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دل ستگی ،باورهای فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی با میانجیگری فرسودگی زنا شویی
در زنان متأهل بود .روش :این پژوهش توصیفی -هم ستگی از نوع اکتشافی  -متوالی و هدایت شده
بود و جامعه آماری  1854زنزنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سااالمت شااهر تهران در سااا
 1398بود که با روش نمونهگیری تصااادفی دند مره ه ای  375زن بر اسااا نرمافزار sample
 powerانتخاب شاادند .ابزارهای پژوهش پرسااشاانامههای طالق عاطفی گاتمن ( ،)2008باورهای
فراشناختی ولز و همکاران ( ،،)2004راه ردهای نظمجوییهیجانی گارنفسکی و همکاران ( )2001و
فرسودگی زناشویی پاینز ( )1966بود که بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد .به منظور تح یل داده ها،
عالوه بر شاااخ های آمار توصاایفی ،از روش آماری معاد س ساااختاری  smartplsاسااتفاده شااد.
یافتهها :یافته های نتایج ضرایب استاندارد تح یل مسیر مستقیم نشان داده است که بین باورهای

فراشااا ناختی ( )β=0/650و راه رد های نظم جویی هی جانی ( )β=-0/694با طالق عاطفی راب طه
معناداری وجود دارد و همچنین نتایج ضرایب استاندارد مسیر غیرمستقیم نشان داده است که بین
باور های فراشااا ناختی ( )β=0/618و راه رد های نظم جویی هی جانی ( )β=0/694با م یانجیگری

فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی زنان متأهل رابطه و شدس اثر مط وبی وجود دارد .نتیجهگیری:
بر ا سا یافته های پژوهش به م شاوران هوزه خانواده پی شنهاد می شود بهمنظور ایجاد ان سجام و
خ ق رابطه آگاهانه به تقابل عناصااار درون روانی در جهت به ود روابط زوج ها در طو مالهظاس
درمانی بپردازند.

کلیدواژهها :طالق عاطفی ،باورهای فراشاااناختی ،راه ردهای نظم جویی هیجانی ،فرساااودگی
زناشویی
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مقدمه
با توجه به افازایش تعاداد زوجهاای مشکلدار ،به هم خوردن تعاد خانوادهها ،مختل شدن روابط زوجین
و آماار باا ی طاالق در این واهد اجتماعی ،زنان بیش از سایر اعضا در معرض آسایب قرار دارند (صفریان،
هاجی اربابی و عاشوری .)2015 ،یکی از مهمتارین عاملهاای تنیدگیزا در خانواده و در روابط زوجین
طالق عاطفی 1است (گاتمن و گاتمن .)2015 ،طالق عاطفی رابطهای را توصیف میکند که در آن همسران،
در محیطهای اجتماعی خوب و صمیمی به نظر میرسند؛ ولی در خ وس قادر به تحمل یکدیگر نیستند؛
طالق عاطفی نه بهعنوان ی اختال مقطعی در زندگی زناشویی ب که به صورس وضعیتی پایدار ظهور مییابد
(موتاتایانو .)2015 ،طالق عاطفی به ع ت ن ود تعاامالس مث ت با همسر ،عدم تأمین نیازهای عاطفی،
نارضاایتی جنسی ،عدم جذابیت ظااهری ،خیانات ،مساائل ماالی ،بیماریهای مزمن ،بدرفتاری فیزیکی و
غیره به وجاود میآید و منجر باه باروز عالئام اضاطراب ،افساردگی ،اهسااا گناااه ،ناامیاادی،
کنارهگیری از فعالیتهااای اجتماعی ،نگرش بدبینانه و پایدار درباره خود ،همسار و آینده میشود (لومینیتا،
اسپرانتا.)2010 ،
2
بدیهی است که نق در باورهای شناختی همسران در کنار عوامل متعدد دیگر ،آثار نامط وبی بر زندگی
مشترک آنها میگذارند ،شواهد پژوهشی نشان داده که مهارسهای شناختی توان تحمل فشارهای روانی
زندگی هل مشکالس روزانه را افزایش میدهد و نقش بسزایی در تداوم و سازگاری در زندگی ایفا میکند؛
بر همین اسا در سا های اخیر در عرصه روابط زناشویی ،مهارس در اصالح باورهای شناختی از ضروریاس
ی زندگی زناشویی موفق و سازگارانه معرفی شده است (هاتمی)1396 ،؛ با ازدواج زن و مرد و تشکیل
خانواده هستهای ،نیاز به ارت اط مؤثر با یکدیگر و تطابق با نقشهای جدید و الگوهای ارت اطی که زوجها ق الً
در خانوادههای خود آموختهاند و با خود به خانواده نوپایشان آوردهاند ،به وجود میآید تحقیقاس زیادی نشان
دادهاند که الگوهای ارت اطی فرد با والدینش و تعامالس و تجارب اولیه او بر شکلگیری نیازهایش و الگوهای
رفتاری و دگونگی طی کردن مراهل رشد روانی – اجتماعی او همچنین سازگاریاش با محیط اطراف و
کسب هویت موفق تأثیرگذار است (اسالمی ،فره خش و س یمی بجستانی .)1399 ،فالو  1979 ،معتقد
است که فراشناخت در روابط زوجین در برگیرنده فرآیندهای شناختی و تجارب تنظیم شناختی را شامل
میشود .فراشناخت مفهومی دندوجهی است که در برگیرنده دانش (باورها) ،فرآیندها و راه ردهایی است
که شناخت را ارزیابی ،نظارس یا کنتر میکند (ولز .)2009،باورهای فراشناختی به باورها و نظراتی اطالق
میشوند که افراد در مورد تفکر ،فرآیندها و تجربههای شناختی خود دارند (اسپادا ،نیکویچ ،مونتا و ولز،
 .) 2008مد فراشناختی دو نوع باور فراشناختی را شناسایی کرده است :باورهای فراشناختی مث ت باورهایی
هستند که به فواید درگیر شدن در فعالیتهای شناختی خاص مانند نگرانی ،نشخوار فکری و پایش تهدید
مربوط میشوند؛ باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنتر ناپذیری ،معنا ،اهمیت و تهدیدآمیز
بودن افکار و تجربههای شناختی مربوط میشوند (ولز و کال ر .)2012 ،مطابق مد فراشناختی ،فعا شدن
باورهای فراشناختی ناکارآمد ،موجب ارزیابی منفی فکر به عنوان نشانه تهدید میشود .این ارزیابی در جای
1.emotional divorce
2.cognitive beliefs
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خود باعث تشدید هیجانهای منفی میشود که عمدتاً به صورس اضطراب ابراز میشوند (س یمانی ،رهیمی،
بایستی و ابوالقاسمی .)1394 ،امروزه با تغییر جهت از تأکید بر ازدواج به عنوان ی سنت ،به ازدواج به
عنوان نوعی رابطه ،انتظاراس زناشویی مورد تجدیدنظر قرار گرفتهاند (ب نگر ،پورس ،سابورین و رایت.)2015،
بر همین اسا با بررسی روابط زوجین در زندگی زناشویی نتایج تحقیق وین رگ ( )2015نشان داد که
نق در باورهای فراشناختی ،عم کرد زوجین را در زندگی کاهش میدهد .نتایج تحقیق وهس ،لیسکار،
فرانسیس ،هام ،باک و همکاران ( )2014نشان داده است که افراد روانپریش با نق های شناختی و
فراشناختی روبرو هستند (نق در باورهای فراشناختی با اختال شخصیت رابطه دارد) (جرید ،جیانکارلو،
رافائل ،ک ی و همکاران.)2016 ،
افزون بر آن راه ردهای نظم جویی هیجانی به عنوان س شناختی-عاطفی در روابط بین زوجین در نظر
گرفته میشود که عدم برون ریزی و راه ردهای نامناسب هیجاناس منجر به ایجاد مشکالتی در روابط زوجین
میشود (باباخانی و رضایی .)1395 ،راه ردهای نظم جویی هیجانی باه عناوان یا خصیصه شخصیتی در
گستره هیجاناس ،موضوعی بسیار قابل مالهظه است که آثار مشاهود و نتاایج غیرقابال انکاری بر روابط بین
فردی داشته و میتواند گوشهای از مسائل مربوط به روابط خاانوادگی را در قالب روابط عاطفی بین دو فرد
کاه پیماان زناشاویی میبندند ،روشن کند (بشارس ،میرزایی ،غالمع ی لواسانی و نقیپور .)1396 ،راه ردهای
نظم جویی هیجانی یکی از عوامل اساسی بهزیستی و کنشوری موفق بوده و نقش مهمی در سازگاری با
وقایع استر زای زندگی ایفا میکند و ممکن است کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به ع ارس دیگر،
راه ردهای نظمجویی شناختی هیجان ،به نحوه تفکر افراد پس از بروز ی تجربه منفی یا واقعه آسیبزا
برای آنها اطالق میشود (پاتون .)2012،راه ردهای نظم جویی هیجانی نقش به سزایی در عم کرد روابط
زناشویی ایفا میکند به طوری که راه ردهای نظم جویی هیجانی ،شامل استفاده از استراتژی رفتاری و
شناختی برای تغییر در مدس زمان یا شدس تجربهی ی هیجان در پاسخ به نوع نیاز است که فرد از خود
نشان میدهد (گرا و تامپسون .)2017،افراد در مواجهه با رویدادهای استر زا ،از هیجاناس متفاوتی برای
اصالح یا تعدیل تجربهی هیجانی خود استفاده میکنند؛ آگاهی از هیجانها و دگونگی اثرگذاری این آگاهی
در روابط بین فردی در زندگی زناشویی مؤثر است (سالستاد .)2017 ،محققان بر این باورند که توانایی درک
و پذیرش افکار ،اهسا ها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با اهسا رضایتمندی بیشتری همراه
است .از این رو مردان و زنانی که سطح با یی از رضایتمندی و صمیمیت را در رابطه با ازدواج خود گزارش
میکنند در پیشبینی اهسا ها و باورهای شری زندگی خود بسیار دقیق هستند و ارزشها و باورهای
مشابهی درباره میزان نزدیکی و صمیمیت بین خود هفظ میکنند (بشارس و همکاران .)1396 ،موسوی و
ایروانی ( )2011نشان دادند که مؤلفههای بیث اتی هیجانی 1و بازگشت هیجانی 2با رضایت زناشویی رابطه
منفی دارند .کود انتظار ،نورآینی و قن ریپناه ( )2011و لوالیکار ،کالکارنی و جاگتاپ ( )2010نشان دادند
که بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی رابطه مث ت وجود دارد .کارن و تامارن ( )2010نشان دادند که
هیجان خواهی در خصوص (آگاهی هیجانی ،تنظیم هیجانی و بیان هیجانی) در میزان رضایتمندی زناشویی
1. emotional instability
2. return emotional
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زنان و مردان مؤثرند .بتو و خالید ( )2009دریافتند که مؤلفههای خوشبینی ،همدلی ،بیانگری هیجانی،
خودآگاهی هیجانی و کنتر تکانه از هی جاناس نقش مهمی در روابط زناشویی دارند .ع دال هی ،کافی و
شاهق یان ( )1390مشخ ساختند که هیجان خواهی با رضایت و سازگاری زناشویی رابطه مث ت معنیداری
دارد .دوکانهایفرد ،به ودی و خیاطخامنه ( )1389نشان دادند که مؤلفههای روابط بین فردی ،روابط درون
فردی ،سا زگاری ،کنتر تکانه و خ ق عمومی هیجاناس در میزان رضایتمندی زناشویی زنان مؤثرند.
راه ردهایی که افراد برای تنظیم هیجاناتشان استفاده میکنند ،بهصورس راه ردهای سازگارانه و ناسازگازانه
موجب میشود که موجب میشود افراد با توجه به نوع طرز تفکراس خود در مواجهه با شرایط استر زا از
راه ردهای سازگارانه شامل پذیرش ،تمرکز مجدد مث ت ،ارزیابی مجدد مث ت ،تمرکز بر برنامهریزی ،دیدگاه
پذیری یا کماهمیت شماری و یا راه ردهای ناسازگارانه شامل سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار فکری
و فاجعه نمایی استفاده نمایند (عیسی زاده .)1395،بنابراین خانواده مهمترین نهااد جامعاه اسات و ورود
هار عامال تنشزایای بار کارکردهاای آن تأثیر میگذارد(مارشا  ،مائوریس-استام ،تروستن روگ و
گروتنهایو  .)2016 ،آثار این آشفتگیها و عوامل تنشزا در خانواده در قالب مشکالس فردی و خانوادگی -
بروز میکند که یکی از آنها فرسودگی زناشویی است.
فرسودگی زناشویی در بین زوجین باعث ایجاد بیرمقی زناشویی میشود که بیرمقی زناشویی نشانهای از
خستگی هیجانی و بدبینی است (برم هیو  ،ترهاون ،بکر و پیر .)2011 ،بررسی م وی یامز و بای ی ()2010
نشان داد زوجینی که ددار بیرمقی زناشویی میباشند در برقراری ارت اط اهسا ناایمن بودن و اضطراب
میکنند و در کارکرد اجتماعی خود ددار تعارض میشوند و از سالمت روان پایینی برخوردارند .مهارس
غنیسازی روابط ،میتواند فرسودگی زناشویی و عوارض ناشی از آن را به ود بخشد؛ از سوی دیگر زوجهایی
که در رابطه خود فاقد فرسودگی زناشویی هستند از سالمت روان با تر و خرسندی بیشتری برخوردار
هستند .در این خصوص میتوان در نظر داشت که واکنش زوجین در زندگی زناشویی در مواجهه با عوامل
آسیبرسان و استر زا متفاوس است (وزیری نسب .)1394،ارزیابی و کارآمدی زوجدرمانی بر کیفیت ارت اط
زناشویی در بروز فرسودگی زناشویی از جم ه بیرمقی جسمانی و اضطراب و کنش اجتماعی ،افسردگی
کارساز است (جوکارکما آبادی .)1391،بر همین اسا با افزایش تعارض در روابط زوجین ،فرسودگی و
هالتی از فرسودگی زناشویی افزایش یافته و نارضایتی بیشتری هاصل میشود .تعارضهای زناشویی تأثیراس
زیان باری بر سالمت جسمانی و روانشناختی و عاطفی خانواده میگذارد .پژوهشهای صورس گرفته دو
عامل برای فرسودگی زناشویی که شامل پریشانی و آشفتگی در روابط زناشویی است را شناسایی کردهاند:
تعارضهای زناشویی آشکار یا عدم توافق و دلسردی و بیتفاوتی یا به ع ارتی ف (هرینگتون .)2008،ساداتی،
مهرابی زاده هنرمند و سودانی ( )1393در پژوهشی نتیجه گرفتند تعارضهای مکرر زناشویی بروز فرسودگی
زناشویی را نیز تسهیل میکند .فرسودگی زناشویی پدیده پیچیدهای است که ضمن درگیر کردن بسیاری از
زوجها ،از عوامل بسیاری از جم ه تعارض زناشویی تأثیر میپذیرد .اهمدی و زهراکار و داورنیا ،رضایی ()1394
در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مداخالس زوجدرمانی به شیوه خودتنظیمی میتواند بهعنوان ی
گزینه مداخ های در کاهش فرسودگی زناشویی مورداستفاده قرار گیرد .همچنین درمانگران سیستمی تعارض
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زناشویی را تنازع بر سر تصاهب پایگاه ،منافع قدرس ،هذف امتیازاس دیگران میدانند (کیانی ،اسدی،
اسماعی ی و زاواس.)2016 ،
در اهمیت این موضوع میتوان بیان داشت که تفسیر و پیشبینی رفتار ی عضو از خانواده بدون در نظر
گرفتن سایر اعضا خانواده دشوار است ،بر همین اسا است که نوع س دل ستگی افراد بر پایه تجربیاس
کسب شده در زندگی و باورهای فراشناختی هاص ه که در بر گیرنده عوام ی (باورهای مث ت در مورد نگرانی،
باورهای منفی در مورد کنتر ناپذیری و خطر افکار ،اعتماد شناختی ،باورها در مورد نیاز به کنتر افکار،
خودآگاهی شناختی) است منجر به ایجاد شناخت اهساساس مربوط به خود و در ارت اط با دیگران و یا
خطاهای شناختی در بیان هیجاناس و اهساساس بر اسا راه ردهای کسب شده در ارضاء نیاز صورس
میپذیرد که در روابط زناشویی به دلیل عدم درک متقابل زوجین در بیان اهساساس ،هیجاناس و عواطف
نس ت به یکدیگر موجب فرسودگی زناشویی و به دن ا آن فاص ه عاطفی که منجر به ایجاد طالق عاطفی
میشود منجر شود .با توجه به اهمیت و پیچیدگی مسئ ه طالق عاطفی و ظرفیت بالقوه باورهای فراشناختی
و راه ردهای نظم جویی هیجانی در فرسودگی زناشویی زوجین در توصیف ،ت یین و اتخاذ اقداماس زم در
زمینه پیشگیری و درمان از منظر روانشناسی ،همچنین با توجه به نتایج زیانبار طالق عاطفی بر بهزیستی
زوجین به دلیل نداشتن امنیت عاطفی در بروز هیجاناس در زندگی مشترک بین زن و مرد پیامدهای ناگواری
را ایجاد کرده است توجه خاصی م ذو داشت .بر همین اسا پژوهش هاضر در جهت بررسی پیشبینی
طالق عاطفی زوجین بر اسا باورهای فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی با میانجیگری
فرسودگی زناشویی در زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران به سؤا س زیر پاسخ داد:
 .1آیا بر اسا باورهای فراشناختی میتوان طالق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت
شهر تهران را پیشبینی کرد؟
 .2آیا بر اسا راه ردهای نظم جویی هیجانی میتوان طالق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای
سالمت شهر تهران را پیشبینی کرد؟
 .3آیا بر اسا فرسودگی زناشویی میتوان طالق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت
شهر تهران را پیشبینی کرد؟
 .4آیا میزان فرسودگی زناشویی زنان متأهل میتواند رابطه بین طالق عاطفی زوجین را بر اسا باورهای
فراشناختی میانجیگری کند؟
 .5آیا میزان فرسودگی زناشویی زنان متأهل میتواند رابطه بین طالق عاطفی زوجین را بر اسا راه ردهای
نظم جویی هیجانی میانجیگری کند؟
روش پژوهش
پژوهش هاضر ی پژوهش توصیفی از نوع هم ستگی از نوع اکتشافی  -متوالی و هدایت شده است که به
ارائه مدلی برای پیشبینی طالق عاطفی زوجین بر اساااا باورهای فراشاااناختی و راه ردهای نظم جویی
هیجانی با میانجیگری فر سودگی زنا شویی در زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران
پرداخته اساات .از همین رو ،جامعه آماری این پژوهش از بین  1854زن متأهل مراجعه کننده به خانههای
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سااالمت شااهر تهران در سااا  1398تشااکیل دادند .در این پژوهش روش نمونهگیری بهصااورس تصااادفی
دندمره های 1و غیر تصادفی از نوع داوط انه و در دستر بود که شهر تهران با توجه به اهتما اختالف
سااطح فرهنگی ،اجتماعی ،ط قاتی و ...ساااکنین آن ،خانههای سااالمت شااهر تهران به پنج منطقه شااما ،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تق سیم شد و از هر منطقه تعداد پنج خانه سالمت به صورس ت صادفی ساده
انتخاب و از هر خانه سالمت تعداد  15زن متأهل به صورس غیر تصادفی ،داوط انه و در دستر به عنوان
نمونه انتخاب شدند ،به طور ک ی از هر منطقه  75زن متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت به عنوان
نمونه انتخاب شدند ،هجم نمونه به نس ت جامعه آماری محاس ه شده صورس گرفت .در این پژوهش مالک
های ورود نمونهها به پژوهش ع ارس بودند از دا شتن سن بین  25تا  45سا  ،طی  6ماه گذ شته رویداد
اسااتر زا مثل طالق ،فوس بسااتگان نزدی  ،از دساات دادن شااغل ،تصااادف و  ...را تجربه نکرده باشااند و
همچنین داشتن هداقل ی سا و هداکثر ده سا زندگی مشترک و بیشتر را داشته باشند و مالکهای
خروج از پژوهش هم داشااتن سااابقه بیماری عصاا ی ،روانی و سااابقه بسااتری در بیمارسااتان به دلیل
بیماریهای اعصاااب و روان و ناق و مخدوش بودن پرسااشاانامهها بود .در ادامه بهمنظور محاساا ه هجم
نمونه آماری بر اسا نرمافزار  smartplsو با توجه به اهتما  20درصد افت آزمودنیها تعداد نمونه 375
نفر در نظر گرفته شد.
ابزارهای پژوهش
 .1پر س شنامه طالق عاطفي .2یکی از ابزارهای رایج سنجش طالق عاطفی ،مقیا

طالق عاطفی گاتمن

( ) 2008که از کتاب موفقیت یا شک ست در ازدواج گاتمن گرفته شده ا ست .این مقیا شامل جمالتی
درباره جن ههای مخت ف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف باشد .این مقیا  24گویه
دارد و به شاایوه ب ه یا خیر باید به آن جواب داد .پاسااخ ب ه امتیاز ی و پاسااخ خیر صاافر امتیاز می گیرد.
هداقل نمره در این مقیا صاافر و هداکثر نمره  24اساات .هر دقدر میزان جواب های ب ه بیشااتر باشااد
اهتما طالق عاطفی بی شتر ا ست .نقطه برش این پر س شنامه عدد  8ا ست که اگر نمره فردی با تر از آن
باشاااد در معرض خطر طالق عاطفی قرار دارد و توصااایه می شاااود که فرد مورد کم هرفه ای توساااط
متخصااصااان مربوطه قرار گیرد .برای به دساات آوردن روایی سااازه از تح یل عام ی به روش درخشاای
واریماکس و آزمون اساکری اساتفاده شاد و بدین صاورس دهار عامل شاناساایی شاد :جدایی و فاصا ه از
یکدیگر ،اه سا تنهایی و انزوا ،نیاز به همراه و هم صح ت و اه سا بی هوص گی و بی قراری .بار عام ی
همه گویه ها در دامنه  0/49تا  0/80قرار داشاااته و بار عام ی مق ولی دارند .گاتمن میزان اعت ار مقیا
طالق عاطفی را  0/75گزارش نموده ا ست .بریدیت و همکاران ( )2010در پژوهش خود ضریب اعت ار ابزار
طالق عاطفی را  0/83به دست آوردهاند .در پژوهش موسوی و رضازاده ( )1393آلفای کرون اخ برای اعت ار
مقیا  0/93ذکر شده ا ست .در پژوهش مامی و ع سگری ( )1393آلفای کرون اخ برای پایایی پر س شنامه
 0/87ذکر شده است.

1. multistage sampling
2. Emotional Divorce Questionnaire
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 .2پرسشنامه باورهای فراشناختي .1پرسشنامه فراشناخت توسط ولز در سا  1997تدوین شده است و
ساپس توساط ولز ،کاترایت هاتون ( )2004مورد بازنگری قرار گرفت .پرساشانامه فراشاناخت ی مقیا
خودگزارشی  30مادهای که باورهای افراد دربارهی تفکراتشان را مورد سنجش قرار میدهد .این پرسشنامه
دارای پنج خرده مق یا باورهای مث ت درباره نگرانی ساااؤا س  23 ،19 ،10 ،7 ،1و 28؛ باورهایی درباره
کنتر ناپذیری و خطر افکار سؤا س  15 ،11 ،9 ،4 ،2و 21؛ باورهایی درباره اطمینان شناختی سؤا س ،8
 26 ،24 ،17 ،14و 29؛ باورهایی درباره ن یاز به کنتر افکار ساااؤا س  27 ،22 ،20 ،13 ،6و  27و خرده
مقیا وقوف شااناختی سااؤا س  18 ،16 ،12 ،5 ،3و  30در برگرفت .پاسااخها در این مقیا بر اسااا
مق یا  4درجهای لیکرس؛ موافق نیساااتم ( ،)1کمی موافقم ( ،)2نسااا تاً موافقم ( ،)3کامالً موافقم ()4
محاس ه میشوند .هداقل نمره کسب شده در این آزمون  30سؤالی برابر  30و هداکثر آن برابر  120است.
نمره کل برای فراشناخت با مجموع نمراس زیر مقیا ها به دست میآید .بهمنظور روایی و اعت ار پرسشنامه
در تحقی قاس ولز ،کاترا یت هاتون ( )2004دامنه ضاااریب آلفای کرون اخ برای خرده مقیا ها از  0/72تا
 0/93و پا یایی آن به روش بازآز مایی برای نمره کل پس از دوره  118تا  22روزه  0/75و برای خرده
مقیا ها  0/59تا  0/87گزارش شد .شیرین زاده دستگیری و همکاران ( )1387ضریب همسانی درونی آن
را با کم ضاااریب آلفای کرون اخ برای کل مقیا  0/91و برای خرده مقیا های آن در دامنه  0/82تا
 0/68گزارش کرده است .هم ستگی زیر مقیا های آن با کل آزمون در دامنه  0/58تا  0/87و هم ستگی
آن ها با ی کدیگر بین  0/26تا  0/62بود .ضااار یب آلفای کرون اخ برای خرده مقیا های کنتر ناپذیری،
باورهای مث ت ،خود ه شیاری شناختی ،اطمینان شناختی و نیاز به کنتر افکار منفی به ترتیب در نمونه
ایرانی  0/87و  0/86و  0/81و  0/80و  0/71گزارش شده ا ست .در پژوهش زمان زاده ( )1392نیز پایایی
پر س شنامه با روش آلفای کرون اخ برای کل پر س شنامه  0/81و برای زیر مقیا های باورهای مث ت درباره
نگرانی ،کنتر ناپذیری و خطر ،اطمینان شاااناختی ،نیاز به کنتر افکار و خودآگاهی شاااناختی به ترتیب
 0/71 ،0/72 ،0/74 ،0/60و  0/77به د ست آمد .در تحقیق شیرین زاده د ستگیری ( ،)1387نیز ضریب
پا یایی پرساااشااانامه با روش آلفای کرون اخ برای باور مث ت درباره نگرانی  ،0/81کنتر ناپذیری ،0/85
اطمینان شاااناختی  ،0/83نیاز به کنتر افکار  0/81و برای وقوف شاااناختی  0/83به دسااات آمد .پایایی
بازآزمایی این آزمون را در فاص ا ه دهار هفته برای کل مقیا  0/73و برای خرده مقیا های آن در دامنه
 0/59تا  0/83گزارش کرده ا ست .محمدخانی و فرجاد ( )1388میزان آلفای کرون اخ برای کل پر س شنامه
باورهای فراشااناختی  0/80و برای خرده مقیا های باورهای مث ت در مورد نگرانی ،کنتر ناپذیر و خطر،
اطمینان شناختی ،نیاز به کنتر افکار و خودآگاهی شناختی به ترتیب  0/60 ،0/83 ،0/71 ،0/52و 0/79
گزارش کردهاند .در برر سی روایی سازهای آن که با ا ستفاده از تح یل عام ی صورس گرفته بود ،مورد تائید
قرار دادها ند و پا یایی آن را با آل فای کرون اخ برای کل و زیر مق یا ها ما بین  0/76الی  0/93گزارش
کردهاند و همچنین روایی و اعت ار این پرسشنامه به وسی ه دو روانشنا بالینی و ی روانپزش بررسی و
به منظور ساانجش انسااجام درونی از طریق روش دو نیمه کردن و از طریق روش آلفای کرون اخ ضااریب

1.Meta-Cognitive Beliefs Questionnaire
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 0/79به دساات آمده همچنین به منظور اعت ار (پایایی) پرسااشاانامه فراشااناخت مقیا
گردیده و ضریب پایایی آن  r=0/88دست آمده است (یوسفی و همکاران.)1385 ،
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روی  52نفر اجرا

 .3پر س شنامه راهبردهای نظم جویي هیجاني .1پرسااشاانامه نظم جویی شااناختی هیجان فرم کوتاه
ن سخه فار سی گارنف سکی بر م نای پر س شنامه ا ص ی نظم جویی شناختی هیجانی ( )CERQو تو سط
گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2001در کشور ه ند تدوین شده است و ی پرسشنامه دند بعدی است
که جهت شااناسااایی راه ردهای مقاب های شااناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی
موردا ستفاده قرار میگیرد .بر خالف سایر پر س شنامههای مقاب های که به صورس آ شکار بین افکار فرد و
اعما واقعی وی تمایز قائل نمی شوند ،این پرسشنامه افکار فرد پس از مواجهه با ی تجربه منفی یا وقایع
آسیبزا ارزیابی میکند .این پرسشنامه ی ابزار خودگزارشی است و دارای  36ماده است .این پرسشنامه
توساااط گارنفساااکی و کرایج ( )2001به منظور ارز یابی راه ردهای شاااناختی که هر فرد بعد از تجربه
رخدادهای تهد ید کننده یا تی ندگی های زندگی به کار می برد ابداع شاااده اسااات .هدف آن سااانجش
زیرمقیا های نظم جویی شاااناختی هیجان (مالمت خویش ،پذیرش ،نشاااخوارگری ،تمرکز مجدد مث ت،
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مث ت ،دیدگاه گیری ،فاجعه ساااازی ،مالمت دیگران) اسااات.
نمرهگذاری بر م نای لیکرس پنجدرجهای از هرگز تا همیشااه (هرگز  1تا همیشااه  )5صااورس می گیرد .این
پرسااش نامه شااامل  9زیرمقیا اساات که هر کدام ی راه رد خاص از راه ردهای شااناختی را ارزیابی
میکنند .زیرمقیا ها ع ارتند از :مق صر دان ستن خود ،مق صر دان ستن دیگران ،پذیرش رخداد ،توجه مجدد
برنامهریزی برای دگونگی برخورد با رخداد ،توجه مث ت مجدد به م سائل خو شایند به جای تفکر درباره آن
رخداد واقعی ،نشااخوار فکری ،باز ارزیابی مث ت ،رساایدن به ی دور نما (افکار مربوط به نساا ی بودن آن
رخداد در مقایسااه با سااایر رخدادها) و مصاای ت بار ت قی کردن .از میان این راه ردها ،راه ردهای مقصاار
دانسااتن خود ،مقصاار دانسااتن دیگران ،نشااخوار فکری ،مص ای ت بار ت قی کردن رخداد راه ردهای منفی
تنظیم هی جان هساااتند و راه ردهای پذیرش ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مث ت مجدد ،باز ارزیابی
مث ت و رسیدن به ی دور نما راه ردهای مث ت تنظیم هیجان را نشان میدهند .پرسشنامه فوق دارای نه
خرده مقیا بوده که سؤا س مربوط به هر بعد در جدو زیر ارائه گردیده ا ست .نمره هر راه رد از طریق
جمع نمره های داده شاده به هر ی از راه ردها به دسات می آید .دامنه نمره ها برای هر زیرمقیا از  4تا
 20است .جمع کل نمرهها در دامنهای از  36تا  180نمره است.
در برر سی م شخ صاس روان سنجی آزمون گارنف سکی و کرایج ( )2001پایایی آزمون را با ا ستفاده از ضریب
آلفای کرون اخ به ترتیب برابر با  0/93 ،0/87 ،0/91به د ست آوردند .اعت ار پر س شنامه بر ا سا هم سانی
درونی ،توسااط گارنفسااکی ،کرایج ( )2006در راه ردهای تنظیم منفی شااناختی هیجان برابر  0/65و در
راه ردهای تنظیم مث ت شناختی برابر  0/68و اعت ار کل پرسشنامه بر اسا ضرایب آلفای کرون اخ 0/80
گزارش شده بود .روایی همگرا پرسشنامه از طریق محاس ه هم ستگی بین فرم کوتاه و ب ند این پرسشنامه
تو سط گارنف سکی ،کرایج ( )2006در خ صوص نه عامل سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهآمیز کردن،
ن شخوار فکری ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی پذیرش ،تمرکز مث ت و ارزیابی مث ت مط وب گزارش شده بود.
1.Emotional Regulation Strategies Questionnaire
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سااامانی و جوکار ( )1386اعت ار این پرسااشاانامه را  0/82گزارش کردهاند برای محاساا ه ضااریب روایی
همزمان ،از سه عامل افسردگی ،استر و اضطراب که هر ی از عاملها به عنوان اختال هیجانی در نظر
گرفته شااده بودند مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج روایی همزمان سااازه به ترتیب ضاارایب 0/85 ،0/68
مط وب گزارش شده بود .در پژوهش ها ضر اعت ار پر س شنامه با ا ستفاده از آلفای کرون اخ  0/86به د ست
آمد .در ایران نیز روایی آزمون از طریق هم ستگی نمره کل با نمراس زیر مقیا ها آزمون برر سی شد که
دامنه ای از  0/40تا  0/68با م یانگین  0/56را در برمیگرفت (هساااینی .)1398،پا یایی پرساااش نامه در
فرهنگ ایرانی توسااط یوساافی ( )1382با اسااتفاده از ضااریب آلفای کرون اخ برای کل پرسااش نامه 0/82
گزارش شده است .همچنین در پژوهش هسینی ( )1398آلفای کرون اخ برای کل پرسشنامه  0/61و برای
راه ردهای منفی تنظیم هیجان و راه ردهای مث ت تنظیم هیجان به ترتیب  0/65و  0/69به دست آمد.
 .4پرسشنامه فرسودگي زناشویي .1مقیا

فرسودگی شری

زندگی ی

ابزار خودگزارشدهی است که

برای اندازهگیری درجه فر سودگی روابط بین زوج ها طراهی شده ا ست .این مقیا تو سط پاینز ()1996
ابداع شده است .این مقیا  21ماده دارد که شامل  3جزء اص ی خستگی جسمی (مثالً اهسا خستگی،
س ستی و دا شتن اختال س خواب) از پا افتادن عاطفی (اه سا اف سردگی ،ناامیدی ،در دام افتادن) و از پا
افتادن روانی (مثل اهسااا بیارزشاای ،ساارخوردگی و خشاام به همساار) اساات .تمام این موارد روی ی
مقیا لیکرس هفتدرجهای نمره گذاری می شاود .ساطح  1معرف عدم تجربه ع ارس مورد نظر و ساطح 7
معرف تجربه زیاد ع ارس موردنظر است .برای به دست آوردن میزان فرسودگی بین زوجها دستورالعمل زیر
اجرا می شود :مره ه او  :امتیازهایی که به مواد -4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21
 1 -2داده شده اند با هم جمع می شوند .مره ه دوم :امتیازهایی که به مواد  20 ،19 ،6 ،3داده شده اند با
هم جمع می شوند .مره ه سوم :امتیاز مره ه دوم از عدد  32کم می شود .مره ه دهارم :امتیاز مره ه او
با مره ه سوم جمع میشود .مره ه پنجم :عدد مره ه دهارم بر عدد  21تقسیم میشود .عدد هاصل درجه
فرسودگی را نشان میدهد .زم به ذکر است که اعداد بزرگتر بیانگر میزان فرسودگی با تر هستند.
ارزیابی ضریب اعت ار مقیا فرسودگی زناشویی نشان داده است که این مقیا دارای همسانی درونی در
دامنه  0/84و  0/90اساات .روایی به وساای ه هم سااتگی های منفی با ویژگی های ارت اطی مث ت به تائید
ر سیده ا ست مانند نظر مث ت در مورد ارت اط ،کیفیت مکالمه ،اه سا امنیت ،خود شکوفایی ،اه سا
هدفمندی ،ک شش و جاذبه عاطفی ن س ت به هم سر و کیفیت رابطه جن سی آنها .ن سخههای ترجمه شده
مقیا به طور موفقیتآمیزی در مطالعاس بین فرهنگی در نروژ ،مجارساااتان ،مکزی  ،اساااپانیا ،پرتغا ،
فنالند و ا سراییل ا ستفاده شده ا ست (پانیز و نانز ،2003 ،ئس و ئس  .)2001اعت ار با ا ستفاده از شیوه
آزمون – بازآزمون  0/89برای ی دوره ی ما هه 0/76 ،برای ی دوره دو ما هه و  0/66برای دوره
دهارماهه بود .تداوم درونی برای اغ ب آزمودنیها با ضریب ثابت آلفا سنجیده شد که بین  0/91تا 0/93
بود ( پاینز .)1996 ،در ایران نیز نو یدی ( )1384آل فای کرون اخ این مق یا را در مورد  240نمو نه 120
پر ستار و  120مع م اندازهگیری کرد و ضریب اعت ار را  0/86به د ست آورد .همچنین در پژوهش ه سینی
( )1398آلفای کرون اخ برای کل پرسشنامه  0/75به دست آمد.
1.Couple Burnout Questionnaire
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شیوه اجرا .با توجه به اینکه پژوهش هاضر از نوع هم ستگی و همخوانی است ،ط ق اصو صحیح و ع می
و بر اسا

نرمافزار sa m p le powerو با توجه به اهتما  20درصد افت آزمودنیها تعداد نمونه 375

نفر در نظر گرفته شد و پر س شنامهها در بین آزمودنیها توزیع شد که از بین پر س شنامههای انجام شده با
خارج نمودن پرسااشاانامههای ناق  350پرسااشاانامه مورد تح یل قرار گرفته شااد .در نهایت تعداد 350
پر س شنامه کامل در محیط نرمافزار  spssو نرمافزار مد یابی  smart pls 8.3مورد تجزیه و تح یل قرار
گرفت.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن زنان شرکتکننده  )2/84( 39/78بود که بیشترین درصد پاسخدهندگان
 35/42در صد زنان از لحاظ سنین با تر از  45سا و کمترین در صد پا سخدهندگان  3/42بین  25تا 30
سا بودند .همچنین بی شترین در صد پا سخدهندگان  39/14در صد زنان دارای مدرک لی سانس و کمترین
در صد پا سخدهندگان  3/42در صد زنان دارای مدرک دکترا بودند .بی شترین در صد پا سخدهندگان 27/71
در صد زنان دارای مدس تأهل با تر از  26سا و کمترین در صد پا سخدهندگان  4/57در صد زنان از لحاظ
مدس تأهل زیر  5سا بودند و بی شترین در صد پا سخدهندگان  29/42دارای سه فرزند و کمترین در صد
پاسخدهندگان  2/57درصد بدون فرزند بودند .همچنین بیشترین درصد پاسخدهندگان  39/42درصد زنان
از لحاظ و ضعیت شغ ی خانهدار و کمترین در صد پا سخدهندگان  4/85در صد از لحاظ و ضعیت شغ ی
رسمی بودند.
جدول  .1شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگي و توزیع نرمال متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

ضریب کشیدگي

ضریب کجي

خطای معیار

متغیر
طالق عاطفی
باورهای مث ت درباره نگرانی

35/27
57/26

7/41
13/34

1/25
1/45

-0/52
-0/86

0/24
0/42

باورهایی درباره کنتر ناپذیری
و خطر افکار
باورهایی درباره اطمینان
شناختی
باورهایی درباره نیاز به کنتر
افکار
وقوف شناختی (خودآگاهی
شناختی)
راه ردهای منفی تنظیم
هیجان
مقصر دانستن خود

43/52

11/46

1/32

-0/73

0/36

25/32

7/12

1/11

-0/54

0/32

37/69

8/31

1/22

-0/65

-0/54

21/65

6/83

1/10

-0/47

0/24

18/44

6/69

1/32

-0/62

0/34

13/21

4/21

1/22

-0/42

0/27

مقصر دانستن دیگران

17/64

5/43

1/24

-0/57

0/32

نشخوار فکری

19/79

7/52

1/43

-0/65

0/36
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مصی ت بار ت قی کردن رخداد

23/15

9/76

1/56

-0/87

0/42

راه ردهای مث ت تنظیم
هیجان
پذیرش

12/08

3/21

1/65

0/71

0/32

13/10

4/09

1/82

0/84

0/421

توجه مجدد به برنامهریزی

12/32

3/52

1/74

-0/72

0/35

توجه مث ت مجدد

12/57

3/79

1/76

-0/73

0/37

باز ارزیابی مث ت

11/76

2/75

1/54

-0/65

0/29

10/69

2/43

1/47

-0/62

0/27

خستگی جسمی

30/78

6/65

1/32

-0/68

0/28

از پا افتادن عاطفی

34/63

9/63

1/89

-0/86

0/34

از پا افتادن روانی

32/29

7/57

1/75

-0/74

0/312

رسیدن به ی

دور نما

بیشترین میانگین در رابطه با طالق عاطفی در زنان برابر با  35/27و انحراف معیار  7/41به دست آمده است.
بیشترین میانگین در رابطه با مؤلفههای باورهای فراشناختی در زنان مربوط به باورهای مث ت در مورد نگرانی
و کمترین میانگین مربوط به وقوف شناختی (خودآگاهی شناختی) است بیشترین میانگین در رابطه با
مؤلفههای راه ردهای منفی تنظیم هیجان در زنان مربوط به مصی ت بار ت قی کردن رخداد و کمترین
میانگین مربوط به مقصر دانستن خود است .بیشترین میانگین در رابطه با مؤلفههای راه ردهای مث ت تنظیم
هیجان در زنان مربوط به راه ردهای پذیرش و کمترین میانگین مربوط به رسیدن به ی دور نما است.
بیشترین میانگین در رابطه با مؤلفههای فرسودگی زناشویی در زنان مربوط به از پا افتادن عاطفی و کمترین
میانگین مربوط به خستگی جسمی است .از آنجایی که میزان ضریب کجی بین ( 2و  )-2است ،عنوان
میشود که توزیع فوق نرما است و از میانگین به عنوان مناسبترین شاخ آمار پارامتری میتوان
استفاده کرد.
جدول  2معناداری روابط و شدت و جهت متغیرها و مؤلفههای آن با حضور متغیر میانجي
نتیجه
 Pvaluesضرایب
ضرایب
مدل
استاندارد
باورهای مث ت درباره نگرانی  >-طالق عاطفی
باورهای مث ت درباره نگرانی  >-فرسودگی زناشویی
باورهای کنتر ناپذیری و خطر افکار  >-طالق عاطفی
باورهای کنتر ناپذیری و خطر افکار  >-فرسودگی زناشویی
باورهایی درباره اطمینان شناختی  >-طالق عاطفی
باورهایی درباره اطمینان شناختی  >-فرسودگی زناشویی
باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار  >-طالق عاطفی
باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار  >-فرسودگی زناشویی
وقوف شناختی (خودآگاهی شناختی) >-طالق عاطفی

0/668
0/653
0/654
0/649
0/639
0/593
0/667
0/628
-0/623

معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

13/42
11/37
11/75
9/63
8/63
7/84
9/84
8/14
9/74

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
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وقوف شناختی (خودآگاهی شناختی) >-فرسودگی زناشویی
راه ردهای منفی تنظیم هیجان  >-طالق عاطفی
راه ردهای منفی تنظیم هیجان  >-فرسودگی زناشویی
مقصر دانستن خود  >-طالق عاطفی
مقصر دانستن خود  >-فرسودگی زناشویی
مقصر دانستن دیگران  >-طالق عاطفی
مقصر دانستن دیگران  >-فرسودگی زناشویی
نشخوار فکری  >-طالق عاطفی
نشخوار فکری  >-فرسودگی زناشویی
مصی ت بار ت قی کردن رخداد  >-طالق عاطفی
مصی ت بار ت قی کردن رخداد  >-فرسودگی زناشویی
راه ردهای مث ت تنظیم هیجان  >-طالق عاطفی
راه ردهای مث ت تنظیم هیجان  >-فرسودگی زناشویی
پذیرش  >-طالق عاطفی
پذیرش  >-فرسودگی زناشویی
توجه مجدد به برنامهریزی  >-طالق عاطفی
توجه مجدد به برنامهریزی  >-فرسودگی زناشویی
توجه مث ت مجدد  >-طالق عاطفی
توجه مث ت مجدد  >-فرسودگی زناشویی
باز ارزیابی مث ت  >-طالق عاطفی
باز ارزیابی مث ت  >-فرسودگی زناشویی
رسیدن به ی دور نما  >-طالق عاطفی
رسیدن به ی دور نما  >-فرسودگی زناشویی
س دل ستگی  >-طالق عاطفی
س دل ستگی  >-فرسودگی زناشویی
باورهای فراشناختی  >-طالق عاطفی
باورهای فراشناختی  >-فرسودگی زناشویی
راه ردهای نظم جویی هیجانی  >-طالق عاطفی
راه ردهای نظم جویی هیجانی  >-فرسودگی زناشویی
فرسودگی زناشویی  >-طالق عاطفی
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-0/567
0/715
0/645
0/647
0/569
0/695
0/587
0/723
0/672
0/798
0/754
-0/673
-0/650
-0/721
-0/704
-0/675
-0/638
-0/693
-0/674
-0/649
-0/623
-0/627
-0/612
-0/692
0/641
0/650
0/618
-0/694
-0/647
0/726

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

6/45
13/13
10/85
10/78
8/74
12/37
9/68
13/63
13/63
11/74
15/73
10/75
8/74
9/25
11/23
10/69
8/32
11/77
9/65
9/37
7/83
8/65
6/64
11/44
10/05
10/28
8/39
11/94
9/79
12/22

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان میدهد که مسیر غیرمستقیم بین باورهای فراشناختی و
میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح
اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/408نشان داده است که فرسودگی زناشویی
برای دو متغیر باورهای فراشناختی و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .همچنین در خصوص هر
ی از مؤلفههای باورهای فراشناختی (باورهای مث ت درباره نگرانی ،باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر
افکار ،باورهایی درباره اطمینان شناختی ،باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار و وقوف شناختی یا خودآگاهی
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شناختی) نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان میدهد که مسیر بین باورهای مث ت درباره نگرانی و
میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح
اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/415نشان داده است که فرسودگی زناشویی
برای دو متغیر باورهای مث ت درباره نگرانی و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین باورهایی
درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار
ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا (VAF)0/418
نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار و طالق
عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین باورهایی درباره اطمینان شناختی و میانجیگری فرسودگی
زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است.
نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/402نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر باورهایی
درباره اطمینان شناختی و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین باورهایی درباره نیاز به
کنتر افکار و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری T.value
در سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF )0/406نشان داده است که فرسودگی
زناشویی برای دو متغیر باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد.
مسیر بین وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه
به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ()0/397
 VAFنشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی و طالق
عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد.
نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان میدهد که مسیر غیرمستقیم بین راه ردهای نظم جویی هیجانی
و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح
اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/403نشان داده است که فرسودگی زناشویی
برای دو متغیر راه ردهای نظم جویی هیجانی و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .همچنین در
خصوص هر ی از مؤلفههای راه ردهای نظم جویی هیجانی (راه ردهای منفی تنظیم هیجان؛ راه ردهای
مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن دیگران ،نشخوار فکری ،مصی ت بار ت قی کردن رخداد و راه ردهای مث ت
تنظیم هیجان؛ راه ردهای پذیرش ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مث ت مجدد ،باز ارزیابی مث ت ،رسیدن
به ی دور نما) نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان میدهد که مسیر بین راه ردهای منفی تنظیم
هیجان و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر
سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/395نشان داده است که فرسودگی
زناشویی برای دو متغیر راه ردهای منفی تنظیم هیجان و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر
بین راه ردهای مقصر دانستن خود و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار
ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا (VAF)0/389
نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر راه ردهای مقصر دانستن خود و طالق عاطفی نقش
میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین راه ردهای مقصر دانستن دیگران و میانجیگری فرسودگی زناشویی با

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| تابستان  |1400دوره | 2

شماره 2

| 14

طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو
واریانس یا ( VAF)0/380نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر راه ردهای مقصر دانستن
دیگران و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین نشخوار فکری و میانجیگری فرسودگی
زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است.
نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/402نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر نشخوار فکری
و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین مصی ت بار ت قی کردن رخداد و میانجیگری
فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح اطمینان 0/99
معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/406نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر
مصی ت بار ت قی کردن رخداد و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین راه ردهای مث ت
تنظیم هیجان و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری T.value
در سطح اطمینان  0/99معنادار است.
نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/412نشان داده است که فرسودگی زناشویی برای دو متغیر راه ردهای
مث ت تنظیم هیجان و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین راه ردهای پذیرش و
میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  T.valueدر سطح
اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/414نشان داده است که فرسودگی زناشویی
برای دو متغیر راه ردهای پذیرش و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین توجه مجدد به
برنامهریزی و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری T.value
در سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/406نشان داده است که فرسودگی
زناشویی برای دو متغیر توجه مجدد به برنامهریزی و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین
توجه مث ت مجدد و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری
T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/413نشان داده است که
فرسودگی زناشویی برای دو متغیر توجه مث ت مجدد و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر
بین باز ارزیابی مث ت و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری
T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/410نشان داده است که
فرسودگی زناشویی برای دو متغیر باز ارزیابی مث ت و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد .مسیر بین
رسیدن به ی دور نما و میانجیگری فرسودگی زناشویی با طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری
T.valueدر سطح اطمینان  0/99معنادار است .نتایج شمو واریانس یا ( VAF)0/414نشان داده است که
فرسودگی زناشویی برای دو متغیر رسیدن به ی دور نما و طالق عاطفی نقش میانجیگری جزئی دارد.
آزمون  F 2یا آزمون طالیي صنعت (اندازه اثر)
آزمون  F 2یا آزمون طالیی صنعت آزمونی است که بر خالف R2که به دن ا پیشبینی رفتار بر اسا کل
متغیرهای مستقل است ،این آزمون بیان هر کدام از متغیرها بهصورس تنها ده سهمی در پیشبینی متغیر
وابسته دارد .مقادیر به دست آمده با سه مقدار (0/02ضعیف)( 0/15 ،متوسط) و ( 0/35قوی) مقایسه میشود.
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جدول  .3آزمون  F 2یا آزمون طالیي صنعت
فرسودگی زناشویی
0/209
0/169
0/143
0/125
0/138
0/117
0/224
0/139
0/163
0/186
0/207
0/213
0/184
0/173
0/185
0/147
0/124
0/228
-

طالق عاطفی
0/235
0/197
0/183
0/154
0/176
0/132
0/235
0/157
0/194
0/209
0/226
0/228
0/219
0/198
0/206
0/174
0/165
0/256
0/285

باورهای فراشناختی
باورهای مث ت درباره نگرانی
باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار
باورهایی درباره اطمینان شناختی
باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار
وقوف شناختی (خودآگاهی شناختی)
راه ردهای منفی تنظیم هیجان
مقصر دانستن خود
مقصر دانستن دیگران
نشخوار فکری
مصی ت بار ت قی کردن رخداد
راه ردهای مث ت تنظیم هیجان
پذیرش
توجه مجدد به برنامهریزی
توجه مث ت مجدد
باز ارزیابی مث ت
رسیدن به ی دور نما
راه ردهای نظم جویی هیجانی
فرسودگی زناشویی

همانطور که در مد بیرونی اندازهگیری از شاخصی به نام  CVCOMاستفاده شد ،در مد درونی
(ساختاری) از شاخ  CVREDکه مخفف روایی متقاطع افزونگی است ،استفاده میشود؛ که با دستور
دشمپوشی این شاخ را با عدد (0/02ضعیف)( 0/15 ،متوسط) و ( 0/35قوی) مقایسه میشود .در دستور
دشمپوشی فقط سؤا س درونزاها را دشمپوشی کرده و اگر مد کیفیت مناس ی داشته باشد میتواند این
اعداد را نزدی به مقدار ق ل پیشبینی کند.
جدول  .4آزمون کیفیت مدل ساختاری
)Q² (=1-SSE/SSO
0/487

طالق عاطفی

0/365

فرسودگی زناشویی
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کیفیت روایی متقاطع افزونگی مد ساختاری برای فرسودگی زناشویی کمی بیشتر از قوی است اما برای
طالق عاطفی کیفیت بسیار قوی دارد .از طرفی بر اسا نتایج به دست آمده از مد اندازهگیری در بخش
 CVCOMنیز از کیفیتی بسیار قوی برخوردار بود که نتایج مد اندازهگیری با مد ساختاری هر دو از
کیفیت نس تاً مناسب و با یی برخوردار میباشند .اکنون به سراغ آزمونهای مد ک ی میرویم تا مشخ
شود پیشبینی ما از نتایج ده وضعیتی دارد؛ زیرا مد اص ی تحقیق ترکی ی از دو مد است .رینگل ()2016
آزمون برازش  SRMRرا به عنوان تنها آزمون برازشی قابل اتکا برای مد ارائه نمود؛ که SRMR< 0/08
باید باشد که نشان دهد آزمون از برازش برخوردار است .در این پژوهش میزان SRMR= 0/054< 0 /08
به دست آمده است که نشان میدهد آزمون از برازش مط وبی برخوردار است.

شکل  1مدل نهایي ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب استاندارد با حضور میانجي

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش هاضر ارائه مدلی برای پیشبینی طالق عاطفی زوجین بر اسا باورهای فراشناختی و
راه ردهای نظم جویی هیجانی با میانجیگری فرسودگی زناشویی در زنان بود .استفاده از روش مد یابی
معاد س ساختاری برای ارزیابی دگونگی برازش مد ساختاری با دادههای گردآوری شده در آزمون
سؤا های پژوهش با مد نظری مطابقت دارد؛ بدین ترتیب فرض صفر رد و فرض خالف تائید شد؛ بنابراین
دنین نتیجهگیری میشود که مد ساختاری پژوهش با دادههای گردآوری شده برازش دارد .همانطور که
مالهظه شد بررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که مسیر مستقیم باورهای
فراشناختی و مؤلفههای آن (باورهای مث ت درباره نگرانی ،باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار،
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باورهایی درباره اطمینان شناختی ،باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار و وقوف شناختی یا خودآگاهی
شناختی) با طالق عاطفی رابطه معنادار باورهای فراشناختی و مؤلفههای آن (باورهای مث ت درباره نگرانی،
باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار ،باورهایی درباره اطمینان شناختی ،باورهایی درباره نیاز به
کنتر افکار و وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی) با طالق عاطفی را تائید میکند .بر همین اسا
میتوان بیان داشت که فرضیه پژوهش تائید شد .بهمنظور شدس و جهت رابطه بر اسا نتایج ضریب بتا
میتوان بیان داشت که باورهای فراشناختی به اندازه  0/650با طالق عاطفی شدس اثر نس تاً با یی دارد و
نیز جهت رابطه آن مث ت است ،بدین معنا که هر ده میزان باورهای فراشناختی در بین زنان متأهل مراجعه
کننده به خانههای سالمت شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش و یا کاهش
مییابد .از طرفی میزان این شدس اثر در خصوص مؤلفه باورهای مث ت درباره نگرانی ( )0/668در هد نس تاً
با و نیز جهت رابطه آن مث ت است ،بدین معنا که هر ده میزان باورهای مث ت درباره نگرانی در بین زنان
متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش
و یا کاهش مییابد .همچنین میزان این شدس اثر در خصوص مؤلفه باورهایی درباره کنتر ناپذیری و خطر
افکار ( )0/654در هد نس تاً با و نیز جهت رابطه آن مث ت است ،بدین معنا که هر ده میزان باورهایی
درباره کنتر ناپذیری و خطر افکار در بین زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران افزایش
و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی افزایش و یا کاهش مییابد  .از طرفی میزان این شدس اثر در خصوص
مؤلفه باورهایی درباره اطمینان شناختی ( )-0/639در هد نس ت ًا با و نیز جهت رابطه آن منفی است ،بدین
معنا که هر ده میزان باورهایی درباره اطمینان شناختی در بین زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای
سالمت شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا افزایش مییابد .از طرفی میزان
این شدس اثر در خصوص مؤلفه باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار ( )-0/667در هد نس تاً با و نیز جهت
رابطه آن منفی است ،بدین معنا که هر ده میزان باورهایی درباره نیاز به کنتر افکار در بین زنان متأهل
مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران افزایش و یا کاهش یابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا
افزایش مییابد .از طرفی میزان این شدس اثر در خصوص مؤلفه وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی
( )-0/623در هد نس ت ًا با و نیز جهت رابطه آن منفی است ،بدین معنا که هر ده میزان وقوف شناختی یا
خودآگاهی شناختی در بین زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران افزایش و یا کاهش
یابد میزان طالق عاطفی کاهش و یا افزایش مییابد .نتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج پژوهشهای
صورس گرفته توسط ابراهیمی و همکاران ( ،)1399آزادیان پور ( ،)1398خوبیاری و همکاران (،)1395
صمدی فرد و همکاران ( ،)1395عنایت پور و دره کردی ( ،)1395استرابرس و کارپینتر ( ،)2019ساکاتا و
مکینز ( ،)2019رسون و هولمن ( ،)2017کیتسون و هولمز ( ،)2016همخوان است .بر این اسا اغ ب
مشکالس بین فردی که زوجین تجربه میکنند تحت تأثیر شیوه نگرش آنها در روابط خود با دیگری است.
این شیوه نگرش باورهای فراشناختی نامیده میشود .فراشناخت به ساختارها ،دانش ،وقایع و فرایندهای
روانشناختی اشاره دارد (ولز .)2009،فراشناخت آنچه که افراد آن را مورد توجه قرار میدهند و وارد هیطهی
هوشیاری خود میکنند ،ارزیابیها و تأثیر انواع راه ردهایی که افراد برای تنظیم افکار و اهساساتشان به کار
میبرند را شکل میدهد .فراشناخت به آگاهی و نظارس بر ی افکار تعریف شده است (لیمنز و همکاران،
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 .)2010عالوه بر این ،فراشناخت ،فکر کردن درباره فرایند تفکر است؛ فرآیندهای فراشناختی دارای دو
جن هی مستقل اما مرت ط با یکدیگرند :دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی .مطالعاس نشان داده است که
باورهای فراشناختی در م تال شدن به اختال س اضطرابی نقش دارد؛ بر همین اسا فراشناخت ی مفهوم
دندوجهی است که شامل دانش (باورها) ،فرایندها و راه ردهایی است که شناخت را ارزیابی ،نظارس و یا
کنتر میکنند (ه ن و همکاران .)2013،باورهای فراشناختی مث ت به مفید بودن نگرانی ،اندیشناکی،
تهدیدیابی و سایر راه ردهای مشابه اشاره دارند .ممکن است در ظاهر این باورها منطقی به نظر برسند .با
این ها ماهیت معیوب و تحریف شده دارند .هوزه دوم باورهای فراشناختی به اهمیت و معنای منفی وقایع
شناختی درونی (برای مثا  ،افکار و باورهای متداو ) ربط دارد .فراباورهای منفی در دو دسته وسیع جای
میگیرند :کنتر ناپذیری افکار و معنا ،اهمیت و خطر افکار .دنین فراباورهایی زمینه شکست در کنتر
افکار را فراهم میکنند .همین پدیده نیز منجر به تفسیر منفی و تهدید زایی وقایع ذهنی میشود.
بررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که مسیر مستقیم راه ردهای نظم جویی
هیجانی و مؤلفههای آن (راه ردهای منفی تنظیم هیجان؛ راه ردهای مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن
دیگران ،نشخوار فکری ،مصی ت بار ت قی کردن رخداد و راه ردهای مث ت تنظیم هیجان؛ راه ردهای پذیرش،
توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مث ت مجدد ،باز ارزیابی مث ت ،رسیدن به ی دور نما) با طالق عاطفی با
توجه به سطح معناداری که کمتر از  0/01است که خ ر از وجود رابطه معنادار راه ردهای نظم جویی
هیجانی و مؤلفههای آن (راه ردهای منفی تنظیم هیجان؛ راه ردهای مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن
دیگران ،نشخوار فکری ،مصی ت بار ت قی کردن رخداد و راه ردهای مث ت تنظیم هیجان؛ راه ردهای پذیرش،
توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مث ت مجدد ،باز ارزیابی مث ت ،رسیدن به ی دور نما) با طالق عاطفی
است را تائید میکند .نتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج پژوهشهای صورس گرفته توسط آزادیان پور
( ،)1398نامنی و نجفی ( ،)1397بشارس و همکاران ( ،)1396عیسی زاده ( ،)1395ساکاتا و مکینز (،)2019
جنفریو ( ،)2018سافستروم و همکاران ( ،)2017لیچستین و یوانگ ( ،)2017سو ستد ( ،)2017دانسون
( )2015در پژوهش انجام شده به این نتیجه رسید که تنظیم هیجانی باعث میشود افراد اهساساس منفی
و مث ت را تعدیل میکند و کم به زوجین میکند تا موقعیت را بهتر درک نمایند و یاد بگیرند دگونه
هیجانهای خود را مدیریت کنند و این سازماندهی ظرفیت روانی ،ذهنی و رضایت از زندگی و کیفیت روابط
بین زوجین را ارتقاء میدهد .افرادی که دارای مهارس ،تنظیم هیجانی هستند ،یعنی کسانی که اهساساس
خود را به خوبی میشناسند و آنها را تنظیم میکنند و اهساساس دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی با
آن برخورد میکنند ،در هوزههای مخت ف موفق و کارآمد میباشند در نتیجه در روابط زوجین این رابطه از
کیفیت با یی برخوردار هستند (عیسیزاده .)1395 ،در پژوهشهای انجام شده نتایج نشان داده است که
استفاده از راه ردهای نظم جویی هیجانی تا هد زیادی میتواند بر مشکالس زناشویی زوجین تأثیر گذارد ،از
طرفی بین این دو متغیر در ابعاد گوناگون رابطه وجود دارد .یکی از عوام ی که افراد در مشاورههای ق ل از
ازدواج بایستی مدنظر قرار دهند ،توجه به خصیصه شخصیتی راه ردهای نظم جویی هیجان است (نامنی و
نجفی .)1397 ،راه ردهای نظم جویی هیجان ی عامل مهم در درک متقابل زوجین نس ت به یکدیگر و
کنتر و مدیریت بهنگام و مناسب هیجاناس در بروز تعارضاس زندگی است که با سالمت عاطفی و در مجموع
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با سالمت روانی افراد ارت اط دارد؛ افزون بر آن راه ردهای نظم جویی هیجانی به عنوان س شناختی-
عاطفی در روابط بین زوجین در نظر گرفته میشود که عدم برون ریزی و راه ردهای نامناسب هیجاناس
منجر به ایجاد مشکالتی در روابط زوجین میشود (سافستروم و همکاران .)2017 ،راه ردهای نظم جویی
هیجانی باه عناوان یا خصیصه شخصیتی در گستره هیجاناس ،موضوعی بسیار قابل مالهظه است که آثار
مشاهود و نتاایج غیرقابال انکاری بر روابط بین فردی داشته و میتواند گوشهای از مسائل مربوط به روابط
خاانوادگی را در قالب روابط عاطفی بین دو فرد کاه پیماان زناشاویی میبندند ،روشن کند (باباخانی و
رضایی.)1395 ،
یافتههای این پژوهش مؤید آن است که ارائه مدلی برای پیشبینی طالق عاطفی زوجین بر اسا س های
دل ستگی ،باورهای فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی با میانجیگری فرسودگی زناشویی با مد
نظری مطابقت داشته و از برازش مط وبی برخوردار است؛ همچنین بررسی مسیر مستقیم پژوهش نشان داده
است که بین س های دل ستگی ،باورهای فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی با طالق عاطفی
زنان متأهل رابطه معناداری وجود دارد و از طرفی بررسی مسیر غیرمستقیم پژوهش نشان داده است که
بین س های دل ستگی ،باورهای فراشناختی ،راه ردهای نظم جویی هیجانی و میانجیگری فرسودگی
زناشویی با طالق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران شدس اثر مط وبی داشته
است .به رغم تالش جدی در جهت انجام صحیح و اصولی پژوهش هاضر ،این تحقیق مانند دیگر پژوهشهای
انجام شده در هیطه مسائل انسانی ،با محدودیتها و مشکالتی مواجه بود که تالش برای برطرف کردن آنها
در پژوهشهای آتی ،میتواند مهر تأییدی بر نتایج به دست آمده در این پژوهش باشد کی از محدودیتها
به روش پژوهش مربوط میشود ،بدین دلیل که این پژوهش از نوع هم ستگی بود و در آن کنترلی اعما
نشده است و ما نمیتوانیم رابطه ع ت و مع ولی را بررسی کنیم؛ همچنین در این پژوهش تالش بر این بوده
است که به ارائه مدلی برای پیشبینی طالق عاطفی زوجین بر اسا س های دل ستگی ،باورهای
فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی با میانجیگری فرسودگی زناشویی زنان متأهل مراجعه کننده
به خانههای سالمت شهر تهران به کم ابزارهای پژوهشی سنجیده شود ،اما متغیرهای مزاهم (نگرش افراد،
سن ،شرایط محیط ،جوّ عاطفی خانواده ،زمان پاسخگویی  )...نیز ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار داده
باشند.
عالوه بر آن ،یافتهها بر اسا مقیا های خود گزارشدهی است؛ بدین معنا که گزارشهای شخصی در
پرسشنامهها اصو ً به دلیل دفاعهای ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهی و شیوههای معرفی شخصی ،مستعد
تحریف هستند و ممکن است زنان متأهل در هنگام پاسخدهی به جای توجه به وضع موجود ،پاسخهای خود
را با توجه به وضع مط وب ارائه داده باشند که این امر به نوعی بر نتایج تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت
عدم امکان توجیه همه زنان متأهل در خصوص ابزارها و متغیرهای پژوهش ونیز موضوع پژوهش و نتایجی
که این پژوهش برای زنان متأهل مراجعه کننده در برمیگیرد که ممکن است نتایج را تحت پوشش خود
قرار دهد ،اگر این امر میسر میشد با با رفتن دقت پاسخگویی نتایج بهتری کسب میشد .با توجه به نتایج
پژوهش ،از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیماس مهم زندگی است و با توجه به نقش پیشبینی
کنندگی طالق عاطفی بر اسا س های دل ستگی ،باورهای فراشناختی و راه ردهای نظم جویی هیجانی
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با میانجیگری فرسودگی زناشویی از این رو پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش ایجاد بسترهای ارت اطی
مناسب در زمینه کم به به ودی روابط زوجین امکاناس مناسب در اختیار آنها قرار داده شود .در این
خصوص پیشنهاد میشود که به زوجین آموزشهای زم در زمینه مهارسهای ارت اطی و مهارسهای هل
مسئ ه و شیوههای هل تعارض و نیز آموزشهای مخت ف در هوزه زوج درمانی ،بهمنظور ارتقاء میزان به ود
کیفیت روابط زوجین بهمنظور مواجهه با انواع تعارضاس زناشویی ارائه شود تا از این طریق بتوان موجب
پیشگیری از فرسودگی زناشویی و نیز تالش در جهت کاهش طالق عاطفی در بین زوجین و ارتقاء سطح
ث اس روابط زناشویی و رضایتمندی زناشویی شد.
موازین اخالقي
مالهظاس اخالقی در پژوهش با ج ب رضایت آگاهانه شرکتکنندگان رعایت شده است؛ همدنین به افراد
درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.
سپاسگزاری
از مدیران خانههای سالمت و همه شرکتکنندگان در پژوهش و همچنین همهکسانی که در اجرای این
پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
مقاله هاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده او بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واهد
رودهن به تصویب رسیده بود؛ در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراهی ،روششناسی ،مفهومسازی،
گردآوری و تح یل دادهها ،پیشنویس ،ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله هامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
آزادیان پور ،مریم .)1398( .نقش باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان بر روابط زوجین .پایاننامه ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واهد تهران جنوب ،دانشکده روانشناسی.
ابراهیمی ،لقمان ،.و هیدری ،رقیه .)1399( .پیشبینی گرایش به طالق عاطفی بر اسا ویژگیهایی شخصیتی،
باورهای فراشناختی و ب وغ عاطفی زوجین .فص نامه پژوهشهای مشاوره36-61 :)2(74 .
اهمدی ،مجید ،.زهراکار ،کیانوش ،.داورنیا ،رضا ،.و رضایی ،محسن .)1394( .اثربخشی زوجدرمانی کوتاهمدس
خودتنظیمی بر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر ساوه .مج ه ع وم پزشکی رازی75-64 : )139( 22 .
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باباخانی ،نرگس ،.و رضایی ،ن ی اله .)1395( .الگوی ت یین فرسودگی زناشویی بر اسا باورهای غیرمنطقی با
میانجیگری دشواری در تنظیم هیجاناس در کارمندان متأهل دانشگاه ع وم پزشکی دانشگاه تهران .پژوهشنامه
فص نامه عدالت85-63 :)1(1 .
بشارس ،محمد ع ی ،.میرزایی ،طی ه ،.غالمع ی لواسانی ،مسعود ،.و نقی پور ،مرتضی .)1396( .نقش تعدیلکننده
عواطف مث ت و منفی در رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی .دوفص نامه روانشناسی خانواده،
61-77 :)4(2
هاتمی ،همیدرضا .)1396( .پیشبینی بهزیستی روانشناختی همسران نظامیان با تأکید بر باورهای فراشناختی
و راه ردهای تنظیم هیجانی .مج ه روانشناسی نظامی37 – 19 :)2(30 ،
جوکارکما آبادی ،مهناز .)1391( .مقایسه تأثیر زوجدرمانی رفتاری -جدلی و زوجدرمانی هیجانمدار بر کیفیت

ابعاد ارت اط زناشویی ،سالمت روان و نشانههای اختال شخصیت مرزی در زوجین دارای اختال شخصیت
مرزی در شهر شیراز .دانشکده روانشناسی .دانشگاه اصفهان.
ساداتی ،اهسان ،.مهرابی زاده هنرمند ،مهناز ،.و سودانی ،رضا .)1393( .رابطه ع ّی تمایزیافتگی ،نورزگرایی و
بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی ،1393 ،دوفص نامه روانشناسی خانواده-68 :)2(1 ،
.55
س یمانی ،بهاره ،.رهیمی ،افسانه ،.بایستی ،زینب ،.و ابوالقاسمی ،ع ا  .)1394( .بررسی رابطه بین شادکامی،
کیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی ،اولین همایش م ی روانشناسی و خانواده ،اهواز ،دانشگاه
آزاد اسالمی واهد اهواز.
دوکانه ای فرد ،فریده ،.به ودی ،معصومه ،.و خیاط خامنه ،مریم ( .)1389بررسی سهم هر ی از مؤلفههای
هوش هیجانی در پیشبینی میزان رضایتمندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه در شهر ایالم.
فص نامه تحقیقاس مدیریت آموزشی.61-89 :)1(2 ،
کودکی امیرهنده ،مونا ،.کربالیی محمد میگونی ،اهمد ،.و ثابت ،مهرداد .)1396( .نقش واسطهای نشخوار خشم
و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه بین دلزدگی و خشونت زناشویی ،اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی،
.47-56 :)43(11
صمدی فرد ،همیدرضا ،.نریمانی ،محمد ،.شیخا سالمی ،ع ی ،.و میکائی ی ،نی وفر .)1395( .نقش مؤلفههای
اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیشبینی طالق عاطفی همسران .مج ه پژوهشهای مشاوره:)3(59 ،
57-38
ع دال هی ،افسانه ،.کافی ،سیدموسی ،.و شاهق یان ،مهناز .)1390( .رابطه هوش هیجانی و س های مقاب های با
رضایت و همسازی زناشویی .روان شناسان ایرانی.279 -287 :)27(7 ،
عزیزی ،پریسا .)1395( .بررسی تأثیر گروهی به شیوه تح یل ارت اط محاورهای بر کاهش تعارضاس زناشویی.
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی .واهد ع وم و تحقیقاس تهران.
عنایت پور ،مهدیه ،.و دره کردی ،ع ی ،)1395( ،رابطه باورهای ارت اطی ،سازگاری بهداشتی با طالق عاطفی با
توجه به میانجیگری صمیمیت و دلزدگی زناشویی ،سومین کنفرانس بینالم ی نوآوریهای اخیر در
روانشناسی ،مشاوره و ع وم رفتاری ،تهران

22 |

2 شماره

| 2 | دوره1400 | تابستان

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 نقش پیشبینی کننده راه ردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و.)1395( . آمنه،عیسی زاده
.31-22 :)102( 29 ، نشریه پرستاری ایران.فرسودگی شغ ی پرستاران زن
 نقش تمایزیافتگی خود و س های دل ستگی در پیشبینی طالق،)1393( . میترا، و عسکری،. شهرام،مامی
. سقز، همایش منطقهای آسیبشناسی پدیدهی طالق،عاطفی
 بررسی نقش نگرش به عشق در پیشبینی طالق عاطفی.)1393( . محمدرضا، رضازاده،. سیده فاطمه،موسوی
.169-188 ،)3(12 ، مطالعاس اجتماعی روانشناختی.زنان و مردان متأهل شهر قزوین
 اثربخشی رویکردهای خانوادهدرمانی م تنی بر فراشناخت بر کیفیت.)1395( . اهمد، و سهرابی،. ناصر،یوسفی
.192-211:)2( 1 ، فص نامه مشاوره و رواندرمانی خانواده.روابط زناشویی
 اثر بخشی مداخ ه شناختی – رفتاری م تنی بر کنتر خشم روی سالمت روان و.)1394( . بهره،وزیری نسب
. دانشکده ع وم انسانی. پایاننامه کارشناسی ارشد.استر ادراک شده و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی
دانشگاه پیام نور استان تهران
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***
پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن
موافقم

کامالً موافقم

سؤال
.تنهایی می کنم

در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیشبینی میکردم اهسا
.ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدی نیستیم
.در این ازدواج اهسا بیهودگی می کنم
.انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است
.هتی وقتی با هم هستیم اهسا بیقراری و اندوه می کنم
.بیشتر وقتها نمی دانم خود را دگونه سرگرم کنم
.گاهی در این ازدواج اهسا بیحوص گی و بیقراری می کنم
.در هسرس کسی هستم که در کنار او اهسا نزدیکی کنم
.هس تنهایی بسیار آزارم میدهد
.انگار ازدواجم دیزی کم دارد

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13

کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ می زدند.
اغ ب دلم می خواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم.
اهسا نمی کنم بخشی از زندگی کسی هستم.

14
15
16

اهسا نمی کنم به کسی تع ق دارم.
اغ ب به لحاظ عاطفی اهسا انزوا می کنم.
در این ازدواج اهسا طرد شدگی می کنم.

17
18
19
20
21
22
23

کسی را ندارم که به او پناه ب رم.
اغ ب در رابطه با همسرم اهسا
هیچ کس مرا نمی شناسد.
هیچ کس مرا درک نمیکند.
اغ ب هیچ کس را ندارم که با او هرف بزنم.
اغ ب نیاز شدیدی به داشتن ی هم صح ت اهسا می کنم.
اهسا می کنم در این ازدواج کامالً کنار گذاشته شده ام.
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میکنم فراموش شده ام.

اهسا

جدا بودن می کنم (با همسرم).

***
پرسشنامه باورهای فراشناختي
عبارات

ردیف

میکند تا از مشکالس آینده اجتناب کنم.

1

نگرانی به من کم

2

نگرانی برایم خطرناک است.

3

درباره افکارم خی ی فکر می کنم.

4

با نگرانیم خودم را مریض می کنم.

5

زمانی که در ها فکر کردن درباره ی

6

اگر فکر نگران کننده ام راکنتر نکنم ،سپس آن فکر به وقوع بپیوندد به خاطر کوتاهی من است.

7

برای اینکه منظم باشم به نگرانی نیازمندم.

8

در مورد لغاس و اسامی اعتماد کمی به هافظه ام دارم.

9

تالش زیادی می کنم تا افکار نگران کننده ام را متوقف کنم.

مشکل هستم از نحوه کار کردن ذهنم آگاهم.

10

نگرانی به من کم

11

نمیتوانم افکار نگران کننده ام را نادیده بگیرم.

12

بر افکارم نظارس می کنم (ناظر بودن بر افکار).

13

باید همیشه تحت کنتر افکارم باشم.

14

بعضی مواقع هافظه ام میتواند مرا به اشت اه بیاندازد.

15

نگرانیم میتواند مرا دیوانه کند.

16

همواره از فکرم آگاهم

17

هافظه ضعیفی دارم

18

توجه دقیقی به شیوه کارکرد ذهنم دارم.

19

نگرانی به من کم

میکند تا دیزهای ذهنم را ط قه بندی کنم.

میکند تا از عهده کارهایم برآیم.

کااام االً
موافقم

نسااا تاً
موافقم

کاام ای
موافقم

موا فق
نیستم
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20

عدم توانایی در کنتر افکارم نشانه ضعف من است.

21

زمانی که نگرانیم شروع میشود ،نمیتوانم آن را متوقف کنم.

22

به خاطر عدم کنتر افکار خاصی تن یه خواهم شد.

23

نگرانی به من کم

میکند تا مشکالتم را هل کنم.

24

در مورد مکانها اعتماد کمی به هافظه ام دارم.

25

فکر کردن در مورد افکار خاص خی ی بد است.

26

به هافظه ام اعتماد ندارم.

27

اگر نمیتوانستم هافظه ام را کنتر کنم ،قادر ن ودم به وظیفه ام عمل نمایم.
زم است که نگران باشم تا به خوبی کار کنم.

28
29

در مورد فعالیت ها اعتماد کمی به هافظه ام دارم.

30

دائما افکارم را بررسی می کنم.

***
پرسشنامه راهبردهای نظم جویي هیجاني
ردیف

سؤال

1

خودم را مقصر این مسئ ه می دانم.

2

مج ورم این اتفاق را بپذیرم.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

من اغ ب به اهساسی که نس ت به این تجربه دارم فکر می کنم.
به مسایل بهتری فکر می کنم.
به بهترین کاری که میتوانم انجام دهم فکر می کنم.
میتوانم از این موقعیت دیزی یاد بگیرم.
شرایط میتوانست به مراتب بدتر از این باشد.
اغ ب فکر می کنم دیزی را که من تجربه کرده ام در مقایسه با دیزهایی که دیگران تجربهکردهاند
به مراتب بدتر میباشد.
دیگران را مقصر این اتفاق می دانم.
من مسو این اتّفاق می باشم.
مج ورم این موقعیت را ق و کنم.

12

این مسئ ه ذهن مرا به خود مشغو میکند.

13

به دیزهای خوشایندی فکر می کنم که ربطی به این اتفاق ندارند.

14
15
16

به بهترین شیوهی کنار آمدن با این موقعیت فکر می کنم.
اهسا می کنم بر اثر دیزی که برایم اتفاق افتاده است ،مقاوم ترخواهم شد.
فکر می کنم سایر مردم شرایط بسیار بدتری را تجربه میکنند.

17

من به فکر کردن در مورد وهشتناک بودن تجربه ام ادامه می دهم.

18
19

دیگران مسو این اتفاق میباشند.
به اشت اهاتی که در این خصوص مرتکب شده ام فکر می کنم.

20
21
22
23

قادر به تغییر این وضعیت نمی باشم.
میخواهم بدانم درا دنین اهساسی نس ت به این مسئ ه دارم.
من به جای این اتفاق به دیزهای خوب می اندیشم.
به تغییر دادن این موقعیت فکر می کنم.

هرگز

گاهی

بندرس

اغ ب

همیشه

27

الگوی ساختاری پیش بینی طالق عاطفی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و

24

فکر می کنم این موقعیت دارای جوانب مث تی هم میباشد.

25
26
27
28

فکر می کنم این مسئ ه در مقایسه با مسایل دیگر خی ی هم بد ن وده است.
اغ ب فکر می کنم دیزی که تجربه کرده ام بدترین اتفاقی است که میتواند برای ی
به اشت اهاتی که دیگران در این خصوص مرتکب شده اند فکر می کنم.
خود را مس ب اص ی این مسئ ه می دانم.

29

باید یاد بگیرم با این شرایط کنار بیایم.

30

من عمیقاً به اهساساتی که این موقعیت در من برانگیخته است فکر می کنم.

31
32
33
34

به تجربههای خوشایند فکر می کنم.
برای بهترین کار ممکن برنامهریزی می کنم.
من به جستجوی جوانب مث ت این مسئ ه می پردازم.
من به خودم میگویم که در زندگی دیزهای بدتری هم وجود دارد.

35

من همواره به ناگواری آن موقعیت فکر می کنم.

36

دیگران را مس ب اص ی این مسئ ه می دانم.

| سرخابی و همکاران
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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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