
Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Autom-2022, Volume 4, No 3 DOI:  10.22034/NAES.2022.338556.1188 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Investigating the Role of Parental Discipline and Schematic 

Vulnerable Child Mentions in Married Students' Emotional 

Divorce: The Modifying Role of Coping Styles 

 

Leila Shiri 
 1*

, Hasan Mirzahoseini 
 2

, Masoud Rezaei 
3 

1 Islamic Azad University, Qom Branch 

2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. 

2 Department of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran 

* Corresponding author: Islamic Azad University, Qom Branch 

 

Received: 2022-04-20  Accepted: 2022-05-19 

 

Abstract 

Introduction: Today, in many societies, we see emotional divorce and formal divorce, which 

can cause negative physical and psychological effects on couples, their children or even 

society. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the role 

of punitive parent and vulnerable child schemas in emotional divorce among students of Qom 

Azad University in the academic year 1399-1400. 
Methods: The sample size was 298 people by available sampling method. The instruments 

used were the Guttman Emotional Divorce Questionnaire and the Andler and Parker Stress 

Scale. Data were collected and analyzed using hierarchical regression method in SPSS 

software. 
Results and Conclusion: The results showed that the mentality of the punishing parent has a 

positive and significant relationship with the emotion-oriented coping style. Also, this 

mentality has a negative and significant relationship with the problem-oriented coping style. 

The mentality of the punishing parent has a positive and significant relationship with the 

avoidant coping style; This mentality also has a positive and significant direct relationship 

with emotional divorce. Vulnerable child mentality has a positive and significant relationship 

with emotion-oriented coping style. Vulnerable child mentality has a negative and significant 

relationship with problem-oriented coping style. Vulnerable child mentality has a positive and 

significant relationship with avoidant coping style; Vulnerable child mentality also has a 

direct and positive relationship with emotional divorce. 
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 چکیده

امروزه در بسیاری از جوامع شاهد طالق عاطفی و طالق رسمی هستیم که می تواند سبب بروز عوارض منفی جسمانی و روانی در زوجین، 
ذهنیت های والد تنبیه گر و کودک آسیب پذیر کودکان آنها و یا حتی اجتماع شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

نفری  222حجم نمونه ای  .انجام گرفت 1044-1622طرحواره ای در طالق عاطفی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قم در سال تحصیلی 
مقیاس مقابله با شرایط  با روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن و
مورد تحلیل قرار  SPSS پر استرس اندلر و پارکر. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی در قالب نرم افزار

همچنین این ذهنیت نتایج نشان داد که ذهنیت والد تنبیه گر دارای رابطه مثبت و معنادار با سبک مقابله ای هیجان مدار می باشد.  .گرفت
اجتنابی دارای رابطه منفی و معنادار با سبک مقابله ای مسئله مدار می باشد. ذهنیت والد تنبیه گر دارای رابطه مثبت و معنادار با سبک مقابله 

رابطه مثبت و  باشد. ذهنیت کودک آسیب پذیر دارای می باشد؛ همچنین این ذهنیت دارای رابطه مثبت و معنادار با طالق عاطفی نیز می
معنادار با سبک مقابله ای هیجان مدار می باشد. ذهنیت کودک آسیب پذیر دارای رابطه منفی و معنادار با سبک مقابله ای مسئله مدار 
میباشد. ذهنیت کودک آسیب پذیر دارای رابطه مثبت و معنادار با سبک مقابله اجتنابی می باشد؛ ذهنیت کودک آسیب پذیر دارای رابطه 

 .ستقیم و مثبت با طالق عاطفی می باشدم
 

 

 ذهنیت های طرحواره ای، سبک های مقابله ای، طالق عاطفی، طرحواره درمانی واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

 1621سال  از کشور احوال ثبت سازمان در طالق آمار بررسی
 کشور طالق در میزان ساالنه افزایش دهنده نشان تاکنون

 ( به1621سال ) در طالق 20462تعداد  از که طوری به. است

 ازدواج مورد 341040 ( به ازای1622سال ) در طالق 130261

در طالق  به ازدواج نسبت همچنین .است کرده پیدا افزایش
به طوری که در سال  .یابد کاهش می ساله هر نیزاستان قم 

طالق وجود داشته  2023ازدواج ثبت شده،  16343از  1624
بوده و در  3/1طالق در این سال است یعنی نسبت ازدواج به 

طالق وجود داشت  2236ازدواج ثبت شده،  3021از  1622سال 
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 آمارها . ایناست 0/2یعنی نسبت ازدواج به طالق در این سال 

است.از سویی  موضوع حیاتی این به توجه لزوم دهنده نشان
 نگرانی، زدگی، ماتم ناکامی، مانند طالق؛ عاطفی روانی عالئم

 آسیب وضعیت در را طرفین ...خشم و ترس، طراب،اض وحشت،

 به که قراردادی است ای پدیده طالق .[1]دهد می قرار پذیری

را  خود زناشویی پیوند شرایطی، تحت تا دهد می امکان و مرد زن
 نشان متعددی های پژوهش. [2]شوند جدا یکدیگر از و گسیخته

 اجتماعی و اخالقی روانی، و جسمی منفی عوارض و آثار دهنده

 می اجتماع و طالق فرزندان مطلقه، زنان و مردان طالق برای

 چه و لحاظ روانی از چه زیادی منفی اثرات جدایی و طالق .باشد

 منفی این اثرات. [6]گذارد می جا به زوجین بر جسمانی لحاظ از

 های بیماری افزایش روانی، های بیماری خطر افزایش شامل

 قتل و  خشونت مرگ، منجر به تصادفات خودکشی، جسمانی،

 زندگی در زا استرس شایع نسبتاً رویداد یک طالق .باشد می

 .[0]باشد می میر و مرگ برای افزایش علتی که است

 کامل طور به طالق رسمی آمار این موارد از سویی است که 

 نیست، زناشویی زندگی در همسران ناکامی میزان نشان دهنده

 عاطفی اختصاص های طالق به بزرگتر آماری آن کنار در زیرا

 زن که توخالی های خانواده و خاموش های زندگی به یعنی دارد؛

 طالق تقاضای ولی کنند می سردی زندگی به هم کنار در مرد و

 آشکار و مشخّص ی فاصله عاطفی، طالق .[1]کنند نمی قانونی

 آنها از هرچند یکی اند؛ ناپخته دو هر که است همسرانی میان

 طالق، نوع این .کند انکار یا تأیید را ناپختگی این است ممکن

 نیز و شوهر و زن بین صحیح سالم و ارتباط در مشکل وجود نماد

این . [3]است یکدیگر به محبّت و احترام اعتماد، فقدان متضمّن
هایی است که به دالیلی مانند  نوع طالق، مربوط به خانواده

باورهای نادرست و نگرش منفی های حاکم بر خانواده یا  سنت
جامعه به زن مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن 

گیرند  فرزندان یا ناتوانی در تأمین نیازهای زندگی تصمیم می
  .[3]اجبار با همسرشان زیر یک سقف زندگی کنند به

طالق پدیده ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد 
پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر تا تحت شرایطی، 

ها به صورت قانونی از  در طالق عاطفی اگرچه زوج. [2]جدا شوند
 .[2]شوند، اما روابط عاطفی زیادی باهم ندارند  هم جدا نمی

از میزان  .[2]طالق عاطفی اولین مرحله طالق دائمی است
ته در برخی منابع گف. [2]شیوع آن آمار دقیقی در دست نیست

 .[14]شده که طالق عاطفی بیش از دو برابر طالق رسمی است
و منابع مختلف آمارهای متفاوتی از نرخ طالق عاطفی ارائه 

رسد آمار واقعی طالق عاطفی از  دهند، اما به نظر می می
آمارهای موجود باالتر باشد، چراکه طالق عاطفی به صورت 

 .[11]شود رسمی ثبت نمی

 طالق که است موضوع این بیانگر هشد گفته مطالب کل، در

 را امر همین بنابراین .است زوجین و طالق جدایی مقدمه عاطفی

 عاطفی طالق بررسی اهمیت دالیل مهمترین از یکی توان می

 و زناشویی تعارضات فصل و حل رو این از .آورد به شمار

 و های مرتبط سازه به توجه مستلزم طالق آسیب از جلوگیری
. تاس طالق بر گذار تاثیر عوامل شناسایی و آنها کننده تقویت

شاید بتوان یکی از دالیل عمیق شدن شکاف رابطه در 
موضوعات مربوط به طالق عاطفی در وهله اول و طالق رسمی 
در مراحل بعدی را سبک های مقابله ای هر یک اززوجین در 

 تالشی ، هنگام بروز این وقایع و نشانه های آن دانست. مقابله
 انجام دارد، سازگاری به نیاز که موقعیتی برای فرد که تاس

 هر. [12]دهد تقلیل یا و حذف را زا تنش محرک تا دهد می

 برای خود، های شخصی ویژگی و زندگی سبک اساس بر فردی

 می استفاده ای مقابله سبک نوع یک از روانی فشارهای با مقابله

1الزاروس و . فولکمن[16]کند
و  شناختی های تالش را مقابله 

 ر حداقل یا به کردن تحمل و تنیدگی بر غلبه برای فرد رفتاری
ذهنیت های طرحواره ای به عنوان .دانند می آن اثر ساندن

هسته های اصلی که مفاهیم روان شناختی )طرحواره ها( در 
چارچوب آن ها فعال می شوند، نقش مهمی در پیش بینی 

 پژوهش حاضر سعی. [10]د کیفیت زندگی زناشویی افراد ایفا کنن

 کودک و گر والدتنبیه های ذهنیت متغیرهای تأثیر در بررسی

 طالق بر احتمال ای مقابله های سبک و ای طرحواره پذیر آسیب

 کنترل با فوق متغیرهای تأثیر اثبات صورت در که دارد، عاطفی

 که کرد پیشگیری عاطفی بروز طالق از توان می متغیرها این

 به و خانواده روانی بهداشت سطح بردن باال موجب خود امر این

 .گردد می آن جامعه تبع
بر اساس مدل پیشنهادی سبک های مقابله ای در رابطه ی 
میان ذهنیت های والد تنبیه گر و کودک آسیب پذیر، و طالق 

 (.1عاطفی به عنوان متغیر میانجی دخالت می کنند )شکل 
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 . مدل پیشنهادی1شکل 

 

 روش

 در چون باشد می مقطعی نوع از زمانی لحاظ از پژوهش حاضر

 نوع تحقیقات از ژرفایی لحاظ از و گرفت انجام 1044 سال

 نظر از کاربردی، تحقیق اجرایی معیار لحاظ از و پهنانگر

 میدانی و تحقیق اسنادی های روش جزو اطالعات گردآوری

 روابط لحاظ از اینکه به توجه با تحقیق این .شود می محسوب

 با و همبستگی مطالعات نوع از و وابسته مستقل متغیرهای بین

 از مستقیم طور به اطالعات آوری جمع شامل که این به توجه

 جامعه کل به نمونه از آمده دست به نتایج و بود افراد گروهی از

 به توجه و با باشد می پیمایشی نوع از شود می داده تعمیم آماری

 مستقل متغیرهای در تصرفی و دخل نوع هیچ محقق که این

 می محسوب رویدادی تحقیقات پس جزو لحاظ این از ندارد

 دانشجویان تمامی شامل پژوهش این در آماری ی جامعه .شود

 واحد آزاد اسالمی دانشگاه )ارشد کارشناسی و کارشناسی(متأهل

 بنابر ها آن تعداد که بود 1622-1044 تحصیلی سال در قم

 آماری نمونه .نفر بود 0121 دانشگاه آموزش مسئولین اعالم

 براساس که بود مذکور آماری جامعه اعضای از نفر 222 شامل

 .شدند انتخاب دسترس در گیری روش نمونه به و مورگان جدول

 بیماری نداشتن بودن، متأهل شامل مطالعه به ورود های مالک

 مداخالت از استفاده عدم و طالق سابقه نداشتن جسمی خاص،

 سنی دامنه داشتن در قرار و مشترک زندگی مدت در روانشناختی

 رضایت عدم شامل مطالعه از خروج  های مالک و سال 01-12

 به ناقص دهی پاسخ و طالق داشتن سابقه پژوهش، در شرکت از

 بود. ها پرسشنامه
 

 ابزار

 پرسشنامه این پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای:

 واره طرح ذهنیت 10 سنجش آن هدف و بوده سوال 120 دارای

 مجموع بعد، هر به مربوط امتیاز آوردن است برای بدست ای

 .جمع می نماییم هم با را بعد آن به مربوط سواالت امتیازات

 همه امتیازات مجموع پرسشنامه، کلی امتیاز آوردن بدست برای

 ذهنیت این فرد در نمره چه هر .می نماییم جمع هم با را سواالت

 بنابراین .است ذهنیت آن پذیری انعطاف از حاکی باشد، بیشتر ها

 پردازش سیستم بر ذهنیت حاکمیت آن نشانگر باال نمرات

 می عوض زود خیلی ها ذهنیت که آنجایی از .است اطالعات

 در متفاوت جلسات در بیمار که دارد بنابراین احتمال شوند،

 با پرسشنامه روایی  .بگیرد باال نمره مختلفی های ذهنیت

عضو هیات علمی گروه نقطه نظرات سه نفر خبر و  از استفاده
 پرسشنامه این آلفای .است شده تایید و ارزیابی خوب روانشاسی ،

 قبول قابل پایایی دهنده نشان که بدست آمد درصد 34 باالی

 توسط شده انجام تحقیقات طبق  .باشد می پرسشنامه این

 این پایایی مورد در [11](2441) 2البستایل و همکاران

الفای  طریق از ها مقیاس خرده درونی همبستگی پرسشنامه،
 پایایی ایران در .باشد می .22 میانگین با و .23 تا .33 از کرونباخ

 و حنایی ی مطالعه کرونباخ در الفای روش به پرسشنامه این

 .است شده گزارش .24 میزان به [13] 1620 همکاران

 کتاب از این پرسشنامه :3پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن

 شده گرفته گاتمن جان نوشته ازدواج در شکست یا موفقیت

 جمالتی شامل و شده نوشته 2442 سال در این پرسشنامه .است

 آن با است فرد ممکن که است زندگی مختلف های جنبه درباره

 بله شیوه به و دارد سوال 20 مقیاس این .است مخالف یا موافق

 روایی آوردن دست به برای .[13]داد جواب آن به باید خیر یا

 آزمون و 0واریماکس چرخشی به روش عاملی تحلیل از سازه

0اسکری
 :شد شناسایی عامل چهار صورت بدین و شد استفاده 

 همراه به نیاز انزوا، و تنهایی احساس یکدیگر، از و فاصله جدایی

 همه عاملی بار .بیقراری و حوصلگی بی احساس و صحبت هم و

 .دارند مقبولی عاملی بار و داشته قرار .24 تا .02 دامنه در سؤاالت

 در .است شده تأیید متخصصان نیز توسط آن صوری روایی

و  تأیید ابزار این روایی .[12]1623 زینالی و احمدلو پژوهش
 در .آمد دست به .23 کرونباخ آلفای از استفاده با آن پایایی

 ذهنیت والد تنبیه گر

 ذهنیت کودک آسیب پذیر

 مقابله هیجان مدار

 مقابله مساله مدار

 مقابله اجتنابی

 طالق عاطفی

 

 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

62 

 پایایی نیز. [1]1622و آقایوسفی فرزاد شریفی، عالقبند، پژوهش

و  مامی پژوهش در .آمد دست به .21 کرونباخ آلفای با ابزار
 .26 پرسشنامه پایایی برای کرونباخ آلفای .[12]1626 عسگری

نل  توسط محتوایی پرسشنامه روایی همچنین .است شده ذکر
 این کل پایایی .است شده گزارش مطلوب خبرگان پژوهش

 از استفاده با[ 24]1620 رحیمی نژاد و موسوی پژوهش در آزمون

 .است آمده بدست .26 کرونباخ آلفای

: 6مقیاس مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

 به و شده تهیه [21] (1224پارکر) و اندلر توسط پرسشنامه این

 02 تست شامل این .است شده ترجمه 1633 اکبرزاده وسیله

( 1همیشه) تا (1هرگز) از لیکرت روش به ها پاسخ که است ماده
 اصلی ی زمینه سه  (CLSSپرسشنامه) .است شده مشخص

 -1پرسشنامه:  های مؤلفه .گیرد می بر در را ای مقابله رفتارهای
 و مدیریت جهت در مساله با فعال برخورد یا مدار مساله مقابله

 های پاسخ بر تمرکز یا مدار هیجان مقابله -2ماده(. 13آن) حل

 مساله، از فرار یا اجتنابی مقابله  -6ماده(.  13مساله) به هیجانی

 گردانی توجه و اجتماعی سرگرمی بعد دو به خود مقیاس زیر این

 درجه 1 صورت به اینکه به توجه با ماده(. 13شود) تقسیم می

 می 1 حداقل و 1 ماده هر برای نمره حداکثر باشد می لیکرت

 آزمودنی اگر .دهد پاسخ سؤاالت همه به بایستی آزمودنی .باشد

 زمان در نداده باشد جواب را سؤال 1 از کمتر یا سؤال 1 تعداد

 را 6 گزینه سؤاالت این به تواند می پژوهشگر گذاری نمره

 سؤال 1 از بیش اگر صورت یعنی این غیر در اما بزند عالمت

 رویارویی  .شود نمی گذاری نمره پرسشنامه آن باشد پاسخ بدون

 سه رویارویی رفتارهای از یک هر ی نمره که است شکل این به

 .است 24 تا 13 از اجتنابی مدار و هیجان مدار، مسئله یعنی گانه

 .گیرد می بر در را سؤال 13 رویارویی های شیوه از یک هر یعنی

 کسب آزمون در که ای نمره به توجه با فرد رویارویی غالب شیوه

نمره  رفتارها از کدام هر یعنی .شود می مشخص کند می
 در فرد رویارویی شیوه عنوان به رفتار آن کند، کسب را باالتری

 پرسشنامه پایایی آوردن دست به برای .[22]شود می گرفته نظر

 آلفای از دانشجویان گروه در با استرس مقابله های سبک

 4922 پسران مدار مساله مقابله در که .است شده استفاده کرونباخ

 4921 دختران و 4922 پسران مدار هیجان و 4921 و دختران
 ضریب .آمده است دست به 4922دختران و 4921 پسران اجتنابی

 آلفای طریق از زا استرس های با موقعیت پرسشنامه اعتبار

آمده  دست به 4921 باالیی سطح در قریشی پژوهش در کرونباخ
ایران  در که تحقیقاتی طی نیز مذکو پرسشنامه روایی. [22]است
 همبستگی محاسبه منظور به .است گردیده ثابت شده انجام

3پیرسون ضریب همبستگی از استرس مقابله پرسشنامه عوامل
 

 مدار مساله :است آمده دست به ذیل نتایج و گردیده استفاده

 .[22]4926 ، اجتنابی 4911 مدار هیجان ، 4912

 
 . شاخص های توصیفی متغیرهای اعمال شده در پژوهش1جدول 

 آماریشاخص 
 متغیر

 واریانس انحراف استاندارد میانگین تعداد

 2/6 200/6 41/63 222 ذهنیت والد تنبیه گر

 3/6 440/6 32/62 222 ذهنیت کودک آسیب پذیر

  310/6 23/14 222 سبک مقابله مساله مدار

  302/6 12/02 222 سبک مقابله هیجان مدار

  142/6 23/03 222 سبک مقابله اجتنابی

  466/1 12/14 222 عاطفی طالق

 

 هایافته

 .دهد می نشان را ای طرحواره گر تنبیه والد ذهنیت و پذیر آسیب کودک ذهنیت توصیفی های یافته 2 جدول
 

 ای گر طرحواره پذیر و ذهنیت والد تنبیه های توصیفی ذهنیت کودک آسیب یافته -2جدول

 متغیرها میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل

 پذیر آسیب کودک ذهنیت 32/62 440/6 62 21

 گر تنبیه والد ذهنیت 41/63 200/6 01 22

 
 .دهد می نشان را( اجتنابی مقابله و مدار هیجان مقابله مدار، مساله مقابله) ای مقابله های سبک توصیفی های یافته 6 جدول
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 ای های مقابله های توصیفی سبک یافته -6جدول

 متغیرها میانگین معیارانحراف  حداکثر حداقل

 مدار مقابله مساله 23/14 310/6 31 06

 مدار مقابله هیجان 12/02 302/6 14 62

 مقابله اجتنابی 23/03 142/6 16 62
 

 .دهد می نشان را عاطفی طالق متغیر توصیفی های یافته 0 جدول
 

 یعاطف طالق ریمتغ یفیتوص یها افتهی -0 جدول

 متغیر میانگین معیارانحراف  حداکثر حداقل

 عاطفی طالق 12/14 466/1 22 4

 

 های استنباطی یافته
متغیرهای  معناداری سطح مقدار ، 1 جدول نتایج اساس بر

 گر، مقابله تنبیه والد ذهنیت پذیر، آسیب کودک پژوهش )ذهنیت
عاطفی(  اجتنابی و طالق مقابله مدار، هیجان مقابله مدار، مساله

نمرات  توزیع گیریم می نتیجه بنابراین. باشد می 41/4 از بزرگتر
رگرسیون  لذا استفاده از تحلیل .است نرمال متغیرهای پژوهش

 .است جهت بررسی رابطه بین آن ها بالمانع سلسله مراتبی

 
 متغیرهای پژوهش بودن نرمال مفروضه برای اسمیرنوف کولموگروف آزمون -1جدول 

 ها متغیر (K-S) اسمیرنوف آماره کولموگروف (sig) سطح معناداری

 پذیر آسیب کودک ذهنیت 232/1 424/4

 گر تنبیه والد ذهنیت 221/1 141/4

 مدار مقابله مساله 214/1 143/4

 مدار مقابله هیجان 160/1 116/4

 مقابله اجتنابی 623/1 412/4

 عاطفی طالق 233/4 001/4

 
 کودک ذهنیت بین پیرسون همبستگی ضرایب 3 جدول در

 طالق با ای مقابله های سبک و گر تنبیه والد ذهنیت پذیر، آسیب
 مقدار شود می مالحظه که همانطور. است شده ارائه عاطفی
 و پذیر آسیب کودک ذهنیت بین پیرسون همبستگی ضریب
 و 120/4) با برابر ترتیب به عاطفی طالق با گر تنبیه والد ذهنیت

 کودک ذهنیت بین بنابراین. است آمده بدست( 122/4
 و مثبت رابطه عاطفی طالق با گر تنبیه والد ذهنیت و پذیر آسیب

 مقابله بین پیرسون همبستگی ضریب مقدار. دارد وجود معناداری

. است آمده بدست( -122/4) با برابر عاطفی طالق با مدار مساله
 و منفی رابطه عاطفی طالق با مدار مساله مقابله بین بنابراین

 مقابله بین پیرسون همبستگی ضریب مقدار. دارد وجود معناداری
 با برابر ترتیب به عاطفی طالق با اجتنابی مقابله و مدار هیجان

 مقابله بین بنابراین. است آمده بدست( 110/4 و 101/4)
 و مثبت رابطه عاطفی طالق با اجتنابی مقابله و مدار هیجان

 .دارد وجود معناداری

 

 (=222n) با طالق عاطفی ای های مقابله گر و سبک تنبیه والد ذهنیت پذیر، آسیب کودک ضرایب همبستگی پیرسون بین ذهنیت -3جدول 

 ها متغیر ضریب همبستگی پیرسون (sig)سطح معناداری

 پذیر آسیب کودک ذهنیت **120/4 441/4

    گر تنبیه والد ذهنیت       **122/4 441/4

 مدار مقابله مساله **-122/4 442/4

 مدار مقابله هیجان *101/4 412/4

 مقابله اجتنابی **110/4 442/4
 41/4 > = p      ** 41/4 > = p     * 
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 .است شده ارائه ای مقابله های سبک با گر تنبیه والد ذهنیت و پذیر آسیب کودک ذهنیت بین پیرسون همبستگی ضرایب  3 جدول در
 

 (=222n) ای مقابله های سبک با گر تنبیه والد ذهنیت پذیر و آسیب کودک ضرایب همبستگی پیرسون بین ذهنیت -3جدول 

 ها متغیر مدار مساله مقابله مدار هیجان مقابله اجتنابی مقابله

 پذیر آسیب کودک ذهنیت -431/4 423/4 432/4

 گر تنبیه والد ذهنیت -413/4 162/4 *124/4
 41/4 ≥ = p      * 41/4 ≥ = p      ** 

 فرضیه های پژوهش
 ای به صورت مستقیم و از طریق سبک های مقابله ای بر روی طالق عاطفی تاثیر می گذارد. والدتنبیه گر طرحواره  تیذهن-1
 

 به روش بارون و کنی ای مقابله های سبک با نقش تعدیل کننده عاطفی طالق و گر والدتنبیه  ذهنیتخالصه مدل رگرسیون سلسله مراتبی  -2جدول 

 سطح معناداری F بین متغیرهای پیش 
 ضریب

 همبستگی
 ضریب مجذور

 همبستگی
 t بتا

سطح 
 معناداری

 441/4 023/6 122/4 462/4 122/4 441/4 110/12 گر والدتنبیه  ذهنیت 1گام 

 2گام 
 گر والدتنبیه  ذهنیت

024/11 441/4 232/4 432/4 
123/4 112/6 441/4 

 441/4 -222/6 -121/4 مدار مساله مقابله

 441/4 023/6 122/4 462/4 122/4 441/4 110/12 گر والدتنبیه  ذهنیت 1گام 

 2گام 
 گر والدتنبیه  ذهنیت

440/11 441/4 236/4 432/4 
121/4 211/6 444/4 

 442/4 426/6 131/4 مدار هیجان مقابله

 441/4 023/6 122/4 462/4 122/4 441/4 110/12 گر والدتنبیه  ذهنیت 1گام 

 2گام 
 گر والدتنبیه  ذهنیت

236/2 441/4 262/4 413/4 
126/4 242/6 441/4 

 421/4 622/2 162/4 اجتنابی مقابله

 
 گر و مقابله والدتنبیه  ، بین مسیر ذهنیت2  و 3، 3طبق جداول 

( رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین 413/4مدار ) مساله
( )شرط اول و 122/4) عاطفی و طالق گر والدتنبیه  مسیر ذهنیت

همبستگی مثبت و  (1223، 2)بارون و کنی  دوم پیشنهادی
 والدتنبیه  ها نشان می دهد که ذهنیت معناداری وجود دارد. یافته

درصد  2/6است و  عاطفی پیش بینی کننده معنادار طالق گر
را پیش بینی می کند. نتایج مرحله اول  عاطفی واریانس طالق

عاطفی( و پیش بین  کند که بین متغیر مالک )طالق تایید می
گر( رابطه معنادار وجود دارد )شرط سوم  والدتنبیه  )ذهنیت

بررسی نقش تعدیل کننده  (. در1223پیشنهادی بارون و کنی 
به  عاطفی و طالق گر والدتنبیه  مدار برای ذهنیت مساله مقابله

 روش رگرسیون سلسله مراتبی، در مرحله اول مقدار بتای طالق
( محاسبه گردید که 122/4) گر والدتنبیه  بر روی ذهنیت عاطفی

(. >41/4pو معنادار است ) مثبتضریب بدست آمده به صورت 
 گر و تعیین تعدیل کنندگی والدتنبیه  نقش ذهنیت برای کنترل

روی  عاطفی مدار، رگرسیون سلسله مراتبی طالق مساله مقابله
مدار محاسبه گردید. در این  مساله و مقابله گر والدتنبیه  ذهنیت

نسبت به  گر والدتنبیه  مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت
ن شد تا حدودی مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیو

در  122/4کاهش یافته اما هنوز مقدار معنادار است )از بتا برابر با 
در دومین مرحله، شرط چهارم  123/4مرحله اول به بتا برابر با 

، 1223( ، که بر اساس پیشنهاد بارون و کنی 1223بارون و کنی 
به معادله رگرسیون، ضریب متغیر  اگر با ورود متغیر تعدیل کننده

مورد تایید قرار  کنندگی قل به سمت صفر میل کند تعدیلمست
 می گیرد.

 مدار هیجان و مقابله گر والدتنبیه  بین مسیر ذهنیت      
 گر والدتنبیه  و بین مسیر ذهنیت معنادار و مثبت ( رابطه162/4)

( همبستگی مثبت و معناداری وجود 122/4) عاطفی و طالق
برای  مدار هیجان مقابله دارد. در بررسی نقش تعدیل کنندگی

عاطفی، در مرحله اول مقدار بتای  و طالق گر والدتنبیه  ذهنیت
( محاسبه 122/4) گر والدتنبیه  بر روی ذهنیت عاطفی طالق

گردید که ضریب بدست آمده به صورت مثبت و معنادار است 
(41/4p<برای کنترل نقش ذهنیت .)  و تعیین  گر والدتنبیه

مدار، رگرسیون سلسله مراتبی  هیجان لهمقاب کنندگی تعدیل
 مدار هیجان و مقابله گر والدتنبیه  روی ذهنیت عاطفی طالق

 محاسبه گردید. 
نسبت  گر والدتنبیه  در این مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت

حدودی  به مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شد تا
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در مرحله اول به بتا  122/4است )از بتا برابر با  یافته کاهش
مورد تایید  کنندگی در دومین مرحله(، لذا تعدیل 121/4برابر با 

و مقابله اجتنابی  گر والدتنبیه  قرار می گیرد. بین مسیر ذهنیت
( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین مسیر 124/4)

و ( همبستگی مثبت 122/4) عاطفی و طالق گر والدتنبیه  ذهنیت
 مقابله کنندگی معناداری وجود دارد. در بررسی نقش تعدیل

عاطفی، در مرحله اول  و طالق گر والدتنبیه  برای ذهنیت اجتنابی
( 122/4) گر والدتنبیه  بر روی ذهنیت عاطفی مقدار بتای طالق

محاسبه گردید که ضریب بدست آمده به صورت مثبت و معنادار 

و تعیین  گر والدتنبیه  ذهنیت(. برای کنترل نقش >41/4pاست )
 اجتنابی، رگرسیون سلسله مراتبی طالق مقابله کنندگی تعدیل

محاسبه  اجتنابی و مقابله گر والدتنبیه  روی ذهنیت عاطفی
 گر والدتنبیه  گردید. در این مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت

 نسبت به مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شد تا
)از بتا برابر با  است معنادار مقدار هنوز اما یافته کاهش دیحدو
در دومین مرحله(، لذا 126/4در مرحله اول به بتا برابر با  122/4

 مورد تایید قرار می گیرد. کنندگی تعدیل

 

 
 عاطفی گر و طالق تنبیه والد اجتنابی به عنوان تعدیل کننده بین ذهنیت مقابله و مدار هیجان مقابله مدار، مساله مدل مقابله -2شکل

 

 
 ای به صورت مستقیم و از طریق سبک های مقابله ای بر روی طالق عاطفی تاثیر می گذارد. کودک آسیب پذیر طرحواره  تیذهن-2
 

 به روش بارون و کنی  ای مقابله های سبک با نقش تعدیل کننده عاطفی طالق و پذیر آسیب کودک  خالصه مدل رگرسیون سلسله مراتبی ذهنیت -2جدول 

 F بین متغیرهای پیش 
سطح 

 معناداری
 ضریب

 همبستگی
 ضریب مجذور

 همبستگی
 t بتا

سطح 
 معناداری

 441/4 620/6 120/4 463/4 120/4 441/4 124/11 پذیر آسیب کودک  ذهنیت 1گام 

 2گام 
 پذیر آسیب کودک  ذهنیت

023/14 441/4 212/4 433/4 
122/4 263/6 441/4 

 446/4 -423/6 -131/4 مدار مساله مقابله

 441/4 620/6 120/4 463/4 120/4 441/4 124/11 پذیر آسیب کودک  ذهنیت 1 گام

 2گام 
 پذیر آسیب کودک  ذهنیت

204/2 441/4 262/4 413/4 
124/4 611/6 441/4 

 410/4 022/2 104/4 مدار هیجان مقابله

 441/4 620/6 120/4 463/4 120/4 441/4 124/11 پذیر آسیب کودک  ذهنیت 1گام 

 2گام 
 پذیر آسیب کودک  ذهنیت

222/2 441/4 204/4 413/4 
120/4 203/6 441/4 

 416/4 142/2 102/4 اجتنابی مقابله

 
و  پذیر آسیب کودک  ، بین مسیر ذهنیت2و  3،  3طبق جداول 

( رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین -431/4مدار ) مساله مقابله
( 120/4) عاطفی و طالق پذیر آسیب کودک  ذهنیتمسیر 

ها نشان می دهد  همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. یافته
 پیش بینی کننده معنادار طالق پذیر آسیب کودک  که ذهنیت

را پیش بینی  عاطفی درصد واریانس طالق 3/6است و  عاطفی

B= 122.  

عاطفی طالق ذهنیت والد تنبیه گر  

 مقابله اجتنابی

هیجان مدارمقابله   

 مقابله مساله مدار

B=.101 

B=.110 

B=.162 

B=.124 



 شیری و همکاران
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ک کند که بین متغیر مال می کند. نتایج مرحله اول تایید می
پذیر( رابطه  آسیب کودک  عاطفی( و پیش بین )ذهنیت )طالق

((  1223معنادار وجود دارد )شرط سوم پیشنهادی بارون و کنی)
  مدار برای ذهنیت مساله در بررسی نقش تعدیل کننده مقابله

به روش رگرسیون سلسله  عاطفی و طالق پذیر آسیب کودک
  بر روی ذهنیت عاطفی مراتبی، در مرحله اول مقدار بتای طالق

( محاسبه گردید که ضریب بدست 120/4) پذیر آسیب کودک
(. برای کنترل >41/4pآمده به صورت مثبت و معنادار است )

 مقابله و تعیین تعدیل کنندگی پذیر آسیب کودک  نقش ذهنیت
  روی ذهنیت عاطفی مدار، رگرسیون سلسله مراتبی طالق مساله
مدار محاسبه گردید. در این  سالهم و مقابله پذیر آسیب کودک

نسبت به  پذیر آسیب کودک  مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت
مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شد تا حدودی 

در  120/4کاهش یافت اما هنوز مقدار معنادار است )از بتا برابر با 
 تایید وردم کنندگی تعدیل (، لذا122/4مرحله اول به بتا برابر با 

 .گیرد می قرار
 مدار هیجان و مقابله پذیر آسیب کودک  بین مسیر ذهنیت

 کودک  معناداری وجود دارد. بین مسیر ذهنیت ( رابطه423/4)
( همبستگی مثبت و 120/4) عاطفی و طالق پذیر آسیب

 معناداری وجود دارد. در بررسی نقش تعدیل کنندگی مقابله
عاطفی، در  و طالق پذیر آسیب برای ذهنیت کودک مدار هیجان

  بر روی ذهنیت مدرسه به مربوط مرحله اول مقدار بتای خشم
( محاسبه گردید که ضریب بدست 120/4) پذیر آسیب کودک

(. برای کنترل >41/4pآمده به صورت مثبت و معنادار است )

 مقابله کنندگی و تعیین تعدیل پذیر آسیب کودک  نقش ذهنیت
  روی ذهنیت عاطفی سلسله مراتبی طالق مدار، رگرسیون هیجان
محاسبه گردید. در این  مدار هیجان و مقابله پذیر آسیب کودک

نسبت به  پذیر آسیب کودک  مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت
مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شد تا حدودی 

ر با است )از بتا براب معنادار مقدار هنوز کاهش یافته است اما
در دومین مرحله(، لذا  124/4در مرحله اول به بتا برابر با  120/4

  مورد تایید قرار می گیرد. بین مسیر ذهنیت کنندگی تعدیل
( رابطه مثبت و 432/4و مقابله اجتنابی ) پذیر آسیب کودک

و  پذیر آسیب کودک  معناداری وجود دارد. بین مسیر ذهنیت
 بت و معناداری وجود دارد. ( همبستگی مث120/4) عاطفی طالق

  برای ذهنیت اجتنابی مقابله کنندگی در بررسی نقش تعدیل
عاطفی، در مرحله اول مقدار بتای  و طالق پذیر آسیب کودک
( 120/4) پذیر آسیب کودک  بر روی ذهنیت عاطفی طالق

محاسبه گردید که ضریب بدست آمده به صورت مثبت و معنادار 
و  پذیر آسیب کودک  کنترل نقش ذهنیت(. برای >41/4pاست )

اجتنابی، رگرسیون سلسله مراتبی  مقابله کنندگی تعیین تعدیل
 اجتنابی و مقابله پذیر آسیب کودک  روی ذهنیت عاطفی طالق

  محاسبه گردید. در این مرحله توان پیش بینی متغیر ذهنیت
نسبت به مرحله ای که به تنهایی وارد معادله  پذیر آسیب کودک

 مقدار هنوز اما است یافته کاهش حدودی گرسیون شد تار
در مرحله اول به بتا برابر با  120/4)از بتا برابر با  است معنادار

مورد تایید قرار می  کنندگی در دومین مرحله(، لذا تعدیل120/4
 گیرد

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه
 و گر والدتنبیه ذهنیت نقش بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف

 عاطفی: طالق پیش بینی در ای طرحواره پذیر آسیب کودک

 دستیابی برای .بود ای مقابله های سبک ی کننده تعدیل نقش

 داده و شد استفاده همبستگی طرح توصیفی یک از هدف این به

 تحلیل و تجزیه مورد مراتبی سلسله رگرسیون روش طریق از ها

 با معنادار و مثبت رابطه دارای گر تنبیه والد ذهنیت .گرفتند قرار
 ذهنیت این همچنین باشد. می مدار هیجان ای مقابله سبک
می  مدار مسئله ای مقابله سبک با معنادار و منفی رابطه دارای

 سبک با معنادار و مثبت رابطه دارای گر تنبیه والد باشد. ذهنیت
 مثبت رابطه دارای ذهنیت این همچنین باشد؛ می اجتنابی مقابله

 باشد.  می نیز عاطفی طالق با مستقیم معنادار و

 مقابله مساله مدار

 مقابله هیجان مدار

اجتنابیمقابله   

عاطفی طالق ذهنیت کودک آسیب  

 پذیر

B= 122.  

B= 431.-  

B= 423..  

B= 432.  

B= 122-.  

B= 101.  

B= 110.  
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 ای مقابله سبک یک از فرد و شود می فعال طرحواره وقتی یک

 می آن ذهنیت به که گیرد می قرار حالتی در کند، می استفاده

 یکدیگر کنار در ها آن ای مقابله های پاسخ و ها طرحواره .گوییم

 از هایی بخش ها، گروه این دهند که می تشکیل را هایی گروه

 بیماران در گر تنبیه والد ذهنیت .روند می شمار به فرد خویشتن

 دیده بیشتر شدید افسردگی و مرزی شخصیت به اختالل مبتال

 را شیطان خود است ممکن ذهنیت، این دارای افراد .شود می

این  .کنند تنبیه را خودشان و بدانند بدسرشت یا کثیف، صفت،
خود می تواند موید رابطه مثبت این ذهنیت طرحواره ای با 
طالق عاطفی حاصل شده از نتیجه ی این پژوهش باشد. سبک 
های مقابله ای به صورت متغیرهای مداخله گر بر روی زمینه 

گر سازی بروز طالق عاطفی در افراد دارای ذهنیت والد تنبیه 
 تاثیر گذار هستند.

 عامل از گزیدن دوری اجتنابی، مقابله سبک اصلی ویژگی

است به گونه ای که از پرداختن به موضوع دوری می  زا استرس
کند. از سویی مقابله هیجان مدار نیز مطابق یافته های این 
پژوهش با تصمیم گیری های احساسی ، گاها هیجانی نقش 

راد دارای ذهنیت طرحواره ای والد تقویت کننده در سیر حرکت اف
تنبیه گر به سمت طالق عاطفی دارد به نوعی هیچ یک از این 

 های مسئله حل و ها دو سبک مقابله ای به دلیل اینکه از مقابله
 عجوالنه های حل راه از و کند می استفاده ناسالم و خطرناک

تبعات  کنند می استفاده زا استرس های موقعیت از فرار برای
 حل مشکل بهره گیری از این دو سبک مقابله ای این است که

 آن ضرر که شود می ایجاد دیگری های مشکل بلکه شود نمی
 مقابله راهبردهای از استفاده. است بیشتر اولیه مشکل از مشکل

 خود، به نسبت منفی ادراک و شناختی های تحریف ناسازگار، ای
 باعث نخست عوامل این که است همراه آینده و دنیا دیگران،
 طالق باعث نهایت در و همسر با سازنده و مثبت روابط کاهش
شوند لذا گزینه های مناسبی برای افراد دارای  می عاطفی

ذهنیت والد تنبیه گر در هنگام چالش بروز نشانه های طالق 
 عاطفی نمی باشند.

 سبک با معنادار و مثبت رابطه دارای پذیر آسیب کودک ذهنیت
 پذیر آسیب کودک ذهنیت باشد. می مدار هیجان ای مقابله
 مدار مسئله ای مقابله سبک با معنادار و منفی رابطه دارای

 با معنادار و مثبت رابطه دارای پذیر آسیب کودک ذهنیت میباشد.
 آسیب کودک ذهنیت همچنین باشد؛ می اجتنابی مقابله سبک
 باشد. عاطفی می طالق با مثبت و مستقیم رابطه دارای پذیر
 در که است حالتی پذیر آسیب کودک ذهنیت که گفت توان می
 می تجربه مستقیم و کامل طور به طرحواره دردناک عواطف آن

 غرق است ممکن رهاشدگی طرحواره دارای فرد یک مثال. شود
 ترکش معشوقش که زمانی شود، افسردگی و سوگ احساسات در

 زیرا شود می گفته پذیر آسیب کودک ذهنیت این به. کند می
 آسیب و دردها در حالتی است ذهنیت این در فرد که زمانی

 احساس است ممکن او. کند می تجربه را کودکانه پذیری
. کند تجربه احساساتش برابر در را بیچارگی و درماندگی ناتوانی،

 مورد کودک شده، رها کودک ناگوار و تلخ تجارب ذهنیت، این
 بر در را شده طرد کودک محروم، کودک گرفته، قرار بدرفتاری

 و برگردد گر تنببیه والد ذهنیت به است ممکن او. گیرد می
 قالب در است ممکن نهایتا و کند مجازات را شده رها کودک
 از و کند می بلوکه را خود هیجانات که آید در تفاوتی بی محافظ
موارد فوق  کند. محافظت خودش از تا شود می جدا دیگران

حاصل از این پژوهش مبنی بر رابطه مثبت و مستقیم یافته های 
 این ذهنیت طرحواره ای با طالق عاطفی را تایید می نماید.

 دهد انجام کاری کند می سعی فرد مدار مسئله مقابله سبک در
 روش از استفاده با و دهد کاهش یا بردارد میان از را استرس تا

 دادن، انجام خاصی فعالیت نمودن، عمل به اقدام مانند هایی
 جمع کردن، ریزی برنامه کردن، مشورت و گرفتن راهنمایی

...  و مسئله حل روش از استفاده کردن، مطالعه اطالعات، آوری
بپردازد. تمام موارد فوق  آمده وجود به مشکل نمودن برطرف به

همچون یافته های پژوهش موید رابطه ی تعدیل کنندگی این 
کاهنده در سیر حرکت شخص دارای سبک مقابله ای به صورت 

ذهنیت طرحواره ای کودک آسیب پذیر به سمت طالق عاطفی 
 بگیرد تصمیم فرد است ممکن اجتنابی مقابله سبک می باشد. در

 از یعنی کند، اجتناب هایش طرحواره از ناشی دردهای از که
 می فاصله شود، می طرحواره شدن فعال باعث که هایی موقعیت

 کاری هیچ به دست مشکل با مقابله برای فرد بنابراین. گیرد
 نوع هر وجود مشکالت، با ای ریشه برخورد جای به و زند نمی

 حل خود به خود که است امیدوار و کند می انکار را مشکل
 موقت طور به اجتناب است ممکن چه اگر. شوند وفصل

 تنش موجب مدت طوالنی در ولی دهد، کاهش را اضطراب
شود. همانگونه که مشخص است و از نتایج این  می بیشتری

پژوهش نیز حاصل شد رویکرد مقابله ای اجتنابی برای شخص 
دارای ذهنیت کودک اسیب پذیر موجب افزایش تنش و بحران 

 در چالش مواجهه با مشکالت حوزه طالق عاطفی می باشد.
به کار گیری این   .است هیجان مدار دیگر ای مقابله سبک

ط شخص دارای ذهنیت طرحواره ای کودک آسیب سبک توس
 به .نماید عمل طرحواره برخالف پذیر موجب می گردد شخص

 می رها را دیگران او شود، خود رها اینکه از قبل مثال عنوان

 ابراز از فرد تا شود می سبب اضطراب و نگرانی این .نماید

 موارد در خود زندگی شریک به هیجانات نسبت و عواطف

 است ممکن که کند می تصور زیرا .نماید پوشی چشم بسیاری

 گردد مواجه همسر منفی های واکنش با و بوده اشتباه عمل وی
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 گسستگی عاطفی باعث ابتدا زمان مرور به مساله این که

   .شوند می آنها عاطفی طالق باعث نهایت در و زوجین
 والد ذهنیت دو مقابل در اگر که گفت توان می بطورکلی      
 ای مقابله های پذیر شخص سبک آسیب کودک و گر تنبیه

 باعث موضوع این گیرد پیش در را اجتنابی مقابله و مدار هیجان
 احتمال یا دهد رخ بیشتری قوت با عاطفی طالق که شد خواهد
 با مواجهه هنگام در شخص اگر اما دهد؛ افزایش را آن وقوع

 ای مقابله سبک پذیر آسیب کودک و گر تنبیه والد های ذهنیت
 عاطفی طالق وقوع کاهش احتمال کند اختیار را مدار مسئله
 داشت. خواهد وجود
 اسالمی آزاد دانشگاه متاهل بررسی، دانشجویان مورد نمونه

 ها باید جمعیت سایر به ها یافته تعمیم در و اند بوده قم واحد

 آتی های پژوهش در که شود می پیشنهاد .شود احتیاط

 از عوامل ترکیبی که زناشویی زندگی کیفیت مؤثر پیشایندهای

 می پیشنهاد .گیرند قرار بررسی مورد هستند محیطی و شخصی

 روانشناختی متغیرهای سایر رابطه آینده، های پژوهش در شود

 رضایت و خانوادگی عوامل های شخصیتی، ویژگی جمله از

 .گیرد قرار بررسی مورد عاطفی طالق با جنسی
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