
  تی و روانشناسی

 

  کارشناسی ارشد

 روانشناسی  گرایش عمومی

یافتگی خود در فرسودگی 

  زناشویی و طالق عاطفی زوجین

 

   

 

  

تی و روانشناسییعلوم ترب دانشکده 

 روانشناسی گروه آموزشی 

  

کارشناسی ارشد ي  پایان نامه براي دریافت درجه

روانشناسی  گرایش عمومی يرشته در  

  

یافتگی خود در فرسودگی نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایز 

زناشویی و طالق عاطفی زوجین

  :پژوهشگر

  عثمان رستمی

  

 :استاد راهنما

 دکتر نیلوفر میکائیلی

  :استاد مشاور

  دکتر اکبر عطا دخت

 

 1396مهر 

نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایز 



 

  :نام پدید آورنده و  عنوان
/ و تمایز یافتگی خود در فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجین نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه

  عثمان رستمی

  دکتر نیلوفر میکائیلی  : راهنما استاد 

  دکتر اکبر عطادخت  :مشاور استاد

  5/7/96  : دفاع تاریخ

  .ص  71  : اتصفح تعداد

  روانشناسی: نام گروه   :نامه شماره پایان

طالق و مسایل زناشویی در کشور، و نقش تجارب اولیه زندگی در بروز و ظهـور ایـن مشـکالت، و    با توجه به آمار باالي : چکیده 

همچنین خال پژوهشی و تناقض آرا درحوزه نقش زوجین در پدیدآیی این مسایل،به منظور تعیین رابطه طرحواره هـاي ناسـازگار   

قیق، بـا اسـتفاده از روش توصـیفی، نـوع همبسـتگی و از      اولیه و تمایزیافتگی خود با فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی، این تح

یافته هاي کلی این پژوهش نشان دادند که تجـارب  .نفر از زنان و مردان متاهل انجام گرفت370طریق پرسشنامه، با نمونه آماري 

  .اولیه کودکی در بروز فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجین نقش معناداري دارند

 . رح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود با فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجینتعیین رابطه ط :هدف 

 .پیش بینی فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی براساس طرح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود زوجین

روش . اسـت  یاز نوع همبستگ یفیاست و از نظر روش انجام، توص يپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد :شناسی پژوهش روش

 يجامعه . شد استفادهمرتبط  يآمار يداده ها از آزمون ها لیتحل ينمرات پرسشنامه و برا يداده هابراساس جمع آور يگردآور

افـراد بـا    نیـ تعداد کـل ا . باشد یم 1396زنان و مردان متاهل شهر جوانرود درسال  ي هیپژوهش، کل نیمورد مطالعه در ا يآمار

حجم از جامعه،  نیا يبا توجه به جدول مورگان برا. شود یزده م نینفر تخم15000مراجعه با سازمان ثبت و احوال شهر، حدودا 

  .باشد ینفر م 370 داتعداد نمونه موردنظر حدو

طرحواره ها کـه در   .الت و اختالالت ریشه داردمشکار اولیه در بسیاري از می توان گفت که  وجود طرحواره هاي ناسازگ : ها یافته

کودکی افراد ریشه دارد انتظارات، چگونگی درك رویدادها و چگونگی واکنش به آن ها را تعیین کرده که چارچوبی براي زنـدگی  

اسـازگار رشـدکرده   اگر این طرحواره ها در کودکی بـه صـورت ن  . فرد به وجود می اورد و این عوامل تا بزگسالی با فرد همراه است

باشد باعث بسیاري از مشگالت به خصوص در زمینه زناشویی و در ارتباط با یکدیگر خواهد شد؛ یافته هاي ایـن پـژوهش مـوارد    

  .مذکور را تایید می کند

ی خـود  بر اساس نتایج به دست آمده، به طور خالصه می توان گفت که  طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایزیافتگ :گیري نتیجه

ازین رو، بـه پیـروي ازیـن    . در فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجین نقش معناداري دارند و فرضیه هاي تحقیق تایید شدند

تحقیق، پیشنهاد می گردد براي کاهش مشکالت زناشویی، جلسات مشاوره اي و گروهی قبل و بعد از ازدواج براي زوجین جـوان  

ده از طریق حمایت هاي گوناگون تالش شود، ونیز نتایج اینگونه تحقیقات به مراکز و موسسـات  برگزار شود، در تحکیم نهاد خانوا

  .مربوطه جهت پیشگیري از مشگل در زوجین  و آموزش به آن ها اعالم شود

 

  فرسودگی زناشویی ، طالق عاطفی ، تمایز یافتگی ، طرحواره هاي ناسازگار اولیه:  واژهاي کلیدي

  



 
 

  فهرست مطالب

    

  1  ..............................................................................................................................................  پژوهش اتیکل- 1

  1  .......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1-1

  2  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   مسئله انیب - 1-2

  4  ........................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش ضرورت و تیاهم - 1-3

  5  ........................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش اهداف - 1-4

  5  ....................................................... ................................ ................................ ................................   یاصل اهداف -1- 1-4

  5  ....................................................... ................................ ................................ ................................   یفرع اهداف -2- 1-4

  5  .................................................. ................................ ................................ ................................   پژوهش يها هیفرض - 1-5

  5  ....................................................... ................................ ................................ ................................   یاصل هیفرض -1-5-1

  6  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   یفرع اتیفرض -2- 1-5

  6  .......................................................... ................................ ................................ ................................ پژوهش سواالت - 1-6

  6  ........................................................... ................................ ................................   پژوهش یاتیعمل و ينظر فیتعار - 1-7

  9  ...........................................................................................................................  پژوهش نهیشیپ و اتیادب-2

  9  .......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 2-1

  9  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   ییزناشو یفرسودگ - 2-2

  9  .......................................... ................................ ................................   ییزناشو یفرسودگ فیتعار و خچهیتار -1- 2-2

  12  ................................................. ................................ ................................   ییزناشو یفرسودگ عالئم و ابعاد -2-2-2

  14  ................................... ................................ ................................   ییزناشو یفرسودگ دیتشد و بروز عوامل -3- 2-2

  14  .................................................. ................................ ................................   ییزناشو یفرسودگ از يریشگیپ -4- 2-2

  16  ............................................................ ................................ ................................   فرسوده نیزوج يبند گروه -5- 2-2

  17  ............................................................. ................................ ................................ ................................   یعاطف طالق- 2-3

  20  ....... ................................ ................................ ................................   طالق امر در عمده یانتقال يندهایفرآ -1- 2-3

  20  ................................ ................................ ................................ ................................ یعاطف طالق مشخصات -2- 3-2

  21  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   یعاطف طالق مراحل -3- 2-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   طالق علل -4- 2-3

  .Error! Bookmark not defined  .....................  گاتمن دگاهید از طالق کننده ینیب شیپ عوامل -5- 2-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   هیاول ناسازگار يها طرحواره - 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................   هیاول ناسازگار يها طرحواره يها یژگیو -1- 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ........................  هیاول ناسازگار يها طرحواره و طرحواره حوزه -2- 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   ها طرحواره یتحول يها شهیر -3- 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   هیاول ناسازگار يها طرحواره يولوژیب -4- 2-4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ يا طرحواره تیذهن -5- 2-4



 

 

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   خود یافتگی زیتما - 2-5

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یافتگی زیتما اجزاء -1- 2-5

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ افتهیزیتما افراد یژگیو -2- 2-5

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   خود یافتگی زیتما با یهمجوش تفاوت -3- 2-5

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   خانواده و تیجنس خود، یافتگیزیتما -4- 2-5

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   پژوهش نهیشیپ - 2-6

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   رانیا داخل در پژوهشات یبررس -1- 2-6

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   رانیا از خارج پژوهشات یبررس -2-6-2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   فصل خالصه - 2-7

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................  یشناس روش- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   مقدمه - 3-1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   پژوهش روش - 3-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ نمونه حجم ،يآمار جامعه - 3-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   يریگ نمونه وهیش - 3-4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   پژوهش ابزار- 3-5

 Ys Psfz  .Error! Bookmark not کوتاه فرم – انگی هیاول ناسازگار يها واره طرح پرسشنامه -1- 3-5

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   خود یافتگی زیتما پرسشنامه. 2-5-3

  .CBM(   ..................................  Error! Bookmark not defined( ییزناشو یفرسودگ پرسشنامه -3- 3-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   یعاطف طالق اسیمق -4- 3-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   وابسته و مستقل يرهایمتغ - 3-6

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   پژوهش يها داده لیتحل روش - 3-7

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  لیتحل و هیتجز -4

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ها داده توصیف- 4-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........  کنندگان شرکت یفیتوص و یشناخت تیجمع يها یژگیو - 4-2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   ها هیفرض یبررس - 4-3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   اول هیفرض -1- 4-3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   دوم هیفرض -2- 4-3

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   سوم هیفرض -3- 4-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   :چهارم هیفرض. 4-3-4

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   پژوهش سواالت - 4-4

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   :اول سوال-1- 4-4

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   :دوم سوال -2- 4-4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   :سوم سوال -3- 4-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   :چهارم سوال -4-4-4



 
 

 
 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   یجانب يها افتهی - 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................  يریگ جهینت و بحث - 5

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   اتیفرض یبررس - 5-1

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   :اول هیفرض -1- 5-1

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   :دوم هیفرض -2- 5-1

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   :سوم هیفرض -3- 5-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   :چهارم هیفرض -4- 5-1

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   پژوهش سواالت یبررس - 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   :اول سوال-1- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   :دوم سوال -2- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   :سوم سوال-3- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   :چهارم سوال -4- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   قیتحق يها تیمحدود - 5-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   يکاربرد شنهاداتیپ - 5-4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   یپژوهش شنهاداتیپ - 5-5

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................................  منابع - 6

                                                                                                                                                     

  

   



 

 

  ها فهرست جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......... ................................ ................................   سن به مربوط یفیتوص یژگیو-1- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   جنس به مربوط یفیتوص یژگیو -2- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................. ................................   التیتحص به مربوط یفیتوص یژگیو -3- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................. ................................   ها خانواده اقتصاد به مربوط یفیتوص یژگیو - 4-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......   کننده شرکت يها خانواده ياعضا تعداد به مربوط یفیتوص یژگیو - 5-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....   ییزناشو یفرسودگ با هیاول ناسازگار طرحواره يها مولفه یهمبستگ - 6- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............   یعاطف طالق با هیاول ناسازگار طرحواره يها مولفه یهمبستگ -7- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...   ییزناشو یفرسودگ با خود یافتگی زیتما يها مولفه نیب  یهمبستگ -8- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........   نیزوج یعاطف طالق با یافتگی زیتما يها مولفه نیب  یهمبستگ -9- 4 جدول

 Error! Bookmark not  ..   ییزناشو یفرسودگ با هیاول ناسازگار يها واره طرح يها مولفه نیب بتا بیضرا -10- 4 جدول

defined.  
 Error! Bookmark not  .............   یعاطف طالق با هیاول ناسازگار يها واره طرح يها مولفه نیب بتا بیضرا -11- 4 جدول

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ..   ییزناشو یفرسودگ با خود یبافتگ زیتما يها مولفه نیب بتا بیضرا -12- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............   یعاطف طالق با خود یبافتگ زیتما يها مولفه نیب بتا بیضرا -13- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................................   ياقتصاد تیوضع با التیتحص زانیم یهمبستگ -14-4 جدول

 

   



 کلیات پژوهش 1
 

 
 

  

  

  

  کلیات پژوهش- 1
  

  مقدمه  - 1- 1

عاطفی و حقوقی که افراد در بزرگسالی قبول می کننـد و همچنـین بـه عنـوان      1ازدواج به عنوان اولین تعهد

در واقـع  . عالی ترین رسم اجتماعی براي دستیابی به نیازهاي عاطفی و ایمنی افراد همواره مورد توجه بـوده اسـت  

پیمان نیـز از  می توان ازدواج را یکی از اساسی ترین تصمیم گیري هاي هر فرد دانست و متعهد ماندن این عهد و 

زوجین مـی توانـد    2رضایت). 1395هادي، اسکندري، وهمکاران؛ (حساس ترین مسایل فیمابین زوجین می باشد 

در پیش بینی دوام و ماندگاري رابطه مشترك  و عمیق تر شدن تعهد آنان به یکـدیگر تـاثیري معنـاداري داشـته     

گر دارند و از نوع و سطح روابط شـان راضـی انـد، از    زوجین سازگار کسانی هستند که توافق زیادي باهم دی. باشد

امنیـایی،  ( نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت نیز رضایت دارند و براي حل مسایل و وقت خود؛ برنامه ریزي دارنـد 

ازین رو می توان گفـت کـه وجـود رضـایت زناشـویی درمیـان افـراد متاهـل موجـب          ). 1394آزادي، و همکاران؛ 

بـااین حـال   . کیفیت زندگی زناشویی می شود و دوام رابطه را تا حد زیادي تضمین مـی کنـد   و ارتقاي 3شادکامی

افراد زیادي هستند که اوایل ازدواج خود را با رضایت و خشنودي آغاز می کنند و بعد از چند سال از زندگی خود 

مساله این است که چگونه تالش . مواجه می شوند و در صدد جدایی از یکدیگر بر می آیند 5و نارضایتی 4با ناکامی

هاي اولیه براي رسیدن به زندگی مشترك که با خوش بینی همراه است به سرخوردگی می انجامد؟ پیمان ازدواج  

شرایط نامسـاعد ازدواج و  ). 1394میکائیلی و همکاران؛ ( شکسته می شود؟ چرا طالق و جدایی صورت می گیرد؟

به نحوي که وقوع ان از . ل و غیرمنطقی از آغاز طالق را در بطن  خود داردتشکیل خانواده براساس موارد غیرمعقو

حتی اگر بنا به عللی زندگی زناشویی تداوم یابد و بـه انحـالل خـانواده  منجـر     . همان ابتدا قابل پیش بینی است 

وجـود در  مسایل و تعارضات م). 1391شمخانی و همکاران ( نشود، مصداق اصطالح سوختن و ساختن خواهد بود

به طور خـاص ممکـن اسـت ابعـاد گونـاگون فرهنگـی،        7و فرسودگی زناشویی6خانواده به طور عام و طالق عاطفی

شـناخت عوامـل و علـل زمینـه سـاز تعارضـات       . اجتماعی، اقتصادي، اجتماعی و روانشناختی به خـود مـی گیـرد   

با نگاهی اجمالی به .  انها بسیار کمک کند خانوادگی می تواند مارا در امر پیشگیري و برنامه ریزي دقیق براي حل

پژوهش هاي انجام گرفته در حوزه هاي مختلف متوجه می شویم که علل و عوامل زیـادي را بـراي بـروز مسـایل     

                                           
1. commitment 
2. consent 
3. welfare 
4. Disappointed  
5.  unhappy 
6. Emotional Divorc 
7. Marital Burnout 

 



 2 ... نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود در
 

 

زوجین نام برد عواملی چون عدم درك واقع بینانه نسبت به نقش همسري، خودمحوري و خود پرستی، مشـکالت  

و فقدان آموزش هاي دقیق پیش از ازدواج، ضعیف بودن مراکز خدمات مشاوره و مالی، اختالالت شخصیتی،کمبود 

از آنجایی که پژوهش منسجمی درباره ي نقش متغیرهاي روانشتاختی و تـاثیر آنهـا   .توقعات فزاینده زوجین از هم

  .در امر طالق و فرسودگی زناشویی، کمتر صورت گرفته است

بـا   2و تمایزیـافتگی خـود   1ي طرحـواره هـاي ناسـازگار اولیـه    پژوهش حاضر درصدد است که میـزان رابطـه   

  .فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجین تعیین کند

  بیان مسئله -2- 1

ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهاي انسانی است که ارضا کننده و رشد دهنده شخصیت آدمـی بـوده اسـت    

. نگهداري یـک ازدواج موفـق اسـت کـه کـار دشواریسـت       آنچه که از خود ازدواج مهم تر به شمار می آید ادامه و

هماهنگی و عالئق مشترکی کـه در ابتـدا دو   ) 1388ترجمه یحیرایی و فتحی،  1999 4دیمی.دفرین 3جان.السون(

همیشـه بـدون   . می کشاند، در طی سالیان براي نگه داشتن آن ها کنار یکـدیگر کـافی نیسـتند    فرد را بسوي هم

زمانی که تنش هاي اجتناب ناپذیر زندگی بـه  . استثنا مشکالتی پیش می آید که زوج ها باید بر آن ها غلبه کنند

 5بلوم. (پوسیده می شودما و شکل اختالف نظرها و ناامیدي ها از راه می رسند، ریسمان رابطه عاطفی زوجین نخ ن

شوند وبه همراه خـود فرسـودگی   وصمیمیت بتدریج خاموش می درواقع عشق)1383نیا، ؛ترجمه دقیق1946 5بلوم(

   .آورد می

سرخوردگی و فرسودگی زناشویی، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگـانگی و  

شـرفی،  (جایگزینی عواطف منفی به جاي عواطف مثبت همراه است بی عالقگی و بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و 

فرسودگی از پا افتادن عاطفی، جسمی و روانـی اسـت کـه از    ) 2003 ( 6از نظر لینگرن). 2011وبشالی؛  کارسولی

فرسودگی یک رونـد تـدریجی اسـت و بـه نـدرت بـه صـورت        . عدم تناسب بین توقعات و انتظارات ناشی می شود

درواقع صمیمیت و عشق به آرامی رنگ می بازند و به همراه آن احسـاس خسـتگی عمـومی    .ی کندناگهانی بروز م

  ).1393کریمی، (در شدیدترین نوع آن این فرسودگی باعث فروپاشی رابطه می شود .عارض می شود

یت چنانچه فرسودگی زناشویی منجر به جدایی و طالق و فروپاشی خانواده نشود، آنچه که در ادامه این وضـع 

کـه   7یعنی زندگی هاي خاموش و خانواده هاي توخالی. بسیار محتمل و قابل پیش بینی است، طالق عاطفی است

). 1386بخـارایی،  (زن و مرد در کنار هم به سردي زندگی می کنند ولی هیچگاه تقاضاي طالق قانونی نمی کنند 

ج هاي توخالی تبدیل مـی شـوند کـه فاقـد عشـق،      در واقع برخی از ازدواج ها که با طالق پایان نمی یابد به ازدوا

هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می روند و زمـان را سـپري مـی     9و دوستی 8مصاحبت

                                           
1. early maladaptive schemas 
2. differentiation of self 
3. Elson jan  
4. Defrin. deymy  
5. bloum 
6. Linger  
7. Empty Shell Marriage 
8. Companionship 
9. Togethernees 
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خانواده توخالی، خانواده اي است که اعضـاي آن زنـدگی   ). 1388، ترجمه سیدان و کمالی؛ 2و کید 1استیل(کنند 

،ترجمـه  3گود(لی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و حمایت احساسی محروم هستندبا یکدیگر ادامه می دهند و

در طالق عاطفی همسران زیر یک سقف زندگی می کنند در حالی که ارتباطات بین آن ها کامالً ). 1352ناصحی، 

  . )1383محمدي، (قطع شده یا بدون میل و رضایت است

درایـن  . ت که سبب طالق عاطفی و فرسودگی زناشویی می شودآنچه که مورد پرسش و تأمل بوده عواملی اس

پژوهش نیز تالش بر آن است که عواملی که می توانند فرسودگی زناشویی و طالق عـاطفی را پـیش بینـی کننـد     

  .یعنی طرح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود بررسی شود

نگی واکنش به آن ها را تعیین کرده و دانـش موجـود   طرحواره هاي انتظارات، چگونگی درك رویدادها و چگو

همچنین چارجویی براي فهم آینده مهیا مـی سـازند و بـه ادراك فـرد از جهـان      . فرد را نظم و سامان می بخشند

، مجموعه ي طرح واره هاي ناسازگار اولیه که به اختصار آن 5یانگ). 2007، 4ریزو و مک براید(سرعت می بخشند 

می نامیم به عنوان الگوهاي هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی تعریف کرده که در ابتداي رشد  ها را طرح واره

این الگوها عمیق و به شدت ناکارآمد، دربـاره خـود و   . و تحول ذهن شکل گرفته و در سیر زندگی تکرار می شوند

طرح واره ها ).2006، 7، ویشار6سلریانگ کلر (در رابطه با دیگران هستند و رفتارهاي ناسازگار را موجب می شدند 

، نگرش هاي شناختی، عواطف دردناك و احساس هاي بدنی هسـتند کـه معمـوالً در اثـر تجـارب      8شامل خاطرات

زمانی که تجارب دردناك کودکی حالت مزمن پیدا مـی کنـد، نیازهـاي    . دردناك دوران کودکی به وجود می آیند

، خـود مختـاري، محـدودیت هـاي مناسـب،      9شدن، احساس تعلـق اساسی رشد کودك به پذیرفته شدن، حمایت 

طرح واره هاي ناسازگار اولیه در ناکامی این نیازهاي هیجانی بنیـادین ریشـه   . احترام و پشتیبانی تأمین نمی شود

  ).2005، 10میلون و استراك(دارند 

ی در ارتبـاط بـا عملکـرد دو    خود تمـایز یـافتگ  . یکی دیگر از متغیرهاي این پژوهش، تمایز یافتگی خود است

و به عنوان درجه اي از توانایی افراد ) 2003. 13گال. (افراد است) 12همبستگی(و عاطفی ) 11فردیت(متغیر عقالنی 

براي تمایز میان فرآیند احساسی و فرآیند عقالنی و متعادل شاختن فردیت و همبسـتگی در روابـط درون فـردي    

معتقد است افراد تمایر یافته تعریفی مشخصی از ) 2000و گلدنبرگ،  15گبه نقل از گلدنبر 1976(  14بوئن. است

خود و عقایدشان دارند، می توانند جهت خویش را در زندگی انتخـاب کننـد و در موقعیـت هـاي عـاطفی شـدید       

در مقابل افـراد تمـایز نایافتـه    . کنترل خود رااز دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیري کنند

                                           
1. Steel 
2. Kidd 
3. Goode, William. G 
4. Rizo & mack braid  
5. Yang  
6. Yang keler seler  
7. Wishar  
8. memorabilia 
9. attachment 
10. Milon & sterek  
9. Individuality 
10. Togetherness  
11. Gall 
12. boein  
13. Golderenberg  
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هویت تعریف شده اي براي خود ندارند در تنش ها و مشکالت همراه با موج عاطفه خانواده عمل مـی کننـد و در   

این افراد مستعد بروز انواع بیماري ها و تعارض شـدید در زنـدگی   . نتیجه اضطراب مزمن باالیی را تجربه می کنند

  .هستند

ت راتشکیل مـی دهـد و یکـی از عناصرسـازمان     باتوجه به اینکه شناخت هاي ادمی جزیی ازشاکله ي شخصی

طـالق  (شناختی ما طرحواره ها اولیه ما ازپیرامون مان هستند سازگاري و ناسازگاري انها در اینده زندگی زناشویی

  . میتواند تاثیرگذار باشد)عاطفی یا فرسودگی

اهمیـت اساسـی دارد،   از آنجایی که واکنش هاي ما در هنگام بروز مشکالت و گرفتاري هاي زنـدگی زوجـین   

باعـث هـدایت وکنتـرل    ) همبسـتگی (با ساحت عواطـف و هیجانـات   ) فردیت(تفکیک وتمایز ساحت تعقل وتدبیر

صحیح ادامه ي زندگی زن ومـرد خواهـد شـد همـین امرمـی توانـدعاملی پیشـگیرانه دربروزمشـکالتی همچـون          

، یافته ها )1394(راهیم آباد، حصار سرخی در پژوهشی که لعل زاده، اب. فرسودگی زناشویی ویا طالق عاطفی شود

بااین حـال  .نشان دادند که بین تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی با فرسودگی زناشویی رابطه معناداري وجود دارد

ضرورت دارد که محیط خانواده و خصوصاً روابط زن و مرد براساس محبت و صمیمیت باشد و چنانچه مشکلی یـا  

ت عوامل و متغیرهاي موثر در پیشگیري و کنترل آن تالشی کنیم تا خانواده اي سالم و آسیبی وجود دارد با شناخ

  .جامعه اي شاداب داشته باشیم

بنابراین این پژوهش درصدد پاسخگویی به این است که آیا طرح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود 

  در پیش بینی فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی نقش دارند؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

تقویت توانمندي ها و رفع مشکالت آن ها مـی بایسـت در اولویـت ارزش گـذاري     توجه به نیازهاي خانواده و 

کوتاهی و غفلت سیاست گذاران و مسئوالن و نادیـده گـرفتن تغییـرات اجتمـاعی     . برنامه هاي هر جامعه اي باشد

صـیل  سبب بروز مشکالتی جدي مانند فساد، فحشا، طالق عاطفی، فرسودگی زناشویی و اعتیاد، بیکاري و ترك تح

  .افراد خانواده ها خواهد شد

عالوه بر نقش سیاست گذاران اصلی جامعه، نحوي تربیت والدین و یا سبک فرزنـد پـروري آن هـا مـی توانـد      

روابط سالم و بادوام زن و مرد بر چگونگی رشد و بالندگی فرزنـدان اثرگـذار اسـت    . زمینه ساز مشکالت فوق شود

  .الدین در رشد آن ها اثر منفی خواهد گذاشتهمانطور که روابط پرتعارض و پرتنش و

فروپاشی خانواده، طالق عاطفی و تعارضـات زن و مـرد در هـر جامعـه اي همـواره مشـکل زا بـوده و عواقـب         

  .ناخوشایندي براي جامعه در پی داشته است

ف اشـاره دارد لـیکن از لحـاظ عـاطفی و احساسـی      طالق عاطفی به حضور فیزیکی زن و مرد در زیر یک سق

در کنار طالق عاطفی فرسودگی زناشویی بـه  . نیازهاي یکدیگر را برطرف نمی کنند و صرفاً رابطه ي توخالی است

معناي جایگزینی عواطف منفی به جاي عواطف مثبت است وضعیتی که بین توقعات و انتظارات زوجـین تناسـبی   

 2رنگ می بازد و خستگی جسمی و روانی و عاطفی به تعبییـر لنیگـرن   1و عشق 1یمیتوجود ندارد به عبارتی صم

                                           
1. devotional 
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نحوه ي تربیت و شکل گیري طرح واره هاي اولیه در فرد، آموزش و توانمند کردن . جایگزین آن می شود) 2003(

ائز اهمیـت  افراد در رفع مشکالت زندگی و انتخاب مسیر صحیح و تصمیم درست قبل از تشکیل خانواده بسیار حـ 

وجود کافی یا فقدان این عوامل در جلوگیري یا بروز متغیر هاي طالق عاطفی و فرسـودگی زناشـویی جـاي    . است

  .تأمل و بررسی دارد

خانوادگی با تاکید  3با نظر به اینکه پژوهش هاي کمی در رابطه با شکل گیري زمینه هاي اصلی بروز تعارضات

بر مولفه هاي روانشناختی انجام گرفته و اینکه تاثیر ناخوشایند مشکالت عاطفی و خستگی هاي روانی و روحی بر 

روي زوجین و فرزندان، آن ها را نیازمند راهنمایی و مداخله از سوي متخصصان از جمله روانشناسـان و مشـاوران   

که به بررسی نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی خـود   می کند که همین امر ضرورت اجراي پژوشی

  .و رابطه آن با فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی را فراهم می آورد

  اهداف پژوهش -4- 1

  اهداف اصلی - 4-1- 1

 . تعیین رابطه طرح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود با فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجین

پیش بینی فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی براساس طرح واره هاي ناسـازگار اولیـه و تمـایز یـافتگی خـود      

 .زوجین

  اهداف فرعی -4-2- 1

 تعیین ارتباط طرح واره هاي ناسازگار اولیه با فرسودگی زناشویی زوجین 

 تعیین ارتباط طرح واره هاي ناسازگار اولیه با طالق عاطفی زوجین 

 باط تمایز یافتگی خود با فرسودگی زناشویی زوجین تعیین ارت

 تعیین ارتباط تمایز یافتگی خود با طالق عاطفی زوجین 

 پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس طرح واره هاي ناسازگار اولیه زوجین

 پیش بینی طالق عاطفی براساس طرح واره هاي ناسازگار اولیه زوجین

 تمایز یافتگی خود زوجینپیش بینی طالق عاطفی براساس 

 پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس تمایز یافتگی خود زوجین

  فرضیه هاي پژوهش - 5- 1

  یاصل هیفرض - 1- 5- 1

بین طرح واره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود با فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زوجـین متاهـل    

  .رابطه وجود دارد

                                                                                                                                

1. love 
2. Lenigern  
3. Cross  

 



 6 ... نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود در
 

 

  یفرع اتیفرض - 2- 5- 1

 .بین طرح واره هاي ناسازگار اولیه با فرسودگی زناشویی زوجین متاهل رابطه وجود دارد -1

 .بین طرح واره هاي ناسازگار اولیه با طالق عاطفی زوجین متاهل رابطه وجود دارد -2

 .بین تمایز یافتگی خود با فرسودگی زناشویی زوجین متاهل رابطه وجود دارد -3

  .طالق عاطفی زوجین متاهل رابطه وجود داردبین تمایز یافتگی خود با -4

  سواالت پژوهش - 6- 1

کدامیک از مولفه هاي طرح واره هاي ناسازگار اولیه، فرسودگی زناشویی را پیش بینی مـی کننـد و سـهم     -1

  هر کدام چقدر است؟

سـهم هـر   کدامیک از مولفه هاي طرح واره هاي ناسازگار اولیه، طالق عاطفی را پیش بینـی مـی کننـد و     -2

  کدام چقدر است؟

کدامیک از مولفه هاي تمایز بافتگی خود، فرسودگی زناشویی را پیش بینی مـی کننـد و سـهم هـر کـدام       -3

  چقدر است؟

عاطفی را پیش بینی می کنند و سـهم هـر کـدام چقـدر     کدامیک از مولفه هاي تمایز یافتگی خود، طالق  -4

  است؟

  تعاریف نظري و عملیاتی پژوهش -7- 1

  طرحواره هاي ناسازگار اولیه

، الگوها یا درون مایه هـاي عمیـق و   )1391(طرحواره هاي ناسازگار اولیه طبق تعریف یانگ : تعریف مفهومی

  .ه، در مسیر زندگی تداوم دارند و به شدت ناکارآمدندفراگیري هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفت

طرحواره هاي ناسازگار اولیه در این پژوهش عبارت از نمراتی است که آزمودنی ها در پرسش : تعریف عملیاتی

  .، و نوع مقیاس آن فاصله اي استسؤالی کسب می کنند 75نامه ي طرحواره یانگ فرم کوتاه 

  تمایزیافتگی خود

خودمتمایزسازي را درجه از تفکیک عقل و احساس و حفظ تعادل خودمختاري ) 1978(بوئن: تعریف مفهومی

به عبارت دیگر متمایز بودن را حاصل طرز تفکري می داند که به شیوه اي از . و صمیمیت در روابط تعریف میکند

  .بودن تبدیل می شود

ایـن پـژوهش، عبـارت از نمراتـی کـه آزمـودنی هـا در         تعریف عملیاتی تمایزیافتگی خود در: تعریف عملیاتی

  .کسب می کنند، و نوع مقیاس آن فاصله اي است )1998( 2و فرید لندر 1اسکورونآیتمی 45پرسشنامه  

                                           
1. Scoron 
2. Fereyd lander  
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  فرسودگی زناشویی

بـه عبـارت   . شـود  فرسودگی زناشویی از عدم تناسب مزمن بین توقعات و واقعیت ناشـی مـی   :تعریف مفهومی

گرا در برابر توقعات زیادي خود از روابط زناشـویی   دیگر، فرسودگی زناشویی حالتی است که بسیاري از افراد آرمان

  ).1381، ترجمه شاداب، 1نزپای(بخشند  کنند می کنند که بیشتر از آنچه دریافت می شوند و فکر می دچار آن می

هـا از مقیـاس    اي است که آزمـودنی  هاي آن نمره در این تحقیق فرسودگی زناشویی و مقیاس: تعریف عملیاتی

  .و نوع مقیاس آن فاصله اي استآورند  بدست می) 1996(فرسودگی زناشویی پاینز 

  :طالق عاطفی

اي است که هر یـک از زوجـین نسـبت بـه دیگـري       از دیدگاه روانشناسی، طالق عاطفی دوره :تعریف مفهومی

  ).2001، 2کورنیک(بیند  تصور خوبی ندارد و دیگري را در حالت منفی می

تعریف عملیاتی طالق عاطفی در این پژوهش عبـارت از نمراتـی اسـت کـه آزمـودنی هـا در       : تعریف عملیاتی

 .و نوع مقیاس آن فاصله اي است کسب می کنند)1998(آیتمی گاتمن 24پرسشنامه 

                                           
1. Painz  
2. Kornic  
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  ادبیات و پیشینه پژوهش-2

  مقدمه -2-1

نهـادي عمـومی و جهـانی اسـت کـه بـراي رفـع         ،هـاي  صاحب نظـران معتقدنـد خـانواده از نخسـتین نظـام     

تر اسـت   و از همه نهادهاي اجتماعی، طبیعی هاي حیاتی و عاطفی انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد نیازمندي

همـه  ). 1387اعـزازي،  (گیرد روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل می ).1383 ،یشرف(

هاي سالم  اي بدون داشتن خانواده اند و هیچ جامعه مصلحین برخانواده و اهمیت حیاتی آن براي جامعه تاکید کرده

سـاروخانی،  (انـد   واده پدیـد نیامـده  تاثیر از خـان  هاي اجتماعی بی تواند ادعاي سالمت کند و هیچ یک از آسیب نمی

وارد شدن . بنابراین از آنجا که خانواده مهمترین نهاد جامعه است و منشا جامعه سالم، خانواده سالم است). 1375

هر افت و زوالی به این نهاد و کارکردهاي آن، از امور مهم شایسـته کنکـاش اسـت و همـین امـر ضـرورت انجـام        

زگاري ها و تعارضات اساسی چون  فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی و متغیرهاي پژوهش هاي در زمینه ي ناسا

  .که توان پیش بینی کنندگی آنها را دارد، فراهم می کند

  فرسودگی زناشویی -2-2

  تاریخچه و تعاریف فرسودگی زناشویی -2-2-1

را  2ي فرسـودگی  اي راجع به مشاوران مراکز ترك اعتیاد واژه در مقاله 1فرویدنبرگر 1974نخستین بار در سال 

دانست که با خدمات انسانی سروکار داشـتند   هایی می فرویدنبرگر فرسودگی را خاص شاغلین در حرفه. مطرح کرد

در سال ). 1389؛ به نقل از گراوند، 1999، 3بایرن(از جمله؛ پزشکان، پرستاران، درمانگران، معلمان، افسران پلیس 

  ).1389به نقل از  2008، 4برادهام(مسلش فرسودگی را یک سندرم روانشناختی دانست  1976

فرسودگی را نوعی واکنش مزمن به اسـترس تعریـف   ) 1389به نقل از گراوند1980( 5پس از مسلش، چرنیس

و تنها به 6ي خدمت اگرچه، ابتدا فرسودگی با تاکید بر روابط میان فردي بین دهنده و گیرنده). 2006متیال، (کرد 

                                           
1. Freudentberger 
2. Bumout 
3. Byme 
4. Bradham 
5. cherniss  
6. reeipient 
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بـا   1انسانی سروکار داشتند و ناگریز از برقراري ارتبـاط مسـتقیم و چهـره بـه چهـره     هایی که با خدمات  حرفه

امـا، بـا   ) 1389؛ به نقـل از گراونـد   2001؛ مسلش و همکاران، 1974فرویدنبرگر، (شد  مخاطبان بودند مربوط می

مشاغل فنی نیـز   گیري انسانی کمتري داشتند مانند انجام تحقیقات در این مورد، این مفهوم در مشاغلی که جهت

به تدریج، محققان عالئم فرسودگی را به فضاهاي غیر شغلی از قبیـل ازدواج و زنـدگی زناشـویی،    . به کار برده شد

؛ شـوفلی، مـارتینز و   2003؛ پـانیز و نـانز،   1989، 2گلد، باچلر و مایکـل (ورزش و تحصیل و دانشگاه تعمیم دادند 

  ).1389گراوند  ؛ به نقل از2002، 4، ساالنوا و بیکر3پینتو

؛ 1984، 5بالکـا (انـد   برخی از مطالعات تاثیر فرسودگی شغلی را بـر ازدواج و زنـدگی زناشـویی بررسـی کـرده     

؛ بـه نقـل   1995و اتـزین،   8؛ لیمن1996، 7؛ لیتر و دوراپ1986، 6؛ جایارات و همکاران1982حکسون و مسلش، 

؛ 1996؛ پـاینز،  1983لیمن، (شویی انجام گرفته است مطالعات بسیار کمی در مورد فرسودگی زنا). 1389ازگراوند

هـاي بسـیاري بـوده اسـت بـه       تاکنون، فرسودگی موضوع پژوهش 1970ي  از اواسط دهه). 1389به نقل ازگراوند 

که حاصل ) 2003پاینز و نانز، (پژوهش در مورد آن منتشر شده است  2000ي اخیر حدود  طوري که تنها در دهه

  علت تنوع و گستردگی تعاریف، وجود . ي تعاریفی از گوناگونی از فرسودگی است آنها ارائه

ایـن  ). 1389؛ به نقـل ازگراونـد   1984، 10میر(و آشفتگی زیاد در تعیین دقیق شرایط فرسودگی است  9ابهام

در  12نظـر دقـت و جامعیـت    مختلف شده است کـه از  11هاي ابهام و پیچیدگی باعث ایجاد رقابت در مفهوم سازي

نظران، فرسودگی را یک فرایند و برخـی دیگـر آن را    برخی از صاحب. اند هاي فرسودگی با هم متفاوت تعیین مولفه

کننـد   اي از عالئـم تعریـف مـی    اي فرسودگی را به عنوان سندرك یا مجموعه دانند و عده یک عامل برانگیزاننده می

  :شود به عنوان نمونه برخی از این تعاریف آورده می). 1389د؛ به نقل ازگراون1989فرویدنبرگ، (

دانـد و   اي متشکل از عالئم جسمی و هیجانی مـی  فرسودگی را یک وضعیت چند مرحله) 1974(فرویندنبرگر 

آدامـز،  (کننـد   آید که در محیط کار سطوج باالیی از تعهد و از خود گذشتگی را هزینه مـی  در افرادي به وجود می

خسـتگی  : داننـد کـه عبارتنـد از    ي مهـم مـی   فرسودگی را شامل سه مولفه) 1981( 13سلش و جکسونم). 2009

فرسودگی نوعی ). 1389به نقل از گراوند، 2008، 16کامرچرو( 15، مسخ شخصیت و افت عملکرد شخصی14هیجانی

ر گـرفتن  در معـرض قـرا   18ي به بیان دیگر، فرسودگی پیامـد بـالقوه  . به استرس است 17عاطفی -واکنش شناختی

                                           
1. face to face 
2. Bachelor & Miecheal 
3. Martinez & Pinto 
4. Salanova & Bakker 
5. Bulka 
6. Jayaratne & et al 
7. Durup 
8. Leaman 
9. ambiguity 
10. Meier 
11. conceptualization 
12. globality 
 

13. Maslach & Jackson 
14. emotional exhaustion 
15. personal accompishment 
16. Comperchero 
17. cognitive. emotional reaction 
18. potential upshot 
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فرسودگی ) 2006( 2طبق نظر بیلگ). 2006؛ به نقل از متیال، 1991، 1لیتر(زا است  طوالنی مدت با عوامل استرس

ي تغییر منفی در نگرش و رفتار فرد است و خستگی جسمی، هیجانی و روانی را به دنبـال دارد و   فرسودگی نتیجه

منفـی   4شـناختی  اي از تجـارب روان  مجموعـه  فرسـودگی ). 2008، 3دان(انجامد  نهایتا به افت عملکرد شخصی می

) 1984( 6اتـزین ). 1389؛به نقل از گراوند،1993، 5مسلش و شوفلی(است که به صورت خستگی آشکار می گردد 

. شود کند که از فشارهاي شی در محیط کار، زندگی فردي ناشی می فرسودگی را یک عامل برانگیزاننده تعریف می

هدفی و کاهش رضایت از زندگی، شغل و حتـی   می، اختالالت خواب، ناامیدي، بیاین فشارها کاهش سالمتی جس

هاي دیگر را نیز مورد توجـه   وجه مهم این تعریف جامعیت آن است که نه تنها شغل بلکه جنبه. خود را دنبال دارد

و شـوفلی   9نچرینر ،8، بیکر7بر خالف این تعریف، دمروتی). 1389به نقل از گراوند، 2009چانفسکی، (دهد  قرار می

آنهـا  . شـود  را شامل مـی  10اشتیاقی اي از، خستگی و بی کنند که آمیزه فرسودگی را یک سندرم اطالق می) 2001(

اشـتیاقی زمـانی اتفـاق     بـی . ي فشارهاي جسمی، روانی و هیجانی طوالنی مدت اسـت  معتقدند که خستگی نتیجه

؛ بـه نقـل از   2005، 11فراتیـز و سـانتیج  (کند  نفی پیدا میهاي م افتد که فرد نسبت به خود و پیرامونش نگرش می

 12هاي ناشی از یک سندرم است که از درگیري طوالنی مدت با روابط یاورانـه  فرسودگی حالت). 2009چانفسکی، 

فرسودگی حالتی از خستگی جسمی، هیجـانی و  ). 1389؛ به نقل ازگراوند، 1998، 13براون و ابرین(شود  ناشی می

و  14آندرسون(شود  در اثر درگیري طوالنی مدت با مطالبات عاطفی زیاد و بعضیا متناقض ایجاد میذهنی است که 

دانـد کـه در آن    مـی  15فرسودگی را نتیجه فرآیند فرسایش) 2005(باینز ). 1389؛ به نقل از گراوند، 1982باینز، 

  ).1389اوالدي، (دهند  شان را از دست می افراد متعهد و با انگیزه روحیه

اشتیاقی و افت عملکرد شخصی  جسمی، هیجانی و روانی، مسخ شخصیت، بی -رسودگی حالتی از خستگیف

اي از توقعات غیر واقعی از همسر و ازدواج توام با  فرسودگی زناشویی به علت مجموعه). 2003باینز و ناتز، (است 

) 1980( 17ادل ویچ و بروسکی). 2003، 16لینگرن(یابد  هاي زندگی بروز می ها، واقعیت و فراز و نشیب استرس

این مراحل . گیرند که شامل چهار مرحله تصاعدي است فرسودگی را نوعی سرخوردگی پیشرونده در نظر می

، 19شوفلی و بونک(شود  احساسی می عالقگی و بی بی -4ناامیدي  - 3ایستایی و رکود  - 2 18اشتیاق - 1: شامل

  ).1389؛ به نقل از گراوند2003

                                           
1. Leiter 
2. Bilg 
3. Dunn 
4. psychological 
5. Schaufeli 
6. Etizion 
7. Demerouti 
8. Bakker 
9. Nachriener 
10. disengagement 
11. Fritz & Sonnentage 
12. helping relationships 
13. Brown & obrien 
14. Anderson 
15. Attrition 
16. Lingern 
17. Edelwich & Brodsky  
18. engagement 
19. Buunk 
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  ابعاد و عالئم فرسودگی زناشویی - 2-2-2

یابـد   رود بروز مـی  اي که به تدریج و در طول زمان پیش می فرسودگی اغلب به صورت یک فرایند چند مرحله

  :این مراحل عبارتند از) به نقل از گراوند2010، 1نوسرن و وانگوات(

  جسمی -  1

تنـی   هـاي جسـمی و روان   کایتخستگی جسمی با کاهش انرژي، خستگی مزمن، ضعف و تنوع وسـیعی از شـ  

ي  تاثیرات جسمی ناشی از فرسـودگی دامنـه  ). 1389؛ به نقل از اوالدي؛ 2003شوفلی و بونک، (شود  مشخص می

بـدن، اخـتالالت    5، ضـعف سیسـتم ایمنـی   4هاي معده و روده تا ناراحتی 3خوابی و بی 2وسیعی از سردردهاي مزمن

؛ باینز، آرنسون و کـافري،  1982؛ مسلش، 1974فرویدنبرگر، . (گیرد میو از پا افتادگی جسمی را در بر 6اي ماهیچه

  ). 1389؛ به نقل از گراوند،1981

کنـد   خستگی بدن ناشی از فرسودگی، برخالف خستگی ناشی از کار روزمره به صورت خستگی مزمن بروز می

شوند ممکن است بعد  می میبراي مثال، افرادي که دچار فرسودگی جس. شود که با خواب و استراحت برطرف نمی

گذارنند صبح روز اول هفتـه بـا احسـاس خسـتگی مفـرط از       از اینکه تمام تعطیالت آخر هفته را در تختخواب می

توانند بخواند زیرا وقتـی   گذرانند و شب هنگام، هم نمی حالی و کسالت می شوند و تمام روز را با بی خواب بیدار می

خـورد و هنگـامی کـه بـه      شان به هـم مـی   آورند دل اي همسرشان را به یاد میه توجهی هاي ناخوشایند و بی حرف

از جملـه سـردردهاي مـزمن، دردهـاي      8تنـی  هاي روان گاهی دچار بیماري. شوند می 7روند دچار کابوس خواب می

  ).1381پاینز، ترجمه شاداب، (شوند  اشتبهایی و یا پرخوري می شکمی یا کمردرد، بی

  خستگی هیجانی - 2

افرادي که دچار . خستگی هیجانی شامل کمبود اشتیاق، عدم رضایت، فرسایش هیجانی و کاهش انگیزه است

آنهـا  . رسـند  شـان نمـی   ي دلخـواه  کنند که با وجود تالش فراوان به نتیجه شوند احساس می فرسودگی هیجانی می

گذرانی و حس شوخ طبیعـی   ممکن است در حالت عادي زودتر خشمگین شوند و احساس کنند که توانایی خوش

خسـتگی هیجـانی شـامل احساسـات درمانـدگی،      ). 1384؛ بـه نقـل از نویـدي،    2005، 9نالت(اند  را از دست داده

مبتالیـان بـه فرسـودگی زناشـویی     ). 1389؛ بـه نقـل از اوالدي،   2003شوفلی و بونک، (شود  ناامیدي و فریب می

عالقه ندارند چیزي را توضیح دهند و یـا  . آزرده خاطر و دلسردنداند،  کنند که از نظر هیجانی تباه شده احساس می

ي امیدي باقی  شان نقطه کنند که دیگر براي آنها و رابطه تصور می. شان گامی بردارند حتی در جهت حل مشکالت

زنـدگی را  . از نظر آنان هر روز بدتر از روز قبل اسـت . شوند تر می تر و غمگین لذا، روز به روز ناراحت. نماینده است

شان بماند آن را صرف کار و فرزندانشان  اند و اگر هم نیروي کمی براي اغلب افسرده. پندارند معنا می ارزش و بی بی

                                           
1. Noostorn & Wongwat 
2. chronic headaches 
3. insomnia 
4. gastrointestinal 
5. immune system 
6. musculoskeletal 
7. Nightmare  
8. psychosomatic 
9. nallt  
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کننـد کـه بـراي هـر تغییـري،       ندارند و احساس می شان امید به ایجاد هیچگونه تغییر و تحولی در رابطه. کنند می

  ). 1381ي شاداب،  پاینز، ترجمه(د ان یار و یاور هستند و در دام افتاده بی

  خستگی ذهنی - 3

و  2ها ، نگرش1ها در ارزشتواند باعث ایجاد تغییراتی  اي از عالئم جسمی و هیجانی ناشی از فرسودگی می آمیزه

؛ 1982، 5کـارول و وایـت  (بیشتر و فـرار از واقعیـات نـدارد     4فرد شود که حاصلی جز متحمل شدن رنج 3باورهاي

خستگی ذهنی به رشد نگرش منفی نسبت به خود و کـار و زنـدگی   ). 1389؛ به نقل از گراوند،1974فرویدنبرگر، 

؛ بـه نقـل از اوالدي،   2003شـوفلی و بونـک،   (شـود   ها در افراد بهنجار و طبیعی مشاهده می این نشانه. گردد برمی

نسـبت   7و نظر منفی گرایانه 6خستگی ذهنی ناشی از فرسودگی به صورت کاهش خودباوري و عزت نفس). 1389

هنگامی که یک زوج عاشق یکدیگر هستند نه تنها نبـت  . یابد بط شخصی و مخصوصا رابطه با همسر بروز میبه روا

به خودشان بلکه نسبت به تمام جوانب زندگی احساس خوشایندي دارند اما با شروع فرسـودگی همـه چیـز تمـام     

رف مقابل توجه کرده و به سـرعت  ترین اشتباهات ط پا افتاده زوجین به طرز عجیبی به کوچکترین و پیش. شود می

  ).1381ي شاداب،  پاینز، ترجمه(دانند  دهند و زندگی را غیر قابل تحمل می شان را از دست می صبر و شکیبایی

  8مسخ شخصیت - 4

دهد و نسبت به مسائل و افـراد پیرامـونش    تفاوتی به فرد دست می مسخ شخصیت زمانی است که سردي و بی

در مـوارد شـدید ایـن یـاس و     ). 1389بـه نقـل از گراونـد،    2008کـامرچرو،  (شـود   طفه میعا مهر و بی قید، بی بی

مسـخ  ). 1381ي شـاداب،   پـاینز، ترجمـه  (بیانجامـد   9تواند به پریشانی عاطفی و حتـی خودکشـی   سرخوردگی می

ها  آشفتگی جویانه و بدگمانانه به همسر تاکید دارد که رحمانه و عیب شخصیت به رشد منفی و داشتن گرایشات بی

؛ 2003شوفکی و بونک، (ها متفاوت است  شود که کامال یا جنبه روانپزشکی این نشانه هایی را شامل می و پریشانی

  ).1389به نقل از اوالدي، 

گیـري از   فاصله. گیري است معتقد است که رفتار فرد، رفتار فرد عمدتا شامل اجتناب و فاصله) 2002( 10هس

، محدود کردن صـمیمیت و یـا از   )کاهش تماس فیزیکی(رد شناختی و رفتاري؛ اجتناب رابطه، شامل سه نوع راهب

کند است  درك فرد مبنی بر اینکه هیچ کس و مخصوصا همسرش او را درك نمی(بین ردن آن، بیگانگی شناختی 

  ).2008، 11باري و همکاران(

  

  

                                           
1. values  
2. attitudes  
3. beliefs 
4. suffer  
5. Carrol & white 
6. Self Esteem 
7. negative comment 
8. depersonalization  
9. suicide 
10. Hess 
11. Barry, et al 
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  افت عملکرد شخصی- 5

ي  ها است که در نتیجـه  در انجام وظایف و مسئولیت 1افت عملکرد شخصی احساس موثر نبودن و عدم کفایت

بـه نقـل از    2008کـامرچرو،  (کنـد   نداشـته و احسـاس موفقیـت نمـی     2هـاي خـود اعتمـاد    آن، فرد به توانمنـدي 

سرانجام، عالئم هیجانی و ذهنی، رفتارهاي ناسازگارانه و پرخطري چون مصرف بیش از حد و سوء ). 1389گراوند،

ــواد و حتــی خو ــد  مصــرف م ــال دارن ــه دنب ــی، (دکشــی را ب ــدنبرگر، مســلش، 1970دیل ــه نقــل 1982؛ فروی ؛ ب

  ). 1389ازگراوند،

  و تشدید فرسودگی زناشویی عوامل بروز - 2-2-3

  :تر تاثیر را در بروز فرسودگی و تشدید آن دارند عبارتند از ي مهم محیط که بیش به طور خالصه سه خصیصه

. رود ي فرسودگی هم باالتر مـی  بار مسئولیت اضافی بیشتر باشد، درجههرچه احساس . بار مسئولیت اضافی. 1

زوجـین   بار اضافی کمی زمان است کـه . این پدیده براي هر دو نوع کمی و کیفی بار مسئولیت اضافی صادق است

 کنند وظایفی که به آنها محول شده بیش از حدي است که بتوانند به خوبی آن را انجام دهنـد یـا در   احساس می

ي  مثال زوجی که بخواهند از فرزنـد عقـب مانـده   . ي آنها گذاشته شده است زمانی محدود، کارهاي زیادي بر عهده

چنـین مشـکالتی بـا    . خود در خانه مراقبت کنند و یا زوجی که مجبورند نوجوان معتادشان را ترك دهنـد  3ذهنی

  .شوند ن یک ازدواج خوب میگذشت زمان باعث از بین رفتن پیوند عاشقانه و از هم پاشیدن بنیا

بـراي مثـال   . بیشتر اسـت   هر چه تعداد این مطالبات بیشتر باشد، میزان فرسودگی هم،. مطالبات متناقض. 2

هاي زنش براي تامین نیازهاي مالی از یـک طـرف و اختصـاص توجـه و      کند بین خواسته شوهري که احساس می

منطقی باشند یا خیر، واقعی باشند یا خیالی،  -هایی نین خواستهچ. زمان بیشتر به او از طرف دیگر گیرافتاده است

 .هستند 4زا تنش -برآورده کردن همه آنها باهم ممکن باشد یا خیر

ــانوادگی . 3 ــدات خ ــال     . تعه ــزان استیص ــد، می ــتر باش ــارها بیش ــن فش ــه ای ــاالتر   5هرچ ــودگی ب و فرس

 )1389گراوند،(است

  پیشگیري از فرسودگی زناشویی - 2-2-4

  :پیشگیري از فرسودگی زناشویی رهنمودهاي زیر ارائه شده استبراي 

ها نماد شور و هیجان و رشد  ها نماد امنیت و اعتماد دو جانبه و یال ریشه. ها ها و بال هویت ریشه. 1

شان  ترین بهره را از زندگی فردي و مشترك این احساس که زوجین هم، باهم و هم، به تنهایی بیش. اند شخصی

اي  چرا که رابطه. ها هر دو براي بقاي زندگی مشترك الزمند ها و بال ي بسیار مهم این است که ریشه نکته .برند می

اي خسته کننده  هاي عمیق دارد ولی بال ندارد ممکن است احساس امنیت را تامین کند اما رابطه که ریشه

هاي محکم است دوام  ارد اما فاقد ریشههاي رشد یافته د اي که بال از سوي دیگر، رابطه. آور خواهد بود مالل

                                           
1. inadequacy 
2. confidence 
3. mental retlardation  
4. tension 
5. inability  
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ي زناشویی باید هر دو نفر هم، ریشه و هم، بال داشته  ي بسیار مهم این است که در رابطه نکته. چندانی ندارد

  باشند

ي الزم براي حفظ و تقویت  اي است که اساس وفاداري و تعهد و امنیت و انگیزه زیرا تنها در چنین رابطه

 ).1381ي شاداب،  باینز، ترجمه(شود  نیروي عشق تامین می

توان به دو روش  ي زناشویی را می هاي وارده به رابطه استرس. هاي وارده کاهش سطح توقعات و استرس. 2

ها  توانند در مورد استرس زوجین می. با استرس 1هاي مقابله ارتقاي روش. 2ها  کاهش خود استرس. 1: کاهش داد

هاي مشترکی که در آن هر دو نفر مسئولیت  زندگی. وظایف با هم به توافق برسند به بحث پرداخته و براي تقسیم

ها و  در واقع، تعدد مسئولیت. گیرند زیباتر و خوشایندتر هستند انجام کارها و مراقبت از فرزندان را به عهده می

شود،  رد تحمیل میها بر ف هایی که طی انجام مسئولیت شود بلکه استرس ها نیست که باعث فرسودگی می نقش

ي فرسودگی است که در بهترین حالت توسط  هاي خنثی کننده راه حل دوم، بهبود روش. باشند عامل اصلی می

روي هشتاد زن و مرد ) 1981(در پژوهشی که باینز و کافري . شود اجتماعی حاصل می -ي حمایتی یک شبکه

شد معلوم گردید که پنج عملکرد براي زنان  ی میاجتماعی بررس - اند و در آن شش عملکرد حمایتی انجام داده

، انجام دادن درست کارها، پذیرش و حمایت بدون قید و 2ها، قدردانی گوش دادن به حرف: تر از مردان بود مهم

ترین راه  اگر چه استفاده از آسان. و نظر در مورد واقعیت 3هاي عاطفی و بازگویی عقیده شرط، مقابله با درگیري

بر . است، اما در دراز مدت استفاده از روش دشوارتر، یعنی صحبت مستقیم با همسر بهتر است 4کسب همدردي

بجز صحبت مستقیم در . ي درمان بهتر است درمانگر، زوج درمانی کند تا شخص درمانی این اساس، در زمینه

ها و  دیگري که استرسهاي  شود این است که با زوج مورد مشکل و زوج درمانی، توصیه دیگري که به زوجین می

توانند به آنها بازخورد مناسب دهند و از آنها حمایت عاطفی به عمل آورند،  مشابهی دارند و می 5هاي کشمکش

همتا بودنشان در هم ریخته و راهکارهاي جدید و خالفی  هاي حمایتی تشکیل دهند تا از این طریق تصور بی گروه

هایی مانند  توان از برنامه وجه به ارتباط عالئم فرسودگی با استرس، میبا ت. را براي سازش با مسائل پیدا کنند

  ).1381پاینز، ترجمه شاداب، . (سازي و مدیریت استرس نیز سود جست فنون آرام

توان حد فاصل بین بار مسئولیت  تنوع را می. هرچه تنوع بیشتر باشد، فرسودگی کمتر است. ایجاد تنوع. 1

هاي اضافی، تنوع زیاد ممکن است سبب استرس و اضطراب شود، در  وجود مسئولیتبا . اضافی و خستگی یافت

البته باید توجه داشت که همانطور که . تواند به خستگی بینجامد و سبب رنجیدگی گردد حالی که یکنواختی می

شکلی که باشد،  تنوع به هر. بخشند نیز متفاوت است شان تنوع می هایی که به زندگی ها باهم فرق دارند، روش زوج

شود و حالت عاشقانه  عاطفی می 6کند و سبب برانگیختگی اوقات خاصی را در زندگی زوجین پر شور و هیجان می

 ).1381ي شاداب،  پاینز، ترجمه(کند  شان را احیا می رابطه

او این احساس کـه از شـخص قـدردانی شـده و بـه      . کند قدردانی از بروز فرسودگی پیشگیري می. قدردانی. 2

برعکس، قـدردانی نکـردن باعـث ایجـاد     . شود تا فرد حس خوبی داشته باشد احترام گذاشته شده است، سبب می

                                           
1. contrast 
2. gratitude 
3. belief  
4. sympathy  
5. conflict  
6. impassioned  
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را از  1شـان  کنند، برنجنـد و اعتمـاد بـه نفـس     شود تا از کسانی که از آنها انتقاد می خشم در افراد شده و سبب می

تر قدردانی کند، پاداش بیشتري نصیب  ین بیشدر نظام حاکم بر زندگی زناشویی، هرچه یکی از طرف. دست بدهند

؛ بـه  1384راد و افشـار،   ي گوهري پاینز، ترجمه(نظام خواهد شد و نهایتا هر دو نفر از این پاداش بهره خواهند برد 

 ).1388نقل اوالدي، 

هـاي بیشـتري را جهـت     هـا موقعیـت   هرچـه محـیط بـراي زوج   . هایی براي خـود شـکوفایی   ایجاد موقعیت   

هـایی   محـیط . شود ها دچار فرسودگی شوند، کمتر می خودشکوفایی و رشد شخصیتی فراهم آورد احتمال اینکه آن

را تحقق بخشند و به رشد معنوي شان  هاي انسانی دهند تا به خودشکوفایی برسند و قابلیت ها امکان می که به زوج

هایی هستند که شعله عشق را بـراي همیشـه روشـن نگـه خواهنـد داشـت        و شناخت خویشتن نایل شوند محیط

  ).1381ي شاداب،  پاینز، ترجمه(

  بندي زوجین فرسوده گروه -2-2-5

ها با کیفیت  ازدواج بسیاري از. شان خاتمه دهند خواهند به ازدواج فرسودگی به این معنا نیست که زوجین می

 2انجامد امـا ممکـن اسـت انحـالل     ثباتی زناشویی می اگرچه فرسودگی زناشویی معموال به بی. مانند پایین باقی می

هاي بسـیاري وجـود    در واکنش زوجین به فرسودگی در رابطه زناشویی تفاوت. ي نهایی نباشد ازدواج، لزوما نتیجه

معنـا باشـد را    طالق هستند، زوجینی که ماندن در رابطـه حتـی اگـر بـی     اي که خواهان دارد مثال زوجین فرسوده

شان را احیا  ي از دست رفته توانند عشق و عالقه کنند اما می دهند و زوجینی که فرسودگی را تجربه می ترجیح می

بطه عالقمند ها، تنها یکی از زوجین دچار فرسودگی است و زوج دیگر هنوز به همسر و به را در برخی ازدواج. کنند

  :شوند بر این اساس، زوجین سه گروه می. است

آمار باالي طالق، در جوامع مختلـف مویـد ایـن واقعیـت اسـت کـه       . گیرند اي که طالق می زوجین فرسوده. 1

در واقع این دسته از زوجین نسبت بـه سـطح   . بسیاري از زوجین مایل نیستند که یک ازدواج ناکام را تحمل کنند

ي زیادي نسبت بـه هـم    افرادي که در آغاز ازدواج عشق و عالقه. اند شان سرمایه گذاري اندکی کرده هتعهد در رابط

هـا نداشـته    هاي الزم را براي کنار امدن با ایـن تفـاوت   اگر زوجین مهارت. هاي یکدیگر نیستند دارند متوجه تفاوت

اگر ایـن  . انجامد آورند که به نارضایتی می هاي یکدیگر رو می باشند به رفتارهاي خصومت آمیز و بزرگ کردن عیب

). 2009، 3؛ به نقـل از هاسـتون  1994، 1993گاتمن، (ها ادامه یابد ممکن است به فکر طالق هم بیفتند  نارضایتی

هاي  ها در ازدواج، عوامل خارجی از جمله؛ موانع اخالقی، برچسب اي از مواقع، علیرغم پایین بودن پاداش اما در پاره

کننـد کنتـرل    با این وجود، افرادي که احسـاس مـی  . شوند شارهاي قانونی و اقتصادي مانع ترك رابطه میجامعه، ف

 .مانند شان دارند کمتر در یک ازدواج ناکام می بیشتري بر زندگی

در ایـن وضـعیت   . غالبا، نسبت زوجین در این دسته بیشـتر اسـت  . مانند اي که در رابطه می زوجین فرسوده. 1

آنچـه ایـن   . اند و بین انها دیوار سنگی حاکم اسـت  کنند که از او طالق عاطفی گرفته مسري زندگی میزوجین با ه

دارد، تعهـد اجتمـاعی اسـت کـه در آن وفـاداري شخصـی ناشـی از بایـد و          دسته از زوجین را در کنار هم نگه می

                                           
1. confidence  
2. disbandment  
3. haston  
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نبود نشاط و سرزندگی همچنان  بنابراین زوجین علیرغم. نبایدهاي اخالقی، فشارهاي اجتماعی و عرف جامعه است

 ).2009هاتسون، (دهند  شان ادامه می به زندگی زناشوئی

شـود و زوجـین    فرسودگی زناشویی، همیشه منجر به طالق نمی. بخشند زوجینی که فرسودگی را بهبود می. 2

شـان   ز دست رفتهکنند تا عشق ا بعضی از زوجین تالش  می. مانند فرسوده براي همیشه در حالت ناکامی باقی نمی

تواند در ایـن زمینـه بـه زوجـین کمـک کننـد        استفاده از انواع مداخالت زوج درمانی می. را بار دیگر بدست آورند

 ).1388؛ به نقل از کوهی، 1993کایزر، (

  طالق عاطفی- 2-3

دانـد کـه    گر رابطـه زناشـویی رو بـه زوالـی مـی      طالق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طالق و بیان 1یوهانان

و زن و شـوهر اگـر چـه    ) 1393، به نقل از عباس حسینی، 1970یوهان، (شود  احساس بیگانگی جایگزین آن می

د آنها نسبت به یکـدیگر از بـین   ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتما

از خود و تسلیم و نفرت از خود، تجربـه   2انگیز بین تسلیم و نفرت طالق عاطفی به عنوان انتخابی نفرت. رفته است

؛ بـه  1970یوهانـان،  (دهد  شود، که در آن زن و شوهر، به دلیل احساس غمگینی و ناامیدي، دیگران را آزار می می

طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است، همسران به ). 1393نقل از عباس حسینی، 

کنند و هر یک به دنبال یـافن   جاي حمایت از یکدیگر در جهت آزاد و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می

  ).9313؛ به نقل از عباس حسینی، 1970بوهنن، (دلیلی براي اثبات عیب و کوتاهی و طرز دیگري هستند 

به نقل از عباس حسینی،  1386بهاري و ستوده،: (از طالق عاطفی تحت عنوان طالق پنهان نیز یاد شده است

1393.(  

شود که همسران با مراجعه به دادگاه به طور رسمی از یکـدیگر جـدا شـده و     به طالقی گفته می: طالق آشکار

  .سند ازدواج خود را باطل کرده باشند

هاي طالق آشکار را دارد، ولی به دلیل وجود موانـع فرهنگـی،    ت که از هر نظر ویژگیطالقی اس: طالق پنهان

هـا بـدون اینکـه ازدواج باطـل شـود اتفـاق        شود، در واقع این طالق ارزشی، معنوي، موقعیتی و قانونی آشکار نمی

عمـر خـود را سـپري     بهترین ایام) حتی ارتباط کالمی(ها زیر یک سقف یا حداقل ارتباط  افتد و همسران سال می

  .کنند می

طالق عاطفی، فاصله عاطفی مشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند و هرچند یکی از 

کند  آنها ممکن است این ناپختگی را تایید کند، دیگري با ابزار اعمال مسئوالنه مفرط چنین چیزي را انکار می

کسد که ازدواج شکل و محتوایی از صمیمیت دارد، اما طالق  اگرچه به نظر می). 1387، 3گلدنبرگ و گلدنبرگ(

هاي آشکار کمی وجود دارد و همسران به راحتی در  اي به وجود آید که در آن تفاوت عاطفی ممکن است در رابطه

اي را  رابطه از سوي دیگر، طالق عاطفی،. کنند، اما در جلسات شخصی یکدیگر شریک نیستند کنار هم زندگی می

                                           
1. yohannan  
2. abomination  
3. Goldenberg & Goldenberg 



 18 ... نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی خود در
 

 

رسند، ولی در خلوت قادر  هاي اجتماعی خوب و صمیمی به نظر می کند که در آن همسران در محیط توصیف می

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1385تبریزي و همکاران، (به تحمیل یکدیگر نیستند 

تباطات آنها کامال قطع کنند، در حالی که ار بنابراین در طالق عاطفی همسران فقط زیر یک سقف زندگی می

 با توجه به آنچه بیان شد). 1383محمدي، (شده یا بدون میل و رضایت شده یا بدون میل و رضایت است 

هاي مشترك، در ابتدا مشکالت به  در تعدادي از زندگی: توان فرایند ایجاد طالق عاطفی را چنین در نظر گرفت می

تر شده و  سپس این مشگالت روز به روز بیشتر و عمیق. آورند می تدریج رخ نموده و بین زن و مرد فاصله بوجود

تر  یابد و در پی آن مهارت و مدیریت کنترل زندگی و اختالفات، ضعیف به تبع آن فاصله زن و مرد افزایش می

و طالق  رسد که زن و مرد توان تحمل یکدیگر را نخواهند داشت شود تا جایی که اختالفات به حدي می می

کنند بدون اینکه  ها در کنار یکدیگر زندگی می در وضعیت طالق عاطفی زن و شوهر سال. آید بوجود میعاطفی 

انجامد  اي به یکدیگر داشته باشند و در مواردي طالق عاطفی در نهایت به طالق قانونی می کوچکترین عالقه

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1385منادي، (

توان همانند طیفی تلقی کرد که برحسب افراد، فرهنـگ، طبقـه اجتمـاعی     ا میعوامل موثر بر طالق عاطفی ر

بـودن طـالق در جوامـع سـنتی،      1از عـواملی همچـون مـذموم   . ممکن است با کمرنگی و پررنگی خودنمایی کنـد 

هـاي پوسـیده، سـوء     ها، هراس از مردم، سنت هاي اجتماعی، فرهنگی، مشکالت اقتصادي، اجبار خانواده محدودیت

دیگـري،   5، خودبزرگ بینـی و تحقیـر  4، پنهان کاري3، دروغ، دورویی، لجاجت2تار همسر، خشونت و پرخاشگريرف

تـوان بـه عنـوان     ، چشم و هم چشمی، تجمل گرایی و تشریفات بیش از حد بقاي نسل و دیگـر مـوارد مـی   6خست

شـود و زن و مـرد    مسران میدالیل ذکر شده گاهی مانع جدایی رسمی ه. عوامل زمینه ساز طالق عاطفی یاد کرد

اي به ادامه زندگی مشترك ندارند، پس از گذران یـک دوره طـوالنی    در شرایطی که از لحاظ روحی و روانی عالقه

شان در کنار یکدیگر است، امـا   شوند، به نحوي که فقط جسم خاکی تفاوتی می مدت دعوا و کشمکش وارد دوره بی

هاي اجتماعی و روانی پیش  ر همین زمان بیشتر انحرافات اخالقی و آسیبهیچ تعلق خاطري به یکدیگر ندارند و د

  ).1387سلیمانی، (آید  می

به اعتبار زمان ): 1386بخارایی، . (توان تقسیم کرد علل وقوع طالق عاطفی را به اعتبار زمانی به سه دسته می

بـه  . نادرست در خـانواده مـرد سـاالر   فرهنگ سنتی از طریق یادگیري الگوهاي رفتاري غلط از راه تربیت : گذشته

ها و عدم تالش براي رفع و اصالح این الگوها، عـدم   تقویت رفتارهاي مرد ساالرانه از سوي رسانه: اعتبار زمان حال

هاي جنسی و پذیرش تبعیض و فرودسـتی   ي هاي نفسانی و مردانه از وجود نابرابر برداري تفاهم بین زن و مرد، بهره

عدم حمایت فرهنگی و اجتماعی از خواسته زنان در خصوص تساوي حقوقی با : اعتبار زمان آیندهبه . از سوي زنان

  .پذیر مردان و عدم وجود احساس امنیت روانی و اجتماعی در قشر آسیب

توان دالیل احساس شکست و ناکامی را که منجر به طالق قانونی و شـرعی و یـا    بندي کلی می در یک تقسیم

  )1385سالک، : (د را به دو دسته تقسیم کردشو طالق عاطفی می

                                           
1. absurd 
2. agression 
3. grouch 
4. privacy 
5. belittlement 
6. parsimony 
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عدم شناخت صحیح و درست از یکدیگر در هنگام آشنایی و دوران قبـل از ازدواج کـه منجـر بـه تصـمیم      . 1

 .گردد عجوالنه و نادرست می

 .هاي زناشویی و ارتباطی عدم آموزش مهارت. 2

در به خطر انداختن سالمت خانواده و بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که طالق عاطفی نقش مهمی 

اي به مسئله طالق در جامعه شده است، طالق عاطفی  جامعه دارد و با توجه به اینکه تاکنون علی رغم توجه ویژه

بینی کننده طالق عاطفی در زنان  کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، مسئله پژوهش حاضر تعیین عوامل پیش

  )1383محمدي، : (کند ند که فرایند طالق در اکثر مواقع این سیر را طی میکارشناسان بر این باور. است

 اختالفات جزئی،. 1

 جزئی و جدي شدن آنها، 1تکرار اختالفات. 2

 میلی یکی از زوجین به طرف مقابل،  جدایی با بی. 3

 قهرهاي طوالنی و تکرار آن، . 4

  ها، خستگی زوجین از قهرها و درگیري. 5

 طالق عاطفی. 6

 طالق قانونی. 7

؛ آمار رسمی به طول کامل نشان دهنده میزان هاست طالق یگرسرچشمه دشود که طالق عاطفی  مالحظه می

هـاي عـاطفی    ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آمار بزرگتر اما کشـف نشـده بـه طـالق    

یعنـی بـه   . هـاي عـاطفی اختصـاص دهـیم     هاي قانونی را بتوانیم به طالق شاید دو برابر آمار طالق. اختصاص دارد

کننـد، ولـی هـیچ گـاه      هاي توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردي زندگی مـی  وادههاي خاموش و خان زندگی

یابنـد، بـه    ها کـه بـا طـالق پایـان نمـی      ؛ در واقع برخی از ازدواج)1386بخارایی، (کنند  تقاضاي طالق قانونی نمی

با جریان زنـدگی   و دوستی هستند و همسران فقط 3شوند که فاقد عشق، مصاحبت تبدیل می 2هاي توخالی ازدواج

؛ خـانواده توخـالی،   )1388استیل و کیـد، ترجمـه سـیدان،    (کنند  روند و زمان را سپري می خانوادگی به پیش می

دهند، ولـی از روابـط و کـنش متقابـل بـا یکـدیگر و        می  اي است که اعضاي آن به زندگی با یکدیگر ادامه خانواده

طالق عاطفی بیانگر آن نوع رابطه زناشـویی اسـت   ). 1352گود، ترجمه،ناصحی (حمایت احساسی محروم هستند 

شـعاري نـژاد،   (میان آنها وجـود نـدارد    5بهنجار 4که همسران دو زندگی جداگانه، هر یک براي خود دارند و تعامل

1391.(  

عاطفی بودن . ترکیب شده است 1و جدایی 6طالق عاطفی از دو واژه عاطفی و طالق به معناي لفظی رها شدن

تـوان روابـط را براسـاس میـزان      بـه طـور کلـی مـی    . ترین حد آن است طه نشان دهنده باالترین و صمیمییک راب

                                           
1. cross 
2. Empty shell marriage 
3. Companionship 
4. intract  
5. normal 
6. free 
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اي که در آن است از عاشقانه تا رسمی و منفعالنه تقسیم کنیم به طوري که در یک رابطـه عاشـقانه شـاهد     عاطفه

در . مناسبات رسمی حاکم اسـت اوج رابطه هستیم و در رابطه رسمی و مفعالنه، کمترین حس عاطفی و بیشترین 

ایست که در آن زن و مرد به دلیل درگیـر شـدن بیشـتر از حـد در برخـی اخـتالالت و        نتیجه طالق عاطفی رابطه

این رابطه هنوز . کنند تعارضات ارتباطی و زناشویی میزان کمی از عاطفه را در جریان ارتباطشان لمس و تجربه می

هاست  معموال آسیب پنهان خانواده طالق عاطقی. اما دیگر عاشقانه هم نیستبه رابطه خصمانه تبدیل نشده است، 

یابد و میلی به ترمیم آن از سوي هیچ یـک از طـرفین دیـده     شود و سرمایه عاطفی زوجین تقلیل می می 2که انکار

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1391نورمحمدي،(شود  نمی

  طالقیندهاي انتقالی عمده در امر فرآ - 1- 2-3

چنانچه زوجی تصمیم به طـالق بگیـرد تعـدادي مراحـل     ) 1386به نقل از بخارایی، (به اعتقاد بل یوهانان    

سازد که زوجی کـه از   او شش مرحله متداخل را متمایز می. انتقالی عمده در سبک زندگی و نگرش باید طی شود

هـایی   هـا و تـنش   ین مراحل ممکن است دشواريي ا ها را پشت سر بگذارند، همه شوند ناچارند آن یکدیگر جدا می

  :گذارد ها تاثیر می پدید آورد که بر زن و شوهر، فرزندان، خویشاوندان و دوستان آن

تنش فزانـده میـان زن و شـوهر، کـه معمـوال بـه       . ي زناشویی رو به زوال است گر رابطه بیان: طالق عاطفی. 1

 .انجامد جدایی می

 .شود ي آن به ازدواج پایان داده می ها و دالیلی است که بر پایه همتضمن زمین: 3طالق قانونی. 2

 .شود ها مربوط می به تقسیم ثروت و دارایی: 4طالق اقتصادي. 3

 .گیرد مسائل نگهداري کودك و حتی مالقات را دربر می: طالق هماهنگی میان والدین. 4

شود که فرد طـالق گرفتـه بـا آن     عی مربوط میها و سایر روابط اجتما به تغییر در دوستی: 5طالق اجتماعی. 5

 .سرو کار دارد

از طریق آن فرد باید پیوندها و وابستگی عاطفی را قطع کند و یا الزامات تنها زیست رو به رو : 6طالق روانی. 6

  .شود

  مشخصات طالق عاطفی - 2- 2-3

اي است که هر یک از زوجین نسبت به دیگري تصور خوبی نـدارد   از دیدگاه روانشناسی، طالق عاطفی دوره   

این مساله زمانی به وجود ). 1393به نقل از عباس حسینی،  2001، 7کورنیک(بیند  و دیگري را در حالت منفی می

در ایـن حالـت بـه اهـداف و امیـال      . داشت آید که هر یک از زوجین بپذیرد که آینده خوشی با دیگري نخواهد می

                                                                                                                                

1. abscission  
2. denial 
3. lawful 
4. economic 
5. social 
6. psychic 
7. kornic 
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شود و درخواست اولیه طالق به معناي گرفتن طالق نیست، بلکه زندگی با کیفیت بهتر خواستن  دیگري توجه نمی

یک نکته جالب توجه که توسط بسیاري از محققان گزارش شده است آنست که زنان شاید ). 1993گاتمن، . (است

کنـد، در زمـان پـیش از     طه یا خصوصیاتی که دارند و یا اینکه جنس آنها ایجاب مـی به علت عالقه به نگهداري راب

تري دارند و بیشتر از مردها قادرند که مشکالت پیش از طالق را شناسایی کنند، براي آنها  طالق، حالت پر استرس

؛ مردهـا احتمـال   پیونـدد  سالها قبل از درخواست طالق قانونی بـه وقـوع مـی   ) درون خودشان(زمان طالق عاطفی 

طالق را به عنوان یک شـوك نگـاه   ) درخواست(خبر باشند و ممکن است  بیشتري دارد که از مشکالت زناشویی بی

کند به جلوگیري از بحث و مشاجره همسرش تا از تحریکات روانی کـه در نتیجـه تعـارض بـا      کنند؛ مرد شروع می

د به انباشتن اختالفات و مشکالت تا جایی که کامال از کن زن شروع می. شود، خود را محافظت کند زنش حاصل می

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1970، 3؛ بهالین1989، 2؛ رایکو1986، 1رایس و رایس(شود  مرد متنفر می

سـال قبـل از آن اتفـاق     5تا  3بینند، معموال بیش از  طالق عاطفی از زمانی که زوجین تقاضانامه طالق را می

مردان به طور عامه، چه تقاضا دهنده طالق باشند چـه نـه، معمـوال تمایـل بیشـتري بـه       ) 1993گاتمن، (افتد  می

  که از آن به عنوان وابستگی عاطفی به همسر ) پس از طالق(بازگشت . دهند  بازگشت و آشتی از خود نشان می

رابطـه عکـس   ) به اصطالح جـا افتـادن  (به زندگی پس از طالق شود با میزان خو گرفتن و عادت کردن  یاد می

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1993، گاتمن، 1995مک گلدریک، (دارد 

 :در مورد طالق عاطفی به موارد زیر اشاره دارند) 1989(و گاتمن ) 1970(بهالین 

  کننـد و در   تجربـه مـی   مردها اغلب پس از طالق، ناراحتی، عصبانیت گله گذاري کردن، افسـردگی را

کننـد، مگـر بـه     البته آنها کامال طالق عاطفی را تجربه نمـی . یابند نهایت به پذیرش درونی از طالق دست می

 .مرحله آخر برسند

 هاي مختلـف مثـل عصـبانیت، تهـاجم تـا       تقالي مردها در مرحله طالق عاطفی ممکن است به شکل

 .وابستگی به افسردگی شدید نمود پیدا کند

 ترین راه براي غلبه بر مشکالت عاطفی است و براي بسـیاري   دادن به یک رابطه جدید، متداول شکل

 .افتد از مردها این اتفاق قبل از آنکه روند طالق قانونی شود، اتفاق می

 ها در درونشان  به وجود آمده است، زن  اکثر مردهاي فوق الذکر، که طالق عاطفی در طول سال

فقط برایشان نقش یک تسهیل بخشی را داشته که آنها را در ترك همسرشان ) گرشانگرفتن رابطه دی(دیگر 

 .یاري کند

  مراحل طالق عاطفی -3- 2-3

  ):1393؛ به نقل از عباس حسینی، 2000، 4براون(طالق عاطفی شامل شش مرحله است 

  :سرخوردگی و ناامیدي از همسر - اول  مرحله

                                           
1. rays & rats 
2. Rico 
3. behalien  
4. bravon  
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این . باشد انجامد و اغلب به صورت کالمی می سال به طور می 12این مرحله در مورد بعضی از زوجین حدود 

از دیگر مشخصات این مرحله . شود مشخص می 1مرحله، با احساسات مبهم نارضایتی، رنجش و احساس خیانت

فاصله گرفتن از هم و بررسی . کنند این است که مشکالت واقعی هستند، اما زوجین مشکالت را واقعی تلقی نمی

براي جدا شدن در این  2و قوت طالق از دیگر مشخصات این مرحله است، طراحی یک استراتژينقاط ضعف 

از مشخصات اصلی  3افتد و احساس ترس، انکار، اضطراب، گناه، عشق، خشم، افسردگی و سوگ مرحله اتفاق می

  ).1387ابراهیمی، احمدي و عابدي، (دیگر این مرحله است 

  اظهار نارضایتی -مرحله دوم

ابراز نارضایتی و یا . شود ماه قبل از اینکه درگیر مراجع قانونی شوند، واقع می 12تا  8در این مرحله حدود 

دوگانگی نسبت به همسر و احساسات تنش، گناه، تردید، سوگ، شکایت و نیز دلتنگی و نیاز به مشاوره زناشویی از 

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  8213؛ ظهیر الدین، 1385رحمت اللهی، (مشخصات این مرحله است 

  تصمیم به طالق - مرحله سوم

شود، فاصـله عـاطفی زیـاد و بنـدرت بازگشـت پـذیر،        ماه قبل از مراجعه به مراجع قانونی واقع می 12حدودا 

هـر دو زوج در ایـن مرحلـه احسـاس     . هاي این مرحله است احساس افسردگی، عزت نفس پایین و خشم از ویژگی

همچنین زوجین نسبت به خانواده خود در آینده احسـاس اضـطراب،   . اند طرف مقابل قربانی شده کنند، توسط می

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  1380؛ دهقان، 1375براتی، (کنند  رنجش، خشم، غمگینی و گناه می

  اجراي تصمیم به طالق - مرحله چهارم

دگی، تصمیم وفاداري بـا دوسـتان، آشـنایان و    جدایی فیزیکی، جدایی عاطفی، تصمیم سریع، انتخاب محل زن

. شـوند  فرزندان معموال وقتی طالق به این مرحله برسـد، از آن مطلـع مـی   . هاي این مرحله است خانواده از ویژگی

هـاي ایـن مرحلـه اسـت      احساسات ضربه روحی ناگهانی، وحشت، ترس، شرم، گناه و نیز سرزنش از دیگـر ویژگـی  

  ).1393به نقل از عباس حسینی،  2000، 4کوهلین و انگلستی(

  5پذیرش - مرحله پنجم

بدسـت آوردن مجـدد احسـاس قـدرت،     . هاي عاطفی، پذیرفتن اینکه این ازدواج خرسند نبوده است سازگاري

هـاي   کنترل خلق برنامه براي زندگی در آینده، خلق یک هویت جدید، کشف استعدادها و منابع جدیـد از ویژگـی  

این مرحله توجه زوجین به آینـده  در . شد میانجیگري در زمینه طالق نیز در این مرحله واقع می. این مرحله است

  ).1386کاوه، (اند  اي است که براي آینده طراحی کرده و برنامه

   

                                           
1. betrayal 
2. strategy  
3. lamentation  
4. kohlein & englesty  
5. acceptance  
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Abstract : with regard to high divorce rates and marriage problems in the country, and role of life early 
experiences in the occurrences and the emergence of these problems, and as well lack of research and 
contradiction of viewpoints in respect of couples’ role on making these problems, in due for identifying 
relationship of early incompatible semischemes  and self differentiability with marital fatigue and emotional 
divorce ,this research was conducted by means of descriptive method, from kind of correlative study, and through 
questionnaire with statistical sample of 370 people from married man and women. General results obtained from 
this research showed that children early experiences has meaningful role in marital fatigue and emotional divorce. 

Research Aim:  identifying relationship of early incompatible semischemes  and self differentiability with marital 
fatigue and emotional divorce of couples. 
Prediction of marital fatigue and emotional divorce based on early incompatible semischemes and couples’ 
selfdifferentiability. 
Research method:  this research is applied in terms of purpose and is descriptive and correlative in terms of doing 
method. Data collecting method is based on collecting scores of questionnaire and related statistical tests were 
used for data analyzing. Statistical people of this study were city’s all married man and women in 2017 year. 
Total number of this people was estimated 15000 people by referring city’s register office. With regard to the 
Morgan’s table for this volume of society, number of interested sample is 370 people. 
Findings:  it can be said that existence of early incompatible semischemes  is rooted in many problems and 
several disorders. semischemes which rooted in persons’ childhood stage indeed identify expectations, how to 
understand events  and how to reaction to them that establish a framework for person life and these factors is 
accompanied with person even to elderly. If these semischemes has been grown incompatibly in childhood 
resulted in several problems especially in field of marriage and in relationship each others. results from this 
research approved above mentioned cases.  

Conclusion:  based on results obtained from this study, it can be said concisely that early incompatible 
semischemes and self differentiability have a meaningful impact on marital fatigue and emotional divorce of 
couples and researches hypotheses were supplied. Therefore, according to this research, it was recommended that 
in order to decreasing marriage problems, consultation sessions and group sessions was hold after and before of 
marriage for young couples and trying to consolidation of family organization through different supports, and 
various results about such researches was announced to related centers and organizations for preventing problems 
in couples  and learning them 
Keywords: early incompatible semischemes,  self differentiability , marital fatigue , emotional divorce. 
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