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 چکیده

همبستگی بود.  -بود. روش پژوهش توصیفی هدف مطالعه پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی
. نمونه این پژوهش شامل برای حل مشکالت زناشویی به مراکز مشاوره شهر همدان مراجعه کرده بودند 8931جامعه آماری شامل کلیه افرادی که در سال 

نامه بود که به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز، پرسش نفر 082
اشویی با جهت گیری اهداف زناشویی و طرحواره عشق و پرسشنامه جهت گیری اهداف زناشویی کانزاس بود. تحلیل داده ها نشان داد بین فرسودگی زن

یج داده ها طرحواره عشق ایمن رابطه منفی و بین فرسودگی زناشویی با طرحواره عشق کناره گیر، بی ثبات و غیرجدی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین نتا
رابطه منفی و بین جهت گیری اهداف زناشویی با حاکی بود که بین جهت گیری اهداف زناشویی با طرحواره های عشق کناره گیر، بی ثبات و غیرجدی 

 طرحواره عشق ایمن رابطه مثبت وجود داشت. بنابراین نتایج این پژوهش حاکی است که طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی بر زندگی
 باشد. مفید ناشوییز فرسودگی درمان و پیشگیری برای تواند می نتایج این از استفاده زناشویی زوجین مؤثر است، پس

 جهت گیری اهداف زناشویی ؛فرسودگی زناشویی؛ طرحواره های عشق هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

اج نوعی پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر است که می تواند منشا خوشی و شادمانی و یا رنجی عمیق برای آنها ازدو
 درازدواج و رابطۀ زناشویی منبع حمایت، صمیمیت و لذت انسان است (. در واقع 8931شود )شاهمرادی، صادقی، گودرزی و روزبهانی، 

 از یکی به تبدیل است، مؤثر آن شکست یا و موفقیت بر عوامل کدام و میگیرد شکل ازدواج چگونه که سؤال این گذشته دهه طول

(. به نظر می رسد در دنیای امروز ساختار ازدواج در خطر بی 0222، 8)گاتمن و لونسون است گشته روانشناسان پژوهشی دغدغه های
ناسب و ایده آل از قدیم یکی از مهمترین دغدغه های جوانان بوده یافتن همسری م (.0282 ، 0ثباتی و متالشی شدن است )ولفینگر

است زیرا قرار است سال ها در کنار هم ببالند و به تکامل برسند و در کنار یکدیگر آرام و در آسایش و امنیت کامل مسیر پیشرفت و 

ی خانوادگی است که در آن انتخاب همسر صورت ترقی را بپیمایند. از این رو ازدواج، اولین و با اهمیت ترین مرحله در چرخه زندگ
  (.0223 ،9گیرد و موفقیت در مراحل دیگر زندگی به موفقیت در این مرحله وابسته است )نیتزل و هاریسمی

یکی از عوامل مهم در دست یابی به زندگی زناشویی خوب عشق است. عشق کلمه ای است که همیشه نقش اساسی را در 
، عشق به عنوان نوعی احساس شدید و عمیق محبت در نظر گرفته می شود. عشق ندگی بشر بازی کرده استشکل دادن به تاریخ ز

به صورت احساس امنیت و حفاظت کامل فرد، در حضور فردی دیگر مشخص می شود. توصیف عینی عشق به عنوان یک مفهوم 

ق درانتخاب همسر و کیفیت زندگی زناشویی است (. آن چیزی که حتمی است نقش عش0282، 4)اورینگ ذهنی بسیار دشوار است
شود و همراه تعدادی از عوامل عشق یک احساس است که به ویژه توسط افراد درگیر در روابط عاشقانه بیان می (.0282، 2)دونهام

   (.0281، 2شود )کانسکیبخش محسوب میدیگر )مانند صمیمیت، تعهد و محبت(، یکی از مؤلفه های مهم برای روابط رضایت

ند. مطابق پژوهش ها انجام هستشود طرحواره ها خانواده میهمچنین یکی از موضوعاتی که باعث تعارض دائمی در فضای 
ها، روابط در زندگی زناشویی است )ویرژیل، شده، طرحواره ها در حیطه های مختلف زندگی تأثیر می گذارند و یکی از این حیطه

-از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره(.  طرحواره ها درون مایه های عمیق و فراگیری هستند که 0288 ،7گرین، آرنو، سیسمور و مایرز

ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوران کودکی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند. از آنجا که طرحواره ها همانند 
ای زندگی و روابط عیین کننده واکنش های عاطفی افراد نسبت به موقعیت هچهارچوبی برای پردازش اطالعات به کار می روند و ت

  .(8934ند گفته شده که با رضایت و سازگاری از زندگی رابطه دارند )امانی، عیسی نژاد و عزیزی، هستبین فردی 

کردند. سبک های ( نظریه طرحواره های عشق را با ادغام نظریه دلبستگی و مرحله ای مطرح 8332) 1هاتفیلد و رپسون

دلبستگی افراد در گستره حیات ادامه دارد. از آن جایی که هر کسی نیاز به ارزیابی روابط نزدیک در زندگی فردی خود دارد؛ چگونگی 
که به وسیله افراد مختلف به دلبستگی و شکل دهی روابط بین فردی از اهمیت بسیاری برخوردار است. عشق فرایند دلبستگی است 

  (.8930متفاوت تجربه می شود )حجازی، تنها، رحمانی و نیک پور،  هایگونه

، اغلب است، استقالل و اشتیاق داشتن به برقراری روابط عاشقانه بودنطرحواره عشق در هرفرد طبق میزان راحتی او با نزدیک 
ی گیرند. افراد با طرحواره عشق ایمن قرار م 9و بی ثبات 0، کناره گیر8، چسبنده3در یکی از چهار دسته مؤلفه طرحواره عشق ایمن
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، این افراد می توانند به راحتی به افرادی هستند که هم با نزدیکی و هم با استقالل داشتن از دیگران راحت هستند و مشکلی ندارند
فراد با طرحواره ، اشریک زندگی شان نزدیک شوند و معموال در مورد اینکه شریک زندگی شان، آنها را رها کنند نگرانی ای ندارند

این افراد نیازمند بک رابطه بسیار صمیمی هستند و اغلب  عشق چسبنده خواهان نزدیکی زیاد می باشند، اما از استقالل می ترسند
. طرحواره عشق کناره گیر شامل افرادی است که از نگران این موضوع هستند که شریک زندگیشان واقعا آنها را دوست نداشته باشند

این افراد نیازمند رابطه ای هستند که در آن بتواند کامال مستقل باشند و به  یاد وحشت دارند، اما با استقالل راحت هستندنزدیکی ز

و طرحواره عشق بی ثبات شامل افرادی می شود که هم با نزدیک بودن و هم با استقالل  سختی به همسرشان اعتماد می کنند.
ستند که چه نیازی دارند وقتی که او عاشق همسرش هست نگران است که شریک زندگی اش و کامال مطمئن نی داشتن مشکل دارند

واقعا او را دوست دارد یا نه با این حال هنگامی که همسرش بیش از حد به او عالقمند می شود اغلب متوجه می شود که به همسرش 

که نسبت به رابطه با دیگران میلی ندارند، در دو طبقه  . افرادیعالقه ای ندارد و در نهایت احساس خستگی، تنش و خفگی می کند
( و و نمی خواهند بیش از اندازه متعهد شوند )کسانی که فقط وقتی هیچ مشکلی نباشد، وارد رابطه می شوند 4طرحواره عشق غیرجدی

 (، قرار می گیرندمی دانند رزشاو این روابط را بی  )کسانی که به طور کلی عالقه مند به رابطه نیستند 2طرحواره عشق بی عالقه

افراد با طرحواره های عشق ایمن، کناره گیر، غیرجدی و بی عالقه بعد ازشکست عاطفی، شادی و تسکین  (.8332 ،)هاتفیلد و رپسون
ه و لذت بیشتری را تجربه می کنند و خودشان را برای این شکست سرزنش نمی کنند، در حالیکه در افراد با طرحواره عشق چسبند

احتمال بیشتری وجود دارد که خشم و اضطراب را تجربه کنند و برای این شکست خود را سرزنش می کنند. انواع طرحواره عشق بی 

ثبات و کناره گیر تمایل دارند با رفتن به سمت الکل و مواد مخدر واکنش نشان دهند، اما نوع ایمن تمایل دارند با درگیر شدن بیشتر 
 (.0221، 2نشان دهند )باربارادر کار، ورزش واکنش 

همسری با سبک دلبستگی و طرحواره عشق  ، معموال( نشان دادند که افراد0227) 7و چو موتوهاتفیلد، سینگلیس، لوین، بچمن  

رام تر و مطمئن تر آمشابه خود را ترجیح می دهند. همچنین مردان و زنان با طرحواره عشق ایمن هنگام مواجهه با تعهدات ازدواج 
رامش آ، کناره گیر، بی ثبات در مواجهه با تعهد های غریب الوقوع اعتماد به نفس و چسبندهعشق و افراد با طرحواره  رفتار می کنند.

 .کمتر و ترس و اضطراب بیشتری را نشان می دهند

رند )سینگلیس، چو و سه طرحواره عشق ایمن، چسبنده و کناره گیر با سه سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی مطابقت دا
ن از عوامل مؤثر در روابط زناشویی است، چرا که سبک های دلبستگی چارچوبی فراهم یزوج دلبستگی( و سبک های 8332، 1هاتفیلد

 (.0222 ، 3و راهبردهای مقابله با مشکالت زوجین کمک می کند )کرولی زناشوییمی کند که به فهم دقیق روابط 

ن کاسته می شود ممکن است آن ها تالش هایی کنند مبنی بر ارزیابی مجدد ازدواجشان و تمرکز هنگامی که از عشق بین زوجی
زناشویی فرسودگی ( که در نهایت این ناکامی در عشق منجر به نارضایتی و 0223، 82کردن بر روی کاستی های روابطشان )هوستون

ست روابط زناشویی است که در نهایت می تواند باعث سرآغاز شکفرسودگی می توان گفت  (.8913می شود )مقصودی و محمدی، 

وقتی انتظارات رمانتیک و عاشقانه به حقیقت نپیوندد، فرد احساس  (.0283، 88جدایی وطالق زوجین بشود )ریدل، پری، رنتلر و زامبونی
می فرسودگی خود را به سرخوردگی را به همسرش نسبت می دهد و باعث از بین رفتن عشق و تعهد می شود و در نهایت عشق جای 
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از بین (. احساسات منفی،  در زندگی زوجین به صورت غالب در می آیند و به از دست دادن شور و اشتیاق اولیه، 0287)کاظمی،  دهد
 0289، 8)پوکورسکا، فارل، ایوان شیتزکی و پیالی منجر می شودفرسودگی زناشویی بروز به تعهد و در آخر و  وابستگی عاطفیرفتن 

.) 

از قبیل احساس خستگی، کاهش انرژی، سردرد و شکایت های جسمی و روانی تنی و جسمانی  با عالئمفرسودگی زناشویی  
روانی به  عالئمقبیل ناامیدی، بی رغبتی، بی معنایی، احساس گیر کردن، افکار خودکشی و افسردگی و همچنین  عاطفی از عالئم

 (. 0288، 0ر، احساس یأس و سرخوردگی مشخص می شود )پاینز و نانسشکل کاهش خودباوری، نظر منفی نسبت به همس

( معتقد هستند که فرسودگی استعاره ای است که برای وصف یک فرایند خستگی و ناتوانی که مشابه با 0288) 9پاینز، نیل و همر
عدم توجه به یکدیگر، طالق  خاموش شدن یک آتش یا شمع است، به کار می رود. پس از فرسودگی عدم اعتماد، تحقیر، سرزنش،

عاطفی در روابط زوجین حاکم می شود و خانواده نشانه های افسردگی واکنشی را تجربه می کنند )گراف، کریستنسن، پولسن و 

 22/2طوری که به ، سته اناشویی بیشتر شدزفرسودگی ع شیووزه مراهد که دمی ن نشااده خانون شناسارکات تحقیقا (.0281، 4اگرود
، (. تساپالس8930ر، نوابی نژاد، شفیع ابادی و فلسفی نژاد، پودت )عباشوند جهه می اموفرسودگی با د خودر ازدواج جین از زوصد در

فرسودگی زناشویی کنونی عامل پیش بینی کننده رضایت زناشویی آینده می باشد و فرسودگی  ه( نشان دادند ک0282) 2آرون و اربوک

( تحقیقی درباره رابطه فرسودگی زناشویی با باور 0288) 2بالور میمیت و جدایی عاطفی زوجین می شود.کنونی منجر به از بین رفتن ص
با باورهای غیرمنطقی رابطه مثبت معناداری دارد. بنابراین  زناشوییهای غیرمنطقی انجام داد و در تحقیق خود نشان داد که فرسودگی 

اند اثرات  نامطلوبی بر زندگی  زناشویی آنها داشته باشد و سطح رضایت زناشویی را وجود برخی از تفکرات غیرمنطقی در زوجین می تو

 پایین آورده و منجر به فرسودگی زناشویی می شود.
از آنجا که ازدواج نقطه آغازین چرخه زندگی خانوادگی است هدف ازدواج و هدفمندی زوجین بر کل زندگی زناشویی تأثیرگذار 

بی درست معیار ها و انتطار فرد از ازدواج یکی از مهم ترین ویژگی های مطالعاتی است که هدف آن ها پیش ارزیا می باشد. بررسی و

(. این عوامل می توانند 0228،  7، هولمن و تانیگوچیه بر کیفیت رابطه زوج تأثیر گذار است )بازبیکبینی و تشخیص عواملی است 
ر کودکی و سبک های عشق ورزی در بزرگسالی باشند که هریک به نوبه خود خصوصیات شخصیتی افراد، سبک های دلبستگی آنها د

نظر به اینکه هدف   (.0282،  1، هیلپرت، نوسبک، راندل، بدنمن و لیندبر روابط عاشقانه و رضایت از زندگی مؤثر خواهند بود )ویدس
رات و اهداف خود را از ازدواج مشخص و تعیین کنند که آیا ازدواج بر زندگی زناشویی تأثیر می گذارد، پس افراد نیاز دارند تا انتظا

(. اگر اهداف و انتظارات زوجین از ازدواج  ایده آل 0280، 3هلماتو و سریکام سطح انتظارات آن ها واقع بینانه است یا خیر؟ )کلیک،

جایگاه و اهمیت داشتن  .(0222، 82وستگرایانه و بدبینانه باشد، سبب نارضایتی و ناسازگاری زناشویی و به طالق منجر می شود )
هدف در زندگی زناشویی برای برخوردار بودن از یک زندگی خوب و شاد، امری انکار ناپذیر و غیرقابل کتمان است و اینکه داشتن 

کنش های احساس معنا و هدف در زندگی مانند کلیدی است که می تواند قفل و گره مشکالت زندگی را باز نماید و باعث شود افراد 

(. هدفمندی به معنای داشتن غایت ها و اهدافی است که به زندگی فرد جهت و معنا می 8932مثبتی انجام دهند )عباسی و اداوی، 

                                                           
1- Pokorska, Farrell, Evanschitzky, & Pilla 
2- Pines, Nunes  
3- Pines, Neal, & Hammer 
4- Graff, Christensen, Poulsen, & Egerod  
5- Tsapelas, Aaron & Orbuc 
6  - Balver 
7- Busby, Holman, & Taniguchi,  
8- Vedes, Hilpert, Nussbeck, Randall, Bodenmann & Lind 
9  - Celik, Halmatov, Halmatov, & Saricam 
10- West 
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بخشد و باور های فرد درباره داشتن هدف و معنای زندگی از مهم ترین مؤلفه های بهزیستی روانشناختی به شمار می رود )میکائیلی 
(. هدفمند بودن حس هویت فرد را تقویت می کند و از او در مقابل تمایل به رفتارهای پرخطر، 8939هاشمی، منیع، نوری زاد و 

(. داشتن هدف در زندگی مهم ترین عامل انگیزشی رفتار و اعمال 0288، 8استرس، افسردگی و تنش محافظت می کند )بارو و هیل
ارآمدی، خودازرشمندی و خودتاییدی همراه است که موجب می شود فرد انسان به شمار می آید. این حس با خودآگاهی، احساس ک

احساس کند بر زندگی خود کنترل دارد و می تواند بر آن مؤثر واقع شود. این حس با جهت دادن به اعمال فرد باعث موفقیت های 

فرد نیز مؤثر است )دل له، بردر، فریر،  فرد می شود و باعث ایجاد حس اعتماد به نفس در فرد می شود که در آینده و اقدامات بعدی
زناشویی  اهداف( نیز درتحقیق خود نشان دادند که پیگیری و دست یابی به 0288) 9(. لی و فانگ0288، 0والبرودریک و ویسینگ

 منبع اصلی رضایت زناشویی است.

ی هدف از ازدواج عبارت انداز: انگیزه ( نشان دادند سه زمینه اصلی برا0289) 4، ادریس، چکاسیم، هوسنی، نن و قازالیماناپ
روانی. در این پژوهش انگیزه های مذهبی به عنوان انگیزه های -های مذهبی، انگیزه های زیست شناختی و انگیزه های اجتماعی

شتن فرزند از اهداف ازدواج، تامین نیاز انسانی برای جفت بودن و داشتن یک خانواده و دا دسته دومیناصلی ازدواج شناخته شدند. 

ازدواج شناخته شد و در نهایت عشق دوطرفه، رابطه دوستانه و شادکامی انگیزه های  فیزیولوژیکیبرای ادامه نسل جزء انگیزه های 
نجا که ازدواج نقطه آغازین چرخه زندگی خانوادگی است هدف ازدواج و هدفمندی زوجین بر کل آاز  اجتماعی ازدواج می باشند.-روانی

( در پژوهش خود نشان دادند که داشتن هدف در زندگی 0227( 2بایلی، ونینیگ، فریچ و اسنایدریی تأثیرگذار می باشد. زندگی زناشو

 قدرت پیش بینی برای متغیر رضایت از زندگی و سالمت جسمی و روانی است. باالترین
بی دقت و بی توجه بودن زوجین نسبت به هم و غیرمنطقی، گذار از هیجانات،  بینانهفرسودگی زناشویی ناشی از توقعات غیرواقع 

 همرو نیازهای یکدیگر است )پاینز، نل و 
بنابراین می توان گفت زوجین در صورت هدفمند نبودن، واقع بینانه نبودن  (.0288، 2

اف مهم ازدواج زناشویی بشوند. همچنین یکی از اهدفرسودگی اهدافشان وعدم تالش برای بهبود و ارتقا رابطه شان ممکن است دچار 

عشق است. فرایندی که از طریق آن زوجین جذب یکدیگر می شوند و ممکن است به عنوان ترکیبی از دوستی و  ،و انتخاب همسر
 بنابراین(. 7،0223رابطه جنسی در نظر گرفته شود و امروزه به عنوان چهارجوبی برای انتخاب شریک زندگی مطرح می شود )فولر

عشق و جهت گیری اهداف زناشویی های زناشویی را می توان براساس  طرحواره فرسودگی است که آیا سوال اصلی پژوهش این 

 پیش بینی کرد؟

 

 پژوهش روش

همدان  شهر به مراکز مشاوره 8931در سال که  بودشامل کلیه افرادی  آماریجامعه بود. همبستگی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
. بودهدفمند و در دسترس  به صورت نمونه گیری . روش نمونه گیری در این پژوهشبودندده به دلیل مشکالت زناشویی مراجعه کر

)مهر، مهرآور، سپیدار، روزبه،  همدان شهر به مراکز مشاورهدارای مشکالت زناشویی  هایکنندههمراجع از بین پژوهشآماری نمونه 
 نفر انتخاب شدند.  082به تعداد  فرزانه، حال خوب(

                                                           
1- Burrow & Hill 
2- Delle, Brdar, Freire, Valla & Wissing 
3- Li & Fung 
4- Manap,  Idris, Che Kasim, Hoseni,  Nen & Ghazali 
5- Baily, Winnieeng, Frisch, Snyder 
6- Pines, & Neal & Hammer 
7- Fowler 
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 گیريندازههاي اابزار

( با هدف اندازه 8332زناشویی، ابزاری خودسنجی است که توسط پاینز )فرسودگی : مقیاس پاينز زناشوييفرسودگي  مقیاس

ماده آن شامل عبارتهای منفی  87ماده است که  08زناشویی بین زوجین ساخته شد. این پرسشنامه شامل فرسودگی گیری درجه 
رزش بودن و چهار ماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی بودن است. نمره مانند خستگی، ناراحتی و بی که ا

)همیشه( است. ضریب پایایی مقیاس با روش  7)هرگز( تا  8درجه ای لیکرت در دامنه ای بین  7گذاری این مقیاس در یک مقیاس 

بار این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنه ای بین محاسبه شد. همچنین اعت 72/2بازآزمایی در یک دوره یکماهه برابر 
( در پژوهش خود 8971(. نعیم )8932، ، میکائیلی، عطادخت و حاجلو، به نقل از فتوحی8332محاسبه شده است )پاینز،  39/2تا  38/2

محاسبه کرده است. نادری، افتخار و آمالزاده  10/2و  12/2پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

( به منظور برآورد روایی این مقیاس از پرسشنامه رضایت زناشویی انریج استفاده کردند که ضریب همبستگی بین این دو 8911)
 (.8932 میکائیلی، عطادخت و حاجلو،  )فتوحی،  به دست امد -42/2پرسشنامه 

ویرجینیا  ،( توسط کنث اگمانKMGOS) 8مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاس گیري اهداف زناشويي:مقیاس جهت

گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش هدفمندی در روابط  7ساخته شده است که از  8312ماکسلی و والتر آر. اسچام  در سال 

 این (8312) 0اگمندر پژوهش ی باشد. نقطه ای م 2زناشویی زوجین بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 
. روایی آن نیز با بودهمسانی درونی  دارایبرای زنان از  32/2و  12/2برای شوهران و یک آلفای  32/2و  34/2مقیاس با یک آلفای 

مقیاس های برای زنان است. همچنین این مقیاس با همبستگی های معنادار با  13/2برای شوهران و  38/2همبستگی های بازآزمایی 

 (.8312، 9هم برای زنان و هم برای شوهران برخوردار است )اگمن، ماکسلی واسچوم مناسبتعارض زناشویی از یک روایی همزمان 

، تا با سایر شدهای عشق ساخته و اعتباریابی میقیق ابتدا باید پرسشنامه طرحوارهبا توجه به طرح تح پرسشنامه طرحواره عشق:

ه شود. به این منظور مرور گسترده ای بر منابع و تحقیقات پیشین در زمینه طرحواره های عشق و منابع مربوط به ها استفادپرسشنامه

آن انجام شد. بنابراین پرسشنامه طرحواره های عشق با توجه به تعاریف این سازه، فهرست ها، طبقه بندی ها و پرسشنامه های 
آن به صورت زیر است: در مرحله اول انواع طرحواره های عشق مشخص و  موجود و پژوهش های پیشین طراحی شد، که ساخت

تعریف شدند که شامل : طرحواره عشق ایمن، طرحواره عشق چسبنده، طرحواره عشق اجتنابی، طرحواره عشق بی ثبات، طرحواره 

به تهیه و طراحی  عشق، اقدامعشق غیرجدی و طرحواره عشق بی عالقه می شود. مرحله دوم، پس از تعاریف انواع طرحواره های 
هایی شد که بتوانند جوانب مختلف هر بعد را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند. سواالت پس از بررسی و ویرایش، یه سؤاالت و عبارت

دریافت  قرار گرفت. پس ازو اساتید دانشگاه بوعلی سینا  منظور تعیین اعتبار صوری و محتوا در اختیار چهار نفر از صاحب نظران 

نظرات و پیشنهادات اصالحی، سواالتی که نقص داشتند مورد اصالح و ارزیابی قرار گرفتند و سواالت نامناسب حذف و سواالت 
نفر از افراد  49دیگری جایگزین آن ها شد. بعد از بررسی اعتبار صوری و محتوا، پرسشنامه طراحی سده، به صورت مقدماتی در بین 

هت مشکالت زناشویی مراجعه کرده بودند اجرا شد و از آنان خواسته شد تا ضمن پاسخگویی به سواالت نظرات که به مراکز مشاوره ج

خود را در خصوص روشن بودن سواالت نیز بیان نمایند. پس از بررسی و تحلیل پرسشنامه ها تغییراتی در فرم اولیه سواالت داده شد 
ایمن، چسبنده، اجتنابی، بی ثبات، غیرجدی و بی عالقه( عشق خص آماری)طرحواره شا 2سوال و  43و در نهایت پرسشنامه اصلی با 

                                                           
1- Marital Goals Orientation Scale 
2- Eggeman 
3- Eggeman, Moxley & Schumm 
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مقیاس  ( نیز استفاده شده است.LSساخته شد. در نهایت برای بررسی روایی همگرایی این آزمون از پرسشنامه طرحواره عشق )

محاسبه شده در این پژوهش برای طرحواره عشق آلفای کرونباخ   طرحواره عشق ساخته شده از روایی همگرای مناسبی برخوردار بود.
، طرحواره عشق غیرجدی 30/2، طرحواره عشق بی ثبات 12/2، طرحواره عشق کناره گیر12/2، طرحواره عشق چسبنده 29/2ایمن 

 است. 18/2و طرحواره عشق بی عالقه  19/2

 

 يافته ها

توصیفی میانگین، انحراف معیار و آزمون های آماری ضریب و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های  تجزیهدر این پژوهش برای 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS20سپس داده ها با استفاده از نرم افزار  همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
 ( ارائه شده است.8های توصیفی میانگین و انحراف معیار در جدول ) شاخصداده های  گرفت.

 
 هاي توصیفي میانگین و انحراف معیارصیف متغیرهاي تحقیق بر اساس شاخص( تو0جدول)

 انحراف معیار میانگین هاشاخص

 27/2 30/81 گیری اهدافجهت

 38/82 73/93 طرحواره عشق ایمن 

 82/7 18/09 طرحواره عشق چسبنده

 44/4 09/88 طرحواره عشق اجتنابی

 82/3 82/02 ثباتطرحواره عشق بی

 38/4 34/88 عشق غیرجدی طرحواره

 32/2 02/9 فرسودگی زناشویی

، میانگین طرحواره عشق 73/93های عشق ایمن ، میانگین طرحواره30/81گیری اهداف زناشویی یافته ها نشان داد میانگین جهت
اره عشق غیرجدی ، میانگین طرحو82/02ثبات، میانگین طرحواره عشق بی09/88، میانگین طرحواره عشق اجتنابی18/93چسبنده

 بود. 02/9و میانگین فرسودگی زناشویی 34/88

 گیري اهداف( نتايج آزمون ضريب همبستگي بین فرسودگي زناشويي با جهت2جدول)

 ضريب همبستگي انحراف معیار میانگین متغیر
 -29/2** 27/2 30/81 اهداف گیریجهت

22/2>*p     ،28/2>**p 

-29/2گیری اهداف زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود داشت)بین فرسودگی زناشویی با جهت ( نشان داد که0یافته های  جدول )

=  r ،28/2p< .) 
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 زناشوييفرسودگي با هاي عشق  همبستگي بین طرحواره ( نتايج ضريب3)جدول

 انواع طرحواره هاي عشق ضريب همبستگي سطح معناداري

 طرحواره عشق ایمن -93/2 228/2

 طرحواره عشق چسبنده 20/2 27/2

 طرحواره عشق اجتنابی 48/2 228/2

 طرحواره عشق بی ثبات 24/2 228/2

 طرحواره عشق غیرجدی 99/2 228/2

،  =r-93/2دهد که طرحواره عشق ایمن با فرسودگی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود داشت)( نشان می9مندرجات جدول )

28/2p< زناشوییفرسودگی با چسبنده  عشق طرحواره(. همچنین بین ( 20/2رابطه معناداری نبودr=   ،22/2p> نتایج پژوهش .)
با ثبات عشق بی طرحوارهرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین  زناشوییفرسودگی با عشق اجتنابی  طرحوارهنشان داد بین 

فرسودگی با عشق غیرجدی  طرحواره(. یافته ها بین   >28/2p،   =24/2رابطه مثبت معناداری وجود دارد ) زناشوییفرسودگی 

توان گفت که بین طرحواره عشق غیرجدی  (. براساس این نتایج می  >28/2p،   =99/2رابطه مثبت معناداری وجود دارد ) زناشویی
 با  فرسودگی زناشویی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 واره هاي عشق با جهت گیري اهداف زناشويي( نتايج ضريب همبستگي بین  طرح0جدول)
 انواع طرحواره هاي عشق ضريب همبستگي سطح معناداري

 طرحواره عشق ایمن 48/2 228/2

 طرحواره عشق چسبنده 22/2 42/2

 طرحواره عشق اجتنابی -91/2 228/2

 طرحواره عشق بی ثبات -28/2 228/2

 طرحواره عشق غیرجدی -07/2 228/2

گیری اهداف زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود ( یافته ها نشان داد بین طرحواره عشق ایمن با جهت4رجات جدول )بر اساس مند

 =22/2گیری اهداف زناشویی رابطه معناداری وجود نداشت )همچنین بین طرحواره عشق چسبنده با جهت (.>28/2p،   =48/2دارد )

  ،22/2p>  گیری اهداف زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود داشت ین طرحواره عشق اجتنابی با جهت(. نیز براساس این نتایج  ب

(91/2-=   ،28/2p<  همچنین یافته ها نشان داد بین طرحواره عشق بی .)گیری اهداف زناشویی رابطه منفی و ثبات با جهت

گیری اهداف زناشویی رابطه منفی معناداری با جهت (. نیز بین طرحواره عشق غیرجدی>28/2p،   =-28/2معناداری وجود دارد )
 (.   >28/2p،   =-2207وجود داشت )

بینی فرسودگی زناشویی از تحلیل رگرسیون های عشق در پیشدر این پژوهش برای بررسی نقش جهت گیری هدف و طرحواره
 Rبود. مجذور  41/2گی چندگانه برابر با چندگانه به روش همزمان استفاده شد که شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبست
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تواند توسط یم ،فرسودگی زناشویی یعنی مالک یرمتغ درصد از تغییرات 47دهد  نشان می باشد، که می 47/2تعدیل شده برابر 

کمتر درجه ( با 33/98) F یمعنادار یزانم( 2بنابراین بر اساس اطالعات جدول ) شود. یینتبگیری اهداف های عشق و جهتطرحواره

 (.F = 33/98و  p < 28/2) معنا دار است % 33یونی در سطح است که مدل رگرس ینگر ایانب که است 28/2از 

  
 هاي عشق و جهت گیري اهداف  براي پیش بیني فرسودگي زناشوييطرحوارهرگرسیون  ضرايب  (5) جدول

 Beta ضرايب غیر استاندارد عامل
 استاندارد

t سطح 

 B SD داريمعني

 228/2 28/80 - 928/2 02/4 مقدار ثابت

 228/2 -31/2 -493/2 223/2 -22/2 گیری اهدافجهت

طرحواره عشق 
 ایمن

288/2- 222/2 807/2- 02/0- 202/2 

طرحواره عشق 
 چسبنده

229/2 227/2 202/2 47/2 29/2 

طرحواره عشق 
 اجتنابی

220/2 287/2 227/2 23/2 30/2 

-طرحواره عشق بی

 ثبات
292/2 280/2 017/2 04/9 228/2 

طرحواره عشق 
 غیرجدی

224/2- 284/2 282/2- 08/2- 10/2 

 228/2و سطح معناداری  -49/2 استاندارد شده یونیرگرسگیری اهداف با  ضریب ( نشان داد  که جهت2یافته های مندرج در جدول )
استاندارد  یونیرگرسثبات  با ضریب چنین طرحواره عشق بیبینی واریانس فرسودگی زناشویی داشت. همبیشترین نقش را در پیش

نیز در  22/2و سطح معناداری   –80/2 استاندارد شده یونیرگرسعشق ایمن با ضریب  و طرحواره 228/2و سطح معناداری  01/2 شده
 ،29/2سطح معناداری و  202/2های عشق چسبنده با ضریب رگرسیونی بینی فرسودگی زناشویی نقش معناداری داشتند. طرحوارهپیش

غیرجدی با ضریب رگرسیونی  عشق  طرحوارهو   30/2سطح معناداری و  227/2اجتنابی با ضریب رگرسیونی   عشق طرحواره
 نقش معناداری در پیش بینی فرسودگی زناشویی نداشتند. 10/2سطح معناداری و  -282/2

 

 بحث و نتیجه گیري

با مطالعات ری اهداف زناشویی بهترین پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی بود. این یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که جهت گی
( مبنی بر اینکه انتظارات زناشویی 8912( و شایسته، صاحبی و علیپور )8938(، بخشوده و بهرامی احسان )8932موسوی و دهشیری )

ر این مطالعات نشان داده شده است که انتظارات و اهداف می تواند پیش بینی کننده رضایت زناشویی باشد، همخوان است. د

رضایت زناشویی می شود و افراد متأهل هر چه فاصله و اختالف بیشتری بین انتظارات غیرمنطقی و سرسختانه افراد باعث کاهش 
 ره می برند. زناشویی و واقعیت زناشویی در حال تجربه خود احساس کنند به همان میزان از رضایت زناشویی کمتری به

( بیان می کنند زنان و مردان پیش از قرار گرفتن در رابطه زناشویی، در ابعاد مختلف ارتباطی چون 8932موسوی و دهشیری )

انتظار رابطه ، دریافت محبت از سوی همسر، نقش های همسری، تعهد به رابطه زناشویی، میزان ابراز صمیمیت و ایجاد یک رابطه امن
قویت کننده ای از همسر خود دارند، در صورت برآورده شدن، موجبات رضایت از رابطه و در نهایت تعهد به چنین پاداش دهنده و ت

 رابطه ای قرار می گیرد، برعکس، چنانچه، افراد رابطه زناشویی خود را ارضا کننده انتظارات و اهداف یاد شده ندانند، ناکام می مانند و
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یتی، خشم، افسردگی و اضطراب گرفتار می شوند و برای گریز از چنین احساساتی به اقدامات در چرخه احساسات منفی چون نارضا
 .مقابله ای توسل می جویند

( در تحقیق خود نشان دادند که هدف گذاری بخش مهمی از 8932همچنین پیرساقی، زهراکار،کیامنش، محسن زاده و حسنی )

د برنامه و هدف مشخصی دارند و فعاالنه در پی دستیابی به اهداف خود هستند. ارتباط زوجین کارآمد است. آن ها برای زندگی خو
همچنین به مرور زمان به بازبینی منظم اهداف خود پرداخته و در صورت لزوم به تنظیم مجدد آن ها یا انتخاب اهداف جدید می 

اختی، انگیزشی، شخصی و عاطفی خاصی است که پردازند. برای تبیین این یافته می توان گفت که هدفمندی دربرگیرنده عناصر شن

موجب می شود افراد هدفمند منظم تر بوده، برای  زندگی شان برنامه بهتری بریزند، به شکل بهتری از امکانات شخصی و محیطی 
به وجود آوردن  استفاده کنند و یک چشم انداز واضحی از زندگی و چیزهایی که می خواهند به آن برسند، شکل بدهند. این عناصر  با

انگیزه و جهت دادن به اعمال و کوشش های انسان باعث می شود که فعالیت های وی مؤثرتر، کارآمدتر و نتیجه بخش تر باشد 

 (. 0280، 8)استیگر
در نتیجه وقتی فرد در زندگی زناشویی خود هدفمند باشد احساس عزت نفس و خودارزشمندی بیشتری می کند، برنامه ریزی 

واقع بینانه ای برای زندگی خود و همسرش ترتیب می دهد و کنترل بیشتری می تواند بر زندگی زناشویی خود داشته باشد درست و 

طبق نظریه کارن هورنای انسان معموال انتظارات  در نهایت سطح کیفیت زناشویی افزایش و فرسودگی زناشویی کاهش پیدا می کند.
ن به خواسته های آنان گردن نهند و چون این خواسته ها برآورده نمی شود، عصبانیت بر آن ها غیرمنطقی دارد و اصرار دارد که دیگرا

چیره می شود. این قبیل انتظارات و معیارها در زندگی زناشویی دردسرساز شده و باعث به وجود آمدن اضطراب ها و فشارهای متعدد و 

  (.8912؛ ترجمه قراچه داغی، 8339غیرقابل تحمل می شود )بک، 
همچنین یافته ها نشان داد که طرحواره عشق ایمن بطور مثبت و و طرحواره عشق بی ثبات به طور منفی پیش بینی کننده 

( همسو بود. او در پژوهش خود نشان داد که 0220) 0یافته های این تحقیق با در این زمینه با مطالعه فینی فرسودگی زناشویی بودند.

وجین در رضایت از زندگی زناشویی اثر داشت. افرادی که امنیت را احساس نمی کنند، به ویژه آن هایی دلبستگی و رفتارهای مثبت ز
که سبک دلبستگی همراه با اضطراب دارند، نسبت به رفتارهای مثبت و به خصوص منفی شریک زندگی خود واکنش شدید تری 

 نشان می دهند. اسمیت
های دلبستگی بزرگسالی، به الگوهای اختالف و فشار روانی در  ( براین اعتقاد است که تنوع در سبک0229)9

 روابط عاشقانه، رضایت و توازن عاشقانه و همچنین دوره زمانی روابط عاشقانه مربوط است. 

برای تبیین نتایح بدست آمده از این فرضیه می توان گفت به طور کلی افراد با سبک دلبستگی ایمن، تعارض کمتر، رضایت 
بات بیشتر و دوره طوالنی تر در روابط عاشقانه خود تجربه می کنند و در مقابل افراد با سبک دلبستگی ناایمن، تعارض بیشتر، بیشتر، ث

 (.8917رضایت کمتر، ثبات کمتر و دوره های کوتاه تری در روابط عاشقانه خود تجربه می کنند )افخم ابراهیمی، 

اره عشق ایمن با فرسودگی زناشویی رابطه منفی معنی و بین طرحواره عشق یافته دیگر این پژوهش این است که بین طرحو
اجتنابی، بی ثبات و غیرجدی با فرسودگی زناشویی رابطه مثبت معناداری داری وجود دارد. همچنین بین فرسودگی زناشویی با 

(، باترز و 8938هیمی، اکبری و پیچاکالیی )بیرامی، ف طرحواره عشق چسبنده رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها با مطالعات

( همسو بود آن ها در مطالعات خود نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن 8938( و بشارت و گنجی)0288) 2(، بالور0221) 4کمپل

                                                           
1
- Steger 

2- Feeney 
3- Schmitt 
4
- Butzer & Campbell 

5
- Balver 
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افراد با  و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. سبک های دلبستگی بر راهبردهای تنظیم هیجانی فرد مؤثرند.
گرفته اند که چگونه عواطف  دلبستگی ایمن به علت داشتن والدینی پاسخگو و حساس به وضعیت های هیجانی در دوران کودکی، یاد

ی خود را تنظیم کنند و با دیگران ارتباط برقرار نمایند و عملکرد بهتر و سالمتری در روابط نزدیکشان دارند در نتیجه می توانند رابطه ا
 (. 8938یت بیشتر را تجربه کنند )بشارت، گنجی، با رضا

افراد با سبک دلبستگی ایمن دارای ویژگی هایی از قبیل اعتماد به خود و دیگران، درک مثبت و حمایت اجتماعی، رفتار اکتشافی 

به صورت باالتر نشان و انفعال پذیری، تمایل به بخشش و مهار هیجان های منفی می باشند این افراد درک عمیق تری را از روابط 
می دهند و این افراد از اشتراک های باالتری در روابط بین فردی برخوردارند که این ویژگی ها موجب استحکام روابط زوجین شده و 

(. از سوی دیگر افراد با عشق ایمن از 8934رضایت زناشویی را افزایش می دهد)صفایی مقدم، برادران، فاطمی نیک و دولت آبادی، 

(. در 0223، 8ارض ها در زندگی زناشویی اجتناب نمی کنند و خشونت کالمی کمتری از خود نشان می دهند )دامینگو و مولنتع
 (. 0229، 0صورتیکه افراد ناایمن تعارض ها را رخدادهایی منفی تلقی می کنند )پیستل و اریکال

یی را امری عادی می دانند و با استفاده از راه حل های بنابراین می توان نتیجه گرفت که افراد با عشق ایمن مشکالت زناشو

مسالمت آمیز از عواقب ناگوار و تشدید اختالف جلوگیری می کنند، ولی افراد با عشق نا ایمن تاکتیک های خشن تر را به کار می 
(. 8939رشیدی و باقری، ملکی، ذبیح زاده، پناغی، ( گیرند و مهارت کافی برای مدیریت تعارضات و مشکالت زناشویی ندارند

همچنین افراد دارای عشق ایمن از مکانیسم های دفاعی رشدیافته تر استفاده می کنند، در حالی که  افراد دارای سبک های دلبستگی 
 (. بنابراین زندگی8932ناایمن بیشتر از سبک های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک استفاده می کنند )بشارت، توالئیان و ساغندی، 

زناشویی خوب وابسته به سطح پختگی سبک های دفاعی است )پارویی، بسطامی کتولی، اسمعیل، کاظمی رضایی و کاظمی رضایی، 

8937.) 
خود  فردی( نشان داد که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی در روابط بین 0288)9نتایج مطالعات موندور، مکدوف، لوسیر و رایت

تجربه کرده اند و ارتباطات آن ها از کیفیت کمتری برخوردار است در نتیجه رضایت مندی زناشویی هیجان و عواطف مثبت کمتری را 
( نشان داد که افراد با سبک 0288) 2( و لوپز، ریگس، پاالرد و هوک8332) 4آنها کاهش پیدا می کند. همچنین یافته های فنی و نولر

  دلبستگی اضطرابی رضایت زناشویی بسیار پایینی دارند.

( مبنی براینکه بین سبک های دلبسته ناایمن و 0222)2تحقیق بارنت، تایلر، ورتینگتون وفورسیتنتایج با  نتایج این پژوهش
دلبستگی برای تبیین این نتیجه می توان گفت که افراد با سبک . سازگاری زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد، همسو است

اجتنابی به علت عدم اعتماد به دیگری در حمایت کننده و حفاظت کننده بودن، از دیگران فاصله فیزیکی، عاطفی و شناختی دارند و 
وابستگی متقابل و تعهد در این افراد کمتر است. اجتناب از صمیمت و فاصله گرفتن از دیگری، عاملی مهم در ایجاد نارضایتی در 

تیجه هر چه  فرد ناایمن تر باشد، تمایلش برای نزدیک شدن به دیگری و تجربه صمیمیت  در رابطه کمتر می شود. رابطه است، در ن

. این افراد در هنگام پریشانی، حمایت کمتری از دیگران طلب می کنند و نسبت به پریشانی دیگران هم کمتر واکنش نشان می دهند
است. با توجه به این بررسی ها نشان می دهند که همدلی یکی از عوامل مهم تعیین میزان همدلی و همدردی در این افراد پایین 

دلبستگی با توجه به اثر منفی که بر همدلی می گذارد، می تواند موجب افزایش در در رابطه است، ناایمنی  زناشویی کننده رضایت

  .(8932زناشویی گردد )جهانی و صائمی، فرسودگی 

                                                           
1
- Domingue & Mollen 

2
- Pistole & Arricale 

3- Mondor , McDuff, Lussier & Wright 
4
- Feeney & Noller 

5
- Lopez, Riggs, Poiiard & Hoo 

6
- Burnette, Taylor, Worthington & Forsyth 
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اهم صمیمیت نداشته، نمی توانند برای ارضای نیاز های خود بر همسرش تکیه کند و نیاز به صمیمیت و همسران ب بنابراین این
حل نامؤثر تعارض ها یکی از  د، همچنینارزشمند بودن بین زن و شوهر ارضا نمی شود در نتیجه کیفیت روابط زناشویی پایین می آی

ارای این سبک دلبستگی در موقعیت های تعارض به جای استفاده از راهبرد زناشویی می باشد و افراد دفرسودگی عوامل مهم ایجاد 

های منطقی و سازنده به سمت درگیرشدن و رفتارهای مخرب متمایل خواهند شد و در نتیجه سطح کیفیت زناشویی پایین می آید 
یتی الزم را برای همسرش ایجاد کند و به فرد با طرحواره عشق کناره گیر نمی تواند محیط حمانیز  .(8939)کریمی، کرمی و دهقان، 

 .(8918؛ ترجمه شاداب، 8332زناشویی هستند )پاینز، فرسودگی طور کلی فقدان صمیمت و حل نامؤثر تعارض ها از عوامل مهم ایجاد 

ی زناشویی ( مبنی بر اینکه بین سبک های دلبستگی ناایمن با فرسودگ8932نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق جهانی و صایمی )
زوج، به این نتیجه رسیدند که  999( نیز در یک بررسی شامل 0224) 8رابطه مثبت معنی دار وجود دارد همسو بود. همچنین بانس

دارند وقتی می خواهند در طرحواره عشق بی ثبات را افرادی که  زناشویی دارد. رضایتدلبستگی ناایمن همبستگی منفی باالیی با 

ند مانند یک فرد چسبنده رفتار می کنند و وقتی با یک تعهد واقعی رو به رو می شوند مانند یک فرد کناره گیر عشق دیگری پیروز شو
( سه عنصر صمیمیت، تعهد و میل برای ایجاد 8312) 0(. طبق نظریه مثلثی عشق استرنبرگ0227رفتار می کنند )هاتفیلد و همکاران، 

مانطور که گفته شد افراد با طرحواره عشق بی ثبات نمی توانند رابطه صمیمانه یک عشق تمام عیار الزم و ضروری هست ولی ه

( از میزان تعهد پایینی 8938مطلوبی را با شریک زندگیشان برقرار کنند از سوی دیگر این افراد طبق تحقیق شریفی و همکاران )
ود شکل دهند. عدم شکل گیری عشق مطلوب به صورت برخوردار هستند. بنابراین این افراد نمی توانند عشق کاملی را در روابط خ

مشکالت شناختی، اختالالت اضطرابی و مشکالت فیزیولوژیکی آشکار می شود و زمینه را برای گرایش به انحرافات اجتماعی ازقبیل 

 ،9زد)مسترزروابط فرا زناشویی، بی بندباری جنسی، کاهش رضایت جنسی، اضطراب، افسردگی و عدم رضایت زناشویی فراهم سا
 (.8932نقل از کریمیان،  ،0221

درصد از افراد در روابط عاشقانه خود طرحواره عشق غیر جدی دارند. این افراد  7/2( نشان دادند که 0227هاتفیلد و همکاران )

هزینه برای رابطه  نسبت به رابطه ی عاشقانه شان کامال گاه به گاه و غیرجدی هستند، تعهد زیادی در رابطه ندارند و خیلی زمان و
(. فقدان صمیمت، 0227 صرف نمی کنند و فقط در صورتی که هیچ مشکلی نباشد یک رابطه را آغاز می کنند)هاتفیلد و همکاران،

؛ترجمه شاداب، 8332حل نامؤثر تعارض هاو عدم ارتباط متقابل از عواملی است که باعث ایجاد فرسودگی زناشویی می شود )پاینز، 
با طرحواره عشق غیرجدی به دلیل ویژگی های ذکر شده نمی توانند صمیمت و ارتباط مطلوبی با همسرشان داشته  (. افراد8918

باشند. همچنین در مواقع بروز تعارضات و مشکالت زناشویی با راهبرد های حل مسأله آشنایی چندانی ندارند و بیشتر تمایل به خاتمه 

( در 8932افراد هم در صمیمت و هم در تعهد مشکل دارند. قربانی نژاد و شمس آبادی ) دادن رابطه دارند. همانطور گفته شد این
تحقیق خود نشان دادند که بین مؤلفه های عشق )صمیمیت و تعهد( و فرسودگی زناشویی رابطه مستقیم وجود دارد. در نتیجه بروز 

 فرسودگی زناشویی در افراد با طرحواره غیرجدی طبیعی است. 

دیگر این پژوهش این است که بین جهت گیری اهداف زناشویی و فرسودگی زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود  یافته های
دارد، همچنین بین طرحواره عشق ایمن با جهت گیری اهداف زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین طرحواره های عشق 

اشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین طرحواره عشق چسبنده با جهت اجتنابی، بی ثبات و غیرجدی با جهت گیری اهداف زن

؛ 0228، 4؛ کمپبل، سیمپسون، کشی و فلتچر0222گیری اهداف زناشویی رابطه معناداری وجود نداشت. این یافته با نتایج وست، 

                                                           
1
- Banse  

2- Sternberg 
3
- Masters 

4
- Campbell, Simpson, Kashy & Fletcher 
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ازدواج بدبینانه و ایده آل گرایانه باشد، سبب  همسو بود. آن ها در تحقیقات خود نشان دادند که اگر اهداف و انتظارات زوجین از
نارضایتی و ناسازگاری زناشویی می شود همچنین اهداف و انتظارات زناشویی برآورده شده بر رضایت زناشویی تأثیر می گذارد. لی و 

زناشویی است. رجبی، ( نیز درتحقیق خود نشان دادند که پیگیری و دست یابی به اهداف زناشویی منبع اصلی رضایت 0288فانگ )
( در تحقیق خود که به شناسایی مؤلفه های کیفیت زناشویی پرداخته اند، نشان دادند 8937کاوه فارسانی، امان الهی و خجسته مهر )

که هدف داشتن در زندگی زناشویی، اهمیت داشتن هدف در زندگی، اتحاد و توافق میان زوج ها برای رسیدن به اهداف، داشتن هدف 

بین زوج ها و تالش و پشتکار برای رسیدن به اهداف از عواملی است که بر کیفیت  زندگی زناشویی تأثیر می گذارد .برای  مشترک
عاطفی تاکید می شود می توان گفت افراد ممکن است معیارها و اهداف سرسختانه و –همانطور که در نظریه عقالنی تبیین این یافته 

مانه داشته باشند که روابط صمیمانه در زندگی واقعی نتواند با آن هماهنگ شود و منجر به نارضایتی یا غیر منطقی درباره روابط صمی
(. طبق نظریه الیس، انتظارات غیرواقع 8912؛ ترجمه شفیعی، 0229، 8آنان از روابط وعصبانیت و فرسودگی می شود )الیس و هارپر

این انتظارات غیرواقع بینانه موجب کاهش ناهماهنگی در زندگی زناشویی می بینانه بزرگترین مانع در زندگی زناشویی است و کاهش 

(. در واقع تفکرات غیرمنطقی همان اندیشه های باطل و وهمی و خیالی هستند که 8939)آزادی، کیمیایی، عباسی بورندرق،  گردد
اشویی هم به دلیل نبود تناسب بین واقعیت و آن (. فرسودگی زن8932منجر به بروز اختالفات زناشویی میشوند )شفیع آبادی و ناصری، 

چه انتظار می رفته است، به وجود می آید. برخی مطالعات باورها، تفکرات و اهداف غیرمنطقی را از دالیل ایجاد فرسودگی زناشویی 

 (.8932مطرح کرده اند )دهقان، کامرانی، گلی و رحمانی، 
هم متقابل تأثیر زیادی در رضایت زناشویی زوجین دارد و افراد با سبک دلبستگی ( نشان دادند که تفا8914اصغری نژاد و دانش )

ایمن برخالف افراد با سبک دلبستگی ناایمن می توانند در طول زندگی به توافق متقابل بپردازند. تحقیق غفوری اصل، عبداللهی و 

های ازدواج بهتر عمل می کنند تا افرادی که سبک ( نشان داد که افراد با سبک دلبستگی ایمن در انتخاب مالک 8939امیری )
دلبستگی ناایمن دارند. برای تبیین آن می توان گفت که افراد ایمن دارای شخصیت بهنجار و روابط هیجانی سالمی هستند و از 

کارها، مثبت (و دارای ویژگی های مثل دلگرمی دادن، شرکت در 8939سالمت روان بهتری برخوردارند )غفوری اصل و همکاران، 

بودن، داشتن تصویر ذهنی مثبت ازهمسرشان و عشق عالقه نسبت به همسرشان هستند همچنین برای خوشایند ساختن رابطه برای 
 (.  8914طرف مقابل، کارهایی را انجام می دهد و یا از انجام آن خودداری می کند )اصغری نژاد و دانش، 

لیل دارا بودن این ویژگی ها در زندگی زناشویی خود هدفمندتر هستند و برای دست در نتیجه افراد با طرحواره عشق ایمن به د

یابی به اهداف زناشویی خود و همسرشان و بهبود رابطه شان تالش های بسیاری انجام می دهند و همچنین این خصوصیات باعث 
در زندگی زناشویی خود انتخاب کنند.  اصغری نژاد و  می شود که افراد ایمن اهدافی منطقی و واقع گرایانه تر و مالک های ارزنده ای

( در تحقیق خود نشان دادند افراد با سبک های دلبستگی ناایمن از جمله سبک دلبستگی اضطرابی توافق زناشویی کمی 8914دانش )

 در زندگی خود دارند.
رد، از سالمت روان کمتری برخوردار هستند، همچنین افراد دلبسته اجتنابی نگرش منفی و غیرقابل اعتمادی نسبت به دیگران دا

این افراد نمی توانند با شریک زندگیشان صمیمی بشوند، تعهد کمتری دارند، تمایلی به مشارکت در کارها ندارند و اکثر موقعیت ها را 

(. اهداف 8939کاران، استرس زا می دانند و در صورت بروز مشکل به پایان بخشیدن رابطه تمایل نشان می دهند )غفوری اصل و هم
(. فرد با این 0222، 0همراهی که مربوط به نیاز به تعلق و وابستگی در ازدواج هست از مهم ترین اهداف ازدواج می باشد)دسی و ریان

و طرحواره نمی تواند به این هدف دست یابی داشته باشد زیرا همانطور که گفته شد این افراد از صمیمیت و وابستگی گریزان هستند 

احساس خوبی از نزدیک شدن به همسرشان ندارند. نیز افراد کناره گیر نمی توانند به درستی عمل کنند چرا که این افراد تمایلی به 

                                                           
1
- Ellis & Harper 

 
2
- Deci & Ryan 
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معتقد هستند افراد  (8334) 8نزدیکی به همسرشان و شراکت و همکاری در انجام مسئولیت ها ندارند. همانطور که میلز و کالرک
یص می دهند نه تنها در تالش هستند که خود به آن هدف دست پیدا کنند بلکه شرایطی را فراهم می وقتی هدفی را مطلوب تشخ

کنند که کمک کنند همسرشان هم به آن هدف دست پیدا کند و در این صورت است که احساس رضایت می کنند. در صورتیکه افراد 

ن و همکاری در انجام کارها و دید منفی نسبت به دیگران نمی با طرحواره عشق کناره گیر به دلیل عدم تمایلشان  به نزدیک شد
 توانند همسرشان را در رسیدن به اهداف زناشویی همراهی کنند.

افراد با طرحواره عشق بی ثبات نه با صمیمت و نه با استقالل آسودگی خاطر دارند. این افراد به دلیل شخصیت غیرقابل پیش 

( معتقد است که اتحاد بین زن و مرد و 0288) 0به اهداف زناشویی به خوبی عمل کنند. وردل بینی شان نمی توانند در دست یابی
پیوند آن ها در ائتالفی تکمیل کننده از مهم ترین و ضروری ترین اهداف ازدواج می باشد. در صورتی که افراد با طرحواره عشق بی 

( معتقد هستند که 0222ن هدف را محقق سازند. همچنین دسی و ریان )ثبات به خاطر ویژگی ها کناره گیری که دارند نمی توانند ای

صمیمت و تعهد که دو عنصر از سه عنصر نظریه مثلثی عشق استرنبرگ هستند خیلی نزدیک به اهداف همراهی اند. دو ویژگی ای که 
در زندگی زناشویی خود دست پیدا کنند. افراد با طرحواره عشق بی ثبات فاقد آن هستند در نتیجه نمی توانند به اهداف همراهی را 

( معتقد هستند که نزدیک بودن و صمیمت افراد به شرکای زندگیشان کمکی است برای اینکه افراد اهداف 0221) 9فیتسیمونز و شاه

می توانند شخصی خود را عملی کنند. ولی افراد بی ثبات گاهی اوقات به صورت صمیمی رفتار می کنند گاهی به صورت کناره گیر و ن
 ارتباط درست و مناسبی با شریک زندگی شان برقرار کنند. 

، خوشرو و حاجی حیدری طرحواره عشق غیرجدی جز طرحواره های بی میل به رابطه زناشویی به حساب می آید )شریفی،

اج فراهم کردن یک محیط حمایتی (. افراد با این نوع طرحواره عشق از تعهد پایینی برخوردار هستند. از اهداف ازدو8938فاتحی زاده، 
(. با توجه به ویژگی های افراد غیرجدی، این افراد نمی توانند یک محیط حمایتی برای 0288برای رشد شخصی است )لی و فانگ، 

شریک زندگی شان فراهم کنند چرا که به طور کلی در روابط عاشقانه سرمایه گذاری زیادی نمی کنند و خود را به طور خیلی جدی 

درگیر روابط عاشقانه نمی کنند. در نتیجه قادر به عملی کردن اهداف سازمانی که مربوط به تقسیم وظایف می شود هم نیستند زیرا 
که برای تحقق این اهداف فرد باید در تمامی کارها از جمله پرورش کودکان، مسائل مالی و مدیریت امور خانواده با همسرش 

ادر به عملی کردن اهداف همراهی هم نیستند چون برای تحقق این اهداف نیاز به تعلق و وابستگی مشارکت داشته باشد. همینطور ق
 بین زوجین هست.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی می توانند بر زندگی زناشویی زوجین 

بر یافته های چنین پژوهش هایی می توانند اقدامات مؤثری در جهت حل تعارض اثر بگذارند روانشناسان و مشاوران خانواده با تکیه 
های و کاهش نارضایتی و فرسودگی زناشویی زوجینی انجام دهند و آن ها را با اهداف زناشویی منطقی آشنا سازند و از طریق آموزش 

 ها و مشاوره های قبل ازدواج به شناسایی طرحواره عشق افراد بپردازند.

 
  بعمنا

(. رابطه توانایی حل مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکالت و ناسازگاری زناشویی. 8939آزادی، زینب؛ کیمیایی، سیدعلی و عباسی بورندرق، سکینه )

 .87-8(، 92) 3، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي

                                                           
1- Mills & Clark 
2
- Wardle 

3
- Fitzsimons & Shah 
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ا میزان شادکامی و توافق در مسایل زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه. (. رابطه سبک های دلبستگی ب8914اصغری نژاد، مهناز و دانش، عصمت )

 (.84) 4، تازه ها و پژوهش ها
(. شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل های خود و دیگران و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف علوم 8917افخم ابراهیمی، عزیزه )

 . 44-94(، 9) 82، تازه هاي علوم شناختيپزشکی. 

 .7-1رسا.  . تهران: نشر(8912) ترجمه  شفیعی،  راهنماي ازدواج موفق(. 0229) رابرت یس، آلبرت؛ هارپر،ال
(. بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی. 8934امانی، احمد؛ عیسی نژاد، امید و عزیزی، آرمان )

 .72-42(، 97) 82، نامه پژوهش هاي نوين روانشناختيفصل

مطالعه اسالم و .  «نیزوج ییزناشو تیرضا» ینیشبیدر پ« مبادالت سالم»و  «ییانتظارات زناشو»(. نقش 8938) یاحسان، هاد یبخشوده، اسماء و بهرام

 .07-40(، 82) 2، روانشناسي

اصول بهداشت هی سبکهای دلبستگی در رابطهی بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی. نقش تعدیلکنند(. 8938) گنجی، پویش و بشارت، محمدعلی

 .902-904، (22) 84، رواني

(. رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی: نقش واسطه ای استحکام من. 8932بشارت، محمدعلی؛ توالئیان، فهیمه و اسدی ساغندی، محمد مهدی )

 .47-08(، 44) 88، نشناختيفصلنامه پژوهش هاي نوين روا

 ، ترجمه قرچه داغی. تهران: نشر آویز.عشق هرگز کافي نیست(. 8912بک، آر.تی )

و مولفه های  دلبستگی(. پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک های 8938؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم و امیری پیچاکالیی، احمد )منصوربیرامی، 

 .77-24(، 8) 84،انياصول بهداشت روتمایزیافتگی. 
(. پیش بینی رضایت زناشویی 8937پارویی، مهدی؛ بسطامی کتولی، مالک؛ کربالیی اسمعیل، انسیه؛ کاظمی رضایی، سید علی و کاظمی رضایی، سید ولی )

 .90-04(، 0) 2، نشريه روان پرستاريپرستاران براساس سبک های دلبستگی، مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی. 

 (. تهران: ققنوس.8918، )ترجمه، شاداب، چه کنیم تا عشق رويايي به دلزدگي نیانجامد(. 8332، آ. ماالچ. )پاینز

دوفصلنامه مشاوره (. شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد. 8932پیرساقی، فهیمه؛ زهراکار، کیانوش؛ کیامنش، علیرضا؛ محسن زاده، فرشاد و حسنی، جعفر )

 .8-02(، 8)7، کاربردي

(. بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل. کنفرانس بین المللی روانشناسی. 8932هانی، زهرا و صائمی، حسن )ج

 .89-8، مشاوره، تعلیم و تربیت

شخصیت و سبک های دلبستگی. (. سبک های عشق: رابطه با پنج عامل بزرگ 8930حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده و نیک پور، روشنک )

 .29-03(، 92)1، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي

(. تتأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و 8932دهقان، فاطمه؛  پیری کامرانی، مرضیه، رحیم، گلی و هادی، رحمانی )

 .88-8(، 4) 7، زن و جامعهسالنت روان زنان همسر جانباز. 

مجله تحقیقات (. شناسایی مولفه های کیفیت زناشویی زوج ها. 8937رجبی، غالمرضا؛ کاوه فارسانی، ذبیح اله؛ امان الهی، عباس و خجسته مهر، رضا )

 .870-817(، 0) 7، کیفي در علوم سالمت

-گاتمن و راهبردی-شی رویکردهای تلفیقی هیجان مدار(. هم سنجی اثربخ8931شاهمرادی، حسین؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کوروش و روزبهانی، مهدی )

 .907-039(،24) 84، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختيراه حل محورر بر بازیابی صمیمیت زناشویی در زوجین متقاضی طالق. 

فصلنامه خانواده . نیزوج یرمنطقیو انتظارات غ یارتباط یبا باروها ییزناشو یتمندیرابطه رضا ی(. بررس8912احمد ) پور،یو عل یعل ،یگلناز؛ صاحب سته،یشا

 .009-091(، 7) 0، پژوه
در زنان متأهل شهر  فرازناشویی(. رابطه طرحواره های عشق و توجیه روابط 8938؛ حاجی حیدری، مهناز؛ خوروش، فریبرز؛ فاتحی زاده، مریم. )مرضیهشریفی، 

 .202-294، (2) 82 ،ويژه نامه سالمت روان .اصفهان

 .. تهران: مرکز نشر دانشگاهینظريه هاي مشاوره و روان درماني(. 8932ع آبادی، عبداهلل و ناصری، غالمرضا )شفی

(. پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی و 8934صفایی مقدم، صفا؛ برادران، نجمه؛ فاطمی نیک، طیبه و قدمی دولت آبادی، شهین )

 .832-838، ه سالمکنگره ملي خانوادهوش هیجانی. 
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دی و فرب آوری تاای براده خانوی هادکررکاای سطه وا(. نقش 8930نژاد، محمدرضا. )فلسفی ؛ لهاعبددی، باآشفیع ه؛ شکواد، بی نژانوز؛ بهنار، پوعبادت 

 .42-03، (89) 9، ي روان شناختيهال مدو ها روش . ناشوییزگی دلزی و دمعنوی هاوربا

(. رابطه باورهای مذهبی و سالمت روانی ازطریق واسطه گری هدفمندی در زندگی و ادراک پیری در معلمان بازنشسته. 8932ه)عباسی، محمد و اداوی، حمید

 .832-024(، 9)0، مجله روانشناسي پیري

در دانشجویان  (. سبک های دلبستگی، تنظیم هیجان و مالک های انتخاب همسر8939غفوری اصل، فرانک؛ عبدالهی، محمد حسین و امیری، محسن )

 .07-8(، 02) 89، مطالعات راهبردي ورزش و جوانانمجرد دانشگاه خوارزمی. 

(. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان برسازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران 8932، نیلوفر؛ عطادخت، اکبر؛ حاجلو، نادر. )میکائیلیفتوحی، سکینه؛ 

 .42-24، (03) 80، ي زنان و خانوادهتربیت-فصلنامه فرهنگيدارای تعارض. 

، چهارمین همايش ملي مشاوره و سالمت روان(. بررسی رابطه مولفه های عشق با دلزدگی زناشویی. 8932قربانی نژاد، معظم و شمس آبادی، احمد )
     قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.

زن و رابطه سبک های دلبستگی و سبک های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متاهل.  (.8939کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه )

 .72-29(، 4)2. جامعه

فصلنامه مشاوره و روان (. بررسی رابطه سالمت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متاهل. 8932کریمیان، نادر؛ کریمی، یوسف و بهمنی، بهمن )

 .022-029(، 0) 8، درماني خانواده

 بیمارستان در شاغل زایمان، و زنان جراحی متخصص زنان: موردی مطالعه) زناشویی زدگی دل و شغلی فرسودگی(. 8913) شهناز محمدی،. منیژه مقصودی،

  .27-78 ، 9 ،(زنان پژوهش) سیاست و توسعه در زن(. تهران شهر های

انديشه (. تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین. 8939مانا و باقری، محبوبه )ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ پناغی، لیلی؛ رشیدی، 

 .17-78(، 98) 1، و رفتار
 زنان و مردان شهر تهران. ییزناشو تیدر رضا ییرابطه زناشو تیانتظارات و واقع نیب ۀ(. نقش فاصل8932غالمرضا )  ،یریفاطمه و دهش دهیس ،یموسو

 .39-882(، 0) 89، ماعي روانشناختي زنانمطالعات  اجت

(. بررسی رابطه آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد 8939میکائیلی منیع، فرزانه؛ نوری زاد، نرگس و هاشمی، سهیال )

 .027-810(، 92)3، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختيتحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی. 
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Abstract 

The aim of this study was to predict marital burnout based on different types of love schemas and marital 
goal orientations. The study was conducted with a correlational method. The study population included all 

people referred to counseling centers for marital problems in Hamadan city. Using convenience sampling, 
210 subjects were selected. Data were collected using Piens marital burnout questionnaire, love schemas 
inventory, Kansas marital Goals Orientation questionnaire. Results showed negative correlations were 
between marital burnout with marital goals orientation and secure love schema and positive correlations 
were observed between marital burnout and with Skittish, fickle and Casual love schemas (P<.05). Results 
showed that there were negative correlations between marital goals orientation and skittish, fickle and 
casual love schemas and positive associations were observed between marital goals orientation with 

secure love schemas (P <.05). The results of this study suggested that love schemas and the marital goals 
orientation affected the married life of the couple. Therefore, the application of the findings could be 
useful for the prevention and treatment of marital burnout 
Key terms: Marital burnout; Love schemas; Marital goals orientation 

  

 

 

 


