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 مقدمه

ها، مختل شدن روابط زوجین دار، به هم خوردن تعاد  خانوادههاای مشکلافازایش تعاداد زوج به با توجه

و آماار باا ی طاالق در این واهد اجتماعی، زنان بیش از سایر اعضا در معرض آسایب قرار دارند )صفریان، 

واده و در روابط زوجین زا در خانهاای تنیدگیتارین عامل(. یکی از مهم2015هاجی اربابی و عاشوری، 

که در آن همسران،  کندمیرا توصیف  ایرابطه. طالق عاطفی (2015)گاتمن و گاتمن،  است 1طالق عاطفی

 ؛ولی در خ وس قادر به تحمل یکدیگر نیستند ؛رسندمیاجتماعی خوب و صمیمی به نظر  هایمحیطدر 

 یابدیمب که به صورس وضعیتی پایدار ظهور  ییزناشوی  اختال  مقطعی در زندگی  عنوانبهطالق عاطفی نه 

نیازهای عاطفی،  تأمین(. طالق عاطفی به ع ت ن ود تعاامالس مث ت با همسر، عدم 2015)موتاتایانو، 

های مزمن، بدرفتاری فیزیکی و نارضاایتی جنسی، عدم جذابیت ظااهری، خیانات، مساائل ماالی، بیماری

باروز عالئام اضاطراب، افساردگی، اهسااا  گناااه، ناامیاادی،  آید و منجر باهغیره به وجاود می

نیتا، شود )لومیهااای اجتماعی، نگرش بدبینانه و پایدار درباره خود، همسار و آینده میاز فعالیت گیریکناره

 (.2010اسپرانتا، 

همسران در کنار عوامل متعدد دیگر، آثار نامط وبی بر زندگی  2بدیهی است که نق  در باورهای شناختی

شناختی توان تحمل فشارهای روانی  هایمهارس، شواهد پژوهشی نشان داده که گذارندمی هاآنمشترک 

؛ دکنمیو سازگاری در زندگی ایفا  و نقش بسزایی در تداوم دهدمیزندگی هل مشکالس روزانه را افزایش 

از ضروریاس  اخیر در عرصه روابط زناشویی، مهارس در اصالح باورهای شناختی هایسا بر همین اسا  در 

با ازدواج زن و مرد و تشکیل (؛ 1396)هاتمی، ی  زندگی زناشویی موفق و سازگارانه معرفی شده است 

 ق الً هاوجزکه جدید و الگوهای ارت اطی  هاینقشبا یکدیگر و تطابق با  مؤثرارت اط  به ازین، ایهستهخانواده 

تحقیقاس زیادی نشان  آیدمی، به وجود اندآوردهو با خود به خانواده نوپایشان  اندآموختهخود  هایدر خانواده

وهای نیازهایش و الگ گیریشکلکه الگوهای ارت اطی فرد با والدینش و تعامالس و تجارب اولیه او بر  اندداده

با محیط اطراف و  اشیسازگاراجتماعی او همچنین  –رفتاری و دگونگی طی کردن مراهل رشد روانی 

معتقد  1979، . فالو (1399)اسالمی، فره خش و س یمی بجستانی،  است تأثیرگذارکسب هویت موفق 

جارب تنظیم شناختی را شامل است که فراشناخت در روابط زوجین در برگیرنده فرآیندهای شناختی و ت

است که در برگیرنده دانش )باورها(، فرآیندها و راه ردهایی است  دندوجهی. فراشناخت مفهومی شودمی

فراشناختی به باورها و نظراتی اطالق  یباورها (.2009)ولز، کندمیکه شناخت را ارزیابی، نظارس یا کنتر  

نیکویچ، مونتا و ولز،  شناختی خود دارند )اسپادا، هایتجربهو که افراد در مورد تفکر، فرآیندها  شوندمی

(. مد  فراشناختی دو نوع باور فراشناختی را شناسایی کرده است: باورهای فراشناختی مث ت باورهایی 2008

شناختی خاص مانند نگرانی، نشخوار فکری و پایش تهدید  هایفعالیتهستند که به فواید درگیر شدن در 

باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنتر  ناپذیری، معنا، اهمیت و تهدیدآمیز  ؛شوندمیمربوط 

مطابق مد  فراشناختی، فعا  شدن  (.2012و کال ر،  )ولز شوندمیشناختی مربوط  هایتجربهبودن افکار و 

ای . این ارزیابی در جشودمیباورهای فراشناختی ناکارآمد، موجب ارزیابی منفی فکر به عنوان نشانه تهدید 

                                                           
1.emotional divorce 

2.cognitive beliefs 
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ی، ، رهیم)س یمانی شوندمیبه صورس اضطراب ابراز  عمدتاًکه  شودمیمنفی  هایهیجانخود باعث تشدید 

عنوان ی  سنت، به ازدواج به  بهبر ازدواج  تأکیدامروزه با تغییر جهت از  (.1394 ،ابوالقاسمیو  بایستی

(. 2015)ب نگر،  پورس، سابورین و رایت، اندگرفتهتجدیدنظر قرار  عنوان نوعی رابطه، انتظاراس زناشویی مورد

( نشان داد که 2015) وین رگبر همین اسا  با بررسی روابط زوجین در زندگی زناشویی نتایج تحقیق 

، لیسکار، . نتایج تحقیق وهسدهدمینق  در باورهای فراشناختی، عم کرد زوجین را در زندگی کاهش 

شناختی و  هاینق با  پریشروان( نشان داده است که افراد 2014و همکاران ) اکفرانسیس، هام، ب

ارلو، ، جیانک)جرید ()نق  در باورهای فراشناختی با اختال  شخصیت رابطه دارد فراشناختی روبرو هستند

 (.2016و همکاران،  رافائل، ک ی

عاطفی در روابط بین زوجین در نظر -به عنوان س   شناختی افزون بر آن راه ردهای نظم جویی هیجانی

اد مشکالتی در روابط زوجین مناسب هیجاناس منجر به ایجراه ردهای ناو که عدم برون ریزی  شودمیگرفته 

در  یتیشخص صهیخص ا یباه عناوان  راه ردهای نظم جویی هیجانی .(1395)باباخانی و رضایی،  شودمی

 نیابط ببر رو یانکار رقابالیغ جیقابل مالهظه است که آثار مشاهود و نتاا اریبس یعموضو ،اسجانیگستره ه

و فرد د نیب یقالب روابط عاطف را در یاز مسائل مربوط به روابط خاانوادگ ایگوشه تواندمیداشته و  یفرد

راه ردهای (. 1396 ،پورنقیو  بشارس، میرزایی، غالمع ی لواسانی) ، روشن کندبندندمی ییزناشاو ماانیکاه پ

ا ب یدر سازگار یموفق بوده و نقش مهم یورو کنش یستیبهز یاز عوامل اساس یکی نظم جویی هیجانی

 گر،ید به ع ارس؛ قرار دهد تأثیررا تحت  یزندگ تیفیو ممکن است ک کندمی فایا یزندگ یزااستر  عیوقا

 زابیواقعه آس ای یتجربه منف  یبه نحوه تفکر افراد پس از بروز  جان،یه یشناخت ییجونظم یراه ردها

در عم کرد روابط  یینقش به سزا راه ردهای نظم جویی هیجانی(. 2012)پاتون، شودیاطالق م هاآن یبرا

و  یرفتار یشامل استفاده از استراتژ ،راه ردهای نظم جویی هیجانیکه  یبه طور کندمی فایا ییزناشو

است که فرد از خود  ازیدر پاسخ به نوع ن جانیه  ی یتجربهشدس  ایدر مدس زمان  رییتغ یبرا یشناخت

 یبرا یمتفاوت جاناسی، از هزااستر  رویدادهای(. افراد در مواجهه با 2017)گرا  و تامپسون، دهدمینشان 

گونگی اثرگذاری این آگاهی ها و دآگاهی از هیجان؛ کنندمیخود استفاده  یجانیه یتجربه لیتعد ای اصالح

(. محققان بر این باورند که توانایی درک 2017، سالستاددر روابط بین فردی در زندگی زناشویی مؤثر است )

بیشتری همراه  مندیرضایتها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با اهسا  و پذیرش افکار، اهسا 

مندی و صمیمیت را در رابطه با ازدواج خود گزارش رضایت است. از این رو مردان و زنانی که سطح با یی از

و باورهای  هاارزشها و باورهای شری  زندگی خود بسیار دقیق هستند و بینی اهسا کنند در پیشمی

(. موسوی و 1396، بشارس و همکارانکنند )مشابهی درباره میزان نزدیکی و صمیمیت بین خود هفظ می

با رضایت زناشویی رابطه  2و بازگشت هیجانی 1ث اتی هیجانیهای بیند که مؤلفه( نشان داد2011ایروانی )

( نشان دادند 2010( و لوالیکار، کالکارنی و جاگتاپ )2011پناه )کود  انتظار، نورآینی و قن ری منفی دارند.

( نشان دادند که 2010کارن و تامارن ) که بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی رابطه مث ت وجود دارد.

آگاهی هیجانی، تنظیم هیجانی و بیان هیجانی( در میزان رضایتمندی زناشویی خصوص )هیجان خواهی در 
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بینی، همدلی، بیانگری هیجانی، های خوش( دریافتند که مؤلفه2009. بتو  و خالید )مؤثرندزنان و مردان 

جاناس نقش مهمی در روابط زناشویی دارند. ع دال هی، کافی و خودآگاهی هیجانی و کنتر  تکانه از هی

ری دا( مشخ  ساختند که هیجان خواهی با رضایت و سازگاری زناشویی رابطه مث ت معنی1390ق یان )شاه

های روابط بین فردی، روابط درون ( نشان دادند که مؤلفه1389خامنه )فرد، به ودی و خیاطایدارد. دوکانه

. مؤثرندزگاری، کنتر  تکانه و خ ق عمومی هیجاناس در میزان رضایتمندی زناشویی زنان فردی، سا

انه سازگارانه و ناسازگاز یراه ردها صورسبه، کنندمیاستفاده  جاناتشانیه میتنظ یکه افراد برا ییراه ردها

از  زااستر شرایط افراد با توجه به نوع طرز تفکراس خود در مواجهه با  شودمیموجب  که شودمیموجب 

 دگاهید ،ریزیبرنامهبر  تمرکز مجدد مث ت، یابیتمرکز مجدد مث ت، ارز رش،یسازگارانه شامل پذ یراه ردها

 ینشخوار فکر ،نگرایسرزنش د ود،ناسازگارانه شامل سرزنش خ یا راه ردهای و یشمار اهمیتکم ای یریپذ

ترین نهااد جامعاه اسات و ورود بنابراین خانواده مهم (.1395،عیسی زاده) استفاده نمایند ییو فاجعه نما

و  استام، تروستن روگ-، مائوریس)مارشا گذاردمی تأثیرزایای بار کارکردهاای آن هار عامال تنش

- یخانوادگ و یفرد مشکالس قالب در خانواده در زاو عوامل تنش هاآشفتگی نیآثار ا (.2016، گروتنهایو 

 .است ییزناشو یفرسودگ هاآن از یکی که کندیم بروز

از  یانشانه ییزناشو یرمقیبکه  شودمی ییزناشو یرمقیب جادیباعث ا نیزوج نیدر ب ییزناشو یفرسودگ 

( 2010) ی یو با امزی یم  و ی(. بررس2011ر، یترهاون، بکر و پ و ،یاست )برم ه ینیو بدب یجانیه یخستگ

بودن و اضطراب  منیارت اط اهسا  ناا یدر برقرار باشندمی ییزناشو یرمقیبکه ددار  ینینشان داد زوج

برخوردارند. مهارس  ینییو از سالمت روان پا شوندمیخود ددار تعارض  یو در کارکرد اجتماع کنندمی

 ییهازوج گرید یاز سو ؛از آن را به ود بخشد یو عوارض ناش ییزناشو یفرسودگ تواندمیروابط،  سازیغنی

 برخوردار یشتریب یخرسندهستند از سالمت روان با تر و  ییزناشو یکه در رابطه خود فاقد فرسودگ

در مواجهه با عوامل  ییزناشو یدر زندگ نیدر نظر داشت که واکنش زوج توانمیخصوص  نیدر ا هستند.

ارت اط  یتدرمانی بر کیفزوج کارآمدی(. ارزیابی و 1394نسب، یریمتفاوس است )وز زااستر و  رسانآسیب

 یافسردگ ،یاجتماع و کنش و اضطراب یجسمان رمقیبیاز جم ه  ییزناشو یزناشویی در بروز فرسودگ

و  یفرسودگ ن،یتعارض در روابط زوج شیاسا  با افزا نی(. بر هم1391،یجوکارکما  آباد) استکارساز 

تأثیراس  ییزناشو هایتعارض. شودمیهاصل  یشتریب یتیو نارضا افتهی شیافزا ییزناشو فرسودگیاز  یهالت

صورس گرفته دو  هایپژوهش. گذاردمیخانواده  یو عاطف شناختیروانو  یبر سالمت جسمان یزیان بار

: اندکرده ییاست را شناسا ییدر روابط زناشو یو آشفتگ یشانیکه شامل پر ییزناشو یفرسودگ یعامل برا

 ،ی(. سادات2008نگتون،ی)هر ف یبه ع ارت ای تفاوتیبیعدم توافق و دلسردی و  ایآشکار  ییزناشو هایتعارض

 یبروز فرسودگ ییمکرر زناشو هایتعارضگرفتند  جهینت ی( در پژوهش1393) یسودانو  رمندزاده هن یمهراب

از  ارییسکردن ب ریاست که ضمن درگ ایپیچیده دهیپد ییزناشو ی. فرسودگکندمی لیتسه زیرا ن ییزناشو

( 1394) ییرضا ا،ینو زهراکار و داور ی. اهمدپذیردمی تأثیر ییاز جم ه تعارض زناشو اریی، از عوامل بسهازوج

  یوان عنبه تواندمی یمیخودتنظ وهیبه ش یدرمانکه مداخالس زوج افتندیدست  جهینت نیبه ا یدر پژوهش

عارض ت یستمیدرمانگران س نی. همچنردیقرار گ مورداستفاده ییزناشو یدر کاهش فرسودگ یامداخ ه نهیگز



 خانواده درمانی کاربردی |       ران    سرخابی و همکا |         و فراشناختی باورهای اساس بر زوجین عاطفی طالق بینی پیش ساختاری الگوی   5

 

 ،یاسد ،یانیکدانند )یم گرانید ازاسیامت ذفمنافع قدرس، ه گاه،یرا تنازع بر سر تصاهب پا ییزناشو

 (.2016و زاواس،  ی یاسماع

رفتار ی  عضو از خانواده بدون در نظر  بینیپیشبیان داشت که تفسیر و  توانمیدر اهمیت این موضوع 

جربیاس ت بر پایهنوع س   دل ستگی افراد گرفتن سایر اعضا خانواده دشوار است، بر همین اسا  است که 

، باورهای مث ت در مورد نگرانی) یعوام در بر گیرنده هاص ه که باورهای فراشناختی کسب شده در زندگی و 

 در مورد نیاز به کنتر  افکار، باورها ناپذیری و خطر افکار، اعتماد شناختی،باورهای منفی در مورد کنتر  

و یا شناخت اهساساس مربوط به خود و در ارت اط با دیگران ایجاد منجر به  استشناختی(  یخودآگاه

راه ردهای کسب شده در ارضاء نیاز صورس  بر اسا خطاهای شناختی در بیان هیجاناس و اهساساس 

عدم درک متقابل زوجین در بیان اهساساس، هیجاناس و عواطف  لیبه دله در روابط زناشویی ک پذیردمی

نس ت به یکدیگر موجب فرسودگی زناشویی و به دن ا  آن فاص ه عاطفی که منجر به ایجاد طالق عاطفی 

 یناختفراش یباورهاظرفیت بالقوه  طالق عاطفی و مسئ هبا توجه به اهمیت و پیچیدگی  .منجر شود دشویم

توصیف، ت یین و اتخاذ اقداماس  زم در  زوجین در ییزناشو یفرسودگدر  یجانیه یینظم جو یو راه ردها

تی طالق عاطفی بر بهزیس بارانیزروانشناسی، همچنین با توجه به نتایج  از منظرزمینه پیشگیری و درمان 

ی مشترک بین زن و مرد پیامدهای ناگواری نداشتن امنیت عاطفی در بروز هیجاناس در زندگ لیبه دلزوجین 

 ینیبشیپبررسی  در جهتبر همین اسا  پژوهش هاضر  را ایجاد کرده است توجه خاصی م ذو  داشت.

 یگریانجیمبا  یجانیه یینظم جو یو راه ردها یفراشناخت یبر اسا  باورها نیزوج یطالق عاطف

 زیر پاسخ داد: سؤا سبه سالمت شهر تهران  هایخانهمراجعه کننده به  متأهلدر زنان  ییزناشو یفرسودگ

سالمت  هایخانهمراجعه کننده به  متأهلزنان  یطالق عاطف توانمی یفراشناخت یباورها بر اسا  ایآ. 1

 کرد؟ بینیپیششهر تهران را 

 هایخانهمراجعه کننده به  متأهلزنان  یطالق عاطف توانمی یجانیه یینظم جو یراه ردها بر اسا  ایآ .2

 کرد؟ بینیپیشسالمت شهر تهران را 

سالمت  هایخانهمراجعه کننده به  متأهلزنان  یطالق عاطف توانمی ییزناشو یفرسودگ بر اسا  ایآ .3

 کرد؟ بینیپیششهر تهران را 

 یهاباور بر اسا را  نیزوج یطالق عاطف نیرابطه ب تواندمی متأهلزنان  ییزناشو یفرسودگ زانیم ایآ .4

 کند؟ یگریانجیم یفراشناخت

 یردهاراه  بر اسا را  نیزوج یطالق عاطف نیرابطه ب تواندمی متأهلزنان  ییزناشو یفرسودگ زانیم ایآ .5

 کند؟ یگریانجیم یجانیه یینظم جو

 

 پژوهش روش

 هدایت شده است که بهمتوالی و  -پژوهش هاضر ی  پژوهش توصیفی از نوع هم ستگی از نوع اکتشافی 

 یینظم جو یو راه ردها یفراشاااناخت یبر اساااا  باورها نیزوج یطالق عاطف بینیپیش یبرا یارائه مدل

سودگ گریمیانجیبا  یجانیه شو یفر شهر تهران  هایخانهمراجعه کننده به  متأهلدر زنان  ییزنا سالمت 

 هایخانهبه مراجعه کننده  متأهل زن 1854از بین جامعه آماری این پژوهش از همین رو،  پرداخته اساات.
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تصااادفی  صااورسبه گیرینمونهدر این پژوهش روش تشااکیل دادند.  1398سااالمت شااهر تهران در سااا  

شهر تهران با توجه به اهتما  اختالف بود که  و غیر تصادفی از نوع داوط  انه و در دستر  1یادندمره ه

شااما ،  سااالمت شااهر تهران به پنج منطقه هایخانهآن،  نیو... ساااکن یط قات ،یاجتماع ،یسااطح فرهنگ

سیم  شرق، غرب و مرکز تق ساده  شدجنوب،  صادفی  صورس ت سالمت به  و از هر منطقه تعداد پنج خانه 

به صورس غیر تصادفی، داوط  انه و در دستر  به عنوان  متأهلزن  15انتخاب و از هر خانه سالمت تعداد 

شدند، به طور ک ی از هر منطقه  سالمت به عنوان  هایخانهمراجعه کننده به  متأهلزن  75نمونه انتخاب 

در این پژوهش مالکنمونه انتخاب شدند، هجم نمونه به نس ت جامعه آماری محاس ه شده صورس گرفت. 

شتن ها به پهای ورود نمونه شته رویداد  6سا ، طی  45تا  25سن بین ژوهش ع ارس بودند از دا ماه گذ

مثل طالق، فوس بسااتگان نزدی ، از دساات دادن شااغل، تصااادف و ... را تجربه نکرده باشااند و  زااسااتر 

های و هداکثر ده سا  زندگی مشترک و بیشتر را داشته باشند و مالک ی  سا همچنین داشتن هداقل 

 به دلیلخروج از پژوهش هم داشااتن سااابقه بیماری عصاا ی، روانی و سااابقه بسااتری در بیمارسااتان 

محاساا ه هجم  منظوربه در ادامه ها بود.های اعصاااب و روان و ناق  و مخدوش بودن پرسااشاانامهبیماری

 375تعداد نمونه  هاآزمودنیافت  درصد 20و با توجه به اهتما   smartpls افزارنرم بر اسا نمونه آماری 

 د.نفر در نظر گرفته ش

 ابزارهای پژوهش

شنامه طالق عاطف. 1 س سنجش طالق عاطفی، مقیا  طالق عاطفی گاتمن . 2يپر یکی از ابزارهای رایج 

شامل جمالتی 2008) ست. این مقیا   شده ا ست در ازدواج گاتمن گرفته  شک ( که از کتاب موفقیت یا 

گویه  24فرد با آن موافق یا مخالف باشد. این مقیا   زندگی است که ممکن است های مخت فدرباره جن ه

یرد. گدارد و به شاایوه ب ه یا خیر باید به آن جواب داد. پاسااخ ب ه امتیاز ی  و پاسااخ خیر صاافر امتیاز می

 های ب ه بیشااتر باشااداساات. هر دقدر میزان جواب 24هداقل نمره در این مقیا  صاافر و هداکثر نمره 

شنامه عدد  س ست. نقطه برش این پر شتر ا ست که اگر نمره فردی با تر از آن  8اهتما  طالق عاطفی بی ا

ای توساااط شاااود که فرد مورد کم  هرفهباشاااد در معرض خطر طالق عاطفی قرار دارد و توصااایه می

 برای به دساات آوردن روایی سااازه از تح یل عام ی به روش درخشاای متخصااصااان مربوطه قرار گیرد.

واریماکس و آزمون اساکری اساتفاده شاد و بدین صاورس دهار عامل شاناساایی شاد: جدایی و فاصا ه از 

یکدیگر، اهسا  تنهایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صح ت و اهسا  بی هوص گی و بی قراری. بار عام ی 

میزان اعت ار مقیا   اتمنگداشاااته و بار عام ی مق ولی دارند.  قرار 80/0تا  49/0ها در دامنه همه گویه

ست. بریدیت و  75/0طالق عاطفی را  ضریب اعت ار ابزار 2010همکاران )گزارش نموده ا ( در پژوهش خود 

( آلفای کرون اخ برای اعت ار 1393. در پژوهش موسوی و رضازاده )اندآورده به دست 83/0طالق عاطفی را 

سگری  93/0مقیا   ست. در پژوهش مامی و ع شده ا شنامه ( 1393)ذکر  س آلفای کرون اخ برای پایایی پر

 ذکر شده است. 87/0

                                                           
1. multistage sampling 
2. Emotional Divorce Questionnaire 
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 شده است و نیتدو 1997توسط ولز در سا   پرسشنامه فراشناخت. 1يفراشناخت یپرسشنامه باورها. 2

 ا یمق  ی پرساشانامه فراشاناخت مورد بازنگری قرار گرفت.( 2004هاتون ) تیولز، کاترا ساپس توساط

پرسشنامه  نی. ادهدمی تفکراتشان را مورد سنجش قرار یدربارهافراد  یکه باورها یاماده 30 یخودگزارش

درباره  ییباورها ؛28و  23، 19، 10، 7، 1 ساااؤا سی مث ت درباره نگران یورهابا ا یپنج خرده مق یدارا

، 8 سؤا سی شناخت نانیدرباره اطم ییباورها؛ 21و  15، 11، 9، 4، 2 سؤا س و خطر افکار یریکنتر  ناپذ

و خرده  27و  27، 22، 20، 13، 6 ساااؤا سبه کنتر  افکار  ازیدرباره ن ییباورها؛ 29و  26، 24، 17، 14

بر اسااا   ا یمق نیدر ا هاپاسااخ. برگرفتدر  30و  18، 16، 12، 5، 3 سااؤا س یوقوف شااناخت مقیا 

تاً، (2موافقم ) ی، کم(1) ساااتمیموافق ن کرس؛یل ایدرجه 4 ا یمق ( 4موافقم ) کامالً، (3افقم )مو نسااا 

. است 120و هداکثر آن برابر  30برابر  یسؤال 30آزمون  نی. هداقل نمره کسب شده در اشوندمیمحاس ه 

ه و اعت ار پرسشنام ییروا منظوربه. آیدمیبه دست  هامقیا  ریفراشناخت با مجموع نمراس ز ینمره کل برا

تا  72/0از  هامقیا ( دامنه ضاااریب آلفای کرون اخ برای خرده 2004هاتون ) تیولز، کاترا قاسیدر تحق

کل پس از دوره  93/0 مایی برای نمره  بازآز به روش  یایی آن  پا و برای خرده  75/0روزه  22تا  118و 

( ضریب همسانی درونی آن 1387و همکاران ) ریگزارش شد. شیرین زاده دستگی 87/0تا  59/0 هامقیا 

تا  82/0ی آن در دامنه هامقیا و برای خرده  91/0را با کم  ضاااریب آلفای کرون اخ برای کل مقیا  

 یو هم ستگ 87/0تا  58/0آن با کل آزمون در دامنه  یهامقیا  ریز یگزارش کرده است. هم ستگ 68/0

 ،یریکنتر  ناپذ یهامقیا خرده  یکرون اخ برا یآلفا بیضااار بود. 62/0تا  26/0 نیب گریکدیبا  هاآن

ش خود مث ت، یباورها ر نمونه د بیبه ترت یبه کنتر  افکار منف ازیو ن یشناخت نانیاطم ،یشناخت یاریه

ست. در پژوهش  گزارش 71/0 و 80/0 و 81/0 و 86/0و  87/0 یرانیا  ییایپا زی( ن1392) زمان زادهشده ا

شنامه با روش آلفا س شنامه  یکرون اخ برا یپر س مث ت درباره  یباورها یهامقیا  ریز یو برا 81/0کل پر

 بیرتبه ت یشاااناخت یخودآگاهبه کنتر  افکار و  ازین ،یشاااناخت نانیو خطر، اطم یریکنتر  ناپذ ،ینگران

ست 77/0و  71/0، 72/0، 74/0، 60/0 ستگ نیریش قیآمد. در تحق به د  بیضر زی، ن(1387) یریزاده د

، 85/0 یری، کنتر  ناپذ81/0 یباور مث ت درباره نگران یکرون اخ برا یپرساااشااانامه با روش آلفا ییایپا

 ییایاپ آمد. به دسااات 83/0 یوقوف شاااناخت یو برا 81/0به کنتر  افکار  ازی، ن83/0 یشاااناخت نانیاطم

آن در دامنه  یهامقیا خرده  یو برا 73/0 ا یکل مق یآزمون را در فاصاا ه دهار هفته برا نیا ییبازآزما

ست. 83/0 تا 59/0 شنامه  یکرون اخ برا یآلفا زانیم( 1388و فرجاد ) یمحمدخان گزارش کرده ا س کل پر

و خطر،  ریکنتر  ناپذ ،یمث ت در مورد نگران یباورها یهامقیا خرده  یو برا 80/0 یفراشااناخت یباورها

 79/0 و 60/0، 83/0 ،71/0 ،52/0 بیبه ترت یشناخت یبه کنتر  افکار و خودآگاه ازین ،یشناخت نانیاطم

ساندکرده گزارش ستفاده از تح  یاسازه ییروا ی. در برر  دیائتصورس گرفته بود، مورد  یعام  لیآن که با ا

نددادهقرار  ی و ا فا ییاپا با آل یا  ریکل و ز یکرون اخ برا یآن را  گزارش  93/0الی  76/0 نیما ب هامق

و  یررسب پزش روان  یو  ینیدو روانشنا  بال  هیپرسشنامه به وس نیا اعت ار و ییروا نیهمچن اند وکرده

 بیضاار کرون اخ یآلفاروش  قیو از طر کردن مهیروش دو ن قیاز طر یبه منظور ساانجش انسااجام درون

                                                           
1.Meta-Cognitive Beliefs Questionnaire 
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نفر اجرا  52 یرو ا یپرسااشاانامه فراشااناخت مق( ییایبه منظور اعت ار )پا نیآمده همچن به دساات 79/0

 .(1385 و همکاران، یوسفیآمده است ) دست r=88/0آن  ییایپا بیو ضر دهیگرد
شنامه راهبردها. 3 س فرم کوتاه  جانیه یشااناخت یینظم جو پرسااشاانامه. 1يجانیه یينظم جو یپر

س سخه فار سک ین ص  یبر م نا یگارنف شنامه ا س سط  (CERQ) یجانیه یشناخت یینظم جو یپر و تو

است  یپرسشنامه دند بعد  یشده است و  نی( در کشور ه ند تدو2001) نهاونیاسپو  جیکرا ،یگارنفسک

 یمنف هایموقعیت ای عیاز تجربه کردن وقا پسافراد  یشااناخت ایمقاب ه یراه ردها ییکه جهت شااناسااا

ستفاده ساگیردمیقرار  موردا شنامه ری. بر خالف  س شکار ب ایمقاب ه هایپر صورس آ و  افکار فرد نیکه به 

 عیوقا ای یتجربه منف  یپرسشنامه افکار فرد پس از مواجهه با  نی، اشوندمیقائل ن زیتما یو یاعما  واقع

نامه پرسش نیا .استماده  36 یاست و دارا یابزار خودگزارش  یپرسشنامه  نیا .کندمی یابیارز زاآسیب

که هر فرد بعد از تجربه  یشاااناخت یراه ردها یابی( به منظور ارز2001) جیو کرا یتوساااط گارنفساااک

ابداع شاااده اسااات. هدف آن سااانجش  بردیم به کار یزندگ یهایندگیت ایکننده  دیتهد یرخدادها

مث ت،  دتمرکز مجد ،ینشاااخوارگر رش،یپذ ش،ی)مالمت خو جانیه یشاااناخت ییجونظم یهاا یرمقیز

( اسااات. گرانیمالمت د ،یفاجعه سااااز ،یریگ دگاهیمجدد مث ت، د یابیارز ،یزیرتمرکز مجدد بر برنامه

 نیا .ردیگی( صااورس م5 شااهیتا هم 1هرگز ) شااهیاز هرگز تا هم ایدرجهپنج کرسیل یبر م نا یگذارنمره

 یابیرا ارز یشااناخت یاراه رد خاص از راه رده  یاساات که هر کدام  ا یرمقیز 9نامه شااامل پرسااش

ستن د هاا یرمقی. زکنندیم صر دان ستن خود، مق صر دان رخداد، توجه مجدد  رشیپذ گران،یع ارتند از: مق

شا یدگونگ یبرا ریزیبرنامه سائل خو آن  تفکر درباره یبه جا ندیبرخورد با رخداد، توجه مث ت مجدد به م

ن بودن آ یدور نما )افکار مربوط به نساا   یدن به یمث ت، رساا یابیباز ارز ،ینشااخوار فکر ،یرخداد واقع

مقصاار  یراه ردها، راه ردها نیا انیکردن. از م یبار ت ق  تیرخدادها( و مصاا ریبا سااا سااهیرخداد در مقا

 یمنف یکردن رخداد راه ردها یبار ت ق  تیمصاا ،ینشااخوار فکر گران،یدانسااتن خود، مقصاار دانسااتن د

 یابیتوجه مث ت مجدد، باز ارز ،ریزیبرنامهتوجه مجدد به  رش،یذپ یهساااتند و راه ردها جانیه میتنظ

نه  ی. پرسشنامه فوق دارادهندیرا نشان م جانیه میمث ت تنظ یدور نما راه ردها  یبه  دنیمث ت و رس

ست دهیارائه گرد ریمربوط به هر بعد در جدو  ز سؤا سبوده که  ا یخرده مق  قینمره هر راه رد از طر. ا

تا  4از  ا یرمقیهر ز یها برانمره . دامنهدیآیاز راه ردها به دسات م  یداده شاده به هر  یهاجمع نمره

 نمره است. 180تا  36از  یاها در دامنه. جمع کل نمرهستا 20
ستفاده از ضر ییایپا( 2001) جیو کرا یآزمون گارنفسک سنجیروانمشخصاس  یدر بررس  بیآزمون را با ا

شنامه  93/0، 87/0، 91/0با برابر  بیکرون اخ به ترت یآلفا س ست آوردند. اعت ار پر سا به د سان بر ا  یهم

و در  65/0برابر  جانیه یشااناخت یمنف میتنظ ی( در راه ردها2006) جیکرا ،یتوسااط گارنفسااک ،یدرون

 80/0کرون اخ  یآلفا بیضرا بر اسا و اعت ار کل پرسشنامه  68/0برابر  یمث ت شناخت میتنظ یراه ردها

رسشنامه پ نیفرم کوتاه و ب ند ا نیهم ستگی ب اس ههمگرا پرسشنامه از طریق مح ییگزارش شده بود. روا

سک سط گارنف سرزنش د2006) جیکرا ،یتو سرزنش خود،  صوص نه عامل  کردن،  آمیزفاجعه گران،ی( در خ

شخوار فکر شده بود یابیتمرکز مث ت و ارز رش،یپذ ریزیبرنامهتمرکز مجدد بر  ،ین . مث ت مط وب گزارش 
                                                           
1.Emotional Regulation Strategies Questionnaire 
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محاساا ه ضااریب روایی  یبرا اندکردهگزارش  82/0پرسااشاانامه را  نی( اعت ار ا1386و جوکار ) یسااامان

در نظر  یجانیبه عنوان اختال  ه هاعاملاز   یاستر  و اضطراب که هر  ،ی، از سه عامل افسردگزمانهم

 85/0، 68/0ضاارایب  بیسااازه به ترت زمانهم ییروا جیتاقرار گرفته که ن یابیگرفته شااده بودند مورد ارز

ستفاده از آلفا شنامه با ا س ضر اعت ار پر شده بود. در پژوهش ها ست 86/0کرون اخ  یمط وب گزارش   به د

ستگ قیآزمون از طر ییروا زین رانیآمد. در ا س هاا یمق رینمره کل با نمراس ز یهم  شد که  یآزمون برر

نامه در پرساااش ییایپا (.1398،هساااینیگرفت )در برمیرا  56/0 نیانگیبا م 68/0تا  40/0از  یادامنه

 82/0نامه کل پرسااش یکرون اخ برا یآلفا بی( با اسااتفاده از ضاار1382) یوساافیتوسااط  یرانیفرهنگ ا

 یاو بر 61/0کل پرسشنامه  یبرا کرون اخ ی( آلفا1398) ینیهسدر پژوهش  نیگزارش شده است. همچن

 دست آمد. به 69/0و  65/0 بیبه ترت جانیه میمث ت تنظ یو راه ردها جانیه میتنظ یمنف یراه ردها

است که  یدهابزار خودگزارش  ی یزندگ  یمقیا  فرسودگی شر. 1یيزناشو يرسودگفپرسشنامه . 4

سودگ گیریاندازهبرای  ست. ا یها طراهزوج نیروابط ب یدرجه فر سط پا ا یمق نیشده ا ( 1996) نزیتو

 ،یاهسا  خستگ مثالً) یجسم یخستگ یجزء اص  3ماده دارد که شامل  21 ا یمق نیشده است. ا ابداع

شتن اختال س خواب( از پا افتادن عاطف یسست سردگ یو دا در دام افتادن( و از پا  دی،یناام ،ی)اهسا  اف

  یموارد روی  نیو خشاام به همساار( اساات. تمام ا یساارخوردگ ،ارزشاایبی)مثل اهسااا   یافتادن روان

 7ع ارس مورد نظر و ساطح  ربهمعرف عدم تج 1. ساطح شاودیم یگذارنمره ایدرجههفت کرسیل ا یمق

 ریها دستورالعمل ززوج نیب یفرسودگ زانیآوردن م به دست یبرا .موردنظر استع ارس  ادیمعرف تجربه ز

-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21که به مواد  ییازهایاو : امت مره ه :دشویماجرا 

شده 1 -2 شده 20، 19، 6، 3 مواد که به ییازهایدوم: امت مره ه .شوندمیاند با هم جمع داده  اند با داده 

مره ه او   ازیدهارم: امت مره ه .شودیکم م 32مره ه دوم از عدد  ازیسوم: امت مره ه .شوندمیهم جمع 

هاصل درجه  عدد .شودیم میتقس 21پنجم: عدد مره ه دهارم بر عدد  مره ه .شودیبا مره ه سوم جمع م

 .دنبا تر هست یفرسودگ زانیم انگریب تربزرگ.  زم به ذکر است که اعداد دهدیرا نشان م یفرسودگ
در  یدرون یدارای همسان ا یمق نینشان داده است که ا ییزناشو یفرسودگ ا یاعت ار مق بیضر یابیارز

 دتائیمث ت به  یارت اط هاییژگیبا و یمنف هاییهم سااتگ  هیبه وساا ییاساات. روا 90/0و  84/0دامنه 

س ست  دهیر سا  امن تیفینظر مث ت در مورد ارت اط، ک مانندا شک ت،یمکالمه، اه سا  ،ییوفاخود   اه

شش و جاذبه عاطف سر و ک یهدفمندی، ک س ت به هم س تیفین سخههاآن یرابطه جن شده. ن  های ترجمه 

، پرتغا  ا،یاساااپان  ،یدر نروژ، مجارساااتان، مکز یفرهنگ نیدر مطالعاس ب آمیزیموفقیتبه طور  ا یمق

سرا ست )پان لییفنالند و ا شده ا ستفاده  ش اعت ار (.2001،  ئس و  ئس 2003و نانز،  زیا ستفاده از   وهیبا ا

هه،   یدوره   ی برای 89/0 بازآزمون –آزمون  هه  ی یبرا 76/0ما ما دوره  یبرا 66/0و  دوره دو 

ضر هاآزمودنیبرای اغ ب  یدهارماهه بود. تداوم درون سنج بیبا   93/0تا  91/0 نیکه ب شد دهیثابت آلفا 

پا فا1384) دیینو زین رانی(. در ا1996 نز،یبود ) نه  240را در مورد  ا یمق نیکرون اخ ا ی( آل  120نمو

ستار و  ضر کرد رییگمع م اندازه 120پر  ینیهسدر پژوهش  نیهمچن .به دست آورد 86/0 اعت ار را بیو 

 به دست آمد. 75/0کل پرسشنامه  یبرا کرون اخ ی( آلفا1398)

                                                           
1.Couple Burnout Questionnaire 
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با توجه به اینکه پژوهش هاضر از نوع هم ستگی و همخوانی است، ط ق اصو  صحیح و ع می . اجرا شیوه

سا   sافزار نرمو بر ا a m p l e  power   375تعداد نمونه  هاآزمودنیافت  درصد 20و با توجه به اهتما 

شد شد که از بین  هاآزمودنیدر بین  هاپرسشنامهو  نفر در نظر گرفته  شد هایپرسشنامهتوزیع  ه با انجام 

 350تعداد  تیپرسااشاانامه مورد تح یل قرار گرفته شااد. در نها 350ناق   هایپرسااشاانامهخارج نمودن 

شنامه کامل در مح س مورد تجزیه و تح یل قرار  smart pls 8.3 یابیمد   افزارنرمو  spss افزارنرم طیپر

 گرفت.
 

 اهیافته

 دهندگانپاسخکه بیشترین درصد ( بود 84/2) 78/39 کنندهشرکتمیانگین و انحراف معیار سن زنان 

صد زنان  42/35 صد  سا  45با تر از سنین  از لحاظدر سخو کمترین در  30تا  25بین  42/3 دهندگانپا

درصد زنان دارای مدرک لیسانس و کمترین  14/39 دهندگانپاسخبیشترین درصد  همچنین بودند. سا 

سخدرصد  شترین درصد  بودند. دکترادرصد زنان دارای مدرک  42/3 دهندگانپا سخبی  71/27 دهندگانپا

سخسا  و کمترین درصد  26با تر از درصد زنان دارای مدس تأهل  درصد زنان از لحاظ  57/4 دهندگانپا

صد و  سا  بودند 5 زیرمدس تأهل  شترین در سخبی صد  سهدارای  42/29 دهندگانپا فرزند و کمترین در

درصد زنان  42/39 دهندگانپاسخبیشترین درصد  همچنین فرزند بودند.بدون درصد  57/2 ندگاندهپاسخ

شغ ی  ضعیت  صد  دارخانهاز لحاظ و سخو کمترین در شغ ی  85/4 دهندگانپا ضعیت  صد از لحاظ و در

 رسمی بودند.

 متغیرهای پژوهشگرایش به مرکز و پراکندگي و توزیع نرمال  هایشاخص. 1 جدول
 خطای معیار ضریب کجي ضریب کشیدگي انحراف استاندارد میانگین متغیر

 24/0 -52/0 25/1 41/7 27/35 طالق عاطفی

 42/0 -86/0 45/1 34/13 26/57 یمث ت درباره نگران یباورها

 یریکنتر  ناپذ باورهایی درباره

 و خطر افکار

52/43 46/11 32/1 73/0- 36/0 

 نانیدرباره اطم ییباورها

 یشناخت

32/25 12/7 11/1 54/0- 32/0 

به کنتر   ازیدرباره ن ییباورها

 افکار

69/37 31/8 22/1 65/0- 54/0- 

ی )خودآگاهی وقوف شناخت

 شناختی(

65/21 83/6 10/1 47/0- 24/0 

 میتنظ یمنف یراه ردها

 جانیه

44/18 69/6 32/1 62/0- 34/0 

 27/0 -42/0 22/1 21/4 21/13 مقصر دانستن خود

 32/0 -57/0 24/1 43/5 64/17 گرانیدانستن دمقصر 

 36/0 -65/0 43/1 52/7 79/19 ینشخوار فکر
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 42/0 -87/0 56/1 76/9 15/23 کردن رخداد یبار ت ق  تیمص

 میمث ت تنظ یراه ردها

 جانیه

08/12 21/3 65/1 71/0 32/0 

 421/0 84/0 82/1 09/4 10/13 رشیذپ

 35/0 -72/0 74/1 52/3 32/12 ریزیبرنامهتوجه مجدد به 

 37/0 -73/0 76/1 79/3 57/12 توجه مث ت مجدد

 29/0 -65/0 54/1 75/2 76/11 مث ت یابیباز ارز

 27/0 -62/0 47/1 43/2 69/10 دور نما  یبه  دنیرس

 28/0 -68/0 32/1 65/6 78/30 یجسم یخستگ

 34/0 -86/0 89/1 63/9 63/34 یاز پا افتادن عاطف

 312/0 -74/0 75/1 57/7 29/32 یروان از پا افتادن

 

 آمده است. به دست 41/7و انحراف معیار  27/35بیشترین میانگین در رابطه با طالق عاطفی در زنان برابر با 

 گرانیباورهای مث ت در مورد ندر زنان مربوط به  باورهای فراشناختی هایمؤلفهبیشترین میانگین در رابطه با 

بیشترین میانگین در رابطه با  است خودآگاهی شناختی() یشناختوقوف  و کمترین میانگین مربوط به

و کمترین کردن رخداد  یبار ت ق  تیمصدر زنان مربوط به  جانیه میتنظ یمنف یراه ردها هایمؤلفه

 میتنظ ث تم یراه ردها هایمؤلفهاست. بیشترین میانگین در رابطه با  مقصر دانستن خودمیانگین مربوط به 

 .استدور نما   یبه  دنیرسو کمترین میانگین مربوط به  رشیذپ یراه ردهادر زنان مربوط به  جانیه

و کمترین  یدر زنان مربوط به از پا افتادن عاطف فرسودگی زناشویی هایمؤلفهمیانگین در رابطه با  نیشتریب

 عنوان ،است( -2و  2از آنجایی که میزان ضریب کجی بین )است.  یجسم یمیانگین مربوط به خستگ

 توانمی  یآمار پارامترشاخ   ترینمناسببه عنوان  که توزیع فوق نرما  است و از میانگین شودمی

 استفاده کرد.

 

 آن با حضور متغیر میانجي هایمؤلفهمعناداری روابط و شدت و جهت متغیرها و  2 جدول

ضرایب  نتیجه

 معناداری

Pvalues  ضرایب

 استاندارد

 مدل  

 طالق عاطفی <- یمث ت درباره نگران یباورها 668/0 001/0 42/13 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- یمث ت درباره نگران یباورها 653/0 001/0 37/11 معنادار

 طالق عاطفی <-و خطر افکار  یریکنتر  ناپذی باورها 654/0 001/0 75/11 معنادار

 فرسودگی زناشویی <-و خطر افکار  یریکنتر  ناپذی باورها 649/0 001/0 63/9 معنادار

 طالق عاطفی <- یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها 639/0 001/0 63/8 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها 593/0 001/0 84/7 معنادار

 طالق عاطفی <-به کنتر  افکار  ازیدرباره ن ییباورها 667/0 001/0 84/9 معنادار

 فرسودگی زناشویی <-به کنتر  افکار  ازیدرباره ن ییباورها 628/0 001/0 14/8 معنادار

 طالق عاطفی <-(یشناخت ی)خودآگاه یوقوف شناخت -623/0 001/0 74/9 معنادار



  12 |                                                                                    2شماره      |   2دوره     |1400   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 فرسودگی زناشویی <-(یشناخت ی)خودآگاه یوقوف شناخت -567/0 001/0 45/6 معنادار

 طالق عاطفی <- جانیه میتنظ یمنف یراه ردها 715/0 001/0 13/13 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- جانیه میتنظ یمنف یراه ردها 645/0 001/0 85/10 معنادار

 طالق عاطفی <- مقصر دانستن خود 647/0 001/0 78/10 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- مقصر دانستن خود 569/0 001/0 74/8 معنادار

 طالق عاطفی <- گرانیمقصر دانستن د 695/0 001/0 37/12 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- گرانیمقصر دانستن د 587/0 001/0 68/9 معنادار

 طالق عاطفی <- ینشخوار فکر 723/0 001/0 63/13 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- ینشخوار فکر 672/0 001/0 63/13 معنادار

 طالق عاطفی <- کردن رخداد یبار ت ق  تیمص 798/0 001/0 74/11 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- کردن رخداد یبار ت ق  تیمص 754/0 001/0 73/15 معنادار

 طالق عاطفی <- جانیه میمث ت تنظ یراه ردها -673/0 001/0 75/10 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- جانیه میمث ت تنظ یراه ردها -650/0 001/0 74/8 معنادار

 طالق عاطفی <- رشیذپ -721/0 001/0 25/9 معنادار
 فرسودگی زناشویی <- رشیذپ -704/0 001/0 23/11 معنادار
 طالق عاطفی <- ریزیبرنامهتوجه مجدد به  -675/0 001/0 69/10 معنادار
 فرسودگی زناشویی <- ریزیبرنامهتوجه مجدد به  -638/0 001/0 32/8 معنادار
 طالق عاطفی <- توجه مث ت مجدد -693/0 001/0 77/11 معنادار
 فرسودگی زناشویی <-توجه مث ت مجدد  -674/0 001/0 65/9 معنادار
 طالق عاطفی <- مث ت یابیباز ارز -649/0 001/0 37/9 معنادار
 فرسودگی زناشویی <-مث ت  یابیباز ارز -623/0 001/0 83/7 معنادار
 طالق عاطفی <- دور نما  یبه  دنیرس -627/0 001/0 65/8 معنادار
 فرسودگی زناشویی <- دور نما  یبه  دنیرس -612/0 001/0 64/6 معنادار
 طالق عاطفی <-س   دل ستگی  -692/0 001/0 44/11 معنادار

 فرسودگی زناشویی <-س   دل ستگی  641/0 001/0 05/10 معنادار

 طالق عاطفی <- یفراشناخت یباورها 650/0 001/0 28/10 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- یفراشناخت یباورها 618/0 001/0 39/8 معنادار

 طالق عاطفی <- راه ردهای نظم جویی هیجانی -694/0 001/0 94/11 معنادار

 فرسودگی زناشویی <- راه ردهای نظم جویی هیجانی -647/0 001/0 79/9 معنادار

 طالق عاطفی <- فرسودگی زناشویی 726/0 001/0 22/12 معنادار
 

 و باورهای فراشناختیبین  غیرمستقیمکه مسیر  دهدمیآمده نشان  به دستنتایج ضرایب معناداری 

سطح  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(408/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0اطمینان 

دارد. همچنین در خصوص هر  جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  باورهای فراشناختیبرای دو متغیر 

و خطر  یریدرباره کنتر  ناپذ ییباورها ،یمث ت درباره نگران یورهابا) یفراشناختباورهای  هایمؤلفهی  از 

 دآگاهیی یا خووقوف شناخت به کنتر  افکار و ازیدرباره ن ییباورها ،یشناخت نانیدرباره اطم ییافکار، باورها
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 و یمث ت درباره نگران یورهاکه مسیر بین با دهدمیآمده نشان  به دستنتایج ضرایب معناداری  ی(شناخت

سطح  در T.value دار ضرایب معناداریطالق عاطفی با توجه به مق با فرسودگی زناشویی گریمیانجی

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(415/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0اطمینان 

 ییرهادارد. مسیر بین باو جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش ی مث ت درباره نگران یورهابرای دو متغیر با

طالق عاطفی با توجه به مقدار  با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و و خطر افکار یریدرباره کنتر  ناپذ

 VAF(418/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value ضرایب معناداری

طالق  و و خطر افکار یریدرباره کنتر  ناپذ ییبرای دو متغیر باورها فرسودگی زناشویینشان داده است که 

رسودگی ف گریمیانجی ی وشناخت نانیدرباره اطم ییبین باورها ریمس دارد. جزئی گریمیانجیعاطفی نقش 

. استمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با زناشویی

 ییبرای دو متغیر باورها فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(402/0شمو  واریانس یا ) نتایج

به  ازیدرباره ن ییبین باورها ریمس دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  یشناخت نانیدرباره اطم

 T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی وکنتر  افکار 

فرسودگی نشان داده است که  VAF (406/0واریانس یا ) شمو  . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در

 دارد. یجزئ گریمیانجیبه کنتر  افکار و طالق عاطفی نقش  ازیدرباره ن ییبرای دو متغیر باورها زناشویی

ا توجه طالق عاطفی ب با فرسودگی زناشویی گریمیانجی ی وشناخت ی یا خودآگاهیبین وقوف شناخت ریمس

 (397/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value به مقدار ضرایب معناداری

VAF  الق و ط یشناخت ی یا خودآگاهیبرای دو متغیر وقوف شناخت فرسودگی زناشویینشان داده است که

 دارد. جزئی گریمیانجیعاطفی نقش 

 یجانیه یینظم جو یبین راه ردها غیرمستقیمکه مسیر  دهدمیآمده نشان  به دستنتایج ضرایب معناداری 

سطح  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(403/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0اطمینان 

دارد. همچنین در  جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  یجانیه یینظم جو یبرای دو متغیر راه ردها

 یراه ردها؛ جانیه میتنظ یمنف یراه ردها) یجانیه یینظم جو یراه ردها هایمؤلفهخصوص هر ی  از 

مث ت  یکردن رخداد و راه ردها یبار ت ق  تیمص ،ینشخوار فکر گران،یمقصر دانستن خود، مقصر دانستن د

 دنیرس ،مث ت یابیتوجه مث ت مجدد، باز ارز ،ریزیبرنامهتوجه مجدد به  رش،یذپ یراه ردها ؛جانیه میتنظ

 میظتن یمنف یراه ردهاکه مسیر بین  دهدمیآمده نشان  به دستنتایج ضرایب معناداری  (دور نما  یبه 

 در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و جانیه

فرسودگی نشان داده است که  VAF(395/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان 

سیر دارد. م جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  جانیه میتنظ یمنف یراه ردهابرای دو متغیر  زناشویی

طالق عاطفی با توجه به مقدار  با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و مقصر دانستن خود یراه ردهابین 

 VAF(389/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value ضرایب معناداری

 و طالق عاطفی نقش مقصر دانستن خود یراه ردهابرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که 

 با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و گرانیمقصر دانستن د یراه ردهامسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجی
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شمو   . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری

مقصر دانستن  یراه ردهابرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(380/0واریانس یا )

گی فرسود گریمیانجی و ینشخوار فکرمسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  گرانید

. استمعنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با زناشویی

 ینشخوار فکربرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(402/0شمو  واریانس یا ) نتایج

 یگرمیانجی وکردن رخداد  یبار ت ق  تیمصمسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش 

 99/0سطح اطمینان  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی

برای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(406/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار 

 ت مث یراه ردهامسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش کردن رخداد  یبار ت ق  تیمص

 T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و جانیه میتنظ

 .استمعنادار  99/0سطح اطمینان  در

 یراه ردهابرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(412/0شمو  واریانس یا ) نتایج

 و رشیذپ یراه ردهامسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  جانیه میمث ت تنظ

سطح  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(414/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0اطمینان 

 توجه مجدد بهمسیر بین  دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  رشیذپ یراه ردهابرای دو متغیر 

 T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و ریزیبرنامه

فرسودگی نشان داده است که  VAF(406/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  در

ر بین مسی دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  ریزیبرنامهتوجه مجدد به برای دو متغیر  زناشویی

 طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و توجه مث ت مجدد

T.value (413/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  درVAF  نشان داده است که

سیر م دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  توجه مث ت مجددبرای دو متغیر  فرسودگی زناشویی

 طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و مث ت یابیباز ارزبین 

T.value (410/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  درVAF  نشان داده است که

سیر بین م دارد. جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  مث ت یابیباز ارزبرای دو متغیر  فرسودگی زناشویی

 طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشویی گریمیانجی و دور نما  یبه  دنیرس

T.value (414/0شمو  واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  99/0سطح اطمینان  درVAF  نشان داده است که

 ارد.د جزئی گریمیانجیو طالق عاطفی نقش  دور نما  یبه  دنیرسبرای دو متغیر  فرسودگی زناشویی

 اندازه اثر() صنعتیا آزمون طالیي  F 2 آزمون

 کل بر اسا رفتار  بینیپیش به دن ا که  R2یا آزمون طالیی صنعت آزمونی است که بر خالف  F 2آزمون 

غیر مت بینیپیشتنها ده سهمی در  صورسبه، این آزمون بیان هر کدام از متغیرها استمتغیرهای مستقل 

 .شودمی)قوی( مقایسه  35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(، 02/0آمده با سه مقدار  به دستوابسته دارد. مقادیر 
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 یا آزمون طالیي صنعت F 2 آزمون. 3 جدول

 ییزناشو یفرسودگ عاطفیطالق   

 209/0 235/0 یفراشناخت یباورها

 169/0 197/0 یمث ت درباره نگران یباورها

 143/0 183/0 و خطر افکار یریکنتر  ناپذ باورهایی درباره

 125/0 154/0 یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها

 138/0 176/0 به کنتر  افکار ازیدرباره ن ییباورها

 117/0 132/0 )خودآگاهی شناختی(ی وقوف شناخت

 224/0 235/0 جانیه میتنظ یمنف یراه ردها

 139/0 157/0 مقصر دانستن خود

 163/0 194/0 گرانیمقصر دانستن د

 186/0 209/0 ینشخوار فکر

 207/0 226/0 کردن رخداد یبار ت ق  تیمص

 213/0 228/0 جانیه میمث ت تنظ یراه ردها

 184/0 219/0 رشیذپ

 173/0 198/0 ریزیبرنامهتوجه مجدد به 

 185/0 206/0 توجه مث ت مجدد

 147/0 174/0 مث ت یابیباز ارز

 124/0 165/0 دور نما  یبه  دنیرس

 228/0 256/0 راه ردهای نظم جویی هیجانی

 - 285/0 فرسودگی زناشویی

 

 یدروناستفاده شد، در مد   CVCOMاز شاخصی به نام  گیریاندازه یرونیبکه در مد   طورهمان

با دستور  ؛ کهشودمی، استفاده استکه مخفف روایی متقاطع افزونگی  CVREDساختاری( از شاخ  )

. در دستور شودمی)قوی( مقایسه  35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(، 02/0این شاخ  را با عدد  پوشیدشم

این  اندتومید  کیفیت مناس ی داشته باشد کرده و اگر م پوشیدشمرا  زاهادرون سؤا سفقط  پوشیدشم

 کند. بینیپیشاعداد را نزدی  به مقدار ق ل 
 

 آزمون کیفیت مدل ساختاری .4 جدول
 

Q² (=1-SSE/SSO) 

 487/0 طالق عاطفی

 365/0 فرسودگی زناشویی
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ما برای ا استکمی بیشتر از قوی  فرسودگی زناشوییکیفیت روایی متقاطع افزونگی مد  ساختاری برای 

خش در ب گیریاندازهآمده از مد   به دستنتایج  بر اسا کیفیت بسیار قوی دارد. از طرفی  طالق عاطفی

CVCOM   با مد  ساختاری هر دو از  گیریاندازهنیز از کیفیتی بسیار قوی برخوردار بود که نتایج مد

شخ  تا م رویممیمد  ک ی  هایآزمون. اکنون به سراغ باشندمیبرخوردار مناسب و با یی  نس تاًکیفیت 

( 2016) گلنیر  ی تحقیق ترکی ی از دو مد  است.زیرا مد  اص؛ ما از نتایج ده وضعیتی دارد بینیپیششود 

 >08/0SRMR؛ که نمود ارائهرا به عنوان تنها آزمون برازشی قابل اتکا برای مد   SRMRآزمون برازش 

 =SRMR 054/0 > 0 /08میزان باید باشد که نشان دهد آزمون از برازش برخوردار است. در این پژوهش 

 آزمون از برازش مط وبی برخوردار است. دهدمیآمده است که نشان  به دست

 

  با حضور میانجي استاندارد ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایبنهایي مدل  1ل کش

 

 گیریبحث و نتیجه

و  یفراشناخت یبر اسا  باورها نیزوج یطالق عاطف بینیپیش یبرا یارائه مدلهدف پژوهش هاضر 

استفاده از روش مد  یابی بود. در زنان  ییزناشو یفرسودگ گریمیانجیبا  یجانیه یینظم جو یراه ردها

های گردآوری شده در آزمون معاد س ساختاری برای ارزیابی دگونگی برازش مد  ساختاری با داده

براین بنا؛ شد تائیدبدین ترتیب فرض صفر رد و فرض خالف  ؛پژوهش با مد  نظری مطابقت دارد هایسؤا 

که  طورهمانهای گردآوری شده برازش دارد. که مد  ساختاری پژوهش با داده شودمیگیری دنین نتیجه

 یمالهظه شد بررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که مسیر مستقیم باورها

، و خطر افکار یریدرباره کنتر  ناپذ ییباورها ،یمث ت درباره نگران یورهاآن )با هایمؤلفهو  یفراشناخت
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 ی یا خودآگاهیوقوف شناخت به کنتر  افکار و ازیدرباره ن ییباورها ،یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها

 ،یمث ت درباره نگران یورهاآن )با هایمؤلفهو  یفراشناخت یمعنادار باورهارابطه با طالق عاطفی  ی(شناخت

به  ازیدرباره ن ییباورها ،یشناخت نانیدرباره اطم ییو خطر افکار، باورها یریدرباره کنتر  ناپذ ییباورها

. بر همین اسا  کندمی تائیدبا طالق عاطفی را  ی(شناخت ی یا خودآگاهیوقوف شناخت کنتر  افکار و

تا نتایج ضریب ب بر اسا  رابطهشدس و جهت  منظوربه. شد تائیدبیان داشت که فرضیه پژوهش  توانمی

با یی دارد و  نس تاًبا طالق عاطفی شدس اثر  650/0به اندازه  یفراشناخت یبیان داشت که باورها توانمی

عه مراج متأهلدر بین زنان  یفراشناخت ی، بدین معنا که هر ده میزان باورهااستآن مث ت  رابطهنیز جهت 

شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش و یا کاهش  سالمت هایخانهکننده به 

 نس تاً هد  ( در668/0) یمث ت درباره نگران یورهابا مؤلفهطرفی میزان این شدس اثر در خصوص  . ازیابدمی

نان در بین ز یمث ت درباره نگران یورها، بدین معنا که هر ده میزان بااستآن مث ت  رابطهبا  و نیز جهت 

شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش  سالمت هایخانهمراجعه کننده به  متأهل

طر و خ یریدرباره کنتر  ناپذ ییباورها مؤلفهمیزان این شدس اثر در خصوص همچنین . یابدمیو یا کاهش 

 یی، بدین معنا که هر ده میزان باورهااستآن مث ت  رابطهبا  و نیز جهت  نس تاًهد  ( در654/0افکار )

ش شهر تهران افزای سالمت هایخانهمراجعه کننده به  متأهلو خطر افکار در بین زنان  یریدرباره کنتر  ناپذ

. از طرفی میزان این شدس اثر در خصوص یابدمیو یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش و یا کاهش 

، بدین است منفیآن  رابطهبا  و نیز جهت  نس تاً هد  ( در-639/0) یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها مؤلفه

 هایخانهمراجعه کننده به  متأهلدر بین زنان  یشناخت نانیدرباره اطم ییمعنا که هر ده میزان باورها

 . از طرفی میزانیابدمیشهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا افزایش  سالمت

با  و نیز جهت  نس تاًهد  ( در-667/0به کنتر  افکار ) ازیدرباره ن ییباورها مؤلفهاین شدس اثر در خصوص 

 تأهلمبه کنتر  افکار در بین زنان  ازیدرباره ن یی، بدین معنا که هر ده میزان باورهااست منفیآن  رابطه

شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا  سالمت هایخانهمراجعه کننده به 

 یشناخت ی یا خودآگاهیوقوف شناخت مؤلفه. از طرفی میزان این شدس اثر در خصوص یابدمیافزایش 

یا  ی، بدین معنا که هر ده میزان وقوف شناختاست منفیآن  رابطهبا  و نیز جهت  نس تاً هد  ( در-623/0)

شهر تهران افزایش و یا کاهش  سالمت هایخانهمراجعه کننده به  متأهلدر بین زنان  یشناخت خودآگاهی

 هایپژوهشنتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج  .یابدمییابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا افزایش 

 ،(1395همکاران )و  یاریخوب ،(1398پور ) انیآزاد (،1399همکاران )ابراهیمی و صورس گرفته توسط 

ساکاتا و  ،(2019) نتریکارپاسترابرس و  (،1395) یکرد، عنایت پور و دره (1395همکاران )فرد و  یصمد

اغ ب همخوان است. بر این اسا   ،(2016)و هولمز  کیتسون ،(2017) هولمن رسون و  ،(2019مکینز )

. است یرگیدر روابط خود با د هاآننگرش  وهیش تأثیرتحت  کنندمیتجربه  نیکه زوج یفرد نیمشکالس ب

 یندهایو فرا عی. فراشناخت به ساختارها، دانش، وقاشودمی دهینام یفراشناخت ینگرش باورها وهیش نیا

 یهیطهو وارد  دهندمیآن را مورد توجه قرار  اد(. فراشناخت آنچه که افر2009ولز،دارد )اشاره  شناختیروان

ه کار ب اهساساتشانافکار و  میتنظ یکه افراد برا ییانواع راه ردها تأثیرو  هاارزیابی، کنندمیخود  یاریهوش

 و همکاران، منزیلاست )شده  فیافکار تعر  یو نظارس بر  ی. فراشناخت به آگاهدهدمیرا شکل  برندمی



  18 |                                                                                    2شماره      |   2دوره     |1400   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

و د یدارا یفراشناخت یندهایفرآ ؛تفکر است ندیفراشناخت، فکر کردن درباره فرا ن،یا بر(. عالوه 2010

ت که . مطالعاس نشان داده اسیو تجربه فراشناخت ی: دانش فراشناختگرندیکدیمستقل اما مرت ط با  یجن ه

 فراشناخت ی  مفهوم؛ بر همین اسا  نقش دارد یدر م تال شدن به اختال س اضطراب یفراشناخت یباورها

 ردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارس و یا است که شامل دانش )باورها(، فرایندها و راه دندوجهی

 ،یشناکیاند ،یبودن نگران دیمث ت به مف یفراشناخت ی(. باورها2013)ه ن و همکاران، کنندمیکنتر  

به نظر برسند. با  یباورها منطق نیمشابه اشاره دارند. ممکن است در ظاهر ا یراه ردها ریو سا یابیدیتهد

 عیوقا یمنف یو معنا تیبه اهم یفراشناخت یشده دارند. هوزه دوم باورها فیتحرو  وبیمع تیها  ماه نیا

 یجا عیدر دو دسته وس یمنف یمتداو ( ربط دارد. فراباورها یمثا ، افکار و باورها ی)برا یدرون یشناخت

ر  شکست در کنت نهیزم ییفراباورها نی. دنخطر افکارو  تیافکار و معنا، اهم یریناپذ کنتر  :رندیگیم

 .دشویم یذهن عیوقا ییزا دیو تهد یمنف ریمنجر به تفس زین دهیپد نی. همکنندیرا فراهم م ارافک

 یینظم جو یبررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که مسیر مستقیم راه ردها

مقصر دانستن خود، مقصر دانستن  یراه ردها؛ جانیه میتنظ یمنف یراه ردهاآن ) هایمؤلفهو  یجانیه

 رش،یذپ یراه ردها ؛جانیه میمث ت تنظ یکردن رخداد و راه ردها یبار ت ق  تیمص ،ینشخوار فکر گران،ید

با  با طالق عاطفی (دور نما  یبه  دنیرس ،مث ت یابیتوجه مث ت مجدد، باز ارز ،ریزیبرنامهتوجه مجدد به 

 یینظم جو یمعنادار راه ردها رابطهکه خ ر از وجود  است 01/0که کمتر از  سطح معناداریتوجه به 

مقصر دانستن خود، مقصر دانستن  یراه ردها؛ جانیه میتنظ یمنف یراه ردهاآن ) هایمؤلفهو  یجانیه

 رش،یذپ یراه ردها ؛جانیه میمث ت تنظ یکردن رخداد و راه ردها یبار ت ق  تیمص ،ینشخوار فکر گران،ید

 با طالق عاطفی (دور نما  یبه  دنیرس ،مث ت یابیتوجه مث ت مجدد، باز ارز ،ریزیبرنامهتوجه مجدد به 

 پور انیصورس گرفته توسط آزاد هایپژوهش. نتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج کندمی تائیداست را 

 ،(2019ساکاتا و مکینز ) ،(1395زاده ) یسیع ،(1396)و همکاران  بشارس ،(1397) نجفی و نامنی ،(1398)

دانسون  ،(2017) سو ستد ،(2017لیچستین و یوانگ ) ،(2017سافستروم و همکاران ) ،(2018جنفریو )

 د افراد اهساساس منفیشوکه تنظیم هیجانی باعث می در پژوهش انجام شده به این نتیجه رسید (2015)

موقعیت را بهتر درک نمایند و یاد بگیرند دگونه تا  کندمیکم  به زوجین و  کندمیو مث ت را تعدیل 

سازماندهی ظرفیت روانی، ذهنی و رضایت از زندگی و کیفیت روابط  خود را مدیریت کنند و این هایهیجان

مهارس، تنظیم هیجانی هستند، یعنی کسانی که اهساساس  . افرادی که دارایدهدمیبین زوجین را ارتقاء 

اهساساس دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی با  و کنندمیرا تنظیم  هاآنو  شناسندمی خود را به خوبی

ز ا رابطهزوجین این  روابطدر نتیجه در  باشندمی مخت ف موفق و کارآمد هایهوزه، در کنندمیآن برخورد 

 انجام شده نتایج نشان داده است که هایپژوهشدر  .(1395زاده، )عیسی کیفیت با یی برخوردار هستند

ذارد، از گ تأثیرمشکالس زناشویی زوجین بر  تواندمیراه ردهای نظم جویی هیجانی تا هد زیادی  استفاده از

ز های ق ل ابین این دو متغیر در ابعاد گوناگون رابطه وجود دارد. یکی از عوام ی که افراد در مشاورهطرفی 

و  )نامنی استراه ردهای نظم جویی هیجان دهند، توجه به خصیصه شخصیتی  ازدواج بایستی مدنظر قرار

درک متقابل زوجین نس ت به یکدیگر و عامل مهم در   راه ردهای نظم جویی هیجان ی. (1397فی، نج

جموع و در م یکه با سالمت عاطف است یزندگ کنتر  و مدیریت بهنگام و مناسب هیجاناس در بروز تعارضاس
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-یبه عنوان س   شناخت یجانیه یینظم جو یراه ردها افزون بر آن ؛افراد ارت اط دارد یبا سالمت روان

 جاناسینامناسب ه یو راه ردها یزیکه عدم برون ر شودمیدر نظر گرفته  نیزوج نیدر روابط ب یعاطف

 یینظم جو ی. راه ردها(2017همکاران، )سافستروم و شود یم نیدر روابط زوج یمشکالت جادیمنجر به ا

ثار قابل مالهظه است که آ اریبس یموضوع جاناس،یدر گستره ه یتیشخص صهیخص ا یباه عناوان  یجانیه

بط از مسائل مربوط به روا ایگوشه تواندمیداشته و  یفرد نیبر روابط ب یانکار رقابالیغ جیمشاهود و نتاا

و  باباخانی) ، روشن کندبندندمی ییزناشاو ماانیدو فرد کاه پ نیب یقالب روابط عاطف را در یخاانوادگ

 (.1395 ،رضایی

 های س بر اسا   نیزوج یطالق عاطف بینیپیش یبرا یهای این پژوهش مؤید آن است که ارائه مدلیافته

با مد   ییزناشو یفرسودگ گریمیانجیبا  یجانیه یینظم جو یو راه ردها یفراشناخت یباورها ،یدل ستگ

همچنین بررسی مسیر مستقیم پژوهش نشان داده  ؛نظری مطابقت داشته و از برازش مط وبی برخوردار است

 طالق عاطفی با یجانیه یینظم جو یو راه ردها یفراشناخت یباورها ،یدل ستگ هایس  است که بین 

رابطه معناداری وجود دارد و از طرفی بررسی مسیر غیرمستقیم پژوهش نشان داده است که  متأهلزنان 

 یفرسودگ گریمیانجی و یجانیه یینظم جو یراه ردها ی،فراشناخت یباورها ،یدل ستگ هایس  بین 

هران شدس اثر مط وبی داشته شهر ت سالمت هایخانهمراجعه کننده به  متأهلزنان  طالق عاطفی با ییزناشو

 یهاپژوهش گریمانند د قیتحق نیپژوهش هاضر، ا یو اصول حیدر جهت انجام صح یبه رغم تالش جداست. 

 هانآبرطرف کردن  یمواجه بود که تالش برا یو مشکالت هامحدودیتبا  ،یمسائل انسان طهیانجام شده در ه

 اهمحدودیتاز  یکپژوهش باشد  نیبه دست آمده در ا جیبر نتا یدییمهر تأ تواندمی ،یآت هایپژوهشدر 

ا  اعم یو در آن کنترل بود یپژوهش از نوع هم ستگ نیکه ا لیدل نی، بدشودمیبه روش پژوهش مربوط 

بوده  نیپژوهش تالش بر ا نیدر ا نیهمچن م؛یکن یرا بررس یرابطه ع ت و مع ول میتوانمینشده است و ما ن

 یباورها ،یدل ستگ هایس  اسا   بر نیزوج یطالق عاطف بینیپیش یبرا یاست که به ارائه مدل

ده مراجعه کنن متأهلزنان  ییزناشو یفرسودگ گریمیانجیبا  یجانیه یینظم جو یو راه ردها یفراشناخت

مزاهم )نگرش افراد،  یرهایشود، اما متغ دهیسنج یپژوهش یسالمت شهر تهران به کم  ابزارها هایخانهبه 

اده قرار د تأثیررا تحت  جیممکن است نتا زی( ن... ییپاسخگو مانخانواده، ز یجوّ عاطف ط،یمح طیسن، شرا

 باشند.

در  یشخص یهاگزارش کهمعنا  نیبد ؛است یدهخود گزارش یهاا یمق بر اسا  هاافتهیعالوه بر آن،  

د مستع ،یشخص یمعرف یهاوهیو ش یدهناخودآگاه، تعصب در پاسخ یهادفاع لیها اصو ً به دلنامهپرسش

خود  یهاتوجه به وضع موجود، پاسخ یبه جا دهیپاسخدر هنگام  متأهلهستند و ممکن است زنان  فیحرت

 تیخواهد گذاشت و در نها تأثیر جیبر نتا یامر به نوع نیرا با توجه به وضع مط وب ارائه داده باشند که ا

 یجیموضوع پژوهش و نتا زیپژوهش ون یرهایابزارها و متغ در خصوص متأهلهمه زنان  هیعدم امکان توج

را تحت پوشش خود  جیکه ممکن است نتا ردیگیبرممراجعه کننده در  متأهلزنان  یپژوهش برا نیکه ا

به نتایج  با توجه. شدیکسب م یبهتر جینتا ییگودقت پاسخ با  رفتنبا  شدیم سریامر م نیقرار دهد، اگر ا

 ینیبپیشو با توجه به نقش  استپژوهش، از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیماس مهم زندگی 

 یجانیه یینظم جو یو راه ردها یفراشناخت یباورها ،یدل ستگ هایس   بر اسا  طالق عاطفیکنندگی 
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افزایش ایجاد بسترهای ارت اطی  منظوربه شودمیاز این رو پیشنهاد  ییزناشو یفرسودگ گریمیانجیبا 

قرار داده شود. در این  هاآنمناسب در زمینه کم  به به ودی روابط زوجین امکاناس مناسب در اختیار 

هل  هایمهارسارت اطی و  هایمهارس زم در زمینه  هایآموزشکه به زوجین  شودمیخصوص پیشنهاد 

ارتقاء میزان به ود  منظوربهزوج درمانی، در هوزه مخت ف  هایآموزش هل تعارض و نیز هایوهو شیمسئ ه 

ب موج تعارضاس زناشویی ارائه شود تا از این طریق بتوان انواعمواجهه با  منظوربه روابط زوجین کیفیت

ح ارتقاء سط و نیز تالش در جهت کاهش طالق عاطفی در بین زوجین و ییزناشو یفرسودگپیشگیری از 

 ث اس روابط زناشویی و رضایتمندی زناشویی شد.

 

 موازین اخالقي

 راداف به دنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت آگاهانه رضایت ج ب با پژوهش در اخالقی مالهظاس

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

 این اجرای در که یکسانهمههمچنین  و پژوهش درکنندگان شرکت همههای سالمت و مدیران خانه از

 .شودمی قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش

 

 مشارکت نویسندگان

مقاله هاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده او  بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واهد 

، سازیشناسی، مفهوممقاله همه نویسندگان در طراهی، روشرودهن به تصویب رسیده بود؛ در تدوین این 

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتندها، پیشگردآوری و تح یل داده

 

 تعارض منافع
 .ندارد منافع تعارض و مالی هامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 عمناب

شد ار نامهپایان. فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان بر روابط زوجیننقش باورهای (. 1398) آزادیان پور، مریم.

 دانشگاه آزاد اسالمی واهد تهران جنوب، دانشکده روانشناسی.
، هایی شخصیتیویژگی بر اسا بینی گرایش به طالق عاطفی (. پیش1399) .هیدری، رقیهو  ،.ابراهیمی، لقمان

 36-61(: 2)74. مشاوره هایپژوهشفص نامه باورهای فراشناختی و ب وغ عاطفی زوجین. 
مدس درمانی کوتاه(. اثربخشی زوج1394و رضایی، محسن. ) ،اهمدی، مجید.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا، رضا.

 75-64 ( :139) 22. شکی رازیمج ه ع وم پز خودتنظیمی بر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر ساوه.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/258362/%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/301727/%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%87_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
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(. الگوی ت یین فرسودگی زناشویی بر اسا  باورهای غیرمنطقی با 1395و رضایی، ن ی اله. ) ،باباخانی، نرگس.

شنامه پژوهدانشگاه تهران.  یپزشکدانشگاه ع وم  متأهلمیانجیگری دشواری در تنظیم هیجاناس در کارمندان 
 85-63(: 1)1. فص نامه عدالت

 کنندهلیتعد(. نقش 1396) مرتضی. ،نقی پورو  ،، مسعود.غالمع ی لواسانیطی ه.،  ،میرزاییبشارس، محمد ع ی.، 

، ادهدوفص نامه روانشناسی خانوعواطف مث ت و منفی در رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی. 

2(4 :)77-61 
تی بر باورهای فراشناخ تأکیدهمسران نظامیان با  شناختیروانبهزیستی  بینیپیش(. 1396هاتمی، همیدرضا. )

 37 – 19(: 2)30، مج ه روانشناسی نظامیو راه ردهای تنظیم هیجانی. 

مدار بر کیفیت درمانی هیجانجدلی و زوج -درمانی رفتاریزوج تأثیرمقایسه (. 1391) جوکارکما  آبادی، مهناز. 
های اختال  شخصیت مرزی در زوجین دارای اختال  شخصیت ابعاد ارت اط زناشویی، سالمت روان و نشانه

 دانشکده روانشناسی. دانشگاه اصفهان. .مرزی در شهر شیراز

(. رابطه ع ّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و 1393) رضا. و سودانی، ،ساداتی، اهسان.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.

-68(: 2)1، دوفص نامه روانشناسی خانواده، 1393بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی، 

55. 
(. بررسی رابطه بین شادکامی، 1394) و ابوالقاسمی، ع ا . ،س یمانی، بهاره.، رهیمی، افسانه.، بایستی، زینب.

اه ، اهواز، دانشگاولین همایش م ی روانشناسی و خانوادهکیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی، 

 آزاد اسالمی واهد اهواز.

 هایمؤلفه(. بررسی سهم هر ی  از 1389خامنه، مریم ) و خیاط ،دوکانه ای فرد، فریده.، به ودی، معصومه.

مقطع متوسطه در شهر ایالم.  متأهلمیزان رضایتمندی زناشویی دبیران زن  بینیپیشهوش هیجانی در 

 .61-89(: 1)2، فص نامه تحقیقاس مدیریت آموزشی
نشخوار خشم  ایواسطه(. نقش 1396) و ثابت، مهرداد. ،کودکی امیرهنده، مونا.، کربالیی محمد میگونی، اهمد.

 ،اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینیر رابطه بین دلزدگی و خشونت زناشویی، و نشخوار خودسرزنش گری د

11(43 :)56-47. 

 هایمؤلفه(. نقش 1395) و میکائی ی، نی وفر. ،، ع ی.یا سالمخیشصمدی فرد، همیدرضا.، نریمانی، محمد.، 

(: 3)59مشاوره،  هایپژوهشطالق عاطفی همسران. مج ه  بینیپیشاجتناب شناختی و باور فراشناختی در 

38-57 
ای با مقاب ه یهاو س  هوش هیجانی  رابطه (.1390) و شاهق یان، مهناز. ،ع دال هی، افسانه.، کافی، سیدموسی.

 .279 -287(: 27)7، شناسان ایرانی روان رضایت و همسازی زناشویی.
 .ای بر کاهش تعارضاس زناشوییگروهی به شیوه تح یل ارت اط محاوره تأثیربررسی (. 1395عزیزی، پریسا. )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی. واهد ع وم و تحقیقاس تهران.پایان
باورهای ارت اطی، سازگاری بهداشتی با طالق عاطفی با  رابطه (،1395) و دره کردی، ع ی، ،عنایت پور، مهدیه.

اخیر در  یهاینوآور یالم  نیبکنفرانس  نیسوم میمیت و دلزدگی زناشویی،توجه به میانجیگری ص
 تهران ، مشاوره و ع وم رفتاری،روانشناسی

https://www.magiran.com/author/%d8%b7%db%8c%d8%a8%d9%87%20%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%20%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c%20%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c%20%d9%86%d9%82%db%8c%20%d9%be%d9%88%d8%b1
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/562224
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کننده راه ردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و  بینیپیش(. نقش 1395عیسی زاده، آمنه. )

 .31-22(: 102) 29فرسودگی شغ ی پرستاران زن. نشریه پرستاری ایران، 
ق طال بینیپیشدل ستگی در  هایس  تمایزیافتگی خود و  نقش (،1393و عسکری، میترا. ) ،مامی، شهرام.

 ، سقز.طالق یدهیپد یشناسبیآس یامنطقههمایش عاطفی، 
 طالق عاطفی بینیپیشبررسی نقش نگرش به عشق در  (.1393) موسوی، سیده فاطمه.، رضازاده، محمدرضا.

 .169-188(، 3)12، شناختیروانمطالعاس اجتماعی شهر قزوین.  متأهلزنان و مردان 
بر کیفیت  فراشناختم تنی بر  یدرمانخانواده(. اثربخشی رویکردهای 1395و سهرابی، اهمد. ) ،یوسفی، ناصر.

 .192-211(:2) 1، خانواده یدرمانروانفص نامه مشاوره و روابط زناشویی. 
رفتاری م تنی بر کنتر  خشم روی سالمت روان و  –اثر بخشی مداخ ه شناختی (. 1394) .بهره وزیری نسب،

 کارشناسی ارشد. دانشکده ع وم انسانی. نامهپایان استر  ادراک شده و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی.

 پیام نور استان تهران دانشگاه
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 پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن
 موافقم موافقم کامالً سؤال ردیف

   میکردم اهسا  تنهایی می کنم. بینیپیشدر این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه  1

   ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدی  نیستیم. 2

   در این ازدواج اهسا  بیهودگی می کنم. 3

   انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است. 4

   هتی وقتی با هم هستیم اهسا  بیقراری و اندوه می کنم. 5

   بیشتر وقتها نمی دانم خود را دگونه سرگرم کنم. 6

   گاهی در این ازدواج اهسا  بیحوص گی و بیقراری می کنم. 7

   کنم.در هسرس کسی هستم که در کنار او اهسا  نزدیکی  8

   .دهدمیهس تنهایی بسیار آزارم  9

   انگار ازدواجم دیزی کم دارد. 10
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   کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ می زدند. 11

   اغ ب دلم می خواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم. 12

   اهسا  نمی کنم بخشی از زندگی کسی هستم. 13

   اهسا  نمی کنم به کسی تع ق دارم. 14

   اغ ب به لحاظ عاطفی اهسا  انزوا می کنم. 15

   در این ازدواج اهسا  طرد شدگی می کنم. 16

   کسی را ندارم که به او پناه ب رم. 17

   اغ ب در رابطه با همسرم اهسا  میکنم فراموش شده ام. 18

   هیچ کس مرا نمی شناسد. 19

   .کندمیهیچ کس مرا درک ن 20

   کس را ندارم که با او هرف بزنم.اغ ب هیچ  21

   اغ ب نیاز شدیدی به داشتن ی  هم صح ت اهسا  می کنم. 22

   کنار گذاشته شده ام. کامالًاهسا  می کنم در این ازدواج  23

   اهسا  جدا بودن می کنم )با همسرم(. 24

*** 

 يفراشناخت یباورهاپرسشنامه 
 کااامااالً عبارات ردیف

 موافقم
 نسااا تاً

 موافقم
 یکااماا

 موافقم
فق  موا

 ستمین

     .اجتناب کنم ندهیتا از مشکالس آ کندمیبه من کم   ینگران 1

     .خطرناک است میبرا ینگران 2

     .کنم یفکر م ی یدرباره افکارم خ 3

     .کنم یم ضیخودم را مر میبا نگران 4

     .مشکل هستم از نحوه کار کردن ذهنم آگاهم  یکه در ها  فکر کردن درباره  یزمان 5
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A Structural Model for Predicting Couples' Emotional 

Divorce based on Metacognitive Beliefs and Emotional 

Regulation Strategies Mediated by Marital Burnout in 

Married Women 

 

Maryam. Sarkhabi Abdolmaleki 1, Farideh. Dokaneifard *2 & Masoumeh. Behbodi 3 

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to provide a model for the prediction of the couple's 

emotional divorce based on attachment styles, metacognitive beliefs, and emotional 

regulation strategies mediated by marital burnout in married women. Methods: The 

present study was descriptive-correlational and exploratory sequential and directed 

with a statistical population of 1854 married women who visited health houses of 

Tehran in 2019. We selected 375 women using the multi-stage random sampling 

method and sample power software. The research tools included Gottman Emotional 

Divorce Scale (EDS) (2008), the metacognition questionnaire by Wells et al. (2004), 

the emotional cognitive regulation strategy questionnaire by Garnefski et al. (2001), 

and the marital burnout scale by Pines (1966) that were conducted on the samples. We 

utilized structural equations SmartPLS (partial least squares) in addition to descriptive 

statistical indices to analyze data. Results: The results of standard coefficients of direct 

path analysis indicated that there was a significant relationship between metacognitive 

beliefs (β=0.650) and emotional regulation strategies (β=-0.944) with emotional 

divorce. Furthermore, the results of standard coefficients of the indirect path indicated 

appropriate relationships between metacognitive beliefs (β=0.618) and emotional 

regulation strategies (β=0.694) mediated by marital burnout with emotional divorce in 

married women. Conclusion: According to research findings, the family counselors are 

suggested using the confrontation of internal psychological elements to improve 

couples' relationships during their treatment and to create cohesion and a conscious 

relationship. 

Keywords: Emotional divorce; Metacognitive beliefs; Emotional regulation strategies; 

Marital burnout 
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