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 دمهمق

خانواده محل برآورده ساختن نیازهای مختلف جسمانی، عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای 

شناخت چگونگی برآورده کردن آن ستی، روانی و  شد و زی سهیل در امر ر ضرورتی انکار ناپذیر و باعث ت ها 

شغلی می سالمت (.8040شود )ادلتی و ردزوان،تعالی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و   با توجه به اینکه 
شه خانواده پویایی و ساس زوجین دارد. روابط در ری سیاری هاییافته بر ا  های تهدیدمؤلفه از مختلف، ب

شویی کننده ضایت زنا ست )تردول و مرتبط سالم خانواده کارکرد عدم با 4ر ؛ آفرایی، 8040گولدفارب، ا

 هازوج ارتباط گوناگون ابعاد چندبعدی و شامل دهپدی زناشویی روابط کیفیت(. 8049ی،یصحرا محمدی و

روابط  (.4938 ،سهرابییوسفی و ( تعهد در روابط را شکل دهد ، انسجام ویسازگاری، رضایت، شادمان مانند

بخش بین زوجین از طریق عالقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل سنننجش اسننت و رضننایت

( و از طرفی بر رشد و شکوفایی استعدادها، تکننننوین شخصیت، 4938 )عزیزی،تواند بر سالمت خانواده می

نی اعضای خانواده تأثیر گزار باشد ناطفی و اخالق (. با 8047 ،)ماساریک و کانگر رشد جسمانی، شناختی، ع

ها، مختل شدن روابط زوجین و دار، به هم خوردن تعادل خانوادههنننای مشکلتوجه افنننزایش تعنننداد زوج

ن نا ی طنالق در این واحد اجتماعی، زنان بیش از سایر اعضا در معرض آسنیب قرار دارند )صفریان، آم ار ب

زا در خانواده و در روابط زوجین هنننای تنیدگیتنننرین عامل(. یکی از مهم8048حاجی اربابی و عاشوری، 

ست. طالق عاطفی رابطه 8طالق عاطفی های اجتماعی در محیط کند که در آن همسران،ای را توصیف میا

نوان عرسنند ولی در خلوا قادر به تحمل یکدیگر نیسنتند. طالق عاطفی نه بهخوب و صنمیمی به نظر می

(. 8048)موتاتایانو،  یابدیک اختالل مقطعی در زندگی زناشننویی بلکه به صننورا وضننعیتی پایدار یهور می

مین نیازهای عاطفی، نارضننایتی جنسی، عدم طالق عاطفی به علت نبود تعننامالا مببت با همسر، عدم تأ

 آید وهای مزمن، بدرفتاری فیزیکی و قیره به وجنود میجذابیت یناهری، خیاننت، مسنائل منالی، بیماری

ناه، ناامینندی، کناره ن نم اضنطراب، افسنردگی، احسنناس گن نروز عالئ نه ب نای گیری از فعالیتمنجر ب هن

 (. 8040اسپرانتا،  و شود )لومینیتایدار درباره خود، همسنر و آینده میاجتماعی، نگرش بدبینانه و پا

ساا و عواطف و هیجاناا )لوادو و  سا از طرفی وجود طالق عاطفی در روابط زوجین منجر به عدم درک اح

ستگی اجتنابی 8049،جانی سبک دلب شکست عاطفی، انتقام جویی، عدم تأمین نیازها،  ش–(،  ضطرابی   ودا

ساس در پژوهش4939 ادری،)مؤمنی و ن ضایت از (. بر همین ا ست که ر شان داده ا صورا گرفته ن های 

و  ، هریوا؛ اسننتفنسننون8040)ترودل و گولدفارب، های جنسننی ارتباط داردوریروابط زناشننویی با کنش

از طرفی عملکرد جنسنننی زوجین با تجربه شنننکسنننت عاطفی و عدم وجود باورهای  ؛(8049 ،دلونگیس

جنسننی ناایمن به  یهاتیمهم در گرایش به رفتارهای پرخطر و فعال یشننناختز عوامل سننببفراشننناختی ا

ترین عوامل مؤثر در تعامالا بین فردی، (. یکی از مهم8040 مورس و گرونرا، )پولیمنت، رودیشنننمار م

ستگی زوجین مسبک شدیهای دلب شکل با شویی اثر قابل مالحظه یریگکه در  ضایت زنا  درا از خو یار

شان م ست که در  4313، 9. بالبیدهدین شویی زوجین مؤثر ا ضایت زنا سه عامل مهم در ر ست که  معتقد ا

                                                           
1  - marital satisfaction 

2  - emotional divorce 
3- Bowlby 
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مند بودن از یک دوره کودکی همراه با شنننادی و بهره -8مندی زناشنننویی والدین، رضنننایت -4: رندهیبرگ

ن یک مادر مهربان نداشتن کشمکش و تعارض با مادر. به عبارتی افرادی که در کودکی از داشت -9خوشی، 

سالی، خود به پدر و مادرهایی تبدیل میبهرهبی شوند که قابلیت مراقبت و تربیت فرزندان خود اند در بزرگ

 (.4973 را ندارند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت )مظاهری،
، 8جتنابی، ا4دلبسننتگی ایمن: »دهدیچندین سننبک دلبسننتگی در بزرگسننالی را توضننی  م 4313، بالبی

ضطرب سوگرا -م ستگی کودک ؛«9دو سائل تواند زمینهوالد، می -این الگوی دلب ساز نحوۀ برخورد فرد با م

آتی در زندگی، از قبیل مشکالا تحصیلی، عاطفی، شغلی، ازدواج و بسیاری دیگر از این عوامل باشد و نیز 

ای فرد و بهبودی، )صابونچی، دوکانه تواند شیوۀ گرایش فرد را نسبت به مسائل و مشکالا شخصی سازدمی

دلبستگی نظامی است که خود را در روابط عاشقانه بزرگسالی بروز  4357، . به عقیده هازن و شیور(4933

)راتر،  شننودهای ازدواج تلقی میدهد و مفهوم دلبسننتگی به همسننر برای زنان و شننوهران جزو پاداشمی

ادر داند که بین کودک و موند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری می( نیز دلبستگی را پی8007. پاپالیا )(8045

شنننود. بالبی ابراز داشنننت که نوزادان هاسنننت ایجاد مییا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائمی با آن

یا الگوهای فعال با مراقبان را برای ایجاد نمودهای دلبسنننتگی درونی  یاا خود  سننناز درونی درباره تجرب

و در پی این نمودهای دلبسنتگی، انتظارا در مورد روابط و  کشنندیگران در روابط بیرون مخودشنان و دی

شکل م سوی دیگر طرحوارهدهندیآینده را  شامل . از  ها باورهای ارزیابی گرایانه در مورد خود و دیگران را 

ی شناختی برای روابط یهاوارهعنوان طرحبه تواندیدلبستگی م یهاییشوند. چنین بیان شده که بازنمامی

، آماتو و هامن ماریوااند )شوند که در پاسخ به تجربیاا با مراقبان دوران کودکی شکل گرفته یسازمفهوم

ناختی شروان یهایژگیبسیاری از و گرنییتب توانندیهای دلبستگی م(. بر همین اساس وجود سبک8047

شد که لزوم توجه به این  شناختی و یریپذخود، انعطاف یافتگیزیاز جمله؛ تما شویی افراد با صمیمیت زنا

صابونچی و همکاران،  سازدیعامل را نمایان م شان می(4933) شواهد فراوان ن ها در جوامع دهد که زوج. 

امروزی برای برقراری و مدیریت هیجانی روابط خود با همسننرانشننان با مشننکالا فراگیر و متعددی مواجه 

ستند سویان) ه شناختی4939 ،پورد و تقینژارجبی، مو ست که نق  در باورهای  سران در  1(. بدیهی ا هم

شترک آن شان داده که گذارندیها مکنار عوامل متعدد دیگر، آثار نامطلوبی بر زندگی م شی ن شواهد پژوه  ،

و نقش  دهدیشننناختی توان تحمل فشننارهای روانی زندگی حل مشننکالا روزانه را افزایش م یهامهارا

اخیر در عرصننه روابط  یهاکند. بر همین اسنناس در سننالر تداوم و سننازگاری در زندگی ایفا میبسننزایی د

شناختی صالح باورهای  شویی، مهارا در ا سازگارانه معرفی  زنا شویی موفق و  ضروریاا یک زندگی زنا از 

ؤثر با یکدیگر و به ارتباط م ازیای، نبا ازدواج زن و مرد و تشکیل خانواده هسته(؛ 4931)حاتمی، شده است 

ند و با خود به خود آموخته یهاها قبالً در خانوادههای جدید و الگوهای ارتباطی که زوجتطابق با نقش ا

اند که الگوهای ارتباطی فرد با تحقیقاا زیادی نشنننان داده دیآیاند، به وجود مخانواده نوپایشنننان آورده

نیازهایش و الگوهای رفتاری و چگونگی طی کردن  یریگوالدینش و تعامالا و تجارب اولیه او بر شنننکل

                                                           
1. secure 

2. avoidant 

3. ambivalent 

4. cognitive beliefs 
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 رگذاریبا محیط اطراف و کسننب هویت موفق تأث اشیاجتماعی او همچنین سننازگار –مراحل رشنند روانی 

شناخت در روابط  4373، . فالول(4933)اسالمی، فرحبخش و سلیمی بجستانی،  است معتقد است که فرا

شناختی و  شامل میزوجین در برگیرنده فرآیندهای  شناختی را  شناخت مفهومی تجارب تنظیم  شود. فرا

چند وجهی اسنننت که در برگیرنده دانش )باورها(، فرآیندها و راهبردهایی اسنننت که شنننناخت را ارزیابی، 

شننوند که افراد در باورهای فراشننناختی به باورها و نظراتی اطالق می (.8003)ولز، کندینظارا یا کنترل م

(. مدل فراشناختی 8005نیکویچ، مونتا و ولز،  شناختی خود دارند )اسپادا، یهاا و تجربهمورد تفکر، فرآینده

ستند که به فواید  شناختی مببت باورهایی ه ست: باورهای فرا سایی کرده ا شنا شناختی را  دو نوع باور فرا

شدن در فعالیت شخوار فکری و پایش تهدید مربوط مدرگیر  شناختی خاص مانند نگرانی، ن  ؛ندشویهای 

ستند که به کنترل ناپذیری، معنا، اهمیت و تهدیدآمیز بودن افکار و  شناختی منفی باورهایی ه باورهای فرا

مطابق مدل فراشننناختی، فعال شنندن باورهای  (.8048و کالبر،  )ولز شننوندهای شننناختی مربوط میتجربه

شننود. این ارزیابی در جای خود می فراشننناختی ناکارآمد، موجب ارزیابی منفی فکر به عنوان نشننانه تهدید

شدید هیجان ضطراب ابراز میهای منفی میباعث ت صورا ا سلیمانی شوندشود که عمدتاً به  ، رحیمی، )

بر ازدواج به عنوان یک سنننت، به ازدواج به  دیامروزه با تغییر جهت از تأک (.4931 ،ابوالقاسننمیو  بایسننتی

ناشنننویی مور ظاراا ز طه، انت تهعنوان نوعی راب یدنظر قرار گرف جد ندد ت )بلنگر،  پورا، سننننابورین و  ا

شویی نتایج تحقیق 8048رایت، سی روابط زوجین در زندگی زنا ساس با برر ( 8048) وینبرگ(. بر همین ا

. نتایج تحقیق دهدینشنننان داد که نق  در باورهای فراشنننناختی، عملکرد زوجین را در زندگی کاهش م

سیس، هام، وهس سکار، فران ست که افراد روان8041و همکاران ) باک، لی شان داده ا  یهابا نق  شیپر( ن

، ریدا)ج )نق  در باورهای فراشناختی با اختالل شخصیت رابطه دارد شناختی و فراشناختی روبرو هستند

 قالب در خانواده در زاو عوامل تنش هایآشنننفتگ نیآثار اکه  (8041و همکاران،  جیانکارلو، رافائل، کلی
 .است ییزناشو یفرسودگ هاآن از یکی که کندیم بروز یخانوادگ و یفرد مشکالا

 یانشانه ییشود که فرسودگی زناشومی ییفرسودگی زناشو جادیباعث ا نیزوج نیدر ب ییزناشو یفرسودگ 

  یلیو با امزیلیمک و ی(. بررسنن8044یر، ترهاون، بکر و پ وس،یملهاسننت )برُ  ینیو بدب یجانیه یاز خسننتگ

ودن ب منیارتباط احساس ناا یدر برقرار باشندیم ییکه دچار فرسودگی زناشو ینی( نشان داد زوج8040)

برخوردارند.  ینییشوند و از سالمت روان پاخود دچار تعارض می یو در کارکرد اجتماع کنندیو اضطراب م

 رگید یاز سو ؛ از آن را بهبود بخشد یشو عوارض نا ییزناشو یتواند فرسودگروابط، می یسازیمهارا قن

سودگ ییهازوج شو یکه در رابطه خود فاقد فر سند ییزنا سالمت روان با تر و خر ستند از   یشتریب یه

در مواجهه  ییزناشو یدر زندگ نیدر نظر داشت که واکنش زوج توانیخصوص م نیدر ا برخوردار هستند.

س سانبیبا عوامل آ سترس ر ستو ا سب، یری)وز زا متفاوا ا درمانی بر زوج ی(. ارزیابی و کارآمد4931 ن

و اضننطراب و کنش  یاز جمله فرسننودگی جسننمان ییزناشننو یارتباط زناشننویی در بروز فرسننودگ یتکیف

سردگ ،یاجتماع ساز  یاف ستکار ساس با افزا نی(. بر هم4934 ،یآبادکمال )جوکار ا تعارض در روابط  شیا

ود. شننحاصننل می یشننتریب یتیو نارضننا افتهی شیافزا ییودگی زناشننواز فرسنن یو حالت یفرسننودگ ن،یزوج

  .گذاردیخانواده م یشنناختی و عاطفو روان یبر سنالمت جسنمان یتأثیراا زیان بار ییزناشنو یهاتعارض

در روابط  یو آشننفتگ یشننانیکه شننامل پر ییزناشننو یفرسننودگ یصننورا گرفته دو عامل برا هایپژوهش
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سا ییزناشو شنا ست را  شو یهااند: تعارضکرده ییا سردی و ب ایآشکار  ییزنا به  ای یتفاوتیعدم توافق و دل

 یلبسننتگد یجیرا فقدان تدر ییفرسننودگی زناشننو 4339، زری(. کا8005 نگتون،یفرسننودگی )هر یعبارت

احسنناس دلسننردی و  شیو افزا یعاطف یگانگیکرد که شننامل کاهش توجه به همسننر، ب فیتعر  یعاطف

سبت  یتفاوتیب سه مرحله مین شامل  ست و  سر ا سرخوردگ4شود: به هم  نیبارز ا یژگی: ودییو ناام ی( 

نسبت به همسرش را در  یمرحله، فرد دلزده سرخوردگ نیاست. در ا ییاز روابط زناشو یمرحله سرخوردگ

شخوار فکری می شن8کند؛ سکوا کامل، ن شم و تنفر: رو ساس در ا نیتر( خ ساس تنفر  نیاح مرحله، اح

 یپوشزن و شوهر باشد. چرا که چشم رسانبیو آس یاز عود رفتارهای منف یناش رسدیه به نظر ماست ک

( دلسردی و 9شود؛ ممکن می یسختمرحله به نیبود، در ا یاز خطاهای همسر که در مرحله اول کار آسان

. اسننت ییزناشننو یفرسننودگ ندیمرحله از فرا نیمشننخصننه آخر ،یو جسننم یعاطف یریگ: فاصننلهیتفاوتیب

 دایپ شیبه طور معنادار افزا ییابد و سننردی عاطفبرخالف مرحله قبل، خشننم و نفرا تا حدی کاهش می

سرخابی عبدالملکی، دوکانه کندمی مراحل قبل به  یمیرفتارهای ترم نیهمچن (؛4100ای فرد و بهبودی، )

 کیدر  ییزناشو یفرسودگ. ردیپذیمرحله صورا نم نیمشکالا، در ا جادیهمسر در ا دانستنعلت مقصر 

مختلف روابط  یهااسننت که زن و شننوهر از جنبه یلذا بخشنن ریو ق ینگرش منف یبه معنا یرابطه زوج

زاده  یمهراب ،ی(. سنننادات4931 ثابت، ،یگونیمحمد م ییکربال رهنده،یام یخود دارند )کوچک ییزناشنننو

سودان رمندهن شوهای مکرگرفتند تعارض جهینت ی( در پژوهش4939) یو  شو یبروز فرسودگ ییر زنا  ییزنا

ها، ز زوجا ارییکردن بس ریای است که ضمن درگپیچیده دهیپد ییزناشو یکند. فرسودگمی لیتسه زیرا ن

س شو ارییاز عوامل ب ضا ا،ینو زهراکار و داور یپذیرد. احمدتأثیر می ییاز جمله تعارض زنا ( در 4931)یی ر

ش ست  جهینت نیبه ا یپژوه ش یدرمانداخالا زوجکه م افتندید  کی عنوانتواند بهمی یمیخودتنظ وهیبه 

 یسننتمیدرمانگران سنن نی. همچنردیمورد اسننتفاده قرار گ ییزناشننو یای در کاهش فرسننودگمداخله نهیگز

 ،یانی)ک دانندیم گرانید ازاایامت ذفمنافع قدرا، ح گاه،یرا تنازع بر سننر تصنناحب پا ییتعارض زناشننو

 (.8041واا، و زا یلیاسماع ،یاسد

ضوع م سیر و پ توانیدر اهمیت این مو شت که تف ضو از خانواده بدون در نظر  ینیبشیبیان دا رفتار یک ع

جربیاا ت هیبر پانوع سبک دلبستگی افراد گرفتن سایر اعضا خانواده دشوار است، بر همین اساس است که 

)باورهای مببت در مورد  یعوامل رندهیدر برگحاصننله که باورهای فراشننناختی کسننب شننده در زندگی و 

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

 وشناخت احساساا مربوط به خود و در ارتباط با دیگران ایجاد منجر به  استشناختی(  یافکار، خودآگاه

شناختی در بیان هیجاناا و صورا  یا خطاهای  ضاء نیاز  شده در ار ساس راهبردهای کسب  ساا بر ا احسا

شویی می ساا، هیجاناا و عواطف  لیبه دلپذیرد که در روابط زنا سا عدم درک متقابل زوجین در بیان اح

صله عاطفی که منجر به ایجاد طالق عاطفی  شویی و به دنبال آن فا سودگی زنا سبت به یکدیگر موجب فر ن

 یباورهایرفیت بالقوه  توجه به اهمیت و پیچیدگی مسننن له طالق عاطفی وبا  .منجر شنننود  دشنننویم

توصننیف، تبیین و اتخا   زوجین در ییزناشننو یفرسننودگدر  یجانیه یینظم جو یو راهبردها یفراشننناخت

ق طال بارانیاقداماا  زم در زمینه پیشننگیری و درمان از منظر روانشننناسننی، همچنین با توجه به نتایج ز

ستی زوجین به دلعاطفی بر ب شترک بین زن و  لیهزی شتن امنیت عاطفی در بروز هیجاناا در زندگی م ندا
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شت. صی مبذول دا ست توجه خا ضر  مرد پیامدهای ناگواری را ایجاد کرده ا ساس پژوهش حا در بر همین ا

 ر زناند یفراشناخت یباورها های دلبستگی وسبک بر اساس نیزوج یبینی طالق عاطفپیشبررسی  جهت

 زیر پاسخ داد: سؤا ابه  ییزناشو یفرسودگ اینقش واسطهبا 

 کرد؟ ینیبشیزنان را پ یطالق عاطف توانیم یفراشناخت یبر اساس باورها ایآ. 4

 کرد؟ ینیبشیزنان را پ یطالق عاطف توانیم های دلبستگیسبکبر اساس  ایآ .8

 کرد؟ ینیبشیرا پ زنان یطالق عاطف توانیم ییزناشو یبر اساس فرسودگ ایآ .9

 یفراشننناخت یاسنناس باورها را بر یطالق عاطف نیتواند رابطه بزنان می ییزناشننو یفرسننودگ زانیم ایآ .1

 کند؟ یگریانجیم

های سننبکرا بر اسنناس  نیزوج یطالق عاطف نیتواند رابطه بزنان می ییزناشننو یفرسننودگ زانیم ایآ .8

 کند؟ یگریانجیم دلبستگی

 

 پژوهش روش

متوالی و هدایت شده است که به  -حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از نوع اکتشافی  پژوهش

 یینظم جو یو راهبردها یفراشنننناخت یبر اسننناس باورها نیزوج یبینی طالق عاطفپیش یبرا یارائه مدل

سودگ یگریانجیبا م یجانیه شو یفر شکننده به خانهدر زنان متأهل  مراجعه ییزنا سالمت   هر تهرانهای 

های خانهبه کننده متأهل مراجعه زن 4581از بین جامعه آماری این پژوهش از همین رو،  پرداخته اسنننت.

صننورا تصننادفی گیری بهدر این پژوهش روش نمونهتشننکیل دادند.  4935سننالمت شننهر تهران در سننال 

احتمال اختالف ن با توجه بهشهر تهرابود که  و قیر تصادفی از نوع داوطلبانه و در دسترس  4یاچندمرحله

شننمال،  های سننالمت شننهر تهران به پنج منطقهآن، خانه نیو... سنناکن یطبقات ،یاجتماع ،یسننط  فرهنگ

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

تصادفی، داوطلبانه و در دسترس به عنوان  زن متأهل به صورا قیر 48انتخاب و از هر خانه سالمت تعداد 

های سننالمت به عنوان کننده به خانهزن متأهل مراجعه 78نمونه انتخاب شنندند، به طور کلی از هر منطقه 

در این پژوهش نمونه انتخاب شنندند، حجم نمونه به نسننبت جامعه آماری محاسننبه شننده صننورا گرفت. 

ماه گذشننته  1سننال، طی  18تا  88سننن بین ودند از داشننتن ها به پژوهش عبارا بهای ورود نمونهمالک

مبل طالق، فوا بستگان نزدیک، از دست دادن شغل، تصادف و ... را تجربه نکرده باشند و  زااسترسرویداد 

های و حداکبر ده سال زندگی مشترک و بیشتر را داشته باشند و مالک سال کهمچنین داشتن حداقل ی

 لیبه دلسننابقه بیماری عصننبی، روانی و سننابقه بسننتری در بیمارسننتان  خروج از پژوهش هم داشننتن

منظور محاسننبه حجم به در ادامه ها بود.های اعصنناب و روان و ناق  و مخدوش بودن پرسننشنننامهبیماری

 978تعداد نمونه  هایدرصد افت آزمودن 80و با توجه به احتمال  smartplsافزار نمونه آماری بر اساس نرم

 د.نظر گرفته شنفر در 

 

                                                           
1. multistage sampling 
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 ابزارهای پژوهش

شنامه طالق عاطف. 1 س سنجش طالق عاطفی، مقیاس طالق عاطفی گاتمن . 1یپر یکی از ابزارهای رایج 

شامل جمالتی 8005) ست. این مقیاس  شده ا ست در ازدواج گاتمن گرفته  شک ( که از کتاب موفقیت یا 

گویه  81موافق یا مخالف باشد. این مقیاس فرد با آن  های مختلف زندگی است که ممکن استدرباره جنبه

یرد. گدارد و به شننیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. پاسننخ بله امتیاز یک و پاسننخ خیر صننفر امتیاز می

های بله بیشننتر باشنند اسننت. هر چقدر میزان جواب 81حداقل نمره در این مقیاس صننفر و حداکبر نمره 

ست. نقط شتر ا شنامه عدد احتمال طالق عاطفی بی س ست که اگر نمره فردی با تر از آن  5ه برش این پر ا

ای توسنننط شنننود که فرد مورد کمک حرفهباشننند در معرض خطر طالق عاطفی قرار دارد و توصنننیه می

برای به دسننت آوردن روایی سننازه از تحلیل عاملی به روش چرخشننی  متخصننصننان مربوطه قرار گیرد.

د و بدین صنورا چهار عامل شنناسنایی شند: جدایی و فاصنله از واریماکس و آزمون اسنکری اسنتفاده شن

یکدیگر، احساس تنهایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صحبت و احساس بی حوصلگی و بی قراری. بار عاملی 

اتمن میزان اعتبار مقیاس گداشنننته و بار عاملی مقبولی دارند.  قرار 50/0تا  13/0ها در دامنه همه گویه

ست. بریدیت و  78/0 طالق عاطفی را ضریب اعتبار ابزار 8040همکاران )گزارش نموده ا ( در پژوهش خود 

( آلفای کرونباخ برای اعتبار 4939. در پژوهش موسوی و رضازاده )اندآورده به دست 59/0طالق عاطفی را 

سگری  39/0مقیاس  ست. در پژوهش مامی و ع شده ا ش( 4939) کر  س نامه آلفای کرونباخ برای پایایی پر

  کر شده است. 57/0

شده است  نیتدو 4337توسط ولز در سال  پرسشنامه فراشناخت. 2یفراشناخت یپرسشنامه باورها. 2

سط و شناخت مورد بازنگری قرار گرفت.( 8001هاتون ) تیولز، کاترا سپس تو شنامه فرا س  اسیمق کی پر

پرسشنامه  نی. ادهدمی مورد سنجش قرارتفکراتشان را  یدربارهافراد  یکه باورها یاماده 90 یخودگزارش

درباره  ییباورها ؛85و  89، 43، 40، 7، 4 سنننؤا ای مببت درباره نگران یورهابا اسیپنج خرده مق یدارا

، 5 سؤا ای شناخت نانیدرباره اطم ییباورها؛ 84و  48، 44، 3، 1، 8 سؤا ا و خطر افکار یریکنترل ناپذ

و خرده  87و  87، 88، 80، 49، 1 سنننؤا ابه کنترل افکار  ازیدرباره ن ییباورها؛ 83و  81، 81، 47، 41

بر اسنناس  اسیمق نیدر ا هاپاسننخ. برگرفتدر  90و  45، 41، 48، 8، 9 سننؤا ا یوقوف شننناخت مقیاس

(  1موافقم ) کامالً، (9موافقم ) نسنننبتاً، (8موافقم ) ی، کم(4) سنننتمیموافق ن کرا؛یل ایدرجه 1 اسیمق

. است 480و حداکبر آن برابر  90برابر  یسؤال 90آزمون  نی. حداقل نمره کسب شده در اندشومیمحاسبه 

ه و اعتبار پرسشنام ییروا منظوربه. آیدمیبه دست  هامقیاس ریفراشناخت با مجموع نمراا ز ینمره کل برا

تا  78/0از  هامقیاس( دامنه ضنننریب آلفای کرونباخ برای خرده 8001هاتون ) تیولز، کاترا قاایدر تحق

کل پس از دوره  39/0 مایی برای نمره  بازآز به روش  یایی آن  پا و برای خرده  78/0روزه  88تا  445و 

( ضریب همسانی درونی آن 4957و همکاران ) ریگزارش شد. شیرین زاده دستگی 57/0تا  83/0 هامقیاس

تا  58/0ی آن در دامنه هایاسمقو برای خرده  34/0را با کمک ضنننریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

  یو همبستگ 57/0تا  85/0آن با کل آزمون در دامنه  یهامقیاس ریز یگزارش کرده است. همبستگ 15/0

                                                           
2. Emotional Divorce Questionnaire 

2. Meta-Cognitive Beliefs Questionnaire 
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 ،یریکنترل ناپذ یهامقیاسخرده  یکرونباخ برا یآلفا بیضنننر بود. 18/0تا  81/0 نیب گریکدیبا  هاآن

ش خود مببت، یباورها ر نمونه د بیبه ترت یبه کنترل افکار منف ازیو ن یشناخت نانیاطم ،یشناخت یاریه

ست. در پژوهش  گزارش 74/0 و 50/0 و 54/0 و 51/0و  57/0 یرانیا  ییایپا زی( ن4938) زمان زادهشده ا

شنامه با روش آلفا س شنامه  یکرونباخ برا یپر س مببت درباره  یباورها یهامقیاس ریز یو برا 54/0کل پر

 بیرتبه ت یشنننناخت یخودآگاهبه کنترل افکار و  ازین ،یشنننناخت نانیخطر، اطمو  یریکنترل ناپذ ،ینگران

ست 77/0و  74/0، 78/0، 71/0، 10/0 ستگ نیریش قیآمد. در تحق به د  بیضر زی، ن(4957) یریزاده د

، 58/0 یری، کنترل ناپذ54/0 یباور مببت درباره نگران یکرونباخ برا یپرسنننشننننامه با روش آلفا ییایپا

 ییایاپ آمد. به دسننت 59/0 یوقوف شننناخت یو برا 54/0به کنترل افکار  ازی، ن59/0 یناختشنن نانیاطم

آن در دامنه  یهامقیاسخرده  یو برا 79/0 اسیکل مق یآزمون را در فاصننله چهار هفته برا نیا ییبازآزما

ست. 59/0 تا 83/0 شنامه کل  یکرونباخ برا یآلفا زانیم( 4955و فرجاد ) یمحمدخان گزارش کرده ا س پر

و خطر،  ریکنترل ناپذ ،یمببت در مورد نگران یباورها یهامقیاسخرده  یو برا 50/0 یفراشننناخت یباورها

 73/0 و 10/0، 59/0 ،74/0 ،88/0 بیبه ترت یشناخت یبه کنترل افکار و خودآگاه ازین ،یشناخت نانیاطم

ساندکرده گزارش ستفاده از ت یاسازه ییروا ی. در برر  دیائتصورا گرفته بود، مورد  یعامل لیحلآن که با ا

نددادهقرار  ی و ا فا ییاپا با آل باخ برا یآن را  یاس ریکل و ز یکرون گزارش  39/0الی  71/0 نیما ب هامق

و  یررسب پزشکروان کیو  ینیدو روانشناس بال لهیپرسشنامه به وس نیا اعتبار و ییروا نیهمچن اند وکرده

 بیضننر کرونباخ یآلفاروش  قیو از طر کردن مهیروش دو ن قیاز طر یبه منظور سنننجش انسننجام درون

نفر اجرا  88 یرو اسی( پرسننشنننامه فراشننناخت مقییایبه منظور اعتبار )پا نیآمده همچن به دسننت 73/0

 .(4958 و همکاران، یوسفیآمده است ) دست r=55/0آن  ییایپا بیو ضر دهیگرد

است که  یدهابزار خودگزارش کی یزندگ کیسودگی شرمقیاس فر. 1ییزناشو یرسودگفپرسشنامه . 3

سودگ گیریاندازهبرای  ست. ا یها طراحزوج نیروابط ب یدرجه فر سط پا اسیمق نیشده ا ( 4331) نزیتو

 ،یاحساس خستگ مبالً) یجسم یخستگ یجزء اصل 9ماده دارد که شامل  84 اسیمق نیشده است. ا ابداع

شتن اختال ا خواب( از پ یسست سردگ یا افتادن عاطفو دا در دام افتادن( و از پا  دی،یناام ،ی)احساس اف

 کیموارد روی  نیو خشننم به همسننر( اسننت. تمام ا یسننرخوردگ ،ارزشننیبی)مبل احسنناس  یافتادن روان

سط  شودیم یگذارنمره ایدرجههفت کرایل اسیمق سط   ربهمعرف عدم تج 4.   7عبارا مورد نظر و 

 ریها دستورالعمل ززوج نیب یفرسودگ زانیآوردن م به دست یبرا .موردنظر است عبارا ادیمعرف تجربه ز

-1-8-7-5-3-40-44-48-49-41-48-41-47-45-84که به مواد  ییازهایاول: امت مرحله :دشویماجرا 

شده 4 -8 شده 80، 43، 1، 9 مواد که به ییازهایدوم: امت مرحله .شوندمیاند با هم جمع داده   اند باداده 

مرحله اول  ازیچهارم: امت مرحله .شودیکم م 98مرحله دوم از عدد  ازیسوم: امت مرحله .شوندمیهم جمع 

حاصل درجه  عدد .شودیم میتقس 84پنجم: عدد مرحله چهارم بر عدد  مرحله .شودیبا مرحله سوم جمع م

 .دنبا تر هست یفرسودگ زانیم انگریب تربزرگ.  زم به  کر است که اعداد دهدیرا نشان م یفرسودگ
در  یدرون یدارای همسان اسیمق نینشان داده است که ا ییزناشو یفرسودگ اسیاعتبار مق بیضر یابیارز

 دتائیمببت به  یارتباط هاییژگیبا و یمنف هاییهمبسننتگ لهیبه وسنن ییاسننت. روا 30/0و  51/0دامنه 

                                                           
1. Couple Burnout Questionnaire 
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س ست  دهیر ساس امنمکالم تیفینظر مببت در مورد ارتباط، ک مانندا شک ت،یه، اح ساس ،ییوفاخود   اح

سر و ک یهدفمندی، کشش و جا به عاطف سبت به هم س تیفین سخههاآن یرابطه جن شده. ن   های ترجمه 

، پرتغال ا،یاسنننپان ک،یدر نروژ، مجارسنننتان، مکز یفرهنگ نیدر مطالعاا ب آمیزیموفقیتبه طور  اسیمق

سرا ست )پان لییفنالند و ا شده ا ستفاده  ش اعتبار (.8004،  ئس و  ئس 8009ز، و نان زیا ستفاده از   وهیبا ا

هه،  کیدوره  کی برای 53/0 بازآزمون –آزمون  هه کی یبرا 71/0ما ما دوره  یبرا 11/0و  دوره دو 

ضر هاآزمودنیبرای اقلب  یچهارماهه بود. تداوم درون سنج بیبا   39/0تا  34/0 نیکه ب شد دهیثابت آلفا 

پا فا4951) دیینو زین رانیر ا(. د4331 نز،یبود ) باخ ا ی( آل  480نمونه  810را در مورد  اسیمق نیکرون

ستار و  ضر کرد رییگمعلم اندازه 480پر  ینیحسدر پژوهش  نیهمچن .به دست آورد 51/0 اعتبار را بیو 

 به دست آمد. 78/0کل پرسشنامه  یبرا کرونباخ ی( آلفا4935)

و  نزیتوسط کال یعبارت 45پرسشنامه  نیا. 1لینز و ریدسبک دلبستگی بزرگساالن کوپرسشنامه . 4

سال  دیر صم یارتباط یهاشد و مهارا هیته 4330در  سبک رابطه   یکرتیل فیرا در ط یآزمودن مانهیو 

 نی. اردیگیتعلق م 8و کامالً موافقم=  4بر اسننناس کامالً مخالفم=  یا. به هر سنننؤال نمرهکندیم یابیارز

سبک دارد سه  شنامه  س ستگپر سبک دلب سؤال منیا ی.  ستگی ،47 و 41 ،40 ،3 ،5 ،4 یهاشامل   دلب

و  48، 44، 1، 8، 8 یهاشامل سؤال یاضطراب یو دلبستگ 45و  41، 48، 7، 1، 9 یهاشامل سؤال یاجتناب

 ردیگیم یجا یدلبستگ یهااز انواع سبک یکیبه دست آمده در  یهابر اساس نمره یاست که آزمودن 49

( نشنننان دادند که 4930 ،ی)نقل از پاکدامن و خانجان 4330 دیو ر نزی(. کال4931همکاران، و  ی)هاشنننم

اند. مانده داریسال پا 8در طول  یماه و حت 5 یدر فاصله زمان یو اضطراب یاجتناب من،یا یدلبستگ یهانمره

 به هاآن سطتو انیانشجواز د یادر نمونه یو اضطراب یاجتناب من،یا یدلبستگ یکرونباخ را برا یآلفا زانیم

 70/0، 15/0برابر با  بی( به ترت4931و همکاران ) یو در پژوهش هاشم 58/0و  75/0، 54/0برابر با  بترتی

ست. در پژوهش  75/0و  شده ا  یابزار برا نیکرونباخ ا یآلفا بیضر (4933صابونچی و همکاران )گزارش 

 به دست آمد. 77/0 یو اضطراب 78/0 ی، اجتناب75/0 منیا یسبک دلبستگ

با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع همبستگی و همخوانی است، طبق اصول صحی  و علمی . اجرا شیوه

ساس  صد 80و با توجه به احتمال  sample powerافزار نرمو بر ا نفر  978تعداد نمونه  هاآزمودنیافت  در

رج انجام شده با خا هایپرسشنامهشد که از بین توزیع  هاآزمودنیدر بین  هاپرسشنامهو  در نظر گرفته شد

پرسشنامه  980تعداد  تیپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفته شد. در نها 980ناق   هایپرسشنامهنمودن 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. smart pls 539 یابیمدل  افزارنرمو  spss افزارنرم طیکامل در مح
 

 اهیافته

سن زنان میانگین و انحراف م سخ( بود 51/8) 75/93 کنندهشرکتعیار  صد پا شترین در دهندگان که بی

سخ سال 18با تر از سنین  از لحاظدرصد زنان  18/98  90تا  88بین  18/9دهندگان و کمترین درصد پا

درصد زنان دارای مدرک لیسانس و کمترین  41/93دهندگان بیشترین درصد پاسخ همچنین بودند. سال

                                                           
1. Revised Adult Attachment Scale 
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 74/87دهندگان بیشترین درصد پاسخ بودند. دکترادرصد زنان دارای مدرک  18/9دهندگان خدرصد پاس

سخ 81با تر از درصد زنان دارای مدا تأهل  درصد زنان از لحاظ  87/1دهندگان سال و کمترین درصد پا

سخو  سال بودند 8 زیرمدا تأهل  صد پا شترین در صد فرزند و کمترین  سهدارای  18/83دهندگان بی در

درصد زنان  18/93دهندگان بیشترین درصد پاسخ همچنین فرزند بودند.بدون درصد  87/8دهندگان پاسخ

شغلی خانه ضعیت  سخاز لحاظ و صد پا شغلی  58/1دهندگان دار و کمترین در ضعیت  صد از لحاظ و در

 رسمی بودند.

 

 پژوهش  متغیرهایهای گرایش به مرکز و پراکندگی و توزیع نرمال شاخص. 1 جدول

 خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 818/0 -889/0 881/4 14/7 87/98 طالق عاطفی

 188/0 -518/0 185/4 91/49 81/87 یمببت درباره نگران یباورها

باورهایی درباره کنترل 

 و خطر افکار  یریناپذ

88/19 11/44 981/4 798/0- 913/0 

 نانیدرباره اطم ییباورها

 یشناخت

98/88 48/7 445/4 815/0- 988/0 

ل به کنتر ازیدرباره ن ییباورها

 افکار

13/97 94/5 887/4 183/0- 817/0- 

ی )خودآگاهی وقوف شناخت

 شناختی(

18/84 59/1 409/4 179/0- 813/0 

 413/0 -711/0 443/4 48/9 87/7 سبک ایمن

 887/0 -739/0 897/4 58/9 81/5 سبک اجتنابی

 978/0 -518/0 185/4 71/8 18/49 سبک  اضطرابی

 289/0 -687/0 1/325 18/1 75/90 یجسم یخستگ

 345/0 -863/0 1/896 19/3 19/91  یاز پا افتادن عاطف

 948/0 -749/0 1/759 87/7 83/98 یاز پا افتادن روان

 

به دسنننت آمده  14/7و انحراف معیار  87/98بیشنننترین میانگین در رابطه با طالق عاطفی در زنان برابر با 

ر باورهای مببت ددر زنان مربوط به  باورهای فراشننناختیهای بیشننترین میانگین در رابطه با مؤلفه اسننت.

شناختی() یشناختوقوف  و کمترین میانگین مربوط به مورد نگرانی ست خودآگاهی  شترین میان .ا گین بی

ستگیسبکدر  ضطرابی سبکدر زنان مربوط به  های دلب ستگی ا بک سو کمترین میانگین مربوط به  دلب

ستگی ایمن شترین میانگین در رابطه با مؤلفه دلب ست. بی شوییهای ا سودگی زنا به از پا  در زنان مربوط فر

ستگ یافتادن عاطف سم یو کمترین میانگین مربوط به خ ضریب کجی بین  یج ست. از آنجایی که میزان  ا

ترین شاخ  آمار که توزیع فوق نرمال است و از میانگین  به عنوان مناسبشود ، عنوان میاست( -8و  8)

   توان استفاده کرد.می کیپارامتر
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 . خالصه نتایج ضرایب همبستگی2جدول 
 40 3 5 7 1 8 1 9 8 4 متغیر

          4 . سبک اجتنابی4

              4 758/0 . سبک دوسوگرا8

            4 158/0 815/0 . سبک ایمن9

         4 819/0 814/0 897/0 . باور درباره نگرانی1

. باور کنترل 8

 ناپذیری

881/0 898/0 891/0 874/0 4        

. باور اطمینان 1

 شناختی

884/0 898/0 815/0- 781/0 719/0 4       

. باور نیاز به کنترل 7

 افکار

108/0 145/0 819/0- 749/0 788/0 791/0 4     

   4 711/0 714/0 183/0 198/0 -884/0 108/0 935/0 ف شناختی. وقو5

  4 -184/0 -913/0 -931/0 974/0 917/0 -913/0 888/0 883/0 . فرسودگی زناشویی3

 4 753/0 -197/0 -198/0 -971/0 913/0 984/0 -985/0 813/0 881/0 . طالق عاطفی40

 

و طالق عاطفی با سبک دلبستگی اجتنابی و  دهد که بین فرسودگی زناشویینشان می 8نتایج جدول 

برقرار است؛ همچنین  04/0دوسوگرا همبستگی مببت و با سبک دلبستگی ایمن همبستگی منفی در سط  

بین فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی با باورهایی درباره نگرانی، باور کنترل ناپذیری همبستگی مببت و با 

 04/0کنترل افکار و وقوف شناختی همبستگی منفی معناداری در سط   باور اطمینان شناختی، باور نیاز به

برقرار است؛ همچنین بین طالق عاطفی و فرسودگی زناشویی نیز همبستگی مببت معناداری برقرار بود 

(04/0=P.) 

 های آن با حضور متغیر میانجیمعناداری روابط و شدت و جهت متغیرها و مؤلفه .3جدول 

ضرایب  نتیجه

اریمعناد  

Pvalues  ضرایب

 استاندارد

 مدل  

004/0 49/188 معنادار  115/0  طالق عاطفی <- یمببت درباره نگران یباورها 

004/0 44/973 معنادار  189/0  فرسودگی زناشویی <- یمببت درباره نگران یباورها 

004/0 44/781 معنادار  181/0  طالق عاطفی <-و خطر افکار  یریکنترل ناپذی باورها 

نادارمع  3/195 004/0  113/0  فرسودگی زناشویی <-و خطر افکار  یریکنترل ناپذی باورها 

004/0 5/198 معنادار  193/0  طالق عاطفی <- یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها 

004/0 7/514 معنادار  839/0  فرسودگی زناشویی <- یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها 

004/0 3/518 معنادار  117/0  طالق عاطفی <-به کنترل افکار  ازیدرباره ن ییرهاباو 

004/0 5/418 معنادار  185/0  فرسودگی زناشویی <-به کنترل افکار  ازیدرباره ن ییباورها 

004/0 7/713 معنادار  189/0-  طالق عاطفی <-(یشناخت ی)خودآگاه یوقوف شناخت 

004/0 1/185 معنادار  817/0-  فرسودگی زناشویی <-(یشناخت ی)خودآگاه یوقوف شناخت 
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918/44 معنادار  004/0  744/0  طالق عاطفی <-سبک اجتنابی  

851/3 معنادار  004/0  115/0  فرسودگی زناشویی <-سبک اجتنابی  

004/0 49/887 معنادار  789/0  طالق عاطفی <-سبک اضطرابی/دوسوگرا  

004/0 44/175 معنادار  183/0  شوییفرسودگی زنا <-سبک اضطرابی/دوسوگرا  

004/0 3/781 معنادار  118/0-  طالق عاطفی <-سبک ایمن  

004/0 5/553 معنادار  147/0-  فرسودگی زناشویی <-سبک ایمن  

004/0 44/115 معنادار  138/0-  طالق عاطفی <-سبک دلبستگی  

004/0 40/080 معنادار  114/0  فرسودگی زناشویی <-سبک دلبستگی  

004/0 48/889 معنادار  781/0  طالق عاطفی <- سودگی زناشوییفر 
 

 دلبستگی هایسبککه مسیر قیرمستقیم بین  دهدیبا توجه به نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان م

T.val طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری  با فرسودگی زناشویی یگریانجیم و ue   در سط

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(108/0انس یا )شمول واری . نتایجاستمعنادار  33/0اطمینان 

دارد. همچنین در خصوص هر  جزئی یگریانجیو طالق عاطفی نقش م های دلبستگیسبکبرای دو متغیر 

نتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان  (اجتنابی، اضطرابی، )ایمن های دلبستگیسبکهای یک از مؤلفه

ا توجه طالق عاطفی ب با فرسودگی زناشویی یگریانجیم وایمن  های دلبستگیسبککه مسیر بین  دهدیم

T.val به مقدار ضرایب معناداری ue شمول واریانس یا  . نتایجاستمعنادار  33/0سط  اطمینان  در

(140/0)VAF  فی و طالق عاط ایمن سبک دلبستگیبرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که

 با اشوییفرسودگی زنگری میانجی و اضطرابی های دلبستگیسبکدارد. مسیر بین  جزئی یگریانجینقش م

T.val طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری ue نتایجاستمعنادار  33/0سط  اطمینان  در . 

 سبک دلبستگیبرای دو متغیر  فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(935/0شمول واریانس یا )

 و اجتنابی های دلبستگیسبکبین  ریدارد. مس جزئیگری و طالق عاطفی نقش میانجی طرابیاض

T.val طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشوییگری میانجی ue سط   در

 وییفرسودگی زناشنشان داده است که  VAF(937/0شمول واریانس یا ) . نتایجاستمعنادار  33/0اطمینان 

ک در خصوص هر ی؛ دارد جزئیگری و طالق عاطفی نقش میانجی اجتنابی سبک دلبستگیبرای دو متغیر 

ر افکار، و خط یریدرباره کنترل ناپذ ییباورها ،یمببت درباره نگران یورها)باباورهای فراشناختی های از مؤلفه

 ی یا خودآگاهیوقوف شناخت افکار وبه کنترل  ازیدرباره ن ییباورها ،یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها

 و یمببت درباره نگران یورهادهد که مسیر بین بانتایج ضرایب معناداری به دست آمده نشان می ی(شناخت

سط   در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشوییگری میانجی

 فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(148/0)نس یا شمول واریا . نتایجاستمعنادار  33/0اطمینان 

 ییرهادارد. مسیر بین باو جزئیگری و طالق عاطفی نقش میانجیی مببت درباره نگران یورهابرای دو متغیر با

طالق عاطفی با توجه به مقدار  با فرسودگی زناشوییگری میانجی و و خطر افکار یریدرباره کنترل ناپذ

 VAF(145/0)شمول واریانس یا  . نتایجاستمعنادار  33/0سط  اطمینان  در T.value ضرایب معناداری
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طالق  و و خطر افکار یریدرباره کنترل ناپذ ییبرای دو متغیر باورها فرسودگی زناشویینشان داده است که 

رسودگی فگری میانجی ی وشناخت نانیدرباره اطم ییبین باورها ریدارد. مس جزئیگری عاطفی نقش میانجی

. استمعنادار  33/0سط  اطمینان  در T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با زناشویی

 ییبرای دو متغیر باورها فرسودگی زناشویینشان داده است که  VAF(108/0)شمول واریانس یا  نتایج

به  ازیدرباره ن ییبین باورها ریدارد. مس جزئیگری و طالق عاطفی نقش میانجی یشناخت نانیدرباره اطم

 T.value طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب معناداری با فرسودگی زناشوییگری میانجی وکنترل افکار 

فرسودگی نشان داده است که  VAF (101/0)شمول واریانس یا  . نتایجاستمعنادار  33/0سط  اطمینان  در

دارد.  یجزئگری به کنترل افکار و طالق عاطفی نقش میانجی ازیدرباره ن ییبرای دو متغیر باورها زناشویی

ا توجه طالق عاطفی ب با فرسودگی زناشوییگری میانجی ی وشناخت ی یا خودآگاهیبین وقوف شناخت ریمس

 (937/0)شمول واریانس یا  . نتایجاستمعنادار  33/0سط  اطمینان  در T.value به مقدار ضرایب معناداری

VAF الق و ط یشناخت ی یا خودآگاهیبرای دو متغیر وقوف شناخت فرسودگی زناشوییاست که  نشان داده

 دارد. جزئیگری عاطفی نقش میانجی

 یا آزمون طالیی صنعت )اندازه اثر( F 2آزمون 

ست که بر خالف  F 8آزمون  صنعت آزمونی ا ساس  ینیبشیکه به دنبال پ  R2یا آزمون طالیی  رفتار بر ا

س ستتقل کل متغیرهای م سهمی در پ، این آزمون بیان هر کدام از متغیرها بها  ینیبشیصورا تنها چه 

)قوی(  98/0)متوسننط( و  48/0)ضننعیف(، 08/0متغیر وابسننته دارد. مقادیر به دسننت آمده با سننه مقدار 

 شود.مقایسه می

 یا آزمون طالیی صنعت F 2آزمون . 4 جدول
ییزناشو یفرسودگ طالق عاطفی    

431/0 سبک ایمن  413/0  

894/0 سبک دوسوگرا/ اضطرابی  435/0  

847/0 اجتنابیسبک   475/0  

437/0 یمببت درباره نگران یباورها  413/0  

459/0 و خطر افکار  یریباورهایی درباره کنترل ناپذ  419/0  

481/0 یشناخت نانیدرباره اطم ییباورها  488/0  

471/0 به کنترل افکار ازیدرباره ن ییباورها  549/0  

498/0 ی )خودآگاهی شناختی(وقوف شناخت  447/0  

858/0 فرسودگی زناشویی  - 

 

 یاسننتفاده شنند، در مدل درون CVCOMاز شنناخصننی به نام  یریگ)اندازه یرونیطور که در مدل بهمان

شاخ   ساختاری( از  (CVRED  ستکه مخفف روایی متقاطع افزونگی ستفاده میا شود؛ که با دستور ، ا

شم شچ شاخ  را با عدد ا یپو ضعیف(، 08/0ین  سط( و  48/0) سه می 98/0)متو شود. در )قوی( مقای

شم ستور چ شد سؤا ا درون یپو شمفقط  شد زاها را چ شته با سبی دا شی کرده و اگر مدل کیفیت منا پو

 بینی کند. تواند این اعداد را نزدیک به مقدار قبل پیشمی
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 آزمون کیفیت مدل ساختاری .5جدول 
 Q² (=1-SSE/SSO) 

157/0 طالق عاطفی  

918/0 فرسودگی زناشویی   

 

اما برای  است؛کمی بیشتر از قوی  فرسودگی زناشوییکیفیت روایی متقاطع افزونگی مدل ساختاری برای 

ساس نتایج به دست آمده از مدل اندازه طالق عاطفی سیار قوی دارد. از طرفی بر ا   گیری در بخشکیفیت ب

CVCOM گیری با مدل سناختاری هر دو از یتی بسنیار قوی برخوردار بود که نتایج مدل اندازهنیز از کیف

اخیر  هایسنننال)البته در  SRMRباشنننند. آزمون برازش برخوردار مینسنننبتاً مناسنننب و با یی کیفیت 

( 8041) نگلیو قیره نیز ارائه شنده اسنت اما به نقل از ر NFI ،NNFIهای برازش دیگری مانند شناخ 

ها در واریانس محورها ثباا ندارد؛ و هنوز برای ارائه در مطالعاا قابل اتکا نیسنننت. از این بین ج آننتای

را به عنوان تنها آزمون برازشنننی قابل اتکا برای مدل ارائه نمود؛ که  SRMR( آزمون برازش 8041) نگلیر

05/0SRMR<   0 /05ن پژوهش میزان باید باشد که نشان دهد آزمون از برازش برخوردار است. در ای <   

081/0 SRMR=  دهد آزمون از برازش مطلوبی برخوردار است.به دست آمده است که نشان می     

  با حضور میانجی استاندارد ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایبنهایی مدل  1شکل 
  

 گیریبحث و نتیجه

 یباورها ی وهای دلبسننتگبر اسنناس سننبک یبینی طالق عاطفپیش یبرا یارائه مدلهدف پژوهش حاضننر 

اسننتفاده از روش مدل یابی معاد ا بود.  ییزناشننو یفرسننودگ ایدر زنان با نقش واسننطه یفراشننناخت

های سننالهای گردآوری شننده در آزمون سنناختاری برای ارزیابی چگونگی برازش مدل سنناختاری با داده

ر رد و فرض خالف تائید شنند؛ بنابراین چنین پژوهش با مدل نظری مطابقت دارد. بدین ترتیب فرض صننف
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طور که های گردآوری شننده برازش دارد. همانشننود که مدل سنناختاری پژوهش با دادهگیری مینتیجه

 یمالحظه شنند بررسننی معناداری مسننیرهای مسننتقیم نتایج نشننان داده اسننت که مسننیر مسننتقیم باورها

، و خطر افکار یریدرباره کنترل ناپذ ییباورها ،ینگرانمببت درباره  یورهاهای آن )باو مؤلفه یفراشنننناخت

 ی یا خودآگاهیوقوف شنننناخت به کنترل افکار و ازیدرباره ن ییباورها ،یشنننناخت نانیدرباره اطم ییباورها

 ،یمببت درباره نگران یورهاهای آن )باو مؤلفه یفراشناخت یمعنادار باورهارابطه با طالق عاطفی  ی(شناخت

به  ازیدرباره ن ییباورها ،یشنننناخت نانیدرباره اطم ییو خطر افکار، باورها یریره کنترل ناپذدربا ییباورها

کند. بر همین با طالق عاطفی اسننت را تائید می ی(شننناخت ی یا خودآگاهیوقوف شننناخت کنترل افکار و

ساس می ضیه پژوهش تائید میا شت که فر ، (115/0) یانمببت درباره نگر یورهاد. مؤلفه باشوتوان بیان دا

سبتاً در حد ، (181/0و خطر افکار ) یریدرباره کنترل ناپذ ییمؤلفه باورها آن مببت  رابطهبا  و نیز جهت ن

 زنان متأهل ی، کنترل ناپذیری و خطر افکارمببت درباره نگران یورهابدین معنا که هر چه میزان با ؛اسنننت

درباره کنترل  ییدین معنا که هر چه میزان باورهاب خواهد یافت؛افزایش یابد میزان طالق عاطفی کاهش 

یابد. از طرفی میزان این و خطر افکار در زنان متأهل افزایش یابد میزان طالق عاطفی یا کاهش می یریناپذ

به  ازیدرباره ن ییمؤلفه باورها، (-193/0) یشننناخت نانیدرباره اطم ییشنندا اثر در خصننوص مؤلفه باورها

با  و نیز نسننبتاً در حد  (-189/0) یشننناخت ی یا خودآگاهیمؤلفه وقوف شننناختو  (-117/0کنترل افکار )

ی، باورهایی درباره شناخت نانیدرباره اطم یی، بدین معنا که هر چه میزان باورهااست منفیآن  رابطهجهت 

 تهران شننهر های سننالمتخانهکننده به در بین زنان متأهل مراجعه نیاز به کنترل افکار و وقوف شننناختی

های . نتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج پژوهشخواهد داشتکاهش یابد میزان طالق عاطفی کاهش 

 ،(4938و همکاران ) یاریخوب ،(4935پور ) انیآزاد (،4933همکاران )ابراهیمی و صننورا گرفته توسننط 

سترابرا و کار (،4938) یکرد، عنایت پور و دره (4938فرد و همکاران ) یصمد ساکاتا و  ،(8043) نتریپا

سون و  ،(8043مکینز ) سون ،(8047) هولمن ر ساس  ،(8041)و هولمز  کیت ست. بر این ا اقلب همخوان ا

. است یرگیها در روابط خود با دنگرش آن وهیکنند تحت تأثیر شتجربه می نیکه زوج یفرد نیمشکالا ب

شناخت ینگرش باورها وهیش نیا شمی دهینام  یفرا ساختارها، دانش، وقاشود. فرا  یاندهیو فرا عیناخت به 

دهند و وارد آن را مورد توجه قرار می اد(. فراشنننناخت آنچه که افر8003شنننناختی اشننناره دارد )ولز،روان

طه یابیخود می یاریی هوشنننحی ند، ارز هاکن تأثیر انواع راهبرد کار و  میتنظ یکه افراد برا ییها و  اف

 ستشده ا فیافکار تعر کیو نظارا بر  یدهد. فراشناخت به آگاهشکل می برند رااحساساتشان به کار می

 یندهایفرآ ؛تفکر اسنننت ندیفراشنننناخت، فکر کردن درباره فرا ن،یا بر(. عالوه 8040و همکاران،  منزی)ل

. یو تجربه فراشننناخت ی: دانش فراشننناختگرندیکدیمسننتقل اما مرتبط با  یدو جنبه یدارا یفراشننناخت

ین ؛ بر همنقش دارد یدر مبتال شدن به اختال ا اضطراب یفراشناخت یان داده است که باورهامطالعاا نش

ساس  ست که ا شامل دانش )باورها(، فرایندها و راهبردهایی ا ست که  شناخت یک مفهوم چند وجهی ا فرا

ببت به م یفراشنننناخت ی(. باورها8049)هلن و همکاران، کنندیشنننناخت را ارزیابی، نظارا و یا کنترل م

سا یابیدیتهد ،یشناکیاند ،یبودن نگران دیمف ست در یاهر ا یراهبردها ریو  شاره دارند. ممکن ا  نیمشابه ا

 یفراشناخت یشده دارند. حوزه دوم باورها فیو تحر وبیمع تیحال ماه نیبه نظر برسند. با ا یباورها منطق

 یمتداول( ربط دارد. فرا باورها یر و باورهامبال، افکا ی)برا یدرون یشناخت عیوقا یمنف یو معنا تیبه اهم
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فرا  نیو خطر افکار. چن تیافکار و معنا، اهم یری: کنترل ناپذرندیگیم یجا عیدر دو دسنننته وسننن یمنف

س زین دهیپد نی. همکنندیرا فراهم م ارشکست در کنترل افک نهیزم ییباورها  دیو تهد یمنف ریمنجر به تف

 .  دشویم ی هن عیوقا  ییزا

رسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده بررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده بر

سبک ستقیم  سیر م ست که م ستگا ضطرابی، ایمن یهای دلب   با طالق عاطفی با توجه به مقدار اجتنابیو  ا

ست 04/0که کمتر از   سط  معناداری ضرا ا  58/2و  -58/2بازه که خارج از تی معناداری  بیو نیز مقدار 

ست سبک رابطهخبر از وجود  ا ستگمعنادار  شدا و به ؛کندبا طالق عاطفی را تائید می یهای دلب منظور 

ضریب بتا می رابطهجهت  ساس نتایج  سبک بر ا شت که  ستگی ایمن توان بیان دا اندازه ( به-118/0)دلب

، بدین معنا که هر چه استآن مببت  رابطهبا یی دارد و نیز جهت  اریبا طالق عاطفی شدا اثر بس 138/0

سبک ستگمیزان  الق کاهش ط زانیمختلف افزایش یابد بر مسبک ایمن در بین زنان متأهل در  یهای دلب

شدا اثر همچنین . گذاردیعاطفی آنان تأثیر م ضطرابی بررسی اندازه  و سبک ( 789/0)سبک دلبستگی ا

، بدین معنا که هر چه اسننتآن مببت  رابطهو نیز جهت  در حد با یی اسننت (744/0)دلبسننتگی اجتنابی 

 ایشافزیابد میزان طالق عاطفی  کاهشدر بین زنان متأهل سننبک دلبسننتگی اضننطرابی و اجتنابی میزان 

  یامرو ع انیسلمانهای صورا گرفته توسط نتایج پژوهش انجام شده همسو با نتایج پژوهش کند.پیدا می

و  یرجب (،4931مجاهد )و  غیجهان ت ،(4937) ینامنی، نجف ،(4937ن )کاشان و همکارا یصمد ،(4935)

پائولز، سننیگروز و  سننبلوم  ،(8045راتر ) ،(8045هرتلین ) ،(4939) یعسننگر، مامی و (4939همکاران )

اسننت.  اایتوقعاا و واقع نیاز عدم تناسننب ب یناشنن یفرسننودگ (8047) جنتیلیاسننافسننتروم و  ،(8047)

سخدر عشق بروز می یامبه علت ناک یفرسودگ سائل وجود یکند و پا ست در برابر م  ی؛ که عنصر مرکزیا

ست ا یو روان یعاطف ،یجسمان یفرد شامل خستگ کی یمزمن منابع انرژ یساز یته ،ییزناشو یفرسودگ

در پژوهش انجام شده بیان داشت  4331. کایزر، شوندمی جادیا مدای که با ادامه مواجهه با استرس طو ن

و  قیاز همسر و کاهش عال یهر دو زوج ضمن تجربه احساس گسستگ ای یکیازدواج سرخورده  کیدر که 

و  ییبه سننمت جدا یشننرویرابطه و پ ندهیفزا بیدر خصننوص تخر یتوجهقابل یهایارتباطاا متقابل نگران

سودگ یسرخوردگ ؛طالق دارند شو یو فر ستگ یجیکاهش تدر ،ییزنا ست که ب یعاطف یدلب سر ا  ابه هم

عواطف  یبه جا یعواطف منف ینیگزیو جا گریکدیبه  نیزوج یتفاوتیو ب یعالقگیب ،یگانگیاحسننناس ب

ست صابونچی و همکاران،  مببت همراه ا صوص پیش(. 4933) ساس  طالق عاطفی زوجینبینی در خ بر ا

ست که  عوامل مهمسبک شته ا شده بیان دا ستگی مطالعاا انجام  سال یهای دلب طالق  با اخیر یهادر 

ست رگذاریتأثعاطفی زوجین  ست که  زم ا شودها توجه به آن بوده ا ضی از   زم مبذول  زیرا که وجود بع

، باشنند رگذاریرضننایت زناشننویی تأث عدم تواند برهای دلبسننتگی هر یک از زوجین میعوامل مانند سننبک

ز اا والدین خود در دوران کودکی هیجانی فرد ب یبا والدین و یا نوع رابطه هر یک از زوجین یهیتجارب اول

شمار می اند ها تالش کرده. برخی از پژوهشآیدجمله این عوامل در بروز طالق عاطفی در روابط زوجین به 

وی را در بزرگسالی تحت  تواندیفرد در دوران کودکی م یهیبه این سؤال پاسخ دهند که چگونه تجارب اول

عدی کرده و آن را بر روابط ب دیخانواده تأک طیبر روابط اولیه در مح سبک دلبستگی، هیتأثیر قرار دهد. نظر

گونه کنند که چدلبستگی را به عنوان عوامل پایدار تلقی کرده و پیشنهاد می یهاها سبک. آندانندیمؤثر م
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شخ  می یخانواده سمبدأ  شویی اثر بگذارد. مطالعاا مبتنی بر آ سبیتواند بر روابط زنا یز ولی نتح یشنا

سال در انجام تکالیف تحولی و مشکالا خانوادگی و مشکالا افراد بزرگ یهیبین تجارب منفی اول یرابطه

 یهیدهند. بالبی بر این عقیده بود که نظرقرار می دیمعیوب زناشویی را مورد تأک یهاشناختی و شبکهروان

. این تاسننر فراخنای زندگی نیز تحول د یهیتحول کودک نیسننت، بلکه نظر یهیدلبسننتگی تنها یک نظر

ست نوع رابطه سال-مادر ینظریه معتقد ا زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر،  یهیاول یهاکودک در 

ایمن بودن مادر برای  گاههیحسننناسنننیت مادرانه و تک یمیزان حمایت مادر هنگام احسننناس خطر، درجه

ستگی فرد را معین می سبک دلب ستگی، پیوند هیجانی پایدار بی داردیهار مای بالبیکند. کودک،  ن که دلب

کند نزدیکی و مجاورا با موضوع دلبستگی را حفظ که یکی از دو طرف کوشش می یطوربه است؛دو فرد 

شود که ارتباط ادامه می یاگونهکرده و به ست که این گرهعمل کند تا مطم ن   یهایابد. بالبی بر این باور ا

ینی بدلبسنننتگی پیش یهایشنننود، نخسنننتین تجله نزدیکی مادر و کودک منجر میهیجانی متقابل که ب

ن  شود. دلبستگی، نگهدارنده نزدیکی متقابل بیهای دلبستگی محسوب میرضایت زناشویی بر اساس سبک

دلبستگی یعنی باورها،  یدو فرد در تمام مراحل زندگی است. بر همین اساس الگوهای فعال درونی از چهره

دلبسننتگی و شننامل ارزش  یفرد در مورد حسنناسننیت و پاسننخ دهندگی چهره یهااراا و احسنناسانتظ

ها شننود. پژوهششننود که فرد برای خود در دریافت توجه و محبت از دیگران قائل میمی ییهایسننتگیشننا

مادرنشنننان می یت روابط  عال درونی از اهمیت -دهند کیف کودک در دوران کودکی در تحول الگوهای ف

صمیمانه در بزرگسالی نیز تحت تأثیر همین الگوهای فعال درونی  یاهژیو ست و روابط نزدیک و  برخوردار ا

دارای سنننبک دلبسنننتگی ایمن از  یهایاند که آزمودنمطالعاا همگی بیانگر این نکتهمرور . رندیگیقرار م

سبت به آزمو شتری ن شادکامی بی سط   شخصی کمتر و  شکالا بین  شویی، م شکالا زنا دارای  یهایدنم

بر پایه نظریه دلبستگی معتقد است افرادی ؛ 4334، بالبی؛ سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا برخوردارند

ستگی ایمن  سبک دلب شترک نیز افرادی که  ست که در زندگی م شن ا ستگی ایمن دارند، رو سبک دلب که 

شان می شتری هم ن ضایت دارند و تعهد بی شتر ر شریک زندگیدارند، از این رابطه بی ان شدهند. آنان به 

برند. کسانی که سبک دلبستگی اجتنابی را دارند، ممکن است کنند و از زندگی لذا بیشتری میاعتماد می

شاید هنگام قطع رابطه  شند. از این رو  شته با شدیدی ندا ستگی و عالقه محکم و  در رابطه ازدواج هم دلب

بخش برند و زندگی برایشننان شننیرین و رضننایتزیاد لذا نمیاما از رابطه موجود هم  ؛کمتر ناراحت شننوند

باشند، حتی پس از برقراری رابطه در افرادی که دارای سبک دلبستگی، مضطربانه می (؛8045)راتر،  نیست

های دیگر حسننادا کند. این افراد، در زندگی کند و شنناید نسننبت به رابطهصننمیمانه، احسنناس ناامنی می

ساس هر ستند که آیا شریک زندگیمشترک، همیشه نگران ه شان او را واقعاً دوست دارد یا نه. بر همین ا

ها نیز بر اسنناس همین گذارد و آنسننبکی از دلبسننتگی، در حقیقت بر معیارهای شننخصننی زوجین اثر می

شریک زندگی شان و  سبت به خود ستگی، ن ضاوا میسبک دلب ضایت از شان، ق ضایت یا عدم ر کنند و ر

توان نتیجه گرفت که افراد آمده میدسنننتهای بهگردانند. با توجه به یافتهرا به آن برمیزندگی مشنننترک 

دارای سننبک دلبسننتگی ایمن دارای تعهد شننخصننی با یی نسننبت به همسننر خود و ازدواجشننان باشننند و 

های سنننازنده در مقابل آمده از خود شنننفقتی باعث ارائه پاسنننخدسنننتپذیری هیجانی و آرامش بهانعطاف

ضاا زندگی می سانی که تعار ست. همچنین ک صمیمیت ا شود که بازده آن بهبود روابط زوجین، تعهد و 
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شویی کنار می سائل زندگی زنا شکالا و م شتر با م شانی بی سط  تعهدارای تحمل پری د آیند و درنتیجه 

 .(4933)صابونچی و همکاران،  ها با تر استزناشویی در آن

صولی صحی  جامان جهت در جدی تالش به رقم ضر، پژوهش و ا  هایدیگر پژوهش مانند تحقیق این حا
سائل حیطه در شده انجام سانی، با م شکالتی و هاتیمحدود ان  کردن برطرف تالش برای که بود مواجه م
 کی از باشنند این پژوهش در آمده دسننت به نتایج بر تأییدی مهر تواندمی آتی، هایپژوهش در هاآن

و در آن   بودشننود، بدین دلیل که این پژوهش از نوع همبسننتگی پژوهش مربوط می به روش هامحدودیت

 در این پژوهشهمچنین  توانیم رابطه علت و معلولی را بررسننی کنیم.کنترلی اعمال نشننده اسننت و ما نمی

های بر اسننناس سنننبک نیزوج یبینی طالق عاطفپیش یبرا یتالش بر این بوده اسنننت که به ارائه مدل

ستگ شناخت یباورها ،یدلب سودگ یگریانجیبا م یجانیه یینظم جو یو راهبردها یفرا شو یفر زنان  ییزنا

شننهر تهران به کمک ابزارهای پژوهشننی سنننجیده شننود، اما  های سننالمتخانهکننده به متأهل مراجعه

 است متغیرهای مزاحم )نگرش افراد، سن، شرایط محیط، جوّ عاطفی خانواده، زمان پاسخگویی(، نیز ممکن

 .اسننت یهای خود گزارش دهها بر اسنناس مقیاسیافتهعالوه بر آن، نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشننند.  

دهی های ناخودآگاه، تعصب در پاسخها اصو ً به دلیل دفاعنامههای شخصی در پرسشمعنا که گزارش نیبد

شیوه ست زنان متو  ستند و ممکن ا ستعد تحریف ه شخصی، م های خانهکننده به أهل مراجعههای معرفی 

های خود را با توجه به وضع مطلوب ارائه به جای توجه به وضع موجود، پاسخ یدهدر هنگام پاسخ سالمت

عدم امکان توجیه همه زنان متأهل و در نهایت  بر نتایج تأثیر خواهد گذاشت ینوعداده باشند که این امر به

سالمتخانهکننده به مراجعه ضوع پژوهش و نتایجی در خ های  صوص ابزارها و متغیرهای پژوهش ونیز مو

که ممکن اسننت نتایج را تحت پوشننش خود  ردیگیکننده در برمکه این پژوهش برای زنان متأهل مراجعه

سخقرار دهد، اگر این امر میسر می های این شد. یافتهگویی نتایج بهتری کسب میشد با با  رفتن دقت پا

 ی وهای دلبستگبر اساس سبک نیزوج یبینی طالق عاطفپیش یبرا یست که ارائه مدلپژوهش مؤید آن ا

با مدل نظری مطابقت داشته و از برازش مطلوبی  ییزناشو یفرسودگی اواسطهنقش با  یفراشناخت یباورها

سبک ست که بین  شان داده ا ستقیم پژوهش ن سیر م سی م ست. همچنین برر ستگبرخوردار ا  و یهای دلب

زنان متأهل رابطه معناداری وجود دارد و از طرفی بررسنننی مسنننیر  طالق عاطفی با یفراشنننناخت یاباوره

 ایهنقش واسط و یفراشناخت یباورها ی وهای دلبستگقیرمستقیم پژوهش نشان داده است که بین سبک

سودگ شو یفر سالمتخانهکننده به زنان متأهل مراجعه طالق عاطفی با ییزنا شد های  ا اثر شهر تهران 

 مطلوبی داشته است.  

صمیماا مهم زندگی  سر یکی از ت ستبا توجه به نتایج پژوهش، از آنجا که ازدواج و انتخاب هم ه و با توج ا

سبک طالق عاطفیبینی کنندگی به نقش پیش ساس  ستگبر ا شناخت یباورها ی وهای دلب نقش با  و یفرا

منظور افزایش ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب د بهشواز این رو پیشنهاد می ییزناشو یفرسودگ ایواسطه

سب در اختیار آن صوص در زمینه کمک به بهبودی روابط زوجین امکاناا منا شود. در این خ ها قرار داده 

شنهاد می س له و  یهاارتباطی و مهارا یها زم در زمینه مهارا یهاشود که به زوجین آموزشپی حل م

 منظور ارتقاء میزان بهبود کیفیت، بهیدرمانزوجدر حوزه مختلف  یهاوزشآم ی حل تعارض و نیزهاوهیشننن

ری موجب پیشگی تعارضاا زناشویی ارائه شود تا از این طریق بتوان انواعمنظور مواجهه با به روابط زوجین
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شو یفرسودگاز  و نیز تالش در جهت کاهش طالق عاطفی در بین زوجین و ارتقاء سط  ثباا روابط  ییزنا

 ناشویی و رضایتمندی زناشویی شد.ز

 

 اخالقی موازین

 افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظاا

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

 یقدردان و تشکر داشتند؛ کاریهم پژوهش این اجرای در که یکسانهمه و پژوهش درکنندگان شرکت همه از 

 . شودمی

 

 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

، سازیشناسی، مفهومرودهن به تصویب رسیده بود؛ در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی، روش

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند.ها، پیشلیل دادهگردآوری و تح

 

 منافع تعارض

 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، ایهار بر بنا 

 

 عمناب

د ارش نامهانیپا. نقش باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان بر روابط زوجین(. 4935) آزادیان پور، مریم.

 شگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشکده روانشناسی.دان
و بهبود  یریشگیبرنامه پ ی(. اثربخش4933. )نیحس ی،بجستان یمیسل و .،ومرثیک ،فرحبخش .،دونیفر ی،اسالم

 91-47 :(4)4 ،یکاربرد یخانواده درمانزنان.  ییروابط زناشو یرابطه بر باورها

، هایی شخصیتیبینی گرایش به طالق عاطفی بر اساس ویژگی(. پیش4933. )یهحیدری، رقو  .،ابراهیمی، لقمان

  91-14(: 8)71. های مشاورهفصلنامه پژوهشباورهای فراشناختی و بلوغ عاطفی زوجین. 
مدا درمانی کوتاه(. اثربخشی زوج4931و رضایی، محسن. ) احمدی، مجید.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا، رضا.،

 78-11 (:493) 88. مجله علوم پزشکی رازی بر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر ساوه.خودتنظیمی 

 و یدلبستگ یهاسبک نیادراک شده در رابطه ب ی(. نقش فرزندپرور4930. )یمهد ،یو خانجان، پاکدامن، شهال.

 . 54-408(: 1)4 ،یاجتماع شناسیروان. انیدر دانشجو ییگراجمع

تی بر باورهای فراشناخ دیتأکی همسران نظامیان با شناختروانبینی بهزیستی یش(. پ4931حاتمی، حمیدرضا. )

 97 – 43(: 8)90، مجله روانشناسی نظامیو راهبردهای تنظیم هیجانی. 

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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 و ییفرسودگی زناشو ،یهای دلبستگسبک نیرابطه ب یبررس. (4931). زاهللیو مجاهد، عز ی.،هد غ،یجهان ت

و  یشناسروان یکنگره مل نیدوم ،ییزناشو انتیبا مس له خ ریدرگ یهاوجز نیدر ب ییروابط فرا زناشو
 .چابهار ،یاجتماع-یروان یهابیآس

 یتمدار بر کیفدرمانی هیجانجدلی و زوج -درمانی رفتاریمقایسه تأثیر زوج(. 4934) جوکارکمال آبادی، مهناز. 
های اختالل شخصیت مرزی در زوجین دارای اختالل شخصیت ابعاد ارتباط زناشویی، سالمت روان و نشانه

 دانشکده روانشناسی. دانشگاه اصفهان. .مرزی در شهر شیراز

(. رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و 4939) و سودانی، رضا. ساداتی، احسان.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.،

(: 8)4، دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 4939دگی با فرسودگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی، بخشن

15-88. 
(. بررسی رابطه بین شادکامی، 4931) و ابوالقاسمی، عباس. سلیمانی، بهاره.، رحیمی، افسانه.، بایستی، زینب.،

گاه ، اهواز، دانشروانشناسی و خانوادهاولین همایش ملی کیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی، 

 آزاد اسالمی واحد اهواز.

بینی پیش یساختار ی(. الگو4100معصومه. ) ی،بهبود و .،دهیفر ،فرد یدوکانه ا .،میمر ی،عبدالملک یسرخاب

گری با میانجی یجانیه یینظم جو یو راهبردها یفراشناخت یبر اساس باورها نیزوج یطالق عاطف

 . 80-4 :(8)8 ،یکاربرد یخانواده درماندر زنان متأهل.  ییزناشو یفرسودگ

 یخانواده درمان یاثربخش سهی(. مقا4937). دهیفرد، فر یدوکانه ا و .،عبداهلل ،یآبادعیشف .، شاداب ،یرزادیش

المت. های سکننده به خانهمراجعه نیزوج یزندگ تیفیود کبو به یبر کاهش طالق عاطف نینوچیبوئن و م

 10-88(: 8، )یآموزش تیریمد قاایتحق

و هوش  یدلبستگ یهارابطه سبک نیی(. تع4939) .پور، منوچهر یتق و .،لینژاد، خل انیموسو .،قالم رضا ،یرجب

از. شهر اهو یمدارس دولت ییمعلمان زن متأهل مقطع ابتدا ییو تعارض زناشو ییزناشو تیبا رضا یجانیه

  11-13(: 8)7 ،. بهار و تابستانیفصلنامه مشاوره کاربرد

ی نشخوار خشم اواسطه(. نقش 4931) و ثابت، مهرداد. کوچکی امیرهنده، مونا.، کربالیی محمد میگونی، احمد.،

اندیشه و رفتار در روانشناسی و نشخوار خودسرزنش گری در رابطه بین فرسودگی و خشونت زناشویی، 
 . 17-81(: 19)44، بالینی

 تیرضا ینیبشیپ یساختار ی(. الگو4933معصومه. ) ی،بهبود .، ودهیفر ،فرد یدوکانه ا .،فرانک ی،صابونچ

 جانیه یادر زنان متأهل: با نقش واسطه یزندگ یریگو جهت یدلبستگ یهابر اساس سبک ییزناشو

 . 480-408 (:9)4 ی،کاربرد ی. خانواده درمانیخواه

های (. نقش مؤلفه4938) یکائیلی، نیلوفر.و م ی، علی.،ا سالمخیشصمدی فرد، حمیدرضا.، نریمانی، محمد.، 

(: 9)83های مشاوره، بینی طالق عاطفی همسران. مجله پژوهشاجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش

95-87  
 .ای بر کاهش تعارضاا زناشوییبررسی تأثیر گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره(. 4938عزیزی، پریسا. )

 شد. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقاا تهران.نامه کارشناسی ارپایان

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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باورهای ارتباطی، سازگاری بهداشتی با طالق عاطفی با  رابطه (،4938) و دره کردی، علی، عنایت پور، مهدیه.،

یر در ی اخهاینوآوری المللنیبکنفرانس  نیسوم توجه به میانجیگری صمیمیت و فرسودگی زناشویی،
 تهران ه و علوم رفتاری،، مشاورروانشناسی

 یهابه شبکه اقیدر رابطه اشت یخواه جانیه انهیگرا یانجی( نقش م4937فاطمه. ) ،ینجف و .،میابراه ،ینامن

-11(: 9)91، یدرمانفرهنگ مشاوره و روانبا انسجام خانواده در زنان متأهل.  یو سبک دلبستگ یاجتماع

87 

بینی طالق های دلبستگی در پیشتمایزیافتگی خود و سبک قشن (،4939و عسکری، میترا. ) مامی، شهرام.،

 ، سقز.ی طالقدهیپدی شناسبیآسی امنطقههمایش عاطفی، 
(: 9)1. یشناسازدواج. مجله روان یوربزرگسا ن در کُنش ی(. نقش دلبستگ4973) .محمدعلی ،یمظاهر

857-940 

مختلف  یهابا سبک نیتعارض زوج یالگوها سهیو مقا ی(. بررس4939قالمرضا. ) ی،نادرو  ،زهرا. ،مؤمنی

  13-88(: 9)3خانواده پژوهی، . نیدر زوج یدلبستگ

بینی طالق بررسی نقش نگرش به عشق در پیش (.4939) موسوی، سیده فاطمه.، و رضازاده، محمدرضا.

 .413-455(، 9)48، شناختیمطالعاا اجتماعی روانعاطفی زنان و مردان متأهل شهر قزوین. 
بر کیفیت  فراشناخت(. اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر 4938و سهرابی، احمد. ) سفی، ناصر.،یو

 .438-844(:8) 4، ی خانوادهدرمانروانفصلنامه مشاوره و روابط زناشویی. 
رفتاری مبتنی بر کنترل خشم روی سالمت روان و  –مداخله شناختی اثر بخشی (. 4931) .بهره وزیری نسب،

 کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. نامهانیپا استرس ادراک شده و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی.

 پیام نور استان تهران. دانشگاه

احساساا  یساختار ی(. الگو4931و اسدزاده، حسن. ) ،.لیاسماع پور،ی.، سعدبرزیسعداله.، درتاج، فر ،یهاشم

 شناسیروان. یدلبستگ یهاسبک یا: نقش واسطهنیوالد یفرزندپرور یهاوهیشرم و گناه بر اساس ش
 . 178-139(: 11 یاپیپ 1)44 ،یکاربرد
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 پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن
ردی

 ف
 کامالً سؤال

 موافقم

مواف

 قم

   میکردم احساس تنهایی می کنم. بینیپیشدر این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه  4

   داشتم بهم نزدیک نیستیم.ما آنقدرها که آرزو  8

   در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم. 9

   انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است. 1

   حتی وقتی با هم هستیم احساس بیقراری و اندوه می کنم. 8

   بیشتر وقتها نمی دانم خود را چگونه سرگرم کنم. 1

   و بیقراری می کنم.گاهی در این ازدواج احساس بیحوصلگی  7

   در حسرا کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم. 5

   .دهدمیحس تنهایی بسیار آزارم  3

   انگار ازدواجم چیزی کم دارد. 40

   کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ می زدند. 44

   اقلب دلم می خواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم. 48
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   کنم بخشی از زندگی کسی هستم. احساس نمی 49

   احساس نمی کنم به کسی تعلق دارم. 41

   اقلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا می کنم. 48

   در این ازدواج احساس طرد شدگی می کنم. 41

   کسی را ندارم که به او پناه ببرم. 47

   اقلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام. 45

   هیچ کس مرا نمی شناسد. 43

   .کندمیهیچ کس مرا درک ن 80

   اقلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم. 84

   اقلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس می کنم. 88

   کنار گذاشته شده ام. کامالًاحساس می کنم در این ازدواج  89

   احساس جدا بودن می کنم )با همسرم(. 81

*** 

 یفراشناخت یباورهاپرسشنامه 
 کننامالً عبارات ردیف

 موافقم
 نسننبتاً

 موافقم
م  یک

 موافقم
فق  موا

 مستین

     .اجتناب کنم ندهیتا از مشکالا آ کندمیبه من کمک  ینگران 1

     .خطرناک است میبرا ینگران 2

     .کنم یفکر م یلیدرباره افکارم خ 3

     .کنم یم ضیخودم را مر میبا نگران 4

مشنننکل هسنننتم از نحوه کار کردن  کیکه در حال فکر کردن درباره  یزمان 5

 . هنم آگاهم
    

به  نددویآن فکر به وقوع بپ سنننپس اگر فکر نگران کننده ام راکنترل نکنم، 6

 .من است یخاطر کوتاه
    

     .ازمندمین یمنظم باشم به نگران نکهیا یبرا 7

     .به حافظه ام دارم یاعتماد کم یدر مورد لغاا و اسام 8

     .کنم تا افکار نگران کننده ام را متوقف کنم یم یادیتالش ز 9

     .کنم ی هنم را طبقه بند یزهایتا چ کندمیبه من کمک  ینگران 10

     .رمیبگ دهیم افکار نگران کننده ام را نادتوانمین 11

     .بر افکار(کنم )نایر بودن  یبر افکارم نظارا م 12

     .تحت کنترل افکارم باشم شهیهم دیبا 13

     .اندازدیمرا به اشتباه ب تواندمیمواقع حافظه ام  یبعض 14

     .کند وانهیمرا د تواندمی مینگران 15

     همواره از فکرم آگاهم 16

     دارم یفیحافظه ضع 17

     .کارکرد  هنم دارم وهیبه ش یقیتوجه دق 18

     .میبرآ میتا از عهده کارها کندمیبه من کمک  ینگران 19

     .در کنترل افکارم نشانه ضعف من است ییعدم توانا 20
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     .م آن را متوقف کنمتوانمی، نشودمیشروع  میکه نگران یزمان 21

     .خواهم شد هیتنب یبه خاطر عدم کنترل افکار خاص 22

     .تا مشکالتم را حل کنم کندمیبه من کمک  ینگران 23

     .به حافظه ام دارم یدر مورد مکانها اعتماد کم 24

     .بد است یلیفکر کردن در مورد افکار خاص خ 25

     .به حافظه ام اعتماد ندارم 26

     .میماام عمل ن فهیستم حافظه ام را کنترل کنم، قادر نبودم به ویتوانمیاگر ن 27

     .کار کنم یت که نگران باشم تا به خوب زم اس 28

     .به حافظه ام دارم یها اعتماد کم تیدر مورد فعال 29

     .کنم یم یدائما افکارم را بررس 30

*** 

 سبک دلبستگی پرسشنامه

کامالً 
 موافق موافق

نه 
مخالف 
 نه موافق

کامالً  مخالفم
 مخالفم

  سؤاالت 

 4 ران برایم آسان است.ایجاد ارتباط با دیگ 1 9 8 4 0
 8 دهم که به دیگران وابسته باشم.مشکل به خودم اجازه می 0 4 8 9 1
 9 در روابطم اقلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد. 0 4 8 9 1
 1 من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل ندارند. 0 4 8 9 1
 8 ت دارم به دیگران متکی باشم.دوس 1 9 8 4 0
 1 شوم.از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی 0 4 8 9 1
 7 کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.فکر می 0 4 8 9 1
 5 از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم. 1 9 8 4 0
 3 بلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد.در روابطم اقلب نگرانم طرف مقا 0 4 8 9 1
 40 ترسم افراد احساس دیگری داشته باشند.کنم، میوقتی احساساتم بیان می 0 4 8 9 1
 44 پرسم آیا طرف مقابل واقعاً به من توجه دارد.در ارتباطاتم اقلب از خود می 0 4 8 9 1
 48 نه نزدیک برقرار کنم.توانم با دیگران روابط دوستابه راحتی می 0 4 8 9 1
 49 شوم.شود، عصبی میوقتی کسی خیلی با من صمیمی می 0 4 8 9 1
 41 ها در دسترس خواهند بود.می دانم وقتی که دیگران نیاز داشته باشم، آن 0 4 8 9 1
 48 ترسم به من صدمه بزنند.خواهد به مردم نزدیک شوم اما میدلم می 0 4 8 9 1
 41 کنم که مشکل است که آدم به دیگران کامالً اعتماد کند.میفکر  1 9 8 4 0
 47 تر بشوند تا من احساس راحتی کنم.خواهند با من صمیمیاقلب مردم می 1 9 8 4 0
 45 مطم ن نیستم که بتوانم به افراد تکیه کنم هنگام نیاز در دسترس باشند. 1 9 8 4 0

***  

 ییزناشو یفرسودگپرسشنامه 

رااعبا ردیف  همیشه قالبا معمو  گاهی بندرا یکبار  هرگز 
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        خوشحال بودن 1

شدن، درد کردن همه ی بدن "تهی و خالی" 7         

شدن کاسه صبرلبریز  5         

        ناراحتی 3
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A Structural model for predicting couples' emotional 

divorce based on attachment styles, 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 aim of this study was to present a model for predicting couples' emotional 

divorce based on attachment styles and metacognitive beliefs mediated by marital 

burnout in married women. Method: This descriptive-correlational exploratory study 

was consecutive and guided and the statistical population was 1854 married women 

referring to health centers in Tehran in 1398. Using multi-stage random sampling 

method, 375 women were selected based on sample power software. Were. The 

research instruments were Guttman (2008) Emotional Divorce Questionnaire, Collins 

and Reid's Revised Adult Attachment Scale (1990), Wells et al. (2004) and Pinez 

(1966) on Marital Burnout (1966). The desired sample was executed. In order to 

analyze the data, in addition to descriptive statistics, the statistical method of structural 

equations smartpls was used. Results: The findings of the results of standard direct 

path coefficients have shown that there is a significant relationship between 

metacognitive beliefs with emotional divorce and also the results of indirect path 

standard coefficients have shown that between metacognitive beliefs and emotional 

There is a relationship and intensity of marital burnout with the emotional divorce of 

married women. Conclusion: Based on the research findings, it is suggested to family 

counselors in order to create cohesion and create a conscious relationship to confront 

the psychological elements in order to improve the relationship between couples during 

treatment considerations. 

Keywords: Emotional divorce; Metacognitive beliefs; Attachment styles; Marital 

burnout 
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