ،شدت یا استمرار هیجان
مرتبط با فرآیندهای اجتماعی روانی ،فیزیکی تعریف میشود
] .[33این باور وجود دارد که تنظیم هیجان یک محدوده
بهینه دارد ،هم کنترل بیشازحد و هم کنترل ضعیف
هیجانات ممکن است در سطح فردی و بین فردی ،مضر
باشد ].[34
6
بدتنظیمی هیجانی  ،نقص در توانایی تجربه ،ابراز و
استفاده از هیجان است ] .[35جنبه مهم دیگر تنظیم
هیجان ،تنظیم مجدد هیجان یا ظرفیت بازپسگیری کنترل
هیجان است .افرادی که در تنظیم مجدد هیجان مشکل
دارند ممکن است متوجه باشند که احساسات و اعمالشان
تناسبی با رویدادهای محیط ندارد اما نمیتوانند راهی برای
خروج از پریشانی بیابند ].[31
علیرغم پیشرفتهای صورت گرفته در فهم ما از
فرایندهای عصبی ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی و رشدی که به
افراد در تنظیم هیجانشان کمک میکند ،اطالعات نسبتاً
کمی در این رابطه وارد پژوهشهای نارضایتیهای زناشویی
همچون طالق و طالق عاطفی شده است .باتلر ،ایگلوف،
ویلهلم ،اسمیت ،اریکسون ،گراس [36] 7در مطالعهای نشان
دادند که سرکوب رفتار گویای هیجانی 8میتواند برای
تعامالت اجتماعی و زناشویی مضر باشد .تحقیقات گاتمن و
لونسون [25] 9نشان میدهد برای اینکه یک رابطه عاشقانه
به یک رابطهی قابل درك برسد ،باید هیجانات مثبت پنج
برابر بیشتر از هیجانات منفی ابراز شود.
پژوهش لوپز 11و همکاران ] [37نشان داد افرادی که از
ارزیابی مجدد بهعنوان راهبرد مدیریت هیجان در طول
رابطه بین فردی استفاده کردند حافظه ضعیفتری در مورد
جزئیات گفتگو ،اما حافظه بهتری در مورد حالت هیجانی
خود داشتند .یلسما و شرلین ،[38] 11دانهام ،[39] 12رایان،
گاتمن ،موری ،کریر و سوانسون ،[41] 13تاشیرو[41] 14
دریافتند که بین بدتنظیمی هیجانی و رضایت زناشویی
رابطه منفی وجود دارد .جالب توجه است که در پژوهش
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روش
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش ،کلیه زنان و
مردان متأهل ساکن شهرهای المرد و مهر میباشند که
حداقل پنج سال از ازدواج (به دلیل اینکه زوجین به حداقل
میزانی از ثبات در زندگی زناشویی رسیده باشند ،همچنین
با توجه به اینکه ویژگی طالق عاطفی تدریجی بودن آن
است و یکی دو سال بعد از آغاز زندگی و بیشتر بعد از
Fardis, & Waltz

2

Edwards, & Johnson, & Booth
ENRICH
4
Olson, Fornier, & Derkman
3

1

02
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ابزارهای پژوهش
این
 )1پرسشنامه رضایت زناشویی
4
پرسشنامه توسط اولسون ،فورینز ،درانکمن در سال 1989
ساخته شد .در مطالعه فعلی از نسخه  47سؤالی آن استفاده
شد 47 .پرسش فوق را به  11مؤلفه شامل پاسخ قراردادی،
رضایت زناشویی ،موضوعات شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل
تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رضایت
جنسی ،فرزندان و فرزندپروری ،ارتباط با خانواده و دوستان
و جهتگیری مذهبی تفکیک کردهاند که یکی از این
مؤلفهها رضایت زناشویی را میسنجد .پاسخ به سؤاالت این
پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنجتایی (کامالً موافقم تا
کامالً مخالفم) است .ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با
مقیاسهای رضایت زناشویی از  1/32تا  1/41و با
مقیاسهای رضایت خانوادگی  1/41تا  1/61است .ضرایب
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در گزارش اولسون و همکاران
برای  11خرده مقیاس فوق به ترتیب ،1/73 ،1/81 ،1/91
1/71 ،1/72 ،1/77 ،1/48 ،1/76 ،1/74 ،1/75 ،1/68
میباشد.
سال  1378در نمونههای ایرانی ،ضریب آلفای کرونباخ
پژوهش سلیمانیان  1/95گزارش شده است .همچنین در
پژوهش مهدویان سال  ،1376اعتبار بازآزمایی به فاصله یک
هفته ،برای مردان  1/93و برای زنان  1/94به دست آمد
].[49
انریچ:3
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فردیس و والس [42] 1ارتباط معنیداری بین میزان خالص
بیان هیجانی و رضایت از رابطه پیدا نشد.
نگرانی در زمینه پیامدهای طالق عاطفی به تفاوت
برخورد با تعارضهای زناشویی در غرب و ایران برمیگردد.
در غرب اگر تعارضهای بین زن و شوهر غیرقابل تحمل
گردد احتماالً منجر به طالق قانونی میشود ،اما در ایران به
دلیل پیامدهای طالق قانونی برای زوجها بهخصوص برای
زنان و مطرح شدن طالق بهعنوان انحراف از ارزشهای
جامعه ،ادامه زندگی بدون عشق و همدلی بر طالق ترجیح
داده میشود .بدون شک حاصل چنین روابطی (طالق
عاطفی) محیطی ناایمن برای زوجها و فرزندان ،سبک
فرزندپروری نادرست و مثلثسازی والدین با فرزندان
میباشد که پژوهشهای مختلف بر اثرات مخرب و پایدار آن
تأکید میکند [47-43] .سرانجام این ارتباط منجر به
شکلگیری شخصیت ناسالم در فرزندان و انتقال بین نسلی
میشود .با توجه به نقش مهم طالق عاطفی در به خطر
انداختن سالمت خانواده و جامعه ] 3و  [48و نظر به این
نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی ایران ،طالق عاطفی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،خأل اینگونه پژوهشهای
بنیادی علمی ،جدی به نظر میرسد .پژوهش حاضر ،با هدف
پیشبینی طالق عاطفی از روی طرحوارههای ناسازگار اولیه
و تنظیم هیجان انجام شده است .با مشخص کردن
متغیرهای پیشبین طالق عاطفی ،میتوان زمینه را برای
پژوهشهای مداخلهای فراهم ساخت و از طالق عاطفی که
همانند طالق رسمی رو به افزایش است ،پیشگیری نمود.
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 -1بین طالق عاطفی و طرحوارههای ناسازگار اولیه
رابطه وجود دارد.
 -2بین طالق عاطفی و تنظیم هیجان رابطه وجود
دارد.
 -3طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان ،طالق
عاطفی زوجین را پیشبینی میکنند.

گذشت  5تا  7سال از زندگی مشترك رخ میدهد) آنها
گذشته و دارای فرزند باشند.
ب) نمونه پژوهش :بدین ترتیب با مراجعه به منازل این
افراد ،پس از کسب رضایت و شرح اهداف پژوهش (در این
پژوهش به دلیل اینکه واژه طالق حساسیتی ایجاد نکند ،به
زوجین توضیح داده شد که پژوهش در مورد روابط زناشویی
است) و تکمیل پرسشنامههای طالق عاطفی گاتمن در سال
 ،1994پرسشنامه بیثباتی ازدواج -احتمال طالق ادواردز،
جانسون و بوث 2در  1981و رضایت زناشویی انریچ در
 ،1989نمونهای  165نفری از زنان و مردان متأهل ( 79مرد
و  86زن) به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .از
 165زوج نهایی که دامنه سنی آنها بین  22تا  51سال با
میانگین  34/77و انحراف استاندارد  11/28درخواست شد
که پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و پرسشنامه
تنظیم هیجان را تکمیل کنند.

ابراهیم اكبری و همکاران

پیشبیني طالق عاطفي زوجین بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه ...............

1

)Marital Instability Index (MII
divorce prone
3
emotional divorce scale
4
Gottman
2

5

Young’s Schema Questionnaire-Short Form (YSQ)SF
6
Smith
7
Emotion Regulation Scale
8
John

03

] [ DOI: 10.22070/14.2.79

 )2شاخص بیثباتی ازدواج -احتمال طالق :1یک
ابزار  14سؤالی است که توسط ادواردز ،جانسون و بوث در
سال  1981برای اندازهگیری عدم ثبات زناشویی و مستعد
طالق بودن 2تدوین شده است .عمالً هیچ هنجار و یا
اطالعات جمعیتنگاری دیگری گزارش نشده است .این ابزار
متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بیثباتی و خطر
بالقوه طالق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به
حساب آورده شود .این آزمون سال  1379در ایران توسط
یاریپور اعتباریابی شد که با ضریب آلفای کرونباخ  1/93از
همسانی درونی بسیار خوبی برخوردار است .از ضریب
همبستگی بین دو نیمه برای ارزیابی قابلیت اعتبار آزمون
استفاده شد .ضریب قابلیت اعتبار برای گروه آزمایشی
( ،)F= 1/82برای گروه گواه ( )F= 1/82و برای کل
آزمودنیها ( )F= 1/82به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ
برای این آزمون در پژوهش یاری پور  -1/95به دست آمد
که نشانه اعتبار قابل قبول است .در پژوهش جعفری
( )1386این شاخص از روایی پیشبین و روایی سازهای
خوبی برخوردار است که با مقیاسهای مربوط به مشکالت و
اختالفات زناشویی همبستگی مثبت و با مقیاسهای مربوط
به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی منفی دارد ].[51
 )3مقیاس طالق عاطفی :3این مقیاس توسط گاتمن4
در سال  1994تهیه شده که دارای  24سؤال میباشد.
سؤاالت بهصورت «بلی و خیر» جواب داده میشوند ،بعد از
جمع کردن پاسخهای بله و خیر ،اگر تعداد پاسخهای «بله»
برابر با هشت ( )8یا باالتر از هشت بود نشاندهنده نارضایتی
زندگی زناشویی و طالق عاطفی است ] .[51به این معنا که
زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و عالئمی
از طالق عاطفی در او مشهود میباشد .پایایی آن در ایران
 1/93گزارش شده است .برای به دست آوردن روایی سازه از
تحلیل عاملی به روش چرخشی واریماکس و آزمون اسکری
استفاده شد و بدینصورت چهار عامل شناسایی شد :جدایی
و فاصله از یکدیگر ،احساس تنهایی و انزوا ،نیاز به همراه و
همصحبت و احساس بیحوصلگی و بیقراری .بار عاملی
همه سؤاالت در دامنه  1/49تا  1/81قرار داشته و بار عاملی
مقبولی دارند .روایی صوری آن نیز توسط متخصصان تأیید
شده است ] .[52پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با
استفاده از آلفای کرونباخ 1/83 ،به دست آمد.
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 )4نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :5توسط
یانگ در سال  1998طراحی شده و  75گویه دارد که 15
طرحواره ناسازگار اولیه را میسنجد؛  -1محرومیت هیجانی،
 -2رهاشدگی /بیثباتی -3 ،بیاعتمادی /بدرفتاری-4 ،
انزوای اجتماعی /بیگانگی -5 ،نقص /شرم -6 ،شکست-7 ،
وابستگی /بیکفایتی -8 ،آسیبپذیری نسبت به ضرر یا
بیماری -9 ،خود تحول نایافته/گرفتاری -11 ،مطیعسازی،
 -11ایثار -12 ،بازداری هیجانی -13 ،معیارهای سرسختانه/
عیبجویی افراطی -14 ،استحقاق /بزرگمنشی و -15
خودکنترلی و خودانضباطی ناکافی .این  15طرحواره در پنج
حوزه بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،
محدودیتهای مختل ،دیگر جهتمندی و گوشبهزنگی
بیشازحد /بازداری قرار میگیرند .هر گویه روی پیوستار
ششدرجهای پاسخ داده میشود ] .[15اسمیت 6و همکاران
( )1995پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون
 1/96و برای خردهمقیاسها باالتر از  1/81به دست آوردند.
همچنین این پرسشنامه با مقیاسهای ناراحتی
روانشناختی ،احساس ارزشمندی ،آسیبپذیری شناختی به
افسردگی و نشانهشناسی اختاللهای شخصیت ،روایی
همگرا و افتراقی خوبی دارد .هنجاریابی این پرسشنامه در
ایران توسط آهی در سال  1384در دانشگاههای تهران
انجام گرفته است .همسانی درونی برای هر یک از
طرحوارهها در دامنه ( 1/69برای ایثار) تا ( 1/83برای
وابستگی /بیکفایتی) بوده است .روایی سازه ،همگرا و
افتراقی پرسشنامه از طریق اجرای همزمان مقیاس اضطراب،
افسردگی و اضطراب پارانویا محاسبه شده که نشان از
همبستگی مثبت معنادار بین زیرمقیاسهای پرسشنامه
طرحواره یانگ با مقیاس اضطراب ،افسردگی و اضطراب
پارانویا داشت ] 53و .[54
7
 )5مقیاس تنظیم هیجانی  :این مقیاس در سال
 2113توسط گراس و جان 8تهیه و از  11گویه تشکیل
شده که دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد و سرکوب
هیجان میباشد .پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت از کامالً
مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )7میباشد .آلفای کرونباخ برای
ارزیابی مجدد  1/79و برای سرکوب هیجانی  1/73و اعتبار
بازآزمایی بعد از  3ماه برای کل مقیاس  1/69گزارش شده
است.
همبستگی ارزیابی مجدد با مقیاس عواطف مثبت ( )1/24و

دوفصلنامه علمي – پژوهشي روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،14شماره  ،2پیاپي  ،29پاییز و زمستان  ،1371صص.97-72 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 14, No. 2, Serial 27, Autumn & Winter 2016-2017, pp.: 79-92.

شیوه تحلیل دادهها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ
نحوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفی -همبستگی و
پیشبین میباشد .دادهها توسط نرمافزار «اس .پی .اس.
اس ».نسخه  16مورد تحلیل قرار گرفت .در تجزیهوتحلیل
اطالعات عالوه بر آمارههای توصیفی ،آزمون همبستگی
پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده گردید.

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر
طالق عاطفی
محرومیت هیجانی
رهاشدگی /بیثباتی
بیاعتمادی /بدرفتاری
انزوای اجتماعی /بیگانگی
نقص /شرم
شکست
وابستگی /بیکفایتی
آسیبپذیری نسبت به ضرر یا
بیماری
خود تحول نایافته/گرفتاری
اطاعتپذیری
ایثار
بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی
استحقاق /بزرگمنشی
خودکنترلی و خودانضباطی ناکافی
سرکوب هیجانی
ارزیابی مجدد هیجان

نتایج
در این بخش ابتدا شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد
مطالعه و سپس ماتریس ضرایب همبستگی به همراه جداول
رگرسیون ارائه میگردد .میانگین سن شرکتکنندگان
 34/77سال (انحراف معیار  )11/38بود .از 165
شرکتکننده  79نفر مرد و  86نفر زن که از لحاظ
تحصیالت  15نفر زیر دیپلم 59 ،نفر دیپلم 29 ،نفر
فوقدیپلم 62 ،نفر لیسانس بودند.
برای بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم
هیجانی (سرکوب و ارزیابی مجدد) با طالق عاطفی و
نارضایتمندی زناشویی از همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج مربوط به این تحلیل در جدول  2ارائه شده است.
نتایج به دست آمده از جدول فوق ،ضریب همبستگی

میانگین
15/17
17/24
19/66
17/84
21/62
19/98
21/24
19/81

انحراف استاندارد
1/88
2/46
2/43
2/62
2/96
2/35
2/19
2/75

22/13

3/82

21/13
16/28
16/87
18/17

2/54
2/98
2/75
2/31

21/15

3/25

17/19
16/96
15/78
11/31

3/68
3/73
3/11
3/15

جدول  .3خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون طالق عاطفی و نارضایتمندی زناشویی بر متغیرهای پیشبین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و مؤلفههای تنظیم هیجان
گام

1

مدل شاخص

مجموعه مجذورات

میانگین مجموع
مجذورات

رگرسیون

111/413

111/413

باقیمانده

129/218

2/119

رگرسیون

119/314

54/652

باقیمانده

121/317

1/926

F

سطح معناداری

51/232

1/1111

28/381

1/1111

درجه آزادی

R

R2

1/663

1/441

1/688

1/447

1
64
2

2

63

04
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عواطف منفی ( )-1/14و سرکوب هیجان با مقیاس عواطف
مثبت ( )-1/15و عواطف منفی ( )1/14گزارش شده است.
اعتبار این مقیاس در ایران توسط قاسمپور ،ایلبیگی،
حسنزاده سال  1391بر اساس روش همسانی درونی (با
دامنه آلفای کرونباخ  1/61تا  )1/81و روایی پرسشنامه
مذکور از طریق تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش
واریماکس ،همبستگی بین دو خرده مقیاس ( )r= 1/13و
روایی مالکی مطلوب گزارش شده است ].[55
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بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان با طالق
عاطفی را نشان میدهد؛ که متغیرهای نقص /شرم ،شکست،
اطاعتپذیری ،ایثار ،سرکوب هیجان با اطمینان آماری /99؛
و محرومیت هیجانی و خود تحول نایافته/گرفتاری با
اطمینان آماری  1/95رابطه مثبت و معناداری با طالق
عاطفی دارند .هر قدر این متغیرها در زوجین بیشتر باشد
میزان طالق عاطفی آنها باالتر میرود؛ اما بین ابعاد
رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،انزوای
اجتماعی /بیگانگی ،وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری
نسبت به ضرر یا بیماری ،معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی ،استحقاق /بزرگمنشی ،خودکنترلی و خودانضباطی
ناکافی و ارزیابی مجدد هیجان رابطه معنیداری وجود ندارد.
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جدول  .2ماتریس همبستگی بین طالق عاطفی با طرحوارههای ناسازگار اولیه و مؤلفههای تنظیم هیجان
طرحوارههای ناسازگار اولیه

طالق عاطفی
1

* 1/28

1
1/139

1/18
1/112

1/13
1/115

1/119

**1/71

**1/54

**1/35

**1/39

**1/31

**1/41

*1/24

**1/51

**1/55

1/141

1/21

**1/67

**1/84

1/137

**1/46

**/47
1

محرومیت هیجانی

رهاشدگی

بیاعتمادی

انزوای اجتماعی

1/15

1

**1/83

1

**1/51

1

1/13

1/22

**1/44

**1/66

نقص /شرم
1

**1/65

**1/31

1/19

شکست

1

1/16

**1/41

1

**/48
1

1

آسیبپذیری نسبت به
ضرر یا بیماری

وابستگی

آسیبپذیری

گرفتاری

اطاعتپذیری

وابستگی /بیکفایتی

* 1/26

1/17

1/23

1/17

**1/34

**1/34

**1/68

1/21

1/24

1/18

**1/66

**1/49

*1/28

*1/25

1/11

**1/57

**1/39

**1/32

*1/26

1/14

1/168

1/16

**1/44

**1/48

**1/42

1/125

1/15

**1/41

**1/44

**1/32

1/145

1/18

*1/26

1/19

**1/37

سرکوب هیجانی

**1/39

1/17

1/11

1/13

-1/12

ارزیابی مجدد هیجان

-1/139

1/19

1/17

1/17

1/16

1/15

**1/56

**1/86

**1/91

1/19

1/21

-1/14

*1/31

1/11

1/19

**1/48

**1/63

**1/61

*1/26

**1/31

1/13

1/18

-1/11

1/18

**1/32

*1/25

*1/26

**1/62

**1/49

1/18

1/16

1/12

**1/34

1/21

1/16

1/19

**1/46

**1/37

**1/53

-1/12

1/12

1

*1/31

**1/37

*1/29

1/16

1/17

1/17

1/13

1/27

1

**1/63

**1/56

*1/26

1/17

1/14

1/18

1/12

1

**1/89

1/17

1/23

1/18

**1/33

1/19

خودکنترلی و
خودانضباطی ناکافی

1

1/18

*1/25

1/15

1/23

1/12

1

*1/31

1/11

1/12

**1/77

1

1/24

1/15

/14

01

ایثار

شکست

1

استحقاق /بزرگمنشی

بازداری هیجانی

نقص /شرم

-1/11

معیارهای سرسختانه/
عیبجویی افراطی

معیارهای سرسختانه

انزوای اجتماعی /بیگانگی

-1/11

بازداری هیجانی

استحقاق

بیاعتمادی /بدرفتاری

1

ایثار

خودانضباطی ناکافی

رهاشدگی /بیثباتی

1/19

اطاعتپذیری

سرکوب هیجان

محرومیت هیجانی

1

خود تحول
نایافته/گرفتاری

ارزیابی مجدد هیجان

طالق عاطفی

تنظیم هیجان

] [ DOI: 10.22070/14.2.79

**P<5/51 *P<5/55
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گام اول :ایثار
گام دوم :ایثار ،سرکوب هیجانی
نتایج تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون
بین میانگین طالق عاطفی با متغیرهای پیشبین در جدول
 3ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار
مجذور  Rنشان میدهد که  44درصد تغییر در نمرههای
طالق عاطفی ،توسط طرحواره ایثار و مؤلفه سرکوب در

محاسبه شده در گام یک ( )51/232در سطح آلفای
 1/1111و در گام دوم ( )28/381در سطح آلفای 1/1111
معنادار است ،میتوان نتیجه گرفت که همبستگی بین ایثار
و سرکوب هیجانی با طالق عاطفی زوجین مثبت و معنادار
است.

گام

مدل شاخص

ضریب B

خطای
استاندارد

بتا ()Beta

t

سطح
معناداری

1

ایثار

1/454

1/164

1/663

7/187

1/1111

1/43

ایثار

1/418

1/166

1/597

6/148

1/1111

سرکوب هیجانی

1/119

1/159

1/197

2/124

1/147

1/45

2

مهمترین پیشبینیکنندهی طالق عاطفی است .طبق نظر
یانگ ] [12این افراد به ارضاء نیازهای دیگران توجه دارند،
بهگونهای که خودشان را فدا میکنند تا از درد و رنج
دیگران جلوگیری کنند .زوجین به دلیل حفظ آبروی
خانوادگی ،آینده فرزندان و اینکه در عرف و فرهنگ جامعه
طالق رسمی وجهه مثبتی ندارد ،زندگی سرد زناشویی را به
چالشهای فوق ترجیح میدهند و خود را فدا میکنند ].[3
ایثار ،یا حساسیت زیاد به درد و رنج دیگران اغلب در ارتباط
با افراد مهم زندگی رخ میدهد .مؤلفه اصلی طرحواره ایثار،
مسئولیتپذیری افراطی نسبت به دیگران است .افراد با
چنین ویژگیهایی احتماالً به دلیل اینکه باعث درد و
ناراحتی والدین و فرزندان خود نشوند ،زندگی خود را فدای
یک رابطه سرد میکنند .افراد داری طرحواره ایثار ،تقریباً
همیشه طرحواره محرومیت هیجانی نیز دارند ] [9که در
این پژوهش نیز تأیید شد .همانطور که در جدول ماتریس
همبستگی آمده است با طالق عاطفی رابطه دارد .این امر با
پژوهش یانگ و همکاران ] [9همسو میباشد.
البته این طرحواره ،امتیاز ثانویه نیز برای فرد دارد؛ یعنی
زوجین ممکن است از اینکه آدم دلسوزی هستند ،احساس
غرور کنند ] [12 ،9و درگیر بازیهای روانی «اگر به خاطر
تو نبود »...و «ببین من چقدر سعی کردهام» شوند .یکی
دیگر از منابع بالقوه نفع ثانوی طرحواره ایثار ،جلب توجه
دیگران است .آنها از اینکه برخی افراد همواره با زوجین
احساس همدلی و همدردی میکنند و آنها را بهعنوان
افرادی سختکوش و فداکار و به عبارتی «پدر خوب»،
«مادر خوب» نام میبرند؛ زیرا این افراد اعتقاد دارند که این
زوجین با توجه به شرایط فروپاشیده شده زندگی زناشویی
همچنان وظایف معمول والدینی را انجام میدهند.

با توجه به جدول  ،4ضرایب تأثیر ایثار (،)B =1/45
( ،)B =1/41سرکوب هیجانی ( )B =1/11و آمارههای t
نشان میدهند که رابطه مستقیمی با طالق عاطفی دارند و
این متغیرها میتوانند با اطمینان  1/99تغییرات مربوط به
طالق عاطفی را پیشبینی کنند؛ یعنی با افزایش نمره ایثار
و سرکوب هیجانی ،طالق عاطفی زوجین افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش طرحوارههای ناسازگار
اولیه و تنظیم هیجان در پیشبینی طالق عاطفی زوجین
بود .نتایج نشان داد که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه
محرومیت هیجانی ،نقص /شرم ،ایثار ،شکست ،خود تحول
نایافته ،اطاعتپذیری بازداری هیجانی و طالق عاطفی
زوجین رابطه مثبت وجود دارد و این طرحوارهها سهم
معناداری در تبیین طالق عاطفی دارند این یافتهها در
راستای نتایج پژوهشهای یوسفی و همکاران ] ،[17اندوز و
حمیدپور ] ،[18ذوالفقاری و همکاران ] ،[19سیم ]،[11
برادبوری و همکاران ] ،[21ویشمن و دیلینسکی ]،[21
استایلز ] [22و کلیفتون ] [23بود.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که طرحوارههای
ناسازگار اولیه موجب سوگیریهایی در تفسیر رویدادها
میشوند که بهصورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریف شده،
فرضهای نادرست ،هدفها و چشمداشتهای غیر واقعبینانه
در همسران پدید میآیند و بر ادراكها و ارزیابیهای بعدی
تأثیر میگذارند؛ زیرا طرحوارهها در مسیر زندگی نه تنها
تداوم دارند بلکه فرد برای حفظ آن نیز تالش میکند و این
بر کیفیت روابط بین فردی بهویژه با شریک زندگی تأثیر
دارند.
یافتههای تحلیل رگرسیون نشان میدهد که «ایثار»
06
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جدول  .4ضرایب تأثیر ،بتا و  ،tرگرسیون گامبهگام متغیرهای پیشبین طرحوارههای ناسازگار اولیه و مؤلفههای تنظیم هیجان
ضریب تعیین تعدیل شده
()Adjusted R2

] [ DOI: 10.22070/14.2.79

تنظیم هیجان تبیین میشود .با توجه به اینکه مقدار F
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Bell & Calkins
Wegner

09

1
2

] [ DOI: 10.22070/14.2.79

با توجه به رابطه مستقیم طالق عاطفی با طرحوارههای
ناسازگار اولیه ،زوجینی که دارای طرحواره محرومیت
هیجانی و نقص /شرم هستند ،احتمال ازهمپاشیدگی و
جدایی باالتری دارند ] .[56 ،22 ،18 ،17 ،12در تبیین این
یافته باید گفت که زوجینی که دارای طرحواره ناسازگار
اولیه نقص /شرم باشند ،خود را در روابط زناشویی ،فردی
ناقص ،معیوب ،نیازمند ،تنبل ،بدعنق ،کسلکننده ،عصبی،
مطیع ،چاق ،الغر ،دراز ،کوتاه ،حقیر ،بیارزش یا
دوستنداشتنی احساس کرده و در نتیجه در وجودشان،
احساس شرمندگی میکنند .به همین دلیل تن به یک
زندگی زناشویی بیعشق و عاطفه میدهند این افراد اجازه
میدهند با آنها بدرفتاری و توهین شود اما از آنها انتقاد
نشود و طرد نگردند زیرا به طرد و انتقاد حساسیت زیادی
نشان میدهند و نمیخواهند کسی بابت پایان نافرجام
زناشوییشان آنها را سرزنش کند.
زوجین با طرحوارهی محرومیت هیجانی احساس
میکنند از نظر هیجانی از سوی والدین و همسرانشان با
محرومیت واقع شدهاند ،بهقدر کافی محبت و صمیمیت و
توجه از سوی همسر دریافت نکردهاند ،همسرانشان آنها را
درك نمیکنند و تنها هستند .بدین گونه که احساس
میکنند هیچکس نیست آنها را تحت حمایت خود بگیرد،
هیچکس نیست به حرف دلشان گوش کند .این طرحواره
زمینه بروز نارضایتی و جدایی را به دنبال دارد؛ زیرا عدم
ابراز تمایل به همسر ،عدم درخواست از همسر برای رفع
نیازهای هیجانیشان ،عدم ابراز احساسات ،کمتر در مورد
خود حرف زدن و بیشتر سؤال پرسیدن از جمله رفتارهای
خاصی است که از خود نشان میدهند و اغلب همسرانی
بیعاطفه ،خودمحور ،تنها یا نیازمند را برای زندگی
مشترکشان انتخاب میکنند تا آنها از نظر هیجانی با
محرومیت هیجانی مواجه کنند .این افراد از روابط صمیمی
و روابط بین فردی اجتناب میکنند ].[56 ،11 ،9
نتایج پژوهش نشان داد که بین سرکوب هیجان و طالق
عاطفی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .همچنین سرکوب
هیجان قادر به پیشبینی معنادار طالق عاطفی بهصورت
مثبت در زوجین شرکتکننده بود .این نتایج از یکسو در
راستای نتایج پژوهشهای ابوت ] ،[31باتلر و همکاران
] ،[36گاتمن و لوینسون ] ،[25ریچاردز ،باتلر ،گراس ]،[26
دانهام ] [39و تاشیرو ] [41بوده است .این پژوهشگران در
پژوهشهای خود دریافتند که بین تنظیم هیجانی و
نارضایتنمدی زناشویی و طالق رابطه وجود دارد و تنظیم
هیجانی قادر به پیشبینی کیفیت روابط زناشویی ،رضایت
زناشویی و طالق میباشد .از سوی دیگر نتایج این پژوهش
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مغایر با نتایج پژوهش فردیس و والس ] [42میباشد ،این
پژوهشگران در پژوهش خود گزارش دادند که بین بیان
هیجانی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.
تنظیم هیجان در روابط زناشویی و عاشقانه یک ضرورت
میباشد ] .[41تنظیم هیجان در روابط بسیار است؛ در
تعارضات زناشویی ،انتقام گرفتن و کینه جای خود را به
سازگاری داده است؛ آنها هیجانات منفی خود را تنظیم و
پاسخ مثبت میدهند .افراد دارای بیثباتی هیجان و
تکانشگری ،همسران نامطلوبی در نظر گرفته میشوند،
درحالیکه افراد دارای ثبات و هیجان باز و بیانگر ،دارای
روابط شادتری هستند ] .[57به این ترتیب روشن است که
تنظیم هیجان یک اصل مهم در تعیین کیفیت رابطه است.
در زندگی اغلب زوجها اختالفاتی پیش میآید اما نحوه
مدیریت این تکانههای هیجانی مهم است .بسیاری از زوجین
با مهار بیان هیجانات خود از طریق صورت و تن صدا
بهطوریکه همسرشان نمیداند که در حال تجربه چه
هیجانی هستند ،به رابطه ادامه میدهند .در حقیقت هیجان
خود را سرکوب میکنند .سرکوب هیجان زوجین منجر به
تجربه ذهنی منفی و رفتار منفی و غلط و همچنین منجر به
برانگیختگی زیاد و اظهارات منفی میشود.
بل و کالکینس [58] 1اشاره میکنند که روابط هم
ورودی و هم خروجیهایی برای تنظیم هیجان هستند.
روابط بهعنوان بافت رشدی اولیه برای اکتساب موفق
مهارتهای تنظیم هیجان عمل میکنند .بالعکس،
مهارتهای تنظیم هیجان پیشنیازی برای درگیری کامل
در روابط اجتماعی میباشند .افرادی که بدون داشتن این
مهارتها وارد بزرگسالی و زندگی زناشویی میشوند دچار
مشکل میگردند .روابط دوسویه بین تنظیم نامناسب هیجان
و پریشانی روابط زوجین اغلب کمارزش تلقی میشود.
درست همانگونه که تنظیم نامناسب هیجان فشار منفی
روشنی روی تعامالت زوجین میگذارند ،اختالف رابطهای
نیز میتواند افرادی را که ثبات عاطفی باالیی دارند دچار
مشکل کند .تنظیم نامناسب هیجان درون فردی موجب به
وجود آمدن تنظیم نامناسب بین فردی و بالعکس میشود.
سال  1995در پژوهشی ،وگنر 2گزارش داد که
شرکتکنندگانی که به آنها دستور داده شده بود هیجانات
خود را سرکوب کنند ،هیجانات خاصی را تجربه کردهاند که
متفاوت با آنهایی بود که چنین دستورالعملی نداشتند
].[59
سرکوب هیجانات به دلیل حجم کار اضافهشدهی نظارت
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و کنترل رفتار هیجانی ،فرایند پرهزینهای برای سیستم
شناختی میباشد.
گراس ] [31مشاهده کرد که سرکوب هیجان منجر به
کاهش رفتارهای مرتبط با هیجانات ،همراه با تغییرات
فیزیولوژیکی از قبیل افزایش فعالیت در سیستم عصبی
سمپاتیک ،احتماالً به دلیل کار اضافی مورد نیاز برای تحت
کنترل نگه داشتن هیجانات است .سرکوب شامل خود
نظارهگری همراه با اقدامات اصالحی است که از منابع
شناختی موجود میکاهد ] .[61سرکوب نیاز دارد که افراد
پایش خود و تنظیم واکنش هیجانی را بهصورت مداوم
اعمال کنند .این به نوبه خود منجر به اختالل در یادآوری و
تشخیص و سایر عملکردهای شناختی میشود ].[61 ،59
چگونه اختالل حافظه مربوط به سرکوب هیجان ،خود را
در زمینه طالق عاطفی آشکار میکند؟ در تعامل هیجانی،
زن و شوهر باید به خاطر داشته باشند که محتویات بحث و
لحن هیجانی تعامل ،برای ارتباط مؤثر و حل تعارض مؤثر
است .اگر یک یا هر دو زوج دچار سرکوب هیجانی باشند،
شانس آنها در به خاطر آوردن باورها و نگرش همسرانشان
و نیز اطالعات مربوط به مشکالت زناشویی و بهاحتمال زیاد
درك ناکافی از شریک زندگی و حوادث مهم زناشویی
کاهش مییابد ].[62
اگر افراد به شیوههای مناسب به دیگران در اطراف خود
پاسخگو نباشند ،شکلگیری روابط هیجانی و صمیمی بعید
خواهد بود .سرکوب منجر به حواسپرتی و عدم پاسخگویی
میشود که منجر به کمبود عمومی رفتارهای بیانی خواهد
شد ] [36 ،31و در نتیجه تعامل اجتماعی بیاثر میشود و
بهتدریج از لحاظ عاطفی و کالمی زوجین از هم فاصله
میگیرند ،چنانچه گویی دیگر گفتگوی مشترکی با یکدیگر
ندارند و زبان همدیگر را نمیدانند .افشای اطالعات هیجانی
برای افزایش صمیمیت و چشمانداز رابطهی پربار زناشویی
حائز اهمیت است ].[63 ،59 ،42
کالرك و ترابان [64] 1نشان میدهند که ارزش بیان
هیجانی مشروط به ماهیت رابطه بین بیانکننده و گیرنده
است .اصول اساسی رفتاری پیشبینی میکند که اگر همسر
در دریافت هیجانات عالقه و پذیرش را نشان دهد،
بیانکننده بیشتر احتمال دارد به افشای هیجانات بیشتر در
آینده ترغیب شود.
در مقابل ،اگر گیرنده ،بیان هیجانی را پشتیبانی نکند و
یا هیجاناتش را درك نکند ،بیانکننده ممکن است دلسرد
شده و هیجانات به همسرش را رها کند .صحبت در مورد
تعارضات و عدم توافقات در یک ارتباط گام به سمت حل
Clark & Taraban

آنهاست .بعد از تمامی این مسائل ،اگر همسران نگرانیهای
خود را در مورد برخی از مسائل مثل صمیمیت ،پول ،یا
تربیت فرزند مطرح نکنند ،تغییر مثبت و درك خوبی در
ارتباط رخ نمیدهد .هنوز ،مسائل در یک ارتباط بهراحتی
بهعنوان تابعی از صحبت در مورد آنها حل نخواهد شد.
محدودیت جامعهی آماری پژوهش (کلیه زنان و مردان
متأهل ساکن شهرهای المرد و مهر) گسترهی تعمیم نتایج و
تفسیرها با محدودیت همراه میکند .از دیگر محدودیتهای
پژوهش حاضر این است که نمونهگیری بهصورت تصادفی
نبوده و دادهها از طریق مقیاسهای خود گزارشدهی جمع-
آوری شده است و اینها اعتبار درونی نتایج پژوهش را
تهدید میکند؛ بنابراین با توجه نتایج به دست آمده
پیشنهاد پژوهشی برای پژوهشهای آتی این است که
کارایی درمان طرحواره درمانی و تنظیم هیجان در زوجین
با طالق عاطفی به کار گرفته شود.
نتایج حاصل از این پژوهش در درجه اول برای استفاده
عملی متخصصانی است که با روابط صمیمی ،زوجها و
مسائل مربوط به خانواده در زمینههای بالینی و مشاوره
روانشناختی ،روانپزشکی و مددکاری اجتماعی برخورد
دارند .کمک به هر یک از همسران در رشد مهارتهای
تنظیم هیجان مؤثر به نظر گامی منطقی در جهت کمک به
آنها میباشد .با این حال ،یافتههای حاصل از این پژوهش
حاکی از این است که توجه به طرز تفکر هر یک از زن و
شوهرها نسبت به فرایندهای هیجانی دیگری مهم است ،زیرا
این امر نیز میتواند نقش مهمی در شکلدهی تبادالت
هیجانی بین آنها ایفا کند و مانع از جدایی عاطفی بین
آنها گردد .توصیف همه مداخالت درمان ممکن که مستعد
تنظیم هیجان هستند از این مقاله بر نمیآید .ولی به
درمانگران بالینی پیشنهاد میکنیم تا با استفاده از چارچوب
تنظیم هیجان فراتر از کوتهنظریهای تئوریها رفته و
درمانهای موجود را با هم ترکیب کنند و از این طریق
روشهای مبتکرانهای برای تفکر و کار کردن با زوجهای
مشکلدار طراحی کنند .رواندرمانیهای مرتبط با
طرحوارههای ناسازگار اولیه و مهارتهای تنظیم هیجان؛
شامل طرحواره درمانی ،روابط شیء ،رویکردهای تجربی،
گشتالت درمانی و درمان متمرکز بر هیجان میباشد.
تکنیکهای درمانی خاص که میتواند در تسهیل تجربه
فردی از هیجان مفید باشد شامل شنیدن تأملی،
تصویرسازی ،روایت و گشتالت میباشد.
بنا بر آنچه آمد شناختوارهها و هیجانها بهصورت
متداعی در شبکههای عصبی با یکدیگر مرتبط هستند .لذا
فعال شدن یک فرآیند سبب فعال شدن فرآیندهای دیگر
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یاری کردند ،تشکر میکنیم؛ و همچنین از جناب آقای دکتر
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قدردانی داریم.
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میشود .در روابط بین زوجین برانگیختگی هیجانی میتواند
سبب فعال شدن سوگیریهای شناختی نشات گرفته از
طرحوارهها میشود که بهنوبهی خود شروع و تداوم
بدتنظیمیهای هیجان را به همراه دارد .زوجین اگر پس از
توجه به هیجانهای تجربه شدهی همچون خشم ،اضطراب،
جنسی و  ...در تعامل دوسویه با طرحوارهها ،اگر هیجان را
طبیعی بداند دست به راهبردهای تنظیمی همچون پذیرش،
ابراز و  ...میزند؛ اما روی دیگر سکه تفسیرهای منفی از
هیجانها از جمله احساس گناه ،عدم پذیرش هیجانها و ...
فرد را به این نتیجه سوق میدهد که هیجان دردسر آور
است و همهی اینها در همکنشی با طرحوارهها منجر به
برون دادهایی همچون تجزیه ،رفتارهای اعتیادی ،از دست
دادن کنترل ،رؤیاپردازی ،افکار بازانجامی همچون
اندیشناکی ،نشخوار فکری ،اجتناب از موقعیتهایی
(همچون روابط عاطفی نزدیک و صمیمی) که سبب
برانگیختن هیجانها میشود .ارمغان این روند چیزی عدم
رضایت زناشویی و طالق عاطفی نخواهد بود .با تکیه بر
نتایج پژوهش حاضر میتوان حوزهی پیشگیری اولیه و
ثانویه ورود کرد .در مشاوره پیش از ازدواج بهعنوان حوزهای
اساسی در سطح پیشگیری اولیه ،میتوان بر ارضاء نیازهای
اولیه ،شکلگیری طرحوارهها و نحوه مقابله با هیجانها
تأکید کرد و در سطح پیشگیری ثانویه تشخیص بهموقع
طالق عاطفی و با تأکید بر طرحوارههای ناسازگار اولیه و
بدتنظیمی هیجانها به درمان عدم رضایت زناشویی و طالق
عاطفی پرداخت.
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