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چکیده
پدیدهی طالق در پی عوامل مختلفی رخ میدهد که یکی از آنها عوامل روانشناختی است.
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطهی میان ناگویی خلقی با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در
زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق انجام گرفت .این پژوهش به روش توصیفی-
همبستگی بود .بدین منظور  384زن از بین کلیهی زنان متقاضی طالق در تبریز به روش نمونه
گیری هدفمند انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای کیفیت ادراک شده ()PRQC
و مقیاس خلقی تورنتو ( )TASبود .داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد نمره کل ناگویی خلقی و مولفه های آن
یعنی دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با کیفیت رابطه
زناشویی ادراک شده رابطه معنیداری وجود دارد ( .)p>0/01همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون گام
به گام نشان داد که مؤلفه دشواری در شناسایی احساسات و نمره کل ناگویی خلقی به ترتیب
بیشترین سهم را در تبیین رابطه زناشویی ادراک شده دارند و در مجموع  %65از واریانس رابطه
زناشویی ادراک شده را به طور معنی داری پیش بینی می کنند ( .)p>0/01نتایج پژوهش حاضر
حاکی از اهمیت ناگویی خلقی و مؤلفه های آن در پیش بینی رابطه زناشویی ادراک شده می باشد
و این عوامل می توانند میزان باالیی از تغییرپذیری این عالئم را تبیین نمایند .بنابراین ،یافته به
دست آمده میتواند این داللت ضمنی را داشته باشد که ناگویی خلقی میتواند یکی از دالیل طالق
باشد و آموزش مهارت هایی از این قبیل به عنوان مهارت های ازدواج امری ضروری است.
واژههای کلیدی :ناگویی خلقی ،کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده ،اختالل اضطراب فراگیر ،زنان،
طالق.
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مقدمه
یکی از مشکالت شایع موجود در خانوادههای امروزی که مورد توجه زوج درمانگران واقع شده،
تعارضهای زناشویی است .کودکان خانوادههایی که دچار تعارض و طالق هستند ،در معرض خطر
انواع مشکالت رفتاری و عاطفی هستند و عالیمی همچون عنادورزی ،پرخاشگری و عالیم افسردگی
از خود نشان میدهند ( .)Mosaee, Tavasoli & Mehri, 2011.P 90تعارض زناشویی با خطر فزاینده
انواع اختالل های روانی همراه است و در صورت تداوم باعث دلزدگی زناشویی میشود ( Kansoun,
 .) Boyer, Hodgkinson, Villes, Lancon, Fond, 2019.P 134یکی از انواع اختاللهای روانی
درگیر در تعارضات زناشویی ،طالق و ازدواج مجدد در زنان ،اختالل اضطراب فراگیر 1میباشد .این
اختالل به صورت اضطراب و نگرانی شدید درباره چند رویداد یا فعالیت تعریف شده است که در
بیشتر روزها و در مدت حداقل شش ماه تداوم داشته ،و کنترل بر آن مشکل بوده و هم چنین با
نشانههای جسمی مانند تنش عضالنی ،تحریکپذیری ،اشکال در خواب و بی قراری همراه است
( .)American Psychological Association, 2013.P105نتایج پژوهشها نشان میدهد که میزان
نارضایتیهای زناشویی و جنسی در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر فراوانی بیشتری داشته و
زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر با احتمال بیشتری در اولین ازدواج خود طالق را تجربه
میکنند (.)Mosca, Marco, Carleton, 2016.P 10
یکی از ابعاد روابط زوجین ،کیفیت رابطه 2زناشویی است که نقش اساسی در ارزیابی کیفیت
کلی ارتباط خانوادگی دارد ( .)Masoomzadeh &Yahyazadeh, 2017.P 15کیفیت رابطه زناشویی
مفهوم چند بعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی،
انسجام و تعهد میشود ( .)Bradbury, Fincham & Beach, 2000.P 966افراد ازدواج میکنند حتی
با وجود اینکه آنها اغلب نمیدانند از ازدواج چه میخواهند و چه به دست خواهند آورد .بسیاری از
ازدواجها منجر به طالق میگردد و اکثر ازدواج هایی که تداوم دارند دارای عملکرد ضعیف و نارضایتی
هستند ( .)Robert, 2004.P 59تحقیقات زیادی درباره علل دوام و یا نارضایتی از ازدواجها نشان
دادهاندکه کیفیت ضعیف روابط زناشویی منجر به طالق و جدایی میگردد (.)Robert, 2004.P 55
با وجود آنکه هیچ زوجی با هدف جدایی ازدواج نمیکند و تقریبا همه زوج ها به امید یک زندگی
دراز مدت توام با آرامش و خوشبختی پیوند میبندند .اما در رهگذر زمان بسیاری از ازدواجها به بن
بست رسیده و به جدایی ختم میشوند ( .)Kurdek, 2005.P 80کیفیت رابطه زناشویی مفهومی
است که از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و بیشترین تحقیقات در حیطهی روابط زناشویی بر روی
)generalized anxiety disorder (GAD
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آن انجام شده است .با کاهش کیفیت رابطه زناشویی ،احتمال طالق افزایش یافته و کیفیت رابطه
Yahyazadeh
(&
است.
زناشویی برکیفیت کلی زندگی و بهزیستی ذهنی تأثیرگذار
 .)Masoomzadeh, 2017. P 110بوکواال ( )Bookwala, 2005. P 92در پژوهشی نشان داد که
کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبتی با سالمت جسمانی دارد .نتایج مطالعات پژوهشی نشان داده
است که در زنان ،رضایت زناشویی ،مهارتهای ارتباطی و سبکهای حل مسئله پیشبینیکنندهی
صمیمت زناشویی است ( Kardan-Souraki, Khani, Hamzehgardeshi, Mohammadpour,
 .)2018.P 11در پژوهشی دیگر نیز مشخص شد که سوء استفاده عاطفی از زنان بیشترین تأثیر را
در کاهش کیفیت زندگی زناشویی دارد ( Baghkhasi, Akbari, Birashk, Khedmat & Haghani,
.)2020.P 321
پژوهشگران در سالهای اخیر به نقش عوامل شخصیتی 1و هیجانی 2در سازگاری زناشویی تاکید
کردهاند .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که بین توانایی تشخیص هیجان و بیان هیجان با رضایت
جنسی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد (& Nematolahi, 2014.P Faranak, Ebrahiminejad
 .)18بنابراین متغیر دیگر مرتبط با زندگی زناشویی ،ناگویی خلقی استCordova, 2005 & ( .
 .)Dunham, 2008.P 344ناگویی خلقی را سازهای روان شناختی در نظر میگیرند که آن را میتوان
به دو بعد شناختی و خلقی تقسیم کرد .بعد شناختی آن با مشکالتی در تشخیص ،ابراز کالمی و
تحلیل احساسات مشخص می شود و بعد خلقی آن کاهش سطوح تجارب و تصویر سازی ذهنی از
هیجانات را شامل میشود ( .)Van der & et al, 2014.P 113ناگویی خلقی اثرات منفی بر بهزیستی
روانشناختی و هیجانی میگذارد و عاملی خطرساز در ابتال افراد به پریشانی هیجانی ،مشکالت
روانشناختی و تشخیص عدم سالمت ذهنی است .با این توصیف ،به نظر میرسد ناگویی خلقی
میتواند زمینه مشکالت بین فردی زوجین را فراهم آورد یا آن را تشدید نماید .مطالعات در زمینه
نقش و اهمیت ناگویی خلقی ،حاکی از ارتباط ناگویی خلقی و رضایت زناشویی بوده است ( Lee,
 .)Frage, Colin, 2013& 2010.P 256نتیجه مطالعات حاکی از این است که خود افشاگری
زوجین با رضایت زناشویی همبستگی مثبت دارد و همچنین مهارتهای هیجانی و توانایی ابراز
هیجان با رضایت زناشویی همبستگی مثبت دارد ( Zhaoyang, Martire, & Stanford, 2018.P
 .)413ناگویی خلقی و ترس از صمیمیت یکی از ابعاد مشکالت بین فردی به طور معنیداری با رضایت
زناشویی رابطه منفی دارند و رضایت زناشویی را کاهش میدهند ( Besharat, Ganji & Tavalaeyan,
 .)2014.P 321کوردوا ،جی و وارن ( )Cordova, Gee, Warren, 2005.P 328نشان دادند که توانایی
Personality
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تشخیص و ابراز هیجانها با سازگاری زناشویی رابطه دارد .همانطور که ابراز هیجان میتواند به غنای
رابطه زناشویی بیفزاید ،ناگویی و عدم ابراز هیجانات تأثیر منفی بر این رابطه داشته و رضایت زوجین
از زندگی را کاهش میدهد .همچنین ناگویی خلقی با اضطراب ،افسردگی ،درماندگی روانشناختی و
بهزیستی روانشناختی رابطه دارد ( .)Basharat, 2008.P 25نتایج تحقیق ایگلسیاری ( Iglesias-
 )Rey, 2012.P 448نشان داد ناگویی هیجانی به طور قابل توجهی با کیفیت زندگی نامناسب رابطه
دارد .در پژوهش ها نشان داده شده است افراد با ناگویی خلقی سطوح کمتری از همدلی را نشان
میدهند (.)Jonason & et al, 2013.P 574
همچنین تحقیقات اخیر نشان میدهد ناگویی خلقی اثرات منفی بر روی بهزیستی روانشناختی
و هیجانی می گذارد و عاملی خطرساز در ابتال افراد به پریشانی هیجانی ،مشکالت روانشناختی و
تشخیص عدم سالمت ذهنی است ( .)Mattila & et al, 2007.P 662ناگویی خلقی با افسردگی و
اضطراب ( ،)Heidari et al, 2019.P 182 ،Picardi & et al, 2011.P 259سبک غیرانطباقی تنظیم
هیجان ( )Dubey & et al, 2010.P 29رابطه دارد .یلسما و مارو ( Yelsma & Marrow, 2003.P
 )44ارتباط ناگویی خلقی و رضایت زناشویی را روی  66زوج بررسی کردند .نتایج حاکی از این بود
که ابراز هیجانی پایین در هر کدام از زن یا شوهرها به گونهای منفی رضایت زناشویی همسرش را
تحت تاثیر قرار داد .ارتباط بین ناگویی خلقی ،رضایت زناشویی و اختالالت تنطیم هیجان مانند
اضطراب توسط بسیاری از پژوهشها تایید شده است ( Humphreys, Wood & Parker, 2009.P
 .)46گوونسل ،دیکسون ،چانگ و دو ( )Guvensel, Dixon, Chang & Dew, 2017.P 18و میری و
نجفی ( )Miri & Najafi, 2017.P 71نیز در پژوهشهای جداگانهای نشان دادند که بین ناگویی
خلقی و تعارضات زناشویی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .در پژوهش دیگری نیز مشخص شد
که ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی تأثیر معناداری بر رضایت زناشویی دارند ( Shariat Panahi,
.)Hoseinzadeh, Razaghpour & Hosieni, 2018.P 1071
با توجه به نقشی که هیجانات و عواطف در دوام روابط در زندگی مشترک و اختالل اضطراب
دارند ،بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی با کیفیت رابطه زناشویی در افراد مبتال به اختالالت اضطرابی
با اهمیت میباشد .از سوی دیگر ،تحقیقات مشابهی که در حوزه زندگی زناشویی و عوامل تاثیرگذار
بر کیفیت زندگی انجام شدهاند ،توجه خود را معطوف عواملی چون طرح وارههای ناسازگار اولیه،
سبکهای عشق ورزی ،الگوهای ارتباطی و سالمت روان نمودهاند که در این بین ،مفهوم ناگویی
خلقی ،ضمن تلقی شدن به عنوان یک عامل مهم در روابط فردی و اجتماعی ،مورد بحث و بررسی
قرار نگرفته است .همچنین ناگویی خلقی از مشکالت رایج در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
است اما این متغیر و نقش آن در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مورد توجه قرار نگرفته است
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بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این مساله است که آیا بین ناگویی خلقی با کیفیت
رابطهی زناشویی ادراک شده در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق رابطه وجود
دارد؟
فرضیههای پژوهش
 -1بین دشواری در شناسایی احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در بین زنان
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین دشواری در توصیف احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در بین زنان
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین تفکر عینی با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در بین زنان مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر متقاضی طالق رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
جامعهی آماری پژوهش متشکل از کلیهی زنان متقاضی طالق در شهر تبریز در سال 97 -98
بودند .از جامعهی آماری مذکور تعداد  384از مراجعین متقاضی طالق با روش نمونهگیری هدفمند
یعنی زنان متقاضی طالق مبتال به اختالل اضطراب فراگیر انتخاب شدند .نمونه گیری هدفمند به
این صورت انجام شد که نمونهی پژوهش بر اساس مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل
اضطراب فرا گیر توسط روانشناس بالینی ،مبتال به اختالل اضطراب فراگیر تشخیص داده و انتخاب
شدند .پس از احراز مالکهای مطالعه و در صورت موافقت وارد طرح پژوهش شدند .پیش از اعالم
رضایت ،پژوهشگر آزمودنیها را در جریان پژوهش قرار داده و فرم رضایت آگاهانه را با اختیار کامل
امضا کردند .از آنجایی که این پژوهش بر روی زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر انجام شد فقط
زنان وارد مرحله نمونه گیری شدند.
ابزار پژوهش
 -1مصاحبه بالیني ساختار یافته برای تشخیص اختالالت محور )SCID-I( I
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالالت محور  ،Iمصاحبهای انعطافپذیر است که توسط
 Gibbon ، Spitzer ، Firstو  Williamsبه نقل از  .)Segal, 1991.P 241( ، Segalتهیه شد .ترن و
اسمیت ( )Tran & Smith, 2004.P 280ضریب کاپای  60درصد را به عنوان ضریب پایایی بین
ارزیابها برای  SCIDگزارش کردهاند .شریفی و همکاران ( )Sharifi, 2004.P 18این مصاحبه را
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پس از ترجمه به زبان فارسی ،بر روی نمونهی  299نفری اجرا کردند .توافق تشخیصی برای اکثر
تشخیصهای خاص و کلی ،متوسط یا خوب بود (کاپای باالتر از  60درصد) .توافق کلی (کاپای کل
تشخیصهای فعلی  52درصد و برای کل تشخیصهای طول عمر  55درصد) به دست آمده نیز
خوب بود.
 -1پرسشنامه کیفیت ادراک شده
پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه زناشویی که به اختصار کیفیت ابعاد رابطه
نام گرفت ،توسط فلنچر ،سیمپسون و توماس تدوین شده است ( Fletcher, Simpson & Thomas,
 .)2000.P 349این پرسشنامه کوتاه و معتبر شامل  18سؤال است .آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس
لیکرت هفت درج های از  =1اصالً تا  =7کامالً مشخص میکند .حداقل نمره  18و حداکثر 126
است که از جمع نمرات حاصل میشود .فلیچر و همکاران ( Fletcher, Simpson & Thomas,
 )2000.P 342در پژوهشی بر روی افرادی که روابط با ثبات و طوالنی مدت داشتند ،پایایی مطلوبی
را برای هر یک از ابعاد رابطه نشان دادند به طوری که ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد رضایت،
تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی ،و عشق به ترتیب  0.89 ،0.85 ،0.86و ، 0.78بوده،
و برای کل پرسشنامه 0.86 ،گزارش شده است .در ایران نیز این مقیاس را نیل فروشان
( )Nilfrooshan, 2010.P 224ترجمه کرد .نیل فروشان آلفای کرونباخ کل را  0/95و این ضریب به
تفکیک جنسیت در زنان  0/95و در مردان  0/94به دست آورد .همچنین ضریب قابلیت اعتماد به
روش باز آزمایی برای کل مقیاس  0/95و به تفکیک جنسیت ،در زنان  0/96و در مردان 0/91
گزارش شد .در پژوهش ( ،)Khajeh, Bahrami, Fatehizadeh & Abedi, 2010.P 35همسانی
درونی به وسیله آلفای کرونباخ  0/95تعیین شد.
)(PRQC

 -2مقیاس خلقي تورنتو )(TAS-20

این پرسشنامه توسط  Bagbyو همکاران ساخته و یک پرسشنامه خود سنجی  20سوالی که
دارای سه بعد دشواری تشخیص و شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تمرکز بر
تجارب بیرونی میباشد .سوالها بر حسب معیار  5نقطه ای لیکرت از کامال موافقم( )1تا کامال
مخالفم( )5نمره گذاری میشود که حداقل نمره  20و حداکثر آن  100میباشد .نمره  60به باال به
عنوان نا گویی خلقی با شدت زیاد و نمره های  52به پایین به عنوان نا گویی خلقی با شدت کم در
نظر گرفته میشوند ( .)Bagby, Taylor & Parker , 1994.P 37در نسخه فارسی مقیاس نا گویی
خلقی ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/85و برای خرده مقیاسهای دشواری در تشخیص
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و شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تمرکز بر تجارب بیرونی به ترتیب ،0/82
 0/72 ،0/75محاسبه شدهاست (،)Besharat, 2007.P 29
برای تجزیه تحلیل اطالعات گردآوری شده از نرمافزار  SPSSویرایش  18استفاده شد.
یافته های پژوهش
کل شرکت کنندگان در پژوهش  384بودند .توزیع سن زنان شرکت کننده در پژوهش30/56
بود .در ادامه ،در جدول ( ،)1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه کمترین و بیشترین
مقدار گزارش شدهاست همچنین میزان چولگی و کشیدگی متغیرها آزمون نشان داده شده است:
جدول -1بررسي آماره های توصیفي متغیرهای تحقیق ()n=384
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

مینیمم

ماکزیمم

چولگی

کشیدگی

نا گویی
خلقی

31/35

6/79

18

57

0/771

1/153

دشواری در
شناسایی
احساسات

147/77

17/85

99

194

-0/094

-0/469

دشواری در
توصیف
احساسات

30/72

4/41

19

40

-0/242

-0/369

تفکر عینی

27/85

3/77

16

35

-0/328

-0/144

کیفیت
رابطهی
زناشویی
ادراک شده

29/06

4/59

15

39

-0/165

0/043

جدول  1میانگین و انحراف معیار مولفه های ناگویی خلقی ،دشواری در شناسایی احساسات،
دشواری در توصیف احساسات ،تفکر عینی و کیفیت رابطه ی زناشویی ادراک شده را نشان میدهد.
با توجه به جدول 1میانگین در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق در مولفه ی
ناگویی خلقی ( ،)31/35در مولفه ی دشواری در شناسایی احساسات ( ،)147/77در مولفه دشواری
در توصیف احساسات ( ،)30/72در تفکر عینی ( )27/85و در کیفیت رابطه ی زناشویی ادراک
شده( )29/06بود.
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جدول -2آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری
متغیر پژوهش

کولموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

ناگویی خلقی

1/131

0/121

شناسایی احساسات

1/176

0/096

توصیف احساسات

1/183

0/083

تفکر عینی

1/125

0/132

کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده

1/023

0/261

در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن جامعه آماری از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف()K-S
استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )2نشان داده شده است .جدول  2نشان میدهد که مقدار
 Sigبرای تمام متغیرها ،بیشتر از  0/05است .بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع را برای
هر کدام از متغیرهای اصلی پژوهش را نمیتوان رد کرد و با اطمینان  0/95همه متغیرها دارای
توزیع نرمال میباشند.
جدول - 3نتایج ضریب همبستگي برای رابطه بین ابعاد ناگویي خلقي با کیفیت رابطه زناشویي
ادراک شده ()n=384
متغیرها

R

سطح معنی داری

نتیجه

بین دشواری در شناسایی احساسات-کیفیت
رابطه

**-0/797

0/0001

تأیید

بین دشواری در توصیف احساسات-کیفیت رابطه

**-0/633

0/0001

تأیید

بین تفکر عینی-کیفیت رابطه

**-0/176

0/0001

تأیید

بین ناگویی خلقی-کیفیت رابطه

**-0/436

0/0001

تایید

**p>=0/01:

*:

p>=0/05

به منظور سنجش این فرضیه که بین دشواری در شناسایی احساسات با کیفیت رابطه زناشویی
ادراک شده رابطه معنیداری وجود دارد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد و نتایج در جدول3
ارائه شده است .نتایج جدول  3نشان میدهد که در آزمودنیها بین دشواری در شناسایی احساسات
با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد ( r= -0/797و
 )p≥0/001پس میتوان گفت بین دشواری در شناسایی احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک
شده رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج نشان میدهد که در آزمودنیها بین دشواری در توصیف
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احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد (r= -0/633

و  )p≥0/001پس میتوان گفت بین دشواری در توصیف احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک
شده رابطه معنیداری وجود دارد نتایج نشان میدهد که در آزمودنیها بین تفکر عینی با کیفیت
رابطه زناشویی ادراک شده همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد ( r= -0/176و  )p≥0/001پس
میتوان گفت بین تفکر عینی با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین نتایج نشان میدهد که در آزمودنیها بین بین ناگویی خلقی با کیفیت رابطه زناشویی
ادراک شده همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد ( r= -0/436و  )p≥0/001پس میتوان گفت
بین ناگویی خلقی با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول -4خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام با متغیرهای پیش بیني ناگویي خلقي و متغیر
مالک کیفیت رابطه زناشویي ادراک شده
گام

متغیر پیش بین

R

R2

ضریب
تعدیل
شده
R2

خطای
برآورد

Df1

1

دشواری در شناسایی
احساسات

0/797

0/636

0/635

6/295

1

2

دشواری در شناسایی
احساسات و ناگویی
خلقی

0/809

0/654

0/652

6/147

2

Df2

F

سطح
معنی
داری

382

667/34

0/000

381

359/72

0/000

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  4مشاهده می شود که در گام نخست ،متغیر دشواری در
شناسایی احساسات بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده داشت.
ضریب همبستگی این متغیر با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده  0/79بود و  63درصد از تغییرات
کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده به وسیله دشواری در شناسایی احساسات قابل تبیین است .در
گام دوم ،پس از متغیر دشواری در شناسایی احساسات ،متغیر ناگویی خلقی وارد معادله رگرسیون
گردید که ضریب همبستگی این دو متغیر با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده  0/80و بیانگر آن
بود که  65درصد از تغییرات کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده از طریق این دو متغیر قابل پیش
بینی است .در واقع ،ورود متغیر ناگویی خلقی در معادله رگرسیون توانسته است به میزان  2درصد
توان پیش بینی را افزایش دهد .همچنین متغیر دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی اثر
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معنی داری در پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده نداشتند که از معادله رگرسیون حذف
شدتد.
به منظور بررسی این که سهم هریک از متغیرهای دشواری در شناسایی احساسات ،ناگویی
خلقی و دشواری در توصیف احساسات در پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده به چه
میزان است از ضرایب بتا استفاده گردید که در جدول  5قابل مشاهده است.
جدول -5خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بیني کیفیت رابطه زناشویي ادراک
شده براساس ناگویي خلقي
مدل

متغیر پیش بین

B

SEB

Beta

T

سطح معنی
داری

1

دشواری در شناسایی احساسات

-1/73

0/067

0/797

-25/83

0/000

دشواری در شناسایی احساسات

-1/61

/071

-0/740

-22/59

0/000

ناگویی خلقی

-0/169

0/038

-0/145

-4/42

0/000

2

با توجه به ضرایب بتا به ترتیب مؤلفه دشواری در شناسایی احساسات ( )β= -0/797و نمره کل
ناگویی خلقی ( )β= -0/145سهم مهمی را در تبیین کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده داشتند.
بدین صورت که  79درصد از واریانس کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده به وسیله مؤلفه دشواری
در شناسایی احساسات و  14درصد با متغیر ناگویی خلقی قابل پیش بینی بود.
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهی میان ناگویی خلقی با کیفیت رابطهی زناشویی ادراک
شده بود .نتایج حاصل از پژوهش همسو با سایر پژوهش ها در مورد ارتباط ناگویی خلقی و کیفیت
رابطه زناشویی بود (Dunham, 2008 & Frage, Colin, 2013.P ( ،)Picardi & et al, 2011.P 258
.) 384
نتایج حاصل از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن بود که دشواری در شناسایی
احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده رابطه معنی داری وجود دارد ( .)p-≥0/01در تبیین
این یافته میتوان گفت دشواری در شناسایی احساسات موجب میشود تا زوجین همدلی ،شناخت
و درک عمیقی از یکدیگر نداشته باشند و نتوانند نیازها ،هیجانات و احساسات یکدیگر را بشناسند
و درک کنند .شناسایی احساسات یک مهارت است که مستلزم رفتارهای توجه آمیز و همدالنه
میباشد و زوجینی که این مهارت را دارا باشند در جهت ارضای نیازهای همسر و شریک خود موفق
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خواهند بود که این امر سبب رضایتمندی در زندگی زناشویی میشود .به عبارتی ،دشواری در
شناسایی احساسات در روابط زناشویی میتوان براساس اصول شرطی سازی تبیین کرد .طبق این
اصول هر پاسخی که با یک محرک تقویت کننده دنبال گردد ،تکرار میشود .بر این اساس ،کیفیت
زندگی زناشویی به نوبه خود تحت تاثیر دشواری در شناسایی احساسات قرار خواهد گرفت.
این پژوهش حاکی از آن است که ناگویی خلقی با اضطراب در ارتباط است .این یافته همسو با
این عقیده است که ناگویی خلقی عامل خطر ساز برای بسیاری از بیماریها است ،زیرا افراد مبتال
به این عارضه بسیار سخت هیجانات خود را به کالم در میآورند .این نارسایی مانع تنطیم هیجانات
شده و سازگاری موفقیت آمیز را مشکل میسازد .در واقع افرادی که نمیتوانند به موقع هیجانهای
خود را بروز دهند ،دچار اضطراب و نگرانی میشوند .در تبیین یافتههای پژوهش چنین میتوان
استدالل کرد که دشواری در شناسایی و تمایز بین احساسات ،افراد را مستعد نارسایی در تنظیم
هیجانها در شرایط استرسآمیز مثل بروز نگرانی میکند .بنابراین ،این افراد دچار آشفتگی هیجانی
می شوند و ظرفیت آنها برای سازگاری با موقعیت استرسآمیز کاهش مییابد .یکی از روشهای
کنترل تنش ،تخلیه و بیان هیجان ناشی از تنش است ،در صورتی که این هیجانها تخلیه نگردد و
فرد نتواند احساسات منفی خود را به صورت کالمی بیان کند ،جزء روان شناختی سیستمهای ابراز
هیجان از جمله اضطراب افزایش مییابد .افرادی که توانایی شناخت احساسات خود را دارند و
حالتهای هیجانی خود را به گونهای موثر ابراز میکنند ،بهتر میتوانند با مشکالت زندگی روبرو
شوند و در سازگاری با محیط و دیگران موفق ترند و در نتیجه این افراد از سالمت روانی بیشتری
برخوردار خواند بود .این یافته همسو با اکثر مطالعات انجام شده پیرامون الکسی تایمیا و همراهی
آن با اضطراب است ( Basharat, 2008.P 21, Mattila & et al, 2007.P 661, Humphreys, Wood
. )& Parker, 2009.P 42
نتایج حاصل از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن است که دشواری در توصیف
احساسات با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در بین زنان متقاضی طالق رابطه معنیداری وجود
دارد ( .)p≥0/01این معنیداری بدین معنی است که مشکالت شخصیتی میتوانند در نتیجه دشواری
در توصیف احساسات در این پیوندها ایجاد شوند .افرادی که از نزدیکی اجتناب میکنند برای
صمیمی بودن با دیگران ،احساس عدم صالحیت کرده و وقتی دیگران نیاز به دلبستگی به آنان دارند
تمایل به طرد دیگران دارند .چنین به نظر میرسد زوجینی که از دشواری در توصیف احساسات
رنج میبرند ،در ارتباط با شریک و همسر خود نمیتوانند رابطهای صمیمی ،قابل اعتماد و برخوردار
از حس همدلی ،حمایت و پذیرش داشته باشند .دلبستگی امن ،سازگاری را تسهیل میکند و بر
توانایی فرد برای سازگاری در رابطه اثر میگذارد .افراد آسیب پذیر در توصیف احساسات ،مهارت
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اجتماعی ناکافی دارند و به همین جهت به حاشیه رانده میشوند .میتوان گفت دشواری در توصیف
احساسات ،تهدیدی برای ایجاد روابط صمیمی و نزدیک با همسر محسوب میشود و باعث میگردد
کیفیت روابط زناشویی کاهش یابد.
همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آنست که تفکر عینی با کیفیت رابطه زناشویی
ادراک شده رابطه معنیداری وجود دارد ( .)p≥0/01افراد دارای ناگویی هیجانی در شناسایی صحیح
هیجانها از چهرهی دیگران که الزمه برقراری روابط بین فردی است مشکل دارند .ناگویی هیجانی
فرد را با مشکالت متعددی در روابط بین فردی مواجه میسازد .وقتی اطالعات هیجانی نتوانند در
فرایند پردازش شناختی ،ادراک و ارزشیابی شوند ،فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و
درماندگی میشود که این ناتوانی سازمان عواطف و شناختهای فرد را مختل میسازد .نیاز به
ارتباطات بین فردی ،یک امر ذاتی است و افرادی که قادر به دریافت مراقبت فیزیکی و روانی موردنیاز
نیستند رنج خواهند کشید و هنگام مواجه با استرس و بحران ،اگر فرد حمایت بین فردی کافی
نداشته باشد توانایی کمی برای مواجه با بحران دارد .بنابراین چنین به نظر میرسد که اگر فردی
تفکر عینی نداشته باشد و از ناگویی هیجانی نیز رنج ببرد کیفیت زناشویی پایینی را تجربه خواهد
کرد .همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه اصلی بیانگر آن بود که بین
ناگویی خلقی با کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر رابطه
معنیداری وجود دارد .و این نتیجه همسو با یافتههای سایر پژوهشها است که قبال به آنها اشاره
شد ( .)Humphreys, Wood, Parker, 2009.P 43), ( Basharat, 2008.P 21همچنین این یافتهها
همسو با مطالعهای است با عنوان ارتباط ناگویی هیجانی با اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال به
آسم که نشان داد ناگویی هیجانی پیشبینی کننده اختالالت افسردگی و اضطراب است ( Fatima,
.)Fatemeh, Afrouz & Nasrin, 2017.P 182
در ادامه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام نخست ،متغیر دشواری در
شناسایی احساسات بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده داشت و 63
درصد از تغییرات کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده به وسیله دشواری در شناسایی احساسات تبیین
شد .در گام دوم ،پس از متغیر دشواری در شناسایی احساسات ،متغیر ناگویی خلقی وارد معادله
رگرسیون گردید و بیانگر آن بود که  65درصد از تغییرات کیفیت رابطه زناشویی ادراک شده از
طریق این دو متغیر قابل پیش بینی است .بنابراین نتایج نشان داد که ناگویی خلقی توانست کیفیت
رابطه زناشویی ادراک شده را مورد پیش بینی قرار دهد .این یافته با پژوهش های (Sedaghati
)(Rajabi & et ،)Khaje & Khezri-Moghadam, 2016.P 630) ،Fard & Ebrahimi, 2016.P 9
)(Hoagland & Levant, 2015.P 451) ،(Holder & et al, 2015.P 117)،al, 2016.P 67
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) (Untas & Koleck, 2015.P 64و ) (Guvensel & et al, 2017.P 1همسو و هماهنگ بود.
) (Sedaghati Fard & Ebrahimi, 2016.P 9در پژوهش خود نشان دادند که ناگویی خلقی پیش
بینی کنندهی معنادار دلزدگی زناشویی است.
نتایج پژوهش ) )Khaje & Khezri-Moghadam, 2016.P 630بیانگر اهمیت ناگویی هیجانی در
پیش بینی رضایت زناشویی بود (Rajabi & et al, 2016.P 67) .در پژوهش خود نشان دادند
که مهارتمندی هیجانی نقش عمدهای در وضعیت رضایت و سازگاری زناشویی از طریق تأثیر بر
سطح صمیمیت در روابط زناشویی دارد (Holder & et al, 2015.P 117) .در پژوهش خود نشان
دادند ناگویی خلقی همبستگی منفی با کیفیت رابطه رومانتیک و تعهد ،داستان عاشقانه ،اعتماد،
رضایت و عشق در روابط رومانتیک دارد .نتایج پژوهش ) (Hoagland & Levant, 2015.P 451نشان
داد امتیازات کسب شده از مقیاس ناگویی هیجانی مردانه هنجاری ،همبستگی منفی و معناداری با
امتیازهای پرسشنامه رضایت زناشویی دارد .پژوهش ) (Guvensel & et al, 2017.P 1نیز نشان داد
بین ناگویی خلقی و تعارضات زناشویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .در تبیین پیش بینی
رابطه زناشویی ادراک شده توسط ناگویی خلقی میتوان گفت ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات
هیجانی و تنظیم هیجانات ،توانایی کم تجربه احساسات مثبت مانند شادی ،دشواری در فهم بیان
چهرهای و ظرفیت کمتر برای همدلی در این افراد سبب بیتفاوتی و بیعالقگی نسبت به دیگران
شده و به مشکالت بین فردی متعددی منجر میشود .توانایی ایجاد و حفظ یک رابطهی عاشقانهی
رضایت بخش نیازمند توانایی تشخیص عواطف و هیجانها و توانایی ابراز آنها و توانایی فهمیدن و
درک کردن احساسات دیگران است ) .(Guvensel & et al, 2017.P 1افراد دارای ناگویی خلقی در
بیان نیازهایشان به دیگران مشکل داشته و فاقد توانایی مقابله با چالشهای بین فردی در
موقعیتهای اجتماعی می باشند ) .(Besharat & Ganji, 2013.P 329همچنین بر اساس پژوهش
ها ،این افراد از صمیمیت اجتناب کرده و نیازی قوی برای مستقل بودن دارند که باعث به وجود
آمدن تردید و سوءتفاهم در دیگر افراد می شود ) .(Sullivan, Camic & Brown, 2015.P 197به
طور کلی می توان گفت توانمندی هیجانی ،روبرو شدن افراد با چالشهای زندگی را آسانتر کرده
و سطح سالمت روانی آنها را بهبود میبخشد .افراد دارای ناتوانی تشخیص ،شناسایی و ابراز هیجانات،
قادر به ایجاد و حفظ روابط مفید و مؤثر با دیگران نبوده و در نتیجه کاهش تعامل اجتماعی و عدم
رضایت از کیفیت و کمیت روابط ،بخصوص روابط زناشویی را تجربه می کنند.
بنابراین چنین به نظر میرسد برقراری روابط صمیمی و دوستانه با همسر ،مستلزم ایجاد روابط
نزدیک ،درک ،شناخت احساسات و عواطف ،نیازها و هیجانهای وی میباشد ،ولی افراد با ناگویی
خلقی به دلیل ناتوانی در شناسایی و شناخت احساسات دیگران ،همچنین ناتوانی در بیان و توصیف
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احساسات خود قادر نخواهند بود تا به صمیمیت و نزدیکی که مستلزم رسیدن به سطح مناسبی از
کیفیت زناشویی است دست یابند چون همواره در بیان هیجانها ،احساسات و خواستههای درونی
خود با مشکل مواجه هستند و همین عدم بیان خواستهها و احساسات درونی مانع از آن خواهد شد
که همسران بتوانند به هم نزدیک شده و از مسائل هم مطلع گشته و در صدد رفع آن برآیند .هنگامی
که افراد از نظر هیجانی توانمند باشند میتوانند در هنگام رویارویی با چالشهای زندگی ،سطح
سالمت و شادکامی زندگی خود را بهبود بخشند .همچنین بیان نکردن احساسات ممکن است زندگی
زوجین را کسلکننده کند و این امر به فاصله و شکاف عاطفی بین آنها منجر میشود که پیامد آن
سطح پایین کیفیت زناشویی خواهد بود.
در مجموع از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که ناگویی خلقی در زمره متغیرهای مرتبط با
کیفیت رابطهی زناشویی است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میان ناگویی خلقی با کیفیت رابطهی
زناشویی ادراک شده در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر متقاضی طالق رابطه وجود دارد،
بنابراین میتوان گفت که ناگویی خلقی و اضطراب در زوجین نیاز به توجه دارد و استفاده از روش
های درمانی می تواند در کاهش مشکالت زناشویی موثر باشد .افراد دارای ناگویی خلقی به دالیل
مختلف ا ز جمله خصوصیات شخصیتی و مشکل در تنظیم هیجان به ویژه در موقعیتهایی که با
تعارض مواجه میشوند ،مستعد ابتال به اختاللهای تنظیم هیجان مانند اضطراب میباشند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدودیت در تعمیم مکانی پژوهش اشاره نمود،
همچنین طرح این تحقیق از نوع همبستگی بوده که رابطه علّی بین متغیرها را نشان نمیدهد،
محدودیت دیگر این تحقیق محدودیتهای ذاتی پر کردن پرسشنامه است .بنابراین پیشنهاد میشود
به منظور قابلیت هر چه بیشتر در تعمیم نتایج ،پژوهشهای مشابهی بر روی گروههای وسیعتر و در
سایر شهرها و جوامع که قابل تعمیم باشند صورت گیرد ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود از سایر
روش های گردآوری اطالعات مانند مصاحبه برای انجام مطالعات مشابه استفاده نمایند همچنین از
آنجایی که آگاهی از راهبردهای تنطیم هیجان و بیان هیجانات فرد را قادر می سازد با سختی ها
و چالش ها سا زگار شود و به عنوان یک توانایی برای غلبه بر مشکالت در زندگی افراد است ،لذا به
منظور ارتقاء آن بر اساس نتایج پژوهش میتوان بیان کرد که با مداخله در مشکل ناگویی خلقی در
زنان متقاضی طالق که دارای ناسازگاری زناشویی هستند بتوان به آنها کمک کرد بنابراین برگزاری
کارگاه های آموزشی جهت آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به زوجین پیشنهاد میگردد.
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