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 چکیده

 بشههری اجتماع و جامعه بر آن نامطلوب آثار و طالق متقاضههی زوجین آمار شههدن زیاد به توجه با امروزه: مقدمه
 وضعیت زناشویی دلزدگی. اسهت  گرفته قرار محققان توجه مورد بسهیار  زناشهویی  دلزدگی بر مؤثر عوامل بررسهی 
 در. شههودمی منتهی طالق به آن حالت شههدیدترین در که اسههت روانی و عاطفی جسههمی، فرسههودگی دردناک
 دلزدگی و هیجانی ناگویی بین رابطه در ارتباطی مهارت ایواسطه نقش تعیین هدف با پژوهش این راسهتا،  همین
 .  شد انجام یزد شهر در طالق متقاضی زوجین زناشویی
 هرش در طالق متقاضی زوجین یکلیه شامل آماری یجامعه. بود همبستگی – توصهیفی  پژوهش روش: روش
 رسدسههت در گیری نمونه روش به مشههاوره مراکز و خانواده دادگاه به کننده مراجعه زوجین بین از که بودند یزد
 پژوهش متغیرهای سههنجش برای. شههدند انتخاب ژوهشپ ینمونه عنوان به زوجین این از نفر 719 تعداد

 جرابک ارتباطی هایمهارت شدة نظر تجدید پرسشنامه ،(7669) پاینز (BMC) زناشویی دلزدگی پرسهشهنامه  
 همبستگی ضریب از هاداده تحلیل برای. شهد  اسهتفاده ( FTAS-20) تورنتو هیجانی ناگویی مقیاس و( 9994)

 .  شد استفاده مسیر تحلیل آزمون و پیرسون
 در وییزناشهه دلزدگی با ارتباطی هایمهارت و هیجانی ناگویی بین که داد نشههان پژوهش این هاییافته: هاتافته
 .  (P<90/9) دارد وجود معناداری رابطه طالق متقاضی زوجین
 به اتوجهب زوجین، توسط ارتباطی هایمهارت وکسهب  شهناخت  تحقیق، این هاییافته اسهاس  بر: گیرینتیجه
 القط تقاضههای کاهش در مؤثری ایواسههطه نقش تواندمی زناشههویی دلزدگی و هیجانی ناگویی دار معنا یرابطه
 . باشد داشته

 . ایواسطه نقش زناشویی، دلزدگی هیجانی، ناگویی ارتباطی، مهارت: کلیدی کلما 
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Determining the Mediating Role of Communication Skills 
in the Relationship between alexithymia and marital 

burnout of divorce client Couples in Yazd 
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Abstract 
Introduction: Considering the increasing number of divorce client 
couples, investigating factors affecting marital burnout has 
received much attention from researchers. Marital burnout is a 
painful state of physical, emotional, and emotional exhaustion 
that results in divorce in its most severe form. The purpose of this 
research was to determine the Mediating role of communication 
skills in the relationship between alexithymia and marital burnout 
of divorce client couples in Yazd. 
Method: The research method was descriptive – correlation and 
the population of research include all divorce client couples in 
Yazd that a sample of 180 divorce client couples was selected via 
in reachable sampling method. The research instruments were: 
Pains (1996) burnout couple measurement, Jerabeck (2004) 
Interpersonal communication skills questionnaire and general 
self-efficacy scale, and Toronto alexithymia scale (FTAS-20). 
Pearson correlation coefficient and path analysis used for data 
analysis.  
Results: Results showed the significant relation between 
alexithymia, communication skills, and marital burnout of 
divorce client couples (p < 0/05) . 
Conclusion: Based on the finding of this research   , couples' 

recognition and gaining of communication skills, given the 
significant relationship between alexithymia and marital burnout, 
can play an effective mediating role in reducing divorce . 
Keywords: alexithymia, Communication Skills, marital burnout, 
the mediating role 
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 مقدمه
. (1394 روشن، و سجادی) است واجتماعي فردی سالم ارتباط یک واسا  سرچشمه موفق ازدواج
 جایي تا دارد جامعه وبالندگي انسان شخصیت تعالي و بررشد شگرفي تاثیر تانواده وتشکیل ازدواج

 از تر محبوب تداوند نزد اسااالم در بنایي هیچ":فرمایند مي ازدواج دراهمیت (ص) اکرم پیامبر که

 و مودت آرامش، را ازدواج وفلساافه هدف قرآن. ( 660ص ،103ج بحاراننوار،) "نیساات ازدواج

 انایشاا با تا آفرید برایتان همسااراني تودتان جنس از که اساات الهي آیات از و "داند مي مهرباني

 سالم روابط به اسالم در. ( 90 آیه روم، سوره) "داد قرار ومهرباني مودت شما میان ودر یابید آرامش
 تانوادگي روابط اما. (1392 منش، وتو  فرد علیزاده) است شده زیادی تاکید تانواده در همسران
 این وجود شااواهد. اساات شااده جدیهای چالش دچار جدید جامعه در وشااوهر زن بین وتعامالت
 ایران جامعه تاص تغییرات این. کرد مشاااهده طالقهای پرونده افزایش در توان مي را واقعیت
 تقریباً. (1392 دارامرود، دهقاني و افراساایابي) . اساات نوردیده در را معاصاار جوامع اغلب و نیساات
 کنندمي گزار  را رضااایت بانی سااطح رابطه ابتدای در کنند،مي ازدواج که زوجیني یهمه

 لتعاد تشنودی، از عیني احساسات تابع متاهل افراد زندگي از رضایت. (6013 ،1هالوی و مارکمن)
 از نقل به ؛6012 برادبوری، و کارني نونر،) اساات شااوهر یا زن توسااط شااده تجربه لذت و رواني
 کالرک، و نونر) اسات  عاطفي و رواني حالت یک زوجیت رضاایتمندی . (1398 وهمکاران، مالمیر
 زندگي، ادامه چگونگي یکدیگر، با ارتباط جمله از زندگي مسائل اکثر در شود مي باعث که(  6017
 و زشااول کوهن، منتا،)  باشااند داشااته نظر اتفاق زیادی حد تا غیره و آینده برای وتصاامیمها ایده

 مي عمل تود وظایف به زماني زوجین. (1397 بزرگي، ودشت رضاایي  از نقل به؛ 6012 والدینگر،

. (6012میکلسون، و چانگ)  باشند داشته تود زناشاویي  زندگي از رضاایتمندی  احساا   که کنند
 ودرک صمیمي ارتباط حفظ و برقراری برای امروزی جوامع درها زوج که است آن از حاکي شواهد

 ایه کمبود که است بدیهي دچارند، متعددی و فراگیر مشکالت به همسرشان جانب از احسااسات 
 عوامل) قبیل از دیگر متعدد عوامل کنار در همساار دو هیجاني و عاطفي های کفایت در موجود

 ربطو و گذارد مي آنها اجتماعي زندگي بر نامطلوبي اثرات( . . . و اجتماعي فرهنگي، اقتصااادی،
 مي شافزای جدایي و ناسازگاری احتمال باشد، بیشاتر  مشاترک  زندگي از نارضاایتي  هرچه منطقي

 . (6000محرابیان،(یابد
 وابراز عشق بودن برقرار انساانها،  میان ساازنده  تعامل وجود انساان،  اجتماعي زندگي ازمظاهر
های راه بایدها زوج رو، این از. (1392 وهمکاران، موسااوی) اساات یکدیگر به وهمدلي صاامیمیت

 تود هدهند پیوند اسااااسااايهای بتوانندفرضااایه گیرندتا فرا را یکدیگر با ارتباط برقراری جدید
 دوتعه صمیمیت تورند، مي شکست امر این انجام درها زوج که زماني. دهند تغییر را وهمسارشان 
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 پناهي از نقل به؛ 6012 کاستا، تاکسیراو سوبرال،) شود مي ایجاد زناشویي ودلزدگي گسسته متقابل
 . (1392 وهمکاران،
 که ار کساني که است رواني و عاطفي جسمي، فرسودگي دردناک وضاعیت  زناشاویي  دلزدگي

 گاميهن دلزدگي. ساازد  مي متأثر را ببخشااد معنا زندگیشاان  به ازدواج و رویایي عشاق  دارند توقع
 نداده نامع زندگي به شان رابطه تالشهایشان، تمام رغم علي شوند مي متوجه آنها که کند مي بروز

 عارض عمومي تسااتگي احسااا  آن همراه به و بازند مي رنگ تدریج به عشااق. داد نخواهد و
 از نقل به ،6004 پلت، وان) رابطه فروپاشي با است برابر دلزدگي آن، نوع شادیدترین  در. شاود مي
 بروز بر مؤثر و مهم عوامل از یکي شده انجامهای پژوهش گزار  اساا   بر. (6003 نانز، و پاینز

 . است هیجانات تنظیم در مشکل و هیجانات ناگویي زناشویي دلزدگي و ناسازگاری

 عاتاطال شااناتتي پرداز  در ناتواني باعث که اساات تلقي نارسااایي نوعي هیجاني ناگویي
 دیگران چهره ازها هیجان صااحیح شااناسااایي در افراد این و شااود ميها هیجان وتنظیم هیجاني
 یمر،ر پومپیلي، گوندا، سرافیني،) است محدود دیگران با همدردی برای آنها وظرفیت دارند مشاکل 

 اناتهیج وتنظیم سازی کالمي تجربه، زمینه در مشکالتي به مفهوم این. ( 6012 کارلسون، و آمور
 با مرتبط بدني حساايهای دریافت بین وتمایز احساااسااات شااناسااایي در دشااواری. دارد اشاااره

 و حدودم سازی تصویر فرایند احساسات، توصیف در دشواری احسااساات،   از هیجاني برانگیختگي
 کهها يویژگ این. است هیجاني ناگویيهای ویژگي ترین مهم از بیرون به معطوف شناتتي سبک
 مي افراد این در هیجاني و شناتتي نقایص بازتاب شاد،  توصایف (  6000) وهمکاران تیلور توساط 
 بیان شناسایي، در که ای عمده مشاکالت  دلیل به ساازه  این به مبتال افراد که معنا این به. باشاد 

 املع این و نیسااتند کارامد و مؤثر فردی بین روابط برقراری به قادر دارند تود هیجانات وتنظیم
 هولمن، و نرسون)کندمي تبیین را زناشویي دلزدگي جمله از زناشویي مشکالت واریانس از بخشي
 . شود زناشویي دلزدگي به منجر تواندمي مستقیم صورت به هیجانات ناگویي بنابراین. (6014

 اب را تود عالیق وها تواسته نیازها، تا ساازد  مي قادر را آنها یکدیگر با همساران  توب ارتباط
 از توبي هب و کنند ابراز یکدیگر به نسبت را محبتشان و دوساتي  عشاق، . گذارند میان در ساایرین 

 مي عنوان( 6012)  مایرال اما برآیند تانواده در ناپذیر اجتناب مسااایل و مشااکالت حل ی عهده
 هب ناسااالم ارتباطي وساابک ارتباطي هایمهارت از آگاهي فقدان دلیل بهها زوج اغلب زندگي کند
 اجتماعيهای سرمایه از ارتباطي هایمهارت. شاود  مي تبدیل صامیمیت  وبدون ایساتا  رابطه یک

 اکبری از نقل به ؛6017 لي، و چن تینگ)  دارد زوجین صاامیمیت در اساااسااي نقش که اساات

 و آزردگي به عشااق انرژی شااود، مي متوقف صاامیمانه ی رابطه که هنگامي. ( 1397 وهمکاران،
 دمع سااکوت، به بردن پناه مکرر، انتقادهای فراوان، منازعات نتیجه، در و شااود مي تبدیل تشاام

 اطالعات وقتي. (6004، مینوچین)آورد مي پدید را مشااکالت ماندن نینحل و عاطفي همراهي
 ناتتيش و عاطفي نظر از فرد شوند، ارزشیابي و ادراک شاناتتي،  پرداز  فرایند در نتوانند هیجاني
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 و اتتهس مختل را فرد شناتتهای و عواطف سازمان ناتواني، این. میشود درماندگي و آشفتگي دچار
 .افتد مي اتفاق زناشاااویي دلزدگي آن دنبال به و دهد مي قرار تاثیر تحت را زوجین یرابطه

 نوع تحلیل با اساات معتقد( 6012) دیوید. (1396همکاران، و مطهری از نقل به، 6009، گورکین)
. ردک بیني پیش را طالق نهایت ودر ازدواج رسیدن بسات  بن به احتمال توان مي زوج یک ارتباط

 به نجرم تواندمي نیز دارد زوجین بین روابط بر که تاثیری طریق از هیجاني ناگویي بناابراین 
 . شود زناشویي دلزدگي

 میزانو ارتباطي ومهارت هیجاني ناگویي ونقش زناشویي دلزدگي با رابطه در مختلف مطالعات
 و ارتبش: نمود اشاره مواردی به میتوان که است گرفته صورت کشور وتارج داتل در یک هر تاثیر

 نفيم همبسااتگي زناشااویي رضااایت با هیجاني ناگویي که دادند نشااان تحقیقي در( 1391)گنجي
 لبسااتگيد ساابک تنها و کنند تعدیل را رابطه این توانند مي دلبسااتگي ساابکهای و دارد معناداری

 مکارانه و گرمخاني بابایي. دارد را زناشویي رضاایت  در هیجاني ناگویي رابطه تعدیل توان ایمن،
 ونقش ارتباطي الگوهای با واقعي غیر ارتباطي معیارهای رابطه بررسااي به پژوهشااي در( 1393)

 فزایشا با که دادند ونشااان پرداتتند طالق متقاضااي زنان زناشااویي دلزدگي بیني پیش درها آن
 را یکمتر زناشااویي دلزدگيها آن، طالق متقاضااي زنان بین در متقابل سااازنده ارتباطي الگوی
 نتایج .یابد مي افزایش نیز دلزدگي واقعي غیر ارتباطي معیارهای افزایش با و کنند مي تجربه

 به نگر  بهبود باعث ارتباطي هایمهارت آموز  که داد نشان( 1394)روشن و سجادی پژوهش
 و کیاني پژوهش هاییافته. شاااود مي زوجین بین در زناشاااویي دلزدگي کاهش و عشاااق
 اریمعناد و منفي رابطه زناشویي دلزدگي و هیجاني گری ابراز بین که داد نشاان ( 1392)همکاران

 راهبردهای بین که رساایدند نتیجه این به پژوهشااي در (1392)همکاران و فر امیدی. دارد وجود

 نیز و زناشااویي صاامیمیت و هیجان تنظیم راهبردهای زناشااویي، دلزدگي و هیجان تنظیم

 تود درتحقیق( 1392) وافشارنیا شعری. دارد وجود دار معني رابطه دلزدگي و زناشاویي  صامیمیت 
هایي تانواده. دارد وجود معناداری ارتباط زناشااویي ودلزدگي ارتباطي الگوهای بین که دادند نشااان

 و تعارض از اجتناب برها آن تعامالت اساات، وشاانود گفت صااورت بهها آن ارتباطي الگوی که
 نتیجه این به پژوهشااي در( 1392) وهمکاران پناهي. دارد تاکید هم به تانواده متقابل وابسااتگي
 دچار دهگستر شکل به راها زوج زناشویي رابطه صمیمیت، از وتر  زناشاویي  دلزدگي که رسایدند 

 بینها تعامل افزایش و اصالح با تلفیقي -رفتاری مداتله که آنجا واز ساازد،  مي وناکارامدی تنش
 رو  این از شااود مي توصاایه رو این از شااود؛ مي تنیدگي وکاهش رضااایت افزایش باعثها زوج

 سااود صاامیمیت از وتر  زناشااویي دلزدگي کاهش برای مؤثر درماني رو  عنوان به ای مداتله
، عنادارم مثبت رابطه زناشویي رضایت با صمیمیت بین کردند گزار ( 1392) ونجفي میری. جویند
( 1397) يهمائ و شمشیرگران. دارد وجد معنادار منفي رابطه زناشویي رضایت با تلقي ناگویي وبین
 وبین ادارومعن منفي رابطه زناشویي دلزدگي با ارتباطي هایمهارت بین دادندکه نشاان  تحقیقي در

 . ندارد وجود ای رابطه زناشویي دلزدگي با پیام دریافت و ارسال توانایي مولفه
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 در منطقي ارتباط نقش بر تأکید با تود پژوهش در( 1980)1مور و والدرسااون جکبسااون،
 اضينار هایزوج که مشاکلي  ترینشاایع  که کردند مشاخص  زناشاویي  دلزدگي بروز از جلوگیری

 ودت نیازهای همسران اگر چنانچه. باشدمي منطقي رابطه برقراری در موفقیت عدم کنندمي مطرح
 به ابيدستی جهت مناسب حل راه به و نبرند پي هم نیازهای به هم با ارتباط در یا و نکنند مطرح را

. دکنمي پیدا بروز دلزدگي نهایتاً و تشاام ساارتوردگي، ناکامي، اسااتر ، نرسااند، نیازهایشااان
 تنظیم همبسااته الگوهای و دلبسااتگي آثار زوج، چهل برروی ایي مطالعه با( 6004) 6کافتساایو 

 هر و شدمي ضبط هاکننده شرکت ایچهره توضیحات. کرد بررسي را نزدیک ارتباطات در هیجان
 هک داد نشان نتایج. کردندمي توصیف را تود زندگي شریک ی چهره حالت ادامه در هازوج از یک

 توجه با نهات ایمن، نا و ایمن دلبستگيهای سبک بین هیجان تنظیم در شده بیني پیش هایتفاوت
 وصیفت در را ناایمن دلبستگي با مردهایي نیز مساتقل  گران مشااهده . شاد  یافت منفي عواطف به

 مطالعه برای( 6010) اولسااون. یافتند تر ناتوان ایمن، دلبسااتگي با مردان با مقایسااه درها هیجان
 را مرد انکارکن از کوچکي گروه شرکت، مدیران در زناشویي رضایت با شادکامي و هیجاني ناگویي
 و هیجان ابرازهای سابک  که داد نشاان  و کرد اجرا آنها روی بر را شاده  تالصاه  برنامه و انتخاب

 کارانوهم کاروکیوی. دارند معناداری و مستقیم رابطه مرد مدیران در زناشویي رضایت با شادکامي

 نفيم معنادار رابطه زناشویي رضاایت  و هیجاني ناگویي بین که دادند نشاان  پژوهشاي  در( 6014)
 برقراری مهارتهای که رسیدند نتیجه این به تود پژوهش در (6012)میتس و اسپرچر. دارد وجود

 از بسیاری و اسات  زناشاویي  متقابل روابط و زناشاویي  ساازگاری  اصالي  ی کننده تعیین ارتباط،

 و ناکامي احسا  آن ی نتیجه که است مؤثر غیر ارتباط و سوتفاهم از ناشي زناشویي، مشکالت
. است زناشویي زندگي در شوهر و زن های تواساته  و نیازها شادن  ه برآورد عدم تاطر به تشام 
 رابطه یيزناشو رضایت با وعاطفي فیزیکي صمیمیت بین که دریافت پژوهشي ضمن( 6012) لزکو

 چه هر که دریافتند تود تحقیق در( 6017) وهمکاران اساااترانز. دارد وجود مساااتقیم معنادار
 وهمکاران پولنیک. شااود مي تانواده تعارضااات شاادن کمتر باعث باشااد بهتر ارتباطي هایمهارت

 ناشویيز رضایت در که زوجین سازگارانه فرایندهای که رسیدند نتیجه این به پژوهشي در( 6017)
 در انب ارتباطي ومهارتهای دیگر مثبت وهیجانات محبت فعاننه ابراز:از عبارتند اساات گذار تاثیر
 . زندگي حوادث مقابل

 تاس رضایتي امر این ونزمه است سالمهای تانواده پرور  گرو در ساالم  جامعه به دساتیابي 
 ضایتقا و سو یک از زناشویي نارضایتي و طالق افزایش. کنند مي تجربه ازدواج در همساران  که

 انجام ضرورت و اهمیت یدهنده نشان دیگر، سوی از زناشویي روابط پربارساازی  برای همساران 
 مساااله لذا. اساات آن اجتماعيهای آساایب کاهش برای ریزی برنامه جهت زمینه این در پژوهش

                                                           
1. Jacoboson , Walderson & Moor 

2. kafsisos 
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 تعیین به توجه با هیجاني ناگویي و زناشااویي دلزدگي بین آیا که اسات  آن حاضار  پژوهش اصالي 
 دارد؟ وجود ای رابطه طالق متقاضي زوجین در ارتباطي مهارتهای ایواسطه نقش

 

 روش
 جامعه. تاس همبستگي - توصیفي تحقیقات نوع از تحقیق شاناساي   رو  اساا   بر تحقیق این

 به که بودند 1392 تابستان در یزد شهر در طالق متقاضي زوجین کلیه شاامل  پژوهش این آماری
 مورد در رسميهای گزار  فقدان و سو یک از جامعه دسترسي در دشواری و بودن گساترده  علت
 یانب ،(مراجع غیر زوجین و دادگاه یا و مشاوره مراکز به کننده مراجعه)طالق متقاضي زوجین تعداد
 ودننب مشااخص به توجه با نیز پژوهش نمونه. نبود پذیر امکان پژوهش نمونه دقیق حجم کردن
 استان در طالق متقاضي زوجین درباره گذشاته  شاده  انجامهای پژوهش اساا   بر و جامعه حجم
 دستر  در گیری نمونه رو  به که بودند یزد استان در طالق متقاضي مرد و زن 180 شامل یزد،
 دهکر مراجعه مشاوره مراکز یا و تانواده دادگاه به که یزد اساتان  در طالق متقاضاي  زوجین بین از

 . شدند انتخاب بودند،
 

 پژوهش ابزارهای

 است دلزدگي نشانگان که واژه61 از پرسشنامه این: زناششویی  دلزدگی پرسشششنامه  ( الف

 يتستگ عاطفي، تستگي مولفه سه دارای مقیا  این. است شده ساتته1992 سال در پاینز توسط
 داده پاساا  لیکرت ای درجه 7 مقیا  یک روی موارد این تمام. اساات جساامي تسااتگي و رواني
. دهد مي نشان را فرد زناشویي دلزدگي یدرجه نمره طیف این. ( همیشه= 7 تا هرگز=1) شودمي

 جسمي تستگي مقیا  ترده. اسات  شاده  ترجمه( 1381)شااداب  توساط  ایران در بار اولین برای
 دارای عاطفي تستگي مقیا  ترده و سوال 7 دارای رواني تستگي مقیا  ترده سوال، 2 دارای

 برای 89/0 بازآزمایي، رو  از استفاده با آزمون این پایایي ضریب( 1992)پاینز. باشاد مي ساوال 8
 تداوم. بود ماهه چهار یدوره برای 22/0 و ماهه دو یدوره برای 72/0 ماهه، یک یدوره یک

 پاینز،) بود 93/0 تا 91/0 بین که شااد ساانجیده آلفا ثابت ضااریب باها آزمودني اغلب برای دروني
 . (1381 شاداب، ترجمه ،1992

 پژوهش این در: (JICSQ) جرابک فردی بین ارتباط هایمهارت پرسشنامه( ب

 ارتباطي هایمهارت شاادۀ نظر تجدید پرسااشاانامه از زوجین ارتباطي هایمهارت ساانجش برای
 تکمیل به پاسخگو که است ای گویه 34 یپرسشنامه یک ابزار این. شد اساتفاده ( 6004)جرابک

 شااامل، مقیا  ترده پنج دارای مقیا  این پردازدمي ایدرجه 2 طیف یک روی بر آنهای گویه
 هر در پاسخگو هر برای. میباشد قاطعیت و بینش پیام، درک عواطف، تنظیم دادن، گو  مهارت

 فرد هر نمرات جمع حاصل و شاود مي محاسابه  ایجداگانه نمره مذکور هایمهارت ترده از یک
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 که است ذکر شایان. باشدمي پاساخگو  ارتباطي هایمهارت کل کننده تبیین گویه، 34 مجموع در
 نمره معکو  صااورتبه نمره محاساابه در ها،آن محتوای و ماهیت دلیل به ها، گویه از برتي
 شده بررسي (1384) فداکار و چاری حساین  توساط  آزمون این پایائي و روائي. شاوند مي گذاری

 کل پایائي کرونباخ، آلفای رو  از اسااتفاده با آزمون پایائي ساانجش برای محققان این.  اساات

 باشد؛مي آزمون این قبول قابل دروني همسااني  از حاکي که اندکرده گزار 29/0برابر را آزمون

 آماری شیوه ارتباطي، هایمهارت عوامل ساتتار نیز و آزمون ایساازه  روائي بررساي  منظور به و

 مقدار و اندداده قرار اسااتفاده مورد را اصاالي هایمؤلفه رو  به و تائیدی نوع از عاملي تحلیل

 بارتلت کرویت آزمون در 6χ شاتص عددی مقدار نیز و 71/0 با برابر را KMO شاتص عددی

 ضمن نیز( 1382) یوسفي. است بوده دار معني 1/0 سطح در که اندنموده گزار  1/6318 برابر را
 برابر ترتیب به را کردن نیمه دو و کرونباخ آلفای رو  به پایایي ضاارایب ابزار، این از اسااتفاده

 . است نموده گزار  77/0و 81/0

 از جانيهی ناگویي سنجش منظور به پژوهش این در :وتتورن هیجانی ناگویی مقیاس( ج

 بي،بگ)تورنتو هیجاني ناگویي مقیا . شد استفاده (FTAS-20)تورنتو هیجاني ناگویي پرسشنامه
 احساسات شناسائي در دشواری مقیا  زیر سه و است ساوالي  60 آزمون یک(1997 تیلور، پارکرو

 اندازه در را(ماده 8 شامل)عیني تفکر و( ماده 2 شامل)احساسات توصیف در دشواری ،(ماده7 شامل)
 یک. ساانجد مي( موافق کامال)  2 نمره تا( مخالف کامال) 1 ی نمره از لیکرت ای درجه 2 های
 ورمنظ. شود مي محاسبه کلي هیجاني ناگویي برای مقیا  زیر 3 های نمره جمع از نیز کامل نمره

 کندمي ذات تورنتو هیجاني ناگویي مقیا  به پاس  از آزمودني که است اینمره هیجاني ناگویي از
 ارسيف نسخه در. است بیشاتر  هیجاني ناگویي معنای به بانتر ینمره اسات؛  متغیر100 تا 60 از و

 لک هیجاني ناگویي برای کرونباخ آلفای ضریب( 6007بشارت،) 60-تورنتو هیجاني ناگویي مقیا 
 به نيعی تفکر و احساسات توصیف در دشواری احساسات، شناسائي در دشواری مقیا  زیر ساه  و

. اساات مقیا  توب دروني همساااني نشاااني که کند مي بیان 76/0 و 72/0، 86/0 ،82/0 ترتیب
 فاصااله با نوبت دو در نفری 27 نمونه یک در 60-تورنتو هیجاني ناگویي مقیا  آزمایي باز پایایي

 تائید مختلف های مقیا  زیر و کل هیجاني ناگویي برای r= 0. 87 تا r=0. 80 از هفته 4
 . شد

 

 هایافته
 . است دهش بیان استاندارد انحراف میانگین، شامل متغیرها به مربوط توصیفي هاییافته ابتدا در
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 پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی هاییافته. 0 جدول
 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین متغیر

 143 48 21/16 70/114 ارتباطي هایمهارت

 93 34 09/10 41/74 هیجاني ناگویي

 136 38 28/8 67/93 زناشویي دلزدگي

 
 ترتیب هب زناشویي دلزدگي متغیر برای استاندارد انحراف و میانگین که دهد مي نشان 1 جدول

 نیز ارتباطي هایمهارت برای و 09/10 و 41/74 ترتیب به هیجاني ناگویي برای ،28/8 و 67/93

 . آمد دست به 21/16 و 70/114 ترتیب به

 زا پژوهش متغیرهای مقیا  بودن ای فاصااله به توجه با مسااتقیمهای فرضاایه آزمون برای

 . است شده ارائه آن نتایج که. است شده استفاده پیرسون همبستگي ضریب

 
 نزوجی در ارتباطی هایمهارت و هیجانی ناگویی زناشویی، دلزدگی بین همبستگی ضریب. 2 جدول

    8   1 1  متغیرها  ردیف 

   1  ارتباطي هایمهارت  1
   1  -24/0**        هیجاني ناگویي  6

    1  41/0** -28/0** زناشویي دلزدگي 3 

               **01/0> P 

 

 در زناشویي دلزدگي و هیجاني ناگویي بین همبساتگي  ضاریب  دهد مي نشاان  6 جدول نتایج

 متقاضااي زوجین در زناشااویي دلزدگي و ارتباطي هایمهارت بین و 41/0 طالق متقاضااي زوجین

 بنابراین است 02/0 از کوچکتر آمده دست به معناداری سطح اینکه به توجه با. است -28/0 طالق

 مي نشااان نتایج دیگر عبارت به. اساات معنادار p < 001/0 سااطح در متغیرها این بین تطي رابطه

. شود مي ربیشت نیز زناشویي دلزدگي باشد بانتر طالق متقاضي زوجین هیجاني ناگویي هرچه دهد

 اشویيزن دلزدگي دچار کمتر دارند، بیشتری ارتباطي هایمهارت که طالق متقاضي زوجین همچنین

 . شوند مي

 در ارتباطي هایمهارت( گری میانجي)ایواسااطه نقش بررسااي منظور به حاضاار پژوهش در

  .است شده استفاده مسیر تحلیل رو  از زناشویي دلزدگي و هیجاني ناگویي بین رابطه
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 داری معنی سطح و بحرانی نسبت معیار، خطای مستقیم، روابط گیری اندازه پارامترهای. 3 جدول

 مسیرها

 مسیرها

 غیر برآورد

 استاندارد

(B) 

 برآورد

 استاندارد

(β) 

 معیار خطای

(SE) 

 نسبت

 بحرانی

(CR) 

 معنی سطح

 داری

(P) 

 001/0 78/4 023/0 43/0 28/0 زناشویي دلزدگي ← هیجاني ناگویي

 001/0 -26/7 061/0 -21/0 -28/0 ارتباطي هایمهارت ← هیجاني ناگویي

 001/0 -001/3 043/0 -26/0 -71/0 زناشویي دلزدگي ← ارتباطي هایمهارت

 

 سطح در مستقیمهای مسیر همه ،3 جدول در شده ارائه اساتاندارد  ضارایب  اساا   بر

001/0 >p ویيزناش دلزدگي به هیجاني ناگویي مسیرهای استاندارد ضرایب. هستند معنادار 

(43/0=β، 0001/0p<)، 21/0) ارتباااطي هااایمهااارت بااه هیجاااني ناااگویي- =β، 

0001/0p< )زناشویي دلزدگي به ارتباطي هایمهارت مسیر و (26/0- =β، 0001/0p< )

 . است

 طریق از( ایواسااطه)متغیرها مسااتقیم غیر روابط معناداری بررسااي حاضاار پژوهش در

 تمامي برای. اساات شااده انجام( 6008)هیز و پریچر ماکروپیشاانهادی اسااتراپ بوت رو 

 بوت مجدد گیری نمونه تعداد و درصد 92ها فاصله اصمینان سطح مستقیم غیرهای فرضیه

 اصلي نمونه در مستقیم غیر اثر داده، از منظور4 جدول در. است شده انتخاب 2000 استراپ

 .اساات اسااتراپ بوتهای نمونه در مسااتقیم غیر اثر برآوردهای میانگین بوت، از منظور و

های نمونه در مسااتقیم غیر اثرهای برآوردهای معیار انحراف دهنده نشااان نیز معیار تطای

 . است استراپ بوت

 
 هیز و پریچر استراپ بوت روش از استفاده با مستقیم غیر روابط گری میانجی آزمون. 4 جدول    

 بوت داده مسیرها
 خطای

 استاندارد

 حد

 پایین
 باال حد

 سطح

 معناداری

 اب زناشویي دلزدگي و هیجاني ناگویي

 ارتباطي مهارتهای ایواسطه نقش
340/0 321/0 163/0 061/0 614/0 003/0 

 

 از ویيزناش دلزدگي و هیجاني ناگویي رابطه برای اطمینان فاصله پایین حد 4 جدول اسا  بر 

 این داتل در صفر اینکه به توجه با. اسات  614/0 آن بانی حد و061/0 ارتباطي مهارتهای طریق

 طریق زا زناشااویي دلزدگي و هیجاني ناگویي مسااتقیم غیر رابطه گیرد، مي قرار اطمینان فاصااله

 . است دار معني ارتباطي مهارتهای
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 گیرینتیجه و بحث
 ناگویي بین ارتباط در ارتباطي هایمهارت ایواسطه نقش بررسي هدف با حاضر پژوهش 

 ادد نشان نتایج. شد انجام یزد درشهر طالق متقاضي زوجین زناشاویي  دلزدگي و هیجاني

. است معنادار طالق متقاضي زوجین در زناشویي دلزدگي و هیجاني ناگویي بین ارتباط که

 اشدب بانتر طالق متقاضاي  زوجین هیجاني ناگویي هرچه داد نشاان  نتایج دیگر عبارت به

 جمله، زا قبليهای پژوهش هاییافته با نتیجه این. شود مي بیشاتر  نیز زناشاویي  دلزدگي

)  وهمکاران پولنیک ،(6014) همکاران و کاروکیوی ،(6004) کافتسیو  ،(6010) اولسون

 ،(1391)گنجي و بشااارت ،(1392)همکاران و کیاني ،(1392)همکاران و فر امیدی ،(6017

 و تودافشااایي نیازمند زناشااویي صاامیمیت حوزه. اساات همسااو ،(1392) ونجفي میری

 عدم چون تصااوصاایات یکسااری واسااطه به هیجاني دچارناگویي افراد. اساات تودآگاهي

 باشند ارویداده شاهد صرفا شود مي باعث که عیني تفکر وسبک احساسات وبیان شناسایي

 این رد باشند، نداشته ودیگران تود احساسات به کاری اساساً و نپردازندها آن تفسیر به و

 زناشویي رابطه عامل این ،(1392)وهمکاران نظرپناهي از. شد تواهند مشاکل  دچار حوزه

 را ریبسیا منفي پیامدهای و کند مي ناکارامدی و تنیدگي دچار گسترده شکل به راها زوج

 . تواهدبود طالق آن سرانجام که داشت تواهد دنبال به

 اشویيزن دلزدگي و ارتباطي هایمهارت بین همبستگي ضریب داد نشان نتایج همچنین

 متقاضي زوجین داد نشاان  نتایج دیگر عبارت به. اسات  معنادار طالق متقاضاي  زوجین در

. شااوند مي زناشااویي دلزدگي دچار کمتر دارند، بیشااتری ارتباطي هایمهارت که طالق

 ،(6012)میتس و اسپرچر جمله، از قبليهای پژوهش نتایج با فرضیه این به مربوط هاییافته

 و سجادی ،(6017) همکاران و ،استرانز(6012)  لزکو ،(1980) مور و والدرسون جکبسون،

 پناهي ،(1392)  وافشااارنیا شااعری ،(1393)  همکاران و گرمخاني بابایي ،(1394)روشاان

 فردی، میان ارتباطات. اساات همسااو( 1397) همائي و شاامشاایرگران ،(1392) وهمکاران

 به یازن مؤثرکه ارتباطات میان، این در اما دهد مي تشاکیل  را دیگران با پیوند اولیه مبنای

 برای ابزاری و زندگي کیفیت وبهبود افراد شااکوفایي موجب دارد نزم هایمهارت کسااب

 باشااد یکدیگر درکنار همساار دو آرامش ازدواج هدف اگر. شااد تواهد انسااان روان آرامش

 ،عواطف کنترل ارتباط، فرایند به نساابت بینش)ارتباطي هایمهارت به آنان بودن مجهز

 ورضاایت  ساازگاری  باعث( . . . و کردن بیان قاطعیت با کردن، بیان موقع به دادن، گو 

 نبی از است زناشویي دلزدگي عامل که راها وتنشها سو تفاهم از بسیاری و شود ميها آن

 . برد تواهد

 در که تاثیری طریق از هیجاني ناگویي که داد نشااان مساایر تحلیل نتایج مجموع در

 مي طالق متقاضي زوجین در زناشویي دلزدگي افزایش به منجر دارد ارتباطي هایمهارت
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 در هیجاني ناگویي دچار افراد کاه  کرد بیاان  توان مي نتیجاه  این تبیین در. شاااود

 ناگویي". اند مواجه دشااواریهایي باها هیجان تنظیم و پرداز  بازشااناسااي،آشااکارسااازی،

 "شاااود مي گرفته نظر در هیجاني گریتودتنظیم در نقص عنوان به کل در هیجاني

 یاری را ما هیجانات تنظیم در که ارتباطي هایمهارت ترین مهم جمله از. (6000تیلور،)

 واز است مقابل طرف درک هدف با یکدیگر حرف به همساران  دادن گو  توب دهد مي

 تصدیق، صورت به) کالمي عالیم از اساتفاده  اجتماعي تعامالت در آن اصالي های نشاانه 

 رانهمس بین در. است( گفتار در. . . و تفسیرکردن و تعبیر احسااساات،   انعکا  تحساین، 

 تفاقا تود صحیح شکل به هیجاني تنظیمي تود و شود ابراز ومحبت مثبت هیجانات وقتي

 يم تقویت رابطه دارد، وجود رابطه در صمیمیت که هنگامي و انجامد مي صمیمیت به افتد،

 اشد،ب صمیمیت از تالي و احسا  بدون و سرد تدافعي، صورت به ارتباط که زماني اما شود،

 یک رتصو به دلزدگي. شود مي بیشتر زناشویي دلزدگي احتمال و شود مي تضعیف رابطه

 در که .کند مي بروز ناگهاني طور به ندرت به و افتد مي اتفاق زوجین بین در تدریجي روند

 فردیهای آسیب موضوع واین اسات  برابر( طالق) رابطه فروپاشاي  با آن نوع شادیدترین 

 ارتباط بعدی تحقیقات در شااود مي پیشاانهاد. دارد درپي جامعه برای را زیادی واجتماعي

 تعارضااات زناشااویي، رضااایت جمله از زناشااویي مهم متغیرهای سااایر با هیجاني ناگویي

 . شود بررسي نیز زندگي وکیفیت رواني سالمت عاطفي، گسستگي زناشویي،
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