
 Family Psycholog                                                                                                                       روانشناسی خانواده                              

 Vol 7, No. 2, 61-74 ,2021                                                                                                                          19-77، 2، شماره 7، دوره 9911

 

 

 

 

Fitting the Causal Model Based on the Couple Relationship 

Distress According to Negative Meta-Emotion: The Mediating 

Role of Rejection Sensitivity in Married People* 
 

Matineh Ebadi 

General Psychology 

Sajjad Basharpoor** & 

Mohammad Narimani 

University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

 

 
Abstract: Dissatisfaction, incompatibility, and couple relationship distress have made 

health of the individual and family difficult and will lead to irreparable consequences at 

the community level; therefore, the present study aimed to investigate fitting of the causal 

model based on the couple relationship distress according to negative meta-emotion with 

the mediating role of rejection sensitivity in married people. The method of present study 

was descriptive-correlational. The statistical population of this study consisted of all 

married people in Rasht city in the summer of 2019. Two hundred people from this 

statistical population were selected via multistage random sampling and participated in this 

research. The instruments of Marital Taxon Self-Report Measure (MTSRM), Meta-

Emotion Scale (MES), and The Rejection Sensitivity RS-adult Questionnaire (A-RSQ) 

were used for gathering data. The results showed that negative meta-emotion and rejection 

sensitivity had a positive and significant relationship with the couple relationship distress. 

The results also showed that rejection sensitivity can mediate the relationship between 

negative meta-emotion and the couple relationship distress. The results indicate the 

importance of negative meta-emotion and rejection sensitivity in predicting the couple 

relationship distress. Thus, the findings of this study, in addition to expanding the research 

literature, highlight the necessity to pay attention to emotional and interpersonal 

characteristics in couple's relationship promotion programs in order to reduce marital 

distress for psychologists. 
Keywords: Couple Relationship Distress, Negative Meta-Emotion, Rejection Sensitivity, 

Married People 
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 جانیبراساس فراه یروابط زوج یبر آشفتگ یمبتن یبرازش مدل عل

 به طرد در افراد متأهل تیحساس یانجی: نقش میمنف

 متینه عبادی

 روانشناسی عمومی

 و سجاد بشرپور

 محمد نریمانی

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

سلامت فرد و خانواده را با مشکل مواجه ساخته  ،ییدر روابط زناشو یو آشفتگ یناسازگار ،یتی: نارضادهیچک

برازش مدل  یدر سطح جامعه خواهد شد؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررس یرناپذیجبران یامدهایو منجربه پ

فراد به طرد در ا تیسحسا یانجیبا نقش م یمنف جانیبراساس فراه یروابط زوج یبر آشفتگ یمبتن یعل

 هیپژوهش را کل نیا آماریبود و جامعه  یاز نوع همبستگ یفیتوص زیمتأهل بود. روش پژوهش حاضر ن

 یرگیاز افراد متأهل به روش نمونه ینفر 244نمونه کیدادند.  لیتشک 9911شهر رشت در تابستان  نیمتأهل

 سنجه از هاداده یآورپژوهش شرکت کردند. جهت جمع نیانتخاب و در ا یاچند مرحله یتصادف

 تی( و پرسشنامه حساسMES) جانیفراه اسی(، مقMTSRMتاکسون ) ییزناشو تیوضع دهیخودگزارش

و  یمنف جانفراهی که داد نشان آمدهدستبه جی( استفاده شد. نتاA-RSQنسخه بزرگسالان ) -به طرد

 نیا یایگو جینتا نیبودند؛ همچن داریرابطه مثبت و معن یدارا یروابط زوج یبه طرد با آشفتگ تیحساس

 جیاشد. نتاب یروابط زوج یبا آشفتگ یمنف جانیفراه نیروابط ب یانجیم تواندیبه طرد م تیبودند که حساس

 نیدارد؛ بنابرا یروابط زوج یآشفتگ ینبیشیبه طرد در پ تیو حساس یمنف جانیفراه تینشان از اهم

در  فردیانیو م یجانیه هاییژگیپژوهش، لزوم توجه به و اتیادبمطالعه ضمن گسترش  نیا هایافتهی

 .کندیروانشناسان را برجسته م یبرا ییزناشو هایآشفتگی کاهش منظوربه نیروابط زوج یارتقا هایبرنامه

 به طرد، افراد متأهل تیحساس ،یمنف جانیفراه ،یروابط زوج ی: آشفتگیدیکل یهاواژه
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 مقدمه
یکی از تهدیدات رشد و بالندگی در زندگی زناشویی 

تردید نارضایتی در روابط بین آنهاست )بچمن، زوجین، بی

(. طبیعی است که زوجین 2491لوین، ژائو، زراچ و سولومون، 

با یکدیگر  طور مکرربهکنند و هایی را تجربه میدشواری

با این وجود، وقتی این مشکلات باعث شود  کنند؛مشاجره می

اراضی شوند و زن و شوهر از رابطه خود به شدت ناامید و ن

دادن به رابطه شوند، آشفتگی در روابط حتی تهدید به پایان

(. 2491وانگ و آتیکوزامن، چن، دهد )مائو، تیو، زوجین رخ می

و  9تعارضدهد یکی از عوامل مؤثر بر بروز ها نشان میپژوهش

است )هالی،  9در زندگی زوجین، مشکلات ارتباطی 2ناسازگاری

، صادقی، کودرزی و همکاران؛ پورسردار، 2491کلویا و ایرنی، 

رسد هرگونه نارضایتی، ناسازگاری و نظر میهب (.9911

خانواده و جامعه را با آشفتگی در روابط زناشویی سلامت فرد، 

چامبرز،کریستنسن و جانسون، رو سازد )لبوو، مشکل روبه

های فردی، شیوه مهارت ،روانی-خو، بلوغ فکریو(. خلق2492

 گیری آشفتگیهای شکلفرضپیش ،زندگی و ویژگی ظاهری

و  زاده، علوی، مظاهریشوند )مقدمروابط زوجی محسوب می

آشفتگی  (. در حال حاضر معتبرترین شاخص9917، همکاران

ها ازدواج %55حدود  کهطوریبه ت،اس 7در روابط زوجی، طلاق

در آلمان به طلاق منجر  %97در انگلیس و  %72در آمریکا، 

در (. 9911نجاران، محمدخانی و حسنی، طیرانی شوند )می

 11/7ایران طبق گزارش سازمان ثبت احوال، آمار طلاق از 

افزایش یافته  9915ل درصد در سا 9/25به  9975درصد سال 

تهدید (. 9911ای و غلامعلی لواسانی، جمی، اژهونااست )قربانی 

ها مانند سلامت جسمی و ایجاد انواع گوناگونی از بیماری

که پژوهشگران  استهای قلبی ازجمله پیامدهایی بیماری

عنوان یکی از پیامدهای مخرب تعارض و آشفتگی زناشویی به

(. 9919آباد و حسینی، دهند )جهانی دولتمورد تأکید قرار می

های گذشته وجود پریشانی و اختلاف در روابط طبق پژوهش

(؛ کمبود 2491زوجین منجربه خصومت زناشویی )ژو و بوچلر، 

( و 2491ا، اروین و ریشر، امنیت هیجانی )اسچادلیچ، جسیک

الو )تروکسل، متویز، گ جسمانیابتلا به انواع مشکلات افزایش 

 ( خواهد شد. 2445و کولر، 

د روابط زوجین را درگیر توانیکی از مواردی که می  

و  یگر استیکد 5درک طرفین از هیجانات ، عدمآشفتگی کند

 1هاجانفراهینداشتن نسبت به  تواند ناشی از آگاهیاین نیز می

های ها و احساسای از هیجانباشد. فراهیجان شامل مجموعه

ن، کند )بایلفرد است که برای توصیف خود از آنها استفاده می

تی، های شناخهمچنین شامل جنبه(؛ 2491، وو و تامپسون

عنوان و هم به 7عنوان حالتعاطفی و انگیزشی است و هم به

 هایی را دربرین سازه، هیجاندر نظر گرفته شده است. ا 1صفت

مانند  ،دندههای دیگر رخ میگیرد که در پاسخ به هیجانمی

 (.2491، شرم و ندامت درباره خشم )مایکلی و کاستلفرانچی

عبارتی از طریق این فرآیند است که هیجانات کنترل و به

دن شای برای حفظ و نزدیکبه انگیزهشوند و منجرارزیابی می

(. 2424ا اجتناب از آنها خواهد شد )رویین، به هیجانات ی

ها از دو بخش فراهیجان مثبت و فراهیجان منفی فراهیجان

تشکیل شده است و افراد دارای فراهیجان مثبت برخلاف افراد 

های گیریدارای فراهیجان منفی تمایل کمتر برای تصمیم

های خود دارند. ها و هیجاناشتباه و سرکوبی افکار، احساس

گر توانایی افراد در پذیرش و ابراز مناسب اهیجان مثبت نشانفر

بنابراین (. 2497ها است )هورل، هووینگ و هودسن، هیجان

ای از های زندگی، همسران باید مجموعهبرای مواجهه با چالش

های هیجانی مانند توانایی شناسایی و بیان مناسب مهارت

 (.9911موتابی، هیجانات را دارا باشند )ریاحی، گلزاری و 

افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر 

-های تشخیص اختلالنشانه رویدادهای روزمره نیستند، بیشتر

را نشان 99و اضطراب 94از قبیل افسردگی  1سازیهای درونی

-به (؛9911صفا، ثمری ، چوبداری و برزی کارگردهند )می

های هیجانی آشفتگیعبارت دیگر تجربه زندگی همراه با 

ها یآشفتگاینکه چگونه فرد به این  متنوع و گوناگون است و

گر میزان توانایی فرد در پذیرش نشان دهدواکنش نشان

 های مثبت و منفی زندگی است )پارسا منش،هیجان

7. state 

8. trait 

9. internalization disorders 

10. depression  

11  . anxiety 

 مدل علی مبتنی بر آشفتکی روابط زوجی، فراهیجان منفی و حساسیت به طرد                                                               63    

1. conflicts 

2. incompatibility 

3. communication problems 

4. divorce 

5. emotions 

6. meta-emotion 
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(. در همین راستا پژوهش 9911، همکارانکراسکیان، حکمی و 

است که   ( حاکی از آن2491راشمی و آرون کومار )

-بینی میرا پیش2ایت زناشویی رض ،و فراهیجان 9فراشناخت

مداخله  داد ( نشان2497کنند. پژوهش واژاپیلی و ریس )

ها ابزاری مؤثر برای برنامه ارتباطی زوجین با محوریت هیجان

است. پژوهش مانوز،  ارتقای ارتباط و کیفیت روابط زناشویی

-گر رابطه مثبت هیجان( بیان2497)هلمن، بوستر و همکاران 

های صورت های مثبت با رضایت از زندگی است. پژوهش

ی، ساراف، پاندی و ران (2491) 9گرفته توسط رانی و جیسوال

( همگی دال بر تأثیر فراهیجان بر رضایت و 2497) همکارانو 

مرادی، صادقی، گودرزی و شاه است. 7کیفیت زناشویی

بر تغییر 5مدار رویکرد هیجان( نشان دادند که 9911) همکاران

همچنین نتایج پژوهش فتوحی، میل به طلاق تأثیر دارد. 

درمانی داد زوج ( نشان9911) همکارانمیکائیلی، عطادخت و 

های آزمایش به تفاوت معناداری بین گروه 1مبتنی بر فراهیجان

های دلزدگی زناشویی و کنترل در متغیر سازگاری و مؤلفه
 منجر شده است.7

به نام  1طرحواره ارتباطیتعداد زیادی از مطالعات بر یک 

ند. ادر زمینه اختلافات زناشویی توجه داشته 1حساسیت به طرد

طرد یک ویژگی شخصیتی است که با حساسیت   حساسیت به

شود. افرادی که به بیش از حد به طرد اجتماعی مشخص می

حساس هستند، تمایل دارند انتظار اضطراب یا طرد اجتماعی 

عصبانیت داشته باشند، به راحتی آن را درک کرده و نسبت به 

، آسینک، لیو، چن )گائو دهندمیآن واکنش بیش از حد نشان 

واده طرد از نظر تحولی، افرادی که در خان(. 2429، و ایپ

د دهنت به طرد را در خود شکل میشوند، طرحواره حساسیمی

ویژه روابط رمانتیک انتظار و در روابط اجتماعی آتی خود به

(. 2497طرد دارند )نورونا، سالواتور، ولش و دارلینگ، 

-و این عدم د بر سازش افراد تأثیر منفی داردحساسیت به طر

احساس های مختلفی از قبیل نارضایتی یا عدمسازش از راه

پرخاشگری خصومت، حسادت، افسردگی، تباطات، رایمنی در ا

، ، انگر، اچنر، هیرچ و داونیشود )کراسلجبازی را موجب می و

 طورتعدادی از گرایشات فراهیجانی به از سوی دیگر (.2447

1  . metacognition 

2. marital satisfaction 

3. Rani & Jaiswal 

4. marital quality 

5. emotionally focused therapy  

6  . meta- emotion based couple therapy 

-به های مختلفی تعمیم خواهد یافت،وسیعی به موقعیت

که کسانی که حساسیت به طرد بالایی دارند، حتی علائم طوری

ر نظبه منزله نشانه طرد دررافیان را هیجانی مبهم از سوی اط

که انتظارات اضطرابی طرد در این افراد گیرند درصورتیمی

 صورت بالقوه تکرار شود،ت شود و اگر زنجیره بازخوردها بهتقوی

باعث خواهد شد که حساسیت به طرد مانند یک چرخه معیوب 

عمل کند و فرد یک پیشگویی درونی نسبت به آن داشته باشد 

تواند از طریق حساسیت به طرد میعبارتی به(. 2499)ویکز، 

ایجاد مشکلاتی در تنظیم هیجان )پیترز، اسمارت و بائر، 

)گیلبرت، ایرونز، اُلسون، 94منفیپذیری (، هیجان2495

(، رفتارهای شدید پرخاشگرانه 2441ایوان، گیلبرت و مک

پذیری بالا به ( و واکنش2441دوک، گیوداک و لورسن، )آی

 (2494اجتماعی )اسلاویچ، وای، آیزنبرگ تایلور، های تجربه

(، 2491دنگ، چن و لیو ). شودشناختی به مشکلات روانمنجر

های فردی در روابط عاشقانه در پژوهشی نشان دادند تفاوت

-افتهیمعنادار حساسیت به طرد مبتنی بر ظاهر است.  بینپیش

( حاکی از آن است 2491)میهان، کین، روشه و همکاران های 

 در افراد دارای حساسیت به طرد، بالا است99اجتنابکه موضع 

ن پذیرفت دف اجتناب صورت گیرد اما احتمالاممکن است با ه و

( نیز مؤید 2491های نورانا و ولش )یافته رد آنها از ترس است.

آن است که حساسیت به طرد ممکن است افراد را به فاصله 

از شرکای عاشقانه خود سوق دهد. با توجه عاطفی و رفتاری 

به اینکه رضایت زوجین از زندگی زناشویی خود نقش مهمی 

تواند زوجین را از در ایجاد استحکام زندگی آنها دارد و می

-اوهایون، بن-مشکلات زناشویی در امان نگه دارد )هاسون

ه به و با توج (2491پازی، سیلبرگ، پیچنبورگ و گولدزویگ، 

فردی در روابط بین همسران و مشکلات ارتباطی و بیناهمیت 

لذا شناخت عوامل مرتبط با  ،گذارداثراتی که بر زوجین می

بنابراین  زناشویی با هدف کاهش آن ضروریست؛آشفتگی 

مسأله اصلی پژوهش حاضر آزمون برازش مدل علی مبتنی بر 

انجی یآشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی با نقش م

شهر رشت بود هلساسیت به طرد در افراد متأح

64                                                                                   عبادی، بشرپور و نریمانی 

7. marital boredom 

8. communication schema 

9. rejection sensitivity 

10. negative emotionality 

11. avoid 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
fp

.ir
 a

t 2
0:

29
 +

03
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
O

ct
ob

er
 2

3r
d 

20
21

http://ijfp.ir/article-1-791-fa.html


 

 

.  

 
 مدل مفهومی پژوهش  .9شکل 

 

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

، از نظر روش انجام مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی

. جامعه استهمبستگی و از نظر زمانی مقطعی  –توصیفی 

آماری این مطالعه، شامل کلیه افراد متأهل شهر رشت در سال 

طبق نظر محققان حداقل حجم نمونه برای بود.  9911

)هومن،  استنفر  244 9یابی معادلات ساختاریمطالعات مدل

دلیل عدم دسترسی کامل به در پژوهش حاضر به (؛ که9911

-گیری خوشهصورت نمونهنفر به 274متأهل شهر رشت، افراد 

گانه رشت، خوشه دوم انتخاب دو )خوشه اول مناطق پنج2ای 

منطقه، خوشه سوم انتخاب محلات،...( انتخاب شدند که بعد از 

-پرسشنامه به 74تعداد شده آوریهای جمعبررسی پرسشنامه

 244های دلیل تکمیل ناقص کنار گذاشته شد و در نهایت داده

آوری ی جمعبراتحلیل قرار گرفت. وپرسشنامه مورد تجزیه

زناشویی تاکسون  دهیخودگزارش سنجهها نیز از داده

)MTSRM(9ها، مقیاس فراهیجان (MES)7  و پرسشنامه

استفاده شد.   5(RSQ) نسخه بزرگسالان -حساسیت به طرد

 99/1 استانداردو انحراف  54/91با میانگین سنی  هاآزمودنی

 54درصد آنها مرد و 54در این مطالعه شرکت داشتند که 

مدت زمان زندگی  همچنین میانگیندرصد دیگر زن بودند. 

بود. در مورد  21/1سال با انحراف استاندارد  15/1 مشترک

دهندگان، بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ

در رابطه با وضعیت  همچنین بود.تحصیلات کارشناسی 

ای وضعیت اقتصادی دهندگان، بیشتر آنها داراقتصادی پاسخ

1. structural equation modeling 

2. cluster sampling 

3. Marital Taxon Self-Report Measure (MTSRM) 

4. Meta-Emotions Scale (MES) 

آوری اطلاعات در این پژوهش بعد از بودند. برای جمع متوسط

اخذ مجوز از دانشگاه محقق اردبیلی به فرمانداری شهر رشت 

مراجعه شد. در مرحله بعد از بین مناطق پنجگانه شهر رشت 

دو منطقه به تصادف چهار راب و از هبه تصادف دو منطقه انتخ

محله انتخاب و بعد از مراجعه به محلات انتخاب شده به تک 

تک منازل مسکونی افراد مراجعه شد. در مرحله بعد، هدف 

ها توضیح و از آنها درخواست شد به پژوهش به آزمودنی

بعد از بررسی ها در محل منزل خود پاسخ دهند. پرسشنامه

 244هایدر نهایت داده شده،آوریهای جمعپرسشنامه

-های جمعتحلیل قرار گرفت. دادهوپرسشنامه مورد تجزیه

سازی معادلات ساختاری شده نیز با استفاده از روش مدلآوری

 تحلیل شد.وتجزیه  8.8Lisrelبه وسیله نرم افزار 

 

 ابزار سنجش

 .(MTSRM) زناشویی تاکسون یخودگزارش سنجه

( ساخته شده 2441و بیچ ) ، اشنایدرمنتوسط ویز سنجهاین 

 1نامه آشفتگی زناشوییرسششده از پاقتباس ماده 94و شامل 

(MSI_R است که )صورت بلی یا خیر ها به آنها بهآزمودنی

دهند. این ابزار اختلافات و آشفتگی زناشویی را پاسخ می

 رواییکند. این آزمون دارای ثبات زمانی و گیری میاندازه

ن پریشاهای پریشان از غیردر تشخیص آشفتگی زوج7ملاکی 

 7که نمره  استمتغیر  94تا  4است. نمرات این آزمون از 

ده نظر گرفته شبرای آشفتگی زناشویی درعنوان نمره برش به

فراهیجان 

 منفی

حساسیت به 

 طرد

آشفتگی 

 روابط زوجی
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5. Rejection Sensitivity Questionnaire-Adults Version 

(RSQ) 

6. marital distress questionnaire 

7. validity criterion 
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توسط سازندگان آن مورد تأیید قرار  سنجهاین  9 رواییاست. 

و  منز)وی است 74/4بالای 2گرفته است و دارای پایایی 

ده شبار نسخه تجدیدنظردر ایران برای اولین(. 2441 ،همکاران

 در (9915)بهرادفر، جزایری، بهرامی و همکاران  آن توسط

 را مطلوب و پایایی آن را روایی آن زنان و مردان متأهل اجرا و

بر روی  سنجهاین  9ضریب آلفای کرونباخ. دادگزارش  17/4

 دست آمد.به 72/4های مطالعه حاضر آزمودنی

این مقیاس توسط  .(MES) هامقیاس فراهیجان 

( ساخته شده است. 2441) همکاران، بک ، هافر و میتمنسگرابر

در کل دو  مقیاس. این استمقیاس زیرگویه و شش  21دارای 

( و منفی ) 5فراعلاقه و 7بعد فراهیجان مثبت )فراشفقت 

( 1فراسرکوبو  1، فراکنترل فکر7فراشرمفرا تحقیر/ ، 1فراخشم

 رستناد از کاملا  ایبراساس لیکرت پنج درجهو  سنجدرا می

شود. این پرسشنامه گذاری می( نمره5درست ) ( تا کاملا9)

( برای 9919) و همکاران توسط رضایی، پارسایی، نجاتی

ز ها اشده است. آناستفاده در فرهنگ ایرانی، ترجمه، روا و پایا 

 ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از روش تحلیل

و همبستگی مقیاس فراهیجان با هوش عاطفی 94عامل تأییدی 
ژوهش پ برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده کردند. نتایج99

مقیاس فراهیجان زیرها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ در آن

و برای کل  74/4مقیاس فراهیجان منفی زیرو در  17/4مثبت 

در این پژوهش از سؤالات مربوط به  .است 11/4مقیاس 

در پژوهش حاضر پایایی آن نیز  فراهیجان منفی استفاده شد.

 دست آمد.هب 12/4با استفاده از تحلیل آلفای کرونباخ برابر با 

نسخه بزرگسالان  -پرسشنامه حساسیت به طرد

(RSQ). نسخه بزرگسالان  -پرسشنامه حساسیت به طرد

و همکاران،  داونی، گارنر، مگ، گیوراک، آیدوک، )برنسون

نامه حساسیت به طرد دونی و پرسش یافته( انطباق2441

 -. این پرسشنامه فرآیند پردازش شناختیاست( 9111فلدمن )

کننده را زا و طردهای استرسهیجانی مرتبط با موقعیت

سنجد که بر اساس تاریخچه یادگیری اجتماعی شناختی می

شود که امکان هایی فعال میشکل گرفته است و در موقعیت

سؤال دو  1طرد یا پذیرش وجود دارد. این آزمون شامل 

ای درجه 1و بر اساس مقیاس لیکرت  استقسمتی )الف و ب( 

و « خیلی نگرانم» 1تا « نگران نیستم اصلا»  9)قسمت الف از 

احتمال »  1تا « احتمال خیلی کمی دارد» 9قسمت ب از 

انتظار »کردن نمرات با کمشود. می بندی( درجه«زیادی د ارد

نمرات انتظار »، 7در هر موقعیت )قسمت ب( از عدد « پذیرش

ی انتظار شود. سپس در هر موقعیت نمرهمحاسبه می« طرد

حاصل  ضرب شده و میانگین نمرات« درجه اضطراب»طرد در 

نوان میزان حساسیت فرد به عموقعیت محاسبه و به 1برای 

شود. همسانی درونی این مقیاس با آلفای مینظر گرفته طرد در

گزارش شده  19/4آن  92و پایایی بازآزمون  11/4کرونباخ 

(، میزان 9915) و همکاران پور، برجعلیاست. کرملو، متقی

 19/4پایایی این مقیاس در پژوهش خود را با آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر مقدار پایایی با استفاده از گزارش کردند. 

 دست آمد.هب 79/4 آلفای کرونباخ روش

 هایافته
های توصیفی مربوط به متغیرهای آشفتگی روابط شاخص

 9زوجی، فراهیجان منفی و حساسیت به طرد در جدول 

متغیرهای  و کشیدگی مقدار چولگیگزارش شده است. 

و  لحاظ کجیقرار دارد؛ یعنی از  (-2، 2پژوهش در بازه )

و  توزیع متقارن رهای پژوهش نرمال و دارایمتغی کشیدگی

 .استکشیدگی نرمال 

 

 

 

 

1. validity 

2  . reliability 

3. cronbach's alpha coefficients 

4. meta-compassionate 

5. meta-interest 

6. meta- anger 
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12. reliability of retesting 

7. meta-contempt/meta-shame 

8. tough control 

9. meta-suppression” 

10. confirmatory factor analysis

11. emotional intelligence 
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  9جدول 

 های پژوهشتوصیف متغیر 
 کشیدگی چولگی M SD متغیر

 -747/4 951/4 125/9 51/7 آشفتگی روابط زوجی

 -917/4 479/4 771/4 171/2 فراهیجان منفی

 -719/4 991/4 171/4 711/1 حساسیت به طرد

 -957/4 971/4 717/4 291/7 انتظار طرد

 -572/4 992/4 112/4 559/5 انتظار پذیرش

 

نتایج ماتریس همبستگی، بین  2با توجه به جدول 

 512/4؛  p< 49/4آشفتگی روابط زوجی با فراهیجان منفی )

=r  و )( 49/4حساسیت به طرد >p  194/4؛ =r )  در سطح

همچنین بین  ؛دار  وجود دارددرصد ارتباط مثبت و معنی 11

 r=4 /525؛  p< 49/4فراهیجان منفی با حساسیت به طرد )

دار برقرار است. (  نیز ارتباط مثبت و معنی
 

 2جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 حساسیت به طرد فراهیجان منفی آشفتگی روابط زوجی متغیر

   9 آشفتگی روابط زوجی

  9 512/4** فراهیجان منفی

 9 525/4** 194/4** حساسیت به طرد 

 

گیری پژوهش با در این بخش به بررسی مدل اندازه

با 9استفاده از بررسی بار عاملی بین متغیرهای آشکار 

در حقیقت  9بار عاملیشود. پرداخته می 2متغیرهای مکنون

یک ضریب همبستگی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای 

ند کگیری است. این ضریب تعیین میآشکار در یک مدل اندازه

که متغیر مکنون چقدر از واریانس متغیرهای آشکار را تبیین 

کند. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر می

 شود. بار عاملیوسیله بار عاملی نشان داده میهمشاهده بقابل

1  . obvious variables 

2  . concealed variable 

باشد  9/4مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

ر شود. بانظر میشده و از آن صرفنظر گرفتهدر رابطه ضعیف

 1/4تر از قابل قبول است و اگر بزرگ 1/4تا  9/4عاملی بین 

لات اده از معادباشد خیلی مطلوب است. در ادامه تحقیق با استف

ی مستقیم فراهیجان منفختاری به بررسی اثر مستقیم و غیرسا

گری حساسیت به طرد بر آشفتگی روابط زوجی با میانجی

 شود.پرداخته می

3. factor load 
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 آزمون مدل تحقیق )در حالت استاندارد( .9 شکل

 

-با توجه به مدل تحقیق در حالت استاندارد، مشاهده می

شود که کلیه سؤالات مربوط به متغیرهای پژوهش دارای 

های مکنون هستند ری با متغیرداضرایب همبستگی معنی

. از است 45/4داری مربوطه کوچکتر از که سطح معنیچرا

که گویای  است 5/4ملی  بیشتر از سوی دیگر کلیه بارهای عا

.بین متغیرهای آشکار با متغیرهای مکنون استرابطه مطلوب 

 
 9جدول 

 های برازندگی مدل تحقیقشاخص 

 

 توان گفت که مدل تحقیقآمده میدستبا توجه به نتایج به

 است. تأییدداری و برازش مورد های معنیازنظر شاخص

اثر مستقیم متغیر فراهیجان منفی بر  7با توجه به جدول 

 حساسیت به طرد، مثبت معنادار است.آشفتگی روابط زوجی و 

 همچنین اثر مستقیم متغیر حساسیت به طرد بر آشفتگی 

 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

) نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
d f

2
 قبولقابل 9کمتر از  17/2 (

 411/4 (RMSE) مربعات خطای برآورد ریشه دوم میانگین
 41/4خوب: کمتر از 

 9/4تا  41/4متوسط: 
 خوب

 قبولقابل 14/4بیشتر از  15/4 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قبولقابل 14/4بیشتر از  19/4 (NFIشده )شاخص برازش هنجار

 قبولقابل 14/4بیشتر از  11/4 (GFIشاخص نیکوئی برازش )
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 .استروابط زوجی، مثبت معنادار 

 

 

 7جدول 

 تحقیق مدل ساختاری معادلات

 

اثر غیرمستقیم فراهیجان منفی بر آشفتگی جهت بررسی 

 تستآزمون از گری حساسیت به طرد روابط زوجی با میانجی

برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق میانجی از و 9سوبل

استفاده شده است.  (2VAF) عامل تورم واریانس ای به نامآماره

 است.  شدهارائه  5که نتایج آن در جدول 

 
 5جدول 

 گری حساسیت به طردنتایج تحلیل اثرات غیر مستقیم فراهیجان منفی بر اشفتگی روابط زوجی با میانجی 

 فرضیه پژوهش
-Tتی سوبل )

sobel) 

ضریب مسیر 

 استاندارد

عامل تورم  آماره

 (VAFواریانس)

نتیجه 

 آزمون

فراهیجان 

 منفی
  حساسیت به طرد 

آشفتگی روابط 

 زوجی
 تأیید 214/4 297/4 175/7

 

با توجه به میزان آماره تی غیرمستقیم )تی سوبل( بین 

( است؛ لذا -11/9 &11/9متغیرهای بالا که خارج از بازه )

مستقیم متغیر فراهیجان منفی بر آشفتگی روابط فرضیه اثر غیر

 ان منفیشود. بنابراین متغیرهای فراهیجزوجی پذیرفته می

مستقیم و از طریق حساسیت طور غیرعلاوه بر اثر مستقیم، به

 گذارند.ثیر میطرد نیز بر آشفتگی روابط زوجی تأ به

مشاهده  VAFآمده برای آماره دستبا توجه به میزان به

ط شفتگی روابدرصد تأثیر فراهیجان منفی بر آ 21شود که می

 . شودتواند تبیین زوجی از طریق حساسیت به طرد می

 بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل علی مبتنی بر 

قش ن با توجه به آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی

میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل انجام گرفت. نتایج 

روابط  یداد که اثر فراهیجان منفی بر آشفتگ آمده نشاندستبه

ویژگی فراهیجان  واقع، هرچهدر زوجی مثبت و معنادار بود.

آشفتگی روابط زوجی بیشتری  منفی در زوجین بیشتر باشد،

1. sobel test 

 های پژوهشآمده با یافتهدستها وجود دارد. نتایج بهدر آن

 رانی(؛ 2491(؛ رانی و جیسوال )2491راشمی و آرون کومار )

فتوحی و  (؛9911مرادی و همکاران )(؛ شاه2497و همکاران )

واژاپیلی و ریس  ( و2497مکاران )؛ مانوز و ه(9911همکاران )

فراهیجان منفی )برای مثال فراخشم( همسو است. ( 2497)

 ؛استکننده ناتوانی افراد در پذیرش هیجانات خود منعکس

تأثیر قرار داده و افراد نات منفی، پردازش اطلاعات را تحتهیجا

ی و همائی، کند )بهبهانرا بیش از اندازه درگیر جزئیات می

ی فتار آشفتگی و پریشاننظر هیجانی گرمسرانی که از(. ه9911

ناپذیر های خشک و انعطافای از طرحدر مجموعه شده باشند،

درگیر  توسط خودشان تقویت شده،های تعاملی که و چرخه

برای تحمل این هیجانات منفی شوند و عدم تونایـی آنها می

من نوربه ایجاد تنش و آشفتگی در روابط آنها خواهد شد )منجر

دادند ( نشان 2441میتمنسگرابر و همکاران )(. 2491و فورنز، 

کننده یک بخش مهمی از تنظیم که بازتاب فراهیجان بازگشت

روانی فرد است و افرادی که  هیجان فرد با تأثیر زیاد بر سلامت

2. variance accounted for 

 متغیر
یب ضر

 مسیر

تی مقدار 

(T) 

خطای 

 استاندارد
 داریمعنی

 دارمعنی 451/4 72/1 14/4 آشفتگی روابط زوجی  فراهیجان منفی

 دارمعنی 479/4 99/5 75/4 حساسیت به طرد  فراهیجان منفی

 دارمعنی 411/4 71/5 52/4 آشفتگی روابط زوجی  حساسیت به طرد
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از فراهیجان کمتری برخوردارند آگاهی پایینی نسبت به 

عنوان افراد هیجانات را بهاین  .عواطف و هیجانات خود دارند

ان نظر آننند. ازکچیزی که باید آن را نادیده گرفت تلقی می

کننده آنقدر مهم نیستند که باعث نگرانی شود تجربیات ناراحت

در جهت تبیین یافته دادند. ی ضعف میو ابراز هیجان را نشانه

توان گفت افرادی که دچار کم برآورد یا بیش آمده میدستبه

برآورد هیجانی هستند به احتمال بیشتری دچار مشکلات 

شناختی شده و از راهبردهای خودتنظیمی ناکارآمد بهره روان

خواهند برد. افرادی که از هیجانات مثبت پایین و هیجانات 

منفی بالایی برخوردار هستند، لذا در تعدیل و ابراز به موقع 

رند و از ختلف زندگی مشکل داهای مهیجانات در موقعیت

د، ننتوانند نقش مهمی در زندگی ایفا ککه هیجانات میآنجا

به مشکلاتی در روابط زناشویی این عدم تعدیل هیجانات منجر

 آنها خواهد شد.

داد که حساسیت به طرد اثر مستقیم و نتایج نشان

این نتایج همسو با دارد. آشفتگی روابط زوجی داری بر معنی

( است. 2491)نورانا و ولش و  (2491دنگ و همکاران )نتایج 

( بیان کردند افراد دارای حساسیت 2491میهان و همکاران )

بالا به طرد، در پاسخ به تأثیر منفی شریک زندگی خود، 

. براساس خواهند دادرفتارهای سرد و غیردوستانه نشان 

عاطفی اطلاعات، متغیرهایی مانند  -دیدگاه پردازش شناختی

برای 9گذاری ذهنی امد اعمال، ارزشانتظارات در مورد پی

و سناریوهای تنظیم  2های اسنادیپیامدهای مختلف، سوگیری

های مختلف، در موقعیت9های عاطفی و رفتاری پاسخ

(. تحقیقات 9111گیرد )داونی و فلدمن، توجه قرار میمورد

داد که افراد با حساسیت به طرد ( نشان2494گالیهر و بنتلی )

نند کتر از دیگران تفسیر میخود را بسیار منفیبالا رفتارهای 

 نند.کهمین دلیل در روابط نزدیک خود بیشتر سازش می و به

با حسادت ارتباط دارد که باعث حساسیت به طرد 

شود )مورفی و فردی میآمدن مشکل در روابط بینوجودبه

شده از سمت همسر در (. در پاسخ به طرد درک2491 راسول،

بودن و کاهش رفتارهای ساسیت به طرد بالا، منفیانی با حزن

پیامدهای گرایش آنان تواند از مثبت رواج بیشتری دارد که می

کردن به شیوه نشخوار ذهنی باشد. نشخوار در مورد برای مقابله

شود که همسر این شده، باعث تقویت این اعتقاد میطرد درک

1. mental valuation 

2  . documentary biases 

یچ یاور، توانایی هیعنوان یک فرد بکند و او بهرابطه را ترک می

کاری را نخواهد داشت. این الگوی اعتقادی حس انتقام یا تلافی 

دهد که در افزایش می همراه با خصومت در مقابل همسر را

(. در مردانی 2499بودن زن را در پی دارد )ویکز، نهایت منفی

 گذاریکه حساسیت به طرد در آنها بالاست با کاهش سرمایه

بینی طرد شدن جلوگیری یمی از پیشخود در روابط  صم

ها در روابط صمیمی که در آن شریک ، آنکنند، به جای آنمی

ذاری گکننده باشند، سرمایهقید و شرط حمایتشان بیزندگی

توان به نتایج را می(. 9111کنند )داونی و فلدمن، زیادی می

این صورت تبیین کرد که حساسیت به طرد در افراد موجب 

که طوریهمسر کمتر موافق باشند، به ر حل تعارض باشود دمی

عنوان شرایطی برای حل نین موقعیتی را به جای اینکه بهچ

وی شدن از سای طردمشکلات بدانند بیشتر آن را موقعیتی بر

شدن را از آوردند. زمانی که طردشمار میشریک زندگی به

کردن، درک کنند، رفتارهایی مانند اذیت سوی همسر

کردن در مورد مشکل را صحبت تهدیدکردن، فریادزدن و عدم

ها روی هم رفته از ارائه راهکار برای دهند که همه ایننشان می

رین خطاهای تممکن است کوچککاهد و حل تعارض می

شدگی ادراک کرده صورت تجربه طردشریک زندگی خود را به

دهند که ادامه این روند نفی در برابر آن نشان و واکنش م

 تواند روابط زناشویی را آشفته کند. معیوب می

داد که اثر غیرمستقیم فراهیجان منفی بر نتایج نشان

آشفتگی روابط زوجی از طریق حساسیت به طرد معنادار بود. 

گر رابطه فراهیجان عنوان میانجیلذا، حساسیت به طرد، به

که  شدپذیرفته شد و مشاهده  روابط زوجیمنفی با آشفتگی 

از  رابطه زوجیدرصد از تأثیر فراهیجان منفی بر آشفتگی  21

ر، در بحث حاض .شودتواند تبیین حساسیت به طرد می طریق

دلیل عدم وجود پیشینه داخلی و خارجی مشابه با موضوع به

های دیگر های پژوهشمورد بحث، نتایج پژوهش با یافته

 توان گفت نوع وشود. در جهت تبیین نتایج میمقایسه نمی

نوان عتواند بهها میجنحوه ابراز هیجان از سوی هریک از زو

یوه، رزا بر محیط و جو خانه تأثیرگذار باشد )تعامل مهم استرس

-ممکن است ابراز هیجان(. 9911، کریمی، اکبری و همکاران

هایی نظیر خصومت و درگیری هیجانی مفرط که یکی از 

آور باشد و بر روابط زوجین نسبت به همسر خود دارد، استرس

3. scenarios for regulating emotional and behavioral 

responses 

70                                                                                  عبادی، بشرپور و نریمانی 
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 تجربه فراهیجانگذارد؛ در همین راستا بین آنها تأثیر منفی 

گذارد که منجر خواهد شد که ای در حافظه برجای مینشانه

گرایش به واکنش به شیوه خاصی صورت گیرد؛ تعدادی از 

 های مختلفیطور وسیعی به موقعیتگرایشات فراهیجانی به

کسانی که که طوری(؛ به9119)الیور،  تعمیم خواهد یافت

بالایی دارند، حتی علائم مبهم از سوی حساسیت به طرد 

گیرند و پاسخ می نظرمنزله نشانه طرد دررافیان را بهاط

ی واند تجربهتها حتی به علائم نامشخص، میی آنخشمگینانه

ها افزایش دهد؛ در همین راستا همه این طرد واقعی را در آن

-شدن، اجتنابشود که طردوجب به این برداشت میعوامل م

که است و زندگی آنها غیرقابل کنترل است. درصورتیاپذیر ن

ت شود و اگر زنجیره انتظارات اضطرابی در این افراد تقوی

صورت بالقوه تکرار شود، باعث خواهد شد که بازخوردها به

حساسیت به طرد مانند یک چرخه معیوب عمل کند و فرد 

 (.2499یک پیشگویی درونی نسبت به آن داشته باشد )ویکز، 

توان گفت افرادی که جهت تبیین نتایج این قسمت می در

ند، این هیجانات کنبازخورد فردی تحقیرآمیز دریافت می

د، دهنفردی نشان میصورت پرخاشگری بینتحقیرآمیز را به

به عبارتی افرادی که فراهیجان منفی بالایی دارند اغلب، 

طراب ضاند و در مقابل افزایش ااضطراب بیشتری را تجربه کرده

حساس هستند؛ یعنی در برابر رویدادهای فشارزای روزانه 

های این افراد طرحواره دهند؛ درحساسیت بیشتری نشان می

ند که در شوبه سوگیری در تفسیر رویدادها میطرد منجر

های تفاهم، گمانهصورت سوءفردی بهشناسی بینآسیب

ه بمنجر یابد کهمیبینانه بروز نادرست و انتظارات غیرواقع

شود؛ در طی آن شایستگی و کاهش صمیمیت زناشویی می

ود شپذیرش در روابط زناشویی در افراد حساس به طرد کم می

 و رابطه به آشفتگی و فروپاشی کشانده خواهد شد.

دهد که فراهیجان منفی در کل نتایج این مطالعه نشان می

ن یبر شدت آشفتگی در روابط زوجد توانمیعلاوه بر اینکه 

ساسیت گری حطور غیرمستقیم و با میانجیبهتواند ، میبیافزاید

. نتایج تأثیر بگذارندبه طرد نیز بر آشفتگی در روابط زوجی نیز 

که در یک زندگی زناشویی با افزایش  آمده نشان دادنددستبه

ها و کاهش توانایی افراد در پذیرش و ابراز مناسب هیجان

اشویی زوجین آشفتگی زنهای منفی مانند خشم، هیجان

براین نتایج گویای این بودند که حساسیت یابد. علاوهکاهش می

داری روی آشفتگی به طرد تأثیر مستقیم مثبت و معنی

دیگر افراد دارای حساسیت بالا به طرد،  عبارتدارد؛ بهزناشویی 

در پاسخ به تأثیر منفی شریک زندگی خود، رفتارهای سرد و 

تواند باعث افزایش دهند که این میمیغیردوستانه نشان 

این پژوهش چند محدودیت . شودآشفتگی در روابط زوجی 

های عادی محدودیت اول مطالعه استفاده از نمونه داشت:

ی نظیر افراد متقاض که تعمیم نتایج را به سایر افرادحاضر بود 

 سازد.طلاق که آشفتگی زناشویی بالایی دارند، دشوار می

 داشتن فرزند،نظیر  ایمتغیره برخی کنترل عدم همچنین

ر بود. های پژوهش حاضدیگر محدودیتاز طول مدت ازدواج 

-ههای زوجین مطلقه و عادی بتکرار این پژوهش در نمونه

. های دیگر پژوهش حاضر استزمان از پیشنهادصورت هم

های خود ها در این پژوهش محدود به ابزارآوری دادهجمع

در کنار  های آیندهشود در پژوهشپیشنهاد میگزارشی بود. 

یابی امه از ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه برای ارزپرسشن

اسان شود روانشن. پیشنهاد میآشفتگی زناشویی استفاده شود

واده ر خانهای لازم مبنی بر افزایش کیفیت تعاملات دبا آموزش

ی شده از سوی والدین، به توانایمبدأ و کاهش طرد ادراک

ا همچنین بداشتن روابط عاشقانه موفق در آینده کمک کنند. 

ا زتوجه به اینکه افراد دارای فراهیجان مثبت، در روابط استرس

ر مدار بیشتای مسألهو پریشان زناشویی، از راهبردهای مقابله

 ی آن کنترل بهتری بر شرایط دارند،کنند و در پاستفاده می

شناسان با آموزش دادند شود رواندر نتیجه پیشنهاد می

های تنظیم هیجان و گسترش هیجانات مثبت به افراد تکنیک

-یافته های لازم را انجام دهند.در حل بحران بین زوجبن کمک

های این مطالعه ضمن گسترش ادبیات پژوهش، لزوم توجه به 

فردی )حساسیت به های هیجانی )فراهیجان( و میانویژگی

ای روابط زوجین را برای روانشناسان های ارتقطرد( در برنامه

 کند.برجسته می

 گزاریسپاس

کنندگان برای دانند که از شرکتپژوهشگران بر خود لازم می

 مشارکت در پژوهش تشکر و قدردانی کنند.

 

 تعارض منافع

-نامه کارشناسی ارشد رواناین مقاله برگرفته از پایان

هیچ تعارض در آن و است  شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 د.منافعی وجود ندار
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 . 77-19، 9ایران، 

شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. 

 -مدار(. اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان9911)

محور برکاهش میل به طلاق. حلراه -گاتمن و راهبردی

  .79-11، 2روانشناسی خانواده، 

(. 9911و حسنی، ج. ) .،محمدخانی، ش .،طیرانی نجاران، ف

های های ارتباط بر رضایت زناشویی زوجاثر آموزش مهارت

 .9-94، 57های نوین روانشناختی، پژوهشجوان. 

(. 9911فتوحی، س.، میکاییلی، ن.، عطادخت، ا.، و حاجلو، ن. )

درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و اثربخشی زوج

 -فرهنگیرض. دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعا
 .75-17، 91تربیتی زنان و خانواده، 

(. 9911ای، ج.، و غلامعلی لواسانی، م. )قربانی وناجمی، م.، اژه

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت فرزندان طلاق پسر 

دانش و پژوهش در روانشناسی مقطع متوسطه اول. 
 . 21-97، 24کاربردی، 

(. 9911کارگر برزی، ح.، چوبداری، ع.، و ثمری صفا، ج. )

درمانی مبتنی بر درمان عاطفی بوئن بر اثربخشی خانواده

های هیجانی بنهکارکردهای تحولی خانواده و روان

ناسی روانشناسازگارزنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. 
 .9-9،97، خانواده

-، صادقی، م. س.، و خانیپور، ی.، برجعلی، ا.کرملو، س.، متقی

(. عوامل مؤثر بر تجربه شرم در خانواده های 9915پور، ح. )

بیماران با اختلال روانپزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد 

-91، 29، مطالعات روانشناسی بالینیو ارزیابی شناختی. 

25. 

حجازی موغاری،  .،مظاهری، م. ع .،علوی، ط. س .،زاده، عمقدم

(. بازنمایی عوامل 9917و افروز، غ ع. ) .،صالحی، ک .،ا

فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی 

-971، 2، مشاوره و روان درمانی خانوادهپدیدارشناسی. 

995.  

یابی معادلات ساختاری با کاربرد مدل(. 9911هومن، ح ع. )
 . تهران: انتشارات سمت.افزار لیزرلنرم
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