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 2شماره  /4دوره  /4911 تابستان /سی زنروانشنافصلنامه 

 
 14-52های صفحه ،2، شماره 4، دوره 4911 تابستان

  
 

روان  ،یتگافیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه ییناگو یانقش واسطه

 در زنان ییزناشو یو نشخوار خشم با دلزدگ یرنجورخوئ

 
 3نجمه آگنج ،2*یشراره الهوت ،1یسادات جمال دهیسع

 

 
 22/41/4911پذیرش مقاله:                            41/41/4911اصالح مقاله:                              22/42/4911دریافت مقاله: 

 

 

   چکیده               

 یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه یناگوئ ایواسطهنقش  نییتب یپژوهش با هدف اصل نیا

و از نوع  یفی. پژوهش حاضر توصرفتیزنان شهرستان استهبان انجام پذ یزناشوئ یو نشخوار خشم با دلزدگ

 نیدادند. از ب لیتشک 12-12 لزنان شهرستان استهبان در سا هیپژوهش را کل یجامعه آمار بود. یهمبستگ

 آوریعجم یب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براساده انتخا یتصادف گیرینمونهزن به روش  454 یآمارجامعه 

. بعد دیاستفاده گرد یزناشوئ ینشخوار خشم با دلزدگ ،یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما هایمقیاساز  هاداده

 لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر کنندگانشرکت ات، نمرهادادهو استخراج  آوریجمعاز 

نشان  ریمس لیحاصل از تحل جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هی( مورد تجزSPSS) ینرم افزار آمار لهیو به وس ریمس

زنان  یزناشوئ ینشخوار خشم با دلزدگ ،یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه یداد که ناگوئ

و  یوئروان رنجورخ ،یافتگیزیتما نینشان داد که ب هایافته نی. همچنکندمی فایا یمعنادار ایواسطه قشن

  وجود دارد. یزنان رابطه معنادار یزناشوئ ینشخوار خشم با دلزدگ

 یزناشوئ ینشخوار خشم، دلزدگ ،یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما ،یجانیه یناگوئ ها:کلیدواژه

 

 

                                                   

 ، ایراناستهبان، دانشگاه آزاد اسالمی، استهبان، واحد مشاوره. دانش آموخته کارشناسی ارشد 4

 رانیاستهبان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد استهبان، ، استادیار گروه مشاوره نویسنده مسئول:. 2

 رانیاستهبان، ا ،یگروه مشاوره، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. 9
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 مقدمه
 سالمت .است جامعه در اصلی نهادهای از یکی خانواده

 دارد بستگی آن جامعه هایخانواده سالمت به جامعه یک

 از باید خانواده اعضای سالم، یخانواده یک داشتن برای و

 باشند برخوردار مطلوبی فردی روابط بین و روانی سالمت

فردی  رشد و گیریشکلاساس  .(4915)ابراهیمی، 

 یک اگر ؛است زوجین یرابطه اعضای خانواده تکتک

 ردهک برقرار هم با خوبی و سالم ارتباط زوج یک یا خانواده

 سالم ایجامعه متعاقباً و سالم خانواده ایجاد به توانمی باشند

 این هایپایه از یکی عشق و محبت. کرد حاصل اطمینان

. (2444 ،، نیل، هامر و ایسکسونپاینزاست ) سالم ارتباط

ند، ک پر را زندگیشان خأل تا دهدمی قول افراد این به عشق،

 به و ندک توجیه را موجودیتشان ببرد، بین از را شانتنهایی

 عتوق آنان نهایت در و کند هدیه ابدی سعادت و امنیت هاآن

 به و دهد کاهش را مشکالتشان که دارندرا  ایرابطه

 دست هدف این به که هنگامی ؛ببخشد معنا زندگیشان

 دلزدگی دچار و آورده رو نا امیدی و یاس به یابندنمی

 فرسودگی دردناک حالت زناشویی دلزدگی. شوندمی

 که ازدسمی متأثر را کسانی که است روانی و عاطفی جسمی،

 از لزدگید. ببخشد معنا زندگیشان به رویایی عشق دارند توقع

 زبرو ناگهانی ندرت به که است تدریجی روند یک عشق

 و ازدبمی رنگ تدریج به عشق و صمیمیت واقع در ،کندمی

 برای. شودمی عارض عمومی خستگی احساس آن با همراه

 ستا معنابی و تهی زندگی اندشده دلزدگی دچار که افرادی

 بروز زمانی حالت این (.4921، )پاینزندارد  اهمیتی دیگر و

 ،هایشانتالش رغم به شوندمی متوجه زوجین که کندمی

جهان  در هاآن داد، نخواهد و نداده معنا زندگی به شانرابطه

 ساحسا به شروع رو این از و اندنکرده احساس تفاوتی شان

 دلزدگی .کنندمی دلزدگی و بودن ناامید بودن، بیچاره

 و همسر از غیرواقعی توقعات از ایمجموعه علت به زناشویی

 هاینشیب و فراز و هاواقعیت ،هااسترس با توأم ازدواج

 کیی که کندمی بروز زمانی حالت این؛ کندمی بروز زندگی

                                                   
1. Bowen 

2. Gladding 

 ستنی قائل ارزش رابطه برای دیگر طرف اندازه به زوجین از

 ،شودیم گرفته نادیده طرفین از یکی نیازهای ترینمهم یا و

 و دهش کمرنگ زناشویی صمیمیت و رضایت صورت این در

 .(2442 )پاینز، رودمی بین از بودن هم با دلیل یا

 ینترمهمیکی از  ،دهدها نشان مینتایج بسیاری از پژوهش

خصیتی ش هایویژگیزناشویی،  دلزدگی یهابینی کنندهپیش

ها دیدگاهاز بانفوذترین (. 4921یوسفی، ) استو روانی فرد 

است که بر روابط  4ی تمایزیافتگی بوئندر این زمینه، نظریه

اولیه در خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر 

ی ظهور درجه(. 2445جوییت و چان، نگ، ای)داند می

تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزان توانایی فرد برای 

است  (هیجانی)سی جداسازی فرایند شناختی از فرایند احسا

 رآیندیف یافتگی کلی تمایز طور به ؛کندیفرد تجربه م که

 خود مسیر و جهت گیرندمی یاد شوهر و زن آن در که است

 ودهایرهنم درگیر دائماً آنکه بی کنند، ترسیم زندگی در را

گباشند ) همسرشان یا خانواده  ترجمه ؛2444، 2گالدین

 سطح است معتقد بوئن(. 4912رسولی،  و اسماعیلی تاجیک

 در و دمی آی دست به اشاصلی خانواده در فرد تمایزیافتگی

 بوئن پیروان. (2444 ،9ماینارد) گذاردمی اثر او آینده زندگی

 دهارتباطی آموخته ش سبک که دارند گرایش افراد معتقدند

 و همسرگزینی در شوندمی بزرگ آن در که ایخانواده در

 به را مشابهی الگوهای و کنند تکرار مهم روابط سایر

. (4919)هنرمند، ساداتی و سودانی،  دهند انتقال فرزندانشان

 تجربه خود اصلی خانواده در فرد که را روابطی و نقش

 رفتاری هایمدل. اوست آینده رفتار برای ایپایه ،کندمی

 ویژه به شخصی، روابط در سازگاری بر تواندمی خانواده

 هدف کلی طور به. بگذارد تأثیر ازدواج مانند صمیمی روابط

 راتتغیی به فرد سازگاری میزان افزایش خودمتمایزسازی،

 (4111، 1منل)تایت کاهش اضطراب است نتیجه در و زندگی

 نظر رد زناشویی هایناسازگاری با ارتباط در اگر مسئله این و

 واهدخ زناشویی صمیمیت سطح دهنده افزایش شود، گرفته

یکی دیگر از صفات شخصیتی مرتبط با دلزدگی  .بود

3. Maynard 

4. Titelman 
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 2شماره / 4/ دوره 4911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 هایویژگیکه از میان  استزناشویی، روان رنجورخوئی 

ویی دارا ارتباط را با کیفیت روابط زناش ترینپیوستهشخصیتی 

که در  هاییمدل. یکی از (4919)هرمند و همکاران،  است

عوامل شخصیتی مطرح است مدل پنج عاملی  تأثیرخصوص 

. پژوهشگران با استفاده از این مدل نقش استشخصیتی 

. اندردهکشخصیتی را در روابط زناشویی بررسی  هایویژگی

، یگرایبرون، نژندیرواناین مدل، پنج ویژگی شخصیتی 

ی را بررس شناسیوظیفه، توافق پذیری و پذیریانعطاف

(. از میان این پنج عامل 4112، 4)کاستا و مک کری کندمی

 بینیشپیقدرتمندترین  نژندیروانیژگی بزرگ شخصیت، و

کننده عدم ثبات رابطه و نارضایتی زناشویی است )رابینز، 

ت ن2444، 2کاسپی و موفا (. 2441و همکاران،   9؛ واتسو

قبلی، دو عامل برای پریشانی و آشفتگی در  هایپژوهش

 زناشویی آشکار یا هایتعارضروابط زناشویی تحت عنوان 

را  یا به عبارتی دلزدگی تفاوتیبیو  عدم توافق و دلسردی

وزف و ج میشل، کاستلونی، هرینگتون،) اندکردهشناسایی 

ن از سویی نشخوارگری، فرایند تکرار  (.2442، 1همکارا

 هایهتجربشونده و اغلب اجتناب ناپذیر فکر کردن در مورد 

گذشته است. به عبارتی دیگر، نشخوارگری به توجه متمرکز 

 هایهیجانشخصی و اهداف حل نشده،  هاینگرانیمکرر بر 

 ،عشقیمنفی اشاره دارد ) هایهیجانمنفی، علل و پیامدهای 

، نشان داده است افرادی که به نشخوار و هاپژوهش(. 4911

خشمگینانه خود را  هایهیجان، پردازندمینشخوار خشم 

اخیر  هایپژوهشنتایج  طبق .بخشندمیتداوم یا شدت 

شم، افراد را برای درگیر شدن در رفتار نشخوار خ

از دلزدگی  منفی ناشیبرای تنظیم هیجان  آمیزخشونت

(. 4911امیرهنده و همکاران، ) .کندمیزناشویی با انگیزه 

 داخلت فرد کارهای با و بوده آزارنده تواندمی فکری نشخوار

 به تمایل به عنوان فکری نشخوار خاص به طور. کند ایجاد

 سترسا باعث و بوده زااسترس نشانگان روی بر مکرر تمرکز

 (.4911فرهمند، ) است استرس این از برگرفته و شده

                                                   
1. Costa & McCrae 

2. Robins,Caspi,& Moffitt 

3. Watson 

4. Herrington, Mitchell, Castellani,Joseph 

ناگویی هیجانی، ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات 

. شودمینامیده   1ناگویی خلقی هاهیجانو تنظیم   5هیجانی

متشکل از دشوار در  چندوجهیناگویی خلقی سازه ایست 

بدنی  هایتهییجشناسایی احساسات، تمایز بین احساسات و 

مربوط به انگیختگی هیجانی، قدرت تجسم محدود و 

ت ضرغام حاجبی و )  2دشواری در توصیف احساسا

 که دهندمی نشان زیادی شواهد(. 4911صحرانورد، 

 با هیجانات ابراز و شناسایی در دشواری و خلقی ناگویی

 التهابی بیماری چون فیزیکی سالمتی مشکالت از بسیاری

 سردردهای و بدنی درد اختالل پشت، مزمن درد ،هرود

در  مؤثر. رضایت زناشویی یک عامل دارند ارتباط تنشی

بقای زندگی زناشویی است. دستیابی به چنین امری مستلزم 

در  رمؤثتوانایی ابراز هیجانات مثبت و برقراری ارتباطات 

نشان داده است که از جمله  هاپژوهشتعامالت زوجی است. 

عوامل دخیل در نارضایتی زناشویی، ناگویی هیجانی و 

 (.4911، کوچکی امیرهندهمشکالت بین شخصی است )

اگرچه تحقیقات پیشین به بررسی متغیرهای مورد نظر به 

به عمل  هایبررسی، اما بر اساس اندپرداختهصورت ساده 

پژوهشی، تاکنون الگویی که تمام این  هایپیشینهر آمده د

متغیرها را در خود جای داده باشد، مورد آزمون قرار نگرفته 

 شودیمپاسخ داده  سؤالبنابراین در این پژوهش به این ؛ است

 امعناداری در ارتباط ب ایواسطهکه آیا ناگویی هیجانی نقش 

گی با دلزدتمایزیافتگی، روان رنجورخویی و نشخوار خشم 

 ؟کندمیزناشویی ایفا 

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

تگی همبس -توصیفی کندمی، روشی که دنبال یشناسروش

کلیه زوجین شهرستان  جامعه آماری این پژوهش شامل است.

نفر  454 نمونه پژوهش حاضر را .است 12-12استهبان در سال 

خاب که برای انت انددادهاز زوجین شهرستان استهبان تشکیل 

5. Cognitive processing 

6. Alexithymia 
7. Difficulties Describing Feelings 
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 گیری تصادفی ساده استفاده شد.گروه نمونه از روش نمونه

رضایت  -4ورود به پژوهش عبارت بودند از  هایمالک

عدم ابتال  -9نوشتن داشتن حداقل سواد خواندن و  -2آگاهانه 

سال از زندگی  9حداقل گذشتن  -1 یروانحاد  هایبیماریبه 

 مشترک زوجین.

 ابزار پژوهش

 مقیاس این: TAS-20تورنتو  خلقی. مقیاس ناگویی 1

 توسط 4111 سال در و شد تیلور ساخته توسط( 4121) سال در

 اگویین مقیاس هاسال. شد نظر تجدید تیلور و پارکر بگبی،

 هساز برای گزارشی خود مقیاس تنها ،سؤالی 21 تورنتو خلقی

 سبمنا بالینی کار و هاپژوهش برای که بود خلقی ناگویی

 هاییتالش زمان آن از .بود عاملی 1 ساختار دارای و شد قلمداد

 اینکه تا گرفت انجام مقیاس این بهبود و ارتقاء برای

 با ابتدایی، نسخه در عاملی 1 ساختار برخالف پژوهشگران

 آزمون این برای عاملی 2 تائید به اکتشافی عاملی تحلیل

 یخلق ناگویی مقیاس دوم شده نظر تجدید نسخه. رسیدند

 آزمون یهاول سازندگان برای پیشرفتی که بود سؤالی 24 تورنتو

 هشپژو در که دریافتند همکاران و بگبی. رسیدمی نظر به

 که است ساختاری عامل سه واجد  TAS-20ها آن اعتباریابی

 یزن دیگر هایپژوهش. داشت همخوانی خلقی ناگویی سازه با

 برسی و ؛4111 همکاران، باخ و) کردند حمایت نتایج این از

 این در(. 4914 بشارت و گنجی، از نقل به ،4111 همکاران،

 در دشواری مقیاس زیر سه در خلقی ناگویی سازه مقیاس،

 با رتفک و احساسات توصیف دشواری احساسات، تشخیص

 شامل اول مقیاس خرده. شودمی ارزیابی خارجی گیریجهت

 در آزمودنی توانایی که( 4-9-1-2-1-49-41) است ماده 2

 را نیبد هایحس با احساسات میان تمایز و احساسات شناسایی

-1-44-42-42) دارد ماده 5 دوم زیرمقیاس. کندمی ارزیابی

 است رقاد آیا که این و احساسات بیان در شخص توانایی که( 2

 را خیر یا کند بیان لغات قالب در را خودش احساسات

-41-42-41-24) دارد ماده 2 سوم مقیاس خرده. سنجدمی

 در فرد شدنعمیق و نگریدرون میزان و( 45-44-2-5

 مرهن شیوه کند.می بررسی را دیگران و خود درونی احساسات

 5 تا مخالف کامالً= 4) لیکرت مقیاس اساس بر آزمون گزاری

 صورت به 41 و 42 ،44 ،1 سؤاالت تنها. است( موافق کامالً=

 این در آزمودنی نمره حداقل. شودمی گزاری نمره معکوس

: 14تا  24 بین نمره .است 444 آن حداکثر و 24 پرسشنامه

 مرهن مشکل فرد در زمینه بیان و تشخیص احساسات کم است.

مشکل فرد در زمینه بیان و تشخیص احساسات  :14تا  14بین 

: مشکل فرد در زمینه بیان و 14نمره باالتر از متوسط است. 

اس مقی سنجیروان هایویژگی تشخیص احساسات زیاد است.

 ائیدتمتعدد بررسی و  هایپژوهشناگویی هیجانی تورنتو در 

شده است؛ در نسخه فارسی این مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ 

و سه زیر مقیاس دشواری در  %25برای ناگویی هیجانی کل 

 %25، دشواری در توصیف احساسات %22ایی احساسات شناس

محاسبه شد که نشانه همسانی درونی  %22و برای تفکر عینی 

روایی  (.4911یاقوتیان و همکاران، است )خوب مقیاس 

هم برحسب همبستگی بین  مقیاس ناگویی هیجانی زمانهم

هوش هیجانی،  هایمقیاساین آزمون و  هایمقیاسزیر

ی و بررس شناختیروانو درماندگی  ناختیشروانبهزیستی 

 قرار گرفت. تائیدمورد 

ی این پرسشنامه فرم اولیه: (DSI) تمایز خود مقیاس. 2

 2449شد و در سال  ( ساخته4112)توسط اسکورن و فریدلندر 

توسط اسکورن و اسمیت، مورد تجدید نظر قرار گرفت و 

مبنای ماده بر  11ی نهایی آن توسط جکسون در پرسشنامه

های آیتم. (2449اسکورن و اسمیت، ) ی بوئن ساخته شدنظریه

در مورد من  اصالً) 4این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از 

 (در مورد من صحیح استالً )کام1تا  (صحیح نیست

شوند. این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس گذاری مینمره

 ،91 ،94 ،21 ،24 ،42 ،41 ،44 ،1 ،4)سؤاالت  یجانیهواکنش 

 ،22 ،29 ،41 ،45 ،44 ،2 ،1من )سؤاالت ، موقعیت (14 و 92

 ،41 ،42 ،2 ،9 ،2)سؤاالت  یعاطف(، گسلش 19 ،14 ،95 ،94

 )سؤاالت گرانیدو آمیختگی با  (12 ،91 ،91 ،92 ،22 ،21 ،24

نمره . است (11 ،15 ،11 ،92 ،99 ،21 ،25 ،22 ،42 ،49 ،1 ،5

)ابداً در  اینقطه 1طیف لیکرت  صورتبهگذاری پرسشنامه 

تا کامالً در مورد من صحیح است  4مورد من صحیح نیست = 

 این به. گیردمی تعلق 1 تا 4 بین اینمره سؤال هر به .است( 1= 

. شودمی داده 1 نمره 1 گزینه به و 4 نمره 4 گزینه به که صورت
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 11 یی                                                     زناشو یو نشخوار خشم با دلزدگ یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه ییناگو یانقش واسطه 

 2شماره / 4/ دوره 4911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 گذاری نمره هاسؤال .است 221 پرسشنامه نمره حداکثر

 نمره. است شده مشخص سؤاالت جدول در دارند معکوس

 یافتگی ایزتم ترپایین سطوح دهنده نشان پرسشنامه این در کمتر

به معنای میزان تمایزیافتگی پایین  445تا  11 نمره بین .است

به معنای میزان تمایزیافتگی  414تا  445افراد است. نمره بین 

ه معنای میزان ب 414باالتر از  نمرهمتوسط افراد است 

وسط ضریب آلفای گزارش شده ت تمایزیافتگی باال افراد است.

 22/4 ی تمایزیافتگی خوداسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه

ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش  (4925) است. یونسی

ی این المحاسبه کرد که پایایی با 25/4آلفای کرونباخ 

 -ضریب آلفا در پژوهش پلج  همین .دهدپرسشنامه را نشان می

 به دست آمد )پلج 21/4انجام گرفت  2441پوپکو که در سال 

در (. 4922به نقل از ثنائی و همکاران،  ؛2441پوپکو،  –

پایایی کل آزمون  (4914) پژوهش جهان بخشی و کالنترکوشه

 هایمقیاسو برای خرده  11/4با روش آلفای کرونباخ 

من، گریز عاطفی و هم  عاطفی، جایگاه پذیریواکنش

و  14/4، 11/4، 29/4آمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب 

محاسبه گردید. در پژوهش حاضر، پایایی این پرسشنامه  25/4

ی ضریب آلفای کرونباخ برای خرده از طریق محاسبه

و  گریز عاطفیپذیری عاطفی، جایگاه من، واکنش هایمقیاس

به  11/4و  22/4،19/4،21/4آمیختگی با دیگران به ترتیب هم

 تگییاف تمایز پرسشنامه روایی از اطمینان منظور به .دست آمد

 هک شد نظرخواهی زمینه این در نظرانصاحب از نفر 44 از خود

 .دادند قرار تائید مورد را ابزار این محتوایی روایی

 نزیوسط پاپرسشنامه ت نیادلزدگی زناشویی: پرسشنامه . 3

 یدهندهاست که نشان  سؤال 24( ساخته شده و شامل 4111)

 یتگسه مولفه خس یپرسشنامه دارا نیاست. ا ینشانگان دلزدگ

 اسیقم نیاست. در ا یجسم یو خستگ یروان یخستگ ،یعاطف

نمره  یاست و حد باال شتریب ینمرات باالتر نشان دهنده دلزدگ

 رشتی، درجه بهانمره ری. در تفساست 24نمره،  نییو حد پا 412

وجود  دهنشان دهن 5درجه  ،ینشانگر لزوم کمک فور 5از 

نشان دهنده  9درجه  ،یحالت دلزدگ انگرینما 1بحران، درجه 

نشان دهنده وجود  زیآن ن کمتر ازو  2و درجه  یخطر دلزدگ

 یه براپرسشنام نیا ییبازآزما ییایپا بیضر. رابطه خوب است

و  21/4دوره دو ماهه  کی ی، برا21/4ماهه  کیدوره  کی

کرونباخ آن  یآلفا بیو ضر 11/4دوره چهارماهه  کی یبرا

پرسشنامه با  نیگزارش شده است. ا 19/4تا  14/4 نیب زین

مثبت مانند نظر مثبت در مورد ارتباط،  یارتباط هایویژگی

 احساس ،ییخودشکوفا ت،یاحساس امن لمه،مکا تیفیک

و نانر،  نزیداشت )پاپ داریمعنی یهمگرا ییروا یهدفمند

 چیانر ییزناشو تیپرسشنامه با رضا نینمرات ا نیهمچن(. 2449

افتخار، آمال زاده،  ،یداشت )نادر یمنف دارمعنی یهمبستگ

 یآلفا بیضر( 4921) یدینو(. 4914 ،ی؛ نقل از دهقان4922

 21/4 ینفر 214نمونه  کیپرسشنامه را در  نیا خکرونبا

 ،یو شاکرم یریزهراکار، مع ا،یگزارش کرد )به نقل از داورن

4911.) 

این مقیاس  :(ARSپرسشنامه نشخوار فکری خشم ). 4

( ساخته شده است و 2444توسط سوکودولسکی و همکاران )

و  های برانگیزاننده خشم موجودتمایل به تفکر درباره موقعیت

. این گیردمیهای خشم درگذشته را اندازه یادآوری دوره

بعد  "عامل است: پس اندیشه خشم 1آیتم و  42مقیاس شامل 

، "کنماز مجادله با شخصی در خیالم مدام با او دعوا می

ر شده فک در حقمهایی که درباره بی انصافی "خاطرات خشم

بعد از یک تعارض،  "جوییانتقام، افکار "کنممی

 "و فهم علل "دارم جوییانتقام دربارهزیادی  هایپردازیخیال

. نمره "ندکنکنم که چرا مردم با من بدرفتاری میبه این فکر می

 1)هرگز( تا  4ای از نقطه 1گذاری بر اساس طیف لیکرت 

تا  1. نمرات خرده مقیاس پس اندیشه خشم از است)همیشه( 

 اندیشهاست. نمرات باال در این مقیاس نشان دهنده پس  12

فهم  و جوییانتقام. نمرات خرده مقیاس افکار استباالی خشم 

نشان  هامقیاسباشند و نمرات باال در این می 22تا  1علل از 

و صرف زمان زیادی برای فهم علل  جوییانتقامدهنده افکار 

 95تا  5رخدادها است. نمرات خرده مقیاس خاطرات خشم از 

خاطرات خشم  یدهندهنشانس است و نمرات باال در این مقیا

 یدهندهنشانباال در کل مقیاس  . همچنین نمراتاستزیاد 

سطوح باالیی از نشخوار فکری خشم است. آلفای کرونباخ 

 ،22/4 جوییانتقامافکار  ،21/4برای پس اندیشه خشم 

 19/4برای کل مقیاس  و ،22/4فهم علل  ،25/4خاطرات خشم 
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 جمالی و همکاران                                                                                                                                                                              15

 2شماره  /4دوره  /4911 تابستان /سی زنروانشنافصلنامه 

(. در 2444و همکاران، گزارش شده است )سوکودولسکی 

و برای  24/4پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

خاطرات  ،21/4 جوییانتقامافکار  ،22/4پس اندیشه خشم 

 به دست آمده است. 12/4و فهم علل  ،11/4خشم 

پرسشنامه (: NEO) یتیشخص هایویژگیپرسشنامه . 5

است که در  NEO آزمونجانشین  NEOPI-Rشخصیتی 

 این توسط مک کری و کاستا تهیه شده بود. 4125سال 

خصوصیت در هر عامل  1عامل اصلی شخصیت و  5پرسشنامه 

بر این اساس  ؛ وگیردمیخصوصیت را اندازه  94یا به عبارتی 

پرسشنامه  این .دهدمیارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه 

است و  شخصی هایگزارش( برای Sدارای دو فرم یکی )

از کامالً موافق تا کامالً مخالف  یادرجهپنج  سؤال 214شامل 

و متناسب  شودمی یبنددرجهاست که توسط خود آزمودنی 

( یا تجدید Rدیگری فرم ) ؛ ومردان و زنان در تمام سنین است

است.  گرمشاهده هایبندیدرجهنظر شده نام دارد و بر اساس 

بوده با این تفاوت که با  السؤ 214این فرم نیز دارای همان 

به طور  تواندمی( هم R) فرم .شودمیضمیر سوم شخص شروع 

مستقل برای ارزیابی شخصیت به کار رود و هم به عنوان 

( و یا روایی آن مورد Sشخصیِ فرم ) هایگزارشمکملی برای 

(. این پرسشنامه فرم 4924استفاده قرار گیرد )گروسی فرشی،

( نیز دارد که یک پرسشنامه NEO-FFI)کوتاهی نیز به نام 

عامل اصلی شخصیت به کار  5سؤالی است و برای ارزیابی  14

خیلی محدود باشد و اطالعات  آزموناگر وقت اجرای  رودیم

 .شودیمکلی از شخصیت کافی باشد از این پرسشنامه استفاده 

سوی دیگر اجرای این آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به  از

آن از اعتبار باالیی برخوردارند و  هایمقیاسصرفه است 

ن این آزمو ترمهمزیاد است و از همه  هامقیاسهمبستگی بین 

انتقادات کمتری بر آن  شخصیتی، هایآزمونسایر  برخالف

این پرسشنامه پاسخنامه (. 4924وارد شده است )گروسی فرشی،

بر اساس مقیاس لیکرتی )کامالً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، 

تنظیم شده است. نمره گذاری فرم  (موافقم و کامالً موافقم

در تمام مواد یکسان  NEO-FFIکوتاه این پرسشنامه یعنی 

نیست. به این معنی که در نمره گذاری برخی از مواد فرم کوتاه 

، بی تفاوت 9، مخالفم نمره 1م نمره پرسشنامه، به کامالً مخالف

. در گیردمیتعلق  4و کامالً موافقم نمره  4، موافقم نمره 2نمره 

حالی که برخی دیگر از مواد این فرم کوتاه به صورت عکس 

(. 4924)گروسی فرشی، شوندمیحالت گفته شده نمره گذاری 

کاربردی جهانی دارد و  NEOعاملی  5در حال حاضر آزمون 

ی، هلند عربی، چکوسلواکی، هایزبانبه منظور تحقیق به 

فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه 

توسط مک کری  NEO-FFIشده است. پرسشنامه شخصیتی 

نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه  242و کاستا روی 

به دست  25/4تا  29/4آن بین  اجرا گردید که ضرایب اعتبار

آمده است. اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار 

روان  هایمقیاسساله روی  1گرفته است. یک مطالعه طوالنی 

 آزردگی خویی، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه،

شخصی و  هایگزارشرا در  29/4تا  12/4اعتبار  هایضریب

نشان داده است. ضریب اعتبار دو  هازوج هایگزارشنیز در 

و  21/4به فاصله دو سال به ترتیب  عامل سازگاری و باوجدانی

نقل از گروسی  به 4129بوده است )مک کری و کاستا،  19/4

که توسط  NEO(. در هنجاریابی آزمون 4924فرشی، 

نفر از بین  2444با حجم  اینمونهروی  (4924گروسی فرشی )

م علو هایدانشگاهتبریز، شیراز و  هایدانشگاهان دانشجوی

بعد  5پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی 

آلفای  ضرایب گزارش کرده است. 22/4تا  51/4اصلی را بین 

کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی، 

 ،21/4برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به ترتیب 

به دست آمد. جهت بررسی اعتبار  22/4و  12/4، 51/4، 29/4

محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی 

(S و فرم ارزیابی )گرمشاهده (R استفاده شد، که حداکثر ،)

در عامل برون گرایی و حداقل آن به  11/4همبستگی به میزان 

(. در 4924در عامل سازگاری بود )گروسی فرشی،  15/4میزان 

( با استفاده از روش همسانی درونی، 4921پژوهش آتش روز )

صفت: روان  5ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از 

آزردگی خویی، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی 

 به دست آمد. 22/4و  92/4، 22/4، 55/4، 21/4بودن به ترتیب 

 طهیپژوهش در ح نیطرح ا .پژوهش روش اجرای

کدام  چیه که بیترت نیبد ،گیردمیجای  یفیتوص قاتیتحق
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 11 یی                                                     زناشو یو نشخوار خشم با دلزدگ یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه ییناگو یانقش واسطه 

 2شماره / 4/ دوره 4911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

ط به و فق شوندمیمورد دستکاری واقع ن قیتحق رهاییاز متغ

ا از آنج شود؛ ومیپرداخته  هاآن سهیرابطه و مقا گیریاندازه

 نیدالگوی رفتاری را با چن کی نیب یرابطه تواندمیکه محقق 

 اریسروش ب یمطالعه کند، روش همبستگ زمانهمبه طور  ریمتغ

 یمنظور برا نی. بداست قیتحق نیال برای ا دهیمناسب و ا

 هاپرسشنامه یاجرا یبرا ازیپژوهش حاضر مجوز مورد ن یاجرا

 یریگنمونهشد. نمونه مورد نظر را با استفاده از روش  افتیدر

اهش ک اط،ساده انتخاب کرده و بعد از برقراری ارتب یتصادف

و دالیل انتخاب  هاپرسشنامهراجع به  هاآزمودنیاسیت حس

در نمونه، توضیحات الزم از سوی محقق راجع به نحوه  هاآن

ر داده اطمینان خاط هاآزمودنیگردید. به  ارائهتکمیل پرسشنامه 

آنان محرمانه باقی خواهد ماند و به جنبه  یهاپاسخشد که 

 هاآن. لذا از دیگرد دیتأک عاتو محرمانه بودن اطال یرازدار

 هادنیآزموخواسته شد صادقانه پرسشنامه را تکمیل نمایند. از 

خواسته شد، اگر در تکمیل پرسشنامه با ابهامی مواجه شدند، از 

 لیپژوهشگر بخواهند توضیح بیشتری بدهد. بعد از تکم

 شده را با استفاده از نرم افزار آوریجمع یهاداده، هاپرسشنامه

spss قرار گرفت. یآمار لیو تحل هیتجز مورد 

 هایافته

ر د کنندهشرکتزنان  یو انحراف استاندارد سن نیانگیم

در  یفراوان نیشتری( سال بود که ب51/9) 22/91پژوهش برابر 

زنان  تالیسطح تحص نیشتریسال بود. ب 14تا  94 یمحدوده سن

 التیسطح تحص نیو کمتر پلمیدر پژوهش د کنندهشرکت

بود. پلمیردیز

 های توصیفی متغیرهای تحقیقیافته .1جدول 

 شاخص آماری 

 مقیاس

 VIF تلورانس چولگی کشیدگی انحراف استاندارد میانگین

 11/4 12/4 12/4 42/4 29/42 92/12 نمره کل تمایزیافتگی

 91/4 21/4 21/4 -29/4 91/1 29/22 واکنش هیجانی

 51/4 91/4 -11/4 -91/4 11/5 12/25 موقعیت من

 11/4 19/4 99/4 15/4 14/2 21/24 گسلش عاطفی

 22/4 52/4 -11/4 44/4 92/1 92/21 آمیختگی با دیگران

 12/4 22/4 -54/4 51/4 15/42 12/14 نمره کل ناگوئی هیجانی

 22/4 12/4 11/4 -92/4 22/9 25/42 دشواری در تشخیص احساسات

 42/4 12/4 -51/4 12/4 45/5 51/25 دشواری در توصیف احساسات

 94/4 19/4 -29/4 11/4 24/1 14/41 تفکر عینی

 21/4 19/4 -44/4 -22/4 51/42 15/15 نشخوار خشم

 14/4 22/4 -94/4 -94/4 12/9 11/41 اندیشه خشمپس 

 44/4 19/4 22/4 15/4 44/5 52/45 جوییانتقامافکار 

 11/4 41/4 -41/4 92/4 41/1 15/45 خاطرات خشم

 99/4 51/4 11/4 -45/4 44/1 29/45 فهم علل

 52/4 12/4 -91/4 11/4 44/5 11/42 روان رنجورخوئی

 - - -22/4 -51/4 99/42 14/11 دلزدگی زناشویی

 
از نمره تمایز یافتگی با میانگین  دهدمینشااان  4نتایج جدول 

گزارش شااده اساات که  29/42و انحراف اسااتاندارد  92/12

شترین میانگین مربوط به خرده مقیاس آمیختگی با دیگران  بی

یانگین و انحراف  ندارد با م تا و کمترین  (92/1) 92/21اسااا
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 2شماره  /4دوره  /4911 تابستان /سی زنروانشنافصلنامه 

یانگین و انحراف  با م عاطفی  به گسااالش  یانگین مربوط  م

( اسااات. همچنین نمره کل ناگوئی 14/2) 21/24اساااتاندارد 

ندارد  تا یانگین و انحراف اسااا با م جانی  ( 15/42) 12/14هی

گزارش شده که بیشترین نمره در آن مربوط به خرده مقیاس 

دشاااواری در توصااایف احسااااساااات با میانگین و انحراف 

ندارد اسااا به خرده 45/5)51/25تا ( و کمترین نمره مربوط 

ندارد  تا یانگین و انحراف اسااا با م یاس تفکر عینی    14/41مق

/( است. نمره کل نشخوار خشم نیز با میانگین و انحراف 24)

ستاندارد  ( که در آن کمترین نمره مربوط به 51/42) 15/15ا

با  ندیشااااه خشااام  یاس پس ا یانگینخرده مق و انحراف  م

( و بیشاااترین نمره مربوط به خرده 12/9) 11/41اندارد اسااات

ندارد  تا یانگین و انحراف اسااا با م لل  یاس فهم ع  29/45مق

شویی نیز با میانگین 44/5) ست. همچنین نمره دلزدگی زنا ( ا

 ( گزارش شااده اساات.99/42) 14/11و انحراف اسااتاندارد 

 یدگیو کشاا یکه چولگ دهدیجدول فوق نشااان م نیهمچن

 یرهااایمتغ یهاااداده عیتوز نبنااابرای دارنااد؛ رارق ± 2 نیب

ست. مقدار دورب یعیپژوهش طب صله مجاز  نیا سون در فا وات

 یمفروضه عدم وجود همبستگ نیقرار دارد؛ بنابرا 5/2تا  5/4

اده اسااتف ونیتوان از رگرساا یو م شااودمی دیخطاها تائ نیب

 نشااان داد از زین انسیتحمل و تورم وار بیضاار ریکرد. مقاد

 دارد. بینپیش یرهایمتغ نیب ینبود همپوش

 

 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 5 1 9 2 4 متغیر

     1 یافتگیزیتما .4

    1 -299/4** رنجورخویی روان .2

   1 544/4** -455/4** . نشخوار خشم9

  1 241/4** 421/4** -421/4* هیجانی ییناگو .1

 1 514/4** 242/4** 422/4** -492/4** زناشویی یدلزدگ .5

 
که بین روان رنجور خویی و  دهدمینشان  فوقنتایج جدول 

تماز یافتگی رابطه منفی، بین نشخوار خشم و تمایز یافتگی 

رابطه منفی و با روان رنجور خویی رابطه مثبت معنادار وجود 

دارد. همچنین بین ناگویی هیجانی با تمایز یافتگی رابطه منفی 

و با روان رنجورخویی و نشخوار خشم رابطه مثبت معناداری 

. بین دلزدگی زناشویی با تمایز یافتگی رابطه منفی وجود دارد

و با روان رنجورخویی، نشخوار خشم و ناگویی هیجانی رابطه 

 مثبت معناداری وجود دارد.

 
 های برازش مدلشاخص. 3 جدول

2X df /df2X CFI GFI RMSEA 

24/12 214 41/4 22/4 21/4 492/4 

 
شاخص نیکویی  شودمیمشاهده  9که در جدول  طورهمان

، شاخص نیکویی برازش تعدیل 21/4( برابر GFIبرازش )

ی اندازه به دست آمده است. 22/4( برابر CFIیافته )

حاصل از بررسی برازش مدل ساختاری حاکی  هایشاخص

برازش مدل خوب است. تقریب ریشه میانگین مجذور خطا  از

(RMSEA برابر با )به دست آمده و کمتر از میزان  492/4

 است و این شاخص نیز بیانگر برازش خوب مدل است. 42/4
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 12 یی                                                     زناشو یو نشخوار خشم با دلزدگ یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه ییناگو یانقش واسطه 

 2شماره / 4/ دوره 4911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 
ناگویی  ایهواسطمدل مربوط به رابطه تمایزیافتگی، روان رنجورخویی، نشخوار خشم و دلزدگی زناشویی با نقش . 1شکل 

 هیجانی با ضرایب استاندارد

 
 و کل متغیرها در مدل برازش شده غیرمستقیماثرات مستقیم، . 4جدول 

 2R اثرات کل غیرمستقیماثرات  اثرات مستقیم مسیرهای موجود در الگو

 21/4 21/4 - 21/4 روان رنجورخویی-نشخوار خشم

 -12/4 - -12/4 تمایزیافتگی-نشخوار خشم

 42/4 -51/4 - -51/4 تمایزیافتگی-رنجورخوییروان 

 42/4 - 42/4 ناگویی هیجانی-روان رنجورخویی

 41/4 41/4 - 41/4 ناگویی هیجانی-نشخوار خشم

 441/4 24/4 - 24/4 ناگویی هیجانی-تمایزیافتگی

  21/4 42/4 24/4 دلزدگی زناشویی-نشخوار خشم

 21/4 44/4 21/4 دلزدگی زناشویی-روان رنجورخویی 92/4

 -21/4 -41/4 -42/4 دلزدگی زناشویی-تمایزیافتگی

 19/4 - 19/4 دلزدگی زناشویی-ناگویی هیجانی

 
نشان داد که بین  1نتایج مدل ضرایب مستقیم و جداول 

نشخوار خشم با روان رنجور خویی و تمایزیافتگی رابطه 

درصد از واریانس روان  21معناداری وجود دارد و 

رنجورخویی و تمایزیافتگی بر اساس نشخوار خشم تبیین شده 

همچنین بین روان رنجورخویی و تمایزیافتگی و  است.

درصد از  2 ناگویی هیجانی نیز رابطه معناداری وجود دارد و

واریانس آن تبیین شده است. در ادامه نتایج جدول فوق 

که نشخوار خشم با ناگویی هیجانی رابطه  شودمیمالحظه 
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 2شماره  /4دوره  /4911 تابستان /سی زنروانشنافصلنامه 

درصد از واریانس آن نیز تبیین شده است.  1معناداری دارد و 

همچنین تمایز یافتگی نیز با ناگویی هیجانی رابطه معنادار دارد 

تبیین شده است. بین نشخوار یز ن درصد از واریانس آن 4و 

خشم، روان رنجور خویی و تمایز یافتگی و ناگویی هیجانی 

درصد  92با دلزدگی زناشویی نیز رابطه معناداری وجود دارد 

 از واریانس آن تبیین شده است.

 گیرینتیجهبحث و 

 ایواسطه نقش هیجانی هدف پژوهش حاضر تعیین ناگوئی

 ی،رنجورخوئ روان افتگی،تمایزی بین ارتباط در معناداری

هش زنان بود. نتایج این پژو زناشوئی دلزدگی با خشم نشخوار

 ،ینفرابطه م یافتگیو تماز  ییروان رنجور خو نیبنشان داد 

روان رنجور  و با یرابطه منف یافتگی زینشخوار خشم و تما نیب

 ییناگو نیب نیرابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچن ییخو

و  ییوو با روان رنجورخ یرابطه منف یافتگی زیبا تما یجانیه

 ین دلزدگیوجود دارد. ب ینشخوار خشم رابطه مثبت معنادار

 ،ییخوو با روان رنجور یرابطه منف یافتگی زیبا تما ییزناشو

جود و یرابطه مثبت معنادار یجانیه یینشخوار خشم و ناگو

و  یینشخوار خشم با روان رنجور خو نیبهمچنین  دارد.

درصد از  21وجود دارد و  یرابطه معنادار یافتگیزیتما

وار بر اساس نشخ یافتگیزیو تما ییروان رنجورخو انسیوار

 و ییروان رنجورخو نیب نیهمچن شده است. نییخشم تب

وجود دارد  یرابطه معنادار زین یجانیه ییو ناگو یافتگیزیتما

ایج این نتایج با نت شده است. نییآن تب انسیاردرصد از و 2و 

 ،(4911همکاران )یاقوتیان و  هایپژوهشبه دست آمده از 

 ،(4911) ، فرهمند(4911)(، عشقی 4912) یگنجبشارت و 

 ،(2442) ، لوندبرگ(2444همکاران ) و الرسن ،(4111) کر

همسو  (2445ن )اهمکار و تیلور ،(2441) میشرا و پاندی دابی،

ت که باید گف. در تبیین نتایج به دست آمده استو هماهنگ 

 بین صمیمی روابط در مهمی نقش هیجانات و عواطف

 با را زوجین هیجانات، در نارسایی لذا،. دارند زوجین

 را زناشویی دلزدگی و سازدمی مواجه متعدد مشکالت

 برقراری برای که اساسی هایویژگی زیرا ،دهدمی افزایش

 هیجانی نارسایی با مبتال افراد در است نیاز صمیمی رابطه یک

 دلیهم از سطوح کمتری هیجانی ناگویی با افراد است. کم

. ددهنمی نشان خود از است صمیمانه ارتباط یک الزمه که را

 منفی اثرات هیجانی ناگویی که دهندمی نشان اخیر تحقیقات

 عاملی و گذاردمی هیجانی و شناختیروان بهزیستی بر

 مشکالت هیجانی، پریشانی به افراد ابتال در خطرساز

 است. همچنین ذهنی سالمت عدم تشخیص و شناختیروان

 فردی بین مشکالت که دهندمی نشان هاپژوهش نتایج

 را یزناشوی دلزدگی و هیجانی ناگویی بین رابطه تواندمی

 صحیح شناخت. (4911نماید )یاقوتیان و همکاران،  تشدید

 یشخص بین در روابط ناپذیرتفکیک اجزاء از هیجانات

 شناسایی در هیجانی ناگویی دارای افراد و شودمی محسوب

 روابط برقراری الزمه که دیگران یچهره از هاهیجان صحیح

 اب را فرد هیجانی دارند. ناگویی مشکل است فردی بین

 قتیو ؛سازدمی مواجه فردی بین روابط در متعددی مشکالت

 دراکا شناختی، پردازش فرایند در نتوانند هیجانی اطالعات

 شفتگیآ دچار شناختی و عاطفی از نظر فرد شوند، ارزشیابی و

 و عواطف سازمان ناتوانی این که شودمی درماندگی و

 بین ارتباطات به . نیازسازدمی مختل را فرد هایشناخت

 دریافت به قادر که افرادی و است ذاتی امر یک فردی،

 کشید دخواهن رنج نیستند موردنیاز روانی و فیزیکی مراقبت

 ردیف بین حمایت فرد اگر بحران، و استرس با مواجه هنگام و

دارد.  انبحر با مواجه برای کمی توانایی باشد نداشته کافی

 بین مشکالت فردی اگر که رسدمی نظر به چنین بنابراین

 لزدگید ببرد رنج نیز هیجانی ناگویی از و باشد داشته فردی

کرد )بشارت و همکاران،  خواهد تجربه را باالیی زناشویی

4919). 

 نصرع یک صمیمیت، گفت می توان یافته این تبیین در

 جان،هی محبت، نظیر متعددی عناصر شامل و است ترکیبی

. شودیم دلبستگی و استقالل تشابه، تطابق، خودافشایی،

 تداوم و ایجاد به منجر عناصر این یهمه تعادل و ترکیب

 یتوانای یدرجه. شودمی زناشوییصمیمیت و عدم دلزدگی 

 بیانگر ،احساسات از رفتار خودکار تبعیت از اجتناب برای فرد

 یانم توازن آن اصلی هدف و است خود تمایزیافتگی میزان

 تهتمایزیاف بیشتر افراد واقع در. است شناخت و احساسات

 و باشند داشته روابطشان در خودمختاری تا دارند تمایل

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
33

33
.1

39
9.

1.
2.

4.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ow

om
an

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783333.1399.1.2.4.5
http://psychowoman.ir/article-1-46-fa.html


 54 یی                                                     زناشو یو نشخوار خشم با دلزدگ یروان رنجورخوئ ،یافتگیزیتما نیدر ارتباط ب یجانیه ییناگو یانقش واسطه 

 2شماره / 4/ دوره 4911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 در دنش غرق بدون روابطشان در بیشتری صمیمیت اندمایل

 هتمایزیافت افراد هایویژگی این. باشند داشته احساسات

 کاهش دلزدگی زناشویی و هازوج روابط استحکام موجب

 دست به نتایج اساس بر .(2441)دابی و همکاران،  شودمی

 هچنانچ ،شوندمی رو استرس روبه با زنان که هنگامی آمده،

 مهارت عدم رنجوری، روان مانند فردی یهایویژگی دارای

 هاییژگیو با همسری و باشند پایین نفس به اعتماد و ارتباطی

 ختس شخصیتی هایویژگی نبودن، پاسخگو مانند خاص

 و گری ترلکن بودن( اجتنابی و بدبینی عاطفی، سردیداشتن )

 حل هب منجر تواندمی عوامل این باشند، داشته ناپذیری نفوذ

ه نماید و ب تشدید را هاآنگردد،  زناشویی تعارضات نشدن

 تعارضات نشدن حل پیامد. دلزدگی زناشویی بینجامد

 هب منجر خشمم نشخوار و است خشم نشخوار بروز زناشویی،

 شودمی زناشویی دلزدگی یافتن شدت و بیشتر استرس

 ایجاد ار بیشتری استرس فرد برای تعارضات. (4911)بشارت، 

 دهنده سازمان یک به تعارض تبدیل منظور به . زوجینکندمی

 با خود ارتباط انطباق به شادتر، و ترسالم روابط ساخت برای

 ایجدارند. نت نیاز هستند، مواجه آن با که بافتی تقاضاهای

 ایدار که زنانی همسران بیشتر که داد نشان حاضر مطالعه

 هایگیویژ. ندارند را انطباق این قابلیت هستند، خشم نشخوار

 و ارتباطی هایمهارت فقدان رنجوری، روان همچون زنان

 خودشان ربیشت یریپذبیآس باعث نیز پایین نفس به اعتماد

 او یبرا منفی عاطفی حالت است، زودرنج که فردی. شودمی

 غالب وی بر رنجوری روان شرایط، این در و شودمی ایجاد

 ووخخلق یثباتیب رنجوری، روان اصلی . عنصرگرددیم

 گیهمبست که است داده نشان متعدد تحقیقات نتایج است

دارد  جودو دلزدگی زناشویی و خلق یثباتیب بین مستقیمی

 روند از را فرد تکانشگری این واقع، در (.2442)لوندبرگ، 

 روان که این به توجه با. کندمی خارج مؤثر مسئله حل

 به تمایل با که است شخصیتی ویژگی یک رنجورخویی

 منفی عواطف با استرس به یدهپاسخ برای فرد پایدار نسبت

 ادرق شد، منفی عواطف درگیر فرد که دارد هنگامی ارتباط

 و باشد فعال مؤثر طور به مشکل حل فرایند در بتواند نیست

 زنی تعارض نشدن حل و است تعارض حل عدم از حاکی نیا

 گرددیم دلزدگی زناشویی خشم و در نتیجه نشخوار به منجر

 .(4911)عشقی، 

پژوهش حاضر مانند هر پژوهش و تحقیق علمی دیگر در 

 یادستهرو به رو بوده است؛  ییهاتیمحدودعمل با موانع و 

جنبه درونی و برخی جنبه بیرونی مسئله  هاتیمحدوداز این 

می توان  هاتیمحدودو از جمله این  شودمیرا شامل 

 مالی، اداری و اجرایی را نام برد. همچنین ابزار یهاتیمحدود

 یلدال به است ممکن افراد و است پرسشنامه رفته کار به

 منعکس خود شخصیت و خود مورد در را هاواقعیت مختلف

 یا شاهدهو م مصاحبه از بود بهتر کمبود این رفع برای نکنند

 قیقتح نیدر ا که شود، استفاده امکان صورت در موارد سایر

 رمیس امر این و امکانات منابع زمانی یهاتیمحدود دلیل به

زار از اب ندهیپژوهشگران آ شودمی شنهادیپنشد؛ از این رو، 

. استفاده کنند هاداده آوریجمع یمصاحبه و مشاهده برا

و  در شهرها یی مشابههاپژوهشکه  شودمی شنهادیپهمچنین 

 یم یهایپژوهش نیانجام شود؛ در چن زین گرید یهافرهنگ

 -اقتصادی تیساختار خانواده، وضع رینظ یتوان عوامل

امل و عو نیزوج التیخانواده، تعداد فرزندان، تحص یاجتماع

 رقرا یمورد بررس رهایرا به عنوان عوامل اثرگذار بر متغ گرید

 .داد

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

انه بودن محرمبه  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 

د در مور کنندگانشرکت، هاگذاری پرسشنامهنمرهفرایند 

ر مختاها از پژوهش و انصراف از تکمیل پرسشنامهخروج 

 بودند.

 سپاسگزاری
 در را ما که در پژوهش کنندهشرکتشاغل  زنان همه از

 به عمل قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای

 آید.می

 تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع 

 ندارد.
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 منابع

بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و  .(4915) میمرابراهیمی، 

به  دهکننمراجعهناگوئی خلقی با دلزدگی زناشوئی زنان 

مراکز بهداشت شهرستان ورامین، فصلنامه روانشناسی 

 .24-1 (:25)2(، 4915شناختی، ) -تحلیلی

نقش . (4911)، مهرداد. و ثابت ی، احمدگونیممونا؛  رهنده،یام

خودسرزنش گری در واسطه ای نشخوار خشم و نشخوار 

فتار و ر شهیندا .رابطه بین دلزدگی و خشونت زناشویی

 .21-42 :19 ی،نیبال یروان شناس

(. زناشویی درمانی. 4114برنشتاین، فیلیپ و برنشتاین، مارسی. )

(، تهران: موسسه 4922) یسهرابترجمه: حمید رضا 

 خدمات فرهنگی رسا.

 هایویژگیبشارت، محمدعلی؛ محمدمهر، رضا، بررسی 

مقیاس نشخوار خشم، نشریه دانشکده  سنجیروان

 .19-91(: 15)41(، 4922پرستاری و مامائی، )

نقش تعدیل کننده (. 4914) بشارت، محمدعلی. گنجی، پویش.

سبک های دلبستگی در رابطه بین ناگویی هیجانی و 

رضایت زناشویی. مجله اصول بهداشت روانی. سال 

41(1 :)55-24 

(. دلزدگی از روابط زناشویی. ترجمه 4111ال. ) پاینز، اچ.

 (. تهران: رادمهر.4929گوهری راد و افشار )

باس عثنائی ذاکر، باقر؛ عالقبند، ستیال؛ فالحتی، شهره؛ هومن، 

تهران،  .سنجش خانواده و ازدواج هایمقیاس(. 4922)

 انتشارات بعثت.

 (.4911) .علی محمد ،نظری ؛انوشیک ،زهراکار؛ رضا ،داورنیا

ر محور ب -حلمدت راهکوتاه-درمانیرویکرد زوج تأثیر

و  مجله پرستاریزناشویی زنان. -کاهش ابعاد فرسودگی
 11-91 (:4) 49. مامایی ارومیه

(. بررسی رابطه 4911) ضرغام حاجبی، مجید؛ صحرانورد، شیما.

شخصیت و سبک های دلبستگی با ناگوئی  هایویژگی

هیجانی زنان مطلقه، چهارمین کنفرانس بین المللی 

 .و علوم رفتاری مشاوره نوآوری های اخیر در روانشناسی،

 ،شناختیروان(. بررسی رابطه سرسختی 4911) عشقی، علی.

تمایزیافتگی خود با دلزدگی زناشوئی در معلمان زن 

ی پایان نامه کارشناس. یشابورمتاهل مدارس ابتدائی شهر ن

 ارشد رشته روانشناسی دانشگاه بجنورد.

شخصیتی و خود  هایویژگیبین  رابطه (.4911) فرهمند، احمد.

تمایزیافتگی با تعارض زناشوئی متاهلین تحت پوشش 

پایان نامه  .کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر دهدشت

حد کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد وا

 مرودشت.

نشخوار خشم  ایواسطهنقش  (.4911) کوچکی امیرهنده، مونا.

و نشخوار سرزنش گری در رابطه بین دلزدگی و خشونت 

پژوهشی اندیشه و رفتار در  -زناشوئی، فصلنامه علمی

 .51-12 (:19)44، روانشناسی بالینی

(. رویکردهای نوین در ارزیابی 4921تقی. )گروسی، میر

 نشر جامعه پژوه. شخصیت. تبریز:

ر شاد ترجمه ف درمانی.خانواده (.2444) .اموئلگالدینگ، س

بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی  ،بهاری

 .تزکیه تاهران: .تبریزی

(. 4919منصور ) ،سیداحسان و سودانی ،مهناز؛ ساداتی ،هنرمند

رابطه روان رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی 

اولین کنگره  مدارس شهرستان استهبان،در معلمان مرد 

ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب 

خانواده، اهواز، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران، 

 .دانشگاه شهید چمران اهواز

(. 4911) یعل ،علی اکبر و ابراهیمی ،محمود؛ سلیمانیان ،یاقوتیان

زناشویی معلمان شهر نقش ناگویی هیجانی در دلزدگی 

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم  مشهد،

 .تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه

(. مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده 4921. )ن یوسفی،

درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوئن در 

مراجعین متقاضی طالق شهر سقز. مجله روانشناسی 

 .11-59(: 44) 9 9بالینی، 
Bagby RM, Parker JDA, Taylor GJ. The twenty-

item Toronto alexithymia scale: I item 

selection and cross-validation of the factor 

structure. J Psychosom Res 1994; 38: 23-32 

Costa, P.T. and McCrae, R.R. (1992). "Revised 

NEO personality inventory (NEO-PI-R) and 

NEO five factor inventory (NEO-FFI) 

professional manual". Psychological 

assessment resources, Odessa, FL. 

Gorkin, M. (2009). The four stage of burnout. 

online. http;//stressdoc.com/ 4 stages. htm. 
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