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 چكيده

ن پیرامو اند. اما پژوهشمطالعات متعددی به بررسی علل دلزدگی زناشویی  و هیجان خواهی، کمال گرایی ، راهبردهای تنظیم هیجان و تاب آوری زوجین پرداخته زمينه:

مغفول   ت هلمدر زنان  آوریتاب گرییانجیبا م جانیه میتنظ یو راهبردها گراییکمال ،خواهیجانیبر اساس ه ییزناشو یدلزدگ ینبیشیپ یبرا یمدل ساختارتدوین 

با  جانیه یشناخت میتنظ یو راهبردها گراییکمال ،خواهیجانیه یرهایبر اساس متغ مت هلزنان  ییزناشو یپژوهش حاضر با هدف ارائه مدل دلزدگ هدف: مانده است.

واحدهای دانشجو از  مت هلزن  2۵۱یابی معادالت ساختاری بود که این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از مدل روش:. انجام شد آوریتاب گرییانجیم

برای  ای انتخاب شد.گیری تصادفی چند مرحلهدر آن شرکت داشتند. گروه نمونه به روش نمونه 032۱-22 مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران در سال تحصیلی

تنظیم شناختی هیجان  ،(211۴گرایی )هیل و همکاران، کمال، (0220خواهی )زاکرمن، هیجان(، 022۱)پاینز،  از مقیاس دلزدگی زناشویی ،گیری متغیرهای پژوهشاندازه

 های مدل ساختاری و تحلیل مسیر تحلیل شد. ها با استفاده از آزموناستفاده شد و داده( 2113آوری )کانر و دیویدسون، و تاب (2111همکاران، )گرانفسکی و 

درصد از واریانس متغیر وابسته  32است؛ یعنی حدود  32/1زای اصلی مدل یعنی دلزدگی زناشویی از طریو پنج متغیر برابر میزان واریانس تبیین شده متغیر درون ها:يافته

یافته های تنظیم شناختی سازشو مکانیسم خواهیهیجان شود.درصد از واریانس آن به متغیرهای خارج از مدل مربوط می ۱۹شود و اصلی توسط متغیرهای مدل تبیین می

آوری زنان مت هل به دست گرایی با دلزدگی زناشویی و تابای میان کمال(. رابطهP≤ 110/1با دلزدگی زناشویی زنان رابطه مستقیم معنادار دارند ) ،نایافته هیجانو سازش

های برازش نشان داد که مدل نهایی پژوهش به صورت قابل قبولی نتایج ارزیابی شاخص (.P≤ 110/1)زنان رابطه منفی معنادار دارد  آوری با دلزدگی زناشویینیامد. تاب

وری با آخواهی، راهبردهای تنظیم هیجان و تاببا توجه به ارتباط هیجان گيری:نتيجهشود. مدل مفهومی تحقیو ت یید میزش دارد و آوری شده براهای جمعبا داده

ندگی زناشویی زتواند باعث کیفیت آوری زنان مت هل میخواهی، راهبردهای تنظیم هیجان و تابگذاری برای بهبود هیجان توان گفت که سرمایهدلزدگی زناشویی، می

 یآورتاب جان،یه یشناخت میتنظ یراهبردها ،ییگراکمال ،یخواهجانیه ،ییزناشو یدلزدگ :كليدهاواژه زنان را افزایش دهد.
Background: Numerous studies have examined the causes of marital boredom and excitement, perfectionism, emotion regulation 
strategies, and couple resilience. However, research on the development of a structural model for predicting marital boredom based on 
excitement, perfectionism, and emotion regulation strategies has been neglected through the mediation of resilience in married women. 
Aims: aim of this study was to provide a couple burnout model of married women based on variables of sensation seeking, perfectionism 
and emotion regulation strategies with resiliency mediation. Method: This research was kind of modeling and path analysis, in which 
256 married female students of different Islamic Azad University Branches of Tehran participated in the academic year of 2017-2018. 
The experimental group was selected through multi-stage random sampling. collect data associated with the subject, Couple Burnout 
(Pines, 1996), Sensation Seeking (Zuckerman, 1971), Perfectionism (Hill, 2004), Cognitive Emotion Regulation (Garnefski, 2000) and 
Resilience Scale (Connor-Davidson, 2003) were used and Data were analyzed using structural model tests and path analysis.  
Results: This means that the relationships of these variables can be better examined through the present study model. The degree of 
variance explained by the main endogenous variable of the model, the couple burnout, through five variables is equal to 0/32. 
approximately 32% of the variance of the main dependent variable is explained by the model variables, and 68% of its variance is related 
to external variables of the model. Sensation seeking and adaptive and cognitive emotion regulation mechanisms have a direct 
relationship with couple burnout of women (p≤ 0/0/001). There was no relationship between perfectionism with couple burnout and 
resiliency of married women. Resiliency has a significant negative relationship with couple burnout of women(p≤ 0/0/001). the results 
of evaluating fitness indexes indicated that the final model of the research fitted with the collected data in acceptable manner and 
conceptual model of the research is confirmed. Conclusions: Given the relationship between emotion seeking, emotion regulation 
strategies, and resilience with marital disgust, it can be said that investing in improving emotion seeking, emotion regulation strategies, 
and resilience of married women can improve women's marital quality of life. Increase. Key Words: Couple burnout, sensation seeking, 
perfectionism, emotion regulation strategies, resiliency 
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 مقدمه

خانواده مهمترین واحد جامعه است و ازدواج، هسته اولیه ایجاد 

رابطه خانوادگی و گسترش آن است. میزان رضایت زناشویی از 

 ت ثیر قرار می دهدرا تحت عوامل مهمی است که به طور کلی خانواده

ل رسد به راحتی قاباما رضایت زناشویی هدفی است که به نظر نمی

ها دو عامل برای پریشانی و آشفتگی در روابط دسترس باشد. پژوهش

ی آشکار و دلزدگ های زناشوییاند: تعارضزناشویی را مشخص کرده

 طالق به. در واقع دلزدگی زناشویی یکی از عوامل اصلی 0زناشویی

رود )ایدلخانی، حیدری، داوودی و زارع بهرام آبادی، شمار می

(. عوامل متعددی روابط زناشویی زوجین را در گذر زمان 0322

کند و سبب فرسایش عشو و صمیمیت میان همسران و در تهدید می

( دلزدگی 022۱) شود. کایزرنتیجه دلزدگی زناشویی آنان می

 بستگی عاطفی تعریف کرد که شاملزناشویی را فقدان تدریجی دل

بیگانگی عاطفی و افزایش احساس دلسردی  کاهش توجه به همسر،

یک حالت تجربه شده  تفاوتی نسبت به همسر است. یعنیو بی

خستگی جسمی، عاطفی و روانی است که به صورت تدریجی طی 

اسب افتد. ابتدا از عدم تنشود و ناگهانی اتفاق نمییندی ایجاد میآفر

اعث که ب شودهای زندگی فرد ناشی میزمن بین توقعات و واقعیتم

ایجاد استرس آگاهانه و ناآگاهانه است. سپس فشارهای عاطفی، 

راتی کند و در مرحله بعد تغییفرسودگی و خستگی فرد را درگیر می

-در نگرش و رفتار فرد در مورد زندگی زناشویی و همسر ایجاد می

 (.022۱)پاینز،  شودلزدگی زناشویی میشود و سرانجام فرد دچار د

زنان حائز برای کیفیت روابط زناشویی هم برای مردان و هم 

 ثیر ت رسد که زنان بیشتر تحتاهمیت فراوانی است اما به نظر می

های مخرب رابطه، نظیر نارضایتی زناشویی و انواع تعارضات زمینه

. دآورفراهم می زناشویی قرار دارند که زمینه دلزدگی زناشویی را

 به عوامل زیادی ،مطالعات انجام گرفته در زمینه دلزدگی زناشویی

 ،فردی مؤثر بر دلزدگی زناشویییکی از عوامل بین ،انداشاره کرده

در طی پژوهشی  ،(211۵) های ابرازگری هیجان است. آبتشیوه

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی نشان رابطه  مورد

د که بین دشتواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشتویی رابطته دا

. اسنادهای ارتباطی و ابرازگری هیجانی قادر به منفتی وجتود دارد

 یاسد ،یچلمرد یانیکبینی معنادار دلزدگی زناشویی هستند )پیش

                                                           
1. Couple burnout 

(. نحوه کنترل افراد 032۵ زوار، یی وولویقاض یلیگران، اسماعشهیش

وان به تاتشان و چگونگی تنظیم این عواطف را میبر عواطف و هیجان

رضایت یا عدم رضایت  ،عنوان عاملی مهم در ارتباط میان زوجین

 زناشویی و سازگاری زناشویی یا دلزدگی میان زوجین عنوان کرد.

رای ایجاد سازگاری زناشویی و پیشگیری از دلزدگی زناشویی، ب

زندگی نیاز دارند. از های کارگیری مهارتهزوجین به یادگیری و ب

ر نقش مهمی دی رسد تنظیم هیجانهای زندگی به نظر میبین مهارت

 زیرا از یک طرف خانواده کانون ،پیشگیری از دلزدگی زناشویی دارد

از طرف دیگر در زندگی زناشویی  احساسات و هیجانات است و

 ناپذیر است. بنابراین بدون تردید درهای منفی گریزتجربه هیجان

قابل توجهی برای دشواری در تنظیم  ظرفیتهای امروز ندگیز

یند آغاز، حفظ، آعنوان فره تنظیم هیجانی ب هیجانی وجود دارد.

تعدیل و تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان 

روانی، فیزیکی در به انجام رساندن  _یندهای اجتماعی رامرتبط با ف

های پیشین ژوهش(. پ2101یمز و پینا، شود )واهداف فرد تعریف می

راهبرد متفاوت تنظیم شتنتاختتتی هیجان را به صورت مفهومی  2

خویش، پذیرش،  : مالمتاند که عبارتتنتد ازشناسایی کرده

ریزی، تمرکز مجدد بر برنامه گری، تمرکز مجدد مثبت،رنشخوا

 مالمتو  انگاری پذیری، فاجعهارزیابی مجدد مثبت، دیتدگتاه

ن نقش مهمی در سازگاری انستان با اتنظیم شناختی هیج. دیتگتران

 با توجه به مطالب گفته شده مشخص زنتدگی دارد. زایوقایع استترس

در رضایت  مهم و مؤثرعوامل است که تنظیم شناختی هیجان از 

زناشویی است. تطبیو و سازگاری روانشناختی تا حد زیتادی به تنظیم 

تنظیم هیجانی یکی از مهمترین تکالیف برای  هیجان بستگی دارد و

 .ویژه در روابط زناشویی استهجسمی و روانشناختی ب المتست

عنوان یک خصیصه شخصیتی در گستره به 2خواهیهیجان

هیجانی، موضوعی بسیار قابل مالحظه است که آثار مشهود و نتایج 

از مسائل  ایتواند گوشهغیرقابل انکاری بر روابط بین فردی دارد و می

مربوط به روابط خانوادگی را در قالب روابط عاطفی بین دو فرد که 

بندند، روشن کند. طبو تحقیقات انجام شده، یکی پیمان زناشویی می

تواند بر روابط بین زوجین اثرگذار که می های شخصیتیاز ویژگی

دوست و خواهی آنهاست )کجباف، نشاطباشد، میزان هیجان

 باشد، باال یخواهجانیه نمرات زانیم اندازه هر(. 03۹۴خالویی، 

2. Sensation seeking 
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 وهر،ش ای زن اگر ن،یبنابرا. ابدییم کاهش ییزناشو تیرضا زانیم

 اشتهد نییپا اریبس نمره همسر و یخواهجانیه اسیمق در ییباال نمره

 سپ .ابدییم شیافزا ییزناشو یزندگ در توافو عدم احتمال باشد،

 ارقر یخواهجانیه دیشد سطو در که افرادی داشت انتظار توانیم

 نیمه و کنند ازدواج خود رینظ افرادی با باشند داشته لیتما دارند

 فیخف سطو در که شود مشاهده یخواهانجانیه در دیبا زین شیگرا

 نیا در شوهر و زن سازیهم تر،ویدق عبارت به هستند، یخواهجانیه

 برعکس و دانست آنها ییزناشو یزندگ دوام سبب دیبا را رگه

 لیبق از ییهاتعارض منبع را شوهر و زن یخواهجانیه سطو نابرابری

-برنامه امانج دوستان، با ینینشهم فراغت، اوقات از استفاده در تفاوت

 دادن نشان و یفرهنگ یهامندی عالقه ابراز مسافرت، های

 و دینارضامن به که دانست کودکان تیترب نهیزم در ییبازخوردها

 (.03۹۴ همکاران، و کجباف) می شود منجر ییزناشوی فروپاش

ای از معیارهای بسیار باال برای را به منزله مجموعه 0گراییکمال

اند که با خود ارزشیابی انتقادی افراطی همراه عملکرد تعریف کرده

گرایی (. کمال0221 ،مارتین، الهارت و روزنبلت ،است )فروست

ود که با شبه عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته می معموالً

عیب بودن و وضع استانداردهای بسیار باال برای تالش برای بی

شود و با گرایش به ارزیابی منتقدانه رفتار خود عملکرد مشخص می

 ،فروست و همکاران ؛2112 ،و دیگران همراه است )فلت و هویت

گرایی به افکار و است کمال( بیان داشته 022۹(. هاماچک )0221

کند که هدف آنها رسیدن به ای اشاره میگرانهرفتارهای خودتخریب

 گستره وسیعی از .گرایانه استاهداف به شدت افراطی و غیر واقع

گرایی ها و افراد نشان داده که افراد با کمالمطالعات روی خانواده

، بلکه دکننرا برای خود تعیین می باالتریزیاد نه تنها استانداردهای 

ظری من چنیناز . ای دارندگرایانهاز دیگران نیز انتظارات کمال عموماً

روابط زناشویی نیز همسران با  طبیعی است که در عرصه کامالً

گرایانه، از خود و همسرشان انتظارات های کمالو ویژگی ایالتتم

-مالا مبتنی بر سطو کو لحظه لحظه روابط خود رباشند خاص داشته 

گونه رگرا هدر افراد کمال .شان نگریسته و به پیش برندگرایی

شان مانند ازدواج منجر به انتقادگری شده و شکست در قلمرو مربوطه

 .شودباعث پایداری دید منفی آنان از خودشان می

                                                           
1. Perfectionism 

در  ،روانی -توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی  ،2آوریتاب

اکثر پژوهشگران (. 2113 ،است )کانر و دیویدسون شرایط خطرناك

خود با پیامدهای مثبت  ترمیمی آوری نوعبر این باورند که تاب

افرادی که (. 0220 ،یباشد )گارمزهیجتانی، عتاطفی و شناختی می

آوری هستند، اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس از دارای تاب

ور آگردند. افراد تابمیهای فشارزا به حالت طبیعی باز یرویاروی

شان کاهش یابد و دچار بیماری روانی روانکه سالمت بدون این

-د، همچنین به نظر مینگذارشوند، رویدادهای فشارزا را پشت سر می

و  شان پیشرفت نیز کردهرسد در بعضی موارد با وجود تجارب سخت

 را درتواند سطوح استرس و ناتوانی آوری میتاب .اندشده کامیاب

زا تعدیل نموده و باعث افزایش رضایت از زندگی شرایط استرس

 (.022۵، دگردد )بنار

دهد که تنظیم هیجانی مثبت و تعامالت نشان میها مرور پژوهش

واتکینز، شود )باعث افزایش صمیمیت زوجین می ،متعاقب آن

یافته تنظیم  های سازشبین سبک. (210۵تمپلین،  و هافمن دیلیلو،

ای مثبت و معنتادار وجتود شناختی هیجان و رضایت از زندگی رابطه

بهبود زندگی زناشویی ضروری دارد. بنتابراین، توجته بته آن، جهت 

 ،(2112ا )میرجین و کوردو(. 211۹اسمیت، کیروچی و هیون، ) است

 های هیجانی، صمیمیت و رضایت زناشویی را موردرابطه میان مهارت

د توانهای هیجانی می، نتایج نشان داد که مهارتدندبررسی قرار دا

. اشدمؤثر ب طور پایایی در روابط میان همسران و رضایت زناشوییبه

های هیجانی در تعامالت زوجین به وضوح نمایانگر است. مهارت

های تنظیم هیجانی از طریو نتایج همچنین مشخص کرد که مهارت

. مشخص گذارداثرگذاری بر صمیمیت بر رضایت زناشویی ت ثیر می

تر از مردان هستند. آبت شد زنان از لحاظ هیجانی بسیار با مهارت

در مورد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با هشی طی پژو ،(211۵)

رضایت زناشویی نشان داد که بین دشتواری در تنظیم هیجانی با 

 ، هویت و فلتهرینگ .رضایت زناشتویی رابطته منفتی وجتود دارد

 گرایی با سازگاری زناشویی در میانبه بررسی رابطه کمال ،(2113)

به  گراییهای کمالویژگی زوج پرداختند، نتایج نشان داد بین 2۱

گرایی اجتماع مدار و عملکرد زناشویی ضعیف، رابطه ویژه، کمال

( نشان 032۵کیانی چلمردی و همکاران ) .مثبت معنادار وجود دارد

دادند که بین ابعاد اسنادهای زناشویی و ابرازگری منفی با دلزدگی 

2. Resiliency 
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راز بزناشویی همبستگی مثبت معنادار و بین ابرازگری مثبت و ا

ود دارد. دار وجصمیمیت با دلزدگی زناشویی همبستگی منفی معنی

 بررسی نقش هیجان ( با032۵، احمدبرآبادی و یاقوتیان )بخشی

 بین هیجان ند کهخواهی در دلزدگی زناشویی زوجین نشان داد

ر و پروگلداری دارد. خواهی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنی

گرایی، پنج دادند که از شش مؤلفه کمال( نشان 0323منش )ستایش

مؤلفه شامل استانداردهای شخصی، تردید نسبت به اعمال، انتظارات 

ختلفی های موالدین، نظم و ترتیب و انتقادگرایی والدین با ترکیب

قادر به پیش بینی رضایت زناشویی، رضایت از مسائل شخصیتی، 

رضایت از  رضایت از ارتباط زناشویی، رضایت از حل تعارض،

های اوقات فراغت، رضایت از رابطه مدیریت مالی، رضایت از فعالیت

 های مساواتجنسی، رضایت از خانواده و دوستان و رضایت از نقش

طلبانه هستند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

تواند موجب کاهش رضایت زناشویی کمال گرایی در مواردی می

 شجو شود.زنان مت هل دان

اشد ب زناشویی یکی از مقدمات جدایی و طالق می دلزدگیبروز 

ای حل و کنترل نشود ازدواج به جدایی ختم له به گونه و اگر این مس

کارهایی جهت  د ارائه راهدروانشناسان و مشاوران باید درص .شودمی

ای هباشند و از طریو مشاوره از دلزدگی زناشویی و پیشگیری درمان

های الزم به منظور شناخت هر چه بیشتر افراد آگاهیدرمانی زوج

نسبت به خصوصیات شخصیتی یکدیگر، به آنها داده شود تا در آینده 

ه از آنجایی ک از بروز اختالفات زناشویی جلوگیری به عمل آید.

 کند باید تالشثری در سالمت عمومی ایفا میؤازدواج موفو نقش م

را  و ازدواج مخرب در سالمت عمومی کرد تا از این طریو عوامل

های مساعدی را برای افزایش سالمت عمومی و کاهش داده و زمینه

پژوهش در رابطه با  .بهداشت جسمانی و روانی افراد فراهم کرد

 لهبه شکل کاربردی و مداخ دلزدگی زناشویی و استفاده از نتایج آن

م و مورد احترا ، ت ثیرات بسیاری بر بهبود روابط زوجین، افزایشای

حمایت قرار گرفتن، داشتن نگرش مثبت به زندگی و در نهایت 

دارد. همانطور که مرور پژوهشی نشان داد  رسیدن به خود شکوفایی

 اختیشن تنظیم راهبردهای و گراییکمال خواهی،ارتباط بین هیجان

آوری در بین زنان مت هل مغفول مانده تاب گریمیانجی با هیجان

مطرح شده در این پژوهش به این شرح  سؤال این مساله، است؛ برای

 است:

گرایی و راهبردهای کمال ،خواهیآیا بر اساس متغیرهای هیجان

رای توان مدلی بآوری میگری تابتنظیم شناختی هیجان با میانجی

 تبیین دلزدگی زناشویی در زنان مت هل تدوین کرد؟

 . دیاگرام مدل مفهومی پژوهش0شکل

 روش

از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش  حاضر پژوهش

 هدف از آن بررسی رابطه .بودالگوی علی یا معادالت ساختاری 

زاد موجود در مدل و در نهایت زاد و درونبرونهای نهان سازه

بینی دلزدگی زناشویی بود. جامعه تدارك مدلی علی برای پیش

آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان زن مت هل واحدهای 

 22-2۱مختلف دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران در سال تحصیلی 

ر ی که به ازای هبود. حجم نمونه متناسب با الگوی معادالت ساختار

ین ببا توجه به سه متغیر پیش ،نمونه باید اخذ شود ۴1تا  21متغیر بین 

به ازای هر  ،متغیر ۵یک متغیر میانجی و یک متغیر مالك و جمعاً 
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برآورد و با بیش 211نفر در نظر گرفته شد که تعداد نمونه  ۴1متغیر 

 ،کارانترجمه شریفی و هم ؛نفر انتخاب شد )هویت و کرامر 2۵۱

ای گیری تصادفی چند مرحله(. گروه نمونه به روش نمونه03۹2

زمان به های پژوهش همانتخاب شدند. به منظور اجرا، پرسشنامه

غیب ها جهت ترکنندگان ارائه شد قبل از توزیع پرسشنامهمشارکت

ت اهداف تحقیو و اهمی ،گویی صادقانهکنندگان به پاسخمشارکت

ها اطالعات دموگرافیک ر ابتدای پرسشنامهآن توضیو داده شد. د

مدت  کنندگان وکنندگان شامل: سن و تحصیالت مشارکتمشارکت

-پرسیده شد. ضمن اطمینان ،)عمر( ازدواج با سؤاالت کوتاه پاسخ

کنندگان که اطالعات محرمانه خواهد ماند و بخشی به مشارکت

د خواسته ش ،دخانوادگی وجود ندارهمچنین نیازی به ثبت نام و نام

ها را به محقو تحویل دهند و در که پس از اتمام کار پرسشنامه

به خود  های مربوطصورت تمایل به دریافت نتایج ارزیابی پرسشنامه

آوری و مورد ها جمعمراتب را به پژوهشگر اطالع دهند. پرسشنامه

آوری شد که از این پرسشنامه توزیع و جمع 30۹بررسی قرار گرفتند. 

ود ها ناقص بعدد کامل پر شده و اطالعات بقیه پرسشنامه 2۵۱داد تع

 که حذف شدند.

 سیماتر از شده آوریجمع اطالعات لیتحل و هیتجز برای

شد و  ستفادها رهایمتغ نیب رابطه یبررس منظور به رسونیپ یهمبستگ

های استنباطی اختصاص داده شده است، در بخش دوم که به یافته

 اند وهای آزمون آماری بررسی شدهفرضیا پیش هاابتدا مفروضه

های استنباطی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش از طریو سپس یافته

افزارهای اند. به این منظور از نرمروش تحلیل مسیر گزارش شده

SPSS  وAMOS .استفاده شد 

 ابزار

 زناشویی دلزدگی مقیاس(: CBMپرسشنامه دلزدگی زناشویی )

 ابزار یک پرسشنامه این .شد تهیه 022۱ سال در پاینز توسط

 زناشویی در دلزدگی درجه گیریاندازه برای که است خودسنجی

 خرده مقیاس سه و عبارت 20 دارای و است شده طراحی زوجین بین

است.  روانی خستگی و عاطفی خستگی خستگی جسمی، اصلی

 داد نشان زناشویی دلزدگی قابلیت اعتماد پرسشنامه ضریب ارزیابی

 21/1تا  ۹۴/1در دامنه بین  متغیرها بین درونی همسانی یک دارای که

های ا ویژگیهای منفی بباشد. درستی پرسشنامه به وسیله همبستگیمی

                                                           
1. Sensation Seeking Scale 

 ،ارتباطی مثبت به ت یید رسیده است مانند: نظر مثبت در مورد ارتباط

 ،دیاحساس هدفمن ،خود شکوفایی ،احساس امنیت ،کیفیت مکالمه

کشش و جاذبه عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه جنسی آنها. 

 ،برای یک دوره یک ماهه ۹2/1باز آزمون  –ضریب اطمینان آزمون 

برای یک دوره چهار ماهه بود.  ۱۱/1برای یک دوره دوماهه و  2۱/1

کنندگان با ضریب آلفا سنجیده تداوم درونی برای اغلب مشارکت

(. در ایران 03۹0 ،ترجمه شاداب ،ود )پاینزب 23/1تا  20/1شد که بین 

 0۴1( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 03۹۴نیز نویدی )

در  بود. ۹۱/1گیری کرد که معلم اندازه 021پرستار و  021نمونه 

پژوهش حاضر میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریو روش آلفای 

 بدست آمد. ۹3/1برابر  کرونباخ

 بلندفرم  ،این مقیاس(: 0SSS) خواهی زاکرمنهیجان پرسشنامه

 2 سؤال ۴1( است و شامل 0220مقیاس هیجان خواهى زاکرمن )

در این مقیاس کلی چهار مقیاس باشد. اى صحیو و غلط مىگزینه

های شود. مقیاسفرعی وجود دارد که هر یک ده سؤال را شامل می

( تجربه 2اجراجویانه خواهی شدید و م( هیجان0فرعی عبارتند از: 

حساسیت به کسالت. در ایران قابلیت ( ۴( عدم بازداری 3خواهی 

خواهی زاکرمن با استفاده از فرمول اعتماد ابزار هیجان

درصد محاسبه شده است. زاکرمن اعتبار  ۹۵کودرریچاردسون برابر 

 2۴/1و اعتبار بازآزمایی آن را  ۹۱/1و  ۹3/1درونی آن را در دامنه 

نتایج تحلیل نشان داد که میزان گزارش کرده است. در این پژوهش 

 Bهای و برای گزینه ۱22/1برابر  Aهای آلفای کرونباخ برای گزینه

 حاصل شد. ۱21/1برابر 

گرایی را هیل و همکاران مقیاس کمالگرایی: پرسشنامه کمال

نتایج حاصل خرده مقیاس دارد.  ۹ه و گوی ۵2اند و ( تهیه کرده211۴)

از مطالعه درستی و قابلیت اعتماد این مقیاس در پژوهش هیل و 

( حاکی از آن است که ضریب قابلیت اعتماد به 211۴همکاران )

دست آمده است. قابلیت به 20/1تا  ۹3/1روش آلفای کرونباخ بین 

 0321ل اعتماد کل مقیاس در ایران توسط شریفی و همکاران در سا

به دست آمد.  22/1 ،با استفاده از آلفای کرونباخ )همسانی درونی(

 23/1رابر گرایی بدر تحقیو حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ کمال

 قرار دارد. 21/1بوده و بیشتر از معیار قابل قبول یعنی 
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های بکس پرسشنامهپرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: 

ای کوتاه شده که یکی از معتبرترین ابزار ارزیابی برتنظیم هیجان فرم 

باشد که به وسیله گیری راهبردهای گوناگون شناختی میاندازه

پرسشنامه . ساخته شده است( 2111) کرایچ و اسپاینهون گرانفسکی،

ان بشارت و بزازییم شناختی هیجان در فرهنگ ایرانی توسط ظتن

 رهرایب همبستگی بین نم( مورد بررسی قرار گرفته است. ض0320)

کنندگان در دو نوبت با فاصله دو تا چهار نفر از شرکت 01۹های 

هفته برای سنجش قابلیت اعتماد بازآزمایی پرسشنامه تنظیم شناختی 

برای  ،21/1گری هیجان محاسبه شد. این ضرایب برای خودسرزنش

برای تمرکز مجدد مثبت  ،2۴/1برای نشخوارگری  ،۹0/1پذیرش 

برای  ،2۱/1برای ارزیابی مجدد مثبت  ،۹3/1ریزی برای برنامه ،22/1

و برای  ،22/1نمایی برای فاجعه ،2۹/1شماری کم اهمیت

به دست آمد. این ضرایب نشانه قابلیت  ۹1/1گری دیگرسرزنش

بخش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان اعتماد بازآزمایی رضایت

یجان ه تنظیم شناختی ههستند. برای سنجش همسانی درونی پرسشنام

های مشارکت کنندگان از ضریب آلفای کرونباخ در مورد نمره

 های هر یک از مقیاساستفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ پرسش

 نفری شرکت 01۹های پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان برای نمونه 

، ۹۵/1 ،۹2/1، 22/1، ۹3/1 ،2۱/1کنندگان در نوبت اول به ترتیب 

 ،2۵/1 ،۹3/1 ،23/1و در نوبت دوم به ترتیب  ۹2/1، ۹2/1 ،22/1

های برای زیر مقیاس ۹2/1 ،21/1 ،۹1/1 ،۹3/1، ۹2/1، ۹۱/1

 ،تمرکز مجدد مثبت ،نشخوارگری ،پذیرش ،گریخودسرزنش

ی و نمایفاجعه ،شماریکم اهمیت ،ارزیابی مجدد مثبت ،ریزیبرنامه

اساس  ی پرسشنامه برگری محاسبه شد. درستی محتوایدیگر سرزنش

داوری ده نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافو کندال 

، ۹۱/1 ،2۵/1 ،22/1، ۹1/1 ،23/1ها به ترتیب برای هر یک از مقیاس

محاسبه شد. در پژوهش حاضر نیز میزان  ۹2/1و  ۹۵/1 ،22/1، ۹0/1

ل شد حاص 22/1قابلیت اعتماد این پرسشنامه برای کل سؤاالت برابر 

 شود.که مقدار قابل قبولی محسوب می

کانر و  ؛گویه دارد 2۵این پرسشنامه آوری: پرسشنامه تاب

در  0222 - 0220 را با مرور منابع پژوهشی( آن 2113)دیویدسون 

کانر و دیویدسون ضریب آلفای  آوری تهیه کردند.حوزه تاب

 اند. همچنینگزارش کرده ۹2/1آوری را کرونباخ مقیاس تاب

ای هفته ۴ضریب پایای حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله 

( 03۹۴بوده است. این مقیاس در ایران توسط محمدی ) ۹2/1

هنجاریابی شده است. وی برای تعیین قابلیت اعتماد مقیاس تاب 

آوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و 

ه است. پژوهش حاضر را گزارش کرد ۹2/1ضریب قابلیت اعتماد 

برای تعیین قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 

 21/1استفاده شد و میزان قابلیت اعتماد آن با روش مذکور برابر 

 بدست آمد.

 هايافته

زن مت هل اجرا شد که میانگین سنی آنها  2۵۱این پژوهش روی 

با  ۵3/۹این زنان  که مدت زمان ازدواج 0۵/۹با انحراف معیار  ۴1/32

درصد  31/۱/ بود؛ وضعیت تحصیل این زنان 1۹انحراف معیار 

کارشناسی ارشد و  ۱/30درصد کارشناسی،  ۴1/۵2زیرکارشناسی، 

درصد دانشجوی دکتری و باالتر بودند. در ادامه برای پاسخ  2/۴

گویی به سؤاالت پژوهش، ابتدا ماتریس همبستگی ترسیم شد تا در 

ها دار بین متغیرها، به تعیین ضریب ت ثیر آناط معنیصورت وجود ارتب

پرداخته شود. در جدول زیر ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 

آورده شده است. قبل از ارائه جدول ماتریس همبستگی، جدول 

گزارش شده  0های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شاخص

 است:
 

 شمتغیرهای پژوه توصیفی یهاشاخص. 0جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 ۱2/3 2۱/2 دلزدگی زناشویی

 21/1 3۱/3 سازش یافته راهبردهای

 23/1 20/2 سازش نایافته راهبردهای

 3۹/1 2۹/2 گرایی مثبتکمال

 ۵0/1 ۱۱/2 گرایی منفیکمال

 21/0۵ 01/۱۴ تاب آوری

 20/۵ ۵1/0۵ هیجان خواهی
 

 

براساس ضرایب همبستگی گزارش شده در ماتریس فوق، 

ریب گرایی مثبت دارای ضدلزدگی زناشویی با همه متغیرها بجز کمال

همبستگی معنادار است. همچنین رابطه همبستگی بین کمال گرایی 

یافته ( و راهبردهای سازشp> ،00/1-=r=1۵/1آوری )مثبت با تاب

( معنادار نیست. بیشترین مقدار p ،0۴/1- =r<1۵/1نیافته )با سازش

واهی است خگرایی منفی با هیجانضریب همبستگی بین متغیر کمال

(. شدت اکثر ضرایب معنادار طبو طبقه بندی انجام شده ۱۵3/1)

بزرگ( در =۵1/1-0متوسط، =31/1-۴2/1کوچک،  =01/1 -22/1)
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(. 0322، نقل از زارعی، 02۹۹هن، حد کم و متوسط قرار دارد )کو

 در جهت همه ضرایب نیز با مبانی نظری متغیرها هماهنگ است. 
 

 .های برازش مدل ارائه شده استجدول زیر شاخص

 پژوهش یاصل یرهایمتغ رسونیپ یهمبستگ بیضرا سیماتر. 2جدول

 (2) (۱) (۵) (۴) (3) (2) (0) متغیرها

       0 (0دلزدگی زناشویی )

      0 -3۹2/1** (2) جانیهیافته راهبرد سازش

     0 -0۴1/1 2۱1/1** (3) جانیهنیافته راهبرد سازش

    0 022/1** 1۱2/1 1۴1/1 (۴) مثبتگرایی کمال

   0 ۵00/1** ۴۴۵/1** -0۱3/1** 2۵۴/1** (۵) یمنفگرایی کمال

  0 -322/1** 001/1 -33۵/1** ۴۹۵/1** -۴22/1** (۱آوری )تاب

 0 -3۱2/1** ۱۵۱/1** ۱12/1** ۵3۱/1** -3۹1/1** 32۵/1** (2خواهی )هیجان
 

110/1 ≥p ** 
 

 های برازندگی مدل پژوهش. شاخص3جدول

 2( df /df2 RMSEA CFI TLI IFI GFI AGFI( برازندگی هایشاخص

 ۱۴/1 ۹2/1 ۴2/1 02/1 ۴۴/1 22/1 ۹۵/03 01 ۵2/03۹ مدل اولیه

 2۴/1 2۹/1 2۹/1 23/1 22/1 1۵2/1 21/0 2 ۹2/00 مدل اصالح شده

 >۹1/1 >21/1 >21/1 >21/1 >21/1 <1۹/1 3زیر  - نزدیک به صفر مقدار قابل قبول
 

 

دهد های برازندگی مدل اولیه در جدول فوق نشان میشاخص

در حد   RMSEA برازش و همچنین شاخصهای که اغلب شاخص

 تا GFIقابل قبول قرار ندارند اما بعضی از آنها همچون شاخص 

حدودی به دامنه قابل قبول بسیار نزدیک هستند. چنین حالتی یک 

یابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر محسوب پدیده معمول در مدل

بخش از طریو  AMOSافزار شود. برای حل این مس له نرممی

های اصالح خود برقراری سه کواریانس خطا بین سه متغیر را شاخص

 پیشنهاد کرد:
 

 . نتیجه کواریانس خطا۴جدول

 مقدار تغییر شاخص اصالح متغیرها

 ۹31/0 ۱22/33 خواهیهیجان <-->سازش نیافته 

 -322/0 ۱۹۹/02 خواهیهیجان <-->سازش یافته 

 122/1 ۱22/۱۱ گرایی منفیکمال <-->گرایی مثبت کمال

 

 

پس از برقرای سه کواریانس پیشنهادی که از نظر آماری قابل 

های برازش مدل در دامنه مطلوب قرار توجیه بودند. همه شاخص

آزادی و گرفتند. هر چند این کار موجب از دست دادن سه درجه

شد با این وجود موجب بهبود کامل  2به  01آزادی از درجه کاهش

های برازش مدل اصالح های برازش شد. میزان شاخصهمه شاخص

قابل مشاهده است. در روش تحلیل مسیر   ۴شده در سطر دوم جدول 

 های آماری که تنها بر روی یک معیار تصمیمبر خالف سایر آزمون

یک شاخص نیست و مالك  شود مالك برازش مدل تنهاگیری می

ا در هگیرد که اکثریت شاخصگیری بر این اساس صورت میتصمیم

 دامنه مطلوب قرار داشته باشند.

های بین متغیرهای مستقل و معناداری کواریانس ۵در جدول 

 ضرایب همبستگی بین آنها ارائه شده است.

 

 

 

 

 
 



 0322آبان( )پاییز، 22شماره، 02دوره                                                                                                                        وانشناختی                      مجله علوم ر

 

9398 

 

 ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ۵جدول

 pسطو معناداری  (C.Rنسبت بحرانی ) (S.Eخطا ) bمقدار  به متغیر به از متغیر

 10۴/1 ۴۴2/2 0۵۵/1 3۹1/1 تاب آوری  خواهیهیجان

 110/1 ۴12/3 3۱/1 023/1 دلزدگی زناشویی  خواهیهیجان

 02/1 3۴/0 ۹۱/2 ۹۱/3 تاب آوری  گرایی مثبتکمال

 2۴2/1 -123/1 ۱۱/1 -1۴۹/1 دلزدگی زناشویی  گرایی مثبتکمال

 21/1 -2۹/0 00/2 -20/2 تاب آوری  گرایی منفیکمال

 ۴2/1 -۱2/1 ۴۹/1 -33/1 دلزدگی زناشویی  گرایی منفیکمال

 0۱1/1 ۴1۱/0 201/0 ۴10/0 تاب آوری  یافتهراهبردهای سازش

 11۴/1 ۹2۱/2 22۹/1 ۹۵۹/1 دلزدگی زناشویی  نیافتهراهبردهای سازش

 21۵/1 -2۱2/0 222/0 -۱۴3/0 تاب آوری  نیافتهراهبردهای سازش

 110/1 ۴23/3 10۴/1 1۴2/1 دلزدگی زناشویی  آوریتاب

 110/1 -2۴0/2 222/1 -0۵۱/2 دلزدگی زناشویی  یافتهراهبردهای سازش
 

 

 کوواریانس غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل. معناداری ضرایب ۱جدول

 pسطو معناداری  (C.Rنسبت بحرانی ) (S.Eخطا ) bمقدار  به متغیر به از متغیر

 /110 -۵۴۵/3 302/1 -01/0 یافتهراهبرد سازش  خواهیهیجان

 /110 022/۵ 322/1 ۱۱۵/0 هنیافتراهبرد سازش  خواهیهیجان

 /110 221/2 10۴/1 122/1 کمال گرایی منفی  مثبتگرایی کمال

 

 

های برقرار شده بین با توجه به جدول فوق، همه کواریانس

معنادار هستند. در جدول زیر  1۵/1زای مدل در سطو متغیرهای برون

ائه شده ها ارضرایب استاندارد مستقیم، غیرمستقیم و کل بین سازه

است. همچنین میزان واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته در مدل نیز 

 اند:ارائه شده

 

 . اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرهای اصلی پژوهش2جدول

 دهش واریانس تبیین اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم به سازه از سازه

 خواهیهیجان

 دلزدگی زناشویی

02۴/1 13/1 223/1 

32/1 

 103/1 102/1 -11۴/1 گرایی مثبتکمال

 1۵۹/1 102/1 -1۴2/1 گرایی منفیکمال

 -2۹0/1 102/1 -22۴/1 یافته هیجانراهبردهای سازش

 0۴۴/1 -10۵/1 0۵۹/1 نیافته هیجانراهبردهای سازش

 خواهیهیجان

 آوریتاب

 0۱۴/1 ندارد 0۱۴/1

1۴/1 

 123/1 ندارد 123/1 گرایی مثبتکمال

 -122/1 ندارد -122/1 گرایی منفیکمال

 1۹2/1 ندارد 1۹2/1 یافته هیجانراهبردهای سازش

 -1۹3/1 ندارد -1۹3/1 نیافته هیجانراهبردهای سازش

  0۹/1 ندارد 0۹/1 دلزدگی زناشویی آوریتاب
 

 

 آوریگری متغیر تاببررسی نتایج میانجی.  ۹جدول

 گیرینتیجه Cاثر مستقیم در مدل میانجی  a.bاثر غیرمستقیم  Cاثر مستقیم  متغیر مستقل

 بدون ت ثیر -11۴/1 102/1 103/1 گرایی مثبتکمال

 بدون ت ثیر -1۴2/1 -102/1 -1۵۹/1 گرایی منفیکمال

 گری جزئیمیانجی 02۴/1** 131/1* 223/1** خواهیهیجان

 اثر مستقیم -۴02/1** 10۱/1 -32۱/1** یافته هیجانراهبردهای سازش

 اثر مستقیم 0۵۹/1* -10۵/1 0۴۴/1* نیافته هیجانراهبردهای سازش
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 آوری بین متغیرهای هیجانهای جدول فوق، تاببر اساس داده

ای به صورت نقش میانجی یا واسطهخواهی با دلزدگی زناشویی 

ا یافته هیجان بنیافته و سازشجزیی دارد. ت ثیر راهبردهای سازش

دلزدگی زناشویی نیز به صورت اثر مستقیم است. همچنین 

 گرایی مثبت و منفی نیز بر دلزدگی زناشویی بدون ت ثیر هستند.کمال

 باشد:دیاگرام مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر می
 

 
 تحقیو میانجی . مدل2نمودار

 

 گيریبحث و نتيجه
زای اصلی مدل یعنی میزان واریانس تبیین شده متغیر درون

 32است یعنی حدود  32/1دلزدگی زناشویی از طریو پنج متغیر برابر 

 می اصلی توسط متغیرهای مدل تبییندرصد از واریانس متغیر وابسته 

درصد از واریانس آن به متغیرهای خارج از مدل مربوط  ۱۹شود و 

آوری از طریو چهار از واریانس متغیر تاب ۴/1شود. همچنین می

گرایی، خواهی، کمالزای اصلی مدل یعنی هیجانمتغیر برون

نتایج وع مشود. در مجنیافته تبیین مییافته و سازشراهبردهای سازش

های برازش نشان داد که مدل نهایی پژوهش به ارزیابی شاخص

مدل شده برازش دارد و  آوریهای جمعصورت قابل قبولی با داده

ای این بدین معنا است که روابط متغیره شود.مفهومی تحقیو ت یید می

تواند بهتر مورد بررسی قرار مذکور از طریو مدل تحقیو حاضر می

فوق با تحقیو داورنیا، زهراکار، معیری و شاکرمی  نتایجگیرد. 

پور و بالی، گل ،(211۹ام )دانه ،(2112) میرجین و کوردوا ،(032۴)

 ،(032۵مرادی ) کنش وخوش م،یپورابراه فر،یدیام ،(032۵) معدنی

تای و  ،(210۵واتکینز و همکاران ) ،(032۵بخشی و همکاران )

همسو  ،(211۵آبت ) ،(211۹اسمیت و همکاران ) ،(2103پولسون )

 باشد.می

های تنظیم هیجان در روابط زوجین اثرگذار است هیجانات و مکانیسم

و تنظیم هیجانی مثبت و تعامالت متعاقب آن موجب صمیمیت زوجین 

-ت ثیر راهبردهای مثبت هیجانی میشود. در واقع صمیمیت تحتمی

یافته راهبردهای سازش (.210۵همکاران، واتکینز و تواند ایجاد شود )

یزی، ر، تمرکز مثبت مجدد، برنامهتنظیم شناختی هیجان شامل پذیرش

( 210۵واتکینز و همکاران ) باشد.بازارزیابی مثبت و اتخاذ دیدگاه می

اعث ب ،دارند تنظیم هیجانی مثبت و تعامالت متعاقب آنبیان می

یری را گتوان این نتیجهن میبنابرایشود. افزایش صمیمیت زوجین می

-مطرح کرد که صمیمیت تحت ت ثیر راهبردهای مثبت هیجانی می

تواند ایجاد شود و البته به واسطه ت ثیر راهبردهای منفی تنظیم هیجان 

آموزش تنظیم هیجان بر کاهش دلزدگی اثر  رود.نیز از بین نمی

گی خست کاهش معناداری دارد و همچنین بین آموزش تنظیم هیجان و

جسمی رابطه معناداری وجود دارد و بین آموزش تنظیم هیجان و 

کاهش خستگی عاطفی اثر معناداری وجود دارد و همچنین بین 

آموزش تنظیم هیجان و کاهش خستگی روانی اثر معناداری وجود 

تواند باعث می هیجان تنظیم عدم(. 032۵ ،دارد )بالی و همکاران

باشد)دیلون، ریچی،  خشونت آفرینی همچونمشکل رفتارهای

 (. خشونت از دالیل دلزدگی زناشویی است.2112بار،  -جانسون و ال 

  ،نیافته تنظیم شناختی هیجان شامل سرزنش خودراهبردهای سازش
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اسنادی فرد و احساس های پنداری و نشخوار فکری با سبکفاجعه

ام انهدگناه ارتباط دارند که هر دو با دلزدگی زناشویی ارتباط دارند. 

در تحقیو خود دریافت که هم در زنان و هم در مردان  ،(211۹)

دشواری در تنظیم هیجان با رضایت و کیفیت زندگی زناشویی رابطه 

بیشتر  ،منفی دارند و زوجین دارای مشکالت در تنظیم شناختی هیجان

دادند. راهبردهای در زندگی زناشویی ناسازگاری نشان می

تنظیم  یاما نه راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه

شناسی روانی )اضطراب، افسردگی، با عالیم آسیب ،شناختی هیجان

 های روانیسوءمصرف الکل و خوردن( مرتبط شدند که این آسیب

ی های دلزدگی زناشویی به خوبفسردگی با مؤلفهاز جمله اضطراب و ا

 ها همسو با نتیجه پژوهش حاضردر ارتباط هستند. نتایج این پژوهش

 است.

خواهی و دلزدگی زناشویی رابطه ها نشان داد بین هیجانیافته

های دلزدگی زناشویی لفهؤدارد. همچنین م وجود داریمثبت معنی

رابطه  خواهیافتادگی روانی( با هیجان)از پا افتادگی جسمانی و از پا 

های قبلی همچنین نشان داد . نتایج پژوهشداری داشتمثبت و معنی

خواهی با تعارض زناشویی ارتباط دارند. با آوری و هیجانکه تاب

پیش  ،خواهی صفت شخصیتی نسبتاً ثابتی استتوجه به این که هیجان

اید سبک زندگی های مهم زندگی بازدست زدن به برخی انتخاب

خواه، تحریک بیرونی دائمی مغز فرد هیجانخود را در نظر گرفت. 

شود و مرتباً در دهد، از کارهای عادی خسته میرا ترجیو می

ای ه ی برای افزایش انگیختگی از طریو تجربهیهاجستجوی راه

افرادی هستند که دارای  انخواههیجان. انگیز استهیجان

گرایی، خودمختاری، جسور و ناهماهنگ خصوصیاتی همچون برون

ندیشی اسیاسی بیشتر تمایل به آزاد های مذهبی وباشند. در نگرشمی

ای ه های مبهم تحمل بیشتری دارند. در نگرشدارند، در برابر موفقیت

های تری برخوردارند و پاسخجویی ضعیفجنسی از سلطه

ر های دیگهای جدید شدیدتر از گروهفیزیولوژیک آنان به محرك

یدا معناداری پ یهای جنسیتخواهی تفاوتهیجان مؤلفه در چهار. است

ماجراجویی، بازداری، و و زدگی شده است. مردان در هیجان

زنان در  .های باالتری گرفتندحساسیت نسبت به یکنواختی، نمره

 یجانها، هبر اساس یافته های باالتری گرفتند.جویی، نمرهتجربه

 نقش بسزایی داشته و مشاوران می زنانخواهی در بروز دلزدگی 

انی های هیجتوانند با در نظر گرفتن عالیم دلزدگی و آموزش مهارت

به کاهش دلزدگی زناشویی و در نتیجه افزایش رضایت زناشویی 

 (.032۵و همکاران،  )بخشی زوجین کمک کنند

بر اآوری و دلزدگی زناشویی برضریب همبستگی بین تاب

)منفی و معنادار( است اما در مدل مثبت ذکر شده. این به  -2۴2/1

ردهای گرایی منفی و راهببین همچون کمالدلیل ت ثیر متغیرهای پیش

افته با یگرایی مثبت و راهبردهای سازشنیافته و همچنین کمالسازش

بت ها باعث مثآوری و دلزدگی زناشویی است. برآورد رابطه اینتاب

آوری و دلزدگی زناشویی شده است. این یب مسیر بین تابشدن ضر

یک امر طبیعی است و مشکل آماری نیست. بنابراین رابطه این دو 

 های(. این نتیجه با نتیجه پژوهش-2۴2/1متغیر منفی و معنادار است )

آبادی و نژاد، شفیععبادت پور، نوابی( و 032۱موحد و کریمی )

 است.( همسو 0322) نژادفلسفی

بت و گرایی مثهمه ضرایب مستقیم بجز ضریب مستقیم کمال

رها توان نقش میانجی این متغیمنفی به دلزدگی، معنادار هستند لذا می

 گرایی مثبت و کمال گرایی منفیرا بررسی کرد. چون ضریب کمال

وری آبه دلزدگی زناشویی معنادار نیست لذا نقش میانجی گری تاب

ود و تنها باید رابطه غیرمستقیم بین این دو را در شدر این مورد رد می

طه گری با رابمدل اثرات غیرمستقیم بررسی کرد. رابطه میانجی

غیرمستقیم متفاوت است. در حالت نقش میانجی داشتن، متغیر میانجی 

نین دهد و این که چرا بین دو متغیر چرابطه بین دو متغیر را توضیو می

د که شودر رابطه غیرمستقیم تنها مشخص میای وجود دارد. اما رابطه

یک متغیر از طریو یک متغیر دیگر رابطه معناداری با متغیر وابسته 

-آوری بین متغیرهای هیجانهای پژوهش، تابدارد. بر اساس یافته

ای به صورت خواهی با دلزدگی زناشویی نقش میانجی یا واسطه

ا یافته هیجان بسازشنیافته و جزیی دارد. ت ثیر راهبردهای سازش

 دلزدگی زناشویی نیز به صورت اثر مستقیم است. همچنین کمال

ر دگرایی مثبت و منفی نیز بر دلزدگی زناشویی بدون ت ثیر هستند. 

وان بیان تگرایی بر دلزدگی زناشویی میتبیین عدم ت ثیرگذاری کمال

 وشوند خود را باور ندارند داشت که اشخاصی که دچار دلزدگی می

کنند. خود را دوست ندارند و همین احساس را احساس شکست می

 نسبت به همسرشان دارند. آنها نه همسرشان را قبول دارند و نه می

ایان نه گرست که کمالتوانند او را دوست داشته باشند. این در حالی

تنها خود را باور دارند بلکه معیارهای بسیار باالیی برای خود در نظر 

ز خود کنند بلکه انتظاراتشان ا، نه تنها احساس شکست نمیمی گیرند

 گرایی موجبهای کمالو دیگران بسیار باالست. برخی ویژگی
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شوند. زنان دانشگاهی که معیارهای شخصی باالیی خودشکوفایی می

 اصوالًروند. شمار میگرایی بههای مثبت کمالدارند از گونه

تواند  شود که همین امر میمیتحصیالت باعث بینش و آگاهی بیشتر 

ی گرایهای منفی کمالاز بروز دلزدگی زناشویی بر اثر ویژگی

گی های زندگرایی اثرات خود را در همه جنبهپیشگیری کند. کمال

ود. شهای شغلی بیشتر نمایان میممکن است نمایان کند اما در حیطه

دهی تمایل به مطلوبیت دارند. گرا در خودگزارشهمچنین افراد کمال

گرا باور ندارند که دلزده هستند چون معیارهای افراد کمال احتماالً

گیرانه به آنها اجازه دلزده شدن و بیان آن را نمی دهد. این افراد سخت

کنند و باور خواهند و به نقص اذعان نمینقص میهمه چیز را بی

 احتماالًو در گزارش هم ندارند که مشکلی در روابطشان وجود دارد 

ی حتی گرایدهند. حفظ ظاهر و کمالکنند و نشان مینقص بیان میبی

فل گرایی منفی نوعی قکند. کمالدر پاسخ به پرسشنامه هم بروز می

ذهنی است. در همین راستا و مطابو با نتیجه پژوهش، نتایج تحقیو 

همسر  زمانی که هردو( نشان داد 211۹چینس )اشبای، ریس، کات 

گراهای نابهنجار بودند، احتمال بیشتری داشت که درگروه کمال

 دو کمال هایی که هربندی شوند، زوجدسته مدهای ناکارآزوج

ندی بدسته مدهای کارآگراهای بهنجار بودند، بیشتر در گروه زوج

و گرایی بر دلزدگی زناشویی به هر د. احتماالً ت ثیرگذاری کمالشدند

رایی گگرایی زوجین بستگی دارد و بررسی کمالمالزوج و انواع ک

یک زوج به تنهایی نمی تواند اثرات این ویژگی شخصیتی را بر 

 گرایی هر دو زوجدلزدگی زناشویی مشخص و روشن کند. نوع کمال

بسیار مؤثر است. اصوالً مشکالت خانوادگی ریشه در نظام خانوادگی 

ردد. گهایشان برمیویژگی گسترده دارد نه فردی و به هر دو زوج و

 مورد در پژوهش و تحقیو راه یافتن ادامه امید به پژوهشی هر گزارش

 بنابراین. شودمی ارائه پژوهشگران جامعه به و نگارش موضوع آن

 یآت هایپژوهش برای را راه که است پیشنهاداتی گزارش هر الزمه

 به اتیپیشنهاد و نبوده مستثنی امر این از نیز پژوهش این. سازد هموار

این پژوهش در جامعه آماری زنان دانشگاهی  :شودمی ارائه زیر شرح

های آتی طبقات شود در پژوهشانجام شده است و پیشنهاد می

، اجتماعی و اقتصادی دیگر هم مورد بررسی قرار بگیرد. فرهنگی

های سازنده تنظیم هیجانی به عنوان یک روش مؤثر آموزش مهارت

ه در گردد ککالت هیجانی و تنظیم آن پیشنهاد میبرای کاهش مش

ها به بررسی و شناسایی سبک خودکار تنظیم هیجانی در این روش

 شود.افراد پرداخته می

 منابع
 وب، ایمرادی و  ، ابوالقاسمکنش؛ خوش، تقی؛ پورابراهیم، حنانهفرامیدی

 مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت(. 032۵)

ی فصلنامه علم. زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی
 .۵1-۱2(، 0) ۹، پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی

 ی،زارع بهرام آباد و  نیحس ی،داوود ؛حسن ی،دریح ؛نیریش ی،دلخانیا

 فلدمن و یآموزش روش چند سطح یاثربخش سهیمقا (.0322ی )مهد

. ییزناشو یزنان دچار دلزدگ یجنس متیصم بر مانهیصم هایمهارت

 .232-2۴۴، (22) 02، یعلوم روانشناخت یپژوهش یفصلنامه علم

(. اثربخشی آموزش تنظیم 032۵، طاهره )معدنی و ، رضاپور؛ گل، زینببالی

کننده به هیجان بر کاهش سطو دلزدگی زن و شوهر افراد مراجعه

، یعلوم تربیتفصلنامه مطالعات روانشناسی و  .مرکز بهزیستی شهر ری

02(۴ ،)0۴2-0۵2. 

رسی (. بر032۵، محمود )یاقوتیان و ، حسین؛ احمدبرآبادی، مریمبخشی

چهارمین همایش  خواهی زوجین در دلزدگی زناشویی،نقش هیجان
، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد روانملی مشاوره و سالمت

 .قوچان

های روان (. بررسی ویژگی0320بزازیان، سعیده ) بشارت، محمدعلی و

ی. ای از جامعه ایرانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی در نمونه

نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
 .۱0-21(، ۹۴) 2۴، پزشکی شهید بهشتی

مه ، ترجنینجامدمان به دلزدگی چه کنیم تا عشو رؤیایی(. 022۱، آ )پاینز

 (، تهران: نشر ققنوس.03۹0فاطمه شاداب )

راهنمای آمار استنباطی در روانشناسی به زبان (. 0322زارعی، حیدرعلی )
 تهران: ارجمند. ساده.

 (.032۴) محمد ی،شاکرم و مینس ی،ریمع ؛انوشیک ،زهراکار ؛رضا ،ایداورن

برکاهش  یگروه وهیمدار به شجانیه یزوج درمان ییکارا یبررس

 .032-0۴1، (2) 2۵ ،یفصلنامه علوم پزشکزنان.  ییزناشو یفرسودگ

(. 03۹۴خالویی، قاسم ) محمدباقر؛ نشاط دوست، حمید طاهر و کجباف،

ه ماهنامخواهی و میزان رضایت زناشویی. بررسی رابطه بین هیجان
 .۱2-2۹(، 01) 02، علمی پژوهشی دانشگاه شاهد

 یقاض یلیاسماع ؛سارا ،گران شهیش یاسد ؛احمدرضا ی،چلمرد یانیک

ر ب ییزناشو یدلزدگ ینیبشیپ (.032۵) دیمج ،زوار و بایفر یی،ولو

 مت هلدر افراد  ییزناشو یو اسنادها یجانیه یاساس ابرازگر

 یپژوهش- یفصلنامه علم. لیشهر اردب یستیکننده به مراکز بهزمراجعه
 .۵۹-2۵، (۵2) 0۵. مشاوره هایپژوهش

های پذیری مؤلفهبینی(. پیش0323منش، ساناز )ستایش پرور، محسن وگل

گرایی زنان مت هل دانشجو. های کمالرضایت زناشویی بر اساس مؤلفه
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 02 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان )کتاب زنان سابو(.

(۱۵ ،)20۵-2۴2. 

های تحقیو در ای بر روشمقدمه ،(03۹2دانکن ) ،کرامر دنیس و ،هویت
فر؛ زند، جعپاشا؛ نجفی. ترجمه: شریفی، حسنروانشناسی و مشاوره

پور، داود و شریفی، نسترن. تهران: نشر میرهاشمی، مالک؛ معنوی

 سخن.

 ،نژادیفلسف عبداهلل و ،آبادیشکوه؛ شفیع ،نژادبهناز؛ نوابی ،پورعبادت

 ای کارکردهای خانواده برای تابنقش واسطه(. 0322) محمدرضا

ها و مدل روش. دگی زناشوییزو باورهای معنوی و دل آوری فردی
 .22-۴۵(، 2) 03 ،های روانشناختی

آوری در افراد در بررسی عوامل مؤثر بر تاب(. 03۹۴محمدی، مسعود )
نامه دکتری روانشناسی بالینی، . پایانمعرض خطر سوء مصرف مواد

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

(. تبیین سطو 0322سهرابی، فرامرز ) هری، زهراسادات؛ بهزادپور، سمانه ومط

 زنآوری در زوجین. خواهی و تابتعارض زناشویی بر اساس هیجان
 .01۵-022(، 21) ۵، و مطالعات خانواده

آوری و (. بررسی رابطه تاب032۱، کیومرث )کریمیو  ، سکینهموحد

نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس. 

 .۴1-۵2(، 2) ۱، های نوین در علوم رفتاریفصلنامه پیشرفت
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