
 

 

 

 
 14-28ای هصفحه (،7)پیاپی 3، شماره 2، دوره 1400 پاییز

  

 یینظم جو یزنان متأهل: نقش راهبردها یطالق عاطف یعلّ نییتب

 ییزناشو یو فرسودگ جانیه یشناخت
 

 3معصومه بهبودی ،2ای فردفریده دوکانه ،1مریم سرخابی عبدالملکی

 
 24/07/1400پذیرش مقاله:                                  15/06/1400اصالح مقاله:                                 18/04/1400دریافت مقاله: 

 

         

چکیده         

هدف تب نیا با  عاطف یعلّ نییپژوهش  نا یطالق  هل بر مب تأ نان م نا ت یینظم جو یراهبردها یز و  جانیه یشننن

شده و  تیو هدا یمتوال - یاز نوع اکتشاف یهمبستگ- یفیتوص حاضر انجام شد بود. پژوهش ییزناشو یفرسودگ

بود که با روش  1398سنننالمت شنننار تاران در سنننا   یهاکننده به  انهزن متأهل مراجعه 1854 یجامعه آمار

پژوهش  یانتخاب شدند. ابزارها sample powerافزار س نرمزن بر اسا 375 یاچندمرحله یتصادف یریگنمونه

و هم اران  یگارنفسننن  جانیه یشننننا ت ییجونظم ی(، راهبردها2008گاتمن ) یطالق عاطف یهاپرسنننشننننامه

ها، داده لینمونه مورد نظر اجرا شنند. به منظور تحل ی( بود که بر رو1966) نزیپا ییزناشننو ی( و فرسننودگ2001)

 جینتا یهاافتهیاستفاده شد.  smartpls   یمعادالت سا تار یاز روش آمار ،یفیآمار توص یهاعالوه بر شا ص

ستاندارد تحل بیضرا س لیا ستق ریم ست که ب میم شان داده ا -694/0) جانیه یشنا ت یینظم جو یراهبردها نین

=β ان داده نشنن میرمسننتقیغ ریاسننتاندارد مسنن بیضننرا جیتان نیوجود دارد و همچن یرابطه معنادار یعاطف طالق( با

با طالق  جانیه یشننننا ت ییجونظم یراهبردها یگریانجی( با مβ=694/0) ییزناشنننو یفرسنننودگ نیاسنننت که ب

کرد که  یریگجهینت توانیم هشپژو یهاافتهیوجود دارد. بر اساس  یزنان متأهل رابطه و شدت اثر مطلوب یعاطف

 دارد. یانقش واسطه یو طالق عاطف ییزناشو یفرسودگ نیدر ارتباط ب جانیه یشنا ت یینظم جو

 ییزناشو یفرسودگ ،یجانیه یینظم جو یراهبردها ،یطالق عاطف :هادواژهیکل         

 

 

                                                   

 رانیرودهن، ا ،یمشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو. 1

 f.dokaneheefard@gmail.com  رانیرودهن، ا ،یگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم دانشیار نویسنده مسئول:. 2

 رانیرودهن، ا ،یگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. 3
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 مقدمه

 انواده محل برآورده سا تن نیازهای مختلف جسمانی، 

عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی، 

روانی و شنا ت چگونگی برآورده کردن آناا ضرورتی 

 ان ار ناپذیر و باعث تسایل در امر رشد و تعالی در زندگی

 انوادگی و اجتماعی و شغلی می شود )ادلتی و 

  انواده پویایی و با توجه به این ه سالمت (.2010ردزوان،

 های یافته براساسزوجین دارد. روابط در ریشه

رضایت  کننده های تادید مولفه از مختلف،بسیاری

است  مرتبط سالم  انواده کارکرد عدم با  1 زناشویی

؛ آفرایی، محمدی 2010)تردو  وگالد فارب،

چندبعدی  پدیده زناشویی روابط کیفیت(. 2013وصحرابی،

سازگاری،  مانند زوج ها ارتباط گوناگون ابعاد و شامل

 تعاد در روابط را ش ل دهد رضایت،شادمانی،انسجام و

بخش بین زوجین (. روابط رضایت1395 ،سارابییوسفی و (

متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل از طریق عالقه 

( 1395 سنجش است و می تواند بر سالمت  انواده )عزیزی،

و از طرفی بر رشد و ش وفایی استعدادها، ت نوین شخصیت، 

رشد جسمانی، شنا تی، عناطفی و ا القنی اعضای  انواده 

(. با توجه افنزایش 2017 ،)ماساریک و کانگر تأثیر گزار باشد

ها، دار، به هم  وردن تعاد   انوادههنای مش لعنداد زوجت

مختل شدن روابط زوجین و آمنار بناالی طنالق در این واحد 

اجتماعی، زنان بیش از سایر اعضا در معرض آسنیب قرار 

 (. 2015دارند )صفریان، حاجی اربابی و عاشوری، 

 زا در  انواده و درهنای تنیدگیتنرین عاملی ی از مام

است. طالق عاطفی رابطه ای را  2روابط زوجین طالق عاطفی

توصیف می کند که در آن همسران، در محیط های اجتماعی 

 وب و صمیمی به نظر می رسند ولی در  لوت قادر به تحمل 

ی دیگر نیستند. طالق عاطفی نه بعنوان یک ا تال  مقطعی 

ی مدر زندگی زناشوئی بل ه به صورت وضعیتی پایدار ظاور 

(. طالق عاطفی به علت نبود تعنامالت 2015)موتاتایانو،  یابد

مثبت با همسر، عدم تامین نیازهای عاطفی، نارضنایتی جنسی، 

های عدم جذابیت ظناهری،  یاننت، مسنائل منالی، بیماری

                                                   

1. marital satisfaction 

ر بنه آید و منجمزمن، بدرفتاری فیزی ی و غیره به وجنود می

حسنناس گننناه، بنروز عالئنم اضنطراب، افسنردگی، ا

هننای اجتماعی، نگرش ناامینندی، کننناره گیری از فعالیت

ینیتا، شود )لومبدبینانه و پایدار درباره  ود، همسنر و آینده می

به عنوان  راهبردهای نظم جویی هیجانی (. 2010اسپرانتا، 

عاطفی در روابط بین زوجین در نظر گرفته -سبک شنا تی

مناسب هیجانات راهبردهای ناو  می شود که عدم برون ریزی

ا انی )باب دشومنجر به ایجاد مش التی در روابط زوجین می 

بنه عننوان  راهبردهای نظم جویی هیجانی .(1395و رضایی، 

 اریبس یموضوع ،اتجانیدر گستره ه یتیشخص صهی ص نکی

 ین ارا رقابنلیغ جیقابل مالحظه است که آثار مشناود و نتنا

تواند گوشه ای از مسائل  یداشته و م یفرد نیبر روابط ب

دو  نیب یرا در  قالب روابط عاطف یمربوط به روابط  نانوادگ

ت، بشار) بندند، روشن کند یم ییزناشنو منانیفرد کنه پ

راهبردهای نظم (. 1396 ،پورنقیو  میرزایی، غالمعلی لواسانی

 یورو کنش یستیبار یاز عوامل اساس ی ی جویی هیجانی

 یزااسترس عیبا وقا یدر سازگار یموفق بوده و نقش مام

 را تحت یزندگ تیفیو مم ن است ک کندیم فایا یزندگ

 ییجونظم یراهبردها گر،یقرار دهد. به عبارت د ریتاث

تجربه  کیبه نحوه تف ر افراد پس از بروز  جان،یه یشنا ت

 شودیآناا اطالق م یبرا زابیواقعه آس ای یمنف

 یینقش به سزا راهبردهای نظم جویی هیجانی(. 2012)پاتون،

که  یکند به طور یم فایا ییدر عمل رد روابط زناشو

 یشامل استفاده از استراتژ ، راهبردهای نظم جویی هیجانی

 یربه شدت تج ایدر مدت زمان  رییتغ یبرا یو شنا ت یرفتار

است که فرد از  ود نشان  ازیدر پاسخ به نوع ن جانیه کی

 دادی(. افراد در مواجاه با رو2017)گراس و تامپسون، دهد یم

 لیتعد ای اصالح یبرا یمتفاوت جاناتیاسترس زا، از ه یها

ا ه؛ آگاهی از هیجانکنند ی ود استفاده م یجانیه یتجربه 

و چگونگی اثرگذاری این آگاهی در روابط بین فردی در 

بر این  (. محققان2017زندگی زناشویی مؤثر است )سالستاد، 

ها و باورند که توانایی درک و پذیرش اف ار، احساس

2. emotional divorce 
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 16                                                                                               ییزناشو یو فرسودگ جانیه یشنا ت یینظم جو یزنان متأهل: نقش راهبردها یطالق عاطف یعلّ نییتب 

 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

عواطف ی دیگر در زندگی زناشویی با احساس 

مندی بیشتری همراه است. از این رو مردان و زنانی  رضایت

مندی و صمیمیت را در رابطه با که سطح باالیی از رضایت

ها و بینی احساسکنند در پیشازدواج  ود گزارش می

ها و  شریک زندگی  ود بسیار دقیق هستند و ارزش باورهای

باورهای مشابای درباره میزان نزدی ی و صمیمیت بین  ود 

(. موسوی و ایروانی 1396کنند )بشارت و هم اران، حفظ می

یهای بی( نشان دادند که مؤلفه2011) و   1ثباتی هیجان

 با رضایت زناشویی رابطه منفی دارند.  2بازگشت هیجانی

( و لوالی ار، 2011پناه )انتظار، نورآینی و قنبریکوچک 

( نشان دادند که بین هیجان 2010کال ارنی و جاگتاپ )

 کارن و  واهی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

( نشان دادند که هیجان  واهی در 2010تامارن )

 صوص)آگاهی هیجانی، تنظیم هیجانی و بیان هیجانی( در 

زناشویی زنان و مردان موثرند. بتو  و  میزان رضایتمندی

بینی، همدلی، های  وش( دریافتند که مؤلفه2009 الید )

بیانگری هیجانی،  ودآگاهی هیجانی و کنتر  ت انه از 

هیجانات نقش مامی در روابط زناشویی دارند. عبداللای، 

( مشخص سا تند که هیجان  واهی 1390قلیان )کافی و شاه

دارد.  داریری زناشویی رابطه مثبت معنیبا رضایت و سازگا

( نشان دادند که 1389 امنه )فرد، بابودی و  یاطایدوکانه

های روابط بین فردی، روابط درون فردی، سازگاری، مؤلفه

کنتر  ت انه و  لق عمومی هیجانات در میزان رضایتمندی 

 میتنظ یکه افراد برا ییراهبردهازناشویی زنان موثرند. 

گارانه ساز یراهبردها بصورتکنند،  یاستفاده م تشانجانایه

موجب می شود افراد با  که موجب می شودو ناسازگازانه 

توجه به نوع طرز تف رات  ود در مواجاه با شرایط استرس 

تمرکز مجدد  رش،یسازگارانه شامل پذ یراهبردهازا از 

 دگاهید ،یزیمجدد مثبت،تمرکز بر برنامه ر یابیمثبت، ارز

ناسازگارانه  یا راهبردهای و یشمار تیکم اهم ای یریپذ

اجعه و ف ینشخوار ف ر ،نگرایسرزنش د ود،شامل سرزنش  

بنابراین  انواده  (.1395، عیسی زاده) استفاده نمایند یینما

زاینی بنر ترین ناناد جامعنه اسنت و ورود هنر عامنل تنشمام

                                                   
1. emotional instability 

استام، -مائوریس، )مارشا گذاردکارکردهنای آن تناثیر می

ی ها و آشفتگ نیآثار ا (.2016، تروستنبروگ و گروتناایوس

 و یفرد مش الت قالب در  انوده در زاعوامل تنش

- یفرسودگ آناا از ی ی که کندیم بروز ی انوادگ

 .استییزناشو

 یمقر یب جادیباعث ا نیزوج نیدر ب ییزناشو یفرسودگ 

 یتگاز  س ینشانه ا ییزناشو یرمق یشود که ب یم ییزناشو

ر، یترهاون، ب ر و پ وس،یاست )برملا  ینیو بدب یجانیه

 ینی( نشان داد زوج2010) یلیو با امزیلیمک و ی(. بررس2011

اط ارتب یباشند در برقرار یم ییزناشو یرمق یکه دچار ب

کنند و در کارکرد  یبودن و اضطراب م منیاحساس ناا

شوند و از سالمت روان  یرض م ود دچار تعا یاجتماع

تواند  یروابط، م یساز یبر وردارند. ماارت غن ینییپا

از   ؛از آن را بابود بخشد یو عوارض ناش ییزناشو یفرسودگ

 یکه در رابطه  ود فاقد فرسودگ ییزوج ها گرید یسو

 یترشیب یهستند از سالمت روان باالتر و  ورسند ییزناشو

توان در نظر داشت که  ی صوص م نیدر ا بر وردار هستند.

در مواجاه با عوامل  ییزناشو یدر زندگ نیواکنش زوج

(. 1394نسب، یریرسان و استرس زا متفاوت است )وز بیآس

ویی ارتباط زناش یتدرمانی بر کیفارزیابی و کار آمدی زوج

 یجسمان یرمق یاز جمله ب ییزناشو یدر بروز فرسودگ

 یکارساز م ی،افسردگیواضطراب وکنش اجتماع

 شیاساس با افزا نی(. بر هم1391،یباشد)جوکارکما  آباد

 یاز دلزدگ یو حالت یفرسودگ ن،یتعارض در روابط زوج

شود.  یم حاصل یشتریب یتیو نارضا افتهی شیافزا ییزناشو

 ینبر سالمت جسما یتأثیرات زیان بار ییزناشو یها عارضت

 یها پژوهشگذارد.  ی انواده م یو عاطف یو روان شنا ت

امل که ش ییزناشو یفرسودگ یصورت گرفته دو عامل برا

 ییاست را شناسا ییدر روابط زناشو یو آشفتگ یشانیپر

عدم توافق و  ایآش ار  ییزناشو یکرده اند: تعارض ها

 یدلزدگ یبه عبارت ای یتفاوت یدلسردی و ب

2. return emotional  
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

را فقدان  ییزناشو یدلزدگ 1993، 1زری(. کا2008نگتون،ی)هر

 کرد که شامل کاهش فیتعر  یعاطف یلبستگد یجیتدر

ردی احساس دلس شیو افزا یعاطف یگانگیتوجه به همسر، ب

شود:  ینسبت به همسر است و شامل سه مرحله م یتفاوت یو ب

مرحله  نیبارز ا یژگی: و دییو ناام ی( سر وردگ1

مرحله، فرد  نیاست. در ا ییاز روابط زناشو یسر وردگ

به همسرش را در س وت کامل، نسبت  یدلزده سر وردگ

 احساس نی(  شم و تنفر : روشن تر2کند؛  ینشخوار ف ری م

از  یرسد ناش یمرحله، احساس تنفر است که به نظر م نیدر ا

رسان زن و شوهر باشد. چرا که  بیو آس یعود رفتارهای منف

 یاز  طاهای همسر، که در مرحله او  کار آسان یچشم پوش

( دلسردی و 3شود؛  یمم ن م یختس مرحله به نیبود، در ا

 نی رمشخصه آ ،یو جسم یعاطف ریی: فاصله گیتفاوت یب

است. بر الف مرحله  ییزناشو یفرسودگ ندیمرحله از فرا

 یو سردی عاطف ابدی یقبل،  شم و نفرت تا حدی کاهش م

رفتارهای  نیکند. همچن یم دایپ شیبه طور معنادار افزا

 ادجیهمسر در ا دانستنمراحل قبل به علت مقصر  یمیترم

 ی. فرسودگردیپذ یمرحله صورت نم نیمش الت، در ا

 ریو غ ینگرش منف یبه معنا یرابطه زوج کیدر  ییزناشو

 مختلف روابط یاست که زن و شوهر از جنبه ها یلذت بخش

محمد  ییکربال رهنده،یام ی ود دارند )کوچ  ییزناشو

و  رمندزاده هن یماراب ،یسادات (.1396ثابت، ،یگونیم

گرفتند تعارض های م رر  جهینت ی( در پژوهش1393)یسودان

کند.  یم لیتسا زیرا ن ییزناشو یبروز فرسودگ ییزناشو

 ریای است که ضمن درگ دهیچیپ دهیپد ییزناشو یفرسودگ

از جمله تعارض  ارییاز زوج ها، از عوامل بس ارییکردن بس

 ا،ینو زهراکار و داور یاحمد .ردیپذ یم ریتأث ییزناشو

ه ک افتندیدست  جهینت نیبه ا ی( در پژوهش1394)ییرضا

نوان عتواند به یم یمی ودتنظ وهیبه ش یدرمانمدا الت زوج

رد مو ییزناشو یدر کاهش فرسودگ یمدا له ا نهیگز کی

ض تعار یستمیدرمانگران س نی. همچنردیاستفاده قرار گ

 ذفمنافع قدرت، ح گاه،یرا تنازع بر سر تصاحب پا ییزناشو

                                                   
1. Kayser 

اوات، و ز یلیاسماع ،یاسد ،یانیدانند)ک یم گرانید ازاتیامت

2016.) 

در اهمیت این موضوع می توان بیان داشت که تفسیر و پیش 

بینی رفتار یک عضو از  انواده بدون در نظر گرفتن سایر 

کنوع سب اعضا  انواده دشوار است، بر همین اساس است که

های دلبستگی افراد برپایه تجربیات کسب شده در زندگی و 

شنا ت ایجاد منجر به حاصله که باورهای فراشنا تی 

های و یا  طااحساسات مربوط به  ود و در ارتباط با دیگران 

شنا تی در بیان هیجانات و احساسات براساس راهبردهای 

وابط کسب شده در ارضاء نیاز صورت می پذیرد که در ر

زناشویی بدلیل عدم درک متقابل زوجین در بیان احساسات 

، هیجانات و عواطف نسبت به ی دیگر موجب فرسودگی 

زناشویی و به دنبا  آن فاصله عاطفی که منجر به ایجاد طالق 

با توجه به اهمیت و پیچیدگی  .عاطفی می گردد  منجر شود

 ییجونظم یراهبردهاظرفیت بالقوه  مساله طالق عاطفی و

یف، توص زوجین در ییزناشو یفرسودگدر  جانیهشنا تی 

 تبیین و اتخاذ اقدامات الزم در زمینه پیشگیری و درمان از

منظر روانشناسی، همچنین با توجه به نتایج زیانبار طالق 

ی در دلیل نداشتن امنیت عاطفه عاطفی بر بازیستی زوجین ب

 یامدهایبروز هیجانات در زندگی مشترک بین زن و مرد پ

ر ب ناگواری را ایجاد کرده است توجه  اصی مبذو  داشت.

الق ط تبیین علیبررسی  در جاتهمین اساس پژوهش حاضر 

 یینظم جو یراهبردها نقشبر اساس  زنان متاهل یعاطف

 انجام شد. ییزناشو یبا فرسودگ جانیهشنا تی 

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از نوع پژوهش حاضر یک 

 یبرا یمتوالی و هدایت شده است که به ارائه مدل -اکتشافی 

نظم  یراهبردها نقشبر اساس  زنان یطالق عاطف تبیین علی

مین از ه پردا ته است. یبا فرسودگ جانیهشنا تی  ییجو

متأهل مراجعه  زن 1854از بین جامعه آماری این پژوهش رو، 

بود که  1398سالمت شار تاران در سا   ی انه هابه کننده 
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با و   1ورت تصادفی چندمرحله ایه صروش نمونه گیری ب به

 یاتطبق ،یاجتماع ،یتوجه به احتما  ا تالف سطح فرهنگ

 سالمت شار تاران به پنج منطقه یآن،  انه ها نیو... ساکن

و از هر منطقه  شدشما ، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم 

پنج  انه سالمت به صورت تصادفی ساده انتخاب و از  تعداد

زن متاهل به صورت غیر تصادفی،  15هر  انه سالمت تعداد 

داوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند، به طور 

 های زن متاهل مراجعه کننده به  انه 75کلی از هر منطقه 

ت نسبسالمت به عنوان نمونه انتخاب شدند، حجم نمونه به 

در این پژوهش جامعه آماری محاسبه شده صورت گرفت. 

ها به پژوهش عبارت بودند از داشتن های ورود نمونهمالک

ماه گذشته رویداد استرس زا  6سا ، طی  45تا  25سن بین 

مثل طالق، فوت بستگان نزدیک، از دست دادن شغل، 

تصادف و ... را تجربه ن رده باشند و همچنین داشتن حداقل 

ی سا  و حداکثر ده سا  زندگی مشترک و بیشتر را داشته 

های  روج از پژوهش هم داشتن سابقه بیماری باشند و مالک

ای هعصبی، روانی و سابقه بستری در بیمارستان بدلیل بیماری

در  ها بود.اعصاب و روان و ناقص و مخدوش بودن پرسشنامه

بمنظور محاسبه حجم نمونه آماری براساس نرم افزار  ادامه

smartpls   درصد افت آزمودنی ها 20و با توجه به احتما

 د.نفر در نظر گرفته ش 375تعداد نمونه 

 ابزار پژوهش
ی ی از ابزارهای رایج . 2یپرسشنامه طالق عاطف. 1

( 2008سنجش طالق عاطفی، مقیاس طالق عاطفی گاتمن )

که از کتاب موفقیت یا ش ست در ازدواج گاتمن گرفته شده 

های مختلف است. این مقیاس شامل جمالتی درباره جنبه

زندگی است که مم ن است فرد با آن موافق یا مخالف باشد. 

له یا  یر باید به آن گویه دارد و به شیوه ب 24این مقیاس 

جواب داد. پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ  یر صفر امتیاز 

 24گیرد. حداقل نمره در این مقیاس صفر و حداکثر نمره می

های بله بیشتر باشد احتما  طالق است. هر چقدر میزان جواب

است که  8عاطفی بیشتر است. نقطه برش این پرسشنامه عدد 

                                                   

1. multistage sampling 

آن باشد در معرض  طر طالق  اگر نمره فردی باالتر از

شود که فرد مورد کمک عاطفی قرار دارد و توصیه می

ست برای به د ای توسط متخصصان مربوطه قرار گیرد.حرفه

آوردن روایی سازه از تحلیل عاملی به روش چر شی 

واریماکس و آزمون اس ری استفاده شد و بدین صورت 

اس دیگر، احسچاار عامل شناسایی شد: جدایی و فاصله از ی 

تناایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صحبت و احساس بی 

 49/0حوصلگی و بی قراری. بار عاملی همه گویه ها در دامنه 

قرار داشته و بار عاملی مقبولی دارند. کاتمن میزان 80/0تا 

گزارش نموده است.  75/0اعتبار مقیاس طالق عاطفی را 

ود ضریب اعتبار ( در پژوهش  2010بریدیت و هم اران)

بدست آورده اند. در پژوهش  83/0ابزار طالق عاطفی را 

( آلفای کرونباخ برای اعتبار 1393موسوی و رضازاده )

ذکر شده است. در پژوهش مامی و عسگری  93/0مقیاس 

ذکر شده  87/0آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ( 1393)

 .است
 ییی شناختنظم جو یپرسشنامه راهبردها. 2

اه فرم کوت جانیه یشنا ت یینظم جو پرسشنامه. 3جانیه

 یینظم جو یپرسشنامه اصل یبر مبنا یگارنفس  ینسخه فارس

 و جیکرا ،یو توسط گارنفس  (CERQ)یجانیه یشنا ت

 کیشده است و  نی( در کشور هلند تدو2001)نااونیاسپ

 یراهبردها ییاست که جات شناسا یپرسشنامه چند بعد

 یتاایموقع ای عیاز تجربه کردن وقا پسافراد  یشنا ت یمقابله ا

شنامه پرس ری. بر  الف ساردیگ یمورد استفاده قرار م یمنف

 اف ار فرد و اعما  نیکه به صورت آش ار ب یمقابله ا یها

س پرسشنامه اف ار فرد پ نیشوند، ا یقائل نم زیتما یو یواقع

 یم یابیزا ارز بیآس عیوقا ای یتجربه منف کیاز مواجاه با 

 36 یاست و دارا یابزار  ودگزارش کیپرسشنامه  نیا .دکن

 جیاو کر ینامه توسط گارنفس پرسش نیا .باشد یماده م

عد که هر فرد ب یشنا ت یراهبردها یابی( به منظور ارز2001)

 یزندگ یهایندگیت ایکننده  دیتاد یاز تجربه ر دادها

ابداع شده است. هدف آن سنجش  بردیکارمبه

1. Emotional Divorce Questionnaire 

3. Emotional Regulation Strategies Questionnaire   
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 ش،ی)مالمت  و جانیه یشنا ت ییجونظم یهااسیرمقیز

 مثبت، تمرکز مجدد بر دتمرکز مجد ،ینشخوارگر رش،یپذ

عه فاج ،یریگ دگاهیمجدد مثبت، د یابیارز ،یزیربرنامه

 رت یل یبر مبنا ی( است. نمره گذارگرانیمالمت د ،یساز

( صورت 5 شهیتا هم 1)هرگز شهیاز هرگز تا هم یاپنج درجه

داده شده به  یهاجمع نمره قی.  نمره هر راهبرد از طرردیگیم

هر  یها برانمره . دامنهدیآیاز راهبردها به دست م کیهر 

 36از  یاها در دامنه. جمع کل نمرهستا 20تا  4از  اسیرمقیز

آزمون  یمشخصات روان سنج ینمره است. در بررس 180تا 

آزمون را با استفاده از  ییایپا( 2001) جیو کرا یگارنفس 

به  93/0، 87/0، 91/0برابر با بیکرونباخ به ترت یآلفا بیضر

 ،یدرون یدست آوردند. اعتبار پرسشنامه براساس همسان

 یمنف میتنظ ی( در راهبردها2006) جیکرا ،یتوسط گارنفس 

مثبت  میتنظ یو در راهبردها 65/0برابر  جانیه یشنا ت

 بیو اعتبار کل پرسشنامه براساس ضرا 68/0برابر  یشنا ت

همگرا  ییگزارش شده بود. روا 80/0کرونباخ  یآلفا

 نیاه و بلند افرم کوت نیهمبستگی ب اسبهپرسشنامه از طریق مح

( در  صوص نه 2006) جیکرا ،یپرسشنامه توسط گارنفس 

کردن،  زیفاجعه آم گران،یعامل سرزنش  ود، سرزنش د

مرکز ت رش،یپذ یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر ،ینشخوار ف ر

و  یمثبت مطلوب گزارش شده بود. سامان یابیمثبت و ارز

گزارش کرده  82/0پرسشنامه را  نی( اعتبار ا1386جوکار )

محاسبه ضریب روایی همزمان، از سه عامل  یاند برا

 از عامل ها به عنوان کیاسترس و اضطراب که هر  ،یافسردگ

قرار  یابیدر نظر گرفته شده بودند مورد ارز یجانیال  ها ت

،  68/0ب ضرای بیهمزمان سازه به ترت ییروا جیگرفته که نتا

مطلوب گزارش شده بود. در پژوهش حاضر اعتبار  85/0

بدست آمد. در  86/0کرونباخ  یپرسشنامه با استفاده از آلفا

ات نمره کل با نمر یهمبستگ قیآزمون از طر ییروا زین رانیا

 68/0تا  40/0از  یاشد که دامنه یآزمون بررس هااسیمق ریز

 ییای( .پا1398،حسینی)گرفتیرا دربرم 56/0 نیانگیبا م

( با استفاده 1382)یوسفیتوسط  یرانینامه در فرهنگ اپرسش

                                                   

1. Couple Burnout Questionnaire   

گزارش  82/0نامه کل پرسش یکرونباخ برا یآلفا بیاز ضر

 ی( آلفا1398)ینیسدر پژوهش ح نیشده است. همچن

 یمنف یراهبردها یاو بر 61/0کل پرسشنامه  یکورنباخ برا

 65/0  بیبه ترت جانیه میمثبت تنظ یو راهبردها جانیه میتنظ

 به دست آمد.69/0و 

مقیاس فرسودگی . 1ییزناشو یرسودگفپرسشنامه . 3

است که برای  یدهابزار  ودگزارش کی یزندگ کیشر

ده ش  یها طراحزوج نیروابط ب یدرجه فرسودگ رییاندازه گ

 نی( ابداع  شده است. ا1996) نزیتوسط پا اسیمق نیاست. ا

 یجسم ی ستگ یجزء اصل 3ماده دارد که شامل  21 اسیمق

و داشتن ا تالالت  واب( از  یسست ،یاحساس  ستگ ال)مث

ادن( در دام افت دی،یناام ،ی)احساس افسردگ یپا افتادن عاطف

و  یسر وردگ ،یارزش ی)مثل احساس ب یو از پا افتادن روان

 اسیمق کیموارد روی  نی شم به همسر( است. تمام ا

معرف  1. سطح شودیم یگذارنمره یاهفت درجه  رتیل

 ادیمعرف تجربه ز 7عبارت مورد نظر و سطح  ربهعدم تج

  یفرسودگ زانیبدست آوردن م یبرا .عبارت مورد نظراست 

گردد:مرحله او :  یاجرا م ریها دستورالعمل ززوج نیب

-11-12-13-14-15-16-17-18-21که به مواد  ییازهایامت

اند با هم جمع داده شده 1 -10-9-8-7-5-4-2

 20، 19، 6، 3که به  مواد   ییازهایدوم: امت رحله.مشوندیم

مرحله  ازیسوم: امت مرحله.شوندیاند با هم جمع مداده شده

مرحله او  با  ازیچاارم: امت.مرحله شودیکم م 32دوم از عدد 

.مرحله پنجم: عدد مرحله چاارم بر شودیمرحله سوم جمع م

ان را نش ی.عدد حاصل درجه فرسودگشودیم میتقس 21عدد 

 زانیم انگری. الزم به ذکر است که اعداد بزرگتر بدهدیم

 . ندباالتر هست  یفرسودگ

شان داده ن ییزناشو یفرسودگ اسیاعتبار مق بیضر یابیارز

و  84/0در دامنه  یدرون یدارای همسان اسیمق نیاست که ا

با  یمنف هاییهمبستگ لهیبه وس ییاست. روا 90/0

: نظر است مانند دهیرس دییمثبت به تا یارتباط هاییژگیو

 ود  ،تیم المه، احساس امن تیفیمثبت در مورد ارتباط، ک
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سبت ن یاحساس هدفمندی، کشش و جاذبه عاطف ،ییوفاش 

ده  های ترجمه شآناا. نسخه یرابطه جنس تیفیبه همسر و ک

در  یفرهنگ نیدر مطالعات ب زییآم تیبه طور موفق اسیمق

 لییپرتغا ، فنالند و اسرا ا،یاسپان ک،ینروژ، مجارستان ، م ز

، الئس و الئس 2003و نانز،  زیاستفاده شده است )پان

 89/0 بازآزمون –آزمون  وهی(.اعتبار با استفاده از ش2001

دوره دو ماهه، و  کی یبرا 76/0ماهه،  کیدوره  کی برای

برای اغلب  یدوره چاارماهه بود. تداوم درون یبرا 66/0

تا  91/0 نیشد، که ب دهیثابت آلفا سنج بیها با ضر یآزمودن

 ی( آلفا1384) دیینو زین رانی(. در ا1996 نز،یبود )پا 93/0

 120پرستار و  120نمونه  240را در مورد  اسیمق نیکرونباخ ا

 .آورددستبه 86/0اعتبار را   بیکرد  و ضر رییگمعلم اندازه

کل  یکرنباخ برا ی( آلفا1398)ینیدر پژوهش حس نیهمچن

 به دست آمد.  75/0پرسشنامه 

با توجه به این ه پژوهش حاضر از نوع . اجرا شیوه

بر  و علمی وهمبستگی و همخوانی است، طبق اصو  صحیح 

و با توجه به احتما     sample powerافزاراساس نرم 

نفر در نظر گرفته  375درصد افت آزمودنی ها تعداد نمونه 20

شد و پرسشنامه ها در بین آزمودنی ها توزیع شد که از بین 

پرسشنامه های انجام شده با  ارج نمودن پرسشنامه های 

 تیپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفته شد. در ناا 350ناقص 

و نرم  spssنرم افزار  طیپرسشنامه کامل در مح 350تعداد 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  smart pls 8.3افزار مد  یابی

 گرفت.  

 هایافته
 78/39میانگین و انحراف معیار سن زنان شرکت کننده 

درصد  42/35که بیشترین درصد پاسخ دهندگان ( بود 84/2)

و کمترین درصد پاسخ  سا  45باالتر از سنین  از لحاظزنان 

بیشترین  همچنین بودند. سا  30تا  25بین  42/3دهندگان 

درصد زنان دارای مدرک  14/39درصد پاسخ دهندگان 

درصد زنان  42/3لیسانس و کمترین درصد پاسخ دهندگان 

بیشترین درصد پاسخ دهندگان  بودند. دکترادارای مدرک 

سا  و  26باالتر از درصد زنان دارای مدت تأهل  71/27

درصد زنان از لحاظ  57/4کمترین درصد پاسخ دهندگان 

بیشترین درصد پاسخ دهندگان و  سا  بودند 5 زیرهل مدت تأ

فرزند و کمترین درصد پاسخ دهندگان  سهدارای  42/29

اسخ بیشترین درصد پ همچنین فرزند بودند.بدون درصد  57/2

  انه داردرصد زنان از لحاظ وضعیت شغلی  42/39دهندگان 

درصد از لحاظ  85/4و کمترین درصد پاسخ دهندگان 

 رسمی بودند.وضعیت شغلی 

 

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

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

  طای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی

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

 34/0 -62/0 1/32 69/6 44/18  ودسرزنش 

 27/0 -42/0 1/22 21/4 21/13 سرزنش دیگران

 32/0 -57/0 1/4 43/5 64/17 فاجعه آمیز کردن

 36/0 -65/0 1/43 52/7 79/19 نشخوار ف ری

 42/0 -87/0 1/56 76/9 15/23 تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

 32/0 71/0 1/65 21/3 08/12 پذیرش

 42/0 84/0 1/82 09/4 10/13 تمرکز مثبت

 35/0 -72/0 1/74 52/3 32/12 ارزیابی مثبت

 276/0 -627/0 1/476 43/2 69/10 کم اهمیت شماری

 28/0 -68/0 1/32 65/6 78/30 یجسم ی ستگ
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 34/0 -86/0 1/89 63/9 63/34  یاز پا افتادن عاطف

 31/0 -74/0 1/75 57/7 29/32 یاز پا افتادن روان

 41/0 -59/1 -68/0 13/11 58/60 زناشوییفرسودگی 

 

بیشترین میانگین در رابطه با طالق عاطفی در زنان برابر با 

بیشترین  دست آمده است.ه ب 41/7و انحراف معیار  27/35

در  جانیه شنا تی یهای راهبردهامیانگین در رابطه با مولفه

 ریزی و کمترینبرنامهمولفه تمرکز مجدد بر زنان مربوط به 

انگین است.بیشترین می رشیذپ یراهبردهامیانگین مربوط به 

به  در زنان مربوط فرسودگی زناشوییدر رابطه با مولفه های 

 یو کمترین میانگین مربوط به  ستگ یاز پا افتادن عاطف

( -2و 2است. از آنجایی که میزان ضریب کجی بین ) یجسم

زیع فوق نرما  است و از می باشد،عنوان می شود که تو

میانگین  به عنوان مناسب ترین شا ص آمارپارامتریک می 

   توان استفاده کرد.

 
 معناداری روابط و شدت و جهت متغیرها و مولفه های آن با حضور متغیر میانجی 2جدول

 مد    ضرایب استاندارد T Pvalues ضرایب معناداری نتیجه

13/13 معنادار  001/0  715/0  طالق عاطفی <- سرزنش  ود 

85/10 معنادار  001/0  645/0  سرزنش  ود <- فرسودگی زناشویی 

78/10 معنادار  001/0  647/0  طالق عاطفی <- سرزنش دیگران 

74/8 معنادار  001/0  569/0  سرزنش دیگران <- فرسودگی زناشویی 

37/12 معنادار  001/0  695/0  طالق عاطفی <- کردنآمیز فاجعه 

68/9 معنادار  001/0  587/0  آمیز کردنفاجعه <- فرسودگی زناشویی 

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

74/11 معنادار  001/0  672/0  ینشخوار ف ر <- فرسودگی زناشویی 

73/15 معنادار  001/0  798/0  طالق عاطفی <- ریزیتمرکز مجدد بر برنامه 

23/13 معنادار  001/0  754/0  ریزیتمرکز مجدد بر برنامه <- فرسودگی زناشویی 

75/10 معنادار  001/0  673/0-  طالق عاطفی <- پذیرش 

74/8 معنادار  001/0  650/0-  پذیرش <- فرسودگی زناشویی 

25/13 معنادار  001/0  721/0-  طالق عاطفی <- تمرکز مثبت 

23/11 معنادار  001/0  704/0-  تمرکز مثبت <- فرسودگی زناشویی 

69/10 معنادار  001/0  675/0-  طالق عاطفی <- ارزیابی مثبت 

32/8 معنادار  001/0  638/0-  ارزیابی مثبت <- فرسودگی زناشویی 

65/8 معنادار  001/0  627/0-  طالق عاطفی <- کم اهمیت شماری 

64/6 معنادار  001/0  612/0-  کم اهمیت شماری <- فرسودگی زناشویی 

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

 

نتایج ضرایب معناداری بدست آمده نشان می دهد که مسیر 

ی گری میانج و یجانیه یینظم جو یغیر مستقیم بین راهبردها

 طالق عاطفی با توجه به مقدار ضرایب با فرسودگی زناشویی

معنادار می باشد.  99/0در سطح اطمینان T.value معناداری 

نشان داده است که  VAF(403/0)شمو  واریانس یا  نتایج

ی ینظم جو یبرای دو متغیر راهبردها فرسودگی زناشویی

 جزئیو طالق عاطفی نقش میانجی گری  جانیه شنا تی

 یدارد. همچنین در  صوص هر یک از مولفه های راهبردها

 فاجعه گران،یسرزنش  ود، سرزنش د) یجانیه یینظم جو

 ی،زیتمرکز مجدد بر برنامه ر ،یکردن، نشخوار ف ر زیآم
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 (یو کم اهمیت شمار مثبت یابیارز، تمرکز مثبت رش،یپذ

نتایج ضرایب معناداری بدست آمده نشان می دهد که مسیر 

 زیفاجعه آم گران،یسرزنش  ود، سرزنش د های مولفهبین 

 رش،یذپ ،یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر ،یکردن، نشخوار ف ر

نوان ی به عشمار تیمثبت و کم اهم یابیتمرکز مثبت، ارز

طالق عاطفی با  با فرسودگی زناشویی ای درنقش واسطه

سطح اطمینان  در T.value توجه به مقدار ضرایب معناداری

های مولفهمسیر بین در نتیجه معنادار می باشد.  99/0

ای مناسبی نقش واسطه راهبردهای تنظمیم شنا تی هیجان

طالق عاطفی با توجه به مقدار  با فرسودگی زناشویی برای

معنادار  99/0سطح اطمینان  در T.value ضرایب معناداری

 . است

 یا آزمون طالیی صنعت)اندازه اثر( F 2آزمون

یا آزمون طالیی صنعت آزمونی است که بر  F 2آزمون

که بدنبا  پیش بینی رفتار براساس کل متغیرهای    R2 الف 

مستقل می باشد، این آزمون بیان هر کدام از متغیرها بصورت 

تناا چه سامی در پیش بینی متغیر وابسته دارد. مقادیر بدست 

 35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(، 02/0قدار آمده با سه م

 )قوی( مقایسه می شود.

 

 یا آزمون طالیی صنعت F 2آزمون. 3 جدول

ییزناشو یفرسودگ طالق عاطفی متغیر  

235/0 سرزنش  ود  224/0  

157/0 گرانیسرزنش د  139/0  

194/0 کردن زیفاجعه آم  163/0  

209/0 ینشخوار ف ر   186/0  

226/0  یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر  207/0  

228/0 رشیپذ  213/0  

219/0 تمرکز مثبت   184/0  

198/0 مثبت یابیارز  173/0  

165/0 کم اهمیت شماری  124/0  

285/0 فرسودگی زناشویی  - 

 

همانطور که در مد  بیرونی)اندازه گیری از شا صی به نام 

CVCOM  استفاده شد، در مد  درونی)سا تاری( از

که مخفف روایی متقاطع افزونگی می  CVREDشا ص 

باشد، استفاده می شود.که با دستور چشم پوشی این شا ص 

)قوی(  35/0)متوسط( و  15/0)ضعیف(، 02/0را با عدد 

مقایسه می شود. در دستور چشم پوشی فقط سواالت درون 

ر مد  کیفیت مناسبی داشته زا ها را چشم پوشی کرده و اگ

باشد می تواند این اعداد را نزدیک به مقدار قبل پیش بینی 

 کند. 

 آزمون کیفیت مدل ساختاری .4جدول
 

Q² (=1-SSE/SSO) 

487/0 طالق عاطفی  

365/0 فرسودگی زناشویی   

 

رسودگی فکیفیت روایی متقاطع افزونگی مد  سا تاری برای 

 اطفیطالق عکمی بیشتر از قوی می باشد اما برای  زناشویی

کیفیت بسیار قوی دارد. از طرفی براساس نتایج بدست آمده 

نیز از کیفیتی  CVCOMاز مد  اندازه گیری در بخش 
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بسیار قوی بر وردار بود که نتایج مد  اندازه گیری با مد  

ر وردار می بنسبتا مناسب و باالیی سا تاری هر دو از کیفیت 

باشند. اکنون به سراغ آزمون های مد  کلی می رویم تا 

مشخص شود پیش بینی ما از نتایج چه وضعیتی دارد. زیرا مد  

برازش آزمون  اصلی تحقیق ترکیبی از دو مد  است. 

SRMR  ا  های ا یر شا ص های برازش دیگری س)البته در

و غیره نیز ارئه شده است اما به نقل از  NFI  ،NNFIمانند 

( نتایج آناا در واریانس محور ها ثبات ندارد. و 2016رینگل)

 از این بین؛ هنوز برای ارائه در مطالعات قابل ات ا نیست

نوان تناا آزمون را به ع SRMR( آزمون برازش 2016رینگل)

   >08/0SRMRبرازشی قابل ات ا برای مد  ارئه نمود. که

باید باشد که نشان دهد آزمون از برازش بر وردار است. در 

بدست آمده   =SRMR 054/0  > 0 /08این پژوهش میزان 

است که نشان می دهد آزمون از برازش مطلوبی بر وردار 

 است.

     

 استاندارد ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایبنهایی ل  مد 1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و  
 یفطالق عاط تبیین علی یبرا یارائه مدلهدف پژوهش حاضر 

با  جانیه یی شنا تینظم جو یبر اساس راهبردها زنان

استفاده از روش مد  یابی معادالت بود.  ییزناشو یفرسودگ

سا تاری برای ارزیابی چگونگی برازش مد  سا تاری با 

پژوهش با مد  های سوا های گردآوری شده در آزمون داده

نظری مطابقت دارد. بدین ترتیب فرض صفر رد و فرض 

ه مد  گیری می شود ک الف تأیید شد. بنابراین چنین نتیجه

ای گردآوری شده برازش دارد. هسا تاری پژوهش با داده

بررسی معناداری مسیرهای مستقیم نتایج نشان داده است که 

 یجانیه یینظم جو یراهبردهاهای مولفهمسیر مستقیم 

 زیفاجعه آم گران،یسرزنش  ود، سرزنش د یراهبردها)

 رش،یذپ ،یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر ،یکردن، نشخوار ف ر

الق با ط (یشمار تیمثبت و کم اهم یابیتمرکز مثبت، ارز

SIعاطفی با توجه به مقدار  G   می باشد و  01/0که کمتر از

T.val نیز مقدارضرایب معناداری  ue که  ارج از بازه

را  0Hفرض  99/0می باشد در سطح اطمینان  58/2و  -58/2

 یهامعنادار مولفه رابطهرا که  بر از وجود  1Hرد و فرض 

سرزنش  ود،  ی)راهبردها یجانیه یینظم جو یراهبردها

مرکز ت ،یکردن، نشخوار ف ر زیفاجعه آم گران،یسرزنش د
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مثبت و  یابیتمرکز مثبت، ارز رش،یپذ ،یزیمجدد بر برنامه ر

با طالق عاطفی است را تایید می کند. بر  (یشمار تیکم اهم

همین اساس می توان بیان داشت که فرضیه پژوهش تایید می 

تا براساس نتایج ضریب ب رابطهمنظور شدت و جات ه گردد. ب

 یینظم جو یراهبردهاهای مولفهمی توان بیان داشت که 

نتایج  .باالیی دارد ب با طالق عاطفی شدت اثر جانیهشنا تی 

پژوهش انجام شده همسو با نتایج پژوهش های صورت گرفته 

و  بشارت ،(1397نامنی، نجفی) ،(1398پور) انیتوسط آزاد

ساکاتا و م ینز  ،(1395زاده ) یسیع ،(1396)ران هم ا

 ،(2017سافستروم و هم اران ) ،(2018جنفریو ) ،(2019)

دانسون  ،(2017سوالستد) ،(2017لیچستین و یوانگ )

یم که تنظ در پژوهش انجام شده به این نتیجه رسید (2015)

و مثبت را  گردد افراد احساسات منفی هیجانی باعث می

باتر  موقعیت راکمک به زوجین می کند تا کند و می تعدیل 

 های  ود را مدیریت درک نمایند و یاد بگیرند چگونه هیجان

سازماندهی ظرفیت روانی، ذهنی و رضایت از  کنند و این

فرادی دهد. ا زندگی و کیفیت روابط بین زوجین را ارتقاء می

ماارت، تنظیم هیجانی هستند، یعنی کسانی که  که دارای

 ناا را تنظیم میآشناسند و  اسات  ود را به  وبی میاحس

احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی با  کنند و

 مختلف موفق و کارآمد های کنند، در حوزه آن بر ورد می

ت از کیفی رابطهزوجین این  روابطباشند در نتیجه در  می

 در پژوهش های انجام شده نتایج .باالیی بر وردار هستند

راهبردهای نظم جویی هیجانی  استفاده از نشان داده است که

مش الت زناشویی زوجین تاثیر تا حد زیادی می تواند بر 

بین این دو متغیر در ابعاد گوناگون رابطه گذارد، از طرفی 

های قبل از وجود دارد. ی ی از عواملی که افراد در مشاوره

یتی صیصه شخصازدواج بایستی مدنظر قرار دهند، توجه به  

راهبردهای نظم جویی است. راهبردهای نظم جویی هیجان 

درک متقابل زوجین نسبت به عامل مام در  کهیجان ی

ی دیگر و کنتر  و مدیریت بانگام و مناسب هیجانات در 

و در  یکه با سالمت عاطف باشدی م یزندگ بروز تعارضات

 آنافزون بر  افراد ارتباط دارد. یمجموع با سالمت روان

-یبه عنوان سبک شنا ت یجانیه یینظم جو یراهبردها

ه عدم شود ک یدر نظر گرفته م نیزوج نیدر روابط ب یعاطف

 جادیمنجر به ا جاناتینامناسب ه یو راهبردها یزیبرون ر

 یینظم جو یگردد. راهبردها یم نیدر روابط زوج یمش الت

 در گستره یتیشخص صهی ص نکیبنه عننوان  یجانیه

قابل مالحظه است که آثار مشناود  اریبس یموضوع جانات،یه

تواند  یه و مداشت یفرد نیبر روابط ب یان ار رقابنلیغ جیو نتنا

 را در  قالب یگوشه ای از مسائل مربوط به روابط  نانوادگ

ندند، ب یم ییزناشنو منانیدو فرد کنه پ نیب یروابط عاطف

 (. 1395 ،رضاییو  بابا انیروشن کند)

 و اصولی صحیح انجام جات در جدی تالش به رغم

 انجام دیگر پژوهش های مانند تحقیق این حاضر، پژوهش

 مش التی و محدودیتاا انسانی، با مسائل حیطه در شده

پژوهش  در آناا کردن برطرف تالش برای که بود مواجه

 در آمده دست به نتایج بر تأییدی مار تواند می آتی، های

به روش پژوهش  هامحدودیت کی از باشد این پژوهش

مربوط می شود، بدین دلیل که این پژوهش از نوع همبستگی 

و در آن کنترلی اعما  نشده است و ما نمی توانیم رابطه   بود

 در این پژوهش تالشهمچنین  علت و معلولی را بررسی کنیم.

الق ط یپیش بین یبرا یبر این بوده است که به ارائه مدل

 یباورها ،یدلبستگ یاس سبک هابر اس نیزوج یعاطف

 یرگ یبا میانج یجانیه یینظم جو یو راهبردها یفراشنا ت

  انه هایزنان متاهل مراجعه کننده به  ییزناشو یفرسودگ

شار تاران به کمک ابزارهای پژوهشی سنجیده شود،  سالمت

اما متغیرهای مزاحم )نگرش افراد، سن، شرایط محیط، جوّ 

عاطفی  انواده، زمان پاسخگویی،..( نیز مم ن است نتایج را 

اس ها براسیافتهعالوه بر آن، تحت تأثیر قرار داده باشند.  

باشد.بدین معنا که، دهی میهای  ود گزارشمقیاس

های ها اصوالً به دلیل دفاعنامههای شخصی در پرسشگزارش

، های معرفی شخصیدهی و شیوهنا ودآگاه، تعصب در پاسخ

مستعد تحریف هستند و مم ن است زنان متاهل مراجعه کننده 

در هنگام پاسخ دهی به جای توجه به   انه های سالمتبه 

ه ب ارائهای  ود را با توجه به وضع مطلووضع موجود، پاسخ

 داده باشند که این امر به نوعی بر نتایج تأثیر  واهد گذاشت

عدم ام ان توجیه همه زنان متاهل مراجعه کننده و در ناایت 

در صوص ابزارها و متغیرهای پژوهش   انه های سالمتبه 

ونیز موضوع پژوهش و نتایجی که این پژوهش برای زنان 
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

را  مم ن است نتایجمتاهل مراجعه کننده در بر می گیرد، که 

شد با تحت پوشش  ود قرار دهد، اگر این امر میسر می

شد. گویی نتایج باتری کسب میباالرفتن دقت پاسخ

یش پ یبرا یهای این پژوهش مؤید آن است که ارائه مدلیافته

 ،یدلبستگ یبر اساس سبک ها نیزوج یطالق عاطف یبین

با  یجانیه یینظم جو یو راهبردها یفراشنا ت یباورها

ته با مد  نظری مطابقت داش ییزناشو یفرسودگ یگر یمیانج

و از برازش مطلوبی بر وردار است. همچنین بررسی مسیر 

 یردهاراهب یهامستقیم پژوهش نشان داده است که بین مولفه

سرزنش  ود، سرزنش  ی)راهبردها یجانیه یینظم جو

ر ب تمرکز مجدد ،یکردن، نشخوار ف ر زیفاجعه آم گران،ید

کم  مثبت و یابیتمرکز مثبت، ارز رش،یپذ ،یزیبرنامه ر

زنان متأهل رابطه معناداری  طالق عاطفی با (یشمار تیاهم

وجود دارد و از طرفی بررسی مسیر غیرمستقیم پژوهش نشان 

 یجانیه یینظم جو یراهبردها یهاداده است که بین مولفه

 زیفاجعه آم گران،یسرزنش  ود، سرزنش د ی)راهبردها

 رش،یذپ ،یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر ،یکردن، نشخوار ف ر

 و (یشمار تیمثبت و کم اهم یابیتمرکز مثبت، ارز

نده زنان متأهل مراجعه کن طالق عاطفی با ییزناشو یفرسودگ

 شار تاران شدت اثر مطلوبی داشته است.    انه های سالمتبه 

ر تخاب همسبا توجه به نتایج پژوهش، از آنجا که ازدواج و ان

ی ی از تصمیمات مام زندگی می باشد و با توجه به نقش 

 یهااساس مولفه بر طالق عاطفیپیش بینی کنندگی 

سرزنش  ود،  ی)راهبردها یجانیه یینظم جو یراهبردها

مرکز ت ،یکردن، نشخوار ف ر زیفاجعه آم گران،یسرزنش د

مثبت و  یابیتمرکز مثبت، ارز رش،یپذ ،یزیمجدد بر برنامه ر

د از این رو پیشناا ییزناشو یفرسودگ و (یشمار تیکم اهم

می شود بمنظور افزایش ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب در 

زمینه کمک به بابودی روابط زوجین ام انات مناسب در 

ا تیار آناا قرار داده شود. در این  صوص پیشنااد می شود 

های ارتباطی که به زوجین آموزشاای الزم در زمینه ماارت 

آموزش  شیوه های حل تعارض و نیز و ماارتاای حل مسئله و

ارتقاء میزان  بمنظورزوج درمانی، در حوزه های مختلف 

عارضات ت انواعبمنظور مواجاه با  روابط زوجین بابود کیفیت

ری از موجب پیشگی زناشویی ارائه شود تا از این طریق بتوان

ت کاهش طالق و نیز تالش در جا ییزناشو یفرسودگ

عاطفی در بین زوجین و ارتقاء سطح ثبات روابط زناشویی و 

 رضایتمندی زناشویی شد.

 اخالقی موازین

 آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در ا القی مالحظات

 ارهدرب افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه

 سپاسگزاری

 در که یکسانهمه و پژوهش درکنندگان شرکت همه از 

 قدردانی و تش ر داشتند؛ هم اری پژوهش این اجرای

 . شودمی

 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده او  بود که 

توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به 

 همه نویسندگان درتصویب رسیده بود؛ در تدوین این مقاله 

سازی، گردآوری و تحلیل شناسی، مفاومطراحی، روش

نویس، ویراستاری و ناایی سازی نقش ی سانی ها، پیشداده

 داشتند.

 منافع تعارض

 نافعم تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظاار بر بنا 

 .ندارد

 

 منابع
و تنظیم  نقش باورهای فراشنا تی(. 1398آزادیان پور، مریم.)

. پایان نامه ارشد دانشگاه شنا تی هیجان بر روابط زوجین

 آزاد اسالمی واحد تاران جنوب، دانش ده روانشناسی.

بینی گرایش به (. پیش1399؛ )حیدری، رقیه.، و ابراهیمی، لقمان

هایی شخصیتی، باورهای طالق عاطفی براساس ویژگی

 نامه پژوهش هایفصلفراشنا تی و بلوغ عاطفی زوجین. 
   36-61: (2)74 .مشاوره

احمدی، مجید.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا، رضا.، و رضایی، 

مدت درمانی کوتاه(. اثربخشی زوج1394محسن. )

  ودتنظیمی بر فرسودگی زناشویی در زوجین شار ساوه.

 75-64( :139) 22. مجله علوم پزش ی رازی

( . الگوی تبیین 1395. )بابا انی، نرگس.، و رضایی، نبی اله

فرسودگی زناشویی بر اساس باورهای غیرمنطقی با 
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

میانجیگری دشواری در تنظیم هیجانات در کارمندان متأهل 

نامه پژوهشنامه فصلدانشگاه علوم پزشگی دانشگاه تاران. 
 85-63(: 1)1. عدالت

، غالمعلی لواسانیطیبه.،  ،میرزاییبشارت، محمد علی.، 

(. نقش تعدیل کننده 1396مرتضی.) ،نقی پورمسعود.، و 

ی و نگرش جنسعواطف مثبت و منفی در رابطه بین دانش 

(: 4)2 ،دوفصلنامه روانشناسی  انوادهبا رضایت زناشویی. 

77-61 

(. پیش بینی بازیستی روان شنا تی 1396حاتمی، حمیدرضا. )

همسران نظامیان با تاکید بر باورهای فراشنا تی و 

(: 2)30، مجله روانشناسی نظامیراهبردهای تنظیم هیجانی. 

19 – 37 

درمانی مقایسه تأثیر زوج(. 1391جوکارکما  آبادی، ماناز.) 
مدار بر کیفیت ابعاد درمانی هیجانجدلی و زوج -رفتاری

های ا تال  ارتباط زناشویی، سالمت روان و نشانه
شخصیت مرزی در زوجین دارای ا تال  شخصیت مرزی 

 دانش ده روانشناسی. دانشگاه اصفاان. .شار شیراز در

ساداتی، احسان.، مارابی زاده هنرمند، ماناز.، و سودانی، رضا 

(. رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی 1393.)

، 1393با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی، 

 .55-68(: 2)1، دوفصلنامه روانشناسی  انواده

سلیمانی، بااره.، رحیمی، افسانه.، بایستی، زینب.، و ابوالقاسمی، 

(. بررسی رابطه بین شادکامی، کیفیت زندگی 1394عباس.)

اولین همایش ملی و هیجان  واهی با رضایت زناشویی، 
، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد روانشناسی و  انواده

 اهواز.

 امنه، مریم  ه.، و  یاطدوکانه ای فرد، فریده.، بابودی، معصوم

های هوش هیجانی  (. بررسی سام هر یک از مؤلفه1389)

در پیش بینی میزان رضایتمندی زناشویی دبیران زن متاهل 

فصلنامه تحقیقات مدیریت مقطع متوسطه در شار ایالم. 
 .61-89(: 1)2، آموزشی

کوچ ی امیرهنده، مونا.، کربالیی محمد میگونی، احمد.، و 

(. نقش واسطه ای نشخوار  شم و 1396اد.)ثابت، مارد

نشخوار  ودسرزنش گری در رابطه بین دلزدگی و 

 ،اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی شونت زناشویی، 

11(43 :)56-47 . 

صمدی فرد، حمیدرضا.، نریمانی، محمد.، شیخ االسالمی، 

(. نقش مولفه های اجتناب 1395علی.، و می ائیلی، نیلوفر.)

شنا تی و باور فراشنا تی در پیش بینی طالق عاطفی 

  57-38(: 3)59همسران. مجله پژوهش های مشاوره، 

عبداللای، افسانه.، کافی، سیدموسی.، و شاهقلیان، 

ای با های مقابله(.رابطه هوش هیجانی وسبک1390ماناز.)

(: 27)7، روان شناسان ایرانیرضایت و همسازی زناشویی.

287- 279 . 

بررسی تأثیر گروهی به شیوه تحلیل (. 1395عزیزی، پریسا. )
نامه . پایانای بر کاهش تعارضات زناشوییارتباط محاوره

واحد علوم و کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی. 

 تحقیقات تاران.

(،رابطه باورهای 1395عنایت پور، مادیه.، و دره کردی، علی،)

ارتباطی، سازگاری باداشتی با طالق عاطفی با توجه به 

فرانس سومین کنمیانجیگری صمیمیت و دلزدگی زناشویی،
، مشاوره و بین المللی نوآوری های ا یر در روانشناسی

 علوم رفتاری،تاران

(. نقش پیش بینی کننده راهبردهای 1395ده، آمنه. )عیسی زا

تنظیم شنا تی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی 

-22(: 102) 29شغلی پرستاران زن . نشریه پرستاری ایران، 

31. 

(،نقش تمایزیافتگی  ود 1393مامی، شارام.، و عس ری، میترا. )

مایش هو سبک های دلبستگی در پیش بینی طالق عاطفی، 
 ، سقز.نطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طالقم

بررسی  (.1393موسوی، سیده فاطمه.، رضازاده، محمدرضا.)

نقش نگرش به عشق در پیش بینی طالق عاطفی زنان و 

مطالعات اجتماعی مردان متأهل شار قزوین. 
 .169-188(، 3)12، روانشنا تی

(. اثربخشی 1395یوسفی، ناصر.، و سارابی، احمد. )

ی  انواده درمانی مبتنی بر فرا شنا ت بر کیفیت روی ردها

 1 ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی  انوادهروابط زناشویی. 

(2:)211-192. 

ری رفتا –اثر بخشی مدا له شنا تی (. 1394وزیری نسب،باره.)
مبتنی بر کنتر   شم روی سالمت روان و استرس ادراک 

پایان نامه  شده و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی.
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