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تژرین بخژش جاوعژه  طالق عاطفی وههترین عاوک از هن گسژیختگی سژاختار بنیژادی هدف:
شژژناختی و  های اجتناب یعنژی خژژانواده اسژژت. پژژوهش حاضژژر بژژا هژژدم بررسژی نقژژش و لفژژه

این وطالعژه روش: بینی طالق عاطفی ههسران صورت پذیرفت.  باور فراشناختی در  یش
. جاوعژه آوژاری پژژوهش کلیژه ههسژران ی بژودگیک پژوهش توصیفی از نوآ ههبسژت

 در دسژترس گیری نهونژههژا بژه روش  کژه از ویژان آنبودنژد  1394در سال  اردبیکشهر 
آوری  زن و شژژژوهر( بژژژه عنژژژوان نهونژژژه انتخژژژاب شژژژدند. بژژژرای جهژژژ  65ههسژژژر ) 125تعژژژداد 

ولژز  (، وقیاس باور فراشناختی2558شناختی سکستون و داگاس ) ها، از وقیاس اجتناب  داده
گژژژاتهن )2554) کژژژارت رایژژژت هژژژاتونو  تفاده شژژژد. ( اسژژژ2558( و وقیژژژاس طژژژالق عژژژاطفی 

چندگانه تجزیه  یرسون و رگرسیون وستقک، ضریب ههبستگی  tهای پژوهش با آزوون   داده
نتاین پژوهش نشان داد بین طالق عاطفی زنان و وردان تفاوت  هج: یجفته و تحلیک شدند.

شژژژژناختی و بژژژژاور  های اجتناب (. هه نژژژژین بژژژژین و لفژژژژه<p 55/5وعنژژژژاداری وجژژژژود نژژژژدارد )
بژژا  (.>p 51/5ق عژژاطفی ههسژژران رابطژژه ونبژژت وعنژژاداری وجژژود دارد )فراشژژناختی بژژا طژژال

، 15/5، حژژواس پرتژژی 17/5، جانشژژینی افکژژار 16/5توجژژه بژژه ضژژرایب بتژژا واپژژم زنژژی افکژژار 
بژژژه شژژژکک وعنژژژاداری طژژژالق عژژژاطفی  16/5و بژژژاور فراشژژژناختی  35/5تبژژژدیک تصژژژور بژژژه فکژژژر 
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کژژه تژژوان نتیجژژه گرفژژت  براین ویبنژژا :گیری نتیجااه(. >p 55/5کننژژد ) ههسژژران را تبیژژین وی
شژژناختی و بژژاور فراشژژناختی در زوژژره وتریرهژژای وژژرتبف بژژا طژژالق عژژاطفی  اجتنابهای  و لفژژه

 بینی آن را دارند. بود و توانایی  یش
 ههسران. شناختی، باور فراشناختی، طالق عاطفی اجتنابهج:  کلید وا  

   مقدمه
کشه های زنمدگی روزانمه، پناهگماهی  کشخانواده ههچون پناهگاهی اس  برای فرار از 

خممدانی،  کممه در آن توافممق و ههمماهنگی حکممن فرواسمم  ثبممات عمماطفی و توافممق  (ر3121)جاو
حاشممد  حممات در بممین ههسممران حممه طممور قابمم  اعتهممادی حمما رضمماخ  بیشممتر آنهمما ههممراه وی

کاسی، دونالن، لوکاس از سوی دخگمر سمالو  و شمکوفایی خمانواده  (ر2636، 1)دیرنفورث، 
کمافی وحکمن حه ر گمر پاخمه و اسماس خمانواده حمه انمدازه  واحا وناسب ههسران واحسته اسم ر ا

نباشد سالو  جسمهی و روانمی خمانواده حمه خطمر خواهمد افتماد )رسمتهی، طماهری، عبمدی، 
رواحممما وناسمممب در جاوعمممه براسممماس رواحممما وناسمممب در خمممانواده شمممک   (ر2635کرومممانی، 

ی برخمموردار اسمم  )لعم  زاده، اصممنری، حصممار گیمرد و حممه تبمع آن جاوعممه از ثبممات بیشمتر وی
کمه فروپاشمی فمردی،  خکی از وههترین آسیب 2(ر طالق3125سرخی،  های خانوادگی اس  

خانوادگی و اجتهاعی را در پمی داشمته و بمرای زنمان نسمب  حمه ومردان اثمرات ونفمی بیشمتری 
کیفیم  زنمدگی و ع2633، 3دارد )ووسایی هلکمرد فرزنمدان (ر عالوه بر این طمالق ههسمران، بمر 

کهتمر 2635، 4گذارد )کرخستوفر، جیهمز، آوماتو نیز تاثیر ونفی وی (ر طمالق در ونماطق روسمتایی 
از ونممماطق شمممهری اسممم  و دلیممم  آن همممن ونسمممجن بمممودن پاخمممه و اسممماس خمممانواده در ونممماطق 

هممای ایرانممی واحسممتگی اقتصممادی  (ر در خانواده2630، 5حاشممد )انممگ و یهممویی روسممتایی وی
شود و ههین اور زوینه ساز طمالق  انشان اغلب وانع طالق رسهی بین آنها ویزنان حه ههسر

1. Dyrenforth, P.S., Kahsy, D.A., Donnellan, M.B. & Lucas, R.E.
2. divorce.
3. Musai, M.
4. Christopher, J.A., James C.D. & Amato, P.
5. Ang, S. & Yaohui, Z.
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کنممدر عممالوه بممر ایممن طممالق عمماطفی خکممی از وشممکالت جممدی در ایممران  را فممراهن وی 1عمماطفی
ادی، تموکلی، بمورح،  که از ویزان شمیوع آن آومار دقیقمی در دسم  نیسم  )حمد  (ر 2631اس  

گر چمه ای پنهان و ثب  نشده  پدخدهطالق عاطفی  که ا در زندگی حسیاری از ههسران اس  
ای نسمب   شوند، اوا حدون هی  احساس و عاطفه زن و شوهر حه طور رسهی از هن جدا نهی

نتماخپ  (ر3111)اشمرفی، دهنمد  حه هن و فقا حمه صمورت همن خانمه حمه زنمدگی خمود اداومه وی
ن شممناختی بمین طمالق عماطفی و پیاومدهای روا( نشمان داد 3122تحقیمق بیمات وختماری )

کممه بممین 3125صممهدی فممرد )ر آن راحطمه وثبمم  وعنمماداری وجممود دارد ( حممه ایممن نتیجممه رسممید 
کمه  کیفی  زندگی ههسمران راحطمه ونفمی وعنماداری وجمود داردر ههسمرانی  طالق عاطفی حا 
کیفی  زندگی ناوطلوبی برخوردار خواهند بمودر لعم  زاده  طالق عاطفی در آنها حات حاشد از 

کممه بممین طرحواره3125و ههکمماران ) هممای ناسممازگار اولیممه و طممالق  ( حممه ایممن نتیجممه رسممیدند 
هممما و  عمماطفی راحطمممه وثبممم  وعنممماداری وجمممود داردر از نظمممر آنمممان حممما شناسمممایی ایمممن طرحواره

کاهش دادر  اصالح آنها وی  توان طالق عاطفی را 
کممه وی اسمم ر  1شممناختی اجتناب توانممد در طممالق عمماطفی ومموثر حاشممدر خکممی از عممواولی 

کمه بمر اسماس آن افمراد افکمار خموخش را در  اجتناب شناختی، انمواع راهبردهمای خهنمی اسم  
گماس جرخان ارتباطمات اجتهماعی تنییمر وی کمالرک و وم  2661، 2دهنمد )سکسمتون و دا (ر 

کمه همر فمردی در برخممورد حما خم  ووقعیم  اجتهماعی فرضمیه هممایی 2662ومانوس ) ( وعتقدنمد 
گیرانمه درحماره  فرضیهاین  سازدر درحاره خود و وحیطش وی گراخانه و سو  کهال  ها وعیارهایی 

کممممه وی گیممممری نشممممانه عهلکممممرد اجتهمممماعی اسمممم   های جسممممهی و  توانممممد ونجممممر حممممه شممممک  
کلم  (ر خافتمه2636، 4)دانماهی و اسمتوپاشناختی شود  روان ( 2660) 5های هموتوی، ههبمر ، 

که اجتناب روانمی وخصوصما شناختی نقش اساسی در وبتال شدن حه اختالتت  نشان داد 
همممای هیجمممانی و  های ومممؤثر افمممراد حمممه وحر  شمممناختی ومممانع پاسمممخ اضمممطراب داردر اجتناب

                                           
1. emotional divorce. 
2 .avoid cognitive. 
3. Sexton, K.A. & Dugas, M.J. 
4. Danahy, L. & Stopa, L. 
5. Holaway, R.M., Heimberg, R.G. & Coles, M.E. 
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کارآومدی نیسم   های ودیرخ  هیجان وی جاخگ خنی راهبرد شود و حمه ههمین دلیم  راهبمرد 
کمه بمین اجتناب2633، 1)شاهار شمناختی و افسمردگی  (ر نتماخپ تحقیقمات نشمان داده اسم  

شناختی حات حاشد فرد وستعد افسردگی خواهمد  ی هرچه قدر اجتنابراحطه وجود داردر خعن
( نیممز 3125نتمماخپ تحقیممق برقممی ایرانممی و ههکمماران )(ر 2632، 2بممود )کلسممی، دخکسممون و لممورا
کممه بممین اجتناب شممناختی و اضممطراب اجتهمماعی راحطممه وثبمم  وعنمماداری وجممود  نشممان داد 

شمناختی و طمالق عماطفی حما  تنابههچنین نتاخپ تحقیمق دخگمری نشمان داد بمین اج داردر
اوید حه زندگی ههسران راحطه ونفی وعناداری وجود دارد )صدری دویرچمی، صمهدی فمرد، 

خادل، حیدری راد و تقی پور،   (ر3121در
حمماور فراشممناختی خمم  وفهمموم چنممد حاشممدر  وی 3حمماور فراشممناختی وتنیممر دخگممر پممووهش

کممه شمماو  دانممش، پممردازت و راهبممرد هممایی وممی خممابی، نظممارت خمما  وجهممی اسمم   کممه ارز شممود 
کمممه در 2660،  4کنتمممرل شمممناخ  را برعهمممده دارنمممد )ومممارتینز (ر فراشمممناخ  وفهمممووی اسممم  

کنتممرل  برگیرنممده حاورهمما، فراخنممد خممابی، نظممارت خمما  کممه شممناخ  را ارز ها و راهبردهممای اسمم  
گمماهی و نظممارت بممر خمم  افکممار تعرخممف شممده اسمم  (ر 2662، 5)ولممزکنممد  وی فراشممناخ  حممه آ

کممردن درحمماره فراخنممد تفکممر اسمم  )هلممن، (ر 2633، 6ت)اخسممکا عممالوه بممر ایممن، فراشممناخ ، فکممر 
خنهارد های اخیر فراشناخ  حه عنوان پاخه و اساس حسمیاری از  در سال ر(2631، 7استیفن، ر
گرفته شمده اسم  )وحهمد خمانی و فرجماد،  اختالتت روان نتماخپ  (ر3111شناختی در نظر 

که ن ق  در فراشناخ  حا انمواع اخمتالتت روانمی و شخصمی  تحقیقات نشان داده اس  
، جمممممارد،  2635و ههکمممماران،  8وممممرتبا اسمممم  )واس، تی سممممکر، فرانسممممی ، هممممام، بمممموک 

کلمی کلمی،  (ر نتماخپ تحقیقمات وختلفمی نشمان داده 2630و ههکماران،  9جیانکارلو، رافاج ، 

1. Shahar, B.
2 .Kelsey, S., Dickson, J. & Laura, C. 
3. metacognitive belief.
4. Martinez, M.E.
5. Wells, A.
6. Iiskala, T.
7. Helen, N., Steffen M. & Reinhard, P.
8.Vohs, J.L., Lysaker, P.G., Francis, M.M., Hamm, J., Buck, K.D.
9. Jared, O., Giancarlo, D., Raffaele, P, Kelly. B, Kelly, A.
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نقمش داردر نتماخپ اس  استفاده از فراشناخ  دروانی در بهبود رضاخ  از زندگی ههسران 
خسممون کمماهش 2661و ولممز ) 1تحقیممق وور گممزار در  ( نشممان داد فراشممناخ  حممات از عواومم  تمماثیر 

تموان رضماخ  از زنمدگی  حاشد و حما آوموزت فراشمناخ  درومانی وی رضاخ  از زندگی افراد وی
ی در پژيهش  ( 2631آنان را افزاخش دادر ولی زاده، حسن وندی، وهرابی زاده هنروند و افکمار )

کمه آوموزت فراشمناخ   با عىًان اثربخشی فراشىاخت درماوی گريه ی   حمه ایمن نتیجمه رسمیدند 
شودر نتاخپ تحقیمق دخگمری  نشمان داد  دروانی حاعز افزاخش رضاخ  از زندگی ههسران وی

کیفیم  رواحما و افمزاخش رضماخ  زناشمویی که  استفاده از فراشناخ  درومانی حاعمز بهبمود 
خان، )عاشوری،  شود ههسران وی  (ر  3121خالقی و صفار

کمممه تعمممداد پووهش همممای انجمممام شمممده در راحطمممه حممما طمممالق عممماطفی ههسمممران  از آنجمممایی 
کنون پووهشمممممی نقمممممش حممممماور فراشمممممناختی و  وحمممممدود اسممممم  و حممممما توجمممممه حمممممه اخنکمممممه تممممما

شممناختی را در طممالق عمماطفی ههسممران بررسممی نکممرده اسمم ، پممووهش حاضممر حمما  اجتناب
شمناختی و حماور فراشمناختی حما طمالق عماطفی  اجتناب های هدن بررسی راحطمه بمین وؤلفمه

شمناختی و  های اجتناب بینی طالق عاطفی آنها بر اساس وؤلفمه ههسران و ههچنین پیش
 حاور فراشناختی صورت پذیرف ر

 روش
کلیمممه  روت ایمممن پمممووهش توصمممیفی، از نممموع ههبسمممتگی بمممودر جاوعمممه آوممماری پمممووهش 

ا توجه حه اخنکه در تحقیقمات توصمیفی حمداق  بودندر ح 3125ههسران شهر اردبی  در سال 
(، در ایمممن پمممووهش، حمممه ونظمممور افمممزاخش اعتبمممار 3116حاشمممد )دتور،  نفمممر وی 366تعمممداد نهونمممه 

در دسمممترس حمممه عنممموان نهونمممه  گیری نهونمممهزن و شممموهر( حمممه روت  06ههسمممر ) 326بیرونمممی، 
کسمب وجوزهمای تزم حمه وکماانتخاب شدندر  کلیمدی  ن برای انجام پمووهش، حعمد از  همای 

همممای عهمممووی و ررر( وراجعمممه و از ههسمممران دردسمممترس بمممرای  شمممهر اردبیممم  )پارکهممما، وکان

                                           
1. Morrison, A. P. 
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ک  آزوودنی بمودر  32-12ها  ههکاری در پووهش جلب رضاخ  شدر ههچنین داونه سنی 
 های زیر استفاده شد:  ها، از ابزار آوری داده برای جهع

گمماس در سممال  ایممن وقیمماس توسمما سکسممتون  1شفف صختی مقوففصا ا ت ص  بممرای  2661و دا
سموال بموده و همدن  21شناختی افراد ساخته شده اس ر وقیاس دارای  سنجش اجتناب

-2-1-0-35های ) شناختی از احعاد وختلف واپم  زنمی افکمار سموال آن سنجش اجتناب
-32-31-23های ) (، حواس پرتی سموال5-33-37-26-21های ) (، جانشینی افکار سوال3

(، تبممممدی  تصممممور حممممه فکممممر 7-2-30-31-22های ) همممما سمممموال ز ووقعی (، اجتنمممماب ا36-1
کماوال  ایمن وقیماس در خم  طیمف پمنپ درجمه( اس ر 1-31-32-21-25های ) سوال ای از 

گمذاری وی کاوال درسم  نهمره  کلمی پرسشمناوه،  رشمود غلا تا  بمرای حمه دسم  آوردن اوتیماز 
 321تما  21ت وقیماس بمین شمودر داونمه نهمرا حا هن جهع ویسؤاتت وجهوع اوتیازات ههه 

شممناختی پمممایین و نهمممره حمماتتر حمممه وعنمممای  دهنمممده اجتناب خواهممد بمممودر نهمممره پممایین نشمممان
گمزارت شمده  23/6تما  6/ 73شناختی حات اسم ر ضمرخب پاخمایی ایمن وقیماس بمین  اجتناب

گمماس،  حممه  10/6(ر ههچنممین در ایممران ضممرخب پاخممایی وقیمماس 2661اسمم  )سکسممتون و دا
روایی ههگرا  وقیماس از طریمق ضمرخب ههبسمتگی حما سمیاهه فرونشمانی  ردس  آوده اس 
که در سطح  51/6برابر حا  2فکر خرس سفید دار اس ر حنمابراین  وعنی >63/6pحه دس  آود 

کممه ایممن وقیمماس از ویژگمم یهمما نشممان ومم خافتممه برخمموردار اسمم   یوطلمموب یروانسممنج یدهنممد 
پووهش نیز ضمرخب پاخمایی وقیماس  در این(ر 3112جویی و هاشهی،  )وحهود علی لو، شاه

کرونباخ بین   حه دس  آودر 10/6تا  12/6حه روت آلفای 
کمه دارای   3مقوصا بصور فشا ش صختی  لز  01نسخه اولیه وقیاس حاورهای فراشمناختی ولمز 

کارت راخ  هاتون ( برای سنجش حماور شمناختی افمراد سماخته 3227و ولز ) 4واده بود توسا 
خماد  ای ایمن پرسشمناوه  وماده 16نسمخه  2665هما، در سمال  بمودن تعمداد وادهشدر حا توجه حمه ز

                                           
1. Cognitive Avoid Questionair. 
2. White Bear Thought Suppression Inventory. 
3. MCQ. 
4. Cartwright-Hatton, S. 
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کوتمماه حمما نممام حاورهممای فراشممناختی ولممز کممارت راخمم  همماتون سمماخته شممدر فممرم   16توسمما ولممز و 
زیر وقیماس وهمار ناپمذیری و خطمر  1شودر این وقیاس ههانند فرم اصلی دارای  شناخته وی

(، خممود 36-26-21-27-22ره نگرانممی )(، حمماور وثبمم  درحمما31-31-35-33-2-7-0-5-3)
گاهی ) کنتمرل 2-1-20-16(، اطهینان شناختی )1-1-32-31-30-25-21آ ( و نیاز حمه 

کم ، نهمرات زیمر وقیاس37-32-23-21فکر ) هما حما همن  ( اس  و برای حه دسم  آوردن نهمره 
ای از ووافمق نیسمتن تما خیلمی وموافقن  شودر این وقیاس در خم  طیمف چهمار درجمه جهع وی

گممذاری وینهمم خواهممد بممودر نهممره حمماتتر نشممان  326تمما  16شممودر داونممه نهممرات وقیمماس بممین  ره 
کمن حمه وعنمای حماور فراشمناختی پمایین اسم ر در نسمخه  دهنده حاور فراشناختی حمات و نهمره 

ک  وقیاس   72/6هما بمین  و برای زیمر وقیاس 21/6اصلی این وقیاس ههسانی درونی برای 
 71/6ین پاخایی حاز آزوون این وقیاس در فاصمله چهمار هفتمه حه دس  آودر ههچن 21/6تا 

کمارت راخم  هماتون،  17/6تما 12/6هما از  و برای زیمر وقیاس (ر در 2665حمه دسم  آومد )ولمز و 
کرونباخ بمرای تعیمین ههسمانی درونمی وقیماس اسمتفاده  نسخه ایرانی وقیاس از روت آلفای 

کم  وقیماس  کرونباخ برای  تما  06/6آومد و بمرای زیمر وقیماس بمین حمه دسم   23/6شد و آلفای 
گممممودرزی، غنممممی زاده، تقمممموی،  11/6  (ر3117حممممه دسمممم  آوممممد )شممممیرین زاده دسممممتگیری، 

کرونبماخ  حمه دسم   25/6ههچنین در این پووهش، ضمرخب پاخمایی وقیماس حمه روت آلفمای 
که در این پمووهش بمرای تحلیم  داده کم  حماور فراشمناختی  آودر تزم حه خکر اس   هما از نهمره 

 ستفاده شده اس را
کتماب ووفقیم  خما شکسم  در ازدواح  مقوصا طالق عفصطفی  وقیماس طمالق عماطفی از 

گرفتممه شممده اسمم ر ایممن وقیمماس در سممال  گمماتهن  گمماتهن بممرای  2661نوشممته جممان  توسمما 
سوال دارد و حه شیوه حله خا خیمر  25سنجش طالق عاطفی ساخته شده اس ر این وقیاس 

داونممه نهممرات  رگیممرد ه اوتیمماز خمم  و پاسممخ خیممر صممفر ویحاخممد حممه آن جممواب دادر پاسممخ حلمم
دهنمده طمالق عماطفی حمات و نهمره پمایین حمه  خواهد بودر نهره حاتتر نشان 25تا  6وقیاس بین 

وعنمای طمالق عماطفی پممایین در بمین افمراد اسم ر در نسممخه اصملی ضمرخب پاخمایی وقیمماس 
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کرونبماخ بمرای تعیمین در نسخه ایرانی وقیاس از روت گزارت شده اس ر 76/6حاتی آلفمای 
ک  وقیاس  کرونباخ برای  حمه دسم  آومد  11/6ضرخب پاخایی وقیاس استفاده شد و آلفای 

( روایمی وحتموایی 3122در پمووهش بیمات وختماری )ههچنمین  (ر3122)واوی و عسگری، 
گممزارت شممده اسمم ر در پممووهش حاضممر، ضممرخب پاخممایی وقیمماس حممه روت  وقیمماس وطلمموب 

کرونباخ   حه دس  آودر 77/6آلفای 
وسمتق ، ضمرخب ههبسمتگی پیرسمون و رگرسمیون چندگانمه   tهای پووهش حا آزومون  داده

تج خه و تحلی  شدندر

 یافته ها
گام اول تحلی  داده زنمی  شناختی )واپ   های اجتناب های توصیفی وؤلفه ها، آواره  در 

تصمور حمه فکمر(، حماور هما و تبمدی    پرتمی، اجتنماب از ووقعیم  افکار، جانشینی افکار، حواس 
آوده اس ر 3فراشناختی و طالق عاطفی وحاسبه شده و در جدول 

هصی تویوفی متغوشهصی سژ هش   آمصره1 دول 
انحراف وعیجرویجنگینحجن نهونهگرو  نهونهوتغیرهج

زنی افکار واپ 

0631/3011/1ورد

0661/3177/1زن

32606/3101/1ک 

جانشینی افکار

0611/3575/5ورد

0626/3511/1زن

32673/3561/1ک 

پرتی حواس 
0601/3532/1ورد

0621/3112/1زن
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 انحراف وعیجر ویجنگین حجن نهونه گرو  نهونه وتغیرهج
 23/1 21/35 326 ک 

 ها  اجتناب از ووقعی 

 22/1 13/31 06 ورد

 71/5 16/35 06 زن

 11/5 61/35 326 ک 

 تبدی  تصور حه فکر

 23/5 71/31 06 ورد

 66/1 21/35 06 زن

 03/5 22/31 326 ک 

 حاور فراشناختی

 61/32 11/22 06 ورد

 21/31 61/22 06 زن

 10/31 51/22 326 ک 

 طالق عاطفی

 25/5 20/35 06 ورد

 62/1 50/31 06 زن

 07/5 23/31 326 ک 

 
خان أپ  از ت ها حا استفاده از نتاخپ آزوون لوین، بمرای بررسمی اثمر جمن    یید ههگنی وار

کممه نتمماخپ آن در جممدول   tق عمماطفی ههسممران از آزوممون بممر طممال آوممده  2وسممتق  اسممتفاده شممد 
 اس ر

 مستقل بشای بررنی اثش   س بش طالق عصطفی هزسشان t  آزمون 2 دول 
 t Sig ی آزادی درجه وتغیر

 106/6 -115/6 331 طالق عاطفی
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ان نتیجممه تممو ، وی(p  ،11/6-=T?61/6)شممود  وشمماهده وی 2کممه در جممدول  طممور  ههممان
که بین طالق عاطفی وردان و زنان تفاوت آواری وعناداری وجود ندارد  رگرف  

گممام سمموم تحلیمم  داده شممناختی  های اجتناب ی بممین وؤلفممه بممرای بررسممی راحطممه همما،  در 
و تبمدی  تصمور حمه هما  پرتمی، اجتنماب از ووقعی  زنی افکار، جانشینی افکار، حواس  )واپ  

ا طممالق عمماطفی ههسممران از آزوممون ضممرخب ههبسممتگی پیرسممون فکممر( و حمماور فراشممناختی حمم
که نتاخپ آن در جدول  آوده اس ر 1استفاده شد 

ش صختی   بصور فشا ش صختی بص طالق عصطفی هزسشان هصی ا ت ص    ضشایب هزبستگی بی  مؤلفی 3 دول 
rSigوتغیرهج

15/663/6 زنی افکار واپ 
02/663/6 جانشینی افکار

12/663/6 تیپر حواس 
73/663/6ها اجتناب از ووقعی  
72/663/6 تبدی  تصور حه فکر

10/663/6 حاور فراشناختی

کممه در جممدول  ههممان  زنممی افکممار حمما طممالق  واپمم ی   هشممود، بممین وؤلفمم  وشمماهده وممی 1طممور 
 p<63/6)ی جانشمممینی افکمممار حممما طمممالق عممماطفی  بمممین وؤلفمممه(، p ،15/6=r<63/6)عممماطفی 

،02/6=r ،)پرتممی حمما طممالق عمماطفی  ی حممواس  بممین وؤلفممه(63/6>p ،12/6=r ،)ی  بممین وؤلفممه
ی تبمدی  تصمور حمه  بمین وؤلفمه(، p ،73/6=r<63/6)ها حا طمالق عماطفی   اجتناب از ووقعی 
 ،p<63/6بین حاور فراشناختی حما طمالق عماطفی )( و p ،72/6=r<63/6)فکر حا طالق عاطفی 

10/6=rری وجود داردری وثب  وعنادا (، راحطه 
گام آخر تحلی  داده های  بینی طالق عاطفی ههسمران براسماس وؤلفمه ها، برای پیش  در 

شناختی و حاور فراشناختی از آزوون رگرسیون چندگانه استفاده شدر اجتناب
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 بی ی طالق عصطفی هزسشان   نتصیج تحلول رگشنوون چ دگصنی بی ر ش هززمصن  هن سیش4 دول 
 F Sig شد تعدیل  R R2 R ودل
3 12/6 01/6 00/6 72/12 663/6 

 بین برای وتنیرهای پیش tضراخب حتا و آزوون وعناداری 
ک  B STE β T Sig بین وتنیرهای پیش  وتنیر وال

 طالق عاطفی

 626/6 10/2 30/6 60/6 35/6 زنی افکار واپ 

 616/6 26/2 37/6 67/6 30/6 جانشینی افکار

 611/6 62/2 31/6 60/6 31/6 پرتی حواس
 670/6 72/3 37/6 36/6 32/6 اجتناب از ووقعی 
 663/6 27/1 16/6 62/6 16/6 تبدی  تصور حه فکر
 665/6 25/2 30/6 635/6 65/6 حاور فراشناختی

 
کممه در جممدول  ههممان خممان  طممالق عمماطفی در  01/6شممود، تقریبمماب  وشمماهده وممی 5طممور  از وار

بینممی اسمم ر  شممناختی و حمماور فراشممناختی قابمم  پممیش هممای اجتنمماب ههسممران براسمماس وولفممه
کمممممه رگرسممممیون طمممممالق عمممماطفی براسممممماس و Fنسممممب   همممممای  لفممممهؤنیمممممز بیممممانگر ایمممممن اسمممم  
از بمممین حاشمممدر حممما توجمممه حمممه ضمممراخب حتممما،  شمممناختی و حممماور فراشمممناختی وعنمممادار ومممی اجتناب

افکممار حمما ی جانشممینی  ، وؤلفممه30/6زنممی حمما حتممای  ی واپمم  شممناختی وؤلفممه های اجتناب وؤلفممه
و  16/6ی تبمدی  تصمور حمه فکمر حما حتمای  ، وؤلفمه31/6پرتی حا حتای  ی حواس  ، وؤلفه37/6حتای 

تواننمد طمالق  حمه طمور وثبم  وعنماداری ومی 30/6وتنیر دخگر پووهش حاور فراشمناختی حما حتمای 
کنندر حا توجه حه حتاهای حه عاطفی در ههسران را پیش کم  آومده، ومی  دسم   بینی  گفم   ه تموان 

کنندگی بیشتری برخوردار اس ر ی تبدی  تصور حه فکر از قدرت پیش  وؤلفه  بینی 

 گحری بحث و نتحجه
شمناختی و حماور فراشمناختی حما  های اجتناب پووهش حاضر حا هدن بررسی نقش وؤلفه

طممالق عمماطفی ههسممران انجممام پممذیرف ر قسممه  اول نتمماخپ نشممان داد بممین طممالق عمماطفی 
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اداری وجمممود نمممداردر اوممما قسمممه  دخگمممر نتممماخپ نشمممان داد بمممین زنمممان و ومممردان تفممماوت وعنممم
شناختی )واپ  زنی افکمار، جانشمینی افکمار، حمواس پرتمی، اجتنماب از  های اجتناب وؤلفه

ها، تبدی  تصور حه فکر( حما طمالق عماطفی ههسمران راحطمه وثبم  وعنماداری وجمود  ووقعی 
کنون پووهشممی نقممش اجتناب تی و حمماور فراشممناختی را در شممناخ داردر حمما توجممه حممه اخنکممه تمما

طممالق عمماطفی ههسممران بررسممی نکممرده اسمم ، اوکممان بررسممی ههسممویی و عممدم ههسممویی 
کمه  در خصوو تبیین نتیجه حمه دسم  آومده، ویویسر نشدر  براسماس نظمر تموان بیمان نهمود 

( ، طالق عاطفی بیانگر راحطم  زناشمویی رو 2660، 0و دفراین ، حه نق  از اولسن3276بوهانان )
که احساس بیگانگی جاخگ ین آن ویحه  گرچه وهکمن اسم   زوالی اس   شودر زن و شوهر ا

گمروه اجتهمماعی اداوممه دهنممد، اومما جاخحمه و اعتهمماد آنهمما نسممب  حممه  حما هممن بممودن را واننممد خمم  
خکدخگر از بین رفته اس ر طالق عاطفی حه عنوان انتخابی نفرت انگیز بین تسلین و نفمرت 

کممه در آن هممر خمم  از زن و شمموهر، حممه دلیمم   ود تجرحممه ویاز خممود و تسمملا و نفممرت از خمم شممود، 
دهممدر طممالق عمماطفی وت ممهن فقممدان  احسمماس غهگینممی و نمما اویممدی، دخگممری را آزار وی

اعتهاد، احترام و وحب  حه خکدخگر اس د ههسران حه جای حهاخ  از ههدخگر در جهم  
کاوی و تنزل عزت نف  خکدخگر عه  وی دنبال خافتن دلیلی بمرای کنند و هرخ  حه  آزار و نا

کوتمماهی و طممرد دخگممری هسممتند )تور و تور طممالق عمماطفی نقممش  (ر2667،  1اثبممات عیممب و 
کهتمر ومورد توجمه  گرچه ایمن وسمجله  وههی در حه خطر انداختن سالو  خانواده و فرد دارد، ا

توانمد در طمالق عماطفی  (ر عواوم  وختلفمی وی3125قرارگرفته اس  )لع  زاده و ههکماران، 
وتنیرهممای نظممن درون خممانواده، سمماختار قممدرت خممانواده و سممرواخه اجتهمماعی  ومموثر حاشممدر

درون خممانواده بیشممترین راحطممه وعنممادار حمما ویممزان طممالق عمماطفی را دارنممد )پممروین، داودی و 
شمناختی از جهلمه فمرو نشمانی فکمر، جانشمینی  انواع راهبردهمای اجتناب(ر 3126وحهدی، 

ها و تبمدی  تصمور حمه فکمر توسما وحققمین وختلمف  ووقعی فکر، حواس پرتی، اجتناب از 
همما عاومم  اصمملی انحممران خهممن از ووضمموع نگممران  گممزارت شممده اسمم ر در تهمماوی ایممن راهبرد

1. Olson, H., & Defrain, J.

2. Laur, R.H. & Laur, J.C.
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کمه وی کننده حمه سموی ووضموع کننمده تمر از  های دخگمر اسم  ووضموعاتی  گماهی نگمران  توانمد 
گمممزارت وی کمممه فرونشمممانی  ووضممموع از اولیمممه حاشمممدر ایمممن وحققمممین  فکمممر و اجتنممماب از کننمممد 

کننده نهی ووقعی  کاو  افکار نگران  شود حلکمه زوینمه نشمخوار خهنمی آزار  ها ونجر حه وحو 
های  حما توجمه حمه خافتمه (ر3112کند )حساک نمژاد، وعینمی و وهرابمی زاده،  دهنده را اخجاد وی

کممه اجتناب کردنممد وسممتعد طممالق  پممووهش حاضممر، ههسممرانی  گممزارت  شممناختی حمماتتری را 
کمممه در وؤلفمممه عممماطفی کهتمممری  های اجتناب بودنمممد، در وقابممم  ههسمممرانی  شمممناختی نهمممره 

شناختی شماو  سمرکوب افکمار ناخوشماخند  گرفتند، وستعد طالق عاطفی نبودندر اجتناب
کردن آنها از خهن، حواس پرتی، اجتناب از ووقعی  هما و تبمدی   و خا خاطرات از طریق دور 

کممه حمما هممدن انحممران خهمم کننممده صممورت ویتصمور حممه فکممر اسمم    گیممردر ن از ووضمموع نگممران 
خمماد بممرای سممرکوب افکممار حاعممز تولیممد اثممر وتنمماق  وی شممود و هممر چقممدر فممرد تممالت  تممالت ز

گیرد و ونجر حه افمزاخش  دهد چرخه وعیوبی شک  وی بیشتری برای سرکوب افکار انجام وی
کننده وی همود زاده و وحهمد ، حمه نقم  از وح2662، 1گمردد )فهمن و ومارگران وقوع افکار نگران 

گمماس و بمموهر کنممدر ( و زوینممه را بممرای بممروز طممالق عمماطفی آومماده وی3121خممانی،  ( 2665) 2دا
که افراد حا اختالل اضطرابی سطح حاتیی از اجتناب کننمد  شمناختی را تجرحمه وی وعتقدند 

گماس و رابمی چماوود،  و اجتناب گیر نیمز نقمش اساسمی دارد )دا شناختی در بروز اضطراب فرا
کممه اجتناب2667 شممناختی در آنهمما حممات حاشممد بیشممتر اوکممان دارد حممه اخممتالل  (ر ههسممرانی 

گیممر دچممار شمموندر خافتممه کممه 2660های همموتوی و ههکمماران ) اضممطراب فرا ( نشممان داد افممرادی 
شممناختی در آنهمما حممات حاشممد، وسممتعد اخممتالتت روانممی خواهنممد بممودر عممالوه بممر ایممن  اجتناب

گماس،  شناختی در بروز نقش اجتناب اختالتت روانی را ثاحم  شمده اسم  )سکسمتون و دا
کممه بممین 3125(ر برقممی ایرانممی، وحهممدی، حگیممان و حختممی )2662 ( حممه ایممن نتیجممه رسممیدند 

شناختی و اضطراب اجتهماعی راحطمه وثبم  وعنماداری وجمود داردر خعنمی همر چمه  اجتناب
خاحممدر  اخش ویشممناختی در ههسممران حممات حاشممد اضممطراب اجتهمماعی نیممز افممز قممدر اجتناب

1. Fehm L., & Margraf J.
2. Dugas, M.J. & Buhr, k.
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شناختی و طالق عماطفی را در اویمد حمه زنمدگی  های تحقیق دخگری، اههی  اجتناب خافته
کمه 3121ههسران نشان داده اس ر صدری دویرچی و ههکاران ) ( حه این نتیجه رسیدند 

شناختی در بین ههسران بیشتر حاشمد، اویمد حمه زنمدگی  هرچه قدر طالق عاطفی و اجتناب
کاهش وی شناختی و طالق عماطفی حما  ر خعنی راحطه ونفی وعناداری بین اجتنابخاحد آنان 

کمه اویمد حمه زنمدگی نقمش وههمی را در رواحما  اوید حه زندگی ههسمران وجمود داردر از آنجمایی 
کاهش اوید حه زنمدگی وی ههسران دارد، طالق عاطفی و اجتناب شمودر در  شناختی حاعز 

کممه خکممر شممد، اجتنا شممناختی حمما طممالق عمماطفی ههسممران  بپممووهش حاضممر نیممز ههممان طممور 
راحطمممممه وثبممممم  وعنممممماداری داردر تهممممماوی ایمممممن تحقیقمممممات اههیممممم  طمممممالق عمممممماطفی و 

که در ح  وساج  زنمدگی  شناختی را در زندگی ههسران اثبات وی اجتناب کندر ههسرانی 
کنند، احتهال دچار شدن حه طمالق عماطفی و  شناختی استفاده وی از راهبردهای اجتناب

همای  تت روانی از جهلمه اضمطراب را بیشمتر از ههسمران دخگمر دارنمدر انمواع راهبردانواع اختال
همما در  شممناختی واننممد واپمم  زنممی افکممار، جانشممینی افکممار و اجتنمماب از ووقعی  اجتناب

کلهه وؤلفمه رسمند اوما در عهم  حاعمز ت معیف عهلکمرد افمراد  های وثبتمی حمه نظمر وی ظاهر 
گرفم   این پووهش و تحقیقات دخگر وی در وجهوع، بر اساس نتاخپشوندر  وی تموان نتیجمه 

کاهش طمالق عماطفی ههسمران  که، استفاده نکردن از راهبردهای اجتناب شناختی حاعز 
 خواهد شدر

وتنیر دخگر پووهش حاور فراشناختی بودر نتاخپ نشان داد بین حماور فراشمناختی حما طمالق 
کمه حماور فراشمناختی در آنهما عاطفی ههسران راحطه وثب  وعناداری وجمود داردر ههسمرا نی 

گممزارت  کهممی  کممه حمماور فراشممناختی  حممات بممود، وسممتعد طممالق عمماطفی بودنممد، اومما ههسممرانی 
کمممه، همممر چمممه قمممدر حممماور  دادنمممد، وسمممتعد طمممالق عممماطفی نبودنمممدر ایمممن حمممه وعنمممای آن اسممم  
کن حاشمد، طمالق  فراشناختی حات حاشد، طالق عاطفی افزاخش و هرچه قدر حاور فراشناختی 

کمماهش ویعمماط هممای شممناختی حممه عواومم  فراشممناختی  بیشممتر فعالی ر خاحممد فی ههسممران 
که بر آن کنتمرل دارنمد  حستگی دارند  فراشمناخ  حمه عمالوه بمر ایمن،  (ر2662)ولمز، ها نظمارت و 
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کردن حه تفکر خود )افکالخدز گماهی و نظمارت بمر خم  افکمار )اخسمکات، 2660، 1فکر  ( 2633( و آ
کمماهش نتمماخپ تحتعرخممف شممده اسمم ر  کممه حمماور فراشممناختی در  قیقممات نشممان داده اسمم  

تممموان  رضممماخ  از زنمممدگی ههسمممران نقمممش وههمممی دارد و حممما آوممموزت فراشمممناخ  درومممانی وی
کممه 2661و ولممز ) 2رضمماخ  از زنممدگی ههسممران را افممزاخش دادر فیشممر ( حممه ایممن نتیجممه رسممیدند 

کمماهش رواحمما ههسممران دار گممزاری در بهبممود و خمما  کممه از فراشممناخ  نقممش تمماثیر  در ههسممرانی 
نخواهنمد داشم ر تری  کنند راحطه ی زناشویی وناسب های فراشناختی استفاده وی راهبرد

( نشمان داد، آوموزت فراشمناخ  2632) 3نتاخپ تحقیق ون در هیمدن، ومورخ  و ون در ومولن
شممودر در ایممران نتمماخپ تحقیممق  دروممانی حممه ههسممران، حاعممز بهبممود رضمماخ  زناشممویی آنهمما وی

کمه 3111کیلی، بن سمعید و نموری )عاشوری، و حاورهمای فراشمناختی از عواوم  ( نشمان داد 
کممه حمماور فراشممناختی در آنهمما حاتسمم ، از  ومموثر در وضممعی  سممالو  روانممی هسممتندر افممرادی 

خان  سممالو  روانممی وناسممبی برخمموردار نیسممتندر نتمماخپ تحقیممق عاشمموری، خممالقی و صممفار
کمه  انی بمر ویمزان رضماخ  زناشموییبررسی تأثیر فراشمناخ  دروم ( حا عنوان3121) نشمان داد 

کمه حماور فراشمناختی در  فراشناخ  دروانی بر ویزان رضاخ  زناشویی ووثر اس ر ههسمرانی 
بممر اسمماس نتمماخپ پممووهش آنهمما حممات حاشممد از رضمماخ  زنممدگی حمماتتری برخمموردار نخواهنممد بممودر 

ههمراه خواهمد بممودر  همای فراشمناختی حما طمالق عماطفی ههسمران، حاضمر، اسمتفاده از راهبرد
که از راهبرد کنند از وضع زنمدگی خمود راضمی نبموده  های فراشناختی استفاده وی ههسرانی 

و بیشتر احتهال دارد دچار طالق عاطفی شوندر در وجهوع حا توجه حمه نتماخپ ایمن پمووهش، 
که استفاده از راهبرد وی گرف   های فراشمناختی نقمش وههمی در افمزاخش طمالق  توان نتیجه 
کاهش رضاخ  زناشویی ههسران داردر عا  طفی و 

شممممناختی و حمممماور  های اجتناب کممممه وؤلفممممهدر نهاخمممم  قسممممه  آخممممر نتمممماخپ نشممممان داد 
خممممان  طممممالق عمممماطفی را در ههسممممران پممممیش  01/6فراشممممناختی در وجهمممموع  بینممممی  از وار

1. Efklides, A.
2. Fisher, P. L.
3. Van der Heiden, C., Muris, P. T., & Van der Molen, H.
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کمه وؤلفمه در نتیجه وی کنندر وی شمناختی و حماور فراشمناختی  های اجتناب توان بیان نهود 
بینمی آن را دارنمدر  ر زوره وتنیرهای ورتبا حا طالق عماطفی ههسمران بودنمد و توانمایی پیشد

کمممه از راهبرد کننمممد در  شمممناختی و حممماور فراشمممناختی اسمممتفاده وی همممای اجتناب ههسمممرانی 
گممو و تشممرخ  وسمماعی در حمم  وشممکالت  گفمم  و  برخممورد حمما وشممکالت حممه جممای اسممتفاده از 

کمه در نهاخم  ایمن راهبرد سم  ویهای اجتنابی وتو بیشتر حه شیوه هما فمرد را حمه سمه   شموند 
گممرفتن و طممالق عمماطفی سمموق وی های پممووهش  دهنممدر حمما توجممه حممه خافتممه سممکوت، فاصممله 

که، اجتناب حاضر، وی گرف   گمزار  توان نتیجه  شمناختی و حماور فراشمناختی از عواوم  تماثیر 
تمممموان در  ر را ویهای پممممووهش حاضمممم در طممممالق عمممماطفی ههسممممران اسمممم ر حنممممابراین خافتممممه

کار حس ر    پیشگیری از طالق عاطفی ههسران حه 
در دسمممترس و وحمممدود بمممودن حمممه ههسمممران شمممهر اردبیممم  از  گیری نهونمممهاسممتفاده از روت 

شممود در تحقیقممات دخگممر از روت   حاشممدر پیشممنهاد وی هممای پممووهش حاضممر وی وحممدودخ 
گرفته و ههچنین در دخگر شهرها ان گیری نهونه گیمرد، تما تعهمین نتماخپ حما تصادفی بهره  جمام 

اطهینان بیشتری اوکان پذیر حاشدر از سموی دخگمر، ایمن پمووهش از نموع ههبسمتگی اسم  و 
های آزواخشی بمرای  پذیر نیس ر در صورت اوکان، انجام پووهش ها اوکان تفسیر علی داده

کمز  شودر عمالوه بمر ایمن پیشمنهاد وی بررسی علی   وتنیرها پیشنهاد وی وشماوره، شمود در ورا
کمه وشمک  طمالق عماطفی دارنمد  کارگاه های قب  و حعد ازدواح و ههچنین بر روی ههسمرانی 

همای اجتنماب و حماور فراشمناختی،  های غلبمه بمر راهبرد خا وتقاضی طالق هستند، حا آووزت
کردر  که   کاهش طالق عاطفی  حه آنها در 

 منابع
  تهمممرانر  0وطالعمممه وممموردی ونطقمممه  -(ر بررسمممی جاوعمممه شمممناختی طمممالق عممماطفی 3111).اشمممرفی، ن

کارشناسی ارشد پاخان  .، دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانناوه 
 ( گلزاری، مد روشنی، تر فصم  (ر بررسی عل  و سبب شناسی طمالق هیجمانی، 3112حاستانی، سد 

ر26-3(، 1) 3، ناوه بررسی وساج  اجتهاعی ایران



1395 پاییز، 59شهاره ، 15جلد ، پژوهشهای وشاوره.................................................................................... 54

 کولممه وممرز، وحهممد شممناختی و  (ر نقممش اجتناب3125د حختممی، مر )برقممی ایرانممی، زد وحهممدی، اد حگیممان 
گیری در پیش شناسمی  روان همای  پووهشبینی اضمطراب اجتهماعی دانمش آوموزانر  تعل  ورزی تصهین 

ر17-37 (،30) 5، اجتهاعی 
 ( خمممممدادی و 3112حسممممماک نمممممژاد، سد وعینمممممی، ند وهرابمممممی زاده هنرونمممممدر (ر راحطمممممه پمممممردازت پممممم  رو

ر156-111(، 5) 5، وجله علوم رفتاریدر دانشجوخانر  شناختی حا اضطراب اجتهاعی اجتناب
 -( ر 3122بیات وختماری، ثر)ه ا   ي پیامذ عاطفی اثربخشی ياقعیت درماوی گريهی بر کاهش طالق

کارشناسی ارشريان شىاختی آن رد، دانشگاه فردوسی وشهدر پاخان ناوه 
 ( ر 3126پروین، سد داودی، مد وحهدی، نر) عواو  جاوعمه شمناختی ومؤثر در طمالق عماطفی در بمین

ر311-332 ،10، 5، فص  ناوه شورای فرهنگی اجتهاعی زنان و خانوادهر های تهرانی خانواده
 ( ر 3121جاوخدانی، نر) فصم  ناومه ، ههمدانبررسی عل  طالق از سمو  زنمان وتقاضمی طمالق در شمهر

ر15-01 (ر26) 1، وطالعات پلی  زن
 ( ر وبممانی نظممری و علهممی پممووهش در علممموم انسممانی و اجتهمماعیر چمماپ اولر تهمممران، 3116دتور، عر)

 انتشارات رشدر
 ( ر نقممش 3121رضممایی، حد وحسممنی تمم  لممو، مد رضمماپور ویممر صممالح، ید سممعد الهممی، عد قرحممانی، رر)

 3، 30، کمووشی ویزان اضطراب و شدت لکن  افمراد دارای لکنم ر حاورهای فرا شناخ  در پیش بین
ر22-35(ر11)
 (گممودرزی، مد غنممی زاده، اد تقمموی، مر (ر بررسممی سمماختار عمماولی، 3117شممیرین زاده دسممتگیری، ود 

ر503-551(، 51) 5، 32، شناسی وجله روانر 16روایی و اعتبار پرسشناوه فراشناخ 
  راحطمه (ر 3121درخادل، سر حد حیدری راد، حد تقی پمور، بر )صدری دویرچی، اد صهدی فرد، حررد

کنفمممران  بمممین الهللمممی ر شمممناختی و طمممالق عممماطفی حممما اویمممد حمممه زنمممدگی ههسمممران های اجتناب وؤلفمممه
 ، دانشگاه شیرازرشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتهاعی در آغاز هزاره سوم روان

 کیفیمم  زنممدگی ههسممرانر هممای عمماطفی و طمم راحطممه وزاح(ر 3125رر ).صممهدی فممرد، ح الق عمماطفی حمما 
کنگره بین الهللی روان  ، دانشگاه فردوسی وشهدرشناسی و سب  زندگی دووین 

 ( ر 3111عاشوری، اد وکیلی، ید بن سعید، سد نوعی، زر) حاورهای فراشمناختی و سمالو  عهمووی در
 ر26-31(، 53) 3، 33، وجله اصول بهداش  روانیر دانشجوخان

 بررسممی تممأثیر فراشممناخ  دروممانی بممر ویممزان (ر 3121دهنمموی، ند صممفارخان، مر ) عاشمموری، حد خممالقی
 ر01-11(، 25) 0، وجله زن و وطالعات خانوادهر رضاخ  زناشویی زنان

 ( ر 2661گمماتهن، حر)(ر تهممران، انتشممارات 3111قیمم  خمما شکسمم  در ازدواحر ترجهممه: جزایممری، ار )ووف

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=1121
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=1121
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ر312-316خجستهر 
 کلی، اد اصن کند  همای  بررسمی نقمش طرحواره (ر3125ری ابمراهین آحماد، مد حصمار سمرخی، رر )لع  زاده 

 ر361-363(، 22) 2، 7، شناسی حالینی وجله روانر  بینی طالق عاطفی ناسازگار اولیه در پیش
 ( ر نقممش تهممایز خممافتگی خممود و سممب 3121ومماوی، تد عسممگری، مر) بینممی  های دلبسممتگی در پیش

، دانشگاه آزاد اسالوی واحد سقزرای آسیب شناسی پدخده طالق ههاخش ونطقه طالق عاطفیر
 ( ر راحطه حاور3111وحهد خانی، تد فرجاد، مر)  کنتمرل فکمر حما عالجمن  اختی و راهبردهمای فراشمن همای 

 ر13-11(، 1) 3، شناسی حالینی وجله روانوسواس در جهعی  حالینیر 
 ( ر 3121وحهود زاده، رد وحهد خانی، تر)شناختی در راحطه بین  نقش ویانجی اضطراب و اجتناب

کاری ر25-71(، 11) 5، شناختی های روان وجله دس  آوردر کهال ونفی و اههال 
 (ر وقاخسممممه عممممدم تحهمممم  حالتکلیفممممی، 3112د علممممی لممممو، مد شمممماه جممممویی، تد هاشممممهی، زر )وحهممممو

گیری ونفی حه وشک  و حاورهای وثب  در وورد نگرانی بین بیهاران وبتال حه  اجتناب شناختی، جه  
گیر و افراد عادیر  (ر2) 1، شناسی دانشگاه تبریز فصلناوه رواناختالل اضطراب فرا

  وقاخسممه عممدم تحهمم  حالتکلیفممی، نگرانممی، (ر 3125نجممات حخممش، عر )وختمماری، سد خسممروی، ود
گیمر، اخمتالل  اجتناب گیری ونفی حه وشک ، در افراد وبتال حمه اخمتالل اضمطراب فرا شناختی و جه  

 ر262-311(، 2)31، وجله علوم رفتاریافسردگی اساسی و افراد عادیر 
 ( ر بررسمممی علممم  طمممالق در دادگا3126هنرخممان، مد یونسمممی، حر)وطالعمممات همممای تهمممرانر  همممای خانواده ه

ر311-321(، 1) 3، شناسی حالینی روان
 ( ر وقاخسه اثرحخشی روخکرد3126یوسفی، ند سهرابی، ار)  های خانواده دروانی وبتنی بر ح ور خهمن و

کیفیمم  رواحمما زناشممویی در وراجعممان در آسممتانه طممالقر  وجلممه وشمماوره و روان دروممانی فراشممناخ  بممر 
ر233-322(، 2) 3، خانواده
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