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 Purpose: This study aimed to identify the factors affecting 

marital burnout. 

Materials and Methods: The method of this research was 

descriptive-correlational. The statistical population included 

all married men and women living in Tehran. Multi-stage 

cluster sampling method was used to select the sample. The 

sample size was 500 people. The questionnaires used 

included a 70-item questionnaire developed by the researcher 

to assess the effective factors and a 21-item questionnaire on 

marital burnout. To analyze the data from descriptive 

statistical methods including tables of frequency, mean and 

standard deviation. Inferential statistics such as Pearson 

correlation coefficient, multiple linear regression, 

confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling were used with SPSS and AMOA software. 

Findings: The findings showed that communication traits, 

personality traits and living conditions predict marital 

burnout. Components of communication traits (emotional 

relationship, sex and support and care), components of 

personality traits (responsibility, self-confidence). And 

emotional expression), components of living conditions (job 

and financial conditions and marriage style) are predictors of 

marital burnout. 

Conclusion: The results of confirmatory factor analysis and 

structural equation modeling showed that all extracted 

factors have a suitable factor load and the conceptual model 

has a logical and acceptable fit. 
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 مقدمه
 بر که است اجتماعی های نظام مهمترین زمره در خانواده نظام

نیاز به رو، (؛ از این1) گیرد شکل می جنس دو بین ازدواج اساس
عنوان انگیزه قراری و حفظ پیوند و روابط نزدیک با دیگران بهبر

خانواده اولین، مهمترین و (. 1) شود اساسی و بنیادی بشر قلمداد می
واالترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری است که زمینه تکوین، رشد 

کند و اعضای خود را فراهم می و شکوفایی عاطفی و اجتماعی
ترین تعهد عاطفی است که انسان برای برخورداری از ازدواج حساس

 (. 3پذیرد )آرامش روانی و روابط گرم و صمیمی آن را می
ها  گیری نگرش سزایی در شکلکیفیت روابط درون خانواده، نقش به

های اجتماعی  و بازخوردهای اجتماعی، آمادگی و توسعه مهارت
عضای خانواده دارد و پایه و اساس روابط درون خانواده بر محور ا

 نیا بر محققان (.1330رابطه زن و شوهر استوار است )افروز، 
 جهت در کنندهنییتع ییروین مثابه به شوهر و زن که باورند

 .کنند یم فایا را نیادیبن ینقش یزندگ چرخه در خانواده، حرکت
ن نتایج مثبت آورد مدر فراه ،بخش رضایت و یدارروابط زناشویی پا

 ، سالمتروانی مثبتسالمت  جملهاز ی خانواده اعضا بسیار، برای
 اعضای سالمتی و رشد همچنین هستند و کارآمد رشد، و بدنی

 (.0دهند ) می ارتقا را خانواده
سالمت و پویایی نظام خانواده زندگی زناشویی بستگی به کیفیت  

طبعاً اگر چنین روابطی بر اساس عشق و روابط بین زن و مرد دارد. 
تعهد صمیمانه و پایدار باشد بر یک یک اعضای خانواده تأثیر 
عمیق و شگرف دارد. کیفیت روابط زن و شوهر بر سالمت روانی 

گذارد. رابطه زناشویی یک ارتباط افراد خانواده عمیقاً تأثیر می
فردی دیگر  نیک از روابط بی انسانی منحصر به فرد است که با هیچ

 (.5قابل مقایسه نیست )
ثبات ازدواج، فقدان مشکالت زناشویی نیست، بلکه حضور شور و 

حفظ  بیع یباشتیاق، صمیمیت و تعهد است که ازدواج را سالم و 
   (.6) کند یم

یکی از مشکالت اساسی و واقعی این است که در اجتماع امروز ما 
طور کامل بر عشق بنا یا به بسیاری، روابط زناشویی را تقریباً

شود که  کنند و آن وقت تقاضاهای متعددی بر آن تحمیل می می
روابط زناشویی گاهی با  آید. تنهایی از عهده آن بر نمیعشق به

هایی همراه است که زوجین را دچار تعارض مشکالت و نارضایتی
و کند. بعد از ازدواج تغییراتی در سبک زندگی، روابط اجتماعی می

طرفین ایجاد می شوند که همگی نیازمند توانایی  1روابط بین فردی
تواند به  گاهی اوقات ازدواج نمی(. 0سازگاری زوجین می باشند)

 شروعو ازدواجی که با شور و عالقه  دده پاسخ همه نیازهای فرد
وضعیت  انجامد. شده به خشم، نفرت، تنهایی و نهایتاً طالق می

اقتصادی، عدم رضایت از مسائل جنسی، مشکالت  نامساعد
گرایانه از  ی زوجین و داشتن تصورات خیالی و کمالشناخت روان

ی زندگی ها تیمسئولزندگی مشترک، در سازش با وظایف و 
. یا مثالً شود یمو منجر به ناسازگاری  کند یمزناشویی اخالل ایجاد 

ری فرزندان، ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهدا اغلب زوج
های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در  فعالیت

تواند منجر به تعارض شود  که می خانواده باورهای متفاوتی دارند
دهد که معانی ذهنی و انتظارات همچنین تعارض زمانی رخ می .(8)

آل( انطباق کافی با تجربه او در موقعیت یاد فرد از موقعیت )ایده

_________________________________ 
1.interpersonal relationship 
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دانیم انتظارات و  خوبی میعیت( نداشته باشد. چراکه بهشده )واق
 .(3)کند  شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می

ترین مشکالت زنان و مردان متأهل مسائل زناشویی یکی از رایج
ای شناسی آنان را به گونهاست و این مسائل متأسفانه وضعیت روان

تحصیلی و شغلی موجب سازد که عالوه بر افت و کارکرد متأثر می
 (.11گردد )از هم گسیختن نظام خانواده آنها می

 و ناکامی احساس نشود، محقق عاشقانه توقعات هنگامی که
سبب  و شود می داده نسبت همسر به مستقیم طور به سرخوردگی

 جای 1سرخوردگی و 1فرسودگی و گردد می تعهد و عشق رفتن تحلیل
درواقع افرادی به فرسودگی زناشویی دچار . گیرد می را عشق جای

شان معنا دهد،  اند عشق رمانتیک به زندگی شوند که انتظار داشته می
شان برای  هایشانف روابط صمیمانه رغم تالش وقتی افراد ببینند علی
یکی شوند. همچنین  سازد دچار افرسودگی می زندگی آنها معنا نمی

قید و شرط یکدیگر، فقدان فقدان پذیرش بدون  هادیگر از نشانه
های یکدیگر و فقدان احترام نسبت به یکدیگر توجه به قابلیت

. در شرایط فرسودگی، یک قسمت از زندگی زناشویی باشدمی
)روابط جنسی، وظایف والدینی، همراهی و مصاحبت( به طور 

گردد و  ها برای فرد مهم می نامتناسب در مقایسه با سایر قسمت
کنند که بیشتر در ازدواجشان  رابطه احساس میهریک از طرفین 

 (.11شود ) ترین نیازهایشان پرداخته نمی اند و اینکه به مهم گیر افتاده
دگی آزر به عشق، انرژی شود، می متوقف هنگامی که رابطه صمیمانه

های  شود و در نتیجه منازعات فراوان آزردگی تبدیل می مو خش
الینحل ماندن  راهی عاطفی ومکرر، پناه بردن به سکوت، عدم هم

آورد و در نتیجه انباشته شدن این مشکالت و  مشکالت را پدید می
زدگی در روابط را به ها در زوجین نوعی فرسایش و دل سرخوردگی

 (.11) آورد وجود می
است. با فرسودگی زناشویی های خانوادگی، یکی از مهمترین آسیب

وجود دارد، اما میزان  آنکه نگرش منفی نسبت به طالق در جامعه
آن رو به افزایش است و ایران جزو کشورهای مستعد از نظر میزان 

 (.13طالق معرفی شده است )
عاطفی و روانی ، لینگرن فرسودگی از پا در افتادن جسمی نظراز 

یک ، فرسودگی .شوداست که از عدم تناسب بین توقعات ناشی می
. در واقع (10) کندبروز میروند تدریجی است و به ندرت ناگهانی 

احساس  ،همراه آنبازد و بهتدریج رنگ میعشق به صمیمیت و
شود. در شدیدترین نوع آن، این فرسودگی خستگی عمومی عارض می
شود که شود. فرسودگی زمانی ظاهر میباعث فروپاشی رابطه می

اند، این رابطه کرده شوند با وجود تمام تالشی کهزوجین متوجه می
. شان هیچ معنا و مفهوم خاصی نداده و هرگز نخواهد دادبه زندگی

تدریجی  کننده عشق، افزایشنباشته شدن فشارهای روانی تضعیفا
کوچک به بروز  هایرنجش نواختی و جمع شدنخستگی و یک

کاهش  3از آنجا که فرسودگی زناشویی .کندفرسودگی کمک می
 به تواند می دارد، دنبالبه عالقه و افزایش رفتار خصمانه را ،عشق

 (.15)سازد  متزلزل را خانواده بنیان و شده منجر زناشویی نارضایتی
های غیرشغلی و  عنوان اولین فردی که فرسودگی را به حوزهز بهینپا

بار کلمه فرسودگی زناشویی های زندگی تعمیم داد و اولین سایر جنبه
خستگی جسمی،  عنوان یک حالتفرسودگی را به ،را مطرح نمود

مدت همراه با طوالنی دیگری شرایط در که داند و ذهنی می عاطفی
_________________________________ 

1 Burnout 
2 Disaffection 
3 Couple & burnout 

 با جسمی فرسودگی تعریف این در. شود می ایجاد مطالبات عاطفی
 های از شکایت وسیعی تنوع و ضعف مزمن، خستگی انرژی، کاهش
 عاطفی، خستگی که حالی در. شود می مشخص تنی روان و جسمی
 روانی خستگی شود، می فریب و ناامیدی درماندگی، احساسات شامل

 (.16) گردد می ه خود، کار و زندگی برب نسبت منفی نگرش رشد به
فرسودگی از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی است  ،از نظر لینگرن

. (10) باشد که ناشی از عدم تناسب بین توقعات و واقعیات می
کند و پاسخی است در  میعلت ناکامی در عشق بروز فرسودگی به

فرسودگی و سرخوردگی  به اعتقاد کایزر .برابر مسائل وجودی
ستگی عاطفی به همسر است که با بزناشویی، کاهش تدریجی دل

تفاوتی زوجین به یکدیگر و عالقگی و بی احساس بیگانگی، بی
در  .همراه است ،جای عواطف مثبتجایگزینی عواطف منفی به

 احساس تجربه ضمن زوج دو هر یا کیک ازدواج سرخورده ی
 های نگرانی ارتباطات متقابل و عالیق کاهش و همسر از گسستگی

 سمت به رویپیش و رابطه فزاینده تخریب خصوص در توجهیقابل
 بعد سه در را زناشویی فرسودگیهای  مؤلفه .دارند طالق و جدایی

5روانی خستگی، 0جسمانی خستگی
 مشخص 6عاطفی خستگی و 

 (.10) است کرده
فرسودگی زناشویی دالیل گوناگونی دارد، این دالیل متناسب با 
موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است که به این 

 دلیل می بایست به فرسودگی زناشویی توجه فراوانی صورت گیرد.

دهنده میزان طور کامل نشانالبته آمار رسمی فرسودگی زناشویی به
در زندگی زناشویی نیست، زیرا در آن آمار بزرگتر ناکامی همسران 

های خاموش و اختصاص دارد، یعنی به زندگی 0های عاطفیبه طالق
های تو خالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی خانواده

(. در واقع برخی از 18کنند )کنند، ولی تقاضای طالق قانونی نمیمی
های توخالی یایند، به ازدواجن نمیها که به طالق قانونی پایاازدواج

شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران تبدیل می
-روند و زمان را سپری میفقط با جریان زندگی خانوادگی پیش می

کنند. در این شرایط زن و شوهر اگر چه ممکن است با هم بودن را 
تماد آنها نسبت مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اع

 (.13به یکدیگر از بین رفته است )
های اخیر نرخ طالق و فرسودگی زناشویی در کشور رو به  در سال

هزار و  303 ،30 در شش ماهه اول سالآمار ازدواج  افزایش است.
درصدی میزان طالق  8. در عوض افزایش ثبت شده است مورد 110

است. به گفته مدیر کل گیری در مقایسه با سال گذشته آمار چشم
دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 

گیری ، افزایش چشم1330ماه نخست سال  3کشور، طالق در 
واقعه طالق  816هزار و  03مدت  یندر ا کهطوریداشته است، به

واقعه  18مورد و هر ساعت  036ز داده است که هر شبانه رو یرو
 08ها در سال اول و  درصد از طالق 10است.  هیدطالق به ثبت رس

-به و دهد یمشترک رخ م یها در پنج سال اول زندگ درصد از طالق

-. بهانجامد یمورد به طالق م یکازدواج  0.0طور متوسط از هر 

مشترک  یهم زندگ سال با 8.1طور متوسط افراد طالق گرفته 
در طالق، دو ست. داشته ا یشدرصد افزا 8.0ها  اند و کل طالق داشته

عامل اصلی اقتصادی و مسائل روحی و روانی از عوامل اصلی طالق 

_________________________________ 
4 Physical fatigue 
5 Mental disability 
6 Emotional disability 
7.affective divorce 
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 یزانبزرگ و مناطق پردرآمدتر، م یدر شهرهاگزارش شده است. 
طالق  یبرا یمدر تصم یزندگ یوهش یناست. بنابرا یافته یشطالق افزا

 (.11) برخوردار است یادیز یتگرفتن از اهم
رسانی سازمان ثبت رش پایگاه اطالعبه گزا 1336همچنین در سال 

هزار واقعه ازدواج ثبت الکترونیک  661احوال کشور، بیش از 
دو درصد کاهش را نشان داده  35شده است که در مقایسه با سال 

هزار واقعه طالق ثبت شده است که  100است. در مقابل بیش از 
 ، شش درصد افزایش را نشان داده است. مدیرکل35نسبت به سال 

دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در آذرماه 
 1336ماهه اول سال  اعالم کرد، تهران و البرز در هفت 1336سال 

 (.11نیز مانند سال گذشته در آمار طالق صدر نشین بوده است )
آمار  بزرگ و مناطق پردرآمدتر یطالق در شهرها یزانم افزایش

ازدواج،  111ازای هر ها به در برخی استان دهد.باالتری را نشان می
 111ها به ازای هر  در برخی شهرستانگزارش شده و  طالق 30

سفانه در برخی از شهرها أو مت شدهطالق ثبت  51ازدواج، بیش از 
 (.11وجود داشته است ) مورد طالق 61ازدواج،  111به ازای هر 

 51طوری که  امروزه شیوع فرسودگی زناشویی بیشتر شده است. به
ها در ازدواج خود با فرسودگی زناشویی مواجه  درصد از زوج

شوند. اینکه عوامل فرسودگی چیست و آیا ممکن است ارتباط  می
اند را به ارتباطی عاشقانه و  که دچار فرسودگی شده هاییزوج

 اشاره چند عواملی به شده انجام تحقیقات تبدیل کرد، کارآمد
 عدم عشق، رویایی از تصورات به توان می زمینه این در که اند کرده

بار آن بر سالمت  ثرات زیانا و زناشویی تعارضات حل توانایی
 مسائل و حاتیتوض به توجه با. فیزیکی و عاطفی زوجین اشاره کرد

بررسی عوامل  دنبال به حاضر پژوهش فوق، یها نهیزم در شدهنییتب
ن است که به سؤال مؤثر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر تهرا

دهد: عوامل مؤثر فرسودگی زناشویی در زوجین شهر این پاسخ می
 تهران کدامند؟

 
 هامواد و روش

با توجه به اینکه مقاله حاضر از یک رساله دکتری استخراج شده 
بنیاد صورت مطالعه کیفی و با روش دادهاست و در رساله  ابتدا به

شد که در مقاله دیگری نتایج عوامل شناسایی و مدل مفهومی ترسیم 
حاصل از قسمت کیفی منتشر شده است. در این مقاله صرفاً قسمت 
کمی مطالعه ارائه شده است بر این اساس روش تحقیق حاضر 

زنان و مردان  کلیه شامل آماری جامعهباشد. همبستگی می-توصیفی
 کمی مرحله باشد درمی 1338تهران در سال  شهر در متأهل ساکن

. شد استفاده ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه شیوه از پژوهش
 و غرب شرق، جنوب، شمال، ناحیه پنج به تهران شهر ترتیببدین

 خیابان شش تصادفی صورتبه منطقه هر در و شده تقسیم مرکز
 شده انتخاب کوچه چهار تصادفی طوربه خیابان هر از. شد انتخاب

 نهایت در. شد انتخاب خانه 15 تصادفی صورتبه کوچه هر از و
 611 تعداد. گردید اجرا شده انتخاب روی افراد هانامهپرسش
داده  پاسخ صحیح صورتبه تا 511 تعداد که شد، اجرا نامهپرسش

 به مربوط هایپژوهش در. شد داده عودت پژوهشگر به و شده
 متغیر هر ازایبه حجم نمونه معموالً مسیر، تحلیل و عاملی تحلیل

 تعداد نیز پژوهشگران برخی. است شده پیشنهاد نفر 31 تا 11 بین
(. 1115، سان ؛1111،کلین ؛1336 هومن،) دانندمی کافی را نفر 511

 بررسی مورد متغیر 11 عاملی تحلیل مرحله در حاضر، پژوهش در
جهت تجزیه و تحلیل  .باشدمی نفر 511 نمونه حجم و گرفته قرار

و  SPSSافزار معادالت ساختاری با نرم یابیها از مدلداده
AMOS آوری اطالعات شامل دو استفاده شده است. ابزار جمع

 نامه زیر بوده است:پرسش
طورکه ذکر عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی: همان نامهپرسش

نامه مورد استفاده برای سنجش عوامل مؤثر بر فرسودگی شد، پرسش
باشد که بر اساس مطالعه ساخته مینامه محققزناشویی یک پرسش

های انجام شده در مرحله کیفی ساخته شده است. کیفی و مصاحبه
 های ارتباطی،ویژگی مؤلفه: که است سؤال 01 نامه دارایپرسش این

سنجد. ای و تأثیرگذار را میو شرایط واسطه خصوصیات شخصیتی
است که گزینه بوده صورت طیف لیکرت پنجهای سؤاالت بهگزینه

نامه به اند. ضریب پایایی کل این پرسشگذاری شدهنمره 5تا  1از 
های ارتباطی، های ویژگی، و برای مؤلفه883/1روش آلفای کرونباخ 

و  653/1، 86/1ترتیب خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگی به
نامه بر دست آمد. روایی محتوایی و صوری این پرسشبه 568/1

متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی تن از  5اساس نظر 
 ای آن بر اساس تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد.سازه

ی با روش تحلیل عاملی تأییدی رابطه عاطفای سؤاالت روایی سازه 
(CFIبا استفاده از نرم )افزارAMOS18   مورد آزمون قرار

 1ر دست آمده در جدول و نموداهای بهگرفت و با توجه به  آماره
-قبول بهنتایج الگوی تحلیل عاملی تأییدی، برازشی منطقی و قابل

X =33/0های دست آمد. توجه به شاخص
2
/Df 363/1=GFI ،

30/1=IFI ،35/1=TLI ،361/1=NFI ،30/1=CFI   و
181/1 RMSEA= گیری متغیر دهد که الگوی اندازهنشان می

ای روایی سازهی در ابعاد مختلف از برازندگی و رابطه عاطفمکنون 
رابطه های طوری در بارهای عاملی مؤلفهخوبی برخوردار است. به

و  یهمکاری، تفاهم، روابط کالم، احساسات انیبی یعنی عاطف
 تیریمد، هدف و برنامه مشترکی، اعتماد و تعهد، قدرشناس

، 51/1، 06/1، 38/1به ترتیب:  حفظ استقالل خانوادهو  تعارضات
باشد. بنابراین بارهای عاملی می 06/1و  06/1، 03/1، 00/1، 05/1

دهنده قابل باشد که نشانمی 31/1ی باالتر از رابطه عاطفهای مؤلفه
 باشد.ی میرابطه عاطفهای قبول بودن بارهای عاملی مؤلفه

 

 یرابطه عاطفنامه بارهای عاملی پرسش. 1جدول 
های عامل

 نهفته
)متغیرهای 

 مکنون(

-های اندازهشاخص

 گیری
) متغیرهای مشاهده 

 شده(

بارهای 
 عاملی

 داریمعنی

 
رابطه 
 عاطفی

 111/1 38/1 بیان احساسات

 111/1 06/1 روابط کالمی

 111/1 51/1 تفاهم

 111/1 05/1 همکاری و قدرشناسی

 111/1 00/1 اعتماد و تعهد

هدف و برنامه 
 مشترک

03/1 111/1 

 111/1 06/1 مدیریت تعارضات

 111/1 06/1 استقالل خانوادهحفظ 

 
 یرابطه عاطف: بارهای عاملی مؤلفه های  1نمودار 
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 51  ...در زوجین زناشویی فرسودگی بر مؤثر عوامل بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

تحلیل  ی با روشجانیه یابرازگرای سؤاالت همچنین روایی سازه
-مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به آماره CFIعاملی تأییدی )

نتایج الگوی تحلیل عاملی  1دست آمده در جدول و نمودار های به
-دست آمد. توجه به شاخصتأییدی، برازشی منطقی و قابل قبول به

X =158/1های 
2
/Df 33/1=GFI ،38/1=IFI ،33/1=TLI ،

33/1=NFI ،33/1=CFI   111/1و RMSEA= نشان می-

ی در ابعاد جانیه یابرازگرگیری متغیر مکنون دهد که الگوی اندازه
-ای خوبی برخوردار است.  بهروایی سازهمختلف از برازندگی و 

-ی یعنی انعطافجانیه یابرازگرهای طوری در بارهای عاملی مؤلفه

 33/1و  38/1، 33/1ترتیب به رنجوریبینی و روانپذیری، خوش
ی باالتر جانیه یابرازگرهای باشد. بنابراین بارهای عاملی مؤلفهمی
 بودن بارهای عاملی دهنده قابل قبولباشد که نشانمی 31/1از 

 باشد.می یجانیه یابرازگرهای مؤلفه
 

 یجانیه یابرازگرنامه بارهای عاملی پرسش. 1جدول 
های عامل

 نهفته
)متغیرهای 

 مکنون(

 گیریهای اندازهشاخص
) متغیرهای مشاهده 

 شده(

بارهای 
 داریمعنی عاملی

 
 یابرازگر

 یجانیه

 111/1 33/1 یریپذانعطاف
 111/1 38/1 ینیبخوش

 111/1 33/1 یرنجورروان
 

 
 یجانیه یابرازگرهای بارهای عاملی مؤلفه. 1نمودار 

 

تحلیل ای عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی با روش روایی سازه
( مرتبه دوم مورد آزمون قرار گرفت و با CFIعاملی تأییدی )

نتایج الگوی  3دست آمده در جدول و نمودار توجه بارهای عاملی به
دست آمد. توجه تحلیل عاملی تأییدی، برازشی منطقی و قابل قبول به

X =11/1های به شاخص
2
/Df 35/1=GFI ،38/1=IFI ،

38/1=TLI ،30/1=NFI ،38/1=CFI   138/1و 
RMSEA= گیری متغیر عوامل دهد که الگوی اندازهنشان می

برازندگی و روایی مؤثر بر فرسودگی زناشویی در ابعاد مختلف از 
طوری در تحلیل عاملی مرتبه اول به ای خوبی برخوردار است.سازه

-تمامی بارهای عاملی عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی از خرده

 نفسهاعتمادبباشد و شاخص می 01/1های مربوطه باالتر از مقیاس
 در تحلیلی عاملی مرتبه دوم دارای بیشترین وزن 33/1با بار عاملی 

باشند و برای تبیین متغیر عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی می
-تیمسئولو مربوط به شاخص  0/1کمترین بار عاملی مرتبه دوم 

باشد. بنابراین تمامی بارهای عاملی مرتبه اول و دوم ی میرپذی
تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی باالتر از 

 و مناسب است. 01/1

 
 عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشوییبارهای عاملی . 3جدول 

 های نهفتهعامل
)متغیرهای مکنون 

 مرتبه دوم(

های نهفته عامل
)متغیرهای مکنون 

 مرتبه اول(

بارهای عاملی 
 مرتبه دوم

 های اندازه گیریشاخص داریمعنی
 )متغیرهای مشاهده شده(

بارهای عاملی 
 مرتبه اول

معنی 
 داری

 111/1 01/1 رابطه عاطفی 111/1 53/1 های ارتباطیویژگی عوامل مؤثر
 111/1 60/1 رابطه جنسی

 111/1 61/1 حمایت و مراقیت
خصوصیات 

 شخصیتی
 

 111/1 01/1 پذیریمسئولیت 111/1 01/1
 111/1 33/1 اعتمادبنفس

 111/1 06/1 ابرازگری هیجانی
 111/1 00/1 شرایط شغلی و مالی 111/1 83/1 شرایط زندگی

 111/1 00/1 سبک ازدواج
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 بارهای عاملی مرتبه دوم عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی.  3نمودار 

ز پاین نامه توسطاین پرسش :نزیپا ییزناشو ینامه فرسودگپرسش
گیری درجه فرسودگی زناشویی در بین  ( با هدف اندازه1110)

پا ماده است که سه مؤلفه از 11شامل  ده است.شزوجین طراحی 
افتادگی  پا افتادگی جسمی )خستگی، سستی و اختالل خواب( از

افتادگی روانی از پا  عاطفی )افسردگی، ناامیدی و در دام افتادن( و
سنجد.  می راارزشی، سرخوردگی و خشم نسبت به همسر(  )بی

 در تلیکرای  درجه 0گذاری این مقیاس در یک مقیاس  نمره
باشد که آزمودنی تعداد  )همیشه( می 0)هرگز( تا  1 بین ای دامنه

شده در رابطه زناشویی خود را  مطرحدفعات اتفاق افتاده مورد 
 .سازد مشخص می

ضریب پایایی مقیاس، روش بازآزمایی در یک دوره یک ماهه 
حاسبه شد. همچنین پایایی این مقیاس با استفاده از م 06/1برابر 

محاسبه شده  33/1تا  31/1ای بین  روش آلفای کرونباخ در دامنه
( در 1380نعیم ). (1336 شاداب، از نقل به ؛1110 پاینز،است )

پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ،پژوهش خود
در تحقیق  محاسبه نموده است. 81/1و  85/1ترتیب و تنصیف به

 316/1روش آلفای کرونباخ نامه بهحاضر ضریب پایایی این پرسش
 دست آمد.به
 

 هایافته
 های دموگرافیک  شاخص

درصد(  6/53نفر ) 168از بین پاسخگویان مورد بررسی جنسیت: 
 درصد( مرد هستند. 0/06نفر ) 131زن و 

سال و  15درصد(  6/8نفر ) 03سن: از بین پاسخگویان مورد بررسی 
 13نفر ) 115سال،  31تا  16درصد( بین  1/33نفر ) 166کمتر، 

سال،  01تا  36درصد( بین  8/0نفر ) 33سال،  35تا  31درصد( بین 
 06درصد( بین  5نفر ) 15سال،  05تا  01درصد( بین  1/11نفر ) 61
 اند.سال سن داشته 51درصد( بیشتر از  1/11نفر ) 51سال و  51تا 

 11نفر ) 61میزان تحصیالت: از بین پاسخگویان مورد بررسی 
 01درصد( دیپلم،  0/18نفر ) 31، پلمیددرصد( دارای تحصیالت زیر

نفر  83ی، کارشناسدرصد(  6/38نفر ) 133درصد( کاردانی،  8نفر )
درصد( دارای مدرک  0/6نفر ) 31و  ارشدیکارشناسدرصد(  6/16)

 اند.دکتری بوده
نفر  58گویان مورد بررسی از بین پاسخ های ازدواج:سالتعداد 

، سال 11تا  6درصد(  6/50نفر ) 188، سال و کمتر 5درصد(  6/11)
تا  16درصد(  8/6نفر ) 30، سال 15تا  11درصد(  1/11نفر ) 51
درصد(  6/3نفر ) 18، سال 15تا  11درصد(  8/3نفر ) 13، سال 11
ازدواج  سال 31از  شتریبدرصد(  0/6نفر ) 31و  سال 31تا  16

 اند.کرده
 8/11نفر ) 110گویان مورد بررسی تعداد فرزندان: از بین پاسخ

 113فرزند،  1درصد(  1/01نفر ) 111اند، درصد( بدون فرزنده بوده
نفر  3فرزند و  3درصد(  0/0نفر ) 30فرزند،  1درصد(  8/15نفر )

 اند.فرزند داشته 0درصد(  8/1)
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 گویانپاسخ توزیع فراوانی مشخصات عمومی. 0 جدول

 درصد فراوانی فراوانی گزینه ها متغیر

 6/53 168 زن تیجنس

 0/06 131 مرد

 سن

 6/8 03 سال و کمتر  15

 1/33 166 سال 31 تا 16
 13 115 سال 35تا  31

 8/0 33 سال 01تا  36
 1/11 61 سال 05تا  01
 5 15 سال 51تا  06

 1/11 51 سال 51بیشتر از 

 میزان تحصیالت

 11 61 زیردیپلم

 0/18 31 دیپلم

 8 01 کاردانی
 6/38 133 کارشناسی

 6/16 83 کارشناسی ارشد
 0/6 31 دکتری

 های ازدواجتعداد سال

 6/11 58 سال و کمتر  5

 6/50 188 سال 11 تا 6

 1/11 51 سال 15تا  11
 8/6 30 سال 11تا  16
 8/3 13 سال 15تا  11
 6/3 18 سال 31تا  16

 0/6 31 سال 31بیشتر از 

 تعداد فرزندان

 8/11 110 بدون فرزند

 1/01 111 فرزند 1

 8/15 113 فرزند 1
 0/0 30 فرزند 3
 8/1 3 فرزند 0

 
 متغیرهای پژوهش یفیتوص یهاشاخص. 5 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -010/1 -103/1 110/10 10/80 فرسودگی زناشویی

 -065/1 -161/1 586/0 80/10 خستگی جسمی
 -180/1 -110/1 000/8 16/33 خستگی عاطفی
 -315/1 -135/1 155/11 00/31 خستگی روانی

 815/1 118/1 003/11 00/113 های ارتباطیویژگی
 133/1 -380/1 185/11 01/61 خصوصیات شخصیتی

 056/1 -103/1 310/5 01/16 شرایط زندگی
 113/1 158/1 613/10 03/35 رابطه عاطفی
 -111/1 130/1 31/3 11/11 رابطه جنسی

 -116/1 301/1 130/3 60/11 حمایت و مراقبت
 -160/1 113/1 586/1 33/3 مسئولیت پذیری

 -003/1 111/1 818/1 05/11 اعتماد بنفس
 183/1 -138/1 101/0 30/01 ابرازگری هیجانی

 -583/1 116/1 013/0 36/10 شرایط شغلی و مالی
 -136/1 110/1 310/3 00/11 سبک ازدواج
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 1011، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 -136/1 133/1 331/1 00/11 بیان احساسات
 -355/1 156/1 100/3 31/11 روابط کالمی

 135/1 -116/1 816/1 18/11 تفاهم
 -530/1 315/1 388/3 31/11 همکاری و قدرشناسی

 15/1 100/1 166/3 50/11 اعتماد و تعهد
 -316/1 150/1 506/1 03/8 هدف و برنامه مشترک

 -16/1 -111/1 650/3 61/15 مدیریت تعارضات
 -515/1 151/1 353/3 11/11 حفظ استقالل خانواده

 838/1 -031/1 151/3 35/10 پذیریانعطاف
 -060/1 -111/1 136/3 35/11 بینیخوش 

 -001/1 538/1 131/3 30/11 رنجوریروان

منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی که در تحقیق تدوین شده، از به
است. تعیین ( استفاده شده SEM)1الگویابی معادالت ساختاری

استفاده از چندین شاخص  کفایت برازش الگوی پیشنهادی با
، شاخص هنجار شده مجذور کای 1برازندگی شامل مقدار کای دو

6دو
)نسبت مجذور کای بر درجات آزادی(، شاخص نیکویی  

(، AGfI)8(، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافتهGFI)0برازش
زندگی (، شاخص براNFI)3شاخص برازندگی هنجار شده

(، شاخص IFI) 11(، شاخص برازندگی افزایشیCFI)11تطبیقی
 13( و جذر میانگین مجذورات خطای تقریبTLI) 11لویس-توکر

(RMSEA.انجام گرفت ) 
های برازندگی مورد استفاده در برازش الگوی اولیه بر اساس شاخص

گزارش شده  8این مطالعه در ردیف اول )مدل تدوین شده( جدول 
های برازندگی مقادیر بعضی از شاخص ،دهدنشان میاست. که 

الگوی اولیه حاکی از آن بود که الگوی پیشنهادی به اصالحات و 
-بهبود نیاز دارد، برای این منظور در مرحله بعد با توجه به شاخص

که  هایمسیر AMOS 18در خروجی  (MI) 3های اصالحی
 (5)شکل هادیپیشناریانس وکو حذف و مسیرهای ،دار نبودندمعنی

های نتایج شاخص، پس از اعمال این تغییرات .دشبه مدل اضافه 
آورده شده است.  6برازندگی آن در ردیف الگوی دوم جدول 

الگوی اول از  ،دهدنشان می 6گونه که مندرجات جدول همان
های برازش یعنی یست )چون شاخصبرازش خوبی برخوردار ن

GFI وIFI ،CFI ،TLI  در مراحل بعد کمتر است(  31/1 از
( پیشنهادی، MIهای اصالحی)با اضافه کردن مسیرهای شاخص

های برازندگی الگوی نهایی مورد قبول الگو بهبود یافته و شاخص
  IFI ،CFI ،TLIو GFIهای برازش یعنی )چون شاخص باشدمی

 .و باالتر است( 31/1نزدیک 
_________________________________ 

 Structural Equaion Modeling 2 
 Chi- square 5 
6 Normed X2 index  
7Goodness- of-fit index 
8 Adjusted goodness -of-fit index 
9 Normed fit index 
01 Comprative fit index 
00 Incremental fit index 
02 Tucker-Lewis index 
01 Root- mean- square error of approximation  
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 های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگی بر فرسودگی زناشویی در پژوهش حاضرویژگی تأثیرمدل تدوین شده . 0 شکل

 

 
 زناشویی در پژوهش حاضرهای ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگی بر فرسودگی الگوی اصالح شده تأثیر ویژگی. 5 شکل

 
 های برازندگی برای الگوهای تدوین شده و الگوی نهاییشاخص. 8 جدول

RMSEA CFI TLI IFI GFI NPAR X
2
/Df Df X

 های   شاخص 2

 برازندگی الگو

 مدل تدوین شده 16/1111 01 06/16 10 036/1 666/1 561/1 665/1 116/1

 )نهایی(مدل اصالحی 66/3105 11 53/0 05 366/1 300/1 333/1 300/1 180/1

 مدل استقالل 66/3105 55 11/53 11 011/1 111/1 111/1 111/1 301/1
 

Xبرای شاخص برازندگی 
2
/Df  مناسب و  5مقادیر کوچکتر از

-حاکی از برازش خوب الگو می ،چقدر به صفر نزدیکتر باشد هر

مقدار نزدیک به  IFI ،CFI ،TLIو GFI  باشد. برای شاخص
شود که عنوان برازش نیکویی قابل قبول تلقی میو باالتر به 31/1

باشد. در ارتباط با شاخص دهنده خوب بودن مدل مینشان
RMSEA  دهنده برازش یا کمتر نشان 15/1مقادیر نزدیک به

منطقی تقریب  یا کمتر بیانگر خطای 18/1خوب الگو و مقدار 
باشد نشان از الزام رد کردن الگو می 11/1است؛ مقدار باالتر از 

های برازش (. بنابراین با توجه به مقادیر شاخص1383 ،ی)قاسم
الگوی نهایی )الگوی تدوین شده( و مرز مقادیر قابل قبول که در باال 

توان گفت که مدل ارائه شده در این تحقیق مورد قبول ذکر شد، می
دهد که متغیرهای ذکر باشد. ضرایب رگرسیونی مدل نشان مییم
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 1011، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و تأثیر ویژگیخوبی هشده ب
 کند.را تبیین میشرایط زندگی بر فرسودگی زناشویی 

توان به این پرسش پاسخ داد های کلی برازش میشاخص استفاده از با
-برای پارامترها، آیا بهمقادیر خاص گزارش شده  نظر ازکه صرف

های تجربی گردآوری شده کلی، مدل تدوین شده، توسط داده طور
صورتی که پاسخ مثبت باشد، مدل قابل  خیر؟ در شود یاحمایت می

 جدول فوق باید گفت:  قبول است. برای تفسیر مقادیر موجود در
و  53/0( برابر با CMINر غیر معنادار )یوجود کای اسکویراسکو

-ای مطلوب را به نمایش می( نتیجهP= 111/1) عناداریسطح م

( نیز از اهمیت Dfگذارد، اما در این میان نقش درجه آزادی )
( Df) برخوردار است. عالوه بر این با توجه به اینکه درجه آزادی

( از صفر دور و به درجه آزادی مدل 11با مدل برازش شده )برابر 
شود باید تلقی مطلوبی از مدل ( نزدیک می55با استقالل )برابر 

 داشت.

( که مقدار NPAR) تعداد پارامترهای آزاد برای مدل تدوین شده
دهد در تدوین مدل به راحتی به هزینه کردن است، نشان می 05آن 

 و این وضعیت قابل قبول است.نشده است درجات آزادی پرداخته 

دار کای های نسبی نیز باید گفت در این جدول مقدر مورد شاخص
است که از وضعیتی قابل  51/1( CMIN/ DFاسکویر نسبی )

شاخص ریشه  180/1قبول برای مدل حکایت دارد. همچنین مقدار 
( برای مدل عاملی RMSEAدوم میانگین مربعات باقیمانده )

 تدوین شده حاکی از قابل قبول بودن مدل است. 

ا ( برابر بTLIلوئیس ) -در جدول فوق شاخص برازش توکر
است و از  300/1( برابر با CFIو شاخص برازش تطبیقی ) 333/1

اساس این  است، لذا بر 31/1آنجایی که مقادیر آنها نزدیک 
 گردد. ها، مدل تدوین شده قابل قبول تلقی میشاخص

(، برابر با GFIدر جدول فوق مقدار شاخص نیکویی برازش )
-می 300/1با  ( برابرIFIو مقدار شاخص برازش افزایشی ) 366/1

دهند. مقادیر باشد که هر دو مقادیری قابل قبول را نشان می
که دهد های کلی برازش که در جدول فوق آمده، نشان میشاخص

گیری این پژوهش کامالً از وضعیت قابل قبولی مدل اندازه
 برخوردار است. 

 

 
 ضرایب استاندارد آنها در الگوی نهاییالگوی ساختاری مسیرها و . 3 جدول

β R مسیر
2 

P 

 111/1 38/1 33/1 یرابطه عاطف ←ی ارتباط هاییژگیو

 111/1 11/1 00/1 یرابطه جنس ← یارتباط یهایژگیو

 111/1 35/1 53/1 تبمراق تیحما ← یارتباط یهایژگیو

 111/1 11/1 33/1 یرپذیتیمسئول ←ی تیشخص اتیخصوص

 111/1 03/1 66/1 نفسهاعتمادب ←ی تیشخص اتیخصوص

 111/1 0/1 80/1 یجانیه یابرازگر ←ی تیشخص اتیخصوص

 111/1 11/1 30/1 یو مال یشغل طیشرا ←ی زندگ طیشرا

 111/1 18/1 01/1 سبک ازدواج ←ی زندگ طیشرا

 111/1 03/1 0/1 یجسم یخستگ ←یی زناشو یفرسودگ

 111/1 3/1 35/1 یعاطف یخستگ ←یی زناشو یفرسودگ

 111/1 00/1 86/1 روانی یخستگ ←یی زناشو یفرسودگ

 111/1 05/1 -60/1 ییزناشو یفرسودگ ← یارتباط یها یژگیو
 111/1 0/1 -63/1 ییزناشو یفرسودگ ←ی تیشخص اتیخصوص

 111/1 11/1 -35/1 ییزناشو یفرسودگ ← یزندگ طیشرا
 111/1 - 11/1 یتیشخص اتیخصوص      ←ی       زندگ طیشرا

 111/1 - 10/1 یتیشخص اتیخصوص      ←ی      ارتباط یهایژگیو

 111/1 - 10/1 یزندگ طیشرا        ←ی    ارتباط یهایژگیو

 111/1 - 13/1 سبک ازدواج      ←        یجنس رابطه

 111/1 - 15/1 شرایط شغلی و مالی      ←حمایت و مراقبت       

 111/1 - 10/1 سبک ازدواج       ←    و مراقبت تیحما

 111/1 - 61/1 یریپذ تیمسئول       ←رابطه عاطفی      

 106/1 - 11/1 یو مال یشغل طیشرا      ←        نفساعتمادبه

 111/1 - 10/1 یو مال یشغل طیشرا   ←        رابطه جنسی 

 
پذیری که ضریب رگرسیون تأثیردهد نتایج حاصل از مدل نشان می

از رابطه عاطفی، رابطه جنسی و حمایت  یارتباط یهایژگیو
است و چون سطح  53/1و  00/1، 33/1مراقبت به ترتیب برابر با 

توان ( است، در نتیجه میα=15/1) 15/1داری کوچکتر از  معنی
متغیرهای مراقبت  تیو حما یرابطه جنس ،یرابطه عاطفگفت که 

 یهایژگیودهنده متغیر مکنون بیرونی بیرونی تشکیلآشکار 
 هستند.   یارتباط

-تیمسئولاز  یتیشخص اتیخصوصپذیری ضریب رگرسیون تأثیر
، 33/1ترتیب برابر با ی بهجانیه ینفس و ابرازگرهاعتمادب ،یریپذ
 15/1داری کوچکتر از  است و چون سطح معنی 80/1و  66/1
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(15/1=αاست، در نتیجه می ) یریپذتیمسئولتوان گفت که، 
-متغیرهای آشکار بیرونی تشکیل یجانیه ینفس و ابرازگرهاعتمادب

 هستند.   یتیشخص اتیخصوصدهنده متغیر مکنون بیرونی 
 یو مال یشغل طیشرااز  یزندگ طیشراپذیری ضریب رگرسیون تأثیر

است و چون سطح  01/1و  30/1ترتیب برابر با سبک ازدواج بهو 
توان ( است، در نتیجه میα=15/1) 15/1داری کوچکتر از  معنی

متغیرهای آشکار  و سبک ازدواج یو مال یشغل طیشراگفت که 
 هستند.  یزندگ طیشرادهنده متغیر مکنون بیرونی بیرونی تشکیل

 یخستگاز  ییزناشو یفرسودگپذیری ضریب رگرسیون تأثیر
است  86/1و  35/1، 0/1ترتیب برابر با ی، عاطفی و روانی بهجسم

( است در α=15/1) 15/1داری کوچکتر از  و چون سطح معنی
متغیرهای  یو روان یعاطف ،یجسم یخستگتوان گفت که نتیجه می

 یفرسودگدهنده متغیر مکنون بیرونی آشکار بیرونی تشکیل
 هستند.  ییزناشو
دهد که ضریب دست آمده از آزمون مدل فوق نشان میهنتایج ب

برابر با و فرسودگی زناشویی  یارتباط یهایژگیرگرسیون رابطه و
و  111/1داری( برابر  مقدار )معنی Pاست و چون  -60/1

-در نتیجه می .است( α=15/1) 15/1داری  کوچکتر از سطح معنی

رابطه  ییزناشو یو فرسودگ یارتباط یهایژگیتوان گفت که بین و
-بودن ضریب رگرسیون می منفیداری وجود دارد. با توجه به معنی

 کاهش ییزناشو یفرسودگ ی،ارتباط یهایژگیتوان گفت با افزایش و
  یابد.می

دهد که ضریب رگرسیون رابطه نشان می دیگر مدلنتایج 
است و  -63/1برابر با و فرسودگی زناشویی  یتیشخص اتیخصوص
و کوچکتر از سطح  111/1داری( برابر  مقدار )معنی Pچون 

توان گفت که بین در نتیجه می ،است( α=15/1) 15/1اری د معنی
داری وجود رابطه معنی ییزناشو یو فرسودگ یتیشخص اتیخصوص

توان گفت با بودن ضریب رگرسیون می منفیدارد. با توجه به 
  یابد.می کاهش ییزناشو یفرسودگ ی،تیشخص اتیافزایش خصوص

و  یزندگ طیشرانتایج مدل ضریب رگرسیون رابطه با توجه به 
مقدار  Pاست و چون  -35/1برابر با فرسودگی زناشویی 

) 15/1داری  و کوچکتر از سطح معنی 111/1داری( برابر  )معنی
15/1=α )و  یزندگ طیتوان گفت که بین شرادر نتیجه می ،است

 منفیداری وجود دارد. با توجه به رابطه معنی ییزناشو یفرسودگ
 ی،زندگ طیتوان گفت با افزایش شرابودن ضریب رگرسیون می

  یابد.می کاهش ییزناشو یفرسودگ
همچنین نتایج مدل نهایی در ارتباط با متغیرهای اضافه شده به مدل 

ی و زندگ طیشرا اریانسوضریب کو که دهدنهایی نشان می
ـ مقدار Pاست و چون  11/1برابر  یتیشخص اتیخصوص
در نتیجه  ،است α=15/1داری  داری( کوچکتر از سطح معنی )معنی

رابطه  یتیشخص اتیخصوصی و زندگ طیتوان گفت که بین شرامی
 یارتباط یهایژگیو واریانسوضریب کهمچنین متقابل وجود دارد. 

ـ مقدار Pاست و چون  00/1برابر  یتیشخص اتیخصوصو 
در نتیجه  ،است α=15/1داری  داری( کوچکتر از سطح معنی )معنی

 یتیشخص اتیخصوصو  یارتباط یهایژگیو توان گفت که بینمی
و  یارتباط یهایژگیو اریانسوضریب کورابطه متقابل وجود دارد. 

داری(  ـ مقدار )معنیPاست و چون  10/1برابر ی زندگ طیشرا
توان گفت در نتیجه می ،است α=15/1داری  کوچکتر از سطح معنی

رابطه متقابل وجود  یزندگ طیشراو  یارتباط یهایژگیکه بین و
  دارد. 

 گیرینتیجه
های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی ویژگیدهد که نتایج تحقیق نشان می

داری دارند که این  تأثیر معنیفرسودگی زناشویی  برو شرایط زندگی 
های لینگرن، مقیمی، رهنورد، هاستون، کایسر، پناهی، نتایج با یافته

بخارایی، برادران که هر کدام در تحقیقات خود یکی از متغیرهای ذکر 
و یا  های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگیویژگییعنی 

اند، مطابقت دارد. ها را در فرسودگی شغلی مؤثر دانستههای آنشاخص
ت وقتی که زوجین بتوانند با یکدیگر ارتباط توان گفبر این اساس می

خوبی با هم در میان سازنده برقرار ارتباط کنند، احساسات خود را به
بگذارند، با همدیگر محترمانه برخورد کنند، برای همدیگر ارزش قائل 

-شوند، اعتماد به نفس یکدیگر را تقویت کنند، هیجانات مثبت خود به

نفی خود را بتوانند کنترل کنند، مشکالت خوبی بیان کنند و هیجانات م
شغلی و کاری را به محیط خانواده نکشند، و زندگی زناشویی و 

خاطر مشغله کاری نادیده نگیرند، برای خانواده و خانوادگی خود را به
صورت احتمال فرسودگی زناشویی آنها تحکیم آن وقت بگذارند در آن

 (.13-13شود )کمتر می
های ارتباطی )رابطه عاطفی، های ویژگیمؤلفهطبق نتایج تحقیق 

ثیر أت( بر فرسودگی زناشویی تبرابطه جنسی و حمایت و مراق
داری دارند. که در راستای این نتایج منصور و همکاران به این  معنی

نتیجه رسیدند که یکی از عوامل مهمی که در ایجاد یا افزایش 
در زمینه عملکرد فرسودگی زناشویی، تشدید باورهای غلط جنسی 
گذار است، اختالل جنسی و میزان پایین احقاق جنسی در زنان تأثیر

ی، مدنی و گرمخان ییبابا باشد.و کژکارکردی جنسی در همسر می
 تواندمی یطور معناداربه یارتباط یالگوهانشان دادند که لواسانی 

گ هالو کنند. ینیب شیطالق پ یرا در زنان متقاض ییزناشو یدگفرسو
تواند های ارتباطی میو همکاران به این نتیجه رسیدند که مهارت

میزان فرسودگی زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد، هانسون و 
ای در لندبلند نشان دادند که این آموزش ارتباطی، باعث بهبود ویژه

ها روابط زوجین و کاهش فرسودگی زناشویی و سالمت روان آن
از  تیحمابه این نتیجه رسیدند که  نو گکچاکا یکاپر شده است.

یی هستند. بر زناشو یدگکننده فرسوینیب شیهمسر، ازدواج و روابط پ
توان گفت وقتی که زوجین به همدیگر ابراز این اساس می

کنند، نسبت به همدیگر گذشت، فداکاری، دلسوزی و احساسات 
محبت روابط کالمی آنها توأم با محبت و عالقه داشته باشند، 

باره یکدیگر باشد. در زمینه کالمی باشد و بیشتر به صحبتشان در
های مذهبی، تربیت فرزندان، مسایل شغلی، سبک زندگی و غیره با 

 و باشند قایل خانواده نهاد برای زیادی هم توافق داشته باشند، احترام
 خانواده برابر در را خود. کنند تعهد احساس خود خانواده به نسبت
خود را در محیط خانواده  آرامش و احساس بدانند ئولمس خود

جستجو کنند، روابط جنسی خوبی داشته باشند و به نیازهای طرف 
مقابل در مسائل جنسی توجه داشته باشند، در چگونگی رابطۀ 

کنند و سعی کنند کمتر جنسی به توافق برسند، یکدیگر را حمایت 
های یکدیگر به خواستهبر خالف نظر طرف مقابلشان رفتار کنند و 

توان انتظار داشت که فرسودگی صورت میتوجه کنند در آن
 زدگی از زندگی زناشویی در بین زوجین کمتر شود. زناشویی و دل

شخصیتی  هایویژگیهای مؤلفهنتایج تحقیق دیگری نشان داد که 
( بر فرسودگی هیجانی ابرازگری و نفساعتمادبه پذیری،)مسئولیت
 به مرادیشاهداری دارند که در راستای این نتایج  معنیثیر أتزناشویی 

 تعارض کنندهبینیپیش شخصیتی هایویژگی که رسید نتیجه این
رنجور ویژگی شخصیتی رواننشان داد که  نجفی هستند، زناشویی
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  و همکاران    فرجی  لدینجمال ا  54

 1011، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

زدگی زناشویی کننده دلبینیی و باورهای غیر منطقی پیشیخو
این نتیجه رسیدند که  و همکاران به ثانی کریمیهستند، 
 نشان داد تهرانی حکیمیدر ازدواج موفق نقش دارد.  پذیری مسئولیت

 و رحیمیتأثیر دارد،  زناشویی فرسودگیآموزش امنیت هیجانی بر 
 رضایت با شخصیتی صفات بین که رسیدند نتیجه این به همکاران
 دارد. وجود رابطه پرورش و آموزش در شاغل هایزوج زناشویی
 باشخصیتی  های روانیویژگیور به این نتیجه رسید که گل پر

کربی نشان داد که تنظیم هیجانی بر  زناشویی رابطه دارد. ناسازگار
فرسودگی زناشویی تأثیر دارد. بر این اساس اگر زوجین در زندگی 

خوبی انجام های خانوادگی و زناشویی خود را بهزناشویی مسئولیت
هایی که منطبق با عرف جامعه بر عهده دهند، و زیر بار مسئولیت

نسبت به فرزندان و اعضای خانواده دارند شانه خالی نکنند، 
 در مسیر و داشته اعتماد خود هایتوانایی پذیر باشند، بهمسئولیت

بر  کافی تسلط و تمرکز. باشند مصمم و قاطع، خویش زندگی
 به خود مثبت احساسات از بتوانند و داشته باشند خود احساسات

صورت فرسودگی زناشویی آنها استفاده کنند، در آن مناسب و موقع
 شود.کمتر می

های شرایط زندگی )شرایط شغلی مؤلفهدست آمده بر اساس نتایج به
داری  معنی تأثیرو مالی و سبک ازدواج( بر فرسودگی زناشویی 

جه و همکاران به این نتی ثانی کریمیدارند. که در راستای این نتایج 
شناخت کافی از  ه و فرهنگ خانواد ،وضعیت اقتصادیرسیدند که 
 انیو باقر یوسفهستند، ی ازدواج موفقکننده بینیر پیشخانواده همس

یی و وزناش یدگی با فرسونیهمسرگز ییمالک محتوانشان دادند که 
رابطه دارد. اسدی، پیرانی، تقوایی نشان  نیاحتمال طالق در زوج

 معنادار بینپیش توان داری درآمد میزان و ازدواج نوعدادند که 
به این نتیجه رسیدند که  و همکاران نزیپا دارند، را زناشویی تعارض

رابطه  یشغل یزدگدرآمد با فرسودگی زناشویی و دل زانیم نیب
توان گفت وقتی که زوجین بنابراین می .داردوجود  یدار و منفیمعن

مالی اختالف نظر زیادی داشته باشند. در ارتباط با مسائل شغلی و 
ها به مسائل شغلی و وضعیت مالی بیش از حد هر دو یا یکی از آن

بها دهد. مسائل و مشکالت کاری را در روابط زناشویی دخالت 
صورت احتمال دچار شده آنها به فرسودگی زناشویی دهند، در آن

با  شود. همچنین زوجینی که بدون اطالع خانوده وبیشتر می
کنند، تحقیقات کمتر و با تصمیمات احساسی اقدام به ازدواج می

 احتمال بیشتر دارد که در آینده دچار فرسودگی زناشویی شوند.  
های رابطه عاطفی )بیان احساسات، روابط مؤلفهطبق نتایج تحقیق 

کالمی، تفاهم، همکاری و قدرشناسی، اعتماد و تعهد، هدف و 
بر  عارضات و حفظ استقالل خانواده(برنامه مشترک، مدیریت ت

داری دارند که در تأیید این نتایج  معنی ثیرأفرسودگی زناشویی ت
 یالگوهای و همکاران به این نتیجه رسیدند که گرمخان ییبابا

 یرا در زنان متقاض ییزناشو یدگفرسو یبه طور معنادار یارتباط
زوجینی که نشان دادند  و آزادمنش ینادر کند؛می ینیب شیطالق پ

یی هستند، صمیمت کمتری را با همسر خود زناشو یدگدچار فرسو
هالوگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که کنند، تجربه می

تواند میزان فرسودگی زناشویی را تحت های ارتباطی میمهارت
تأثیر قرار دهد، هانسون و لندبلند نشان دادند که این آموزش 

ای در روابط زوجین و کاهش فرسودگی ارتباطی، باعث بهبود ویژه
به این  و گکچاکان یکاپر ها شده است.زناشویی و سالمت روان آن

کننده ینیب شیاز همسر، ازدواج و روابط پ تیحمانتیجه رسیدند که 
عدم بیان توان گفت، یی هستند. بر این اساس میزناشو یدگفرسو

-شویی میاحساسات نسبت به یکدیگر باعث تشدید فرسودگی زنا

طور مداوم احساسات مثبت و عاطفی خود شود. اما اگر زوجین به
گیری را نسبت به یکدیگر ابراز کنند از فرسودگی زناشویی پیش

 از خود روابط در های زناشوییدچار فرسودگی هایشود. زوجمی
 و هاخواسته ابراز در آنها. برندنمی مطلوب ارتباطی الگوهای

 قادر نیستند که و کنندنمی عمل موفق همسرشان به خود احساسات
 نمایند. نداشتن یکدیگر منتقل به کنایه و ابهام بدون را خود هایپیام

 تربیت، زندگی مکان قبیل از زندگی مختلف امور در نظر اشتراک
 روحیه تواندمی غیره و اقتصادی هایبرنامه، فراغت اوقات، فرزندان

از بین برده و آنها را  هازوج در را مندیرضایت احساس و نشاط
 یکدیگر با شوهر و زن کند. عدم همکاری دچار فرسودگی زناشویی

 گذارپایه و داده کاهش را هاآن بین صمیمت و عشق میزان تواندمی
، زندگی امور در شوهر و زن همکاری .باشد فرسودگی زناشویی

. کنندمی دنبال زندگی در را مشترکی هدف آنها که دهدمی نشان
 همکاری همچنین. مشترک آینده داشتن یعنی، مشترک هدف داشتن

 به تعهد عدم .باشد همدلی و صمیمیت، عشق دهندهنشان تواندمی
 رابطه گرمای تواندمی آن برابر مسئولیت در احساس عدم و خانواده

 هایزوج. گردد ازدواج فروپاشی باعث و داده کاهش را شوهر و زن
-می مقدس پیوند یک را خود پیوند و بوده متعهد یکدیگر به موفق

 آینده به نسبت و داده خانواده تشکیل هم کنار در آنها. دانند
 توانایی که هاییدارند. زوج مسئولیت و تعلق احساس خود خانواده

 بزرگ راحتی به را کوچک مسائل، ندارند را خود تعارضات حل
سازند. حل می قابل غیر مشکالت، کوچک اختالفات از و کرده
 برخوردار تعارض حل توانایی از دچار فرسودگی زناشویی هایزوج
هیچ  خود زندگی مسیر در احتمالی مشکالت با مقابله برای و نبوده

 از جلوگیری معنای به، خانواده استقالل آمادگی ندارند. حفظ
کاهش  بارز مشخصه، زناشویی در زندگی دیگران هایدخالت

 قادرند، هازوج، موفق هایازدواج در .است فرسودگی زناشویی
 هایدخالت از را خود زوجی حریم و باشند داشته نسبی استقالل

 یک شدید عاطفی وابستگی. نمایند حفظ دیگران جاینابه و موردبی
، خانواده از جدا شدن در توانایی عدم و اصلی خانواده به زوج عضو

 بیاندازد. خطر به را زناشویی رابطه استحکام تواندمی
های ابرازگری هیجانی مؤلفهدهد که نتایج دیگر تحقیق نشان می

( بر فرسودگی زناشویی رنجوریروان و بینیخوش پذیری،)انعطاف
 تهرانی حکیمیدر راستای تأیید این نتایج  دارند.داری معنیثیر أت

تأثیر  زناشویی فرسودگیآموزش امنیت هیجانی بر  نشان داد که
کربی نشان داد که تنظیم هیجانی بر فرسودگی زناشویی تأثیر . دارد
 کنندهبینیپیش رنجوریروان که رسید نتیجه این به مرادی شاه دارد.

-ویژگی شخصیتی رواننشان داد که  نجفی و هست زناشویی تعارض

هست. بنابراین زدگی زناشویی کننده دلبینیی پیشیرنجور خو
-فرسودگی زناشویی می در اساسی و مهم عنصر ابرازگری هیجانی

 از تواندمی منفی هیجانات کنترل توانایی و هیجانات از آگاهی. باشد
 از بسیاری. نماید جلوگیری زناشویی مشکالت بسیاری بروز

 آگاهی عدم و هیجانات نامناسب بروز اثر در زناشویی مشکالت
 در نیز آنها حل و، شده ایجاد زندگی در هیجانات نقش از کافی

. دارد بستگی هیجانات این از آگاهی و شناخت به، موارد بسیاری
 منفی هیجانات قادر نیستند که، دچار فرسودگی زناشویی هایزوج
 بهبود جهت در خود هیجانات قدرت از و کرده کنترل را خود

ثبات از نظر وقتی که یکی از زوجین فردی بی .نمایند استفاده روابط
بینی نباشد، دارای رفتارش قابل پیشاخالقی و عاطفی باشد، 
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Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

احساسات غم، ترس، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، دمدمی 
باشد. در نفس پایین و نفرت مزاج، ناراضی از زندگی، دارای عزت

شود. از طرفی صورت انتظار بروز فرسودگی زناشویی بیشتر میآن
 شبکه و بوده برخوردار بیشتری سالمتی از بینخوش افراددیگر 
 دیگران، بینیخوش. باشدمی پایدار و مستحکم آنها فردیبین روابط

-می ترآسان را روپیش مشکالت حل و کندمی جلب ما سمت به را

 با توانندمی ترراحت و بهتر، بینخوش هایزوج شک بدون. سازد
 هایگام مشکل بروز مواقع در و شوند مواجه زندگی مشکالت
 تسلیم تا کندمی کمک افراد به بینیخوش. دارندمی بر را مؤثرتری
 باشند و برخوردار بیشتری جوییمبارزه روحیه از و نشده حوادث

 نماید.  کمک زناشویی زندگی ثبات به تواندمی هاویژگی این
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