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 رابطه مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی با امید به زندگی زوجین

 بهزاد تقی پور -5حدیث حیدری راد، -4سید جواد دریادل، -3،حمیدرضا صمدی فرد -2اسماعیل صدری دمیرچی،-1*

 ستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیل، ایران.ا-1

 ایران. ،محقق اردبیلی دانشگاه روانشناسی عمومی ، ارشد دانشجوی کارشناسی-2

 ل، ایران.یگاه محقق اردبروانشناسی، دانش کارشناس ارشد-3-4-5

 چکیده

دف هاین پژوهش حاضر با . بنابرداشت خواهد دنبال را در جامعه به مثبتی اثر های، بیگمان، هایشان رابطه و خانواده اعضای سالم سازی

ایشی(، از آزم غیر)توصیفی  پژوهش رابطه مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی با امید به زندگی زوجین صورت پذیرفت. روش این

 128سترس تعداد دبودند که به روش نمونه گیری در  1394نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 

داگاس  و كستونسبرای جمع آوری داده ها از مقیاس های طالق عاطفی گاتمن، اجتناب شناختی  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند  هایهای پژوهش نیز با روش داده( استفاده شد. 1991به زندگی اسنایدر) ( و امید2004)

مید با ا ختی و طالق عاطفیاجتناب شنانتایج نشان داد بین مؤلفه های  تجزیه و تحلیل شدند. spss21 ینرم افزار آماربا استفاده گانه و 

رصد، جانشینی افكار د-22که طالق عاطفی وجود دارد. همچنین با توجه به ضرایب بتا معلوم شد  داریمنفی معنارابطه  به زندگی زوجین

معناداری امید  درصد به شكل -14تصور به فكر  درصد، تبدیل -28 تهدید کننده محرک از اجتنابرصد، د -24درصد، حواس پرتی -16

 ره متغیرهایدر زم ان نمود که مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفیبه زندگی زوجین را تبیین می کنند. در نتیجه می توان بی

 مرتبط با امید به زندگی زوجین بودند و توانایی پیش بینی آن را دارند.

 اجتناب شناختی، طالق عاطفی، امید به زندگی، زوجین.کلمات کلیدی: 
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Abstract  

Healthy relationships between family members have a positive impact on society. This study aimed to 

investigate the relationship between cognitive avoidance components and emotional divorce with life 

expectancy of spouses. Statistical population consisted of all spouses in Ardabil city in 2015. 128 

people were selected as the statistical sample using the convenience sampling. Data were collected 

through Dugas and Sexton’s cognitive avoidance scale, Gutman's emotional divorce scale and Snyder's 

life expectancy scale. Research data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple 

regression methods and using SPSS 21 statistical software. The results showed that there is a 

significant negative relationship between the cognitive avoidance components and emotional divorce 

with life expectancy of spouses. Beta coefficients for predictor variables indicated that emotional 

divorce -0.22, thoughts succession -0.16, distractions -0.24, avoidance of threatening  stimuli -0.28, 

changing image to thought -0.14 have significantly predictive capability of life expectancy of spouses. 

Hence, it can be concluded that cognitive avoidance components and emotional divorce are considered 

as the variables related to life expectancy of spouses and have predictive capability of it. 

Keywords: cognitive avoidance, emotional divorce, life expectancy, spouses. 
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 مقدمه

سالم رو، این است. از  یكدیگرمطلوب با  های داشتن رابطه و روانی سالمتآن از  افراد برخورداری برسالم مشروط  هخانواده و تحقق خانواد

 میدااز  دنیاییازدواج با (. 1994داشت)فیلیپ،  خواهد دنبال را در جامعه به مثبتی اثر های، بیگمان، هایشان رابطه و خانواده اعضای سازی

 خاطر امنیتو  شویم حمایت، برسیمبه تعلق خاطر  اینكهبه  امید، بپذیرندو ما را  کنند درکرا  احساسمان که روزی به امید، میشودشروع 

أله مس داوریها، میاندازد، خشم فاصله نمیشوندبرآورده  نیازها، می بازد رنگهای ازدواج واقعیت در برخورد با  امید این. اما گاه باشیمداشته 

 زندگیاز  بودن برخوردار برایآن،  جایگاهو  اهمیتو  زندگیبه  (. امید1994میشود) پالگ و همكاران،  حاکم تنهایی احساسو  شده ساز

(.  کمبود های موجود در کفایت عاطفی  زوجین در کنار عوامل دیگر بر زندگی آنها 1،2006)کینگاست انكارناپذیر امری ،شادو  خوب

وجود  که کرده انداظهار  ،موجودهای یافته از مؤلفان، با توجه به  (. برخی1389خواهد گذاشت )صالحیان و همكاران،  اثرات نامطلوبی

 کنش هایو باعث شود تا افراد  کندرا باز  زندگی ه مشكالتقفل و گر میتواند کهاست  کلیدیمانند  زندگیآن در  کردن و احساس امید

یابی  جهت(. 1963، 2میدانند)فرانكل روانشناختی سالمت مهم عواملرا از  امید با همراه زندگیاغلب  لحاظ همینبه باشند  داشته مثبتی

زندگی هستند. برعكس  اهداف و ارتباطات درونی از ویژگی های مهم امید به ، واقع گرایی، تنظیمهدفمندیآینده، انتظارات مثبت، 

 آرزویهدفی مورد انتظار نیست و با افسردگی،  ی شود که در آن دستیابی به هیچفائق نیامدنی تعریف م به عنوان تحمل وضعیت ناامیدی

با این تصور  به زندگی دربردارنده تصورات و توجه افراد به آینده است و می آید که امید خودکشی ارتباط دارد. از تعاریف چنین بر مرگ و

درونی تعریف شده  نیرویامید به زندگی به عنوان یک (. 1992، 3رالی)می شود فردباعث تالش  که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد،

وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند.  فراتر از اندازیرا قادر سازد که چشم  افرادشود و  زندگی غنایاست که می تواند باعث 

در  امید(. 2007، 4انسونی)یأس آور می شود باورهایایجاد کیفیت آن و  امید به زندگی و هدف دار نبودن زندگی منجر به کاهش فقدان

 (.1342تعریف شده است)دهخدا،  داشتن چیزیمردم و از هر  از نیكی چشمو  توقع، خوب چیز های برایآرزو، انتظار  معنای به فارسی

 برایانگیزه -2 ،رغم موانع موجود همطلوب ب های هدف به سوی گذرگاه هایی طراحیتوانـایی -1 :دارد مؤلفهدو  کهاست  ای سازه امید

بر آن است  ویاست،  کرده بیانرا  زندگی به امید تعاریف معروفتریناز  ( یكی1984)فرانكل (.  1385کار، )گذرگاه ها ایناستفاده از 

 به دامان یا، و میپردازد بیادو  هنریآثار  تماشای، به می کندمالقات  دیگران، با میپردازد اش مورد عالقه فعالیتهایانسان به  هنگامی که

 پیوند الیزالمنبع  یکبه  هستی اشوجود و  می کنداحساس  هنگامی که همچنین. می کندرا در خود احساس  امید، میبردپناه  طبیعت

کردن  زندگی برای ای و فلسفه میداندمانند مذهب  اتكاییگسترده و قابل  تكیه گاه هایو  چهارچوب هابه متكی  خورده است و خود را

را میزان انتظاری که  امید به زندگی(. 1390می کند)نصیری و همكاران، و احساس  می یابد ، آن را درمیبیندرا  زندگی کرده استانتخاب 

از طول عمر افراد هر جامعه هدف، متأثر از وضعیت فردی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، و حتی نظام مدیریتی و سیاسی 

آن جامعه میرود، تعریف نموده اند. در واقع  امید به زندگی عمر متوسطی است که با تقسیم مجموع سالهایی که نسل در طول حاکم بر 

)سرایی، در هر جامعه ای بیرون می آید حیاتش زیسته است بر تعداد نسل در آغاز حیاتش محاسبه میشود این شاخص از جدول عمر

و  تولدسالهایی که انتظار میرود از بدو  تعداد متوسطاز  است عبارتامید به زندگی در بدو تولد (. 1392، به نقل از سفیری و خادم، 1390

. استیک جامعه  اقتصادیبهداشتی، اجتماعی و  وضعیت بیانگر شاخص اینو  بماند زنده فردی، و میر مرگ جاری شرایط تحت
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کند: توانایی طراحی  شامل دو مفهوم اینگونه تعریف می ای ا به عنوان سازهآن، امید ر بر مبتنینیانگذار نظریه امید و درمان ب1اسنایدر

. مطابق نظر گذرگاه هااستفاده از این  برایالزم  3انگیزش عامل یا کار گزاراهداف مطلوب به رغم موانع موجود و  سویبه  2هایی گذرگاه

 تولید برایادراک توانایی -2، ارا بودن اهداف ارزشمند شخصید-1: از اند از شرایط میشود که عبارت ای امید شامل مجموعهاسنایدر 

را  امیدهمراه با  ( زندگی1973) 4و آلمونـد(. باتیستا 1394، به نقل از برزگر بفرویی و همكاران،2002)اسنایدر،در تعقیب اهداف راهبرد ها

 متعهدو  داشتهباور  بیشتری ارزشهایژوهشگران، هرچه فرد به پ این باورها. به اعتقاد محتوای نهاییتا منبع  میدانند فردی باورهای فرایند

نشان دادند ( 2002اسنایدر و همكاران )(. 2005و اسنایدر،  5)فلدمنبرخوردار است بیشتری معنایاز  زندگی اش احساس می کند، باشد

را تجربه میكنند و  بیشتریقباً هیجانات مثبت دنبال میكنند و متعا آمیزی را به طور موفقیت اهدا فشانسطح امید باال،  دارایکه افراد 

. را تجربه میكنند بیشتریهیجانات منفی  متعاقباًو  دارند اهدا فشان مشكل به رسیدن جهتموانع  بر غلبهسطح امید پایین در  دارایافراد 

دگی در میزان رضایت از زندگی ( با عنوان بررسی نقش جهت گیری مذهبی و امید به زن1391در پژوهشی که سنقر آبادی و همكاران )

( با 1394نتایج تحقیق صمدی فرد) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که امید به زندگی می تواند رضایت از زندگی افراد را تبیین کند

، نی با خودبین مهربانشان داد  پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس متغیرهای خود شفقتی و حمایت اجتماعی ادراک شدهعنوان 

قضاوت رابطه  مثبت و بین امید به زندگی ، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان با ذهن آگاهی، احساس مشترک انسانی

حمایت اجتماعی همچنین خود شفقتی و  رابطه منفی معناداری وجود دارد امید به زندگیو فزون همانند سازی با  انزواو در مورد خود 

 .را دارند امید به زندگی زوجینبینی درصد توانایی پیش 49 ادراک شده

انواع راهبردهای ذهنی است که بر اساس آن افراد افكار خویش را در جریان ارتباطات اجتماعی تغییر می  6اجتناب شناختی 

كر، حواس پرتی، اجتناب از ف (. انواع راهبردهای اجتناب شناختی از جمله فرو نشانی فكر، جانشینی7،2008دهند)سكستون و داگاس

محرک تهدید کننده و تبدیل تصور به فكر توسط محققین مختلف گزارش شده است. در تمامی این راهبرد ها عامل اصلی انحراف ذهن از 

ن موضوع نگران کننده بسوی موضوعهای دیگر است موضوعاتی که میتواند گاهی نگران کننده تر از موضوع از اولیه باشد. این محققی

گزارش میكنند که فرو نشانی فكر و اجتناب از محرک تهدید کننده منجر به محو کامل افكار نگران کننده نمیشود بلكه زمینه نشخوار 

با  ذهنی آزار دهنده را ایجاد میكند بنابراین فرو نشانی فكر به عنوان یک راهبرد اجتنابی میتواند نگرانی های ذهنی بیشتری را ایجاد کند.

در یک تحقیق در ایران میتوان دریافت که جانشینی فكر و تبدیل تصور به فكر از جمله بهترین پیش بینی کننده نگرانی مرضی مروری 

فرو نشانی فكر، جانشینی فكر و تبدیل تصورات به افكار و بین ( نیز به این نتیجه رسیدند که 1389هستند. بساک نژاد و همكاران )

توصیف می ( 2009) 8. کالرک و مک مانوس(1389ن همبستگی باالیی وجود دارد)بساک نژاد و همكاران، اضطراب اجتماعی در دانشجویا

کنند که هر فردی در رویارویی با یک موقعیت اجتماعی مفروضه هایی درباره خود و محیطش می سازد. این فرضیات معیار هایی کمال 

ارزیابی  هرباره عملكردهای خویش در روابط بین فردی و توجه سوگیرانه درباراجتماعی مثبت، باورهای مشروط د عملكرد هگرایانه دربار

برقی  (.1996و همكاران،  9)فوآهای دیگران است که می تواند منجر به شكل گیری عالیم و نشانه های جسمانی و روانشناختی گردد

                                                           
1 Snyder 
2 Pathways 
3 Motivation 
4 Battista& Almond 
5 Feldman 
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7 Sexton & Dugas 
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9 foa 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 

نتایج  ضطراب اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.( هم به این نتیجه رسیدند که بین اجتناب شناختی و ا1394ایرانی و همكاران )

با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود  مؤلفه های اجتناب شناختی( نشان داد بین 1394تحقیق صمدی فرد )

  دارد.

عنوان طالق مطرح بوده  آنچه همواره به ولیداد، قرار  ررسیب موردو ...  فرهنگی، قانونی، اعتقادیتوان از منظرهای گوناگون  طالق را می

ها و تغییر در ارزش  تزلزل به توجّه با اخیر سالهای. در است عقد فسخو  مشترک زندگیاز  زوجین جداییزن از شوهر یا  جداییاست، 

، پدید آمده زوجین بین روابطو  تارساخدر  که تغییراتی دلیل و بهشده در نگرشها، انتظارات و توقعات  تغییرکه باعث  اجتماعی هنجارهای

تقاضای طالق در زنان تحت تاثیر  شود. میتفكیک  )خاموش( عاطفیو  رسمی نوعدو  به طالقکه  هستیم مواجه جدیدی یبندبا تقسیم 

همكاران،  عوامل اقتصادی، خشونت، مشكالت جنسی و اعتیاد بوده است و در مردان به دلیل مشكالت فرهنگی و اجتماعی)عابدینی نیا و

نسبت به هم ندارند، اما طالق  تعهدی هیچو شده جدا  یكدیگراز  قانونیطور  ، زن و مرد با مراجعه به دادگاه بهرسمیدر طالق  (.1394

 بخش بنیادی ترینو  ساختار گسستگی هم عامل از مهمترین عاطفی. طالق آید وجود می به زوجین زندگیدر  دیگر ای به گونه عاطفی

 کهداند  روبه زوالی می زناشوییرابطه  بیانگرطالق و  فرایندمرحله در  اولین  را 2عاطفیطالق 1بوهانان . پولخانواده است ییعنجامعه 

 به نسبت صمیمیتی و عالقهو  عشق هیچگونه طرفین، عاطفیدر طالق  (.2006و همكاران، 3)السونشود آن می جایگزین بیگانگیاحساس 

 تن داده یكدیگربا  زندگیعشق و عالقه به  عدم این علی رغم. آنها نمیكنند کسب لذتی هیچگونه یكدیگربا نداشته و از مجاورت یكدیگر 

( نشان داد بین طالق عاطفی و پیامد های آن بر فرزندان رابطه 1393نتایج تحقیق ارجمند سیاه پوش و پیرامون ) .شوند اند و جدا نمی

بین طالق عاطفی با بزهكاری و افسردگی فرزندان همبستگی مثبت و بین طالق عاطفی و میزان  مثبت و معناداری وجود دارد. عالوه بر این

درصد طالق  9/99( نیز  نشان داد تعارض زناشویی 1390نتایج تحقیق صفا ئی راد و وارسته فر) تحصیالت همبستگی منفی وجود دارد.

( نشان داد بین طالق عاطفی و تصویر بدنی رابطه معناداری وجود 1393عاطفی را پیش بینی می کند. نتایج تحقیق زمانی و همكاران )

 بین طالق عاطفی و کیفیت زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد.( به این نتیجه رسید که 1394هم چنین صمدی فرد )دارد. 

وجین صورت ززندگی  ناب شناختی با امید بهبا توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده پژوهش حاضر با هدف رابطه مؤلفه های اجت 

  پذیرفت.

 روش کار

 1394ل در سال باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه زوجین شهر اردبیتوصیفی )غیر آزمایشی(، از نوع همبستگی می پژوهش روش این

ارتباط  برقراریس از پو  تخاب نمونهعد از انب نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 128بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 

 اطالعات به صورت ذیل می باشند: گردآوری شرح ابزار پرسشنامه ها در آنها به اجرا درآمد. صمیمانه،

سوال بوده و  25ساخته شده است. پرسشنامه دارای  ۲۰۰۴ در سال داگاس و سكستون این مقیاس توسط مقیاس اجتناب شناختی:

کننده، نگران  جای افكارمثبت به  افكار کننده، جانشینینگران  افكارزنی  ختی از ابعاد مختلف )وا پسشنا اجتناب هدف آن سنجش

 کننده، تغییرنگران  افكارفعال ساز های  فعالیتها و  موقعیتاجتناب از (، )حواس پرتی نگرانیقطع روند  برای گردانیاستفاده از توجه بر 

 86/0 برابر کرونباخ آلفای ضریب( تهیه دست در نهایی گزارش) اکبری و اندوز پور، حمید پژوهش کالمی( است. در افكاربه  ذهنی تصاویر

                                                           
1 Paul Bohannan 
2 emotional divorce 
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 ترتیب به و 91/0 برابر شناختی اجتناب کل نمره برای آزمودنی ها در کل کرونباخ آلفای روش به مقیاس این پایایی ضریب. آمد بدست

 و 90/0 تهدید کننده محرک از اجتناب برای ،89/0 پرتی حواس برای ،71/0 رفك جانشینی برای ،90/0فكر فرو نشانی مقیاس خرده برای

 (.1389 محمود علی لو و همكاران،)است 84/0 برابر افكار به تصورات تبدیل برای

رسشنامه پت. این پرسشنامه طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شكست در ازدواج نوشته جان گاتمن گرفته شده اس مقیاس طالق عاطفی:

. این خالف استمنوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که ممكن است فرد با آن موافق یا  2008در سال 

از یک و سخ بله امتیست . پاسوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله ،خیر ا 24مقیاس 

( 1392)ت مختاری در پژوهش بیا .د. هر چقدر میزان جواب های بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر استمی گیر 0پاسخ خیر 

% 83ه پرسشنام در پژوهش مامی و عسگری آلفای کرونباخ برای پایاییهم چنین روایی محتوایی پرسشنامه مطلوب گزارش شده است. 

 (.1394ذکر شده است)صمدی فرد، 

( برای سنجش امیدواری ساخته شده است. این 1991این پرسشنامه توسط اسنایدر و همكاران) :1دگی اسنایدرمقیاس امید به زن

عبارت برای  4عبارت برای سنجش تفكر عاملی،  4عبارت است و به صورت خود سنجی اجرا می شود. از این عبارت  12مقیاس دارای 

این پرسشنامه دو زیر مقیاس دارد: عامل و راهبرد. تحقیقات زیادی از پایایی و  عبارت انحرافی است. بنابراین 4سنجش تفكر راهبردی و 

درصد است. پایایی  84درصد تا  74اعتبار این پرسشنامه به عنوان مقیاس اندازه گیری حمایت می کنند. همسانی درونی کل آزمون بین 

 76تا  71ن میزان نیز باالتر است. همسانی درونی زیر مقیاس عاملی هفته از ای10تا  8درصد و در دوره های بیشتر از  80بازآزمون -آزمون

(. روایی و پایایی آن در ایران نیز توسط عالء 1391درصد است)کمری سنقرآبادی و فتح آبادی،  80تا  63درصد و زیر مقیاس راهبردی 

ن پژوهش نیز مانند پژوهش سیادتیان و همكاران (. الزم به ذکر است در ای1391( تایید شده است)سیادتیان و همكاران 1387الدینی )

 ( از  نمره کل امید به زندگی استفاده شد.1391)

 

 یافته ها

حلیل تجزیه و ت SPSS 21یزار آمارنرم افبا استفاده های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه های پژوهش با روش داده

دنی ها درصد آزمو 50/ 8(. همچنین 48/5و انحراف معیار  24/28.) با میانگین سنی بود  41تا 20دامنه سنی آزمودنی ها، بین  شدند.

 نفر( بودند.63درصد مذکر)  2/49نفر( و  65مونث)

 

 (:میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.1جدول)

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 128 76/4 80/14 وا پس زنی افکار

 128 12/5 76/14 جانشینی افکار

 128 21/5 93/14 حواس پرتی

 128 67/4 28/14 تهدید کننده محرک از اجتناب
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 128 62/4 24/14 تبدیل تصور به فکر

 128 61/5 65/15 طالق عاطفی

 128 15/25 69/80 امید به زندگی

 

 .اطفی و امید به زوجین را نشان می دهدجدول فوق، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های اجتناب شناختی، طالق ع

 

 (: ضریب همبستگی مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی با امید به زندگی زوجین2جدول )

مولفه های اجتناب 

 شناختی
 امید به زندگی آماره

 وا پس زنی افکار
 _214/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 جانشینی افکار
 _545/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 حواس پرتی
 _619/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

تهدید  محرک از اجتناب

 کننده

 _641/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 تبدیل تصور به فکر
 _449/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 طالق عاطفی
 _559/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 05/0ارد)وجود د ریمنفی معنادارابطه  با امید به زندگی زوجین اجتناب شناختی و طالق عاطفینتایج جدول فوق بین مؤلفه های طبق 

p<.) 

 

 ( : تحلیل رگرسیون نمرات متغیر مالک بر نمرات متغیر پیش بین3جدول)

 ضریب تعیین ضریب همبستگی
ضریب تعیین 

 اصالح شده
 خطای استاندارد

798/0 637/0 6619/0 52/15 

 

ای اجتناب شناختی و هدرصد امید به زندگی زوجین توسط مؤلفه  63نتایج جدول فوق نشان می دهد که با استفاده از رگرسیون چند گانه

 طالق عاطفی تبیین می شود.
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 (: آزمون تحلیل واریانس برای معناداری مدل به کار گرفته شده4جدول)

 

 

 

 

فوق نشان  نتایج جدول 

به دست آمده معنی دار است. این مطلب نشان می دهد که حداقل یكی از مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی در  fدهد که می

 (.p >05/0ن معنی دار است)پیش بینی امید به زندگی زوجی

 

 (: پیش بینی امید به زندگی زوجین براساس مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی 5جدول )

 B Se Beta t p متغیر

constant 470/167 987/6 - 970/23 000/0 

 002/0 -204/3 -222/0 340/0 -995/0 طالق عاطفی

جانشینی 

 افکار
825/0- 340/0 168/0- 429/2- 017/0 

 001/0 -504/3 -245/0 337/0 -181/1 حواس پرتی

 از اجتناب

 محرک

 تهدید کننده

518/1- 413/0 282/0- 679/3- 000/0 

تبدیل تصور 

 به فکر
806/0- 349/0 148/0- 312/2- 022/0 

واپس زنی 

 افکار
554/0- 306/0 105/0- 810/1- 073/0 

 

، درصد -24رصد، حواس پرتی د-16ی افكار درصد، جانشین-22د که طالق عاطفی با توجه به ضرایب بتای جدول فوق معلوم می شو

معناداری امید به زندگی زوجین را تبیین می  درصد به شكل -14تصور به فكر  درصد، تبدیل -28 تهدید کننده محرک از اجتناب

 (.p >05/0کنند)

 

 

 

 SS df MS F p مدل

 رگرسیون
485/

512011 
6 581/8533 

396/

35 

 

000/

0 

 
 088/241 121 632/29171 باقیمانده

 127 117/80373 کل 
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 بحث و نتیجه گیری

ن مؤلفه های بیاد دنتایج نشان  ناب شناختی با امید به زندگی زوجین انجام گرفت.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های اجت

ن بهی با عنواژوهش مشا. با توجه به اینكه پوجود دارد منفی معناداریرابطه  با امید به زندگی زوجین اجتناب شناختی و طالق عاطفی

گردید. اما نمیسر  ت نشد، امكان بررسی همسویی و عدم همسویینقش مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی در امید به زوجین یاف

مید به اادند دارای زارش دبا توجه به نتایج این پژوهش، زوجینی که مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی باالتری را در پرسشنامه گ

به زندگی  ی امیدتری را گزارش دادند دارازندگی کمتری بودند، هم چنین زوجینی که مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی کم

ی مندگی زوجین د به زباالتری بودند. در کل می توان اجتناب شناختی و طالق عاطفی را متغیر منفی در نظر گرفت که باعث تضعیف امی

 زشكیپداخالت مه ها از جمله سالمت خود گزارشی، پاسخ مثبت ب امید، سالمت جسمی و روانی را آن گونه که با انواع شاخصشود. 

 ، زندگی زای فشار هایرویدادشناختی، کنار آمدن مؤثر ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از  ایمن نیرومندی،سالمت ذهنی، خلق مثبت، 

ا دهنده، عامل شف یک تواند به عنوان می امید .ندكبینی می پیش اند، و رفتار ارتقا دهنده سالمت مشخص شده حمایت اجتماعی جستجوی

ی تواند بر ند که امید ماروانشناســان پذیرفته . با فقدان داشته باشد سازگاریدر  مهمیشود و نقش  توصیفو قدرتمند  پویا، بعدیچند 

 ی درمانفراد با امید باال، نشانه هابر روی افراد بیمار سرطانی انجام داد، ا (1998بیماری، اثر روانی داشته باشد مثال در تحقیقی که روالند )

بت احساس  خود مث تحقیقات نشان داده که امید با عاطفه مثل از دست دادن مو، خستگی و حالت تهوع را بهتر تحمل کرده بودند.

 ا ط اســت.ر تبــارزشمندی همبستگی مثبت دارد و نیز به طور منفی با اضطراب و احساس افسردگی و به طور کلی عواطف منفی در ا

ل دنبا آمیزی ور موفقیتطرا به  اهدا فشانسطح امید باال،  داراینشان دادند که افراد ( 2002و همكاران ) اسنایدر (.1394)صمدی فرد، 

اهدا فشان  هب رسیدن هتجموانع  بر غلبهسطح امید پایین در  دارایرا تجربه میكنند و افراد  بیشتریمیكنند و متعاقباً هیجانات مثبت 

 بیشترین کهداد یز نشان ن(   1393نتایج تحقیق یزدانی و همكاران ).  .را تجربه میكنند بیشتریهیجانات منفی  متعاقباًو  دارند مشكل

 دست آمد. به سال68/79با 84 زنان در سال برای زندگی به امید بیشترینسال و 52/76با 86مردان در سال  برای زندگیبه  امید

ی متغییر  فراد افكار خویش را در جریان ارتباطات اجتماعیاجتناب شناختی انواع راهبردهای ذهنی است که بر اساس آن ا 

ضطراب اجتماعی ا( به این نتیجه رسیدند که بین اجتناب شناختی و 1394برقی ایرانی و همكاران ) (.2008دهند)سكستون و داگاس،

ت با اعتیاد به اینترن تیاجتناب شناخ مؤلفه های( نیز نشان داد که بین 1394نتایج تحقیق صمدی فرد ) رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

قش جهت گیری مذهبی ن( با عنوان بررسی 1391در پژوهشی که سنقر آبادی و همكاران ) دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

اد را تبیین ز زندگی افرت اضایو امید به زندگی در میزان رضایت از زندگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که امید به زندگی می تواند ر

مید به اری موجب افزایش اامید درمانی به شیوه گروهی به طور معناد( به این نتیجه رسیدند که 1392کند. هم چنین علیزاده و همكاران )

اب توان اجتن ییگر، مدزندگی در مبتالیان به ویروس اچ آی وی گردیده است. در مجموع، با توجه به یافته های این پژوهش و تحقیقات 

 شناختی را مؤلفه منفی در نظر گرفت که باعث تضعیف عملكرد فرد می شود.

نتایج پژوهش نشان داد بین طالق عاطفی و امید به زندگی زوجین رابطه منفی معنـاداری وجـود    متغیر دیگر پژوهش ما طالق عاطفی بود.

 فراینـد مرحلـه در   اولـین   را عـاطفی طالق  بوهانان پول گی آنان نیز کم بود.دارد. یعنی هر چه قدر طالق عاطفی افراد باال بود امید به زند

هـایی کـه   (. نظریه 2006و همكاران، 1)السونشود آن می جایگزین بیگانگیداند که احساس  رابطه زناشویی روبه زوالی می بیانگرطالق و 

 صمیمیتو سرشار از  عاطفی فضایوجوب  که شناسانی معهجا نظریه های -1ند:شـومی  تقسیموجود دارد به دو دسته  عاطفیمورد طالق 

گیـری طـالق   شـكل   و خـانواده  کـارکرد  این رفتن بیناز  چگونگی تبیینبه دنبال  که هایی نظریه-2دانند و  می ضروریرا الزم و  خانواده
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شخصیت خاص هر یک از آنان، خانواده هر طالق عاطفی، از دیدگاه علی در نوع خود بی نظیر است زیرا یک زن و شوهر با توجه به  عاطفی

رابطه خاص منحصربه فرد و بی نظیر فراهم می آورد که قطع این رابطه نیز با پیوند عوامل خاص و شبكه ای منحصـر بـه فـرد از    و...  منشأ

ـ  عوامل صورت پذیر است ا خـانواده منجـر بـه    . در این بین خانواده و دوستان هر یک از زوجین نقش بسزایی دارند. وجود ارتباط مناسـب ب

کاهش تنش و ناآرامگی بین زوجین شده و رفع و رجوع مشكالت آنان بیسار تاثیر گذار است. زوجینی که از سوی دوستان و خانواده خـود  

حمایت ناسب دریافت می نمایند در حل مشكالت و مسائل خود بیشتر مشتاق به گفتگو می باشند که این عامل در کاهش عاطفی زوجین 

درصد توانایی کاهش طـالق  38( بیان کردند که ارتباط کالمی و گفتگو بین زوجین تا 2008دارد. به طوری که ریچارد و همكاران )نقش 

حل، اعالم شد که سن طالق در ایران  عنوان طالق در ایران، بحران یا راهبا  تهراندر  پژوهشی نشست یکدر . هستند. بین زوجین را دارد

هـای جمعیتـی    و پژوهش مطالعات مرکزاز سـوی  منتشره آمار طبق . براست کشور نقاطبقیـۀ  برابر سهالق در تهران پائین آمده و آمار ط

تـا  25مـردان از سـن    برایسال و 24تا 20زنان در گروه سنی  برای طالق رخدادبـیشتـرین 88سال  آمارهایو براساس  اقیانوسیهآسیا و 

مثبـت رابطـه مثبـت     ( در تحقیقی نشان دادنـد عاطفـه  1390حافظی و جامعی نژاد )(. 1390ر،است )صفائی راد و وارسته ف بودهسال 29

بـین طـالق   ( به این نتیجه رسید کـه  1394هم چنین صمدی فرد )زناشویی دارد.  سازگاری منفی رابطه منفی معنادار با معنادار و عاطفه

 عاطفی و کیفیت زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد.

عاطفی تبیین می  درصد امید به زندگی زوجین توسط مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق 63نهایت قسمت آخر نتایج نشان داد که  در

اری امید ه شكل معنادو تبدیل تصور به فكر ب تهدید کننده محرک از اجتنابطالق عاطفی، جانشینی افكار، حواس پرتی، شود. هم چنین 

متغیرهای  در زمره می توان بیان نمود که مؤلفه های اجتناب شناختی و طالق عاطفی. در نتیجه می کنندبه زندگی زوجین را تبیین 

زوجین  دود بودن بهرس و محاستفاده از روش نمونه گیری در دست مرتبط با امید به زندگی زوجین بودند و توانایی پیش بینی آن را دارند.

ه ی بهره گرفتیری تصادفگگردد در تحقیقات آتی از روش نمونه باشد. بنابراین پیشنهاد میهای پژوهش حاضر میشهر اردبیل از محدودیت

ردد گیشنهاد میراین پبشود و چنین پژوهشی در دیگر شهرهای صورت گیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری امكان پذیر باشد. عالوه 

ی ز زندگی براضایت ارو سیما در خصوص آموزش های درباره افزایش امید و  اقداماتی به صورت گستره از سوی مسئوالن با هماهنگی صدا

 زوجین تدارک دیده شود.

 قدردانی

 م.یکمال تشكر را دارشرکت کردند که با صبر و حوصله خود در این کار پژوهشی  زوجینی از تمام
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  .59 -52(، ص 1)12شناسی،  روان در نو های خوزستان. یافته حفاری ملی شرکت درکارکنان

 .لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران(. 1342اکبر. ) علیدهخدا، 

اه وانشناختی دانشگ(. رابطه طالق عاطفی با تصویر بدنی و کمال گرایی. مطالعات ر1393زمانی، ساره؛ احدی، حسن؛ عسگری، پروی. )

 (.4)10الزهرا، 

نی در دانش آموزان ناشنوا (. بررسی مقایسه ای امید به زندگی و خوشبی1391سیادتیان، سید حسین؛  مستاجر ان، مریم؛  قمر انی، امیر. )
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دراک شده. تغیرهای خود شفقتی و حمایت اجتماعی اپیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس م(. 1394صمدی فرد، حمیدرضا.)

 بین المللی روانشناسی و سبک زندگی. دانشگاه فردوسی مشهد. گرهدومین کن

اسی و لمللی روانشنارابطه مزاج های عاطفی و طالق عاطفی با کیفیت زندگی زوجین. دومین کنگره بین (. 1394صمدی فرد، حمیدرضا. )

 مشهد.سبک زندگی. دانشگاه فردوسی 
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