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Abstract 

Introduction: Emotional divorce is an abnormality in family system that transforms couples into 

marriages that lack love, companionship and friendship. The aim of this study is to determine the 

association between child maltreatment and emotional divorce by mediating roles of attachment 

styles, early maladaptive schemas and difficulties in emotion regulation. 

Methods: This is a descriptive-correlational study. The statistical population consists of all married 

women and men in Tehran in 2016. 150 married couple (75 married women and 75 married men) 

who reside in Tehran in 2016 are selected by Purposive sampling method. The data is collected by 

“Young Schema Questionnaire Short Form”, “Child Abuse and Trauma Scale”, “Adult Attachment 

Scale”, and “Difficulties in Emotion Regulation Scale” questionnaires. Collected data is analyzed 

using statistical methods (i.e. Pearson's correlation coefficient and path analysis) and SPSS.24 and 

LISREL analysis softwares. 

Results: Results show a significant positive correlation between child maltreatment and 

disconnection/rejection schema domain (P < 0.01, r = 0.394, B = 0.35, t = 4.04). In addition, it 

reveals a positive correlation between this variable and emotional divorce via mediating role of early 

maladaptive schemas (P < 0.01, r = 0.319, B = 0.154, P = 0.0007). There is a positive correlation 

between child maltreatment and difficulties in emotion regulation through mediating role of early 

maladaptive schemas (P < 0.01, r = 0.534, B = 0.175, P = 0.0001).There is a positive correlation 

between insecure attachment styles and emotional divorce via mediating role of difficulties in 

emotion regulation (P < 0.01, r = 0.261, B = 0.08, P = 0.02).There is a positive correlation between 

difficulties in emotion regulation and emotional divorce (P < 0.01, r = 478, B = 0.23, t = 2.71).The 

model of present research was approved (AGFI = 0.99, CFI = 0.96, NFI = 0.96). 

Conclusions: Child maltreatment is directly related to early maladaptive schemas and indirectly 

related to emotional divorce with mediating roles of early maladaptive schemas and difficulties in 

emotion regulation. Child maltreatment causes insecure attachment styles, early maladaptive 

schemas and difficulties in emotion regulation to be formed. Therefore, it is recommended that 

training programs could facilitate the prevention of interpersonal problems and marital 

dissatisfaction in families. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 یهاسبک یا: نقش واسطهیبا طالق عاطف یدر کودک یبدرفتار یهمبستگ

 جانیه میدرتنظ یو دشوار هیناسازگار اول یهاطرحواره ،یدلبستگ
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 چکیده

که فاقد عشق،  سازدیپوچ مبدل م یرا به ازدواج نیزوج یدر نظام خانواده است که زندگ ینابهنجار ینوع یطالق عاطف :مقدمه

با در نظر گرفتن نقش  یبا طالق عاطف یدرکودک یبدرفتار یهمبستگ نییپژوهش تع نیاست. هدف ا یمصاحبت و دوست

 است. جانیه میدر تنظ یو دشوار هیناسازگار اول یهاطرحواره ،یدلبستگ یهاسبک یاواسطه

زنان و مردان متأهل شهر  هیکل رندهیمطالعه در برگ نیا یاست. جامعه آمار یهمبستگ -یفیروش پژوهش حاضر توص :روش کار

به روش هدفمند  45-49مرد متأهل( در سال  55زن متأهل و  55نفر از افراد متأهل ) 156تعداد  انیم نیتهران است که از ا

 "انگیاره فرم کوتاه طرحو یهاپرسشنامه"اطالعات عبارت است از  یپژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآور نیانتخاب و در ا

(Young Schema Questionnaire Short Form ،)"کودک بیسوءاستفاده و آس اسیمق" (Child Abuse and 

Trauma Scale ،)"بزرگسال یدلبستگ اسیمق"(Adult Attachment Scale) ،(Adult Attachment Scale )"اسیمق 

 Difficulties in Emotion) "جانیه میدر تنظ یدشوار اسیمق"( و Emotional Divorce Scale) "یطالق عاطف

Reregulation Scaleبا استفاده از نرم  ریمس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ یآمار یهاها با استفاده از روشداده لی(. تحل

 انجام شد. Lisrelو  29اس اس نسخه  یاس پ یافزارها

 61/6)دار وجود دارد  یمثبت معن یو طرد همبستگ یدگیبر طهیناسازگار ح یهابا طرحواره یدر کودک یبدرفتار نیب ها:یافته

> P ،949/6  =r ،95/6 = B ،69/9 = t)یهمبستگ هیناسازگار اول یطرحواره ها یابا نقش واسطه یبا طالق عاطف ریمتغ نیا نی. ب 

 جانیه میدر تنظ یو دشوار یدر کودک یبدرفتار نی. ب(P ،914/6  =r ،159/6  =B ،6665/6  =P < 61/6)مثبت وحود دارد 

. (P ،599/6  =r ،155/6  =B ،661/6  =P < 61/6)مثبت وجود دارد  یهمبستگ هیناسازگار اول یهاطرحواره یابا نقش واسطه

 < 61/6)مثبت وجود دارد  یبستگهم جانیه میدرتنظ یدشوار یابا نقش واسطه یو طالق عاطف منینا ا یسبک دلبستگ نیب

P ،201/6  =r ،60/6  =B ،62/6  =P)61/6)مثبت وجود دارد  یهمبستگ یو طالق عاطف جانیه میدر تنظ یدشوار نی. ب > 

P ،950/6  =r ،29/6  =B ،51/2 = t) .دیدگردییپژوهش حاضر تا یالگو (44/6  =AGFI ،40/6  =CFI ،40/6  =NFI). 

به  یبا طالق عاطف میمستق ریو به طور غ هیناسازگار اول یبا طرحواره ها میبه طور مستق یدر کودک یبدرفتار نتیجه گیری:

 یدلبستگ یریموجب شکل گ یدر کودک یرابطه دارد. بدرفتار جانیه میدر تنظ ی= و دشوارهیناسازگار اول یواسطه طرحواره ها

 .شودیادارند، م یفرد نیروابط ب بیدر تخر یکه نقش موثر جانیه میتنظدر یو دشوار هیناسازگار اول یو طرحواره ها منیناا

از بروز ارتباطات  ،یها در مورد نحوه رفتار با کودک و فرزندپروربه خانواده یآموزش یهاکارگاه یبا برگزار شودیم شنهادیلذا پ

 .دیبعمل آ یریشگیپ ندهیدر آ ییزناشو یتیو نارضا یفرد نیناسالم ب

 میدر تنظ یدشوار ه،یناسازگار اول یهاطرحواره ،یدلبستگ یهاسبک ،یطالق عاطف ،یدر کودک یبدرفتار واژگان کلیدی:

 جانیه
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مقدمه

ترین نهاد اجتماعی است که براساس ترین و عمومیخانواده قدیمی

ازدواج و پیوند بین یک مرد و یک زن بر اساس نوعی قرارداد شکل 

فردی، اجتماعی، تربیتی، اقتصادی،  گیرد و دارای کارکردهای متنوعمی

باشد. روابط فرهنگی و روانی و نهادی مؤثر برجامعه و سالمت آن می

گیرد و مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می

تر باشد، خانواده و به تبع آن هر اندازه روابط درون خانواده مناسب

ازدواج مبنای  .[1] ار استجامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخورد

شکل گیری خانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب اضمحالل 

طالق آشکار  به دو دسته تقسیم کرد: توانیها را م. طالقشودیآن م

که در آن زوجین با مراجعه به دادگاه به طور رسمی از یکدیگر جدا 

؛ و طالق پنهان که در این حالت زوجین بنا به ضرورت و اجبار  شوندیم

که به این نوع طالق ،طالق خاموش و یا  کنندیبا همدیگر زندگی م

طالق عاطفی نوعی نابهنجاری در نظام  .[2] شودیعاطفی نیز گفته م

 شود و بنا به دالیلیخانواده است که اگر چه به جدائی زوجین منجر نمی

زن و شوهر همچنان در یک محیط و در زیر یک سقف در کنار هم به 

ها به ازدواجی پوچ تبدیل شده است که مشغولند، اما زندگی آن زندگی

در بررسی علل طالق  .[9] باشدیمفاقد عشق، مصاحبت و دوستی 

ادی و حقوقی، به عوامل افزون بر عوامل اجتماعی، اقتصعاطفی 

های دلبستگی ناایمن، روانشناختی مؤثر در این زمینه ازجمله سبک

توانند های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان که میطرحواره

تای سابقه بدرف از بدرفتاری در دوران کودکی نشات بگیرند اشاره نمود.

ول و سازگاری های ناگوار کودکی در زمینه تحدر کودکی و تجربه

شخصیت در دوران بزرگسالی آثار و پیامدهای دراز مدت و ناخوشایندی 

. هنگامی که کودک مورد بدرفتاری به ویژه از سوی والدین [9] دارد

شود که دنیا مکان امنی نیست احساس در او ایجاد میگیرد این قرار می

توان به دیگران اعتماد کرد و نداشتن اطمینان و اعتماد در ایجاد و نمی

 کند و این بی اعتمادی نسبتیا تداوم ارتباط با دیگران اختالل ایجاد می

از جمله متغیرهای  .[5] شودبه دیگران و دنیا موجب افسردگی وی می

د، باشدیگری که روی طالق عاطفی و مشکالت زوجین تأثیر گذار می

دلبستگی در رابطه والد و کودک به رابطه عاشقانه سبک دلبستگی است. 

 ،تواند بر رفتار، شناخت و هیجاناتیابد و میبزرگسالی فرد انتقال می

در هر زمانی از زندگی، از نوزادی تا بزرگسالی تأثیر بگذارد. دلبستگی 

شود و در روابط به طور ارادی و داوطلبانه و یا به طور کامل قطع نمی

هر گونه خللی در یک رابطه دلبستگی دردناک است و موجب سوگواری 

. افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن هنگام تعامل [0] گردددر فرد می

کنند، به همین دلیل با دیگران روابطی بی ناامنی می با دیگران احساس

براساس پژوهشی  .[5] ندکنثبات، هیجانی و توام با حسادت برقرار می

دلبستگی ناایمن با طالق عاطفی و افسردگی و اضطراب باال  یهاسبک

علل فردی و روانشناختی از جمله  سایر .[5]در زنان همراه بود 

. طرحواره مفهومی در [0] ای برخوردارندها نیز از اهمیت ویژهطرحواره

راد پردازد که افروانشناسی شناختی است که به بررسی این نکته می

کنند و چگونه اطالعات اندیشند، چگونه ادراک و پردازش میچگونه می

رشد همکاران، و Young. مطابق نظریه [4] آورندرا به یاد می

ها الگوها یا . طرحوارهدگردها اغلب به دوران کودکی باز میطرحواره

ها، های عمیق و فراگیری هستند که از خاطرات، هیجاندرون مایه

ها و احساسات بدنی در دوران کودکی یا نوجوانی تشکیل وارهشناخت

اند و به شدت ناکارآمدند، درباره خود و در رابطه با دیگران هستند شده

. همانطور که در باال اشاره شد [16] و در سیر زندگی تداوم دارند

د و رگیها به شدت از بدرفتاری در کودکی تحت تأثیر قرار میطرحواره

 ذارد.تواند بر روی طالق عاطفی تأثیر بگخود می

تواند با بد رفتاری در کودکی و نیز از عوامل تأثیر گذار دیگر که می

 رطالق عاطفی مرتبط باشد دشواری در تنظیم هیجان است. به باو

Hofmann & Kashdan ها، های انسانترین قابلیتیکی از مهم

ها متناسب با الزامات های آنتوانایی تنظیم و سازگاری هیجان

. دشواری در تنظیم هیجان به معنای [11] های خاص استموقعیت

ی هاینظمی احساسات نیز به نارسایینظمی احساسات بوده و بیبی

شود. وقتی درتوانایی تجربه، ابراز و استفاده از احساسات اطالق می

ها احساس از دست دادن شود آناحساسات افراد دچار بی نظمی می

ر شوند که دن چیزهایی میکنترل را گزارش داده و مستعد انجام و گفت

. از مشکالت کودکان آزاردیده [12] حالت عادی انجام نخواهند داد

احساس گناه به خاطر حادثه رخ داده و مشکل در  ،[19] دسرزنش خو،

دانند درچه موقعیتی، چه حالت باشد. این افراد نمیتنظیم هیجانات می

هیجانی نشان دهند. احساس وابستگی، ناخشنودی، کنترل کم خود، 

عواطف منفی زیاد، منفی بافی و نداشتن حس شوخ طبعی از دیگر 

. افرادی که تنظیم هیجانی پایینی [19] مشکالت عاطفی این افراد است

ها نایی کمتری دارند. آنهای دیگران توادارند در پیش بینی خواسته

های خود را به خوبی مهار فشارهای محیطی را درک نکرده و هیجان

 دهندکنند و در نتیجه آن در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان مینمی

نشان داد که کودکان  [10] نتایج مطالعات محمدی و همکاران .[15]

های رها شدگی، آزار دیده نسبت به کودکان آزار ندیده در طرحواره

آسیب پذیری، بی اعتمادی/بدرفتاری، نقص/شرم، شکست، سلطه 

و پذیری، فداکاری خودتحول نیافته، استحقاق/بزرگ منشی 

خویشتنداری ناکافی، نمره باالیی کسب کردند. نتایج بدست آمده در 

 باشد و بر اساس نتایجهای قبلی میاین مطالعه همسو با نتایج پژوهش

بدست آمده بین بدرفتاری در کودکی و طرحواره ناسازگاری حوزه 

 [15] باشد. آزاد بخت و وکیلیبریدگی و طرد رابطه معنادار مثبت می

حوزه  5نیز در طی پژوهشی که به عمل آوردند نشان دادند که از بین 

های ناسازگار اولیه فقط حوزه اول )بریدگی و طرد( رابطه منفی طرحواره

ادار نها رابطه معمعنادار با رضایت زناشویی زنان متأهل دارد و سایر حوزه

به بررسی رابطه  [10] با رضایت زناشویی ندارند. حیدری و همکاران

های دلبستگی و صمیمت با بین دشواری در تنظیم هیجان، سبک

های آنان نشان داد که بین رضایت زناشویی زوجین پرداختند. بررسی

دشواری در تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زوجین و بین سبک 

اجتنابی در رضایت زناشویی زوجین رابطه منفی معنادار وجود دارد. 

باشد و های پیشین میمطالعات به عمل آمده همسو با سایر پژوهش

تنظیم هیجانات در عدم رضایت زناشویی  دهد دشواری درنشان می

مؤثر است. از این روی بین دشواری در تنظیم هیجان و طالق عاطفی 

رابطه مثبت وجود دارد. بدرفتاری با کودک در دوران کودکی در شکل 

های ناسازگار اولیه تأثیر های دلبستگی ناایمن و طرحوارهگیری سبک

ر لی افراد دارد. با توجه به تأثیبه سزایی در دوران کودکی و حتی بزرگسا
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 ای در روابط بیناین متغیر در فرآیند تنظیم هیجانات که نقش عمده

تعیین همبستگی بدرفتاری کند، این مطالعه با هدف  فردی ایفا می

های ای سبکدرکودکی با طالق عاطفی با در نظر گرفتن نقش واسطه

ی در تنظیم هیجان های ناسازگار اولیه و دشواردلبستگی، طرحواره

 انجام شد.

 روش کار

 & Tabachnick.باشدیهمبستگی م-پژوهش حاضر توصیفی

Fidell [14] برای محاسبه اندازه نمونه براساس تعداد  یفرمول

)تعداد متعیرهای  N > 50 + 8mاند، متغیرهای پیش بینی ارائه کرده

اینکه تعداد متغیرهای پیش بین  (. بنابراین با توجه بهmپیش بین = 

 0ما با در نظر گرفتن چهار خرده مقیاس بدرفتاری در کودکی برابر 

باشد که اگر در فرمول فوق جایگزین شود تعداد نمونه بدست متغیر می

نفر خواهد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است  119آمده برابر 

و تعداد نمونه آماری  1949از کلیه افراد متأهل ساکن تهران در سال 

. دشدن باشند که به صورت هدفمند انتخابنفر از افراد متأهل می 156

های الزم جهت ورود شرکت کنندگان به پژوهش عبارتند از اینکه مالک

ها سپری شده باشد، داشتن تحصیالت سال از ازدواج آن 2حداقل 

اری ونه بیمحداقل دیپلم، وضعیت اقتصادی متوسط، عدم ابتال به هرگ

 25 بینمشارکت کنندگان جسمانی خاص نداشتن سابقه طالق و سن 

ها در نظر بدین دلیل این مالک سال در نظر گرفته شده است. 95تا 

گرفته شد تا حداالمکان برخی عوامل دیگر از جمله اقتصادی، سن پایین 

ها به عنوان عوامل زمینه ساز طالق بررسی وغیره که قبالً در پژوهش

ده بود حذف شوند و بیشتر عوامل روانشناختی مورد بررسی قرار ش

 باشد.ابزار جمع آوری اطالعات در این پژهش به شرح زیر میگیرند. 

 "های فرم کوتاه طرحواره یانگپرسشنامه"ابزار اندازه گیری شامل 

(Young Schema Questionnaire Short Form( ،)55 

و همکاران  Schmidtهای ه یافتهبر پای Youngسوالی( بود که توسط 

 15. این [26] طرحواره ناسازگار ساخته شده است 15برای ارزیابی 

طرحواره در درون پنج حیطه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد 

مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و  مختل، دیگر جهت

های تحولی اولیه قرار گرفته است های مختل مطابق با حوزهمحدودیت

های حیطه بریدگی سؤال آن که طرحواره 25که در پژوهش حاضر از 

 0سنجد استفاده شد. هر عبارت بر روی یک مقیاس و طرد را می

. نمره باالتر نشان دهنده وجود طرحواره شودای نمره گذاری میدرجه

. برای بدست آوردن نمره هر خرده [22, 21] ه استهای ناسازگار اولی

سؤال محاسبه  5مد میانگین نمره در هر مقیاس در طرحواره ناکارآ

باشد آن  9. چنانچه میانگین نمره هر خرده مقیاس باالتر از گرددیم

. هنجاریابی این پرسشنامه در [29, 22] طرحواره ناکارآمد خواهد بود

تهران  یهانفر از دانشجویان دانشگاه 905ایران توسط آهی بر روی 

تصادفی  یهاوهینفر مذکر به ش 195نفر مؤنث و  252انجام شده که 

 تی، تربیتعالمه طباطبائی، شهید بهش یهااز دانشگاه یاچند مرحله

مدرس و علوم تحقیقات انجام شد. همسانی درونی این پرسشنامه با 

و درجمعیت مذکر 45/6استفاده از کرونباخ در جمعیت مؤنث 

پرسشنامه توسط ذوالفقاری و همکاران  . این[25, 29] بدست آمد40/6

ها . در پژوهش آن[25, 20]نفر از زوجین اجرا  شده است  56روی 

ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای 

این  یهاپایایی عامل .[25, 20] بدست آمد 49/6کل پرسشنامه 

نفری از  519دریک نمونه  [20]پرسشنامه توسط دیونداری و همکاران 

بین  یادانشجویان با استفاده از روش بازآزمایی در دامنه

ن همسانی درونی پرسشنامه اند. همچنیگزارش داده شده05/6تا06/6

 .[24, 20] اندبدست آمده49/6از طریق آلفای کرونباخ برابر 

 "پرسشنامه ضربه کودک"به منظور سنجش بدرفتاری از مقیاس 

(Child Trauma Questionnaireاستفاده م )این شودی .

ساخته شده است و در  [96]کاران و هم Bernstienپرسشنامه توسط 

آن ارائه شد. این مقیاس آزاردیدگی  یاماده 59نسخه نهایی  1445سال 

و یک نمره کلی به دست  دینمایدازه گیری مرا در پنج زیر مقیاس ان

. پنج زیر مقیاس این شودیکه مقیاس بدرفتاری کلی نامیده م دهدیم

پرسشنامه شامل آزار عاطفی، آزار جسمی، آزار جنسی، غفلت عاطفی و 

ها از یک مقیاس پنج . به منظور نمره گذاری مادهباشدیغفلت جسمی م

به  [96]همکاران  و  Bernstien. شودیلیکرت استفاده م یادرجه

پایایی عوامل مختلف را با دو روش  [91]نقل از میکائیلی و همکاران 

اند. شهنی گزارش کرده 49/6تا  54/6بازآزمایی و آلفای کرونباخ بین 

در پژوهش خود به منظور تعیین اعتبار این  زین [92]ییالق و همکاران 

دانش آموز دختر دوره راهنمایی در شهر اهواز  956پرسشنامه بر روی 

از روش تحلیل عوامل استفاده کردند که عوامل بدست آمده  00سال 

نامه بوده و پایایی عوامل مختلف آن پرسش یهااسیمنطبق با خرده مق

بدست آمد. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه بازنگری  49/6تا  05/6بین 

سؤال  20ابزار خودگزارشی شامل  نیشده استفاده شده است. ا

 ها با یکدیگر جمعکه در آن سؤال باشدی)هرگز=صفر تا همیشه=پنج( م

 ین هر خرده مقیاستا میانگ شوندیسپس به تعداد تقسیم م شوندیم

محاسبه گردد و از چهار خرده مقیاس )بهره کشی جسمی، بهره کشی 

ه ها بکالمی، بهره کشی هیجانی و جنسی( تشکیل شده است. پاسخ

نمره گذاری شده، کمترین نمره  یاصورت طیف لیکرتی پنج درجه

که هر چه  باشدیم 112کسب شده در این مقیاس صفر و بیشترین آن 

در  .باشدیبیشتر باشد نشان از وجود آسیب بیشتر در او منمره فرد 

پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 

، بهره کشی 04/6 یبرای بهره کشی جسمی ضریب آلفا استفاده شد و

و  05/6 یوبهره کشی جنس 04/6 یجانی، بهره کشی ه00/6 یکالم

های جهت اندازه گیری سبک بدست آمد. 05/6پایایی کلی این مقیاس 

 Adult) "مقیاس دلبستگی بزرگسال"ز دلبستگی بزرگساالن ا

Attachment Scale) Hazan & Shaver این . [99] استفاده شد

مقیاس در ایران در دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است. 

. قسمت اول سه سبک دلبستگی باشدیمقیاس دارای  دوقسمت م

 لیکرت)هیچ یادرجه 5عبارت درمقیاس  21تنابی و دوسوگرا با ایمن،اج

که به هریک  باشدی(م5=  وخیلی زیاد 9=  ؛زیاد9=  ؛متوسط2=  ؛کم1= 

دلبستگی ایمن،اجتنابی و دوسوگرا هفت گویه تعلق  یهااز سبک

. در این پرسشنامه از قسمت اول استفاده شد. برای تعیین نمره ردیگیم

عددی گویه های  یهادلبستگی،ارزش یهااز سبکهر فرد در هریک 

. باالترین [99] شودیتقسیم م 5مرتبط با هرسطح بایکدیگر جمع و بر 

 .[95] دکنینمره در این قسمت سبک دلبستگی عمومی فرد را تعیین م

ایمن،اجتنابی و دوسوگرا  یهااسیضریب آلفای کرنباخ هریک از زیر مق

به ترتیب  هاینفر دانشجو برای کل آزمودن 296در مورد یک نمونه 

بود که نشانه همسانی درونی باالی مقیاس 52/6و  52/6، 59/6
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ی گ. ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس دلبستباشدیدلبستگی بزرگسال م

هفته برای  2نفری در دو نوبت با فاصله  96بزرگسال برای یک نمونه 

. روایی محتوایی این [95, 90] محاسبه شد r=  42/6هایکل آزمودن

چهار نفر از متخصصان روان  یهامقیاس با سنجش همبستگی بین نمره

 50/6تا59/6شناسی مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب همبستگی از 

برای سبک دلبستگی اجتنابی 50/6تا06/6ایمن،برای سبک دلبستگی 

برای سبک دلبستگی دوسواگرا بدست آمد که همگی 50/6تا09/6و از

 "مقیاس طالق عاطفی" .[95] معنادار هستند &=  61/6در سطح

(Emotional Divorce در )ای به صورت و گزینهگویه به شکل د 29

پس از  .[90]تنظیم شده است  Gottman( توسط 6( یا خیر )1بلی )

های مثبت، چنانچه تعداد آن برابر هشت و باالتر باشد، جمع کردن پاسخ

به معنای این است که زندگی زناشوییِ فرد در معرض جدایی قرار داشته 

 & Pourhosseinو عالئمی از طالق روانی در وی مشهود است. 

Bidast  در پژوهشی پایایی کل این آزمون را با استفاده از آلفای

. روایی صوری این پرسشنامه با نظر [94] بدست آمد 49/6کرونباخ 

موسوی و همکاران برای بدست آوردن روایی متخصصان تأیید گردید. 

صله از یکدیگر، احساس سازه از تحلیل عاملی چهار عامل جدایی و فا

تنهایی و انزوا، نیاز به همراه و هم صحبت و احساس بی حوصلگی و بی 

قراری را مشخص کرد. مقادیر اشتراک و بار عاملی گویه های مقیاس 

قرار داشته  06/6تا94/6نشان داد که بار عاملی همه سؤاالت در دامنه 

 .[96] و دارای بارعاملی قابل قبولی بودند

 Difficulties in Emotion) "مقیاس دشواری در تنظیم هیجان"

Regulation Scale سوالی است که به  90( این مقیاس یک پرسشنامه

های معنادار بالینی ساخته شده است و تفاوت Gratz & Roemerه وسیل

و حداکثر  90حداقل نمره  .[91] کنددر تنظیم هیجانی را اندازه گیری می

التر به معنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجانی انمرات ب خواهدبود. 106

عامل  0تحلیل عاملی وجود  .[92] . به نقل از عزیزی و همکارانباشدیم

هیجانی،دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری  یهاعدن پذیرش پاسخ

در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی،دسترسی محدود به راهبردهای 

مطالعات نشان . [99, 92] هیجانی را نشان دادتنظیم هیجانی و عدم وضوح 

باشد. اند که این ابراز از همسانی درونی باال و روایی مطلوبی برخوردار میداده

 49/6این ابزار مطلوب و پایایی آن روایی Gratz & Roemer مطالعهدر

به بررسی پایایی و روایی این  این پژوهشگران .[91] گزارش شده است

نفری از دانشجویان دوره کارشناسی نیز پرداختند.  954مقیاس در نمونه 

(و درهمه زیرمقیاس 49/6این مقیاس در نمره کل )ضریب آلفای کرونباخ

در ایران . [99] (ثبات درونی خوبی را نشان داد06/6ها)ضریب آلفا بزرگتر از

و برای  00/6فای کرونباخ میکائیلی منیع پایایی کل پرسشنامه با روش آل

آلفای کرونباخ .[99] گزارش کرده است00/6تا54/6ها بین خرده مقیاس

ا هبرای تجزیه و تحلیل داده برآوردشد. 04/6این مقیاس در پژوهش حاضر 

از روش آماری توصیفی و استنباطی، آزمون سوبل، تحلیل مسیر به کمک 

 لیزرل استفاده شد.و  29های اس پی اس اس نسخه نرم افزار

 هایافته

نفر زن بودند.  55نفر مرد و  55نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر،  156از 

 9/4نفر ) 19درصد( شرکت کنندگان دارای تحصیالت دیپلم،  20نفر ) 94

درصد(  5/10نفر ) 20درصد( کارشناسی،  5/92نفر ) 09درصد( فوق دیپلم، 

 تایجدرصد( دارای تحصیالت دکتری بودند. ن 9/9نفر ) 5کارشناسی ارشد و 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی متغیرهای پژوهش 

با طالق عاطفی )طرحواره های ناسازگار، دشواری در تنظیم هیجان، 

مثبت و معنی  رابطه 1جدول دلبستگی و بد رفتاری در کودکی،  یهاسبک

حیطه بریدگی با طالق  طرحواره های ناسازگاربین داری وجود دارد. رابطه 

(، رابطه بین دشواری در تنظیم هیجانی و P ،550/6  =r < 61/6عاطفی )

(، رابطه بین سبک دلبستگی نا ایمن P ،950/6  =r < 61/6طالق عاطفی )

( و رابطه بد رفتاری در کودکی و P ،201/6  =r < 61/6و طالق عاطفی )

مبستگی بین طرحواره (. بیشترین هP ،914/6  =r < 61/6طالق عاطفی )

باشد. در ادامه به بررسی الگوی به دست های ناسازگار و طالق عاطفی می

، ضرابط همبستگی 1جدول شود. در آمده از طریق تحلیل مسیر پرداخته می

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد بین متغیرهای پژوهش ارائه شده و 

اشاره گردیده است. 2و  9جداول مستقیم نیز در مسیرهای مستقیم و غیر 

 یعاطف با طالق یدلبستگ یهاو سبک جانیه میدر تنظ یدشوار ،یدر کودک یناسازگار، بدرفتار یهاطرحواره یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا :1جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرها

     1 های ناسازگار. طرحواره1

    599/6 1 . دشواری در تنظیم هیجان2

   999/6 921/6 1 . سبک دلبستگی نا ایمن3

  949/6 200/6 910/6 1 . بدرفتاری در کودکی4

 550/6 950/6 201/6 914/6 1 . طالق عاطفی5

 **65/6 > P 

 

 ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم :2جدول 

 B t P مسیرها
 661/6 69/9 95/6 بد رفتاری بر روی طرحواره ناسازگار

 661/6 05/5 95/6 طرحواره ناسازگار بر روی دشواری در تنظیم هیجان

 62/6 51/2 29/6 دشواری در تنظیم هیجان بر روی طالق عاطفی

 661/6 92/9 99/6 هیجاندلبستگی نا ایمن برروی دشواری در تنظیم 
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 ضرایب استاندارد مسیرهای غیر مستقیم :3جدول 

 B Zsobel P مسیرها

 661/6 21/9 155/6 ای طرحواره ناسازگاربد رفتاری بر روی دشواری در تنظیم هیجان با نقش واسطه

 6665/6 90/9 159/6 طرحواره ناسازگار یابدرفتاری برروی طالق عاطفی با نقش واسطه

 61/6 99/2 11/6 ای دشواری در تنظیم هیجانطرحواره ناسازگار بر روی طالق عاطفی با نقش واسطه

 62/6 91/2 60/6 ای دشواری در تنظیم هیجاندلبستگی نا ایمن برروی طالق عاطفی با نقش واسطه

 

 تحلیل مسیر روابط بد رفتاری در کودکی، طرحواره های ناسازگار، سبک دلبستگی نا ایمن، دشواری در تنظیم هیجان و طالق عاطفی :1 تصویر

 

ای طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک دلبستگی ناایمن و دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط نیکویی برازش مدل نقش واسطه یهاشاخص :4جدول 

 ی در کودکی با طالق عاطفیبین بدرفتار

 

شود مدلی که بهترین برازش را با مشاهده می 1همانطور که در دیاگرام 

رفتاری در کودکی به طور ها فراهم کرده است مدلی است که در آن بد داده

، P ،95/6  =B < 61/6های حیطه بریدگی و طرد )مستقیم با طرحواره

69/9  =t61/6ها به طور مستقیم با طالق عاطفی )(، طرحواره > P ،99/6 

 =B ،24/5  =t( سبک دلبستگی ناایمن با دشواری در تنظیم هیجان ،)61/6 

> P ،99/6  =B ،92/9  =tاری در تنظیم هیجان (، طرحواره با دشو

(61/6>P ،95/6  =B،05/5 = t و دشواری در تنظیم هیجان با طالق )

داری ( ارتباط مستقیم و معنیP ،29/6  =B ،51/2  =t < 61/6عاطفی )

بد رفتاری بر روی دشواری در تنظیم هیجان با نقش به عالوه تأثیر دارند. 

(، P ،21/9  = Zsobel ،155/6  =B < 61/6ای طرحواره ناسازگار )واسطه

 ای دشواری درتأثیر طرحواره ناسازگار بر روی طالق عاطفی با نقش واسطه

بدرفتاری  ری( تأثP ،99/2  = Zsobel ،11/6  =B < 61/6تنظیم هیجان )

 P ،90/9 < 61/6)طرحواره ناسازگار  یابرروی طالق عاطفی با نقش واسطه

= Zsobel ،159/6  =Bایمن بر روی طالق عاطفی با دلبستگی نا ری(، تأث

، P ،91/2 = Zsobel < 62/6ای دشواری در تنظیم هیجان )نقش واسطه

60/6  =Bای متغیرهایباشند که نشان از نقش واسطهدار می( همگی معنی 

های ناسازگار و دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط بین بد رفتای طرحواره

ن همانطور که درمدل برازش باشد. همچنیدرکودکی و طالق عاطفی می

شود بدرفتاری در کودکی تأثیر معنی داری بر روی سبک شده دیده می

دلبستگی نا ایمن ندارد و این مسیر در مدل برازش شده حذف شد. در 

 های نیکویی برازش مدل آورده شده است.شاخص 1جدول 

که مقدار خی دو با توجه دهد های نیکویی برازش الگو نشان میشاخص

به درجه آزادی معنی دار نیست، لذا الگوی پیشنهادی پژوهشگر با 

با کفایت  یها برازش دارد. نسبت خی دو بر درجه آزادی در الگوهاداده

است و هر قدر به صفر نزدیکتر باشد بهتر است که در اینجا  2کمتر از 

( df=  5یعنی )تقسیم بر درجه آزادی  65/4نیز نسبت خی دو یعنی 

باشد. ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب می 2کمتر از  01/1یعنی 

(RMSEA برای الگو )های خوب، است. این شاخص برای مدل 699/6

است و لذا برای  16/6تر از های ضعیف، بزرگو برای مدل 65/6کمتر از 

مدل حاضر قابل قبول است. شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

دیده  9جدول هستند. همانطور که در  40/6خوب باالتر از های مدل

=  44/6ها نیز حاکی از برازش مدل هستند )شود، همة این شاخصمی

AGFI ،40/6  =CFI ،40/6  =NFIها )(. سایر شاخصRFI, GFI, 

NFI, NNFI ها تر باشند بهتر است که این مالکنزدیک 1( هر قدر به

 اند.ر پژوهش حاضر همگی برآورده شدهنیز د

 بحث

ای سبک دلبستگی نا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

ایمن، طرحواره های ناسازگار و دشواری درتنظیم هیجان در ارتباط با 

بدرفتاری در کودکی و طالق عاطفی بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از 

مستقیم با متغیرهای طرحواره  این بود که بدرفتاری در کودکی به طور

های ناسازگار های ناسازگار و به طور غیر مستقیم و به واسطه طرحواره

با طالق عاطفی رابطه دارد. این مطالعه با مطالعات پیشین از سوی 

Calvete [95] ،Motley [90]و فرازمند  [95]ن ، طاهر و همکارا

توان تبیین نمود که تجربه باشد. بنابراین، چنین میمی همسو [90]

 هایبدرفتاری عاطفی در دوران کودکی از طریق شکل گیری طرحواره

ف ناپذیر و افراطی بوده و ناسازگار اولیه که ساختارهای شناختی انعطا

شوند، باعث سوءگیری منفی در تفسیر اطالعات شناختی و هیجانی می

 2 df P value RMSEA GFI CFI NFI SRME شاخص

 65/6 40/6 40/6 40/6 699/6 9956/6 5 65/4 مقدار
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توانند آشفتگی روانی در بزرگسالی را پیش بینی کنند و زمینه ساز می

های به از بررسی .دروابط عاطفی ناپایدار و سرد در بین زوجین شون

کی و دشواری عمل آمده چنین بدست آمد که بین بدرفتاری در کود

های ناسازگار اولیه رابطه ای طرحوارهدر تنظیم هیجان با نقش واسطه

دارند که نیز بیان می و همکاران Krauseمثبت وجود دارد. 

های دوران کودکی با ایجاد راهبردهای نامناسب تنظیم بدرفتاری

هیجان مانند، بازداری عاطفی یا اجتناب برای مقابله با تجارب هیجانی 

 سازدی زمینه را برای اختالل در تنظیم هیجانات فرد فراهم میمنف

[94 ,56]. 

م تنظی یهاان جنبهفرد، فقد یابا این وجود عالوه بر راهبردهای مقابله

 .باشدیهیجان مانند ادراک حسی نیز در عدم مدیریت هیجانات مؤثر م

احتمالی درباره رابطه بین بدرفتاری در کودکی با  یهانیییکی از تب

آسیب زا، شکل گیری  یهابدتنظیمی هیجانی این است که تجربه

ه ب داًیبازشناسی و برچسب زنی به حاالت هیجانی را شد یهاییتوانا

. کندیو روند طبیعی اکتساب این دو توانایی را مختل م اندازندیم ریتأخ

ضروری برای پردازش  ی، ابزارهاجانیتوانایی مشخص کردن و توصیف ه

رون ها به دهیجانی و منسجم سازی و تلفیق کردن این تجربه یهاتجربه

کودکان در معرض آسیب قرار  ی. وقتدیآیزندگی روزمره به حساب م

ممکن است از توانایی ناقص خود برای تنظیم هیجان استفاده  رندیگیم

نمایند. مثالً زمانی که حالت چهره فردی به آسانی قابل تشخیص نیست 

یا برای دیگران مبهم است بعضی کودکان تمایل دارند که این حالت را 

. عالوه بر این بدرفتاری روان [51]به عنوان عصبانیت تفسیر کنند 

ی بر درک روشن و واضح فرد از منف ریشناختی در دوران کودکی با تأث

گردد یها منجر به عدم تنظیم هیجانی مهیجانات خود و تجربه آن

تبین نمود که ادامه این ناتوانی بازشناسی و  توانی(. لذا چنین م56)

برچسب زنی هیجانات یا عدم تنظیم هیجانی مناسب با موقعیت که از 

روابط زناشویی  در تواندیبدرفتاری در کودکی نشات گرفته است م

طالق عاطفی را فراهم آورد. همانطور  یهانهیمشکل ایجاد کرده و زم

که نتایج نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه و طالق عاطفی نیز 

 یهاارتباط مستقیم وجود دارد واین نتایج در راستای سایر پژوهش

. پژوهش دیگری باشدیم [9]صرت گرفته از سوی لعل زاده و همکاران 

نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی و 

. طرحواره های ناسازگار [20]صمیمیت زناشویی رابطه منفی وجود دارد 

اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیب رسان هستند که حاصل 

برآورده نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجودآمده اندو 

معتقد است  Young [52 ,59]. [16]وند شیدرسیر زندگی تکرار م

ها که عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار برخی از طرحواره ها به ویژه آن

، ممکن است هسته اصلی اختالالت رندیگیدوران کودکی شکل م

و بسیاری از اختالالت  ترفیت منش شناختی خفشخصیت، مشکال

قراربگیرند. طرحوار های ناسازگار برنحوه تعبیر و تفسیر  5مزمن محور 

طرحواره های  کهیی، ازآنجاگذارندیم ریتجارب و رابطه با دیگران تأث

ناسازگار ناکارآمدند، نارضایتی و عدم صمیمیت در روابط زناشویی را در 

و به همین خاطر است  کنندیا برای جدایی فراهم مپی دارند و زمینه ر

 [16]همکاران  و Young. از نظر [9]شود یکه طالق عاطفی ایجاد م

باشند به لحاظ هیجانی که دارای طرحواره بریدگی و طرد می یافراد

اند )رها شدگی/بی ثباتی( و یا احساس ثبات و غیرقابل پیش بینیبی

زنند )بی اعتمادی/بدرفتاری( و یا کنند که دیگران به آنها ضربه میمی

اینکه قادر به خود افشایی و در میان گذاشتن احساساتشان با دیگران 

کنند تمایالت و نیازهایشان به لحاظ عاطفی از حساس مینیستند و ا

شود )محرومیت هیجانی( و یا دارای احساس جانب دیگران ارضاء نمی

بی ارزش و حقیر بودن کرده و حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، 

سرزنش داشته )نقص/شرم( و یا دچار انزوا و کناره گیری از دیگران 

افرادی که دارای چنین طرح . بیگانگی(شوند )انزوای اجتماعی/می

دلبستگی ایمن و رضایت بخشی  توانندی، نمهای ناسازگاری هستندواره

حبت، ، متیها به ثبات، امنبا دیگران ایفا کنند و براین باورند نیاز آن

از دیگر نتایج پژوهش  .[16, 9]عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد 

های دبستگی نا ایمن )ترکیب اضطرابی و حاضر رابطه بین سبک

ر ای دشواری داجتنابی( با طالق عاطفی با در نظر گرفتن نقش واسطه

ی هاهای اولیه از والدین و ایجاد سبکجداییباشد. تنظیم هیجانی می

 کندر افراد میدلبستگی ناایمن مسیر را برای بدتنظیمی هیجانی د

های دلبستگی به تنهایی منجر به طالق عاطفی . بنابراین، سبک[59]

شوند بلکه زمینه ساز بد تنظیمی هیجانی شده و فردی که در روابط نمی

بین فردی قادر به تنظیم هیجانات خود نباشد در زندگی زناشویی 

مطابق با مطالعات صورت گرفته،  مستعد طالق عاطفی خواهد شد.

های های تنظیم هیجانسبککسانی که از دلبستگی ایمن برخوردارند، 

سازش یافته داشته و در ارتباطات بین فردی از همدلی برخوردارند و 

شود، در مقابل کسانی که از ها دیده میآشفتگی فردی ناچیزی در آن

 های تنظیم هیجانی سازشسبک دلبستگی ناایمن برخوردارند از سبک

 هیجانی و کم بهره مندند، دچار ذهنی آشفته، دچار ناتوانینایافته بهره

 باشند.از همدلی می

 گیرینتیجه

اره وبدرفتاری در کودکی به طور مستقیم با طرح نشان دادند که هاافتهی

های ناسازگار اولیه و به طور غیر مستقیم با طالق عاطفی به واسطه 

 طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان رابطه دارد.

موجب شکل گیری دلبستگی ناایمن و طرحواره  بدرفتاری در کودکی

های ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان که نقش موثری در 

با برگزاری  شودیلذا پیشنهاد م .شودیتخریب روابط بین فردی دارند، م

 یهاآموزشی از طریق مسوالن بهداشت روانی و برنامه یهاکارگاه

د نحوه رفتار با کودک و ها در مورآموزشی مرتبط به خانواده

فرزندپروری، از بروز ارتباطات ناسالم بین فردی و نارضایتی زناشویی در 

از محدویت های پژوهش این است که روش  آینده پیشگیری بعمل آورد.

ها باید نمونه گیری در دسترس بود لذا در تعمیم نتایج آن به سایر گروه

 .احتیاط بعمل آورد

 گزاریسپاس

این مقاله، مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد اکرم السادات علوی 

تاریخ  16/49شورای  19926569492664لواسانی با کدپژوهشی 

از دانشگاه تحصیالت تکمیلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  0/12/1949

احمدی طهور ورامین بود که با راهنمایی جناب آقای دکتر محسن 

سلطانی انجام گردید، جا دارد که از همکاری صمیمانه کلیه شرکت 

کنندگان در پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آید.
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