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و ییزناشو یو دلزدگ یبا سازگار جانیه یرابطه ابرازگر  
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 چکیده

و  ییزناشو یو دلزدگ ی( با سازگاری)مثبت و منف جانیه یرابطه ابرازگر نییپژوهش حاضر، تعهدف 
 یاسهیمقا یو علّ یپژوهش به دو روش همبستگ نیبود. ا نایب یهاو زوج نایناب یهاها در زوجآن سهیمقا

 81و  نایزوج ناب 81زوج ) 091 ملشا یادر تهران، نمونه نایب یهاو زوج نایناب یهازوج هیکل نیانجام شد. از ب
 یدلزدگ اسیگردآمده، با استفاده از مق یهاانتخاب شدند. داده یگلوله برف یریگ( به روش نمونهنایزوج ب

چندگانه و  ونیو آموز، به روش رگرس نگیک جانیه یالک و واالس و ابرازگر ییزناشو یسازگار نز،یپا
نشان داد که  هاافتهیشد.  لیوتحلهیتجز 01نسخه  SPSS افزارمچندراهه با استفاده از نر انسیوار لیتحل

 داریرابطه مثبت و معن ییزناشو یبا دلزدگ یمنف یو ابرازگر ییزناشو یبا سازگار جانیمثبت ه یابرازگر
 نایب یهاو زوج نایناب یهادر زوج ییزناشو یو دلزدگ یسازگار جانیه یابرازگر نیانگی(. م>10/1pدارند )

و  یمنف یکمتر و ابرازگر یمثبت و سازگار یاز ابرازگر نایناب یهامتفاوت است و زوج یمعنادار رطوبه
درخصوص  ییهاتوجه به مهارت جه،یبرخوردارند. درنت نایب یهانسبت به زوج یباالتر ییزناشو یدلزدگ
 یالزام نایناب یهازوجدر  ژهیوبه ییزناشو یاز دلزدگ یریشگیپ یدرراستا ییزناشو یو سازگار جانیابراز ه
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 .نایناب یهازوج ،ییزناشو یسازگار ،ییزناشو یدلزدگ جان،یه یابرازگر :کلیدی واژگان

 قدمهم
مثال عنوانهای حسی یا جسمی بههایی با دشواریهای هر جامعه را زوجبخشی از زوج

شود که در چشم برتر، میزان دید او دهند. نابینا به فردی گفته میتشکیل می 0های نابینازوج

؛ ترجمه علیزاده و 0100بیش از بیست درصد و قابل اصالح نباشد )هاردمن و همکاران، 

ترین مسئله افراد نابینا سازگاری آنان است. سازگاری طورکلی، مهم(. به0980همکاران، 

پور سید و  0102، 0پذیرتر است )رانیفراد نابینا آسیبدر روابط بین فردی در بین ا

تنهایی منجر به نقص در سازگاری (. باید در نظر داشت که نابینایی به0998همکاران، 

گیری های سازشی و شکلشود و برخوردهای نامطلوب اطرافیان ابعاد گوناگون مهارتنمی

؛ کرک، گاالگر و 0108، 9ونالدهد )مکدشخصیتی افراد نابینا را تحت تأثیر قرار می

( و این امر با روابط زناشویی آنان نیز مرتبط 0981و شریفی درآمدی،  0102، 0کولمن

شناختی جسمی است. با توجه به اینکه ازدواج نقشی اساسی در تأمین نیازهای هیجانی، روان

اکبری مهریزی ها دارد )موید، حاج ها و آرامش روانی زوجو همچنین شکوفایی توانمندی

(؛ و نیز آمار رو به رشد طالق تأییدکننده این حقیقت است که بسیاری از 0980و باغ، 

های ناکام را نداشته و نظام خانواده در مخاطره ها تمایلی نسبت به ماندن در ازدواجزوج

قرار دارد  2بحران جدی و فرایندهای ناخوشایندی همچون ناسازگاری و دلزدگی زناشویی

رو، پرداختن به وضعیت متغیرهای (؛ ازاین0982لو، ی، میکائیلی، عطادخت و حاج)فتوح

تأمل و حائز اهمیت های نابینا نیز قابلمرتبط با روابط زناشویی و تحکیم آن در زوج

 گردد.می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. blinded 

2. Rani 

3. McDonall 

4. Kirk, Gallagher and Coleman 

5. Marital burnout 
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باشد. از متغیرهای مرتبط با وضعیت استحکام زوجیت می 0سازگاری زناشویی

ها ، سازش و دگرگونی فرد و الگوهای تعاملی زوجسازگاری زناشویی فرایند اصالح

منظور دستیابی به حداکثر احساس رضایت در رابطه دانسته شده است )ژاویانگ و به

آید که الزمه آن انطباق ( و در طول زندگی زن و شوهر به وجود می0109، 0مارتایر

الم گفتگو و گیری الگوهای سها، صفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکلسلیقه

دیگر، بسیاری از مشکالت بیان(. به0989نژاد، بیان فر و طالع پسند، تعامالت است )روشن

زناشویی، ناشی از سوءتفاهم و ارتباط غیر مؤثر و ناسازگاری است که نتیجه آن احساس 

های زن و شوهر در زندگی ناکامی و خشم به خاطر عدم برآورده شدن نیازها و خواسته

های نابینا از سازگاری (. چنانچه زوج0102 9است )شاپیرو و گاتمن و ثینک زناشویی

 نمایند.ها دلزدگی را تجربه میزناشویی مطلوبی برخوردار نباشند، مانند سایر زوج

زدگی، از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی است که از نبود تناسب بین توقعات و دل

ای از توقعات غیرمنطقی و ی به علت مجموعهزدگی زناشویشود. دلواقعیت ناشی می

ها نسبت به هم و نیازهای توجه بودن زوجدقت و بیها، بیبینانه، گذار از هیجانغیرواقع

های زندگی بروز نشیبیکدیگر، بیان نکردن احساسات و نیازها به یکدیگر و فراز و 

آن است که دلزدگی ها، حاکی از (. نتایج پژوهش0982کند )فتوحی و همکاران، می

های برقراری ارتباط، سازگاری زناشویی، زناشویی بیشتر ناشی از ضعف در مهارت

؛ شاپیرو و گاتمن و 0108، 0صمیمیت و روابط متقابل زناشویی است )ولچ و همکاران

 (.0102ثینک، 

 2از عواملی که با سازگاری و دلزدگی زناشویی مرتبط است، نحوه ابرازگری هیجان

عنوان نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش باشد. ابرازگری هیجانی بهها میدر زوج

شود )یالسما و های بدنی( تعریف میای، کالمی و حالت)مثبت یا منفی( یا روش )چهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Marital adjustment 

2. Zhaoyang and Martire 

3. Shapiro, Gottman, and Fink 

4. Welch, Lachmar, and Wittenborn 

5. Emotion expressiveness 
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هایی که درصدد طالق هستند، در تعامالت زناشویی خود از ((. زوج0108) 0مرو

های با تغییر تعامل کالمی کنند و زوجبت استفاده میهای مثهای منفی بیش از هیجانهیجان

توانند رضایت از زندگی مشترک خود را افزایش منفی که یک عامل رفتاری پویا است می

(. ابرازگری هیجان در 0109و همکاران،  0؛ وتینبورن0108دهند )البرک و ویسمن، 

های در حالی است که پژوهش رسد. اینبسیاری از افراد نابینا ضعیف و نامطلوب به نظر می

شده و مؤید رابطه ابرازگری هیجان با وضعیت روابط های بینا انجامبسیاری در جامعه زوج

های زناشویی و بروز دلزدگی زناشویی و هاست: بین هیجان منفی و تعارضزناشویی زوج

السما و مرو، نیز بین هیجان مثبت با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )ی

(. بین ابرازگری هیجان با کیفیت روابط بین 0100؛ و جورجیو،0109؛ وتینبورن، 0108

(. نارسایی هیجانی 0989فردی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )شفیعی و همکاران، 

(. بین 0980بینی کند )موید و همکاران، تواند سازگاری و تعارض زناشویی را پیشمی

دار وجود دارد؛ بین ابرازگری با دلزدگی زناشویی همبستگی مثبت و معنیابرازگری منفی 

(. 0989دار وجود دارد )هادیان و امینی، مثبت با دلزدگی زناشویی، همبستگی منفی و معنی

های هردوبینا و هردو نابینا کننده رضامندی زوجیت زوجاگرچه، وضعیت بینایی تعیین

( و در زنان و مردان نابینا و کم بینا 0100احمدی، نیست )باقرپور، افروز و شهریاری 

ترین عامل حفظ ارکان خانواده از لحاظ وفاداری، میزان و های بینا، مهمهمچون زوج

حال، افراد نابینا در ابراز (؛ بااین0980زاده و میرزایی، هاست )جاذبیشدت صمیمیت بین آن

باشند )رانی، ری نسبت به افراد بینا میپذیری بیشتتر و در سازگاری با آسیبهیجان ضعیف

تواند جهت راهنمایی ( و همچنین، نتایج این پژوهش می0998؛ پورسید و همکاران، 0102

شناسی افراد استثنایی مفید باشد تا ریزان حوزه روانشناسان و برنامهبرای مشاوران، روان

همسرگزینی آگاهانه و درگام درگام نخست زمینه ایجاد و تقویت نابینایان جهت استقالل و 

بعدی در بهبود روند زندگی مشترک این گروه در جامعه تدابیر الزم اندیشیده شود؛ 

بنابراین، این پژوهش در پی آن است تا دریابد آیا بین ابرازگری منفی و مثبت با سازگاری 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Yelsma, P., and Marrow, 

1. Wittenborn, K., Ridenour, A., MitchellRyan, A., &Seedall, B. 
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منفی و مثبت با های بینا رابطه وجود دارد؟ آیا بین ابرازگری های نابینا و زوجزناشویی زوج

های بینا رابطه وجود دارد؟ آیا ابرازگری هیجان، های نابینا و زوجدلزدگی زناشویی زوج

 های بینا متفاوت است؟های نابینا و زوجسازگاری و دلزدگی زناشویی در زوج

 روش

ای بود. جامعه های مورداستفاده در پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و علّی مقایسهروش

کنندگان در های بینا در تهران بود که شرکتهای نابینا و زوجامل کلیه زوجپژوهش ش

برفی گیری گلولهزوج بینا( به روش نمونه 81زوج نابینا و  81زوج ) 091پژوهش متشکل از 

کننده در پژوهش، زوج دیگری برخوردار از ای که هر زوج شرکتگونهانتخاب شدند، به

های بینا بر نمودند. زوجدر مطالعه حاضر معرفی میشرایط پژوهش را جهت مشارکت 

سال، تأهل و تحصیالت،  21تا  91اساس برخورداری از شرایط ورود به پژوهش؛ سن:

آمده، دستهای بههای نابینا همتا شدند. دادهکم کارشناسی و نداشتن معلولیت با زوجدست

گام )جهت بهمتغیری گامبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند

تعیین رابطه بین متغیرها( و تحلیل واریانس چندراهه )جهت بررسی مقایسه میانگین 

وتحلیل شد. در ادامه ابزارهای پژوهش تجزیه 01نسخه  SPSSافزار وسیله نرمها( بهگروه

 شوند:معرفی می

منظور بررسی نقش ابراز هیجان به( 0881) 0کینگ و امونز مقیاس ابرازگری هیجان:

ماده  08در سالمت این پرسشنامه را ساختند. پرسشنامه ابرازگری هیجان سه زیرمقیاس و 

آن مربوط به  00تا  9آن مربوط به زیرمقیاس ابراز هیجان مثبت، مواد  0تا  0دارد. موارد 

ز هیجان منفی است. آن مربوط به زیر مقیاس ابرا 08تا  09زیرمقیاس ابراز صمیمیت، مواد 

در پژوهش حاضر، دو زیرمقیاس ابرازگری مثبت و ابرازگری منفی در نظر گرفته شده 

درجه و از )کامالً موافق( تا )کامالً مخالف( متغیر  0است. دامنه پاسخ به هر ماده در اصل 

درجه محدود شده است.  2دهندگان به منظور تسهیل پاسخگویی برای پاسخاست که به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. King and Emmons 
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و به پاسخ  2گذاری آن به شیوه لیکرت است که به پاسخ )کامالً موافق( نمره مرهروش ن

گذاری روش نمره 8و  9، 0گیرد. البته در مورد پاسخ مواد تعلق می 0)کامالً مخالف( نمره 

به دلیل منفی بودن جهت مواد با ابراز هیجان معکوس است یعنی به پاسخ )کامالً موافق( 

گذاری گیرد که بر اساس این شیوه نمرهتعلق می 2کامالً مخالف( نمره و به پاسخ ) 0نمره 

متغیر خواهد بود. نمره باالتر بیانگر ابرازگری هیجانی باالتر است.  82تا  08نمره کل از 

اعتبار این مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

های ابراز و مقدار آن برای کل مقیاس و زیر مقیاسبررسی شد ( 0990توسط رفیعی نیا )

به  89/1و  28/1، 82/1، 81/1هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی به ترتیب 

ضریب آلفای ( 0881بخش و معنادار است. کینگ و امونز )دست آمد که بسیار رضایت

، 02/1ازگری مثبت ها به ترتیب ابرو زیرمقیاس 01/1کرونباخ را برای کل مقیاس 

به دست آوردند )شفیعی و همکاران،  89/1و ابرازگری صمیمیت  08/1ابرازگری منفی 

0989.) 

 0توسط الک و واالس 0828: این مقیاس در سال 0مقیاس سازگاری زناشویی-

شده و بر پایه ادراک بین فردی از روابط زناشویی استوار است. مقیاس تک عاملی تدوین

های دخیل های میزان موفقیت همسران را درخصوص فعالیتگوی 02ی سازگاری زناشوی

و روایی آن  81/1سنجد. پایایی این مقیاس از طریق بازآزمایی در سازگاری زناشویی را می

برای سازگاری زناشویی مطلوب ارزیابی شد. این مقیاس توسط مرادی، موسوی و مهدوی 

آمده با استفاده از دو دستلعه آنان اعتبار بهشده، در مطا( در ایران ترجمه0990هرسینی )

بود. همچنین  80/1و  00/1روش آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب برای کل پرسشنامه 

اللهی استفاده ارزیابی روایی همگرای این پرسشنامه از شاخص رضایت زناشویی امان-برای 

دست آمد )موید و به  22/1آمده بین این دو مقیاس دستشد که ضریب روایی به

 (.0980همکاران، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Marital adjustment test: (MAT) 

2. Locke-Wallace 
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( تدوین شد که 0882مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز: مقیاس خودسنجی توسط پاینرز )

گویه دارد و شامل سه خرده مقیاس خستگی جسمی، از پا افتادن عاطفی و از پا افتادن  00

ده پاسخ دا( 0تا  0ای )درجهباشد. تمام این موارد روی یک مقیاس هفتروانی می

تر بیانگر میزان دلزدگی باالتر خواهند بود و شوند. الزم به ذکر است که اعداد بزرگمی

برعکس. ارزیابی ضریب اعتبار این مقیاس نشان داد که آن دارای یک همسانی درونی بین 

منظور محاسبه پایایی، پرسشنامه به( 0990است. نویدی ) 81/1تا  90/1متغیرها در دامنه 

نفری اجرا کرد. ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای  001نمونه  مذکور را روی

به دست آمد و در پژوهشی نیز، جهت به دست آوردن این مقیاس با  92/1کرونباخ 

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ همبسته شد، ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه 

 (.0989باشد )هادیان و امینی، ی( معنادار مp<0/01به دست آمد که درسطح ) 01/1

 هایافته

های استنباطی در های توصیفی و روشها در دو بخش شاخصنتایج حاصل از تحلیل داده

 جداول زیر گزارش شده است:

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 های نابینازوج های بینازوج 

 استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 09/2 2/00 20/01 2/09 ابرازگری منفی

 89/2 0/90 80/0 8/99 ابرازگری مثبت

 28/09 0/98 09/00 8/011 سازگاری زناشویی

 20/02 2/002 10/00 0/20 دلزدگی زناشویی

و  2/09های بینا شود میانگین ابرازگری منفی زوجمشاهده می 0گونه که در جدول همان

 0/90های نابینا و زوج 8/99های بینا ، میانگین ابرازگری مثبت در زوج2/00های نابینا زوج

و میانگین دلزدگی  0/98های نابینا و زوج 8/011های بینا میانگین سازگاری زناشویی زوج

است. پس از بررسی بهنجاری متغیرها که 2/002های نابینا و زوج0/20های بینا زوج
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های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در داد، فرضیهوضعیت مطلوب متغیرها را نشان 

 ها در سایر جداول گزارش شده است:ادامه نتایج تحلیل داده
 های موردمطالعه. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در گروه٢جدول 

 ٤گروه ٣گروه ٢گروه ١گروه 

 P R P R P R P R متغیر
       1/1 0 های بیناابرازگری منفی زوج

       1/1 0 های نابینازوج

       1/1 0 کل

     1/1 0 - - های بینازوج ابرازگری مثبت

     1/1 0 - - های نابیناهیجان زوج

     1/1 0 - - کل

    0 -10/1 099/1 00/1 129/1 های بینازوج دلزدگی زناشویی

    0 *-02/1 108/1 *02/1 199/1 های نابینازوج

    0 **00/1 110/1 **00/1 112/1 کل

    110/1 **92/1 110/1 -19/1 08/1 های بینازوج سازگاری زناشویی

 1/1 0  110/1 **09/1 110/1 -109/1 00/1 های نابینازوج

 1/1 0  110/1 **20/1 110/1 -190/1 010/1 کل

Sig.**p< 1/01 ,*p< 1/1 5 

منفی هیجان با سازگاری زناشویی  دهد بین ابرازگرینشان می 0طور که نتایج جدول همان

دهد ( اما نتیجه نشان می<12/1pهای بینا و مجموع، رابطه معناداری وجود ندارد )در زوج

های نابینا و های بینا، زوجبین ابرازگری مثبت هیجان با سازگاری زناشویی در زوج

ابرازگری منفی هیجان (. همچنین، بین >10/1pمجموع، رابطه مثبت معناداری وجود دارد )

(؛ اما بین این دو <12/1pهای بینا رابطه معناداری وجود ندارد )با دلزدگی زناشویی در زوج

(. >10/1pهای نابینا و مجموع دو گروه رابطه مثبت معناداری وجود دارد )متغیر در زوج

بینا رابطه های دهد بین ابرازگری مثبت هیجان با دلزدگی زناشویی در زوجنتایج نشان می

های نابینا و مجموع دو (؛ اما بین این دو متغیر در زوج<12/1pمعناداری وجود ندارد )

(. سازگاری زناشویی با دلزدگی زناشویی نیز >10/1pگروه رابطه معناداری وجود دارد )
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(. جهت >10/1pهای بینا و مجموع دو گروه رابطه منفی معنادار وجود دارد )در زوج

های مثبت و منفی هیجان بر واریانس و تعیین اثرات هریک از ابرازگریبررسی رابطه 

عنوان متغیر دلزدگی زناشویی و سازگاری زناشویی، ابرازگری مثبت و منفی هیجان به

گام تحلیل شدند. نتایج آماری رگرسیون بین میانگین بهمالک در معادله رگرسیون گام

ارائه شده  9ری مثبت و منفی هیجان در جدول نمره دلزدگی زناشویی و سازگاری و ابرازگ

 است.

. ضرایب رگرسیون دلزدگی زناشویی و سازگاری زناشویی از روی ۳جدول 

 ابرازگری مثبت و منفی هیجان

 متغیرهای مالک متغیرهای پیشین
ضرایب 

 غیراستاندارد
سطح  ضرایب استاندارد

 داریمعنی
SE B P T 

 10/1 90/01 - 08/008 10/00 دلزدگی زناشویی مقدار ثابت

 -118/0 009/1 دلزدگی زناشویی ابرازگری مثبت تنظیم
020/1-

** 
00/8- 10/1 

       هیجان شناختی

 10/1 00/0 **009/1 10/0 002/1 دلزدگی زناشویی ابرازگری منفی

  R=1/ 00  RS=1/00 ARS= 1/029  P‹ 1/01  

 10/1 00/0 - 00/00 9/01 سازگاری زناشویی مقدارثابت

       ابرازگری مثبت

 10/1 90/00 **299/1 20/0 000/1 سازگاری زناشویی هیجان

       ابرازگری منفی

 10/1 -9/1 **000/1 002/1 010/1 سازگاری زناشویی هیجان

R=1/ 929  RS=1/08 ARS=1/ 820  P‹ 1/01  

ابرازگری از واریانس دلزدگی زناشویی توسط  %00دهد، نشان می 9طور که جدول همان

شود؛ بنابراین با توجه به مقدار بتا و سطح معناداری، به ترتیب مثبت و منفی هیجان تبیین می

ها برای ترین مالک( قویBeta=009/1=( و منفی هیجان )Beta-020/1ابرازگری مثبت )

شده، مشاهده tو  9بینی دلزدگی زناشویی زوجین هستند با توجه به نتایج جدول پیش
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اریانس سازگاری زناشویی نیز توسط ابرازگری مثبت و منفی هیجان تبیین از و08/1

 -020/1شود؛ بنابراین باتوجه به مقدار بتا و سطح معناداری، به ترتیب ابرازگری مثبت( می

Betaها است.بینی سازگاری زناشویی زوجها برای پیشترین مالک=( قوی 

 های موردمطالعهگروه: مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در 4جدول 

 مجذور اتا داریسطح معنی dfخطای  dfفرضیه  Fمقدار  نام آزمون متغیرها

 هاگروه

 000/1 1110/1 902 0 000/1 اثر پیالییی

 000/1 1110/1 902 0 009/1 المبدای ویلکز

 000/1 1110/1 902 0 22/0 اثر هتلینگ

 000/1 1110/1 902 0 22/0 ترین ریشه خطابزرگ

**Sig.p‹ 01/1  *p‹ 12/1  

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه میانگین هریک از متغیرها در  0جدول 

گردد، سطح طور که مالحظه میدهد. همانهای بینا را نشان میهای نابینا و زوجزوج

کم از لحاظ های موردمطالعه دستها بیانگر آن هستند که بین گروهمعناداری همه آزمون

یکی از متغیرهای وابسته )ابرازگری مثبت و منفی هیجان، سازگاری و دلزدگی زناشویی( 

تفاوت معناداری وجود دارد، برای پی بردن به تفاوت، نتایج حاصل از آزمون اثرات بین 

 ارائه شده است. 2ها، درجدول آزمودنی

 ها ازلحاظ نمرات متغیرهای پژوهش: نتایج اثرات بین آزمودنی5جدول 

 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی
 مجذورات

 00/1 *100/1 90/00 02/9090 0 02/9090 گروه ابرازگری منفی

    89/20 909 80/0102 خطا هیجان

 00/1 **1110/1 9/80 28/0902 0 28/0902 گروه ابرازگری مثبت

    90/02 909 0/02900 خطا هیجان

 00/1 **1110/1 9/088 22/990212 0 22/990212 گروه سازگاری

    20/009 909 00/002009 خطا زناشویی

  29/1 **1110/1 10/800 88/098112 0 88/098112 گروه دلزدگی
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 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی
 مجذورات

    20/009 909 00/02220 خطا زناشویی

 کل
ابرازگری 

 منفی
222219 921 - - - - 

 - - - -   هیجان 

 
ابرازگری 

 مثبت
002900 921 - - - - 

 - - - -   هیجان 

 
سازگاری 

 زناشویی
0119900 921 - - - - 

 
دلزدگی 

 زناشویی
9082082 921 - - - - 

**Sig.p< 1/10  *p< 1/21  

دهد تفاوت معناداری بین میانگین ابرازگری منفی هیجان در نشان می 2نتایج جدول 

به این صورت که  12/1p< ،22/31F= ،(345،1)های بینا وجود دارد های نابینا و زوجزوج

های ( نسبت به زوج20/09های بینا دارای میانگین ابرازگری منفی هیجان کمتری )زوج

داری بین میانگین ابرازگری دهد تفاوت معنی( هستند. همچنین نتایج نشان می29/00نابینا 

=(، 10/1p< ،3/63Fهای نابینا وجود دارد )های بینا و زوجمثبت هیجان در دو گروه زوج

های نابینا ( نسبت به زوج99/8های بینا از میانگین ابرازگری مثبت هیجان بیشتری )زوج

دهد، تفاوت معناداری بین میانگین طور که نتایج نشان می( برخوردارند. همان90/0)

، >10/1pهای نابینا وجود دارد )های بینا و زوجدلزدگی زناشویی در دو گروه زوج

499/3F= ،(348،1به این ) های بینا دارای میانگین دلزدگی زناشویی صورت که زوج

دهد ( هستند. همچنین نتایج جدول نشان می002/2های نابینا )( نسبت به زوج20/0کمتری )

های (، نسبت به گروه زوج011/8های بینا از میانگین سازگاری زناشویی بیشتری )که زوج

، 10/800برابر  p<0/01 ،Fه به مقدار ( برخوردارند و این اختالف با توج98/0نابینا )

 (، معنادار است.909،0)
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 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابرازگری هیجان با سازگاری و دلزدگی زناشویی و 

های نابینا و بینا در تهران انجام شد. نتایج بیانگر آن است ها میان زوجمقایسه هر یک از آن

دار وجود دارد و ی مثبت هیجان با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنیکه بین ابرازگر

های دار وجود دارد. یافتهبین ابرازگری منفی با سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنی

( از جمله 0989( و روستا و همکاران )0102(؛ شاپیرو و گاتمن )0109ژاویانگ و مارتر )

( حاکی 0109های ژاویانگ و مارتایر، )باشند. یافتهیهای همسو با نتایج پژوهش مپژوهش

های هیجانی و توانایی ابراز هیجان با سازگاری زناشویی و رضایت از این است که مهارت

( نیز دریافتند که بین راهبردهای 0989زناشویی همبستگی مثبت دارد. روستا و همکاران )

شود نتایج طور که مالحظه می؛ همانتنظیم هیجان با سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد

( دریافتند که 0102باشند. شاپیرو و گاتمن )ها مشابه نتایج پژوهش حاضر میاین پژوهش

های منفی بیش از های ناسازگار و درصدد طالق، در تعامالت زناشویی خود از هیجانزوج

یجان و ابرازگری های هکنند؛ به این معنی که هرچه مهارتهای مثبت استفاده میهیجان

تر و بیشتر باشد، سازگاری زناشویی بیشتر را منتج خواهد شد که همسو با هیجان مناسب

توان گفت که موفقیت زندگی ها میباشند. در تبیین این یافتهنتایج پژوهش حاضر می

باشد )روشن نژاد و همکاران، ها در سازگاری زناشویی میها وابسته به موفقیت آنزوج

و نحوه ابراز هیجان و میزان سازگاری و صمیمیت زناشویی که از ارکان اصلی  (0989

حل مسائل را در روابط آوری، تأمل و راهتواند میزان تابزندگی مشترک است، می

های (. ابرازگری مناسب در موقعیت0989زناشویی فراهم سازد )شفیعی و همکاران، 

ست. عالوه بر اظهار هیجان، تناسب هیجان در هاهای موردنیاز زوجمتفاوت یکی از مهارت

گردد )خواه ابرازگری مثبت و خواه ابرازگری منفی(؛ زیرا های متفاوت مطرح میموقعیت

ترین متغیرهای مرتبط با رضایت زناشویی، درک متقابل و تفاهم، ابرازگری از عمده

یانگ و مارتایر، ؛ ژاو0109هاست )پایز، هیجان، سازگاری زناشویی و خودافشاگری زوج
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( و درواقع ابرازگری هیجان مطلوب، سازگاری بیشتر و سازگاری بیشتر رضامندی و 0109

 شود.صمیمیت بیشتر را منتج می

ها نشان داد که بین ابرازگری منفی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و همچنین، یافته

دار وجود دارد. ی و معنیدار و بین ابرازگری مثبت با دلزدگی زناشویی رابطه منفمعنی

( 0989(؛ هادیان و امینی )0109(؛ وتینبورن، )0108های یالسما و مرو، )های پژوهشیافته

های ها نشان دادند که بین هیجان منفی و تعارضهای این پژوهش است. یافتههمسو با یافته

؛ وتینبورن، 0108زناشویی و بروز دلزدگی زناشویی رابطه مثبت وجود دارد یالسما و مرو، 

دار وجود دارد و (. بین ابرازگری منفی با تعارضات زناشویی همبستگی مثبت و معنی0109

دار وجود دارد همچنین، بین ابرازگری مثبت با تعارض زناشویی، همبستگی منفی و معنی

ی دهند، به این معن( که نتایج این پژوهش را نیز مورد تأیید قرار می0989)هادیان و امینی، 

که هرچه میزان ابرازگری هیجان منفی بیشتر، تعارض و دلزدگی زناشویی نیز بیشتر است و 

تر، دلزدگی کمتر و درنتیجه رضایت و صمیمیت هرچه میزان ابرازگری هیجان مثبت

که یکی از توان اشاره نمود که هنگامیها بیشتر خواهد بود. در تبیین این نتایج میزوج

تری برخوردار باشد، رضامندی فرد با ابرازگری از ابرازگری پایین ها نسبت به دیگریزوج

(. 0108طور منفی تحت تأثیر همسر خود قرار خواهد گرفت )یالسما و مرو، باالتر به

شود که بعضاً قابل جبران نیست، هرحال ناپختگی در ابراز هیجان منجر به تعارضاتی میبه

فق دلزدگی زناشویی است. وقتی توقعات عاشقانه ترین موانع ازدواج موزیرا یکی از مهم

شود و سبب تحلیل محقق نشوند، احساس سرخوردگی مستقیماً به همسر نسبت داده می

؛ به نقل از 0882شود )پاینز، شود و دلزدگی جایگزین عشق میرفتن عشق و تعهد می

هیجانات منفی در (؛ بنابراین، تعارضات زناشویی به دلیل تجربه، 0982فتوحی و همکاران، 

شود ها مثل انتقاد، دفاعی بودن، تحقیر و سرزنش ایجاد میتعامالت ارتباطی زوج

(. تعامالت کالمی منفی و عدم ابرازگری مناسب منجر به 0109)ویستنبورن و همکاران، 

ها گردد. هرچه میزان ابرازگری هیجانها میخستگی و از پا افتادن عاطفی و روانی زوج
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ها شود؛ در تجربه تعارضباشد، صمیمیت و احساس خرسندی همسران بیشتر میتر مطلوب

 نماید.ها فراهم مینیز، فرصت تأمل و حل مسائل بیشتری را برای زوج

های پژوهش حاضر، نشان داد که میانگین ابرازگری هیجان افزون بر این، یافته

طور معناداری متفاوت ینا بههای بهای نابینا و زوجسازگاری و دلزدگی زناشویی در زوج

های نابینا از ابرازگری مثبت و سازگاری کمتر و ابرازگری منفی و دلزدگی است، زوج

های بینا برخوردار هستند. نتایج این پژوهش همسو با زناشویی باالتری نسبت به زوج

 (0998( و پورسید )0980بین طبس، تیموری و پاکدامن، )(؛ حق0108پژوهش مکدونال، )

( است. 0980( و جاذبی زاده و میرزایی )0100های باقرپور و همکاران، )و ناهمسو با یافته

(. سازگاری در روابط 0108بروز هیجان در افراد نابینا متفاوت با افراد بینا است )مکدونال، 

 ؛ پور سید و0980بین فردی در بین افراد نابینا کمتر از افراد بینا است )حق بین و همکاران، 

ای که نتایج پژوهش حاضر نیز تفاوت میانگین ابراز هیجان و گونه(؛ به0998همکاران، 

 های نابینا و بینا نشان دادسازگاری را در زوج

های ناهمسو با پژوهش، بیانگر آن هستند که تفاوت معناداری بین و همچنین، یافته

نابینا وجود ندارد )باقرپور های هردو های هر دو بینا و زوجمیانگین رضامندی زوجیت زوج

ترین عامل حفظ ارکان خانواده ازلحاظ وفاداری، ( و عالوه براین، مهم0100و همکاران، 

زاده و باشد )جاذبیهای بینا مشابه میهای نابینا و زوجمیزان و شدت صمیمیت بین زوج

گین (؛ این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میان0980میرزایی، 

های نابینا و بینا متفاوت است. در تبیین این ابرازگری هیجان، سازگاری و دلزدگی در زوج

توان گفت که با توجه به پیچیدگی روابط زناشویی امروزی و توقعات رو به یافته نیز می

افزایش افراد از یک رابطه دوجانبه در جامعه مدرن، این مسائل در زندگی زناشویی، 

ا را نیز درگیر کرده است و از سوی دیگر، فقدان یا کمبود حس بینایی، منجر های نابینزوج

شود که افراد نابینا ادراک متفاوتی از دنیای پیرامون داشته باشند و فرصت یادگیری می

های ارتباطی را از طریق مشاهده نیابند؛ لذا تمایل دارند در روابط بین فردی، رفتاری مهارت
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( و اگر فرد نابینا نتواند با شرایط خود و 0102و همکاران،  0د )پندیمنفعالنه داشته باشن

تواند منجر به بروز محیطش سازگار شود، احساس عدم امنیت و ناکامی خواهد کرد که می

شناختی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس شود رفتارهای ناسازگارانه و مشکالت روان

( که درنتیجه در کیفیت رابطه 0102اران، ؛ پندی و همک0102)کرک، گاالگر و کولمن، 

مانده زناشویی و مواجهه با همسر او را دچار مشکل سازد. باید توجه داشت که میزان باقی

بینایی، زمان وقوع معلولیت، طول زمان کاهش تدریجی دید و علل نابینایی ممکن است 

ای در وضعیت فرد کنندهموجب پدید آمدن موارد استثنایی شده، یا نقش مؤثر و تعیین

(. پس از ازدواج افراد نابینا، 0982داشته باشد )نامنی، حیات روشنایی و ترابی میالنی، 

هایی که در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی آنان مؤثرند، اشاره کرد توان به مؤلفهمی

اند از: صداقت همسر، رعایت نظم در امور منزل، یاری و حمایت در شرایط که عبارت

های شنیداری، بویایی، المسه، لحن مختلف زندگی )اعم از شغل و حرکت و ...( جاذبه

کالم )مالیم، دوستانه و توأم با احترام(، استعمال بوی خوش و غیره. البته یاری والدین و 

منزله دخالت در امور شخصی آنان تلقی نگردد، برای خویشاوندان نیز تا جایی که به

گونه که (. همان0100قبول خواهد بود )باقرپور و همکاران، ند و قابلهای نابینا خوشایزوج

های نابینا از میزان ابرازگری هیجان و سازگاری زناشویی نتایج پژوهش نشان داد، زوج

های بینا برخوردارند و چنانچه در هریک از موارد مرتبط با رضایت کمتری نسبت به زوج

کنند. زدگی را در رابطه زوجیت خویش تجربه میزناشویی دچار آسیب شوند طبیعتاً دل

های بینا سبک نامناسب ابراز هیجان، سازگاری زناشویی آنان دلزدگی بیشتر نسبت به زوج

نماید که از وضعیت صمیمیت و رضایت زناشویی آنان سرچشمه دارد؛ بنابراین، را تبیین می

ها، حل ها و تعارضرویی با چالشتواند نحوه رویاهای موردنیاز پیش از ازدواج، میمهارت

ورزی و ابرازگری هیجان، ابراز وجود و توجه به اعتماد به خود و مسائل، مهارت جرأت

 ها را تعیین و تبیین نماید.درنهایت وضعیت رضامندی زوجیت زوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Panday 
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های نابینا، تأکید بر مقوله ویژه زوجها بهپرداختن به وضعیت و کیفیت زناشویی زوج

اهمیت آن را گوشزد نموده، افزون بر تأمین نیازهای فیزیولوژیک تشویق به ازدواج و 

ها، استحکام نظام خانواده و موقع از تواناییمندی بهزندگی مستقل برای جوانان و بهره

ای بالنده را فراهم پیشگیری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی و درنهایت تقویت جامعه

ریزان و کارگزاران، متخصصین و صاصی توجه برنامهطور اخترو بهسازد. ازاینمی

 شناسان حوزه استثنایی را نیازمند است.روان

های های پژوهش به علت عدم وجود اطالعات دقیق از زوجترین محدودیتاز عمده

گیری گلوله برفی بود و نابینا در بهزیستی کشور، پژوهشگر ناگزیر به انتخاب روش نمونه

کننده در پژوهش، های نابینای شرکتهای بینا با زوجتاسازی زوجتبع آن جهت همبه

 سازد.ها ضعیف میپذیری را برای عموم زوجقدرت تعمیم

های آینده موردبررسی شود سایر متغیرهای مرتبط با زوجیت در پژوهشپیشنهاد می

های مختلف های آتی در گروهقرار گیرد و همچنین متغیرهای موردپژوهش در فرصت

 معلولین مقایسه و مطالعه شود.

کننده در پژوهش قدردانی های شرکتدرنهایت از همکاری و حسن همراهی زوج

 شود.می
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