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 چكيده

های متعددی بر روی اگرچه پژوهش .گذاردبافت و روابط خانوادگی می و پیرو آن برزوجین روابط های زناشویی تأثیر عمیق منفی بر تعارض زمينه:

بینی تعارض زناشویی بپردازد مورد غفلت تعارض زناشویی انجام شده است اما پژوهشی که به بررسی نقش اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در پیش

روش روش:  .یی انجام شدبینی تعارض زناشودر پیش یجانیه یو ابرازگر ینقش اجتناب شناخت ررسیا هدف بپژوهش حاضر ب هدف: واقع شده است.

شهر تهران در  9و  2، 0های منطقه کننده به سرای محلهزنان متأهل مراجعه پژوهش شامل تمامیجامعه  بود.این پژوهش توصیفی از نوع همبسژتگی 

مقیاس ها از آوری دادهجمع منظوربهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گیری در دسترس بهبه روش نمونهنفر از آنان  920که  بود 0989سال تابستان 

( 0881امونز ) و کینگو مقیاس ابرازگری هیجانی  (2119سکستون و داگاس ) اجتناب شناختی اسیمق، (0991ثنایی ذاکر و براتی ) تعارض زناشویی

اجتناب شناختی و ها نشان داد یافتهها: يافته .پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد همبستگی آزمون زا هایافته تحلیل برای .استفاده شد

  (.>p 11/1کنند )بینی میپیش درصد از واریانس تعارضات زناشویی را 40و  دارنددار همبستگی معنی ابرازگری هیجانی با تعارضات زناشویی

از یابد. لزوم توجه به آگاهی بخشی به افراد در رابطه اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی ضرورت میپژوهش،  نیا هایافتهی با توجه به گيری:نتيجه

 منظور کاهش سطح تعارضات زناشویی استفاده کرد.های آموزشی و درمانی بهتوان در راستای تدوین و اجرای برنامهپژوهش می نیا جینتا

 .یی، زنانتعارض زناشوی، جانیه یابرازگری، شناختاجتناب  واژه كليدها:

Background: Marital conflicts have a profoundly negative effect on the couple's relationships and, consequently, 

on the context and family relationships. Therefore, the present study seeks to answer the question of whether 

cognitive avoidance and emotional expression are able to predict marital conflict? Aims: The aim of this study was 

to investigate the role of cognitive avoidance and emotional expression in predicting marital conflict. Method: The 

method of this research was descriptive-correlational. The research population included all women in Tehran in 

July, August and September of 2019, and 324 women referred to the neighborhoods located in 1, 2 and 3 areas 

were selected as the sample by the convenience sampling method. In order to collect the data, the marital conflict 

scale of Sanaee Zaker and Barati (2008), the cognitive avoidance scale of Sexton and Dugas (2008) and the 

emotional expression scale of King and Emmons (1990) were used. Pearson correlation test and multiple linear 

regression analysis were used to analyze the data. Results: The findings showed cognitive avoidance and 

emotional expression are significantly correlated with marital conflict (P< 0/05) and predict 64% of the variance of 

marital conflicts (P< 0/05). Conclusions: According to the findings of this study, it is necessary to pay attention to 

informing people about cognitive avoidance and emotional expression. The findings of this study can be used in 

order to develop and implement educational and treatment programs in order to reduce the level of marital 

conflicts. Key Words: Cognitive avoidance, emotional expression, marital conflict, women. 
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 مقدمه

بروز اختالف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است و هیچ 

مرادی، یزدانبخش و بساطی، ) ستیای از این امر مستثنی نخانواده

بروز تعارضات . یکی از مشکالت شایع در خانواده، (0981

طور سازنده اداره چنانچه تعارض بهدر بین زوجین است.  0زناشویی

صورت مخربی شود و چنانچه بهیمه میشود، رشد و غنای ازدواج ب

 اند که از رابطه نسبتاً ناراضی باشنداداره شود، زن و شوهر محکوم

 شود.یم جادیا تعارضها، ازدواج نیدر بهتر یحت(. 0981)بابا ی، 
ها در آید که زوجتعارض در روابط زناشویی زمانی به وجود می

متفاوتی از های مشترک درجات همکاری و نیز تصمیم ةزمین

عمرانی، جمهری و احدی، باشند )استقالل و همبستگی داشته 

(. درک تعارضات و کمك به همسران در یادگیری و حل این 0981

ها ممکن است مشکالت مهم است. برخی از تعارضات و ناسازگاری

(. تعارض 2109دالتوره و واگنر، باشد )ای طبیعی در هر رابطه

ی همچون بدرفتاری با همسر، تجاوز به های مختلفبه شکل زناشویی

حقوق همسر، بدکارکردی در روابط جنسی با همسر، عدم احساس 

ی جنسی، داشتن دید منفی مسئولیت در قبال همدیگر، تحمیل رابطه

نسبت به نزدیکان همسر، مشاجرات مداوم برای تسلط بر همدیگر و 

شود و وشوهری نمایان میدیگر رفتارهای نامأنوس در زندگی زن

های تداوم این رفتارها، اغلب منجر به طالق، پریشانی، نگرانی

های سنگین نگهداری از سرپرست و هزینه شدید، فرزندان تك

آنها، بزهکاری فرزندان، مشکالت روانشناختی مانند افسردگی و 

شوند )اسالمی، طور کلی شکست در ازدواج میاضطراب و به

2104). 

ها دهد بخش مهمی از پژوهششان میبررسی پیشینه پژوهشی ن

زناشویی و  تشناسی تعارضاشناسی و سببدر زمینه آسیب

نظیر مشکالت و  و شناختی نارضایتی زناشویی، به عوامل هیجانی

ها در مسا ل مربوط به شناخت، مدیریت، ارزیابی و نظارت بر هیجان

بالو اسکیب، بولس، ، )فروین اندارتباط متقابل همسران توجه کرده

تواند یکی از عوامل شناختی که میرسد ه نظر می(. ب2109و گرده، 

است.  2شناختی اجتنابدر ارتباط میان زوجین اثرگذار باشد، 

شناختی، انواع راهبردهای ذهنی است که بر اساس آن افراد ب اجتنا

 دهندارتباط اجتماعی تغییر می تفکرات خویش را در جریان

                                                           
1. Marital conflicts 
2. cognitive avoidance 

اجتناب  .(2108ویله، ماکیوسی و رافارد، )بارتولون، لوپز، کاپدی

هایی با هدف انکار یا به حداقل رساندن بحران شناختی شامل پاسخ

تواند شرایط را و عواقب آن یا پذیرفتن موقعیت با این باور که نمی

شامل سرزنش خود برای رویدادهای مختلف،  و تغییر دهد، است

و زیابی مجدد سازی، ارسرزنش دیگران، نشخوار فکری، فاجعه

های شناختی انداز مدلها است. از چشمتمرکز مجدد روی برنامه

آمیز به رویدادها منجر به رفتارهای اجتنابی با نگاهی فاجعه

روداز، لدرمن، مارگراف، بکر و کراسکه، شوند )گیری میکناره

در مواجهه با  زوجینراهی است که (. اجتناب شناختی 2101

کنند تا به فردی انتخاب می های بینارتباط رویدادهای اجتماعی و

ها ذهنیت انساناین راهبرد شرایط فشارزا پاسخ گویند. بر اساس 

دهند. در اجتناب خود را در جریان روابط اجتماعی تغییر می

شناختی طیف وسیعی از راهبردها ازجمله تالش عمدی برای 

ور، آی ترسهاسرکوب فکر، جانشینی فکر، اجتناب از محرک

این . شودپرتی و تبدیل تصور به فکر به کار گرفته میحواس

کننده به سازی ذهن از موضوعات نگرانراهبردها برای منحرف

؛ 2101)ما یدا، ساتو، شیمیدا و تسومورا،  موضوعات دیگر است

 (.2109مورتنسن، 

 رسد یکی از عوامل هیجانی کهاز سوی دیگر به نظر می

 9تباط میان زوجین اثرگذار باشد، ابرازگری هیجانیتواند در ارمی

الگوی اصلی  عنوانبهسطوحی از ابرازگری هیجانی خانواده است. 

 بهی و غیرکالمی از احساسات درون خانواده المش ابراز کیامن

تأثیر  تزناشویی را تح بطکه روا ه استف شدیتعر کل كی عنوان

مقدار  بهزناشویی  طبروا طور خاص کیفیتبه دهد.میخود قرار 

بای، هاک ابرازگری هیجانی در خانواده است ) زیادی تحت تأثیر

( 0880) ، اسمیت و نیالکرینگ(. 2109گیلبرت، الشیخ و کلر، 

عنوان نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ابرازگری هیجانی را به

 کنند.بدنی( تعریف می ارزش )مثبت یا منفی( یا روش )کالمی یا

برخی افراد هیجان ر ابراز هیجانات با یکدیگر تفاوت دارند، افراد د

کنند؛ برخی را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز می

رپیتی و مك نیل، ) کارندمحافظه دیگر، در انتقال حاالت هیجانی

اند؛ اما افراد کنند ولی راحتای هیجان را ابراز نمیعده(. 2109

کنند، تنیده هستند می هیجانِشان را بازداری دیگری هستند که وقتی

                                                           
3. Emotional Expressiveness 
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و با خطر آشفتگی روانشناختی و مشکالت بالقوه جسمانی روبرو 

کننده را در ذهن خود مرور ناراحت هایبرخی هیجانو  هستند

 ابراهیمی ،زهرانیکاظمی؛ 2118برونو، لوتواک و آگین، کنند )می

افرادی نیز  همچنین(. 0989، فرهمندو آبادی نجفهاشمی ،جوزدانی

مورد  حال درممکن است ابرازگر یا ناابرازگر باشند، ولی درعین

 طورکلی(. به2109پاتریك،سبك ابرازگری خود متعارض باشند )

 دهی بهنظماند از که عبارت بیان هیجان، چهار عملکرد اصلی دارد

بهبود و ای های مقابلهارتقای مهارت، درک خود، برانگیختگی

افراد توانمند ازنظر هیجانی در رویارویی با هر . فردییانروابط م

دهند، های خود را تشخیص میآنچه آزاردهنده است، احساس

های کنند و به گونه مؤثرتری حالتضمنی آن را درک می مفاهیم

کنند. این افراد در مقایسه با هیجانی خود را برای دیگران بیان می

های خود را ندارند، از مناسب هیجانافرادی که مهارت و توانایی ابر

های منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و تجربه در کنار آمدن با

دهند تری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان میسازگاری مناسب

 (.2102دیولد، ریکسن والراون و وییرس، )

های مختلف نیز به تأثیرگذاری متغیرهای اجتناب پژوهش

تعارضات زناشویی و ارتباط میان  ازگری هیجانی برابر شناختی و

و  اسدی، چیقهوه ،عابدینی، کشاورز افشاراند. زوجین اشاره کرده

نقش ابرازگری هیجانی و عوامل ( به بررسی 0980ی )بخشجهان

شهر تهران  بینی رضایت زناشویی زنانجمعیت شناختی در پیش

ثبت و تحصیالت با پرداختند نتایج نشان داد که بین ابرازگری م

رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بین 

ابرازگری منفی و سن همبستگی منفی با رضایت زناشویی زنان 

وجود دارد و سطح ابرازگری بر میزان رضایت زناشویی تأثیرگذار 

( به نقش ابرازگری هیجانی بر 2101است. داویال، ودارزیك، باتیا )

ها نشان داد که بین ابرازگری افتهاشویی زنان پرداختند یکیفیت زن

دار و بین ابرازگری زناشویی همبستگی مثبت و معنا تعارضمنفی با 

. زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود داشت تعارضمثبت و 

( با عنوان همبستگی عال م 2109) انتیبرا، سیفوتر پژوهش دانکن،

فرد متأهل نشان داد  042در بین افسردگی و ابرازگری هیجانی 

کننده عنوان منبع تسهیلممکن است به جانیمثبت ه انیدرک از ب

همچنین فحد  باشد. یدر افراد دچار عال م افسردگ ییزناشو تیفیک

ابرازگری  انیب نیارتباط ب یاکتشاف یررسه بب( 2108و حنیف )

زن  180و کیفیت زندگی زناشویی روانشناختی  ییو شکوفا هیجانی

و شوهر پرداختند نتایج نشان داد که ابرازگری هیجانی مثبت باعث 

شود از افزایش رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی آنها می

طرفی دیگر ابراز هیجان منفی باعث کاهش رضایتمندی زناشویی 

( در پژوهش 2104) چیاوپاچگردد. همچنین فیلیپویچ، گازدن و می

، عقاید غیرمنطقی و اجتناب شناختی های ناکارآمدخود نقش نگرش

با سازگاری زناشویی را مورد مطالعه قرار دادند نتایج نشان داد 

 شتریشود که ب یاعتقادات غیرمنطقی منجر به احساسات ناکارآمد م

و  گذاردتأثیر می كیدرک شده از هر دو شر ییزناشو یبر سازگار

 وارینگاجتناب شناختی باعث افزایش سطح تعارضات می شود. 

( در تبیین نقش مسا ل شناختی زوجین بر سطح صمیمیت 2109)

های زناشویی نشان داد زوجینی که زناشویی و کنار آمدن با تعارض

کنند سطح صمیمیت کمتر از راهبردهای اجتناب شناختی استفاده می

 کنند.زناشویی بیشتر و بالطبع تعارض زناشویی کمتری را تجربه می

نظری و پژوهشی ذکرشده، همچنین نظر به  به مبانی توجه با

تعارضات زناشویی بر کاهش عواطف و روابط مثبت بین  اینکه

ولدخانی، است ) تأثیرگذار زناشویی کیفیت و زوجین و پایداری

 اقداماتی (، ضرورت0981بخش و سلیمی بجستانی، محمودپور، فرح

 اام شوداحساس می زوجین زناشویی تعارضات میزان کاهش برای

 شناسایی را آن بر تأثیرگذار عوامل باید ابتدا امر این به دستیابی برای

 انجام هازوج در آن کم کردن برای را مناسبی اقدامات بتوان تا نمود

زناشویی و نقش آن  مدیریت تعارضات اهمیت به توجه با لذا. داد

های مربوط در پایداری سیستم خانواده و پیشگیری از طالق و آسیب

 به کمتر ایران داخل پژوهشی ادبیات در کهازآنجایی و انوادهبه خ

ابرازگری  و اجتناب شناختی ازجمله تأثیرگذار هایمؤلفه بررسی

 با پژوهش این است، هیجانی با تعارضات زناشویی پرداخته شده

در  یجانیه یو ابرازگر ینقش اجتناب شناخت هدف بررسی

 شد. یی انجامبینی تعارض زناشوپیش

 روش

جامعه  است.توصیفی از نوع همبستگی  حاضر، روش پژوهش

کننده به سرای زنان متأهل شهر تهران مراجعه پژوهش شامل تمامی

 یریگنمونه .بود 0989سال در تابستان  در 9و  2، 0های مناطق محله

و نمونه این پژوهش بر اساس جدول صورت در دسترس بود به

های این ندگان به سرای محلهکننفر از مراجعه 991شامل مورگان 

، روانشناختی یماریبنداشتن شرط ورود به پژوهش،  مناطق بود.

داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و تمایل به شرکت در پژوهش 



 0011ردیبهشت( ا)بهار، 89، شماره21دوره                                                                                                                وانشناختی                      مجله علوم ر

 

111 

 
 

 

ی هامالککه از طریق مصاحبه اولیه به دست آمد. همچنین  بود

پزشکی و نقص در پاسخگویی خروج شامل مصرف داروهای روان

پژوهش، پیش از اجرای  پس از انتخاب نمونه بود. هامهپرسشنا

نباشد، اطالعاتی  رگذاریها تا آنجا که در نتایج پژوهش تأثپرسشنامه

ها داده شد و پس از کنندهموضوع پژوهش به شرکت یدرباره

 ات الزم، شرکتحیضاطمینان از حضور داوطلبانه و پس از تو

زم به ذکر ال. کمیل کردندها را تپرسشنامهدر پژوهش  کنندگان

قی نظیر ضمانت الاست که در این پژوهش رعایت اصول اخ

پس از  .م شدالکنندگان اععات به شرکتالمحرمانه بودن اط

پرسشنامه به دلیل نقص در  4تعداد  هاپرسشنامهی آورجمع

 وارد تحلیل شد. پرسشنامه 920پاسخگویی کنار گذاشته شدند و 

 ابزار

با ( 0991ثنایی ذاکر و براتی ): 0ت زناشوییتعارضا ةپرسشنام

هدف سنجیدن هفت بعد اصلی تعارضات زوجین این پرسشنامه را 

هفت جنبه از  پرسش بوده، 02تدوین کردند. پرسشنامه شامل 

کاهش  :اند ازگیرد که عبارتتعارضات زناشویی را اندازه می

ت جنسی )سؤاال کاهش رابطه(، 9،8،08،20،21همکاری )سؤاالت 

، 00. 1های هیجانی )سؤاالت افزایش واکنش، (99، 29، 01، 01، 0

، 1افزایش جلب حمایت فرزند )سؤاالت  ،(00، 98. 90. 28، 22، 04

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود )سؤاالت  ،(94، 90، 20. 09

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان ، (91، 91، 29، 01، 4 ،02

جدا کردن (، 02، 01، 91، 21، 08و  0االت همسر و دوستان )سؤ

هر . (99، 92، 24، 21، 09، 9، 2امور مالی از یکدیگر )سؤاالت 

نمره به آنها  1تا  0شده که به تناسب پرسش پنج گزینه در نظر گرفته

و حداقل  201اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 

ساوی با تعداد است. حداکثر نمره هر خرده مقیاس م 02آن 

است. در این ابزار نمره بیشتر  1های آن خرده مقیاس ضربدر پرسش

و  به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است )ثنایی

پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی (. 0991، همکاران

خوبی برخوردار است. در مرحله تحلیل مواد آزمون پس از اجرای 

ماتی و محاسبه همبستگی هر پرسش با کل پرسشنامه و مقد

. پرسش اولیه حذف شده است 11پرسش از  09های آن، مقیاس

 آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه (0991ثنایی و همکاران )

                                                           
1. Marital Conflict Questionnaire(MCQ) 

 تا 1٫14 از هاخرده مقیاس پایایی ضریب و آوردند دست به 44/1

ای کرونباخ برای آلف (0981) دهقاندر پژوهش  .دست آمدبه  90/1

کاهش رابطه  ،19/1 یو برای کاهش همکار 10/1کل پرسشنامه 

جلب  افزایش ،10/1 های هیجانیافزایش واکنش ،41/1جنسی 

 ،41/1، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 90/1حمایت فرزند 

و جدا  90/1خویشاوندان همسر و دوستان  کاهش رابطه خانوادگی با

ی آمده است. آلفادستبه 48/1 ز یکدیگرکردن امور مالی ا

 بود. 12/1کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر 

 و کینگ توسط پرسشنامه این: 2هیجانی ابرازگری پرسشنامه

 پرسشنامه .است شده طراحی هیجان ابراز بررسی برای( 0881امونز )

 آن 0-1 مواد .دارد ماده شانزده و مقیاس زیر سه هیجانی ابرازگری

آن مربوط به  02-9 مواد مثبت، هیجان بیان مقیاس زیر به مربوط

آن مربوط به زیر مقیاس ابراز  04-09مقیاس صمیمیت و مواد 

 که است لیکرت شیوه به آن گذارینمره هیجان منفی است. روش

 تعلق 0 نمره مخالف، کامالً پاسخ به و 1 نمره موافق، کامالً پاسخ به

 گذارینمره روش 8 ،9 ،4 سؤاالت پاسخ مورد در .گیردمی

 نمره که بود خواهد متغیر 91 تا 08 از فرد کل نمرهت. اس معکوس

پایایی این مقیاس به  .است باالتر هیجانی ابرازگری بیانگر باالتر

ی ضریب آلفای کرونباخ برای کل روش همسانی درونی و محاسبه

از های ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابرمقیاس و زیرمقیاس

به دست آمد  49/1و  41/1، 41/1، 48/1ترتیب هیجان منفی به 

 ضریب از استفاده با مقیاس این پایایی (.0881)کینگ و امونز، 

 زادهمرتضوی و دهقانی ،زادهصالح ،شفیعی توسط کرونباخ آلفای

 هایزیرمقیاس و هامقیاس کل برای آن مقدار و شد بررسی( 0989)

 ترتیب به منفی هیجان ابراز و صمیمیت ابراز مثبت، هیجان ابراز

ی کرونباخ کل آلفا به دست آمد. 48/1و  10/1، 19/1، 10/1

 بود. 49/1پرسشنامه در پژوهش حاضر 

پرسشنامه اجتناب شناختی یك : 9پرسشنامه اجتناب شناختی

س ساخته الپرسشنامه خود گزارشی است که توسط سکستون و داگ

سؤال بوده و هدف آن سنجش  21شده است. این پرسشنامه دارای 

کننده، زنی افکار نگراناجتناب شناختی از ابعاد مختلف )واپس

کننده، استفاده از توجه جای افکار نگرانجانشینی افکار مثبت به

ها و اجتناب از موقعیت، برگردانی برای قطع روند نگرانی

                                                           
2. Emotional Expressiveness Questionnaire(EEQ) 
3. Cognitive Avoidance Questionnaire(CAQ) 
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ه افکار کننده، تغییر تصاویر ذهنی بساز افکار نگرانهای فعالفعالیت

 0از کامالً غلط ) کالمی( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت

پرسشنامه دارای پنج بعد بوده که است. این  (1تا کامالً درست 

زنی واپس بعد در زیر ارا ه گردیده است: سؤاالت مربوط به هر

جای جانشینی افکار مثبت به(، 00، 4، 1، 2، 0کننده )افکار نگران

استفاده از توجه برگردانی (، 21، 21، 01، 00، 0ننده )کافکار نگران

ها اجتناب از موقعیت(، 20، 09، 02، 01، 9)برای قطع روند نگرانی 

تغییر (. 22، 09، 04، 8، 1کننده )ساز افکار نگرانهای فعالو فعالیت

ضریب پایایی (. 20، 29، 08، 01، 9) یتصاویر ذهنی به افکار کالم

ها برای نمره آلفای کرونباخ در کل آزمودنیاین مقیاس به روش 

و به ترتیب برای خرده مقیاس  80/1کل اجتناب شناختی برابر 

، 98/1پرتی حواس  ،10/1، جانشینی فکر 81/1فرونشانی فکر 

و تبدیل تصورات به  81/1تهدیدکننده  حرک( م2119اجتناب از )

 ییایو پا ییروا. (2119، سکستون و داگاساست ) 90/1 افکار برابر

 ( انجام0998همکاران ) نژاد وتوسط بساک رانیپرسشنامه در ا نیا

 ریز یو برا 80/1 اسیکل مق یآن برا ییایپا بیو ضر دیگرد

 از اجتناب ،پرتیفکر، حواس ینیفکر، جانش یفرونشان یهااسیمق

 بیتصورات به افکار، به ترت لیو تبد دکنندهیمحرک تهد

ی کرونباخ آلفا .به دست آمد 90/1، 81/1،98/1،10/1،81/1

 بود. 48/1پرسشنامه در پژوهش حاضر 

محاسبه میانگین، انحراف ) ها از آمار توصیفیجهت تحلیل داده

و با استفاده از  SPSS25 افزارنرمها توسط استفاده شد. داده( معیار

آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل  یهاآزمون

 .شدند

 هايافته

ترین سن بود. کم سال 94 کنندگانن سنی شرکتمیانگی

بود.  سال 01کننده شرکت نیترمسنو  سال 20کننده شرکت

و  29/99کنندگان به ترتیب میانگین و انحراف معیار سن شرکت

از  ترنییپانفر دارای مدرک تحصیلی  90تعداد بود.  02/4

 19و  دیپلم و لیسانسدارای مدرک تحصیلی فوق 041دیپلم، فوق

نفر( نمونه را  91درصد ) 21لیسانس و باالتر بودند. همچنین فوق نفر

نفر( را زنان متأهل غیرشاغل  291درصد ) 49زنان متأهل شاغل و 

 0 جدول دری پژوهش هااسیمق یفیتوص یهاافتهیدادند. تشکیل می

 .است شده آورده
 

 ی تحقیقهااسیمقی توصیفی خرده هاافته. ی0جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین ری مقیاسشاخص آما

 01/1 -90/1 84/9 48/08 بیان هیجان مثبت

 -91/1 -10/1 29/0 04/02 صمیمیت

 -81/1 -19/1 10/2 09/8 ابراز هیجان منفی

 -18/1 -90/1 21/4 89/01 ابرازگری هیجانی

 98/1- 00/1- 11/4 01/09 کنندهزنی افکار نگرانواپس

 14/1- 11/1 99/0 11/02 فکار مثبتا ینیجانش

 09/1 10/1 11/9 12/01 توجه برگردانی

 98/1- 01/1 49/9 14/00 کنندهافکار نگران اجتناب از

 01/0- 11/1 91/1 94/00 یذهن ریتصاو رییتغ

 -98/1 11/1 18/9 91/49 یاجتناب شناخت

 40/1- 02/1- 20/9 14/009 تعارض زناشویی

 

 

 هیتوص یکل اریمع كبودن تك متغیری ی برای بررسی نرمال

ها ( نباشند داده-9، 9و کشیدگی در بازه ) کجیکه چنانچه  کندیم

ی هادادهاساس  بر (.2118از توزیع نرمال برخوردار نیستند. )ولیکن، 

یك از که شاخص کجی و کشیدگی هیچ شودیممشخص  0جدول 

آنها را  توانیمین نیست و بنابرا (-9، 9)ی بازهخارج از  هامؤلفه

 نرمال یا تقریب نرمال در نظر گرفت.

گزارش  2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول 

های اجتناب دهد که بین مؤلفهنشان می 2جدول  جینتا شده است.

 رییو تغ یابراز منفبه جز مؤلفه های ) یجانیهشناختی و ابرازگری 

. دارده منفی معنادار وجود ی( با تعارض زناشویی رابطذهن ریتصاو

ی با تعارض ذهن ریتصاو رییو تغ یابراز منفهمچنین رابطه بین 

 (.>p 11/1است )زناشویی مثبت معنادار 

عدم وجود اثر هم خطی بین ی نرمال بودن، مفروضهعالوه بر 

متغیرهای مستقل یکی از مفروضات رگرسیون است. این فرضیات را 

( بررسی VIF) انسیواررم ی تحمل واریانس و توهاشاخص

ازای هر  به .است. مقدار شاخص تحمل بین صفر و یك کنندیم

متغیر مستقل یك مقدار برای این شاخص وجود دارد، اگر مقدار 

این شاخص به یك نزدیك باشد نشان از این است که این متغیر با 

ی متغیرهای مستقل اثر هم خطی ندارد و اگر به صفر نزدیك هیبق

 زینVIF چنین شاخص . همدهدیمس این حالت را نشان باشد عک

عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای  دییتأدر صورتی نشان از 

طور اختیار کند. همان 2که مقداری کمتر از  دهدیممستقل را نشان 

حاکی از عدم وجود  هاافتهتمامی ی شودیممشاهده  9که در جدول 

 .استبین شاثر هم خطی شدید بین متغیرهای پی
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   . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

 00 01 8 9 1 4 1 0 9 2 0 شاخص آماری مقیاس

           0 . بیان هیجان مثبت0

          0 /98** . صمیمیت2

         0 -90/1** -91/1** . ابراز هیجان منفی9

        0 -01/1** 18/1** 41/1** . ابرازگری هیجانی0

       0 91/1** 90/1** 21/1** 28/1** کنندهزنی افکار نگراناپس. و1

      0 -08/1** 99/1** 09/1** 91/1** 02/1** افکار مثبت ینیجانش. 4

     0 94/1** 11/1 29/1** -28/1** 10/1 -04/1* توجه برگردانی. 1

    0 90/1** 04/1** 10/1** 91/1** -02/1 09/1** 99/1** کنندهافکار نگران اجتناب از. 9

   0 29/1** 91/1** 91/1** 22/1** -09/1* -04/1* 19/1 14/1 یذهن ریتصاو رییتغ. 8

  0 00/1** 91/1** 91/1** 90/1** 28/1** 90/1** -29/1** 92/1** 00/1** یاجتناب شناخت. 01

 0 -29/1** 22/1** -01/1* -04/1* -08/1** -04/1* -94/1** 90/1** -00/1* -99/1** .تعارض زناشویی 00
 

**P< 0/05, *P< 0/01 
 

از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها بود که باید فرض 

برای چك کردن این فرض  وجود همبستگی بین خطاها رد شود.

این فرض  دییتأاز آماره دوربین واتسون استفاده کرد. برای  توانیم

 قرار داشته باشد. 1/2تا  1/0الزم است که مقدار این آماره در بازه 

است که حاکی از صادق  شده 10/0این پژوهش این آماره برابر  در

 .استفرض بودن این پیش

در تحلیل رگرسیون خطی چندگانه اولین آزمون تست مدل 

بین تحقیق ی پیشرهایمتغ. در واقع اگر حداقل یکی از استکلی 

 دییتأپژوهشگر معنادار داشته باشد، مدل  تأثیرروی متغیر مالک 

 مدل رگرسیون آزمون شده است. 0. در جدول گرددیم
 

 . شاخص تحمل واریانس و عامل تورم واریانس9جدول

 شاخص های هم خطی چندگانه

 تورم واریانس تحمل واریانس متغیرهای پیش بین

 91/0 10/1 بیان هیجان مثبت

 42/0 42/1 صمیمیت

 80/2 90/1 ابراز هیجان منفی

 01/2 02/1 کنندهی افکار نگرانزنواپس

 40/0 40/1 افکار مثبت ینیجانش

 99/0 19/1 توجه برگردانی

 44/0 41/1 کنندهافکار نگران اجتناب از

 18/2 09/1 یذهن ریتصاو رییتغ

 

 

 نتایج رگرسیون عوامل اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی بر تعارض زناشویی .0جدول

F R 2R adj میانگین مجذورات آزادیهدرج مجموع مجذورات مدل
2 R sig 

 110/1 40/1 41/1 92/1 28/218 08/914 11/9 11/2908 رگرسیون

 - - - - - 11/0 11/901 18/194 باقیمانده

 - - - - - - 11/929 40/2991 کل
 

 

کمتر از  pشود مقدار مشاهده می 0طور که در جدول همان

، یعنی استار بودن مدل رگرسیون دشده است و نشان از معنی 10/1

بدست آمده معنادار  نییتع بیچندگانه و ضر یهمبستگ زانیم

)ضریب تعیین چندگانه( برابر  R2مقدار  در این پژوهش هستند.

اجتناب شناختی و شده است به این معنا که مؤلفه های  41/1

. کنند یم نییتعارض را تب انسیدرصد وار 41 ابرازگری هیجانی

R9 مقدار
 adj(در این پژوهشضریب تعیین تصحیح )شده  40/1 شده

 40اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی است، یه عبارت دیگر 

با توجه به معنادار  بینی تعارض زناشویی را دارند.درصد توانایی پیش

یکی از ضرایب بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام

معنادار در  تأثیرمتغیر یا متغیرها دیگر کدام عبارتصفر نیست و یا به

که نتایج آن در  شودیماستفاده  tاز آماره  مدل دارند. به این منظور

 شود.گزارش می 1جدول 

 جانیه انیبدهد عامل نشان می 1که نتایج جدول  طورهمان

توانستند  ی اجتناب شناختیهامؤلفهو  یمنف جانیابراز ه، مثبت

 گفت باید درمجموع .(>p 11/1کنند ) ینیبشیپتعارض زناشویی را 
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ی هاکنندهی نیبشیپی اجتناب شناختی هامؤلفهو مثبت  جانیه انیب

بودن ضرایب در واقع  یمنفو  یی هستندتعارضات زناشومنفی 

عوامل، سطح تعارضات  نیدهنده این است که با افزایش انشان

مثبت  یدهکنن ینیبشیپ یمنف جانیابراز هو  یابدکاهش می ییزناشو

 .است ییتعارض زناشو
 

. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در 1جدول

 معادله رگرسیون

 متغیر پیش بین

  ضرایب رگرسیون

استاندارد 

 نشده

استاندارد 

 شده
 t sigآماره 

 110/1 09/080  02/011 مقدار ثابت

 110/1 11/8- 90/1- 21/1- مثبت جانیه انیب

 00/1 42/0- 11/1- 10/1- صمیمیت

 110/1 21/8 28/1 91/1 ابراز هیجان منفی

 110/1 19/9- 02/1- 14/1- کنندهزنی افکار نگرانواپس

 110/1 19/0- 04/1- 02/1- افکار مثبت ینیجانش

 10/1 49/2- 19/1- 11/1- توجه برگردانی

 10/1 11/2- 14/1- 14/1- کنندهافکار نگران اجتناب از

 110/1 01/9- 09/1- 11/1- یذهن ریتصاو رییتغ

 

 

 گيریبحث و نتيجه

و  ینقش اجتناب شناختژوهش حاضر با هدف بررسی پ

یی انجام شد. نتایج بینی تعارض زناشودر پیش یجانیه یابرازگر

 کنندهبینیپیش یجانیه یو ابرازگر یاجتناب شناختنشان داد 

آمده اجتناب دستهای بهیافته یی زنان است. مطابقتعارض زناشو

این  کند.بینی تعارض زناشویی ایفا میشناختی نقش مؤثری در پیش

و  پهلوان(، 2109)و همکاران  فروینهای یافته همسو با یافته

( بود 2108) ( و هو و همکاران2109وارینگ )(، 0980)همکاران 

و های شناختی های خود نشان دادند که مکانیزمکه در پژوهش

اجتناب شناختی در تعیین سطح تعارضات و صمیمیت در روابط 

گری زوجین مؤثر است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که ابراز

های هیجانی زوجین بر میزان تعارضات زناشویی مؤثر است. یافته

کشاورز (، 2109) بای و همکاران هایاین پژوهش همسو با یافته

ویلسون و ، (2101)  و همکاران لگوونس (،0980و همکاران ) افشار

 ، دانکن و همکاران(2108) (، مازوکا و همکاران2101)همکاران 

 ( همسو بود.2108) فیحن( و فحد و 2109)

های این پژوهش در ارتباط با رابطه اجتناب در تبیین یافته

تالش توان گفت که گونه میشناختی و تعارضات زناشویی این

و  گرددمنجر به تولید اثر متناقض میبرای سرکوب افکار  بیشتر

انجام  هرچقدر هرکدام از زوجین تالش زیادی برای سرکوب افکار

به افزایش وقوع افکار  گیرد و منجردهد چرخه معیوبی شکل میمی

تواند سطح تعارضات را افزایش شود که این نیز میکننده مینگران

 هایهه با موقعیتراهی است که افراد در مواج دهد. اجتناب شناختی

از طرف  .دهند کنند تا به شرایط فشارزا پاسخزا انتخاب میاسترس

ها با افکاری که ناشی از تفاسیر واقعی هیجانکه دیگر ازآنجایی

تجربه درونی زوجین را غیرقابل  شوند ومی ادغامها هستند تجربه

را  ییهاها و چالشتنشبا تأثیر بر رفتار زوجین،  و کنندتشخیص می

زوجینی که (. 2109مورتنسن، آورد )خواهد  وجودبرای آنها به 

باشد، بیشتر در باب فکری خود درگیر  الشناختی در آنها با اجتناب

و افزایش تعارض شده و همین امر باعث نارضایتی زناشویی 

شناختی ممکن است اثرات مخرب . اجتناب شودزناشویی آنها می

 ها وخاص کنار آمدن در وضعیت هایاستراتژی بر استفاده از

 اجتنابافراد دارای و  زا را به همراه داشته باشدموقعیتهای استرس

روداز، )ی بیشتری دارند پذیرباال، در برابر استرس آسیب شناختی

( بر این 2109وارینگ ) .(2101لدرمن، مارگراف، بکر و کراسکه، 

سطح صمیمیت باور است که مسا ل شناختی زوجین تأثیر زیادی بر 

 شناختی اجتنابهای زناشویی دارد. زناشویی و کنار آمدن با تعارض

درواقع حاکی از نادیده انگاشتن همسر، همکاری نکردن و پاسخگو 

زوجین است که این خود نیز  ها و مشکالتبه احساس نبودن

زوجینی که در حل مشکالت . تواند موجب تعارضات بیشتر شودمی

های کنند ناراحتیجتناب شناختی استفاده میزندگی از ا و مسا ل

روانشناختی و تعارضات زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد. 

موجب کاهش تعارضات  استفاده نکردن از اجتناب شناختی

زناشویی خواهد شد. همسرهایی که درگیر اجتناب شناختی هستند 

حل  درجای استفاده از گفتگو و همکاری در برخورد با مشکالت به

کنند که درنهایت به های اجتنابی استفاده میمسا ل بیشتر از شیوه

گیری عاطفی، سکوت و باال رفتن شدت تعارضات سمت فاصله

 شود.می

تبیین رابطه ابرازگری هیجانی با تعارضات زناشویی  درهمچنین 

هیجانی در  بعداز توان گفت که زوجین با ابرازگری مناسب می

را تشخیص  خودعواطف و احساسات ، آوررنجمسا ل با مواجهه 

 بهتری شیوهو به  فهمندمیآن را  نهفته در های، مفهومدهندمی

کنند. این می همسرشان ابراز هخود را ب و عاطفی هیجانی هایحالت
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مندی کمتری در که مهارت و توان همسرانیدر مقایسه با  همسران

ناراحت های تجربه با لهمقاب شیوه را ندارند، درخود  اتابراز هیجان

 همسررا در ارتباط با  بیشتریو سازگاری  کنندبهتر عمل می کننده

ابراز هیجانی و ناتوانی در بیان  به دلیل عدم دارند. از طرف دیگر

زا سازگاری با شرایط تنش احساسات خود توانایی محدودی در

افرادی شود در تخلیه هیجان به مشکل بخورند اما میدارند که باعث 

برند به احتمال زیادی به شیوه که از ابراز هیجان مناسب بهره می

توانند با همسرشان ارتباط برقرار کرده و بر میزان مؤثرتری می

تبع آن سازگاری صمیمیت، احساسات مشترک و همدلی خود به

دانکن، فوتریس و برایانت زناشویی تأثیر مثبت خواهد داشت. 

بینی را فاکتور بسیار مهمی در پیش ( ابرازگری هیجانی2109)

توان میکیفیت زناشویی و سازگاری زناشویی گزارش کردند. 

قبیل ناراحتی، لذت،  ای از احساساتی ازگفت که ازدواج منبع عمده

ترین ها خود از عمیقعشق، نفرت، عصبانیت و ترس است که این

این  فهم و درک زوجین از نحوه ها و هیجانات آدمی است.احساس

ها و شیوه مدیریت آنها هیجانات، گفتگو درباره این احساس

تواند نقش ویژه در بهبود تعارضات زناشویی ایفا کند. زوجین می

های خود را با هم در دارای ابراز هیجان مثبت هیجانات و احساس

میان گذاشته، بیشتر احساس همدلی و درک شدن را دریافت 

ای از کلمات و بیان در جهت مندانهو هوش کنند و به گونه مؤثرمی

کنند که این خود باعث ها استفاده میها و سوءتفاهمرفع دلخوری

تواند نقش یابراز هیجان م شود.سطح تعارضات زناشویی می کاهش

اجتماعی داشته باشد. افرادی که هیجانات خود را  مهمی در روابط

و بین فردی تی روانشناخ دهند، خیلی کمتر دچار اختالالتمی بروز

 (.2101داویال، ودارزیك و بهاتیا، شوند )می

هایی بود دارای محدودیت هاپژوهش حاضر مانند بیشتر پژوهش

و با توجه به اینکه پژوهش در شهر تهران انجام شده است و در آن 

گیری در دسترس استفاده شد و زمینه اجتماعی و از روش نمونه

واند مؤثر باشد، باید جانب احتیاط را تبافت فرهنگی در این زمینه می

ماهیت طرح پژوهش همچنین  در تعمیم نتایج آن در نظر گرفت.

توان به روابط حاضر توصیفی از نوع همبستگی است بنابراین تنها می

توان از نتایج پژوهش روابط علّی را بین متغیرها استناد کرد و نمی

ارش دهی استفاده استنباط نمود. در مطالعه حاضر از روش خودگز

کنندگان را تحت شده است که ممکن است صحت پاسخ شرکت

 دهد.دهد، لذا توانایی تعمیم نتایج را کاهش می ثیر قرارأت

و مشاوران حوزه خانواده و سایر متخصصان الزم  درمانگران

است تأثیرات متغیرهای مختلف روانشناختی را جهت کاهش 

گیرند و از طریق باال بردن تعارضات زناشویی آنها را در نظر ب

های زوجین به کیفیت زندگی زناشویی و کاهش تعارضات مهارت

توان از نتایج این پژوهش در زناشویی آنها کمك کنند. همچنین می

مشاوره پیش از ازدواج یاری جست، میزان این متغیرها را در آنها 

ه ایشان هایی را ببررسی کرده و متناسب با آن پیشنهادها و راهنمایی

 ارا ه داد.

 منابع
واکنش به (. 0980) حمدعلیم ،و مظاهریرشته ف، موتابیینا؛ م، پهلوان

پزشکی و مجله روان ای بین نسلی.تعارض زناشویی: مطالعه
 .200-212، (9) 20. روانشناسی بالینی ایران

های مقیاس(. 0991) علیرضاپور، بوستانی اهره؛ وبراتی، ط اقر؛ذاکر، بثنایی
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 و سعودم ،اسدی هیمه؛ف، چیقهوه اطمه؛ف ،عابدینیسین؛ ح ،کشاورز افشار

نی و عوامل نقش ابرازگری هیجا (.0980هرا )ز ،بخشیجهان

 آسیببینی رضایت زناشویی زنان. جمعیت شناختی در پیش
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. ترجمه درمانیخانواده(. 0981) ربرتهگلدنبرگ،  و گلدنبرگ، ایرنه

 مهرداد فیروز بخت. تهران: نشر رسا.
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