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Abstract 

Background & Objectives: Many marriages do not end with formal divorce; however, they instead continue in the lack of love and friendship. 

Emotional divorce can be considered a state in which couples do not enjoy being together because there is no intimacy. Considering the 
undeniable importance of the family institution in any society, it is essential to investigate the harms and conditions that individual experiences 

after divorce. Spiritual intelligence may affect emotional divorce. Furthermore, early maladaptive schemas in women seem to increase the odds 

of emotional divorce. Extramarital relationships, infidelity, and infidelity often occur due to fulfilling one's emotional needs through relationships 
outside marriage. Iranian society is in transition, and traditional rituals are still in place. Accordingly, despite many divorces, numerous couples, 

due to the conventional nature of their families, might prefer to continue to live in very poor quality to avoid the psychological pressure of 

divorce. Thus, this study aimed to model the relationship between spiritual intelligence and early maladaptive schemas on emotional divorce 
mediated by attitude toward extramarital relationships in women.  

Methods: This was a descriptive–correlational study in which the relationship between variables was investigated in the form of path analysis. 

The study population consisted of all women referring to psychological centers in Ahvaz City, Iran, in 2019. Accordingly, 264 women were 
selected by the convenience sampling method and completed the following questionnaire. The study's inclusion criteria included the education 

attainment of at least a diploma and no history of psychosis. The exclusion criterion of the study was the failure to complete the questionnaire. 

The necessary data were gathered applying the Emotional Divorce Questionnaire (Gattman, 1994), Spiritual Intelligence Scale (Abdollahzadeh 
et al., 2008), Young Early Maladaptive Schema Questionnaire (Young, 1998), and Attitude to Extramarital Relationships Scale (Whatley, 2008). 

Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in SPSS and AMOS at the significance level 

of 0.05.   
Results: The present study results indicated that spiritual intelligence presented a negative and direct effect on emotional divorce (β=–0.53, 

p<0.001); attitude toward extramarital relationships provided a positive and direct effect on emotional divorce (β=0.30 and p<0.001). Spiritual 

intelligence indicated a negative and direct effect on attitude toward extramarital relationships (β=–0.46, p<0.001); however, early maladaptive 
schemas presented a positive and direct effect on attitude toward extramarital relationships (β=0.40 and p<0.001). Furthermore, the indirect 

effect of spiritual intelligence on emotional divorce with the mediating role of attitudes toward extramarital relationships was measured as –0.16 

(p<0.001). The indirect effect of early maladaptive schemas on emotional divorce with the mediating role of attitudes toward extramarital 
relationships equaled 0.12 (p<0.001). In addition, goodness of fit indices supported the optimal fit of the model with the collected data 

(X2/df=2.201, TLI=0.98, IFI=0.99, NFI=0.99, CFI=0.99, GFI=0. 98, AGFI=0.98, RMSEA=0.068). 

Conclusion: According to our findings, attitudes toward extramarital relationships played a mediating role in the relationship between spiritual 
intelligence and early maladaptive schemas and emotional divorce. These findings are an important step towards recognizing the effective factors 

in women's emotional divorce. 

Keywords: Emotional divorce, Spiritual intelligence, Early maladaptive schemas, Attitude, Extramarital relationships. 
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  .۲۷1(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ رذآ برخط انتشار   

های ناسازگار اولیه با طالق عاطفی با نقش یابی رابطٔه بین هوش معنوی و طرحوارهمدل
 شناختی اهوازکننده به مراکز روانمیانجی نگرش به روابط فرازناشویی در زنان مراجعه

 ۲، بهنام مکوندی۲پرویز عسکری ،۲، *علیرضا حیدری1مریم سمالپور بابااحمدی

 سندگانینو حاتیوضت

 شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران؛شناسی عمومی، گروه رواندانشجوی دکتری روان .1

 شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.گروه روان .۲
 gmail.com43arheidarie@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹ بهمن  ۶ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹خرداد  ۲۲ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

یابی رابطٔه بین اثر هوش معنوی و حاضر، مدل هدف پژوهش. شودیمنجر نم نیزوج ییدر نظام خانواده است که به جدا ینابهنجار ینوع یطالق عاطف هدف: و زمینه
 .بود شناختی اهوازکننده به مراکز روانبا نقش  میانجی نگرش به روابط فرازناشویی در زنان مراجعهعاطفی طالق های ناسازگار اولیه با طرحواره

کننده به مراکز تمامی زنان مراجعهآماری را  جامعٔه قالب تحلیل مسیر بررسی شد.از نوع همبستگی بود که در آن رابطٔه بین متغیرها در این پژوهش توصیفی  بررسی:روش
(، 1۹۹۴)گاتمن، عاطفی طالق پرسشنامٔه عنوان نمونه انتخاب شدند. به نفر ۲۶۴گیری دردسترس تعداد نمونهروش که بهتشکیل دادند  1۳۹۸شناختی شهر اهواز در سال روان

( برای ۲۰۰۸و مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی )واتلی،  (1۹۹۸، نگیا)های ناسازگار اولیٔه یانگ پرسشنامٔه طرحواره ،(1۳۸۷و همکاران،  زادهعبدالله) معنوی مقیاس هوش
صورت  ۲۵نسخٔه  AMOS و ۲۵نسخٔه  SPSSافزارهای نرم در سازی معادالت ساختاریروش مدلاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ها با دادهها اجرا شد. تحلیل نمونه
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها سطح معناداری آزمون. گرفت

 ،β=۰٫۳۰)طالق عاطفی دارای اثر مثبت و مستقیم بر به روابط فرازناشویی  نگرشو ( β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۵۳)و مستقیم بر طالق عاطفی  منفیدارای اثر هوش معنوی ها: یافته
۰٫۰۰1>p نگرش به روابط فرازناشویی بر  و مستقیم منفیدارای اثر ( بود. هوش معنوی(۰٫۴۶-=β، ۰٫۰۰1>p ) دارای اثر مثبت و مستقیم بر های ناسازگار اولیه طرحوارهو
 -۰٫1۶برابر با شویی ای نگرش به روابط فرازناغیرمستقیم هوش معنوی بر طالق عاطفی با نقش واسطهاثر ( بود. همچنین β، ۰٫۰۰1>p=۰٫۴۰)به روابط فرازناشویی  نگرش
های عالوه، شاخص(. بهp<۰٫۰۰1بود ) ۰٫1۲ برابر باای نگرش به روابط فرازناشویی های ناسازگار اولیه بر طالق عاطفی با نقش واسطهطرحوارهاثر غیرمستقیم (. p<۰٫۰۰1بود )

، df/۲، ۹۸٫۰=TLI ،۹۹٫۰=IFI،۹۹٫۰=NFI ،۹۹٫۰=CFI، ۸۹٫۰=GFI=۲۰1٫۲)شده حمایت کردند های گردآورینکویی برازش از برازش مطلوب الگو با داده
۰٫۹۸=AGFI، ۰٫۰۶۸=RMSEA .)  
های یافته .های ناسازگار اولیه با طالق عاطفی نقش میانجی داردهای این پژوهش، نگرش به روابط فرازناشویی در رابطٔه بین هوش معنوی و طرحوارهبراساس یافته گیری:نتیجه

 است. زنانعاطفی  طالق در مؤثر عوامل شناخت درجهت مهمی پژوهش گام
 های ناسازگار اولیه، نگرش به روابط فرازناشویی.، هوش معنوی، طرحوارهعاطفیطالق  ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
دهندٔه میزان طور کامل نشانکارشناسان، آمار رسمی طالق بهطبق نظر 

نام تری بهناکامی زوجین در روابط زناشویی نیست؛ زیرا آمار بزرگ
(؛ 1شود )نیز نامیده می ۲وجود دارد که طالق خاموش 1طالق عاطفی

کند، بلکه با ها با طالق رسمی خاتمه پیدا نمیچون بسیاری از ازدواج
یابد بودن ادامه میعالقگی و بدون عشق و دوستبیشکل زندگی به

عاطفی را حالتی دانست که در آن زوجین از بودن طالق توان (. می۲)
ها وجود برند؛ زیرا صمیمیتی بین آندر کنار یکدیگر هیچ لذتی نمی

های اخیر آمار رشد طالق در شهرهای بزرگ، با در سال(. ۳ندارد )
د طبیعی فراتر رفته است. باتوجه به اهمیت ح ای ازکنندهارقام نگران

ها و انکارناپذیر نهاد خانواده در هر جامعه، بررسی چرایی، آسیب
از اهمیت بسزایی برخوردار کند، شرایطی که فرد پس از طالق تجربه می

 (.۴است )
یکی از عواملی که امکان دارد بر طالق عاطفی اثر بگذارد، هوش 

 سازش هایاز قابلیت ایمجموعه را یمعنو هوش .(۵) است ۳معنوی

 متعالی و غیرعادی هایبر جنبهمبتنی که کنندمی تعریف روانی

 معنای فرد، هستی ماهیت با که هاییویژه قابلیتبه است؛ واقعیت

این  که هنگامی ارتباط دارد. هشیاری بیشتر و سطوح تعالی شخصی،
 تفکر گشایی،فرد مسئلهبهمنحصر توانایی شوند، بسته کاربه هاقابلیت

 (.۶کنند )تسهیل می را کنارآمدن و انتزاعی
هرسد طرحوارهنظر میهمچنین، به در زنان به   4های ناسازگار اولی

ها منجر شود. این اصطالح برای افزایش طالق عاطفی در آن
ها اطالق طرحواره از ایبیان شد و به دسته 5بار توسط یانگنخستین

دارند و  رسانخودآسیب شناختی هیجانی و فراگیر که الگویشود می
 زندگی تداوم توانند درمی و اندگرفته شکل تحول و رشد ابتدای در

(. مطالعٔه زوجین ۳هستند ) ناکارآمد شدتبه کهدرحالی داشته باشند؛
دارای رابطٔه طالق عاطفی نشان داده است، شکست در رسیدن به 

ها رابطه دارد. داری با طرحوارهطور معنامشترک بهحلی برای زندگی راه
 خود، مستحکم فرد دربارٔه و عمیق باورهای صورتها بهطرحواره

 هستند، تعریف زندگی های نخستینسال نتیجٔه جهان که و دیگران

 شناختی رفتارهای براساس طرحواره تئوری روابط(. ۷ند )شومی

 طرحوارٔه عبارت ست.ا شده طراحی شخصیت اختالالت اولیٔه

 اشاره دارد ایگسترده و اولیه ناکارآمد هایطرحواره به اولیه ناسازگار

 (.۸است ) و دیگران شخص با ارتباط در که
ازطرفی، متأسفانه بسیاری از همسران در برقراری و حفظ روابط 

که، شکست در (؛ درحالی۹دوستانه و صمیمانه باهم مشکل دارند )
از مشکالت بسیار رایجی است که از سوی همسران برقراری ارتباط 
های نامناسب که زوجین درگیر شود. تعامالت و ارتباطناراضی ابراز می

شوند، در همان چند سال نخست ازدواج، پرخاشگری زبانی و آن می
دهد. متأسفانه بسیاری از همسران در برقراری و بدنی را افزایش می

(. روابط 1۰باهم مشکل دارند )حفظ روابط دوستانه و صمیمانه 
دلیل ای است که اغلب بهوفایی و خیانت پدیده، بی6فرازناشویی

                                                      
1. Emotional divorce 
2. Silent divorce 
3. Spiritual intelligence 
4. Early maladaptive schemas 

شدن نیازهای عاطفی فرد ازطریق روابط خارج از حیطٔه برطرف
(. باوجود اینکه خیانت زناشویی 11پیوندد )وقوع میزناشویی به

ت و صورت ناچیزی شناخته شده اسمفهومی رایج در ازدواج است، به
پیشینه و بررسی روشنی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد. روابط 
فرازناشویی یا خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی فردی متأهل با 
جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده )غیر از همسر( است 

(1۲.) 
 رضایت بینیپیش در راتعارضات زناشویی  عامل نقش پژوهشگران
ای  ایران، جامعه   . جامعهدانکرده ارزیابی فی مهمطالق عاط زوجین یا

های سنتی هنوز در این جامعه پابرجا است؛ در حال گذار است و آیین
توان حدس زد رو در کنار آمار بسیار زیاد طالق که وجود دارد، میازاین

دهند هایشان ترجیح میبودن خانوادهدلیل سنتیها بهکه بسیاری از زوج
کیفیتی را ادامه دهند تا زیر فشار روانی حاصل از طالق بی زندگی بسیار

 طالق عاطفی و زندگی مستقل عاری از   نروند. در چنین شرایطی پدیده
شود؛ بنابراین هدف وفور مشاهده میسقف بهعواطف و تنها زیر یک 

های یابی رابطٔه بین هوش معنوی و طرحوارهاز انجام این پژوهش، مدل
یه با طالق عاطفی با درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش به ناسازگار اول

 شناختی اهوازکننده به مراکز روانروابط فرازناشویی در زنان مراجعه
 بود.

 بررسیروش ۲
از نوع همبستگی بود که در آن رابطٔه بین  توصیفیروش این پژوهش 

تمامی زنان جامعٔه آماری را  متغیرها در قالب تحلیل مسیر بررسی شد.
تشکیل  1۳۹۸شناختی شهر اهواز در سال کننده به مراکز روانمراجعه

کننده به زن مراجعه ۲۶۴گیری دردسترس تعداد روش نمونهدادند. به
های سپس پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شدند.شناختی بهمراکز روان

تخاب ها قرار گرفت. در انگویی در اختیار آزمودنیپژوهش برای پاسخ
ازای هر متغیر آشکار، یابی بهدلیل اینکه در پژوهش مدلحجم نمونه به

بیست نفر الزم است و براساس متغیرهای موجود )چهار متغیر آشکار( 
های علّی کمتر ، هشتاد نفر نیاز بود؛ اما مدل1در مدل مفهومی شکل 

روش نفر به ۲۶۴رو، تعداد های مطمئنی نیستند؛ ازاینتا مدلاز دویست
ها های ورود نمونه(. مالک1۳گیری دردسترس انتخاب شدند )نمونه

به پژوهش شامل داشتن حداقل تحصیالت دیپلم و نداشتن سابقٔه 
نکردن تمامی ها از پژوهش تکمیلپریشی بود. مالک خروج نمونهروان
شرح های پرسشنامه بود. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر بهسؤال

کنندگان دربارٔه هدف و کارکرد پژوهش و... ذیل بود: به شرکت
ها در صورت تمایل در پژوهش و شکل کتبی ارائه شد و آناطالعاتی به

رضایت شفاهی مشارکت کردند. این اطمینان به افراد داده شد که تمام 
اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد. 

کنندگان خانوادگی شرکت و نام منظور رعایت حریم خصوصی، نامبه
 ثبت نشد. 

 .کار رفتبه ریزهای ها ابزارداده یآورجمع یبرا

5. Young 
6. Extramarital affairs 
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۳ 

گاتمن در  طالق عاطفی توسطپرسشنامٔه : 1طالق عاطفی پرسشنامٔه-
شد  طراحیمنظور سنجش میزان طالق عاطفی زوجین به 1۹۹۴سال 

شیؤه بله یا خیر به آن سؤال دارد و باید به ۲۴این پرسشنامه (. 1۴)
گیرد. هرچه میزان جواب داد. پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می

های بله بیشتر باشد، احتمال طالق عاطفی بیشتر است. در این جواب
: احتمال ۸نمرٔه بین صفرتادهی به این صورت است: پرسشنامه نمره
: احتمال جدایی در 1۶تا۸نمرٔه بین  گی ضعیف است؛جدایی در زند

: احتمال جدایی در زندگی قوی 1۶نمرٔه بیشتر از  زندگی متوسط است؛
های بله، اگر تعداد آن برابر با هشت و کردن پاسخبعد از جمع است.

بیشتر باشد، زندگی زناشویی فرد درمعرض خطر و جدایی قرار دارد و 
ای که توسط آزمودنی کسب حداقل نمره باید از متخصص کمک بگیرد.

سازندگان (. 1۴خواهد بود ) ۲۴شود، صفر و حداکثر نمره می
پرسشنامه، روایی محتوای پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده اند. 

به دست  ۰٫۸۹همچنین، پایایی این آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر 
مه ازطریق آلفای (. در پژوهش مامی و عسگری، پایایی پرسشنا1۴آمد )

 (.1۵دست آمد )به ۰٫۸۳کرونباخ 
باتوجه به ، هوش معنوی در ایران مقیاس : ۲مقیاس هوش معنوی-

و همکاران در سال  زادهتوسط عبدالله، های فرهنگی این جامعهویژگی
متغیر ماده و دو خرده ۲۹ (. این پرسشنامه دارای1۶ساخته شد ) 1۳۸۷

گذاری است. نمرهزندگی معنوی و  هستی درک و ارتباط با سرچشمٔه
(، خیلی 1)نمرٔه  صورت کاماًل مخالفمپرسشنامه در طیف لیکرت به

(، کمی ۴نظر )نمرٔه (، بی۳(، کمی مخالفم )نمرٔه ۲مخالفم )نمرٔه 
( ۷( و کامالً موافقم )نمرٔه ۶(، خیلی موافقم )نمرٔه ۵موافقم )نمرٔه 

است. کسب نمرٔه  ۲۰۳نمره و حداکثر  ۲۹شود. حداقل نمره انجام می
   دهندهدهندٔه هوش معنوی کمتر و کسب نمرٔه بیشتر نشانکمتر نشان

 پرسشنامه، این زاده و همکارانعبدالله(. 1۶هوش معنوی بیشتر است )
 ۰٫۸۹پایایی در این مرحله  کردند ونفر گروه نمونه اجرا  ۲۸۰روی  را

ک و ارتباط با عامل اصلی در دودر چرخش واریماکس  .گزارش شد
درونی  زندگی معنوی یا اتکا به هستٔهو ال ؤس دوازدههستی با  سرچشمٔه

همبستگی بین عامل اول این  رابطٔه دست آمد.به الؤس هفدهبا 
به  الی آمرام و درایرؤس۸۳هوش معنوی جامع  پرسشنامه با پرسشنامٔه

همبستگی بین عامل دوم این  . رابطٔهبود ۰٫۰1در سطح  ۰٫۷۶میزان 
دست هب ۰٫۷1الی ؤس۸۳هوش معنوی جامع  پرسشنامه با پرسشنامٔه

 .(1۶) آمد
هپرسشنامٔه طرحواره- های طرحواره پرسشنامٔه: ۳های ناسازگار اولی

گیری برای اندازه 1۹۹۸در سال  نگیا توسط ناسازگار اولیه
پرسشنامه  نیافرم کوتاه . (1۷) شد های ناسازگار اولیه تهیهطرحواره
 کرتیل یانهیگزشش فیپاسخ با طصورت بستهبهسؤال  ۷۵دارای 
بیشتر درست است تا ، اندکی درست، تقریباً درست، درست)کاماًل 
، ۲، ۳، ۴، ۵های نمره بیترتکه به است  غلط(کامالً   غلط،باًیتقر غلط،

 ۳۷۵ن صفرتانمرٔه کل این سازه بیگیرد. تعلق می اهآن به و صفر 1
های ناسازگار است. در پژوهش حاضر، از نمرٔه کل پرسشنامٔه طرحواره

پنج را در  های ناسازگار اولیهطرحواره ،پرسشنامهاولیه استفاده شد. 
 مختل، محدودیت مختل، خودگردانی و طرد، ارتباط قطع) حوزه

یانگ و براون . (1۷سنجد )می ،(زنگیبهگوش مندی،دیگرجهت
 ۰٫۸۰ضریب پایایی برای کل پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برابر 

گزارش نمودند. روایی سازه این پرسشنامه نیز ساختار عاملی آن را 
مالکی فرم کوتاه با استفاده از رابطه  روایی .(1۸) مورد تأیید قرار داد

در سطح  -۲۵SCLمقیاس و خردهSF- SQمقیاس بین خرده
۰٫۰۵p<  .همٔه یکرونباخ برا یآلفا با روشآن  ییایپامعنادار بود 

 (.1۹)آمد دستبه ۰٫۶۷ تا ۰٫۳۹ ای بینها در دامنهطرحواره
ی- نگرش به روابط مقیاس  : 4مقیاس نگرش به روابط فرازناشوی

(. این مقیاس ۲۰ساخته شد )۲۰۰۸توسط واتلی در سال  فرازناشویی
شدت ای از بهدرجهدوازده گویه تنظیم شده است که در طیف هفت در

د. نمرٔه بیشتر در شوگذاری می( نمره1شدت مخالفم )( تا به۷موافقم )
دهندٔه نگرش مثبت بیشتری به روابط فرازناشویی است. مقیاس نشان
و  1۲دست آورد، تواند در این مقیاس بهای که فرد میکمترین نمره

از اعتبار های پژوهش واتلی حاکییافته(. ۷است ) ۸۴نمره رین تبیش
دست آمد به ۰٫۸۰آلفای کرونباخ این مقیاس  مطلوب مقیاس است.

سنجیده  ۰٫۸۰(. ضریب بازآزمایی حاصل از اجرای این آزمون نیز ۲۰)
تبار و همکاران (. روایی و پایایی آزمون در پژوهش علی۲۰شد )

(.۲1بود ) ۰٫۸۷و  ۰٫۷1ترتیب به

 
 اولیه با طالق عاطفی با نقش میانجی نگرش به روابط فرازناشوییهای ناسازگار هوش معنوی و طرحوارهارتباط  یمدل مفهوم. 1شکل 

                                                      
1. Emotional Divorce Questionnaire 
2. Spiritual Intelligence Scale 

3. Young Early Maladaptive Schema Questionnaire 
4. Attitude to Extramarital Relationships Scale 
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۴ 

های هوش معنوی و طرحوارهارتباط مدل مفهومی پژوهش دربارٔه 
روابط ناسازگار اولیه با طالق عاطفی با نقش میانجی نگرش به 

ارائه شده است. در راستای تحلیل استنباطی از  1در شکل  فرازناشویی
برازندگی الگوی پیشنهادی براساس شاخص روش مدل تحلیل مسیر و 

(، شاخص نکویی CFIدو، شاخص برازندگی تطبیقی )مجذور خی
، شاخص (AGFI)شده ، شاخص نکویی برازش تعدیل(GFI)برازش 

-(، شاخص بنتلرIFIزندگی افزایشی )(، شاخص براTLIلویز )-رکتا
( و ریشٔه خطای میانگین NFIشدٔه برازندگی )بونت یا شاخص نرم
( استفاده شد. برای ارزیابی روابط RMSEAمجذورات تقریب )

خطی کار رفت. برای بررسی هماستراپ بهای، آزمون بوتواسطه
شد؛  ( استفادهVIFچندگانه، از آمارٔه تحمل و عامل تورم واریانس )

همچنین برای آزمون مفروضٔه استقالل خطاها، آزمون دوربین واتسون 

نسخٔه  SPSSافزارهای گیری از نرمهای مذکور با بهرهتحلیلکار رفت. به
ها در صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ۲۲نسخٔه  AMOSو  ۲۲

 در نظر گرفته شد. ۰۵٫۰این پژوهش، 

 هایافته ۳
 کنندگان باصیفی بیانگر سن شرکتهای تودر این پژوهش یافته

 ۲۹تا۲۵درصد بین 1۴٫۳۹سال،  ۲۴تا۲۰درصد در دامنٔه بین 1٫۵1
 ۳۹تا۳۵درصد بین ۲۷٫۲۷سال،  ۳۴تا۳۰درصد بین ۳۸٫۶۳سال، 
سال  ۴۹تا۴۵درصد بین ۵٫۳۰سال و  ۴۹تا۴۰درصد بین 1۲٫۹سال، 

سال و  11درصد کمتر از ۷۷٫۳۲۷بود. همچنین، از نظر سابقٔه تأهل، 
، 1سال سابقٔه تأهل داشتند. در جدول  11درصد بیشتر از ۲۲٫۷۳

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 اسمیرنف. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون کولموگروف1جدول 
 های آماریشاخص

 هامتغیر
 مقدار احتمال K-S معیارانحراف  میانگین

 ۰٫۷۵۴ ۰٫۴۹ ۶٫۵۷ 1۳٫۶۷ طالق عاطفی
 ۰٫۵1۲ ۰٫۸1 ۵۸٫۷۷ 11۷٫۸۵ هوش معنوی

 ۰٫۶۳۷ ۰٫۵۷ ۶۹٫۶۷ 1۳۳٫۶۶ های ناسازگار اولیهطرحواره
 ۰٫۳1۸ ۰٫۹۴ 1۹٫۴۰ ۳۴٫۹۹ نگرش به روابط فرازناشویی

های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آماره
های ناسازگار اولیه، نگرش به )طالق عاطفی، هوش معنوی، طرحواره

همچنین نتایج آزمون آمده است.  1روابط فرازناشویی( در جدول 

( نشان داد، تمامی متغیرهای پژوهش از K-Sاسمیرنف )کولموگروف
 (.<۰٫۰۵pبودند )توزیع نرمال برخوردار 

 شود.مشاهده می ۲ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش۲جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 متغیرهای پژوهش

    1 . طالق عاطفی1
   1 -۵۰1٫۰** . هوش معنوی۲

  1 -۲1۴٫۰** ۳1۸٫۰** های ناسازگار اولیه. طرحواره۳
 1 ۵۰1٫۰** -۵۵۳٫۰** ۵۹۹٫۰** . نگرش به روابط فرازناشویی۴

 **۰٫۰۵>p 
، ضریب همبستگی پیرسون بین تمامی ۲باتوجه به مندرجات جدول 

های ، شاخص۳متغیرهای پژوهش از نظر آماری معنادار بود. در جدول 
ای برای نکویی برازش الگوی مسیر شده است. مدل پیشنهادی اولیه

های ناسازگار اولیه تبیین طالق عاطفی براساس هوش معنوی، طرحواره

ارائه شده  ۲دست آمد که در شکل ازناشویی بهو نگرش به روابط فر
های ناسازگار اولیه است. براساس مدل اولیه، هوش معنوی و طرحواره

با طالق عاطفی با نقش میانجی نگرش به روابط فرازناشویی ارتباط 
 دارد.

 هایین مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات . ضرایب مسیر۳جدول 

 مسیر
 برآورد

 غیراستاندارد
برآورد 
 استاندارد

 خطای معیار
مقدار 
 احتمال

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۸ -۰٫۵۳ -۰٫۶۰ هوش معنوی به طالق عاطفی
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۹ -۰٫۴۶ -۰٫۵۲ هوش معنوی به نگرش به روابط فرازناشویی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۹ ۰٫۴۰ ۰٫۴۴ های ناسازگار اولیه به نگرش به روابط فرازناشوییطرحواره
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۳ ۰٫۳۰ ۰٫۳۳ نگرش به روابط فرازناشویی به طالق عاطفی
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۵ 

 
های ناسازگار اولیه با طالق عاطفی با نقش میانجی هوش معنوی و طرحوارهارتباط  یاستاندارد برا بیشده با ضرابرازش ٔهیمدل اول. ۲شکل 

 نگرش به روابط فرازناشویی

منفی و دارای اثر هوش معنوی  دهد،مینشان  ۳طورکه جدول همان
نگرش به روابط و  (β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۵۳)بر طالق عاطفی  مستقیم

طالق عاطفی است دارای اثر مثبت و مستقیم بر فرازناشویی 
(۰٫۳۰=β، ۰٫۰۰1>p؛ همچنین)  منفی و دارای اثر هوش معنوی

و ( β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۴۶)نگرش به روابط فرازناشویی بر  مستقیم

نگرش به دارای اثر مثبت و مستقیم بر های ناسازگار اولیه طرحواره
منظور بررسی سهم به(. β، ۰٫۰۰1>p=۰٫۴۰)روابط فرازناشویی است 

و  هوش معنویبین     در رابطهنگرش به روابط فرازناشویی گری واسطه
استراپ از دستور بوتطالق عاطفی و های ناسازگار اولیه طرحواره

 .ه استآورده شد ۴ استفاده شد که نتایج آن در جدول

 ایپ در بررسی مسیرهای غیرمستقیم و واسطهااسترنتایج روش بوت .۴جدول 

 متغیر مالک متغیر میانجی بینمتغیر پیش
   مدل نهایی

 کمترحد  بیشترحد  استراپبوت
مقدار 
 احتمال

نگرش به روابط  هوش معنوی
 فرازناشویی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰1۰ -۰٫۲۹ -۰٫1۶ طالق عاطفی

نگرش به روابط  های ناسازگار اولیهطرحواره
 فرازناشویی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۰۰1 ۰٫۰۰1 ۰٫1۲ طالق عاطفی

غیرمستقیم هوش معنوی بر طالق عاطفی با اثر  ،۴جدول  براساس
بود  -۰٫1۶برابر با ای نگرش به روابط فرازناشویی نقش واسطه

(۰٫۰۰1>pهمچنین .)  های ناسازگار اولیه بر طرحوارهاثر غیرمستقیم

 برابر باای نگرش به روابط فرازناشویی طالق عاطفی با نقش واسطه
 (.p<۰٫۰۰1دست آمد )به ۰٫1۲

 های نکویی برازش، مدل اولیه و نهایی. شاخص۵جدول 
 مدل نهایی مدل اولیه برازش نکویی هایشاخص

2χ ۰٫۵۶۷ ۲٫۲1۰ 
Df 1 1 

(df/2χ) ۰٫۵۶۷ ۲٫۲1۰ 
CFI ۰٫۷۵ ۰٫۹۹ 
TLI ۰٫۷۷ ۰٫۹۸ 
IFI ۰٫۷۳ ۰٫۹۹ 
GFI ۰٫۷1 ۰٫۹۸ 

AGFI ۰٫۶۹ ۰٫۹۸ 
NFI ۰٫۶۹ ۰٫۹۹ 

RMSEA ۰٫۲۸۶ ۰٫۰۶۸ 

شده در مدل اصالح .شده حمایت کرده استهای گردآوریالگو با دادههای نکویی برازش از برازش مطلوب دهد، شاخصنشان می ۵جدول 
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۶ 

شدٔه روابط بین گیرینتایج الگوی مسیر اندازهشود. مشاهده می ۳شکل 
های ناسازگار هوش معنوی، نگرش به روابط فرازناشویی، طرحواره

 ارائه شده است. ۳اولیه و طالق عاطفی در شکل 

 
ناسازگار اولیه با طالق عاطفی با نقش میانجی های هوش معنوی و طرحواره ارتباط یاستاندارد برا بیشده با ضرابرازش نهاییمدل . ۳شکل 

 نگرش به روابط فرازناشویی

 بحث 4
های یابی رابطٔه بین هوش معنوی و طرحوارهحاضر، مدل هدف پژوهش

با نقش میانجی نگرش به روابط عاطفی طالق ناسازگار اولیه با 
بود. یافتٔه  شناختی اهوازروانکننده به مراکز فرازناشویی در زنان مراجعه

پژوهش حاضر نشان داد، بین هوش معنوی با طالق عاطفی رابطٔه 
 مستقیم، منفی و معنادار وجود داشت. این یافته با نتایج پژوهش

هوش معنوی با طالق عاطفی در  رابطٔه و همکاران مبنی بر نژادشیخ
 ( همسوست.۲۲) هلأدانشجویان مت

شامل هدایت و معرفت توان گفت، هوش معنوی یدر تبیین این یافته م
درونی، حفـظ تعـادل فکـری، آرامـش درونـی و بیرونـی و عملکردی 

توانایی  است؛ همچنینهمراه با بصیرت و مالیمت و مهربانی 
 .دهداری مییمان یاهاؤیآوردن قدرتی که ما را برای رسـیدن به ردستهب

برد. آن را به ارث می فردیهر هوش معنوی نبوغ طبیعی زندگی است که 
تواند حالتی از زندگی در تعجب، عالقه و یند هوش معنوی میافر

هایی عنوان نشانهجایی که بصیرت )بینش( جدید به (؛۵) اشتیاق باشد
سازد از آن پیروی ما را قادر می وشود از هوشی جدید در نظر گرفته می

توان این هوش است که میهای دشوار زندگی بهترین زمانی کنیم. لحظه
(. ۶) را اندازه گرفت. هوش معنوی قبل از هر چیز هدایت خود است

که رو به  استزن و شوهری  طالق عاطفی بیانگر رابطٔهاز سوی دیگر 
مرور زمان، تنشی فزاینده میان زن و شوهر این نوع طالق به ؛زوال است
. شودمنجر می ها از یکدیگرکند که معموالً به جدایی آنایجاد می
اولین چیزی که در طالق عاطفی میان زن و شوهر از بین همچنین 

هم است. وقتی یکی از زوجین مملو از  ها بهرود، جاذبه و اعتماد آنمی
نشده در زندگی مشترک باشد، احساس غمگینی و نیازهای برآورده

آمیزبودن، (. هوش معنوی به صلح۲) گیردناامیدی در او شکل می
ٔه نوبشود که بهیمبودن رفتارهای شخص منجر بودن و دلسوزانهفانهمنص

خود با سالمت روانی در بعد هماهنگی و در صلح بودن با جهان درونی 

(؛ بنابراین ۶و جهان بیرونی )طبیعت، اجتماع و...( همسوست )
گاهی مانند درونی توان گفت هوش معنوی با عواملمی  مثبت، خودآ

پذیری زندگی، ایجاد تطابق در هدف تن معنویت وداش پذیری،خویشتن
تر در زندگی فرد و کاهش فشارهای روانی و بهبود سالمت مطلوب

روانی همراه است؛ یعنی وقتی فردی هوش معنوی سطح باالیی دارد، 
تواند از هیجانات و افکار درونی خود آگاه است و از سوی دیگر می

. از سوی دیگر در روند سازگاری خود را با هر ویژگی که داراست بپذیرد
تر عمل می کند؛ با همسر و تطابق با زندگی زناشویی خود هوشمندانه

بنابراین احتمال طالق عاطفی در افرادی که هوش معنوی بیشتری 
 دهد.دارند، کمتر روی می

هوش معنوی با نگرش به روابط یافتٔه پژوهش نشان داد، بین 
وفایی و بی. منفی و معنادار وجود داشترابطٔه مستقیم، فرازناشویی 

شدن نیازهای برطرف دلیلای است که اغلب بهپدیده زناشویی خیانت
 پیونددوقوع میزناشویی به عاطفی فرد ازطریق روابط خارج از حیطٔه

های اخالقی و معنا و ارزش با پیوندش دلیلهوش معنوی به .(1۲)
گاهی،و خود پذیریوجدانی، سبب تقویت انعطاف  برای ظرفیتی آ

 ظرفیتی رفتن، آن از فراتر و هاسختی و هادشواری با روشدنروبه

هستی و زندگی مطابق با  جهان به نگر کل نگرش و شهود، الهام برای
شود؛ همگی آنچه به لحاظ وجدانیات و اخالقیات صحیح است، می

و پذیری فرد با دیگران و کاهش استرس این موارد در افزایش تطابق
ند؛ مؤثردرونی و در کل بر کیفیت زندگی فرد بسیار  افزایش آرامش

درنتیجه افرادی که هوش معنوی سطح باالیی دارند، حفظ آرامش خود 
شدٔه جامعه را بر و اطرافیان و رعایت اخالقیات و اصول پذیرفته

دهند؛ بنابراین این افراد نگرش طلبی ترجیح میهای آنی و تنوعلذت
 روابط فرازناشویی خواهند داشت.تری به منفی

های ناسازگار اولیه با نگرش به یافتٔه پژوهش نشان داد، بین طرحواره
روابط فرازناشویی رابطٔه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. این 
یافته با مطالعٔه کونور و همکاران که نشان دادند طرحوارٔه ناسازگار اولیٔه 
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عارضات زناشویی زوجین مؤثر است رهاشدگی بر کیفیت زناشویی و ت
های ( همسوست. همچنین محمدی و سلیمانی به بررسی طرحواره۲۳)

کنندٔه تعهدات زناشویی پرداختند. نتایج بینیعنوان پیشناسازگار اولیه به
های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی با نشان داد، بین طرحواره

(. ۲۴وجود دارد )تعهدات زناشویی رابطٔه منفی و معنادار 
های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی طرحواره
رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل خودآسیب

وفایی و خیانت . بی(۷) شونداند و در سیر زندگی تکرار میگرفته
شدن نیازهای عاطفی فرد برطرف دلیلای است که اغلب بهپدیده

پیوندد. خیانت وقوع میزناشویی به رج از حیطٔهازطریق روابط خا
فره است که ندو کلی نقص تعهد رابطٔه یبراساس تعریف ،زناشویی

گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی منجربه شکل
توان اظهار (. در تبیین این یافته می11) شودخارج از این رابطه می

توانند تأثیر وران کودکی میگرفته از دهای شکلداشت که طرحواره
تأثیر عمیقی بر روابط دوران بزرگسالی بگذارند. زوجین تحت

دهند که درک مشترک های ناسازگار اولیه رفتارهایی را بروز میطرحواره
از مفهوم سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی را بین زن و شوهر 

بینانه، اقعدهد. آشفتگی روابط، انتظارات غیروتأثیر قرار میتحت
مشکالت هیجانی و ناتوانی در مدیریت تعارض در خانواده و مشکالت 

گرفته در سیر زندگی باشد؛ های شکلتواند حاصل طرحوارهزندگی می
های اولیٔه فرد ناسازگارتر باشند، فرد بیشتر رو هرچه طرحوارهازاین
بود؛ بردن به روابط جایگزین خواهد دنبال فرار از مشکالت و پناهبه

گیرد. تری به روابط فرازناشویی در وی شکل میدرنتیجه نگرش مثبت
اند که یکی از عوامل شناختی هاتوان گفت طرحوارهطورکلی میبه
ها طور مستقیم در انتخاب همسر نقش دارند و از سوی دیگر طرحوارهبه

ها کنند و اصالح آننقش مهمی در روابط ناکارآمد زناشویی ایفا می
 شود.ربه بهبود روابط زناشویی میمنج

یافتٔه پژوهش حاضر نشان داد، بین نگرش به روابط فرازناشویی با 
طالق عاطفی رابطٔه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. هر زوجی 

هایی که در رابطٔه خویش با یکدیگر بنابه نوع تعهدات و محدودیت
همین دلیل این است، نگرش خاصی به خیانت دارد؛ به  توافق کرده

مفهوم در طی سالیان مختلف، تعاریف گوناگونی به خود گرفته است؛ 
بودن یا های مشترک در همٔه این تعاریف، پنهانیاما یکی از جنبه

(. آشکار است 11بودن چنین روابطی در میان زوجین است )مخفیانه
که تجربٔه این نوع روابط و حتی داشتن نگرش مثبت به روابط 

تواند با احتمال طالق عاطفی از سوی آنان ارتباط داشته ی میفرازناشوی
 باشد.

یافتٔه دیگر پژوهش حاضر نشان داد، بین هوش معنوی و طالق عاطفی 
ای نگرش به روابط فرازناشویی رابطٔه غیرمستقیم و با نقش واسطه

 بای معنو هوشتوان گفت، معنادار وجود داشت. در تبیین آن می
گی هماهن جهت در را فرد و است ارتباط در لهئمس حل رفتار و یسازگار

بیرونی یاری  و یدرونیکپارچگی  به دنیرس و اطراف یدادهایرو با
 دادهایرو و تجاربٔه هم و یزندگ، دیدی کلی دربارٔه هوش نیا. کندمی

 تجارب از مجدد ریتفس و تازه نگاه با سازدمی قادر را فرد و دهدارائه می
ی از معنو هوش. درواقع، بخشد عمق را خود معرفت و شناخت خود،

 یهاعامل با آن ارتباط و یانسان یهایژگیو افزایش با یک طرف
 یسو از. دهدیم افزایش راسازگاری در زندگی  ٔهنیزم فرد در یشناخت

 شیافزا آن تبعبه و لهئمس حل توان افزایش با یمعنو هوش ،گرید
؛ شودیم اختالف بین زوجین بروز مانع هاستکش اهشک و هاتیموفق

بودن سطح هوش درنتیجه کاهش روابط فرازناشویی ناشی از پایین
 تواند باعث کاهش طالق عاطفی نیز شود.معنوی می

های ناسازگار همچنین یافتٔه پژوهش حاضر نشان داد، بین طرحواره
ای نگرش به روابط فرازناشویی اولیه با طالق عاطفی با نقش واسطه

 ناسازگار اولیه هایغیرمستقیم و معنادار وجود داشت. طرحوارهرابطٔه 

 قرار تأثیرتحت های فشارزارویداد از را افراد ارزیابی هستند، قادر

 مورد این اهند. درکب التکبا مش مقابله برای هاآن توانایی از و دهند

 به اولیه ناسازگار هایحضور طرحواره هک رسدمی نظر به نیز

 منجر و شخصیتی های روانیانواع آشفتگی برای فردپذیری آسیب

 افراد در زندگی از رضایت برای مانعی است نکمم شود. همین امرمی

شود و احتمال بروز روابط فرازناشویی شود که درنتیجه احتمال رخداد 
 دهد. پدیدٔه طالق عاطفی را نیز افزایش می

ن بود. نمونٔه بودن آمطالعٔه حاضر مقطعی عمدٔه هایتیاز محدود
که این امر تعمیم کننده به شهر اهواز بودند زنان مراجعه ،پژوهش حاضر

پیشنهاد  کند؛ بنابرایندشوار میو جوامع  هانتایج را به دیگر گروه
تعمیم نتایج  منظوربههای دیگر های بیشتر روی نمونهپژوهش شودمی

های تحقیق ترکیبی انجام گیرد. استفاده از مطالعات طولی و سایر روش
تواند برای بررسی موضوع این مطالعه ( میکیفی و کمی)شامل 

سودمندتر باشد. باتوجه به نقش هوش معنوی و نگرش به روابط 
شود، برای کاهش مشکالت فرازناشویی در طالق عاطفی پیشنهاد می

بر هوش معنوی های آموزشی مبنیها و کارگاهارتباطی در زوجین، برنامه
 برای زنان تدوین شود.

 گیرینتیجه 5

و  یهوش معنو نیب شود،های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته
نگرش به  یانجیبا نقش م یبا طالق عاطف هیناسازگار اول یهاطرحواره

 الگوی پژوهش، نتایج یی رابطه وجود دارد. براساسروابط فرازناشو
 درجهت مهمی و گام است برخوردار مطلوبی برازش از پیشنهادی
شود؛ همچنین محسوب می زنانعاطفی  طالق در مؤثر عوامل شناخت

های برنامه طراحی و تدوین برای مناسب الگویی عنوانبه تواندمی
عاطفی  طالقشدٔه این زنان و کاهش های تجربهتنیدگیپیشگیری از 

 مفید باشد.ها آن

 قدردانی و تشکر 6

کنندگان که در این پژوهش ما را یاری کردند، نهایت از تمامی شرکت
 تشکر و قدردانی را داریم.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی در دانشگاه آزاد این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری رشتٔه روان
ین پژوهش بر گروه اسالمی واحد اهواز است. مجوز اجرای ا

شناختی شهر اهواز کننده به مراکز روانشده از زوجین مراجعهمطالعه
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هدف و  کنندگان دربارٔهبه شرکتصادر شده است.  1۵۰نامٔه شماره 
ها در صورت شد و آنارائه  یکتب شکلبه یکارکرد پژوهش و... اطالعات

اطمینان به تمایل در پژوهش و رضایت شفاهی مشارکت کردند. این 
افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی 

 منظور رعایت حریم خصوصی، نام و ناماستفاده خواهند شد. به
  کنندگان ثبت نشد.خانوادگی شرکت

 رضایت برای انتشار

 این امر غیرقابل اجرا است.

 ها و موادبودن داده در دسترس
دارند و پژوهشگران  دسترسی پژوهش هایداده به همقال نویسندگان همٔه
توانند در صورت لزوم ازطریق مکاتبه با نویسندٔه مسئول مقالٔه می

 حاضر، به این اطالعات دسترسی پیدا کنند.
 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

های شخصی بوده است و از هزینهتأمین منابع مالی انجام این پژوهش 
 توسط هیچ نهاد یا سازمانی صورت نگرفته است.

 مشارکت نویسندگان
آمده را آنالیز و تفسیر کرد. نویسندٔه دوم، دستهای بهنویسندٔه اول داده

نوشته همکار اصلی بود. همٔه نویسندگان نسخٔه در نگارش نسخٔه دست
 نهایی را خواندند و تأیید کردند.نوشتٔهدست
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