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 ازایناست.شود، وقوع پدیدة دلزدگي زناشویيي ميزندگي زناشوی وکیفیت ثبات کاهشکه سببيازعواملیكي:مقدمه

 فهد اساس،های احتمالي الزم و ارزشمند است. براینهرگونه تالش برای حفاظت از روابط زوجین در برابر آسیب ،رو

 يارتباط یباورها نیدر رابطة ب جانیه يشناخت میتنظ افتهیناسازش یراهبردها گريانجینقش م يبررس ،هشحاضروپژ از

 .دبو یيزناشو يو دلزدگ يرمنطقیغ

نفر از زنان  300حجم نمونه شامل.بودمنظر هدف، بنیادی از  و يهمبستگ-يفیروشِ پژوهش از نوع توص :کارروش

های پرسشنامهپژوهش از یهاداده یگردآوردردسترس انتخاب شدند.جهت یریگشهرتهران بودکه به روش نمونهمتأهل 

 ،يگارنفسك جانیه يختشنا میو تنظ (IRB)ایدلسون و اپشتاین يارتباط ی(، باورهاCBMپاینز) يزناشوی يدلزدگ

و  هیمورد تجز ریمس لیو تحل رسونیپ يها با روش همبستگداده ت،یاستفاده شد.درنها (CERQ)و اسپینهون  کرایج

 قرارگرفت. لیتحل

؛ =β 396/0) یيزناشو يبر دلزدگ يرمنطقیغ يارتباط یباورها مینشان داد که اثر مستق يانجیم لی: نتایج تحلجینتا

05/0>pافتهنایسازش یراهبردها قیاز طر یيزناشو يبر دلزدگ يرمنطقیغ يارتباط یباورها میرمستقی( معنادار بود. اثر غ 

در  جانیه يشناخت میتنظ افتهیسازش نا یراهبردها نی(. بنابراp<05/0؛ β= 061/0معنادار بود ) زین جانیه يشناخت میتنظ

 .دینمايم فایرا ا یيجز یگريانجینقش م يو باور ارتباط يدلزدگ نیرابطه ب

 جانیه يشناخت میتنظ یو راهبردها يارتباط یتوان اذعان نمودکه باورهاهای پژوهش ميباتوجه به یافته :يریگجهینت

 و عاطفي هایدرکفایت موجود کمبودهایدارند؛چراکه  یرگذاریها نقش مهم و تاثزوج يو ثبات زندگ تیفیبرک

 احساسات حیصح درك و صمیمي روابط برقراری برای يمانع تواندمي نادرست باورهای درکنار نیزوج هیجاني

و  یيزناشو يزودهنگام دلزدگ صیاز نتایج این پژوهش درجهت تشخ توانيشود، لذام نیزوج یتمندیوکاهش رضا

 از بروزآن استفاده نمود. یریشگیپ

 ،زنان متأهل.جانیه يشناخت میتنظ یراهبردها ،يرمنطقیغ يارتباط یباورها ،یيزناشو ي: دلزدگيدیکلکلمات
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  مقدمه 

در یک ازدواج توأم با رضایت، اگرچه نیاز به تفاهم 

در خصوص ارتباط موثر، شرطِ الزم برای ثبات زناشویي، 

شود اما درگذر شادکامي محسوب ميسالمت رواني و 

زمان، برخي از مشكالت اساسي و واقعي، سبب مختل 

شود؛ ازجمله اینكه برخي از شدن روابط بین زوجین مي

افراد، روابط زناشویي خود را به طور کامل بر مبنای عشق، 

کنند که  شاید درطول نند و به این نكته توجه  نميکبنا مي

سرخوردگي وتنش های برآمده از پس از افزایش  زمان،

برآورده نشدن خواسته ها ونیازهای میان فردی، از شدت 

 1زناشویي و گرمای این عشق کاسته شود و دلزدگي

 (.3،2،1) آنها گردد جایگزین شور و شیفتگي نخستین

پاینز که   وجودی -گری تحلیل روان الگویبرطبق 

 ست،امعن یجستجو و بودن درباره مبتني بردیدگاه فرانكل

 ،انيجسم يِخستگعالئم  عنوان به، زناشویي يدلزدگ

 و به تله ناامیدی تنیدگي، دائمي احساس و رواني، عاطفي

شم یي و چگرا آرماناشتیاق، انرژی، دادن ازدست باافتادن 

( که طي آن زوجین 4) شودانداز و هدف تعریف  مي

 توضیح به ایقهالعو  کنندمي یدلسرد و تباهي احساس

 شان هرابط در که کنندتصورميزیرا  مسائل خود ندارند،

شود  همین عامل سبب مي و ه استامیدی باقي نماندهیچ 

شان خلل وارد شود وگامي در جهت تا در روابط زناشویي

شان نیز شان بر ندارند و در نهایت بر دلزدگيحل مشكالت

ناشي  حال، توجه به پیامدهایِ زیان بارِ (.6،5افزوده شود )

 را از دلزدگي زناشویي، لزوم شناسایي عوامل مرتبط با آن

 سازد.برجسته مي یي زوجیناز طالق و جداپیشگیری در 

                                                           
1 . couple burnout 
2 . Logical and irrational beliefs 
3 . Eidelson, R. J.  
4 . Epstein, N. 
5 . Sullivan, B. F. 
6 . Schwebel, A. I. 
7 . Addis, J.  
8 . Bernard, M. E. 
9 . Cognitive emotion regulation 

براین اساس، یكي از عوامل مرتبط با دلزدگي زناشویي که 

 دهد وتاثیر  قرار مي تحت را کمیت و کیفیت رابطه زوجي

نقش مهمي در رضایت و عدم رضایت زناشویي دارد، 

 تعریف(. مطابق با 8،6است ) 2ارتباطي غیرمنطقي باورهای

 ارتباطي غیرمنطقي ، باورهای(7) 4اپشتین و 3ایدلسون

 ددارن زناشویي خود هرابط زوجین نسبت به کهاست  دیدگاهي

آن  به عبارت دیگر، و اند عنوان حقیقت پذیرفته را بهآن  و

 هستند زناشویيه د که مختص رابطنباش تفكراتي ميدسته از 

 نتایج پژوهش نماید.مي مشكل ایجاد افراطيی استفاده اثر در و

 7(،آدیس8) 6و سویبل 5انهای سالیوپژوهشازجمله  بسیاری

 و عقاید براهمیت( 01پور و عامری)ی بختیار (، و9) 8وبرنارد

 زندگي هاینابساماني در نادرست و باورهای غیرمنطقي

 لاختال و یناخرسندنمایند که دارند و بیان مي تأکید زناشویي

ت نشأ نانهیب واقعریغ يارتباط یباورها از واقع دردررابطه 

ي عقالنریغی وتقاضاهاازهاین ازی ادسته ن،آ لدنبا بهو  ردگیيم

 از بلكه گر،یكدیاز  تنها نه شوهر و زن که آیديبه وجود م

های هرچندکه پژوهش، با این حال دارند.  شاند وازدواجخو

متعددی به بررسي رابطة بین باورهای ارتباطي و دلزدگي 

احتماال  زناشویي پرداخته اند اما در این بین، متغیرهایي که

، نقش میانجي داشته باشند ناشناخته باقي توانند در این رابطهمي

گر در رابطه شناسایي مكانیزم میانجي مانده اند. درنتیجه، لزوم

 کند. زناشویي اهمیت پیدا مي ای ارتباطي و دلزدگيبین باوره

و  اثرگذار یهالفهؤمجمله از 9تنظیم شناختي هیجان

و کیفیت زندگي زوجین  است  یيزناشو تیرضا مرتبط با 

 بین اع تنش زا که بر روابطضود از شدت اوش يمکه سبب 
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تر به فكر در محیطي آرام است، کاسته شود و یجار ینزوج

 (. 11خود باشند )حل مسائل 

، هیجان شناختي تنظیمهای انطباقي و غیرانطباقيِ دراهبر

 که اثرات متقابل هیجان و شناخت را درهستند ای واسطه

ورود  یو دستكار تیریمد يِشناخت وهیش ( و بر12گیرند )برمي

های مطابق با یافته (.13)اشاره دارند جانیه ةفراخواند یداده ها

سازگاری زناشویي ارتباط تنگاتنگي با  رضایت و پژوهشي،

 حدودکه (. به طوری14مدیریت هیجان زوجین دارند )

ها توسط هوش زوج یيزناشو تیرضا انسیوار از درصد40

های مهم آن لفهموي )که تنظیم شناختي هیجان یكي از جانیه

نتایج  راستا،درهمین (.61،51گردد )يم نییتباست( 

 4و شرلین 3( و یلسما81)2 آبوت (،71) 1های دانهامپژوهش

( نیز حاکي از وجود رابطه منفي ومعنادار بین دشواری در 19)

تنظیم هیجان و رضایت زناشویي است؛ چرا که اکثر مشكالت 

 شوندمي مشخص هیجانيي شناختي به واسطة یک آشفتگروان

و به طور زیربنایي باکارکرد معیوب در تنظیم هیجاني مرتبط 

فر و نتایج پژوهش امیدی افزون بر این،گردند. مي

( نیز حاکي از وجود رابطه میان راهبردهای تنظیم 20همكاران)

شناختي هیجان و دلزدگي زناشویي است؛ بدین صورت که 

راهبردهای منفي)سازش نایافته( تنظیم شناختي هیجان با 

 دلزدگي زناشویي باالتر ارتباط دارد.

 هایکفایت در موجود در نهایت، از آنجایي که خألهای

مانعي برای  تواندمي نادرست باورهای کنار در زوجین هیجاني

زوجین  کاهش رضایتمندیو صمیمي ارتباط برقراری برای

رسد که راهبرد سازش نایافته تنظیم شناختي ميبه نظرشود، لذا 

دلزدگي زناشویي و همچنین کاهش  هیجان نقش مهمي را در

ناشویي ایفا نماید. در نتیجه عملكرد زوجین در زندگي ز

ارتباطي های بین باور ةپژوهش حاضر با هدف بررسي رابط

ی گريانجیمنقش غیرمنطقي و دلزدگي زناشویي با توجه به 

 راهبرهای سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان اجرا گردید.       

                                                           
1 . Dunham, S. M 
2 . Abott, B. V 
3 . Yelsma, P  
4 . Sherilyn, M. 

   روش کار
ي و از نظر روش شناس  یادی، بنپژوهش ازنظر هدف نیا

 یجامعه آمار بود. يهمبستگ -يفیتوص یهاپژوهش ةدر زمر

شهر تهران در گانه 22مناطق هلِأزنان مت هیکل ،پژوهش نیا

 یرگی در دسترس مورد نمونه وهیکه به ش بودند 1398سال 

 تالدمعا یابي لمد شناسيِروش  که نجایي. از آندقرارگرفت

 یها جنبهاز  برخي با دییاز ودحد تا ،و تحلیل مسیر ریساختا

 تعیین لصواز ا انتو ميدارد،  شباهت یمتغیر چند نگرسیور

 حجم تعیین ایبر یچندمتغیر نگرسیور تحلیلدر  نمونه حجم

یابي معادالت ساختاری  و تحلیل مسیر استفاده لمددر  نمونه

 ،(21پژوهش حاضر بنا بر نظر هومن ) ةحجم نمون لذا نمود.

 نییشده تع یریگاندازه ریهر متغ یمشاهده به ازا15تا5 نیب

وحداکثر حجم  85حداقل حجم نمونه برابر با  که گردید

با در نظر گرفتن احتمال  شد، ازین رو برآورد255نمونه برابر با

 .انتخاب گردیدگروه نمونه  ینفر برا 300 زش،یر

گذشت حداقل  سال و48تا20داشتن دامنه سني بین   

و سطح تحصیالت حداقل دیپلم  مشترك دوسال از زندگي

ابتال به  و بود کنندگان به پژوهش های ورود شرکتازمالك

های جسماني و رواني جدی مستلزم مصرف داروهای بیماری

در پرسشنامه اطالعات  گزارش فردتوجه به  با)روانپزشكي 

سوء مصرف مواد  نیز و زندگي جدا از هم ،ي(شناخت تیجمع

 تیدر پرسشنامه اطالعات جمع گزارش فردبا توجه به )

 های خروج در این پژوهش بود.از جمله مالك ي(شناخت

باتوجه به گسترش  ی پژوهش حاضراجرا ،براین اساس

گیری این بیماری و نیز لزوم ویروس کرونا و شرایط همه

توجه به حفظ سالمتي افراد، به صورت غیرحضوری و از 

صورت که در  بدین طریق پرسشنامه آنالین اجرا گردید.

ابتدای پرسشنامه آنالین که با استفاده از گوگل فرم تدوین 

بخشي شد، شرح مختصری از اهداف پژوهش و نیز اطمینان

در خصوص محرمانه ماندن اطالعات داده شد و سپس با 
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 )نظیر مجازی فضاهای و هاگروهدر ه قراردادن لینک پرسشنام

اختیارآن دسته از  درپرسشنامه  اینستاگرام(، ،اپواتس تلگرام،

زنان متأهلي قرارگرفت که برای پاسخ، داوطلبانه اعالم 

صرفاً آمادگي نمودند. الزم به ذکر است که در این پژوهش، 

درنهایت . نمودمي تیکفابرخي از اطالعات جمعیت شناختي 

ها در دو سطح آمار توصیفي و آمار تجزیه و تحلیل داده

-ر توصیفي با استفاده از نرمبخش آما استنباطي انجام گرفت.

های انجام شد. برای بررسي همبستگي 26نسخه  SPSSافزار 

از همبستگي گشتاوری پیرسون استفاده شد و  نیز دومتغیره

برای بررسي اثر میانجي، با استفاده از تحلیل مسیر مورد 

بخش آمار الزم به ذکر است که استفاده قرار گرفت. 

 انجام شد. 24نسخه  Amosافزار نرماستنباطي با استفاده از 

  
 ابزارپژوهش

 (: CBM) 1پرسش نامه دلزدگي زناشویي-1
 توسط سوالي است که 21ابزار خودسنجي  یک

دلزدگي  جزءاصلي شد. این پرسشنامه سه تدوین (22اینز)پ

ي )احساس دلزدگي، سستي و داشتن اختالالت انجسم

 در ناامیدی، افسردگي، عاطفي )احساسدلزدگي  ،خواب(

بي ارزشي،  رواني )احساس دلزدگي  و ،افتادن( دام

نمره سنجد. سرخوردگي، خشم نسبت به همسر( را مي

 1ای از درجه 7گذاری این پرسشنامه براساس مقیاس لیكرت 

انجام  ) همیشه( زیاد تجربه 7تا  ) هرگز( معرف عدم تجربه

است و  21و حد پایین نمره  147که حد باالی نمره  شوديم

ارزیابي است. نمرات باالتر نشان دهنده فرسودگي بیشتر

ضریب اعتبار مقیاس دلزدگي زناشویي نشان داد که این 

 84/0مقیاس، دارای یک همساني دروني بین متغیرها در دامنة 

 روایي پرسش نامه به وسیله بررسيهمچنین . است./90و

 ؛ی ارتباط مثبت شاملهايژگیوی منفي با هايهمبستگ

امنیت،  جاذبة عاطفي نسبت به همسر، احساس، کیفیت مكالمه

 است و رسیده دییتأ به  هدفمندی احساس خودشكوفایي،

                                                           
 1.Couple Burnout measure (CBM) 

 2.Irrational Relationship Belief (IRB) 

 3.Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 

 مطالعات در آمیزی موفقیت طور به شده ی ترجمههانسخه

 .(23)ی مختلف استفاده شده استهافرهنگدر  فرهنگي بین

مذکور،  اجرای پرسشنامه از ( پس24یب راد)در ایران، اد

 76/0را  از ضریب آلفای کرونباخضریب پایایي با استفاده 

گزارش نمود. در پژوهش حاضر، میزان همساني دروني این 

 به دست آمد. 90/0پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ، 
 

  :(IRB( 2يارتباط یباورها مقیاس-2

خرده مقیاس است که  5سوال و  40دارای  مقیاس نیا

هدف آن  و شده دوینت (25) نیو اپشت دلسونیا توسط

 ناشویيارزیابي میزان باورهای ارتباطي غیر منطقي در رابطه ز

 ازای ینهگز 6صورت  به كرتیل فیط هر سؤال در و است

 5. شودي م  داده  پاسخ کامالً درست( 5) تا کامالً غلط( 0)

 بودن مخالفت مخرب باور( 1:شامل اههیس نیا اسیخرده مق

 (4يخوان توقع ذهن( 3همسر یریپذ رییتغ عدم باور( 2

 يتیجنس یهادر مورد تفاوت باور( 5يجنسیي گراکمال

کرونباخ خرده  یآلفا بیضر  نیاپشت و دلسونیا .شوديم

  اند. کرده گزارش  81/0تا 72/0دامنه  در را هااسیمق

 بیضر( 26حیدری،مظاهری و پوراعتماد)درپژوهش 

و همچنین روایي این  گزارش شد84/0 کرونباخ یآلفا

 در بدست آمد.76/0پرسشنامه با استفاده از روایي مالکي،

وش پژوهش حاضر، میزان همساني دروني این  پرسشنامه  با ر

 به دست آمد. 78/0آلفای کرونباخ،  

 

 :(CERQ_Short) فرم کوتاه_3مقیاس تنظیم شناختي هیجان-3
که توسط  استسوالي  18یک ابزار این پرسشنامه 

تنظیم شناختي  هایراهبرد (تدوین شد.27)گارنفسكي و کرایج

به دو دسته کلي راهبردهای انطباقي پرسشنامهاین هیجان در 

 تقسیم نایافته()سازش غیرانطباقي راهبردهای و (یافتهسازش)

ها را در تنظیم شناختي هیجانراهبردهای این ابزار،  شوند.مي

زای زندگي در  پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگي

 9برحسب  ه() همیش5تا  () هرگز1ای از درجه های پنجاندازه
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 ،سنجد: خودسرزنشگریزیرمقیاس به این شرح مي

، تمرکز بر فكر/ نشخوارگری ،دیگرسرزنشگری

ارزیابي  ،تمرکز مجدد مثبت ،اهمیت شماری کم،نمایيفاجعه

حداقل و  .ریزیتمرکز مجدد بر برنامه ،پذیرش ،مجدد مثبت

است و نمرة  10و2حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب 

دهندة استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختي نشان التربا

  شود.محسوب مي

 18 نشان داد که فرم (28)انیبزاز و بشارت پژوهش جینتا

گویه ای پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان برای سنجش 

ایي و راهبردهای مقابله شناختي در نمونه های ایراني از پای

 روایي کافي برخوردار است.  

برای  ی کرونباخضریب آلفاهمكاران نیز  گارنفسكي و

 .کردندگزارش 92/0ة دردامنرا پرسشنامه کل 

(،ضریب آلفای کرونباخ 29)حسني همچنین در پژوهش

، میزان همساني  نیز در پژوهش حاضر بدست آمد. 76/0

دروني این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  در زیرمقیاس 

به   72/0راهبردهای سازش نایافته و راهبردهای سازش یافته، 

 دست آمد.

 

 جنتای

زن متأهل انجام گرفت که  300پژوهش حاضر روی 

؛ 72/33سال قرار داشت )میانگین=  48تا  20سن آنها بین 

-%( از شرکت 12نفر ) 36(. 52/7انحراف استاندارد= 

%( دارای  3/16)نفر  49کنندگان دارای مدرك دیپلم، 

 77%( دارای مدرك کارشناسي،  32) 96مدرك کارداني، 

نفر  42%( دارای مدرك کارشناسي ارشد، و  7/25نفر )

%( دارای مدرك دکتری بودند و به طور متوسط،  14)

 شاخص سال از زمان ازدواج آنها سپری شده بود. 78/7

ارائه  1توصیفي مربوط به ابزارهای پژوهش در جدول  های

.اندشده

 

 توصیفي ابزارهای پژوهش هایشاخص. 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمودني متغیر

 85/18 56/72 300 دلزدگي زناشویي

 72/15 77/99 300 باورهای ارتباطي غیرمنطقي

 30/4 80/23 300 نایافته تنظیم شناختي هیجانراهبردهای سازش

 

و به منظور حصول اطمینان از  1قبل از انجام تحلیل میانجي

های این آزمون مورد بررسي فرضصحت نتایج آماری، پیش

ها شامل توزیع نرمال چندمتغیره فرضقرار گرفتند. این پیش

        های پرت چندمتغیره است. بررسيها و نبودن دادهداده

نشان  2متغیره از طریق فاصله ماهاالنوبیس چندهای پرت داده

ای وجود نداشت زیرا مقدار داد که هیچ داده پرت چندمتغیره
2χ  2آزمودني کمتر از مقدار  300محاسبه شده برای هرχ 

بود.  815/7بحراني جدول با سه درجه آزادی یعني 

بود که نشان  952/1همچنین آماره آزمون ماردیا برابر با 

ها از توزیع نرمال چندمتغیره برخوردار بودند دهدهد دامي

(05/0<pبنابراین با توجه به برقراری پیش .)ها، فرض

ضریب همبستگي  ابتدا آزمون فرضیه انجام گرفت.

بین متغیرهای پژوهش محاسبه گردید. این  3پیرسون

اند.شده    ارائه  2ضرایب در جدول 

 

                                                           
1 . Mediation analysis 
2 . Mahalanobis distance 
3.  Pearson correlation coefficients 
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 ضرایب همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 3 2 1 متغیر

   1 . دلزدگي زناشویي1

  1 457/0* . باورهای ارتباطي غیرمنطقي2

 1 387/0* 311/0* نایافته تنظیم شناختي هیجان. راهبردهای سازش3
 001/0معنادار در سطح *

ضرایب همبستگي معنادار دهد، همه مي 2همانطور که جدول 

(. از آنجایي که در علوم رفتاری، ضرایب p<001/0بودند )

به ترتیب نشان دهنده همبستگي  5/0و  3/0، 1/0همبستگي 

ضعیف، متوسط و قوی هستند ، بنابراین این ضرایب متوسط 

گردند. نتایج همبستگي نشان داد که زنان تا قوی محسوب مي

نطقي بیشتر، دلزدگي زناشویي دارای باورهای ارتباطي غیرم

( و از راهبردهای p<001/0؛ r=457/0بیشتری داشتند )

؛ r=387/0کردند )نایافته بیشتری نیز استفاده ميسازش

001/0>pنایافته (. همچنین زناني که از راهبردهای سازش

کردند، دلزدگي زناشویي بیشتری داشتند بیشتری استفاده مي

(311/0=r 001/0؛>pبرای .)  بررسي نقش میانجي

نایافته تنظیم شناختي هیجان در رابطه بین راهبردهای سازش

باورهای ارتباطي غیرمنطقي و دلزدگي زناشویي، تحلیل 

میانجي مورد استفاده قرار گرفت. نتایج ضرایب استاندارد 

به نمایش  1ارائه شده است و در شكل  3مسیر در جدول 

 گذاشته شده است.

 

 ضرایب استاندارد مسیر مربوط به مدل مورد پژوهش. 3جدول 

 معناداری خطای استاندارد رگرسیون هایوزن متغیرها

 001/0 014/0 387/0 نایافتهراهبردهای سازش باور ارتباطي غیرمنطقي 

 001/0 065/0 396/0 دلزدگي زناشویي باور ارتباطي غیرمنطقي 

 004/0 241/0 158/0 دلزدگي زناشویي نایافته راهبردهای سازش

 
 مدل پژوهش با ضرایب مسیر استاندارد. 1شکل 
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دهد، باورهای ارتباطي نشان مي 3همانطور که جدول 

نایافته تنظیم غیرمنطقي تأثیر معناداری بر راهبردهای سازش

و همچنین بر دلزدگي ( p<01/0؛ β=387/0شناختي )

راهبردهای  .( داشتp<01/0؛ β=396/0) زناشویي

نایافته نیز تأثیرمعناداری بردلزدگي زناشویي داشت سازش

(158/0=β 01/0؛>p.)  برای بررسي وجود اثر میانجي باید دو

( اثر کلي متغیر مستقل بر متغیر 1شرط زیر وجود داشته باشد: 

( اثر غیرمستقیم یعني اثر متغیر مستقل بر 2وابسته معنادار باشد؛ 

متغیر وابسته از طریق متغیر میانجي نیز باید معنادار باشد. بعد از 

ر میانجي بررسي مشخص شدن وجود اثر میانجي، باید نوع اث

گردد. اگر اثر مستقیم معنادار نباشد، در این صورت اثر میانجي 

وجود دارد. اگر اثر مستقیم هم معنادار  (Full mediation)کامل

 (Partial mediation)جزئي  باشد، در این صورت اثر میانجي

اکثر اثرهای مشاهده شده در علوم رفتاری از  که وجود دارد

 تواند بهمي مناً اثر میانجياین نوع هستند. ض

 رقابتي یا (Complementary)مكملصورت

(Competitive) )باشد. اگر حاصل ضرب عالمت )مثبت یا منفي

این صورت اثر کلي، اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم مثبت باشد، در 

ضرب منفي باشد، میانجي از نوع مكمل و اگر این حاصل

 (.30میانجي از نوع رقابتي است )

نتایج مربوط به اثرات کلي، مستقیم و غیرمستقیم باورهای ارتباطي 

 ارائه شده اند.4غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي در جدول 

 

اثر کلي، اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم باورهای . 4جدول 

 ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي

میزان اثر استاندارد  اثر

 شده

 معناداری

 010/0 457/0 اثر کلي 

 010/0 396/0 اثر مستقیم 

 015/0 061/0 اثر غیرمستقیم
 

با توجه به اینكه هم اثر کلي و هم اثر غیرمستقیم باورهای 

ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي معنادار بود، بنابراین 

نایافته در رابطه بین این دو متغیر نقش راهبردهای سازش

اینكه اثر مستقیم باورهای میانجي داشت. همچنین با توجه به 

ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي نیز معنادار بود و همه 

اثرات مثبت بودند، در نتیجه میانجي از نوع جزئي و مكمل 

بود. بنابراین فرضیه اصلي این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. 

% از واریانس دلزدگي  23به طور خالصه، این مدل توانست 

ز طریق مجموع اثر مستقیم باورهای ارتباطي و زناشویي را ا

  .(p<01/0نایافته تبیین نماید )اثر میانجي راهبردهای سازش

 گیريبحث و نتیجه

گر میانجيژوهش حاضر با هدف بررسي نقش پ

ارتباط بین  درراهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان 

 .انجام شدباورهای ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي 

باورهای ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي  ایج نشان دادکهنت

باورهای ارتباط بین . دارد ة مستقیم و معناداریرابط زناشویي

 های دیگربا پژوهش ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي

  .(33،32،31،10)همسو است

دلزدگي زناشویي در زوجیني که ها، طبق این پژوهش

ر ب .باشدمي تررایجباورهای ارتباطي غیرمنطقي باالیي دارند، 

 تحت تأثیر باورهای احتماال هازوج از برخي ،این اساس

شریک زندگي  که دنشوسبب مي شانغیرمنطقي ارتباطي

نشده  دروني یكدیگر که برای نمایندرا مجبور به کاری  خود

که تأمین شان  احساس کفایت و خودمختاری . درنتیجه،است

نجر به و م  مي افتداست به خطر  آنان نیاز به شایستگي ةکنند

صمیمیت و رضایت  ةمنفي کاهش دهند و پاسخِ آنهامقاومت 

 .گرددمي زناشویي
طبق نتایج پژوهش حاضر، بین باورهای  از سوی دیگر،

ارتباطي غیرمنطقي با راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختي 

 هایبا توجه به یافته رابطة مستقیم ومعناداری وجود دارد. هیجان

باورهای ارتباطي غیرمنطقي ی حاضر ،  مشابه و نتایج مطالعه

تنظیم  راهبردهای سازش نایافتهبه کارگیری  با افزایشباال، 

ارتباط هیجان مثبت و کاهش توانایي در تجربه  شناختي هیجان
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با  زوجینرسد این نظر مي در واقع به (.32،34 ،18،20 )دارد

له و ئمسحل متمرکز شدن بر داشتن باورهای نادرست، به جای 

 شوندمي دیگر متمرکزعیوب یكبر ، به اشتباه مشكل پیش آمده

سازش  های هیجان، تعاملي غیرسازنده هایسبک در قالبِ و

 بروز مي دهند.خود را  نایافته و منفي

راهبردهای  همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

دلزدگي زناشویي، با  شناختي هیجان سازش نایافته تنظیم

، پژوهشي مطالعات علمي و رابطة مستقیم و معناداری دارد.

زناشویي و بیان مؤید این مطلب است که رضایت از رابطه 

زندگي، با  احساسات و صمیمیت تجربه شده با شریک

طبق نتایج یافته  (.34) همبستگي داردزوجین کیفیت زندگي 

راهبرد مثبت و انطباقي تنظیم شناختي هیجان  بین های پیشین،

مندی از زندگي زناشویي  ارتباط مثبت و با افزایش رضایت

 تنظیم بت و انطباقيوجود دارد؛ چرا که بُعد مث معنادار 

 نقش هیجان در بهسازی روابط بین فردی و زناشویيشناختي 

 تكالیف استرس با ( و در مواجهه35ی را ایفا مي نماید )موثر

افزایش  زای زندگي، منجر به کاهش عواطف منفي و

 برای حل را شود و در نتیجه توانایي فرد عواطف مثبت مي

 (.36) دهد افزایش مي ه و سازگاری با مشكالت زندگيئلمس

بر این، از آنجا که راهبردهای ناسازگارانه تنظیم افزون

ي)که خود شناختدرماندگي روان هایلفهمؤبا شناختي هیجان 

( پس 36شود )یكي از ابعاد دلزدگي رواني است( مرتبط مي

توان گفت زوجیني که در روابط خود دچار دلزدگي مي

 يجانیه شیفرسایت و رضازناشویي مي شوند به دلیل فقدان 

با کاهش عواطف و هیجان مثبت و به تبع آن کاهش کیفیت 

مسائل  به توضیح يتمایلشوند و زندگي زناشویي مواجهه مي

 وردر این تصور غوطهمشكل  ندارند. بنابراین رفع درجهت 

شان هیچ رابطهو در  اندشدهتباه که ازنظر عاطفي  مي شوند

و  گيآزردحس  پس نمانده است.جای امیدواری باقي 

مندی و نیز بروز هیجان مثبت در زدگي، جایگزین رضایتدل

تعامل مثبت جهت حل مشكالت بین زوجین مي شود و در 

 مي نماید. وقفه ایجاد

توجهي از رضایت  بخش قابللذا با توجه به اینكه 

آنان در  های تنظیم هیجانيها بستگي به مهارتویي زوجشزنا

با  آنها و مقابله کارآمد های زندگي روزمرهشمدیریت تن

( پس به 35) وجود آمده در زندگي زناشویي دارد مسائل به

نداشتن مهارت  رسد که زوجین دلزده اغلب به دلیلنظر مي

رابطه را مداومت یا  در ناخواسته اختاللهای تنظیم هیجان، 

با به در مواجهه با مشكالت زندگي و  نمایند حتي تشدید

از تبادل متقابل و مكرر شونده  الگوهای تشدیدکارگیری 

 منفي و عواطف تنش ها افزایشمنجر به ، هیجانات منفي

که هیجان منفي ابراز شده از سوی یک همسر شوند به طوری 

هیجانات منفي مشابه یا شدیدتر از سوی دیگری پاسخ داده  با

ین ، بیش از با تضعیف پیوند عاطفي زوج و درنتیجه شود مي

 شود.بیش بر پدیده دلزدگي شان افزوده 

گر راهبردهای سازش نایافته میانجي در مورد نقش   

راهبردهای  نشان داد که نیز ، نتایجتنظیم شناختي هیجان

باورهای بین  ةدر رابط سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان

 گر ایفامیانجي، نقش ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي

منطقي به  غیر باورهای ارتباطيبدین صورت که  نماید.مي

راهبردهای سازش نایافته  گری میانجي با صورت غیرمستقیم

 .است مؤثر زناشویي زوجین دلزدگي تنظیم شناختي هیجان بر

غیر منطقي  ارتباطي باورهای زوجین،وقتي  دیگر عبارت به

مشكل دچار  تنظیم هیجانات خود در شود کهسبب مي دارند

دلزدگي  سبب ات،در تنظیم هیجان ها شوند و ناتواني آن

فر و نتایج پژوهش امیدیدر همین راستا،  شود. مي زناشویي

( نیز حاکي از وجود رابطه میان راهبردهای 20همكاران)

تنظیم شناختي هیجان و دلزدگي زناشویي است؛ بدین 

صورت که راهبردهای منفي)سازش نایافته( تنظیم شناختي 

های پژوهش یجان با دلزدگي زناشویي باالتر ارتباط دارد.ه

( و یلسما 18(، آبوت )17های دانهام )پژوهش پیشین از جمله

( نیز حاکي از وجود رابطه منفي ومعنادار بین 19و شرلین )

دشواری در تنظیم هیجان و رضایت زناشویي است؛ چرا که 

هیجاني شناختي به واسطة یک آشفتگي اکثر مشكالت روان
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مشخص و به طور زیربنایي باکارکرد معیوب در تنظیم 

 گردند. هیجاني مرتبط مي

به علت باورهای  یكي از زوجین کهسوی دیگر، زماني از

، آسیب خود با همسرش احساس روابط در ارتباطي غیرمنطقي

واهد پاسخ هیجاني خ نماید، متعاقب آننارضایتي را  یا تهدید

 است ب(هیجان اولیه )مانند ترس از آسی اغلب یککه  داشت

توسط یک هیجان ثانویه  ت وکه از آگاهي خارج شده اس

 ،همسر تجربه شده است دفاعي )مانند خشم( که توسط

ده ناامني تجربه ش جایگزین شده و در نهایت به دلیل احساس

سمت  و هیجانات اولیه نابهنجار، چرخه ارتباطي زوجین به

و در نتیجه   شود  یز هدایت ميچرخه معیوب جنگ یا گر

(. 37نارضایتي و دلزدگي در رابطه را در پي خواهد داشت)

امل به عنوان عو غیرمنطقي ارتباطي باورهایچون براین اساس، 

 ششناختي و عقالني در ابراز احساسات و هیجانات زوجین نق

وسازش  به واسطه ایجاد هیجانات منفي ، پسمؤثری دارند

فتاری رپبامدهای  و اختالل در روابط زناشویي منجر به نایافته 

 شوند.نامناسب از جمله دلزدگي زناشویي مي

قادر باشند سطح متعادلي از بنابراین، زوجیني که 

 گیریشكل احتمالِ نمایند برانگیختگي هیجاني را حفظ

ها و حل و فصل رفتارهای ارتباطي سازنده، ترمیم آسیب

گیری  منجر به شكل و یابدی تعارضات افزایش ميسازنده

درمجموع و با توجه  (16د )شوميتعامالت مثبت و صمیمانه 

افزایش  از آنجا که توان گفت؛های پژوهش ميبه یافته

روشي  تواند مي شانهای همسران در تنظیم هیجاناتمهارت

زوج  بر این اساس توجه، ی آنها باشدبرای بهبود کیفیت رابطه

تواند اهداف ای تنظیم هیجان ميهبه مؤلفه درمانگران

 درنهایت، نماید.تعیین  آنها را برای مداخله ومناسبي مشخص

نتایج این پژوهش براین مسئله تاکید دارد که باورها نه تنها به 

شوند بلكه با تاثیر طور مستقیم باعث دلزدگي زناشویي مي

غیرمستقیمي که روی رفتار و هیجانات زوجین دارند باعث 

 شود.تعامالت ناکارآمد در بین زوجین ميبروز 

 اینكه هایي نیز داشت. نخستژوهش حاضر محدودیتپ

است که امكان تعمیم  متأهل بر روی زنانصرفا  اجرای مطالعه

رابطة  شودکهميپیشنهاد نماید، بنابراین مي محدود نتایج را

بتوان نتایج  تا نیز بررسي شود متأهل در مردانپژوهش حاضر 

نتایج و ارزیابي  . همچنیننمودهر دو جنس باهم مقایسه  در را

پژوهش، وابسته به ابزارهای خودگزارش دهي همچون 

منظور کسب آگاهي بیشتر از عقاید،  بهکه پرسشنامه است 

 آتيهایپژوهش در شودپیشنهاد مي، نظرهای افراد  افكار و

استفاده ها و ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه بالیني از روش

دلیل ماهیت مقطعي پژوهش امكان  بهافزون براین،  گردد.

شود در آینده از ها وجود ندارد و پیشنهاد مي یافته تبیین کلي

 زوجینتا تغییرات عملكرد  شود استفاده نیز طولي مطالعات

 هایپژوهش درهمچنین . بررسي گردد تمادیهای مطي سال

رابطة متغیرهای مطرح شده در  ،گرددميپیشنهاد تي آ

 .گیرد صورتنابارور  های  و  زوج  طالق  متقاضي  هایزوج

در نظیر دشواری هایي با سازه گرددپیشنهاد مي و درنهایت،

تنظیم هیجان، ناگویي هیجاني، ابرازگری هیجاني که احتماالً 

های توانند در این رابطه نقش داشته باشند، پژوهشمي

 متغیرهای مرتبط، آوری جمع باتا هدفمندی  انجام گیرد 
 ارتقای در جهت و اقدام های مؤثرتری را راهكارهابتوان  

ها توصیه نمود.کارایي خانوادهکیفیت  رابطه  بین زوجین و 

      

 تقدیر و تشکر

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامة مقطع کارشناسي 

بدین  باشد.خانواده درماني مي_ارشد روان شناسي بالیني

تمامي افرادی که با همكاری خود، ما را در انجام  ازوسیله 

.، صمیمانه سپاسگزاریمنمودندیاری  این پژوهش
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Abstract 
Introduction: One of the factors leading to the reduction of the stability and quality of 

marital life is couple burnout. Hence, any endeavor for protecting the couples’ relationship 

against possible damages is necessary and valuable .Accordingly,the present study was 

aimed to investigate the mediating role of non-adaptive strategies of cognitive emotion 

regulation in the relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout.  

Materials and methods: The method of the present study was descriptive-correlational, 

and was basic regarding its purpose.The sample size included 300 married women living 

in Tehran that were selected through the accessible sampling method.To collect data, 

Pines’s couple burnout (CBM;1996), Eidelson and Epstein’s Relationship beliefs 

(IRB;1982),and Garnefski, kraaij, and Spinhoven’s cognitive emotion 

regulation(CERQ;2006)questionnaires were used.Finally,Data were analyzed with the 

Pearson correlation and path analysis. 

Results: The results of the mediation analysis indicated that the direct effect of irrational 

Relationship beliefs on couple burnout was significant (β=0.396;p<0.05).The indirect 

effect of irrational Relationship beliefs on couple burnout through non-adaptive strategies 

of cognitive emotion regulation was also significant (β=0.061; p<0.05).Therefore, non- 

adaptive strategies of cognitive emotion regulation had a partial mediating role in the 

relationship between irrational Relationship beliefs and couple burnout. 

Conclusion: According to the result of the present study, it can be acknowledged that the 

relationship beliefs and strategies of cognitive emotion regulation have an important and 

influential role in the stability and quality of couples’ life because the shortcomings related 

to the couples’affective and emotional capabilities along with the dysfunctional beliefs 

can become an obstacle for building the intimate relationships and perceiving the feelings 

correctively that leads to the reduction of couples’ satisfaction.So the results of the present 

study can be used for early detection of couple burnout and preventing its occurrence. 

Keywords: couple burnout, irrational Relationship beliefs, non-adaptive strategies of 

cognitive emotion regulation, Married women. 

 

 

 

 

 

  

 

Nazanin fatehi1 

Mohsen kachooei*2 

 

1MA in Clinical  psychology-family 

therapy, University of Science and 

Culture, Tehran, Iran 

 
2PhD in Psychology, Assistant 

Professor of Psychology, Faculty 

of Humanities, University of 

Science and Culture, Tehran, Iran 

 
Email:kachooei.m@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


