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بینژژی دلزدگژژی زناشژژویی بژژر اسژژاس ابرازگژژری هیجژژانی و  حاضژژر بژژا هژژدم  یشپژژژوهش  هاادف:

کننده به وراکز بهزیستی شهر اردبیک انجام گرفژت.  در افراد وتاهک وراجعه اسنادهای زناشویی
روش پژژژوهش توصژژیفی از نژژوآ ههبسژژتگی بژژود. جاوعژژه آوژژاری پژژژوهش را افژژراد وتاهژژک  روش:

 155هژا  دادنژد کژه از بژین آن تشژکیک وی 1394در سژال  وراجعه کننده به بهزیستی شهر اردبیک
گیری در دسژژژترس، بژژژه عنژژژوان نهونژژژه آوژژژاری انتخژژژاب شژژژدند. بژژژه ونظژژژور  نفژژژر بژژژه روش نهونژژژه

ی ابرازگژژژری هیجژژژانی و  هژژژا از پرسشژژژناوه دلزدگژژژی زناشژژژویی پژژژاینز، پرسشژژژناوه آوری داده جهژژژ 
تفاده از ضریب ههبسژتگی  یرسژون اس باها  ی اسنادهای زناشویی استفاده شد. داده پرسشناوه

ها نشان داد کژه بژین ابعژاد اسژنادهای  یافته هج: یجفتهو تحلیک رگرسیون تجزیه و تحلیک شدند. 
زناشژژویی و ابرازگژژری ونفژژی بژژا دلزدگژژی زناشژژویی ههبسژژتگی ونبژژت وعنژژی دار و بژژین ابرازگژژری 

ود دارد ونبژژژژت و ابژژژژراز صژژژژهیهت بژژژژا دلزدگژژژژی زناشژژژژویی ههبسژژژژتگی ونفژژژژی وعنژژژژی داری وجژژژژ
(55/5>pهه نین، نتاین .) نشان داد کژه اسژنادهای ارتبژاطی و ابرازگژری   نیز رگرسیون تحلیک

: گیری نتیجااه (.p<55/5هسژژتند ) زناشژژویی وعنژژی دار  دلزدگژژی بینژژی  یشهیجژژانی قژژادر بژژه 
بنژابراین بژژا توجژژه بژژه اههیژژت دلزدگژژی زناشژژویی در زنژژدگی افژژراد وتاهژژک و نقژژش تعیژژین کننژژده 

گژژاه کژژردن افژژراد در  هیجژژانی و اسژژنادهای ارتبژژاطی در  یش ابرازگژژری بینژژی آن، لژژزوم توجژژه بژژه آ
یابد. رابطه با اسنادهای ارتباطی و ابرازگری هیجانی ضرورت وی
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.دلزدگی زناشویی، ابرازگری هیجانی، اسنادهای زناشویی هج: کلیدوا  

 مقدمه
کننمد، اوما حما  ومی حمات آغماز رواحما صمهیهیهما زنمدگی زناشمویی خمود را حما  حسیاری از زوح

کممن دچممار وشممک  کممن  کنممد  لممی  عنمموان ویار شمموند وممی گممذر زوممان ایممن رواحمما صممهیهی 
کرده زوح که حه تازگی ازدواح  کهتمر حمه ایمن فکمر وی هایی  کمه وهکمن اسم  زومانی  انمد،  کننمد 

کمه دلزدگمی عشق آن کهرنگ شود و این درس  زوانی اس   )داورنیما،  آغماز شمده اسم  1ها 
کا (ر در خ  ازدواح سرخورده خکی خا هر دو زوح ضمهن تجرحمه احسماس 3125ر و نظری، زهرا

کممماهش عالیمممق و ارتباطمممات وتقابممم  همممای قابممم  تممموجهی در  نگرانی ،گسسمممتگی از ههسمممر و 
  جممدایی و طممالق دارنممدر دلزدگممی هی راحطممه و پیشممروی حممه سمم خصمموو تخرخممب فزاخنممده

کممه حمما احسمماس بیگممانگی، کمماهش تممدرخجی دلبسممتگی عمماطفی حممه ههسممر  2زناشممویی اسمم  
تفمماوتی زوجممین حممه خکممدخگر و جمماخگ خنی عواطممف ونفممی حممه جممای عواطممف  عالقگممی و بی بی

(و در پممی آن، احساسمات ونفممی، حالمم  غالمب حممه خممود 3،3220وثبم  ههممراه اسم  )کممای ر
گیمممرد و حمممه از دسممم  دادن شمممور و شممموق اولیمممه، واحسمممتگی عممماطفی، تعهمممد و نهاختممماب بمممروز  وی

(ر پاخنز، نی ، هماور و 2631، 4شیتزکی و پیالی شود )پوکورسکا، فارل، ایوان ر ویدلزدگی ونج
کمه 2633)5آخسکسن (، دلزدگی را حه عنوان خ  حالم  خسمتگی جسمهانی، عماطفی و روانمی 

داننمدر در  شمود، وی در شراخا درگیمری طموتنی ومدت ههمراه حما وطالبمات عماطفی اخجماد وی
کاهش ،این تعرخف انرژی، خستگی وزون، ضعف و تنموع وسمیعی از  خستگی جسهانی حا 

شممودر در حالیکممه خسممتگی عمماطفی شمماو   تنممی وشممخ  وی های جسممهی و روان شممکاخ 
شممودر خسممتگی روانممی حممه رشممد نگممرت ونفممی  احساسممات دروانممدگی، نااویممدی و فرخممب وی

کار و زندگی بروی کماهش عشمق و عالقمه  نسب  حه خود،  که دلزدگی زناشویی  گرددر از آنجا 

1. burnout.
2. marital burnout.
3. Kayser, K.
4. Pokorska, J., Farrell, A., Evanschitzky, H., & Pillai, K.
5. Pines, A.M., Neal, M.B., Hammer, L.B., Icekson, T.



 1395 پاییز، 59شهاره ، 15جلد ، پژوهشهای وشاوره..................................................................................... 65

 

تواند حمه نارضماختی زناشمویی ونجمر شمده و  افزاخش رفتارهای خصهانه را حه دنبال دارد، وی و
کارشناسممان خممانواده نشممان 2662، 1)هوسممتون حنیممان خممانواده را وتزلممزل سممازد (ر تحقیقممات 

کممه  وی کممه اوممروزه شممیوع دلزدگممی زناشممویی بیشممتر شممده اسمم ر حممه طمموری  درصممد از  16دهممد 
گرفته در زوینمه دلزدگی وواجه وی ها در ازدواح خود حا زوح ی عواوم   شوندر وطالعات انجام 

کرده کمه در ایممن زوینمه وی ومرتبا حما دلزدگمی، حمه عواومم  چنمدی اشماره  تموان حمه تصممورات  انمد 
خان خممایی از عشممق، عممدم توانممایی حمم  تعارضممات زناشممویی و اثممرات ز ن بممر سممالو  حممار آ رو

گسممتردهفی خکممی و عمماطفی زوجممین هممای زن و وممرد و حاورهممای  ، تنییممر نقش، زوال خممانواده 
کرد )عبادت  (ر3122نژاد،  آحادی و  فلسفی نژاد، شفیع پور، نوابی ارتباطی اشاره 

گرفتمه اسم ر  روان پیشرف  علناز زوان  شناسی، سازه هیجان حسیار وورد وطالعمه قمرار 
کمممه هیجان ها نشمممان وی بررسمممی گیری، حافظمممه،  هممما در همممر لحظمممه توجمممه، تصمممهین دهنمممد 
دهنمد، و حتمی داونمه  قمرار ویتمأثیر های اجتهماعی را تحم   های فی یولوژخ  و تعاو  پاسخ

هممما هسمممتند )حسمممنی و  هیجانتمممأثیر فمممردی تحمم   فمممردی و درون وسممیعی از فراخنمممدهای بین
های ابرازگمممری  فمممردی وممموثر بمممر دلزدگمممی زناشمممویی شمممیوه (ر از عواوممم  بین3125یزدی،  حهمممانی

های اصمملی هیجممان، حممه نهمماخش  حممه عنمموان خکممی از وولفممه اسمم ر ابرازگممری هیجممان 2هیجممان
کالومی،  بیرونی هیجان، حدون توجه حه ارزت )وثب  خا ونفی( خا شیوه تجلی آن )چهره ای، 

(ر ههچنممین، ابممراز هیجممان 3121شممود )حسممنی و شمماهقلیان،  حممدنی خمما رفتمماری( اطممالق وی
ها و حرکمات حمدن  ، ژسم شاو  تنییرات رفتاری ههراه هیجان نظیر تنییرات چهمره، صمدا

گریمز نهونمه کردن خا  گرخه  کردن،  حاشمد  هایی از ابرازگمری هیجمان وی اس ر لبخندزدن، اخن 
گرفتممه شممده  (ر ایممن2666، 3اردزو رخچمم  اس، جممان)گممر کممار  اصممطالح حممه دو روت وختلممف حممه 

کمه افمراد بمرای انتقمال احساسات اس د اول از آن برای نشان دادن جنبه ن شما هایی از رفتار 
پممذیر، حممه راحتممی  هایی از رفتممار حسممیار انعطان کننممدر چنممین جنبممه حممه دخگممران اسممتفاده وی

                                           
1. Huston, T. 
2. emotional expressivness. 
3. Gross, J.J., John, P.O., & Richards, J.M. 
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گاهانممممه و عهممممدی حممممه نظممممر وی کمممماربرد آن بممممرای توصممممیف آن  تنییرپممممذیر، آ رسممممدر دووممممین 
کممه غیرعهمدی اسمم   جنبمه تواننممد هیجانمات دخگممری را  افمراد وی رفتمار از آن وهایی از رفتمار 

کنند )سیهون و ن کینگ و اوونز سه حعد اساسی در ابرازگمری هیجمانی 2662، 1اداستنباط  (ر 
کرده انمممد، ایمممن سمممه حعمممد شممماو  ابمممراز هیجمممان وثبممم ، ابمممراز هیجمممان ونفمممی و ابمممراز  وطمممرح 

(ر سطوحی از ابرازگری هیجانی خمانواده حمه 3125یزدی،  صهیهی  اس  )حسنی و حهانی
کالوی از ا کالوی و غیر  حساسات درون خمانواده حمه عنموان عنوان الگوی اصلی نهاخش ابراز 

که رواحا زناشویی را تح   ک  تعرخف شد  خمود قمرار داده اسم ر حمه طمور خماو، تمأثیر خ  
، 2کیفی  رواحا زناشویی حه طور وداوم وربوط حه ابرازگری هیجانی در خمانواده اسم  )بموهلر

که ابرازگری هیجمانی ونفمی حمات حما تعمار  زناشمویی حمات )ها2631 لبرتاسمتات، (ر حه طوری 
ک و 3،2662وخنکممیلهن، ویممدنتهال و دالممه ( و رضمماخ  زناشممویی پممایین وممرتبا اسمم  )کمموت

( 3126سمیاه و ههکماران ) تموان حمه وطالعمه شاه (ر ههچنمین وی2631، بموهلر،2667، 4ولینگ
کردر کیفی  زناشویی اشاره   حه ارتباط بین عواطف وثب  و ونفی بر 

(، 3222)5ری و فینچمممامبردحمممارواحممما زناشمممویی،  از ویمممان عواوممم  شمممناختی تاثیرگمممذار در
دانندکه هر ههسر برای رفتارهای دخگمری و وقماخع وربموط  بیشترین توجه را حه اسنادهایی وی

کلممی ههسممران واخلنممد علمم  زیرحنممایی رفتممار خممود و  شممان اراجممه وی حممه رواحا نهاخممدر حممه طممور 
کمه چمرا خمود خما ههسر خاحند  شمان تحم  شمراخا خماو حمه ههسرشان را حفههند، تا دقیقا در

گوخنممد  ایممن فراخنممد را اسممناددهی ارتبمماطی وی رکننممد های وشممخ  و وعممین عهمم  وی شممیوه
می6،3221)گاتهن کلی شاو  دو نموع اصملی اسمنادهای عل  و اسمنادهای  7(ر اسنادها حه طور 

ی بر جاخگاه اسناد )درونی 8ولی جوس بیرونی(، پاخداری و ثبمات، و  -هستندر اسنادهای عل 

                                           
1. Simon, R. W., & Nath, L. E. 
2. Buehler, C. 
3. Halberstadt, J., Winkielman, P., Niedenthal, P.M., & Dalle, N. 
4. Kolak, A. M., & Volling, B. L. 
5. Bradbury, T.N., & Fincham, F. D. 
6. Gottman, J. M. 
7. causal attributions. 
8. responsibility attributions. 
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کممه اسممنادهای وسممجولی  بممر عهممدی و  خمما جهان کلممی کیممد دارد، در حممالی  شممهول بممودن تا
کیمد وی گاهانه بودن رفتار، خودخواهی ههسر خماطی، و سمرزنش تا ک -کنمد)توتارل آ کیسمال

کاوسوقلو که اسنادهای زناشویی2660، 1و  انمد توانمایی  ونفمی دارنمد، نشمان داده 2(ر زوجینی 
کلممی کیفیمم  و رضمماخ   های ونفممی رواحمما  زناشممویی در وواجهممه حمما جنبممه کهتممری در حفممظ 

کمممارنی دارنمممد )وممم  کوم(ر 2663، 3نولتی و  همممای  ( نشمممان داد زوح3217) 4نتممماخپ وطالعمممه حممما
همای سمازگار تهایم  بیشمتری حمه اسمناد دادن رفتارهمای ونفمی حمه  ناسازگار در وقاخسمه حما زوح

کهتممری حممه اسممناد د ادن وشممکالت حممه خصوصممیات شخصممیتی و غیرقابمم  تنییممر، و تهایمم  
کوحسمون گذرا و وموقعیتی دارنمدر همولهز و جا (، ایمن اسمناد جانبدارانمه را در 2662) 5رفتارهای 

ناونممدر ایممن تعممابیر جممای انممدکی بممرای  وی 6«نگهدارنممده وشممک »هممای ناشممادوان  ویممان زوح
گمذاردر حنمابراین اسمناد نمه تنهما روی  رفتارهای خموب در آخنمده حماقی وی بینی و انتظار خوت

قممرار تممأثیر گممذارد، حلکممه رفتارشممان را هممن تحمم   ویتممأثیر شممان  احسمماس افممراد در وممورد راحطه
کشور وا وطابق حما آوارهمای اراجمه شمده، ویمزان  ر(2666، 7، فینچام و بی ردحاریدهد)ب وی در 

کشمور  طالق ساتنه در حال افزاخش اس  چنانچه براساس آوار رسهی سازوان ثب  احموال 
درصممد  1/7شمماحه در سممال قبمم  ، نممرخ طممالق نسممب  حممه وممدت و3112ل واهممه اول سمما 2در 

گرفتن خسارتر داشته اس  افزاخش های ناشمی از طمالق، لم وم بررسمی عواوم   لذا حا در نظر 
گماهی خانواده ووثر در بروز دلزدگمی بمین زوح هما و تسمهی  رونمد  هما، جهم  حمات بمردن سمطح آ

 رشممود از آن، بمیش از پمیش احسماس ویوشماوره حمه وتقاضمیان طمالق، حمه ونظممور پیشمگیری 
های دلزدگمی زناشمویی و عواوم  دخیم  در آن، ایمن پمووهش حما همدن  لذا حا توجمه حمه آسمیب

در افممراد  ابرازگممری هیجممانی و اسممنادهای زناشمموییبینممی دلزدگممی زناشممویی بممر اسمماس  پیش
کز به خستی شهر اردبی  وتاه  وراجعه گرف   کننده حه ورا  ر   انجام 

                                           
1. Tutarel-kislak, S., & Cavusoghlu, A. 
2. marital attributions. 
3. McNulty, J.K., & Karney, B. R. 
4. Baucom, D.H. 
5. Holmes, B. M., & Johnson, K.R. 
6. distress maintaining. 
7. Bradbury, T.N., Fincham, F.D., & Beach, S.R.H. 
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 روش
ی آوماری پمووهش حاضمر  ووهش حاضر توصیفی و از نوع ههبسمتگی بمودر جاوعمهروت پ

یممه کل  کممز به خسممتی شممهر اردبیمم  را  کننممده حممه ورا در نیهممه دوم سممال  ی افممراد وتاهمم  وراجعممه 
کممه حممه صممورت در  از ایممن افممراد بممودنفممر  316ر نهونممه پممووهش شمماو  دادنممد وممی تشممکی   3125

کم  به خسمتی اسمتان  بمرای ایمن ونظمور  دسترس انتخاب شمدندر پم  از اخمذ وجموز از اداره 
کمز به خسمتی اردبی  حه  شمهر اردبیم  وراجعمه شمد و ضمهن تبیمین اهمدان پمووهش از افمراد ورا

کممه پرسشممناوه کممز به خسممتی درخواسمم  شممد  های تحقیممق را حمما دقمم  تکهیمم   حاضممر در ورا
 ،ری و رضماخ سمپ  حما رعاخم  رازدا نهاخند و سوالی را تما حمد اوکمان بمی جمواب نگذارنمدر

های دلزدگممی زناشممویی، ابرازگممری هیجممانی و اسممنادهای ارتبمماطی را  همما پرسشممناوه آزوودنی
همممای جهمممع آوری شمممده حممما ضمممرخب ههبسمممتگی پیرسمممون و  سمممرانجام داده تکهیممم  نهودنمممدر

گرفتند تحلی  رگرسیون وورد تحلی  قرار 
 برای جهع آوری اطالعات از ابزارهای خی  استفاده شد:

 23( سمماخته شممده و شمماو  3220ایممن پرسشممناوه توسمما پمماخنز )  لزدگففی زنصشففوی د سشنافف صمی
کممه نشممان ی نشممانگان دلزدگممی اسمم ر ایممن پرسشممناوه دارای سممه وولفممه  دهنده سمموال اسمم  

خستگی عاطفی، خستگی روانی و خستگی جسمهی اسم ر در ایمن وقیماس نهمرات حماتتر 
حاشدر بمرای  وی23حد پایین نهره،  و 357دهنده دلزدگی بیشتر اس  و حدحاتی نهره  نشان

کممه ایممن عهمم  از طریممق تقسممین نهممودن  همما حاخممد آن تفسممیر نهره کممرد  همما را تبممدی  حممه درجممه 
آخممدر در تفسممیر  ( حممه دسمم  وی23)سممؤاتت هممای حاصمم  شممده از پرسشممناوه بممر تعممداد  نهره
کهمم  فمموری، درجممه  1همما، درجممه بیشممتر از  نهره ران، نشممان دهنممده وجممود ححمم 1نشممانگر لمم وم 

کهتمر از  2نشمان دهنمده خطمر دلزدگمی و درجمه  1نهاخانگر حالم  دلزدگمی، درجمه  5درجه  و 
آن نیز نشان دهنده وجود راحطه خوب اس ر  ضرخب پاخایی حازآزوایی این پرسشمناوه بمرای 

 00/6و بمرای خم  دوره چهارواهمه  70/6، برای خم  دوره دو واهمه12/6خ  دوره خ  واهه 
کر گزارت شده اس ر این پرسشمناوه  حما  21/6تا  23/6ونباخ آن نیز بین بود و ضرخب آلفای 

کیفیمم  وکالهممه، احسمماس  ویژگیهممای ارتبمماطی وثبمم  واننممد نظممر وثبمم  در وممورد ارتبمماط، 
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اونی ، خودشکوفایی، احساس هدفهندی روایمی ههگمرای وعنمی داری داشم  )پماپینز و 
اشمویی انمرخ  ههبسمتگی وعنمی (ر ههچنین نهرات این پرسشناوه حما رضماخ  زن2661نانر، 

 (ر3126د نقمممممم  از دهقممممممانی، 3111زاده،  دار ونفممممممی داشمممممم  )نممممممادری، افتخممممممار، آوممممممال
کرونبمماخ ایممن پرسشممناوه را در خمم  نهونممه 3115نوخممدی)  10/6نفممری  256( ضممرخب آلفممای 

کروی،  کار، وعیری و شا کرد )حه نق  از داورنیا، زهرا  (ر3125گزارت 
1اومونز و نمگیک :یجفصنوه یابشازگفر سشناف صمی

 ابمراز نقمش  یماهه یبررسم ونظمور ( حمه3226) 

 30 یجمانیه یابرازگمر پرسشمناوه نهودنمدر یطراحم را پرسشمناوه نیما سمالو ، در جمانیه
 وثبم ، جمانیه ابمراز اسیموق ریمز حمه وربوط آن  7 تا 3 داردر وواد اسیوق خرده سه و واده

 ریمز حمه آن وربموط 30 تما 31 وادوم و  یهیصمه ابمراز اسیموق ریمز حمه آن وربموط 32 تما 1 ومواد
در « کماوالب وخمالف»تما « کماوالب ووافمق»ی پاسمخ، از داونمه اسم ر یونفم جمانیه ابمراز اسیوق

طیممف لیکرتممی، وتنیممر اسمم ر پاخممایی ایممن پرسشممناوه حمما اسممتفاده از روت ههسممانی درونممی و 
کرونبماخ  کینمگ و اومونز 01/6وحاسبه ضرخب آلفمای  ضمرخب  (3226) گمزارت شمده اسم ر 

کرونبماخ را بمرای ایممن پرسشمناوه   ی وعنممی داریو روایمی ههگمرا حدسم  آوردنممد 76/6آلفمای 
ی ابرازگمممری هیجمممانی، پرسشمممناوه شخصمممی  چنمممد حعمممدی و وقیممماس  ویمممان پرسشمممناوه

 ،(3125) یزدی حسممنی و حهمانی پممووهش ر در(p<61/6حدسم  آوردنممد )ی وثبم   عاطفمه

 جمانیه ابمراز  ،یهیصمه ابمراز ثبم ،و جمانیه ابمراز یهما اسیوق خمرده یبرا آلفا بخضرا

 رآود حه دس  71/6و  12/6، 75/6، 70/6ب یترت   حهک و یونف
پرسشمممناوه اسمممنادهای ارتبممماطی توسممما فینچمممام و بردحممماری  سشناففف صمی انففف صدهصی ارتبفففصطی 

( بممرای سممنجش اسممنادهای ارتبمماطی ههسممران تممدوین شممدر در ایممن پرسشممناوه چهممار 3222)
کمممه ووقعیممم  فرضمممی  و راخمممپ در  زوینمممه ارتبممماط ههسمممران وشمممخ  شمممده اسممم ر از آنجممما 

تر و  همای وثبم ، ارتبماط قموی های ونفی نسب  حه اسمنادهای ووقعی  اسنادهای ووقعی 
کیفیمم  راحطممه زناشممویی دارنممد، پرسشممناوه اسممنادهای ارتبمماطی بممر چنممین  تر ونسممجن ی حمما 

                                           
1. King, L.A., Emmons, R.A. 
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کید دارندر برای هر خ  از ووقعی  ووقعی  گزاره حا  هایی تا وقیاس طیمف لیکمرت ها شش 
کماوالب ووافمق، بمرای سمنجش اسمنادها تعیمین شمده  0کماوالب وخمالف، تما  3از ای  شمش درجمه

کمه وشمخ  نهاخمد تما چمه حممد  اسم ر بمرای اسمنادهای علمی، از آزومودنی خواسمته وی شمود 
کممممه شمممماو  سمممموالهای  علمممم  ووضمممموع حممممه ههسممممر اسمممم  )حعممممد جاخگمممماه: درونممممی /بیرونممممی 

کممممه شمممماو  (،  احتهمممال تنییممممر 3،2،35،22 آن چقمممدر اسمممم  )حعمممد ثبات:پاخممممدار/ ناپاخمممدار 
گیمری:  ویتأثیر های دخگر ازدواح  (، تا چه حد بر حیطه2،36،31،32سوالهای  گمذارد )حعمد فرا

کممه شمماو  سمموالهای  ولی  (، بممرای اسممنادهای وربمموط حممه وسممج31،26، 1،7کلممی / ج یممی 
(، حعمد انگیمزه: 37،23 ،5،33آزوودنی حاخد )حعد قصد: عهدی/ غیمر عهمدی شماو  سموالهای

کممممه شمممماو  سمممموالهای  ( و )حعممممد سممممرزنش: 25، 31، 1، 1خودخواهانممممه/دخگر خودخواهانممممه 
( اخنکممه ههسممر تمما چممه حممد حخمماطر رفتممارت سممزاوار سممرزنش اسمم  را 21، 30،32، 0سممواتت

کرونبماخ 3222نهاخدر فینچام و بردحاری ) تعیین وی ( برای ههسانی درونمی ایمن ابمزار، آلفمای 
کممممرده اسمممم : همممما  زیروقیاس هممممر خمممم  از گممممزارت  گانممممه  را در زنممممان و وممممردان حممممه طممممور جدا

گیمری  11/6در زنان و  11/6در وردان، ثبات:  71/6در زنان و  75/6جاخگاه: در وردان، فرا
در  12/6در وممردان، انگیممزه  16/6در زنممان و  11/6در وممردان،  قصممد  11/6در زنممان و  17/6

( ههسانی درونی این پرسشمناوه  ضمرخب آلفمای  3117)در وردانر خوالفقاری  11/6زنان و 
هممای جاخگمماه، ثبممات،  ترتیب بممرای خممرده وقیاس را حممه 11/6و  00/6، 11/6، 73/6، 71/6

گیممری، قصممد، انگیممزه و ضممرخب آلفممای  کممرده اسمم ر  26/6فرا گممزارت  کمم  وقیمماس  را بممرای 
خشمن را حمه عنموان هاس این پرسشناوه حا  ( ههبستگی زیر وقیاس3222فینچام و بردحاری )

کممه تهممام زیممر وقیاس ههگممرا روایممی شممواهد کردنممد و نشممان دادنممد  همما حممه جممز جاخگمماه و  اراجممه 
گیری حا خشن راحطه وثب  وعنادار دارند )ثبات:  (ر12/6، انگیزه:10/6، قصد:15/6فرا

 ها یافته
دلزدگممی  وانی جممابرازگممری هی ،انحممران وعیممار وربمموط حممه اسممنادهای ارتبمماطی ویممانگین و

رنشان داده شده اس  3ی  ناشویی در جدول شهارهز
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 : ویانگین و انحران وعیار وتنیرهای پووهش3جدول 

 انحراف وعیجر ویجنگین وتغیرهج

 11/1 06/31 حعد جاخگاه
 61/1 21/35 حعد ثبات

گیری  21/1 10/31 حعد فرا
 12/5 17/31 حعد قصد
 22/1 32/31 حعد انگیزه
 02/5 07/31 حعد سرزنش

 12/1 55/32 ازگری وثب ابر
 12/1 01/31 ابراز صهیهی 
 65/5 01/31 ابرازگری ونفی

 21/2 11/7 دلزدگی زناشویی
 

کممه در جممدول  ههممان شممود، از بممین احعمماد اسممنادهای زناشممویی، حعممد  وشمماهده وممی 3طممور 
کهتممرین ویممانگین و حعممد سممرزنش بیشممترین ویممانگین را دارد گیممری  ضممراخب  2ر در جممدول فرا

 بین وتنیرهای وورد وطالعه اراجه شده اس ر ههبستگی
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ضراخب ههبستگی بین وتنیرهای پووهش  :2جدول 

وتغیرهج
ضرایب ههبستگی

12345678911

06/611/6-05/6 -13/6 00/6 12/6 11/6 11/6 72/6 - حعد جاخگاه

75/677/6-70/6 -15/6 73/6 73/6 10/6 03/6 -  حعد ثبات

گیری 55/612/6-51/6 -10/6 52/6 11/6 51/6 -   حعد فرا

50/610/6-57/6-53/607/606/6-حعد قصد

11/610/6-11/6-12/600/6-حعد انگیزه

11/601/6-05/6-71/6-حعد سرزنش

-73/6-70/602/6-ابرازگری وثب 

-11/6-11/6-ابراز صهیهی 

11/6-ی ونفیابرازگر

-دلزدگی زناشویی

که نتاخپ جدول دهد، بین احعاد اسنادهای ارتباطی و ابرازگری  نشان وی 2ههانطور 
داری و بمین ابرازگمری وثبم  و ابمراز  ونفی حا دلزدگی زناشویی ههبستگی وثب  و وعنما

وجمود  p≤666/6صهیه  حا دلزدگی زناشویی ههبسمتگی ونفمی و وعنماداری در سمطح 
کننممممدگی احعممماد اسمممنادهای ارتبممماطی در دلزدگممممی  بینی داردر بمممرای بررسمممی تممموان پیش

کمه نتماخپ آن در جمدول شمهاره نشمان  2  زناشویی از رگرسیون حه روت ورود استفاده شد 
داده شده اس ر 
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 ی حا دلزدگی زناشویی حه روت ورودی اسنادهای ارتباط  ضراخب ههبستگی چندگانه :1جدول 
 جخص آوجریش

 بین پیش
MR RS 

F 
P 

 Bو  (ß)ضرایب رگرسیون 
3 2 1 5 1 0 

 رحعدجاخگاه3
11/
6 

15/
6 

71/
77 
663/6 

11/6= 
ß 

13/6=B 
12/1=t 

663/6=p 

     

 ر حعد ثبات2
71/
6 

06/6 

15/
331 
663/6 

61/6= ß 
62/6=B 

02/6=t 

652/6=
p 

75/6= 
ß 
51/6=

B 
21/2=t 

663/6=p 

    

گیر1 رحعدفرا
 ی

71/
6 

03/6 
22/70 

663/6 

60/6= ß 
61/6=B 

11/6=t 

656/6=p 

01/6= 
ß 
12/6=

B 
77/7=

t 

663/6=p 

61/6= ß 
61/6=B 
61/6=t 

663/6=p 

   

 72/6 رحعد قصد5
01/
6 

12/03 
663/6 

63/6= ß 
62/6=B 
36/6=t 

623/6=p 

05/6= 
ß 
17/6=

B 
55/7=t 

663/6=p 

61/6= ß 
61/6=B 
13/6=t 

653/6=p 

30/6= ß 
36/6=B 

11/2=t 

633/6=p 

  

 72/6 رحعد انگیزه1
01/
6 

25/51 
663/6 

62/6= ß 
61/6=B 
33/6=t 

623/6=p 

01/6= 
ß 
17/6=

B 
71/0=t 

663/6=p 

61/6= ß 
61/6=B 
13/6=t 

653/6=p 

30/6= ß 
36/6=B 

10/2=t 

633/6=p 

63/6-= 
ß 
61/6-
=B 
35/6-=t 

611/6=
p 
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جخص آوجریش
MR RSبین پیش

F

P

 Bو  (ß)ضرایب رگرسیون 
321510

72/6 رحعدسرزنش0
01/
6

17/56
663/6

61/6-=
ß

65/6-
=B

36/6-=t
630/6=p

02/6=
ß

10/6=
B

21/0=t
663/6=p

61/6=ß

62/6=B

75/6=t
651/6=
p

35/6=ß

62/6=B

22/3=t
651/6=
p

63/6-=
ß

67/6-
=B

31/6-=t
612/6=
p

67/6=ß

65/6=B

26/6=t
600/6=
p

، نتاخپ تحلی  رگرسیون چندگانه وربموط حمه اسمنادهای ارتبماطی حما دلزدگمی 1جدول      
کمممه جمممدول  دهمممدر ههمممان اسمممتفاده از رگرسمممیون ورود نشمممان ویزناشمممویی را حممما  نشمممان  2طور 

دهد، ضمرخب ههبسمتگی چندگانمه بمرای ترکیمب خطمی اسمنادهای ارتبماطی حما دلزدگمی  وی
کمه در سمطح  وی 01/6و ضرخب تعیین آن برابر  72/6زناشویی برابر  دار  وعنماp ≤663/6حاشمد 

کمه حمدود  دس  آومده وشمخ  اس ر حا توجه حه ضرخب تعیین حه درصمد  01شمده اسم  
خان  دلزدگی زناشویی توسا اسنادهای ارتباطی تبیین وی  شودر وار

(interی ابرازگری هیجانی حا دلزدگی زناشویی حه روت ورود )  ضراخب ههبستگی چندگانه :5جدول 

شجخص آوجری
MR RSبین پیش

F
P

Bو  (ß)ضرایب رگرسیون 

321

 16/6 73/6 رابرازگری وثب 3
61/312

663/6 

73/6-=ß

25/6-=B

11/32-=t
663/6=p

 13/6 73/6 ر ابراز صهیه 2
11/70
663/6 

36/6-=ß

22/6-=B

32/7-=t
630/6=p

36/6-=ß

61/6-=B

31/3-=t
625/6=p

 13/6 73/6 رابرازگری ونفی1
31/12

663/6

17/6-=ß

32/6-=B

07/1-=t
663/6=p

61/6-=ß

65/6-=B

61/6-=t
611/6=p

36/6=ß

61/6=B

11/3=t
637/6=p
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، نتمماخپ تحلیمم  رگرسممیون چندگانممه وربمموط حممه ابرازگممری هیجممانی حمما دلزدگممی 5جممدول     
کمه جمدول  دهدر ههان هیجانی حا استفاده از رگرسیون ورود نشان وی دهمد  نشمان وی 1طور 

اشمویی برابمر ضرخب ههبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابرازگری هیجانی حما دلزدگمی زن
که در سطح  وی 13/6و ضرخب تعیین آن برابر  73/6 دار اس ر توجمه حمه  وعنا p≤663/6حاشد 

کمه حمدود  ضرخب تعیین حه خمان  دلزدگمی  73دسم  آومده وشمخ  شمده اسم   درصمد وار
 شودر زناشویی توسا ابرازگری هیجانی تبیین وی

 گحری نتحجه و بحث
شممویی بممر اسمماس  ابرازگممری هیجممانی و بینممی دلزدگممی زنا پیشپممووهش حاضممر حمما هممدن 

کممز به خسممتی شممهر اردبیمم  اسممنادهای زناشممویی در افممراد وتاهمم  وراجعه انجممام  کننممده حممه ورا
کممه بممین ابممراز هیجممان وثبمم  و ابممراز صممهیهی  حمما دلزدگممی  شممدر نتمماخپ پممووهش نشممان داد 

احطمه وثبم  زناشویی راحطه ونفی وعناداری  و بین ابراز هیجان ونفی حا دلزدگمی زناشمویی ر
وعنمماداری وجممود داشمم  و ابممراز هیجممان ونفممی حطممور وثبمم  و ابممراز هیجممان وثبمم  و ابممراز 

بینمی دلزدگمی زناشمویی را داشمتندر نتماخپ حاصمله، حما  صهیهی  حطور ونفی قاحلیم  پیش
ک و 2662( هالبرتاسممتات، وخنکممیلهن، ویممدنتهال و دالممه )2631هممای بمموهلر ) پووهش کمموت  )

داردر در خصوو تبیمین  ههخانی( 3126سیاه و ههکاران ) ن شاه(ر ههچنی2667ولینگ )
ترین احساسمممات و  ازدواح ونبمممع حع مممی از عهیمممق گفممم تممموان  نتممماخپ حمممه دسممم  آومممده وی

که چقمدر  هیجانات واس ، وث  عشق، نفرت، عصبانی ، ترس، ناراحتی و لذت، و این 
گفتگمم درحاره ،زن وشمموهر حتواننممد ایممن هیجانممات قمموی را حفههنممد همما را وممدیرخ   و و آنشممان 

در حقیقمم  ابممزار عواطممف  رکنممد همما حممازی وی شممویی آن نقممش قمماطعی در رضمماخ  زنا ،کننممد
همای خوشمبخ  حمه طمور  ها و تمداوم زنمدگی زناشمویی داشمته و زوح ای بمر شمادی نقش عهده

کممرده و در تعاو  وممداوم واکنش هاخشممان حمما  هممایی چممون عشممق وحبمم  را نسممب  حممه هممن ابممراز 
کمه از ابراز های وناسمب اسمتفاده وی وخیخکدخگر از ش گمری هیجمانی حماتیی   کننمدر افمرادی 
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خمماد وی گونممه برخوردارنممد، حممه احتهممال ز های دقیممق و ظرخممف  ای ومموثر حمما صممحب  تواننممد حممه 
کننمممد و حممما اسمممتفاده از جهالتمممی چمممون  وعمممذرت »عممماطفی، وشمممکالت و اختالفمممات را حممم  

خواهی نیمماز اسمم  خمما چممه  وقممدار وعممذرت و دانسممتن اخنکممه حممه چممه« وتاسممفن»و « خممواهن وی
کارگشاس ، اوضاع را سرو ساوان وی دهنمد، احسماس ههمدلی بیشمتری حمه  وقدار وتاسفن 

دهنمدر  دهند و نسب  حه احساسات خکدخگر حساسی  بیشتری حمه خمرح وی هن نشان وی
کممه  گممرددر وقتممی افممراد احسمماس وی ایممن حاعممز افممزاخش رضمماخ  زناشممویی در آنممان وی کننممد 

کننمده اسم  اغلمب ههس کننمده خما طمرد  رشان در دسترس نیس ، پاسخگو نیس ، انتقاد 
کار وی های هیجانی استراتژی کمه ناخواسمته اخمتالل راحطمه را ومداوو  داده خما  ای را حه  برند 

کمممرده و پیونمممد بمممین آنهممما را ت مممعیف وی گری  کننمممد، اخنهممما شممماو  سمممرزنش حتمممی تشمممدخد 
کنمماره کممردن خمما  کممردن و بی و ممطرحانه و درخواسمم   کممردن وی گیممری  شمموند )داورنیمما و  وحلممی 

(ر وقتی ههسری از پاسمخگویی هیجمانی ههسمر خمود در وواقمع اسمترس خما 3125ههکاران، 
که او از نظر هیجانی در دسترس و پاسمخگو اسم ،  ححران اطهینان ندارد و وطهجن نیس  

کمه در شود هر خ  از زوجین احس اونی سبب وی کند و این نا احساس نااونی وی کنند  اس 
خمممارویی حممما اسمممترس انجاومممد  های زنمممدگی تنهممما هسمممتند و ایمممن اومممر حمممه دلزدگمممی آنهممما وی رو

 (ر2631و ههکاران، 1جانسون)
کمه بمین اسمنادهای ارتبماطی حما دلزدگمی  بودههچنین نتاخپ دخگر این پووهش بیانگر آن  

ی قاحلیمم  زناشممویی راحطممه ونفممی وعنمماداری وجممود داشمم  و اسممنادهای ارتبمماطی حطممور ونفمم
کمارنی  همای وم  بینی دلزدگی زناشویی را داشتندر نتماخپ حاصمله، حما پووهش پیش نولتی و 

کوم )2663) کوحسممممون )3217(، حمممما ( 2666، فینچممممام و بممممی  )ردحمممماری(، ب2662(، هممممولهز و جا
کمه اسمنادأداردر نتاخپ این وطالعات بر این وسجله ت انیوههخ نمه تنهما حمه طمور  هاکید دارنمد 

کممه روی رفتممار و هیجانممات تممأثیر شمموند، حلکممه حمما  ز دلزدگممی ویوسممتقین حاعمم غیروسممتقیهی 
کارآوممد در بممین زوجممین وی اسممنادهای نادرسمم  شممودر  زوح دارنممد، حاعممز بممروز تعمماوالت نا

1. Johnson, S.M., Moser, M.B., Beckes, L., Smith, A., Dalgleish, T., Halchuk, R., etal.
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کممه آن اعهممال  واننممد نسممب  دادن اعهممال ونفممی شممرخ  حممه صممفات غیرقابمم  تنییممر، زوممانی 
گرفتممهتمأثیر واقعماب  تحمم   توانممد در فمرد احسمماس نااویممدی  حاشمد وی عواومم  وموقعیتی صممورت 

کوم، نسممب  حممه تنییممر وثبمم   کممای ر ) (ر2662اخجمماد نهاخممد )اپشممتاین و حمما ( 3220وطالعممات 
کمه وشمکالت را حمه خمود خما عواوم   نشان وی که زوجین سرخورده بمرخالن اوایم  راحطمه  دهد 

کوممر وشممکالت دارنممدر پمم وحیطممی نسممب  وی ووهش دادنممد، تهایمم  حممه سممرزنش ههسممر بممرای ا
کممموت ترخهلمممی، راخممم ، واوودهاسمممن، وممم  کمممه  ( نشمممان وی2661) 1دون و  دهمممد زوجینمممی 

گیرنممد  کننممد و وسممجولی  وشممکالت را وسممتقیهاب بممر عهممده نهی ههسرانشممان را سممرزنش وی
که قادر حه تروین راحطه و حازگرداندن عالقه کهی دارد  کمه  احتهال  شان حه خکدخگر حاشند چرا 

گری وتقابم   همای ووجمود، احتهمال سمرزنش ح  قدان تهرکز بر راهدر چنین حالتی عالوه بر ف
خماد و خما  ههسر و تشدخد تعارضات نیز وجمود داردر زوجمین شماد نیمز در زنمدگی، وقماخع ونفمی ز

خادی حمه اخنکمه  هایی از رواحا ناشاد را تجرحه وی جنبه کنند ولی پیاودهای وقاخع  تا حدود ز
خ کلی ابیچگونه زوح این تجارب خاو را حا ارز کننمد حسمتگی  شان از راحطه ادغمام وی های 

کممه آنهمما وی خابی دارد، حممه ویزانممی  کلممی خممود را از اسممتنباط تواننممد ارز های ونفممی  هممای وثبمم  
خابی کلممی در طممول زوممان وانممدگارتر  وربمموط حممه تجممارب خمماو جممدا نگممه دارنممدر ایممن ارز هممای 

خابی وی کممه ارز کلممی حممه ایممن شمموندد در وفابمم  هممر انممدازه  قبیمم  تجممارب خمماو وتصمم   هممای 
گذارندر اسنادها حه طور وستقین حا ق ماوت زوجمین  پذیر شده و رو حه زوال وی حشوند آسیب

کیفیممم  زناشویی درحممماره گمممراخش حمممه سممماختن اسمممنادهای  ی  شمممان ارتبممماط دارنمممدر در واقمممع 
کممه حاعممز وی کلممی وثبمم  از ههسممر  سممازگارانه خمما اسممنادهایی  خممابی  شمموند حمما توجممه حممه ارز

کلمی از راحطمه ای ونفی او حخشیده شوند، ویرفتاره کیفیم  و رضماخ   ی زناشمویی را  توانمد 
کمممه جنبمممه در ووقعی  گمممردد حفمممظ نهاخمممدر  های خاصمممی از راحطمممه دچمممار نوسمممان وی همممایی 

تواننممد حممه وثاحممه خمم  سممیر شممناختی حاعممز تعممدی  نهممودن تنییممرات  حنممابراین، اسممنادها وی
کلی و  کیفی  راحطمه را ثاحم  نگمه ادراک شده، بین دو نوع استنباط  خاو از رفتار ههسر، 

                                           
1. Tremblay, N., Wright, J., Mamodhoussen, S., McDuff, P., & Cote, G. 
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کارنی،  دارند )و   (ر2663نولتی و 
کمه ابرازگمری هیجمانی و اسمنادهای ارتبماطی حما دلزدگمی    نتاخپ پووهش حاضر نشمان داد 

از ایممممن رو  بینممممی آن دارنممممدر ای در پیش زناشممممویی ارتبمممماط داشممممته و نقممممش قابمممم  والحظممممه
کیفیمم  راحطممه زن و شمموهر حاخسمم  ا وتخصصممان حمموزه خممانواده وی کممه بممر  تممأثیر ز عممواولی 

کیفیممم  راحطمممه  و در نتیجمممه اخجممماد دلزدگمممی زناشمممویی وی وی شمممود  گمممذارد و حاعمممز تقلیممم  
کارگاهو  جلممموگیری سمممازی رواحممما  همممای آووزشمممی و بمممرای غنی از نتممماخپ حمممه دسممم  آومممده در 

گمرددر بین کمه از های ایمن پمووهش ایمن ا از جهلمه وحمدودخ  فردی ههسمران اسمتفاده  سم  
کنتممرل برخممی وتنییرهممای وممزاحن چممون  نهونممه گیری در دسممترس اسممتفاده شممد نمماتوانی در 

سمطح تحصمیالت، وضمعی  اشمتنال و ررر، اسمتفاده صمرن از ابزارهمای خودگزارشمی بمرای 
های دخگممر ایممن پممووهش بممودر از ایممن رو حاخممد در تعهممین  آوری اطالعممات از وحممدودخ  جهممع
کمه ایمن تحقیمق حما روت نهونمه عه  آوردر پیشمنهاد وی ها احتیاط تزم را حه خافته گیری  شمود 

گیممممرد و در وطالعممممات آتممممی از ابزارهممممای دخگممممری غیممممر از پرسشممممناوه های  تصممممادفی انجممممام 
آوری داده حه ویژه وتنییر دلزدگی زناشویی استفاده شودرر خودگزارشی  برای جهع
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