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 شهرستانکالچایمتأهلاجتنابشناختیدرزنان



 2فاطمهاسفندیاری،1شهنامابوالقاسمی
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 چکیده

انجام شد. روش  متأهلارتباطی و اجتناب شناختی در زنان  های مهارتهیجانی،  پذیری انعطافطالق عاطفی بر اساس  بینی پیشمطالعه حاضر با هدف 

با استفاده از روش بودند که  1295شهرستان کالچای در سال  متأهلهمبستگی بود. جامعه آماری در این مطالعه، تمامی زنان  -مطالعه از نوع توصیفی

هیجانی تقی زاده و  پذیری انعطاف(، مقیاس 1998مقیاس طالق عاطفی گاتمن ) ها داده آوری جمعنفر انتخاب شدند. ابزار  131در دسترس  گیری نمونه

 ها دادهتجزیه و تحلیل ( بود. 3115) ( و مقیاس اجتناب شناختی سکستون و داگاس3110دام ) ارتباطی کوئین های مهارت(، مقیاس 129۱محبی پور )

( و با افزایش بیان احساسات >p 11/1نشان داد بین بیان احساسات با طالق عاطفی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ) با استفاده از روش همبستگی

( و با افزایش توانایی درک >p 11/1میزان طالق عاطفی کاهش می یابد؛ بین توانایی درک متقابل با طالق عاطفی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )

( و با افزایش >p 11/1متقابل میزان طالق عاطفی کاهش می یابد؛ بین توانایی حل مسائل عاطفی با طالق عاطفی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )

ا طالق عاطفی رابطه منفی و معناداری وجود توانایی حل مسائل عاطفی میزان طالق عاطفی کاهش می یابد؛ بین اعتقاد به داشتن حریم و استقالل ب

ارتباطی با طالق عاطفی رابطه  های مهارت( و با افزایش اعتقاد به داشتن حریم و استقالل میزان طالق عاطفی کاهش می یابد؛ بین >p 11/1دارد )

می یابد؛ و بین اجتناب شناختی با طالق عاطفی  ارتباطی میزان طالق عاطفی کاهش های مهارت( و با افزایش >p 11/1منفی و معناداری وجود دارد )

( و با افزایش اجتناب شناختی میزان طالق عاطفی افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد طالق >p 11/1رابطه مثبت وجود دارد )

ارتباطی، توانایی درک  های مهارتاست و متغیرهای  بینی پیشارتباطی و اجتناب شناختی قابل  های مهارتهیجانی،  پذیری انعطافعاطفی بر اساس 

های الزم در جهت بهبود مهارت  کننده برای طالق عاطفی هستند. بنابراین با ارائه آموزش بینی پیشمتقابل، اعتقاد به داشتن حریم و استقالل بهترین 

ان به بهزیستی روان شناختی رابطه همسران و خانواده کمک پذیری هیجانی در زوجینی که مشکل طالق عاطفی دارند می تو های ارتباطی و انعطاف

 کرد.

 

 ارتباطی، اجتناب شناختی های مهارتهیجانی،  پذیری انعطافطالق عاطفی، هایکلیدی:واژه

 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

923 -985، صفحات 1011 بهار، 1، شماره 7دوره   

 

 

 


