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رو ،هرگونه تالش برای حفاظت از روابط زوجین در برابر آسیبهای احتمالي الزم و ارزشمند است .برایناساس ،هدف
از پﮋوهشحاﺿر ،بررسي نقش میانجيگر راهبردهای سازشنایافته تنظیم شناختي هیجان در رابطة بین باورهای ارتباطي
غیرمنطقي و دلزدگي زناشویي بود.
روشکار :روشِ پﮋوهش از نوع توصیفي-همبستگي و از منظر هدف ،بنیادی بود.حجم نمونه شامل 300نفر از زنان
متأهل شهرتهران بودکه به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.جهتگردآوری دادههای پﮋوهش ازپرسشنامههای
دلزدگي زناشویي پاینز( ،)CBMباورهای ارتباطي ایدلسون و اپشتاین( )IRBو تنظیم شناختي هیجان گارنفسكي،
کرایج و اسپینهون ( )CERQاستفاده شد.درنهایت ،دادهها با روش همبستگي پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و
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تحلیل قرارگرفت.
نتایج :نتایج تحلیل میانجي نشان داد که اثر مستقیم باورهای ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي ( β=0/396؛
 )p>0/05معنادار بود .اثر غیرمستقیم باورهای ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي از طریق راهبردهای سازشنایافته
تنظیم شناختي هیجان نیز معنادار بود ( β =0/061؛ .)p>0/05بنابراین راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان در
رابطه بین دلزدگي و باور ارتباطي نقش میانجيگری جزیي را ایفا مينماید.
نتیجهگیري :باتوجه به یافتههای پﮋوهش ميتوان اذعان نمودکه باورهای ارتباطي و راهبردهای تنظیم شناختي هیجان
برکیفیت و ثبات زندگي زوجها نقش مهم و تاثیرگذاری دارند؛چراکه کمبودهای موجود درکفایتهای عاطفي و
هیجاني زوجین درکنار باورهای نادرست ميتواند مانعي برای برقراری روابط صمیمي و درﻙ صحیح احساسات
وکاهش رﺿایتمندی زوجین شود ،لذاميتوان از نتایج این پﮋوهش درجهت تشخیص زودهنگام دلزدگي زناشویي و
پیشگیری از بروزآن استفاده نمود.
کلماتکلیدي :دلزدگي زناشویي ،باورهای ارتباطي غیرمنطقي ،راهبردهای تنظیم شناختي هیجان،زنان متأهل.
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مقدمه
در یک ازدواج توأم با رﺿایت ،اگرچه نیاز به تفاهم

براین اساس ،یكي از عوامل مرتبط با دلزدگي زناشویي که

در خصوص ارتباط موثر ،شرطِ الزم برای ثبات زناشویي،

کمیت و کیفیت رابطه زوجي را تحت تاثیر قرار ميدهد و

سالمت رواني و شادکامي محسوب مي شود اما درگذر

نقش مهمي در رﺿایت و عدم رﺿایت زناشویي دارد،
2

زمان ،برخي از مشكالت اساسي و واقعي ،سبب مختل

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

شدن روابط بین زوجین مي شود؛ ازجمله اینكه برخي از

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

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

دیدگاهي است که زوجین نسبت به رابطه زناشویي خود دارند

بنا مي ک نند و به این نكته توجه نمي کنند که شاید درطول

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

زمان ،پس از افزایش سرخوردگي وتنش های برآمده از

دسته از تفكراتي مي باشند که مختص رابطه زناشویي هستند

برآورده نشدن خواسته ها ونیازهای میان فردی ،از شدت
و گرمای این عشق کاسته شود و دلزدگي زناشویي

1

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

و در اثر استفادهی افراطي ایجاد مشكل مينماید .نتایج پﮋوهش
بسیاری ازجمله پﮋوهشهای سالیوان 5و

سویبل،)8( 6آدیس7

وبرنارد ،)9(8و بختیاری پور و عامری( )10براهمیت عقاید و

برطبق الگوی روان تحلیل گری -وجودی پاینز که

باورهای غیرمنطقي و نادرست در نابسامانيهای زندگي

مبتني بردیدگاه فرانكل درباره بودن و جستجوی معناست،

زناشویي تأکید دارند و بیان مينمایند که ناخرسندی و اختالل

دلزدگي زناشویي ،به عنوان عالئم خستگيِ جسماني،

دررابطه در واقع از باورهای ارتباطي غیرواقع بینانه نشأت

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

ميگیرد و به دنبال آن ،دستهای از نیازهاوتقاﺿاهای غیرعقالني

افتادن با ازدست دادن اشتیاق ،انرژی،آرمان گرایي و چشم

به وجود ميآید که زن و شوهر نه تنها از یكدیگر ،بلكه از

انداز و هدف تعریف مي شود ( ) 4که طي آن زوجین

خود وازدواجشان دارند .با این حال ،هرچندکه پﮋوهشهای

احساس تباهي و دلسردی مي کنند و عالقه ای به توﺿیح

متعددی به بررسي رابطة بین باورهای ارتباطي و دلزدگي

مسائل خود ندارند ،زیرا تصورمي کنند که در رابطه شان

زناشویي پرداخته اند اما در این بین ،متغیرهایي که احتماال

هیچ امیدی باقي نمانده است و همین عامل سبب مي شود

ميتوانند در این رابطه ،نقش میانجي داشته باشند ناشناخته باقي

تا در روابط زناشویي شان خلل وارد شود وگامي در جهت

مانده اند .درنتیجه ،لزوم شناسایي مكانیزم میانجيگر در رابطه

حل مشكالت شان بر ندارند و در نهایت بر دلزدگي شان نیز

بین باورهای ارتباطي و دلزدگي زناشویي اهمیت پیدا ميکند.

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

تنظیم شناختي هیجان 9ازجمله مؤلفههای اثرگذار و

از دلزدگي زناشویي ،لزوم شناسایي عوامل مرتبط با آن را

مرتبط با رﺿایت زناشویي و کیفیت زندگي زوجین است

در پیشگیری از طالق و جدایي زوجین برجسته مي سازد.

که سبب مي شود از شدت اوﺿاع تنش زا که بر روابط بین
1

. couple burnout
. 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
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زوجین جاری است ،کاسته شود و در محیطي آرامتر به فكر

روش کار
این پﮋوهش ازنظر هدف ،بنیادی و از نظر روش شناسي

حل مسائل خود باشند (.)11
راهبردهای انطباقي و غیرانطباقيِ تنظیم شناختي هیجان،

در زمرة پﮋوهشهای توصیفي -همبستگي بود .جامعه آماری

واسطهای هستند که اثرات متقابل هیجان و شناخت را در

این پﮋوهش ،کلیه زنان متأهلِ مناطق22گانه شهر تهران در

برميگیرند ( )12و بر شیوه شناختيِ مدیریت و دستكاری ورود

سال  1398بودند که به شیوه در دسترس مورد نمونه گیری

داده های فراخواندة هیجان اشاره دارند( .)13مطابق با یافتههای

قرارگرفتند .از آنجایي که روش شناسيِ مدل یابي معادالت

پﮋوهشي ،رﺿایت و سازگاری زناشویي ارتباط تنگاتنگي با

ساختاری و تحلیل مسیر ،تا حدود زیادی با برخي از جنبه های

مدیریت هیجان زوجین دارند ( .)14به طوریکه حدود

رگرسیون چند متغیری شباهت دارد ،مي توان از اصول تعیین

40درصد از واریانس رﺿایت زناشویي زوجها توسط هوش

حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای تعیین حجم

هیجاني (که تنظیم شناختي هیجان یكي از مولفههای مهم آن

نمونه در مدلیابي معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده

است) تبیین ميگردد ( .)15،16درهمینراستا ،نتایج
پﮋوهشهای دانهام ،)17( 1آبوت ( )182و یلسما 3و

شرلین4

نمود .لذا حجم نمونة پﮋوهش حاﺿر بنا بر نظر هومن (،)21
بین 5تا15مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین

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

گردید که حداقل حجم نمونه برابر با  85وحداکثر حجم

تنظیم هیجان و رﺿایت زناشویي است؛ چرا که اکثر مشكالت

نمونه برابر با255برآورد شد ،ازین رو با در نظر گرفتن احتمال

روانشناختي به واسطة یک آشفتگي هیجاني مشخص ميشوند

ریزش 300 ،نفر برای گروه نمونه انتخاب گردید.

و به طور زیربنایي باکارکرد معیوب در تنظیم هیجاني مرتبط

داشتن دامنه سني بین 20تا48سال و گذشت حداقل

ميگردند .افزون بر این ،نتایج پﮋوهش امیدیفر و

دوسال از زندگي مشترﻙ و سطح تحصیالت حداقل دیپلم

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

ازمالﻙهای ورود شرکت کنندگان به پﮋوهش بود و ابتال به

شناختي هیجان و دلزدگي زناشویي است؛ بدین صورت که

بیماریهای جسماني و رواني جدی مستلزم مصرف داروهای

راهبردهای منفي(سازش نایافته) تنظیم شناختي هیجان با

روانپزشكي (با توجه به گزارش فرد در پرسشنامه اطالعات

دلزدگي زناشویي باالتر ارتباط دارد.

جمعیت شناختي) ،زندگي جدا از هم و نیز سوء مصرف مواد

در نهایت ،از آنجایي که خألهای موجود در کفایتهای

(با توجه به گزارش فرد در پرسشنامه اطالعات جمعیت

هیجاني زوجین در کنار باورهای نادرست ميتواند مانعي برای

شناختي) از جمله مالﻙهای خروج در این پﮋوهش بود.

برای برقراری ارتباط صمیمي وکاهش رﺿایتمندی زوجین

براین اساس ،اجرای پﮋوهش حاﺿر باتوجه به گسترش

شود ،لذا به نظرميرسد که راهبرد سازش نایافته تنظیم شناختي

ویروس کرونا و شرایط همهگیری این بیماری و نیز لزوم

هیجان نقش مهمي را در دلزدگي زناشویي و همچنین کاهش

توجه به حفظ سالمتي افراد ،به صورت غیرحضوری و از

عملكرد زوجین در زندگي زناشویي ایفا نماید .در نتیجه

طریق پرسشنامه آنالین اجرا گردید .بدین صورت که در

پﮋوهش حاﺿر با هدف بررسي رابطة بین باورهای ارتباطي

ابتدای پرسشنامه آنالین که با استفاده از گوگل فرم تدوین

غیرمنطقي و دلزدگي زناشویي با توجه به نقش میانجيگری

شد ،شرح مختصری از اهداف پﮋوهش و نیز اطمینانبخشي

راهبرهای سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان اجرا گردید.

در خصوص محرمانه ماندن اطالعات داده شد و سپس با

1

. Dunham, S. M
. Abott, B. V
3
. Yelsma, P
4
. Sherilyn, M.
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قراردادن لینک پرسشنامه در گروهها و فضاهای مجازی (نظیر

نسخههای ترجمه شده به طور موفقیت آمیزی در مطالعات

تلگرام ،واتساپ ،اینستاگرام) ،پرسشنامه در اختیارآن دسته از

بین فرهنگي در فرهنگهای مختلف استفاده شده است(.)23

زنان متأهلي قرارگرفت که برای پاسخ ،داوطلبانه اعالم

در ایران ،ادیب راد( )24پس از اجرای پرسشنامه مذکور،

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

ﺿریب پایایي با استفاده از ﺿریب آلفای کرونباخ را 0/76

برخي از اطالعات جمعیت شناختي کفایت مينمود .درنهایت

گزارش نمود .در پﮋوهش حاﺿر ،میزان همساني دروني این

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفي و آمار

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

استنباطي انجام گرفت .بخش آمار توصیفي با استفاده از نرم-
افزار  SPSSنسخه  26انجام شد .برای بررسي همبستگيهای
دومتغیره نیز از همبستگي گشتاوری پیرسون استفاده شد و
برای بررسي اثر میانجي ،با استفاده از تحلیل مسیر مورد
استفاده قرار گرفت .الزم به ذکر است که بخش آمار
استنباطي با استفاده از نرمافزار  Amosنسخه  24انجام شد.

این مقیاس دارای  40سوال و  5خرده مقیاس است که
توسط ایدلسون و اپشتین ( )25تدوین شده و هدف آن
ارزیابي میزان باورهای ارتباطي غیر منطقي در رابطه زناشویي
است و هر سؤال در طیف لیكرت به صورت  6گزینهای از
( 0کامالً غلط) تا ( 5کامالً درست) پاسخ داده مي شود5 .
خرده مقیاس این سیاهه شامل )1:باور مخرب بودن مخالفت

ابزارپژوهش

 )2باور عدم تغییر پذیری همسر )3توقع ذهن خواني)4

-1پرسش نامه دلزدگي زناشویي:)CBM(1
یک ابزار خودسنجي  21سوالي است که توسط
پاینز( )22تدوین شد .این پرسشنامه سه جزءاصلي دلزدگي
جسماني (احساس دلزدگي ،سستي و داشتن اختالالت
خواب) ،دلزدگي عاطفي (احساس افسردگي ،ناامیدی ،در
دام افتادن) ،و دلزدگي رواني (احساس

-2مقیاس باورهای ارتباطي:)IRB)2

بي ارزشي،

سرخوردگي ،خشم نسبت به همسر) را ميسنجد .نمره
گذاری این پرسشنامه براساس مقیاس لیكرت  7درجهای از 1
معرف عدم تجربه( هرگز) تا  7تجربه زیاد( همیشه) انجام
ميشود که حد باالی نمره  147و حد پایین نمره  21است و

کمالگرایي جنسي )5باور در مورد تفاوتهای جنسیتي
ميشود .ایدلسون و اپشتین ﺿریب آلفای کرونباخ خرده
مقیاسها را در دامنه 0/72تا  0/81گزارش کرده اند.
درپﮋوهش حیدری،مظاهری و پوراعتماد( )26ﺿریب
آلفای کرونباخ 0/84گزارش شد و همچنین روایي این
پرسشنامه با استفاده از روایي مالکي0/76،بدست آمد .در
پﮋوهش حاﺿر ،میزان همساني دروني این پرسشنامه با روش
آلفای کرونباخ 0/78 ،به دست آمد.
-3مقیاس تنظیم شناختي هیجان_3فرم کوتاه (:)CERQ_Short

نمرات باالتر نشان دهنده فرسودگي بیشتر است.ارزیابي

این پرسشنامه یک ابزار  18سوالي است که توسط

ﺿریب اعتبار مقیاس دلزدگي زناشویي نشان داد که این

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

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

هیجان در این پرسشنامهبه دو دسته کلي راهبردهای انطباقي

و ./90است.همچنین روایي پرسش نامه به وسیله بررسي

(سازشیافته) و راهبردهای غیرانطباقي (سازشنایافته) تقسیم

همبستگيهای منفي با ویﮋگيهای ارتباط مثبت شامل؛

ميشوند .این ابزار ،راهبردهای تنظیم شناختي هیجانها را در

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

پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگي زای زندگي در

خودشكوفایي ،احساس هدفمندی به تأیید رسیده است و

اندازههای پنج درجهای از  (1هرگز) تا  (5همیشه) برحسب 9
1.

)Couple Burnout measure (CBM
)Irrational Relationship Belief (IRB
)3.Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ
2.

نازنین فاتحي و محسن کچویی
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زیرمقیاس به این شرح ميسنجد :خودسرزنشگری،

دروني این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در زیرمقیاس

نشخوارگری،

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

دیگرسرزنشگری،

تمرکز

بر

فكر/

فاجعهنمایي،کم اهمیت شماری ،تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابي

دست آمد.

مجدد مثبت ،پذیرش ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی .حداقل و
حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب 2و 10است و نمرة
باالتر نشاندهندة استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختي

نتایج
پﮋوهش حاﺿر روی  300زن متأهل انجام گرفت که
سن آنها بین  20تا  48سال قرار داشت (میانگین= 33/72؛

محسوب ميشود.
نتایج پﮋوهش بشارت و بزازیان( )28نشان داد که فرم 18

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

گویه ای پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان برای سنجش

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

راهبردهای مقابله شناختي در نمونه های ایراني از پایایي و

مدرﻙ کارداني )% 32( 96 ،دارای مدرﻙ کارشناسي77 ،

روایي کافي برخوردار است.

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

گارنفسكي و همكاران نیز ﺿریب آلفای کرونباخ برای

( )% 14دارای مدرﻙ دکتری بودند و به طور متوسط،
 7/78سال از زمان ازدواج آنها سپری شده بود .شاخص

کل پرسشنامه را دردامنة 0/92گزارش کردند.
همچنین در پﮋوهش حسني(،)29ﺿریب آلفای کرونباخ
 0/76بدست آمد .در پﮋوهش حاﺿر نیز  ،میزان همساني

های توصیفي مربوط به ابزارهای پﮋوهش در جدول  1ارائه
شدهاند.

جدول  .1شاخصهای توصیفي ابزارهای پﮋوهش
متغیر

انحراف استاندارد

تعداد آزمودني میانگین

دلزدگي زناشویي

300

72/56

18/85

باورهای ارتباطي غیرمنطقي

300

99/77

15/72

راهبردهای سازشنایافته تنظیم شناختي هیجان

300

23/80

4/30

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

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

صحت نتایج آماری ،پیشفرضهای این آزمون مورد بررسي

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

قرار گرفتند .این پیشفرضها شامل توزیع نرمال چندمتغیره

ميدهد داده ها از توزیع نرمال چندمتغیره برخوردار بودند

دادهها و نبودن دادههای پرت چندمتغیره است .بررسي

( .) p<0/05بنابراین با توجه به برقراری پیشفرض ها،

دادههای پرت چند متغیره از طریق فاصله ماهاالنوبیس2نشان

آزمون فرﺿیه انجام گرفت .ابتدا ﺿریب همبستگي

داد که هیچ داده پرت چندمتغیرهای وجود نداشت زیرا مقدار

پیرسون 3بین متغیرهای پﮋوهش محاسبه گردید .این

 χ2محاسبه شده برای هر  300آزمودني کمتر از مقدار χ2

ﺿرایب در جدول  2ارائه

شدهاند.

1

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

متغیر

1

 .1دلزدگي زناشویي

1

 .2باورهای ارتباطي غیرمنطقي

*0/457

1

 .3راهبردهای سازشنایافته تنظیم شناختي هیجان

*0/311

*0/387

3

1

*معنادار در سطح 0/001
همانطور که جدول  2ميدهد ،همه ﺿرایب همبستگي معنادار

 .)p>0/001همچنین زناني که از راهبردهای سازشنایافته

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

بیشتری استفاده ميکردند ،دلزدگي زناشویي بیشتری داشتند

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

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

ﺿعیف ،متوسط و قوی هستند  ،بنابراین این ﺿرایب متوسط

راهبردهای سازشنایافته تنظیم شناختي هیجان در رابطه بین

تا قوی محسوب ميگردند .نتایج همبستگي نشان داد که زنان

باورهای ارتباطي غیرمنطقي و دلزدگي زناشویي ،تحلیل

دارای باورهای ارتباطي غیرمنطقي بیشتر ،دلزدگي زناشویي

میانجي مورد استفاده قرار گرفت .نتایج ﺿرایب استاندارد

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

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

سازشنایافته بیشتری نیز استفاده ميکردند (r=0/387؛

گذاشته شده است.

جدول  .3ﺿرایب استاندارد مسیر مربوط به مدل مورد پﮋوهش
وزنهایرگرسیون خطای استاندارد

متغیرها

معناداری

باور ارتباطي غیرمنطقي  راهبردهای سازشنایافته

0/387

0/014

0/001

باور ارتباطي غیرمنطقي  دلزدگي زناشویي

0/396

0/065

0/001

راهبردهای سازشنایافته  دلزدگي زناشویي

0/158

0/241

0/004

شکل  .1مدل پﮋوهش با ﺿرایب مسیر استاندارد

نازنین فاتحي و محسن کچویی
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همانطور که جدول  3نشان ميدهد ،باورهای ارتباطي

راهبردهای سازشنایافته در رابطه بین این دو متغیر نقش

غیرمنطقي تأثیر معناداری بر راهبردهای سازشنایافته تنظیم

میانجي داشت .همچنین با توجه به اینكه اثر مستقیم باورهای

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

ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي نیز معنادار بود و همه

زناشویي (β=0/396؛  )p>0/01داشت .راهبردهای

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

سازشنایافته نیز تأثیرمعناداری بردلزدگي زناشویي داشت

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

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

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

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

زناشویي را از طریق مجموع اثر مستقیم باورهای ارتباطي و

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

اثر میانجي راهبردهای سازشنایافته تبیین نماید (.)p>0/01

متغیر وابسته از طریق متغیر میانجي نیز باید معنادار باشد .بعد از
مشخص شدن وجود اثر میانجي ،باید نوع اثر میانجي بررسي

بحث و نتیجهگیري

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

پﮋوهش حاﺿر با هدف بررسي نقش میانجيگر

کامل( )Full mediationوجود دارد .اگر اثر مستقیم هم معنادار

راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان در ارتباط بین

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

باورهای ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي انجام شد.

وجود دارد که اکثر اثرهای مشاهده شده در علوم رفتاری از

نتایج نشان دادکه باورهای ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي

این نوع هستند .ﺿمناً اثر میانجي ميتواند به

زناشویي رابطة مستقیم و معناداری دارد .ارتباط بین باورهای

رقابتي

ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي با پﮋوهشهای دیگر

صورتمكمل()Complementary

یا

()Competitiveباشد .اگر حاصل ﺿرب عالمت (مثبت یا منفي)

همسو است(.)33،32،31،10

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

طبق این پﮋوهشها ،دلزدگي زناشویي در زوجیني که

میانجي از نوع مكمل و اگر این حاصلﺿرب منفي باشد،

باورهای ارتباطي غیرمنطقي باالیي دارند ،رایجتر ميباشد .بر

میانجي از نوع رقابتي است (.)30

این اساس ،برخي از زوجها احتماال تحت تأثیر باورهای

نتایج مربوط به اثرات کلي ،مستقیم و غیرمستقیم باورهای ارتباطي

ارتباطي غیرمنطقيشان سبب ميشوند که شریک زندگي

غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي در جدول 4ارائه شده اند.

خود را مجبور به کاری نمایند که برای یكدیگر دروني نشده
است .درنتیجه ،احساس کفایت و خودمختاری شان که تأمین

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

کنندة نیاز به شایستگي آنان است به خطر مي افتد و منجر به

ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي

مقاومت آنها و پاسخِ منفي کاهش دهندة صمیمیت و رﺿایت

اثر

میزان اثر استاندارد

معناداری

شده

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

اثر کلي

0/457

0/010

ارتباطي غیرمنطقي با راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختي

اثر مستقیم

0/396

0/010

اثر غیرمستقیم

0/061

0/015

هیجان رابطة مستقیم ومعناداری وجود دارد .با توجه به یافتههای
مشابه و نتایج مطالعه ی حاﺿر  ،باورهای ارتباطي غیرمنطقي

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

باال ،با افزایش به کارگیری راهبردهای سازش نایافته تنظیم

ارتباطي غیرمنطقي بر دلزدگي زناشویي معنادار بود ،بنابراین

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

لذا با توجه به اینكه بخش قابل توجهي از رﺿایت

داشتن باورهای نادرست ،به جای متمرکز شدن بر حل مسئله و

زناشویي زوجها بستگي به مهارتهای تنظیم هیجاني آنان در

مشكل پیش آمده ،به اشتباه بر عیوب یكدیگر متمرکز ميشوند

مدیریت تنشهای زندگي روزمره و مقابله کارآمد آنها با

و در قالبِ سبکهای تعاملي غیرسازنده ،هیجان های سازش

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

نایافته و منفي خود را بروز مي دهند.
همچنین نتایج پﮋوهش حاﺿر نشان داد که راهبردهای
سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان با دلزدگي زناشویي،
رابطة مستقیم و معناداری دارد .مطالعات علمي و پﮋوهشي،
مؤید این مطلب است که رﺿایت از رابطه زناشویي و بیان
احساسات و صمیمیت تجربه شده با شریک زندگي ،با
کیفیت زندگي زوجین همبستگي دارد ( .)34طبق نتایج یافته
های پیشین ،بین راهبرد مثبت و انطباقي تنظیم شناختي هیجان
با افزایش رﺿایتمندی از زندگي زناشویي ارتباط مثبت و
معنادار وجود دارد؛ چرا که بُعد مثبت و انطباقي تنظیم
شناختي هیجان در بهسازی روابط بین فردی و زناشویي نقش
موثری را ایفا مي نماید ( )35و در مواجهه با تكالیف استرس
زای زندگي ،منجر به کاهش عواطف منفي و افزایش
عواطف مثبت مي شود و در نتیجه توانایي فرد را برای حل
مسئله و سازگاری با مشكالت زندگي افزایش مي دهد (.)36
افزونبر این ،از آنجا که راهبردهای ناسازگارانه تنظیم
شناختي هیجان با مؤلفههای درماندگي روانشناختي(که خود
یكي از ابعاد دلزدگي رواني است) مرتبط ميشود ( )36پس
ميتوان گفت زوجیني که در روابط خود دچار دلزدگي
زناشویي مي شوند به دلیل فقدان رﺿایت و فرسایش هیجاني
با کاهش عواطف و هیجان مثبت و به تبع آن کاهش کیفیت
زندگي زناشویي مواجهه ميشوند و تمایلي به توﺿیح مسائل
درجهت رفع مشكل ندارند .بنابراین در این تصور غوطهور
مي شوند که ازنظر عاطفي تباه شدهاند و در رابطهشان هیچ
جای امیدواری باقي نمانده است .پس حس آزردگي و
دلزدگي ،جایگزین رﺿایتمندی و نیز بروز هیجان مثبت در
بین زوجین مي شود و در تعامل مثبت جهت حل مشكالت
وقفه ایجاد مي نماید.

نظر ميرسد که زوجین دلزده اغلب به دلیل نداشتن مهارت
های تنظیم هیجان ،ناخواسته اختالل در رابطه را مداومت یا
حتي تشدید نمایند و در مواجهه با مشكالت زندگي با به
کارگیری الگوهای تشدید شونده و مكرر از تبادل متقابل
هیجانات منفي ،منجر به افزایش تنش ها و عواطف منفي
شوند به طوری که هیجان منفي ابراز شده از سوی یک همسر
با هیجانات منفي مشابه یا شدیدتر از سوی دیگری پاسخ داده
ميشود و درنتیجه با تضعیف پیوند عاطفي زوجین  ،بیش از
بیش بر پدیده دلزدگي شان افزوده شود.
در مورد نقش میانجيگر راهبردهای سازش نایافته
تنظیم شناختي هیجان ،نتایج نیز نشان داد که راهبردهای
سازش نایافته تنظیم شناختي هیجان در رابطة بین باورهای
ارتباطي غیرمنطقي با دلزدگي زناشویي ،نقش میانجيگر ایفا
مينماید .بدین صورت که باورهای ارتباطي غیر منطقي به
صورت غیرمستقیم با میانجي گری راهبردهای سازش نایافته
تنظیم شناختي هیجان بر دلزدگي زناشویي زوجین مؤثر است.
به عبارت دیگر وقتي زوجین ،باورهای ارتباطي غیر منطقي
دارند سبب ميشود که در تنظیم هیجانات خود دچار مشكل
شوند و ناتواني آن ها در تنظیم هیجانات ،سبب دلزدگي
زناشویي مي شود .در همین راستا ،نتایج پﮋوهش امیدیفر و
همكاران( )20نیز حاکي از وجود رابطه میان راهبردهای
تنظیم شناختي هیجان و دلزدگي زناشویي است؛ بدین
صورت که راهبردهای منفي(سازش نایافته) تنظیم شناختي
هیجان با دلزدگي زناشویي باالتر ارتباط دارد .پﮋوهشهای
پیشین از جمله پﮋوهشهای دانهام ( ،)17آبوت ( )18و یلسما
و شرلین ( )19نیز حاکي از وجود رابطه منفي ومعنادار بین
دشواری در تنظیم هیجان و رﺿایت زناشویي است؛ چرا که
اکثر مشكالت روانشناختي به واسطة یک آشفتگي هیجاني
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مشخص و به طور زیربنایي باکارکرد معیوب در تنظیم

غیرمستقیمي که روی رفتار و هیجانات زوجین دارند باعث

هیجاني مرتبط ميگردند.

بروز تعامالت ناکارآمد در بین زوجین ميشود.

از سوی دیگر ،زمانيکه یكي از زوجین به علت باورهای

پﮋوهش حاﺿر محدودیتهایي نیز داشت .نخست اینكه

ارتباطي غیرمنطقي در روابط خود با همسرش احساس آسیب،

اجرای مطالعه صرفا بر روی زنان متأهل است که امكان تعمیم

تهدید یا نارﺿایتي را نماید ،متعاقب آن پاسخ هیجاني خواهد

نتایج را محدود مينماید ،بنابراین پیشنهاد ميشودکه رابطة

داشت که اغلب یک هیجان اولیه (مانند ترس از آسیب) است

پﮋوهش حاﺿر در مردان متأهل نیز بررسي شود تا بتوان نتایج

که از آگاهي خارج شده است و توسط یک هیجان ثانویه

را در هر دو جنس باهم مقایسه نمود .همچنین نتایج و ارزیابي

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

پﮋوهش ،وابسته به ابزارهای خودگزارش دهي همچون

جایگزین شده و در نهایت به دلیل احساس ناامني تجربه شده

پرسشنامه است که به منظور کسب آگاهي بیشتر از عقاید،

و هیجانات اولیه نابهنجار ،چرخه ارتباطي زوجین به سمت

افكار و نظرهای افراد  ،پیشنهاد ميشود در پﮋوهشهایآتي

چرخه معیوب جنگ یا گریز هدایت مي شود و در نتیجه

از روشها و ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه بالیني استفاده

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

گردد .افزون براین ،به دلیل ماهیت مقطعي پﮋوهش امكان

براین اساس ،چون باورهای ارتباطي غیرمنطقي به عنوان عوامل

تبیین کلي یافته ها وجود ندارد و پیشنهاد ميشود در آینده از

شناختي و عقالني در ابراز احساسات و هیجانات زوجین نقش

مطالعات طولي نیز استفاده شود تا تغییرات عملكرد زوجین

مؤثری دارند ،پس به واسطه ایجاد هیجانات منفي وسازش

طي سالهای متمادی بررسي گردد .همچنین در پﮋوهشهای

نایافته منجر به اختالل در روابط زناشویي و پبامدهای رفتاری

آتي پیشنهاد ميگردد ،رابطة متغیرهای مطرح شده در

نامناسب از جمله دلزدگي زناشویي ميشوند.

زوجهای متقاﺿي طالق و زوجهای نابارور صورت گیرد.

بنابراین ،زوجیني که قادر باشند سطح متعادلي از

و درنهایت ،پیشنهاد ميگردد با سازههایي نظیر دشواری در

برانگیختگي هیجاني را حفظ نمایند احتمالِ شكلگیری

تنظیم هیجان ،ناگویي هیجاني ،ابرازگری هیجاني که احتماالً

رفتارهای ارتباطي سازنده ،ترمیم آسیبها و حل و فصل

ميتوانند در این رابطه نقش داشته باشند ،پﮋوهشهای

سازندهی تعارﺿات افزایش ميیابد و منجر به شكل گیری

هدفمندی انجام گیرد تا با جمع آوری متغیرهای مرتبط،

تعامالت مثبت و صمیمانه ميشود ( )16درمجموع و با توجه

بتوان راهكارها و اقدام های مؤثرتری را در جهت ارتقای

به یافتههای پﮋوهش ميتوان گفت؛ از آنجا که افزایش

کیفیت رابطه بین زوجین و کارایي خانوادهها توصیه نمود.

مهارتهای همسران در تنظیم هیجاناتشان مي تواند روشي
برای بهبود کیفیت رابطهی آنها باشد ،بر این اساس توجه زوج
درمانگران به مؤلفههای تنظیم هیجان ميتواند اهداف
مشخص ومناسبي را برای مداخله آنها تعیین نماید .درنهایت،
نتایج این پﮋوهش براین مسئله تاکید دارد که باورها نه تنها به
طور مستقیم باعث دلزدگي زناشویي ميشوند بلكه با تاثیر

تقدیر و تشکر
پﮋوهش حاﺿر برگرفته از پایان نامة مقطع کارشناسي
ارشد روان شناسي بالیني_خانواده درماني ميباشد .بدین
وسیله از تمامي افرادی که با همكاری خود ،ما را در انجام
این پﮋوهش یاری نمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
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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, nonadaptive 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.

