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Abstract
Purpose: Previous investigations have indicated that there
is a relationship between Relationship Beliefs and Couple
Burnout, but there isn't enough study about relationship
between alexithymia with couple burnout. So, this study
aimed to examine the Relationship between Relationship
Beliefs and Alexithymia with Couple Burnout Women
referred to health centers in Varamin in 2016 (1395s.c).
Method: The present study was a descriptive correlational
study. The sample consists of 85 women referred to health
center in Varamin who were selected by available
sampling. All participants were asked to complete the
Coupe Brownout Measurements, Relationship Beliefs
Inventory (RBI) and Toronto alexithymia scale (TAS-20).
Analysis of the data involved both descriptive and
inferential statistics including frequency, means, standard
deviations, Pearson's correlation coefficient, and multiple
regressions. Findings: The analysis of the data showed
that subscales of relationship beliefs scale including:
“disagreement is destructive", "partner cannot change"
and " the sexes are different" has a significant positive
relationship with couple burnout. Also, results revealed
that alexithymia, subscales of Difficulty in identifying
feelings and Difficulty describing feelings has a
significant positive relationship with couple burnout. The
results of multiple regression showed that alexithymia,
Objective cognitive style, subscales of partner cannot
change and disagreement is destructive were respectively
significant predictors of couple burnout. Conclusion:
Basis on the results of the present study, it can be
concluded that couple burnout is influenced by
relationship beliefs and alexithymia.
Keywords: Couple Burnout, Relationship
Alexithymia, Women referred to health centers.
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مقدمه
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کردهاند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است .از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان
وجود تعامل سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و هم لد ییی بههه یک گید ررر است ..خ داونا ههه محل ل
ل
ی ارضا ای
ارضای نیازهای مختلف جسمانی ،عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانییی و ش خان تتت چگ گنو ی ی
آنها و تجهیز شدن به تکنیکهای شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر است .رضایت از زندگی زناشویی به منزلههه
ل در امررر
رضایت وی ا ز خانواده محسوب میشود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجههه موجببب تس یه ل ل
رشد و تعالی و پیشرفتهای مادی و معنوی جامعه خواهد بود (عدالتی و رودزهن .) 010 2،2ازدواج موفققق باعثثث ارضا ای بس ای ررری از

یش نو ددد.
نیازهای جسمانی و روانی افراد میشود در صورت شکست ،زن و شوهر به ویژه فرزندان آنها با ضربه روانی شدید مواجه م مم 

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی رضایتی است که همسران تجربه میکنند (تنیگوچی 3و همکاران.) 006 2،

هر فردی ابتدا و در شکل طبیعیاش رابطه زناشویی خود را با عشق و عالقه شروع میکند و حدس و گمانهای اولیه او نیز در راستای
حفظ و تداوم این رابطه است .اما گاهی پس از مدتی ممکن است زن یا شوهر یا هر دوی آنها نسبت به عمق و شکل رابطهشان دچار
ی الزم را نم ممیبیننددد ،د اچ ررر
تردید شوند و چون بین توقعات خود از زندگی و واقعیتهای موجود در زندگی زناشوییشاننن هم گنها ی ی
سرخوردگی و دلزدگی شوند (خواصی 2931 ،به نقل از ساداتی و همکاران .)3931،در واقع زوجها درمی یابند که رفتاررر همسرشاننن
ل و بعددد از ازدواج
آن چیزی نیست که انتظارش را داشتهاند و پس از به وجود آمدن این احساس س یگدروخر  ، ،همسرشاننن را در قبل ل
یکنند (کایزر ، 1993 ،به نقل از ساداتی و همکاران ،)3931،و در پی آن ،احساسات منفی ،حالت غالب به خود میگیرد و به
مقایسه م 
از دست دادن شور و شوق اولیه ،وابستگی عاطفی ،تعهد و نهایتًاًا بروز دلزدگی 4منجر میشود (پوکورس اک  ، ،ف لرا  ، ،ای او ننن ش کزتی ییی و

پیالی ) 2013 ،به زعم کایزر (  ، 1993به نقل از ساداتی و همکاران ،)3931،دلزدگی فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی 5است که شامل

کاهش توجه به همسر ،بیگانگی عاطفی 6و افزایش احساس دلسردی و بی تفاوتی نسبت به همسر است و شامل سه مرحله میشود)1 :
سرخوردگی و ناامیدی7؛ ویژگی بارز این مرحله سرخوردگی از روابط زناشویی است .در این مرحله ،فرد دلزده سرخوردگی نسبت ت
ت
به همسرش را در سکوت کامل ،نشخوار فکری 8میکند .در واقع در طول این مرحله زوجها از یک گید ررر فاصلههه م ممیگیرنددد و افکاررر

طالق و جدایی و یا بودن با یک شریک زندگی بهتر ،افزایش مییابد (مازارانتانی )2.) 2011 ،مابین ناامیدی و دلزدگی ،خشممم و تنفررر

9

نترین احساس در این مرحله ،احساس تنفر است که به نظر میرسد ناشی از عود رفتارها ای منفییی و آس اسر بی نن ننن زن و ش هو ررر
ر وش 
باشد .چرا که چشم پوشی از خطاهای همسر ،که در مرحله اول کار آسانی بود ،در این مرحله به سختی ممکن میشود )3 .دلسردی و

ت تا ا
بی تفاوتی :10فاصلهگیری عاطفی و جسمی ،مشخصه آخرین مرحله از فرایند دلزدگی است .برخالف مرحله قبل ،،خشممم و نفرت ت

ل بههه علتتت مقصررر
ل ق بل ل
ییابد و سردی عاطفی به طور معنادار افزایش پیدا میکند .همچنین رفتارها ای ترمیمییی مراحل ل
حدی کاهش م 
دانستن همسر در ایجاد مشکالت ،در این مرحله صورت نمیپذیرد .دلزدگی ،وضعیت ناراحت کنندهای است که از عدم تناسب میان
ی دارد .دلزدگییی م ممیتوانددد دارای ابعاددد
جها ا و باورهایشاننن بس گت ی ی
توقعات و واقعیات ناشی میشود و میزان آن به میزان سازگاری زو 
2

Redzuan
Taniguchi
disaffection
5
emotional attachment
6
emotional estrangement
7
disillusion and disappointment
8
rumination
9
anger and hurt
10
apathy and indifference
3
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س از دلزدگی، ،
مختلف باشد و با از پا افتادن جسمی ،عاطفی و روانی همراه شود (پینس ، 2004 ،11مارکو ویتس .) 2009 ،12همچنین پس س
م م ممیشوددد و در ای یین
جها و بر زندگیشان ،بی اعتمادی ،تحقیر ،سرزنش ،بی توجهی به هم دیگر وجدایی عاطفی ح کا م م
در روابط زو 

شرایط اعضای خانواده،نشانههای افسردگی واکنشی را تجربه میکنند (پینس ، 2009 ،تاپالس ، 2009 ،13پتری .) 2001 ،14اما زوجینی که
ت کنند ،،فض یا ی ی
ی
شهای مثبت و استفاده کمتر از تعامالت منفی م یرید ت ت
ضهای موجود در رابطهشان را با به کارگیری رو 
بتوانند تعار 
ت خ داونا ههه وجوددد خواهددد داشت
ی و توافققق در م رو ددد مش الک ت ت
ی ارب ییی خ یاشفا دو یی یی
ایجاددد خواهنددد ک ککرد کههه در آن فرصتتت بیش رت ی ی
(جوهانسون.) 2003 ،15

یکی از متغیرهایی که میتواند بر روی روابط زناشویی تأثیر گذار باشد ،ناگویی خلقی میباشد .توانمندی هیجانی ،روبرو شدن افراد
شهای زندگی را آسانتر کرده و سطح سالمت روانی آنها را بهبود میبخشد .افرادی که دارای توانمندی هیجانی باال هستند
با چال 
سهای خود را تشخیص میدهند ،مفاهیم ضمنی آن را درک میکنند و به گونه مؤثرتری حاالت هیجانی خود را برای دیگران
احسا 
تهای هیجانی را ندارند ،در کنار آمدننن با ا تجربهههها ای
یکنند .این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حال 
توصیف م 
ط با ا مح ححیط و دیگ ناشن نار    م ممیدهنددد (منص و یرو
ی برخوردارنددد و س اگزا ررری مناسبببتررری را در ارتباط ط
منفییی از موفقی ییت بیش رت ی ی

همکاران .)3931،ناگویی خلقی16برای اولین بار درسال  1973مطرح و عبارت از ن اوتا ننی در پ زادر ششش ش خان تتی اطالعاتتت هیجاننی و

تنظیم هیجانات است (حشمتی و همکاران .) 010 2،این متغیر روانشناختی متشکللل از دش او ررری در شناسا ایی احساس تا  ،،دش او ررری در
تگیری فکری بیرونی است .این مشخصهها که سازه ناتوانی هیجانی را تشکیل میدهند ،بیانگر نقایصی در
توصیف احساسات و جه 
پردازش شناختی و تنظیم هیجانات میباشند (لومینتو ،) 006 2،17بخصوص در ش کی ماجنا هک یطیار دنچ فیلکت ان ین ناسآ ست         

(اسکاپاز18ا .) 2014 ،ناگویی خلقی را سازهای روانشناختی در نظر میگیرند که آن را میتوان به دو بعد شناختی و خلقی تقسیم ک در ..

بو
بعد شناختی آن با مشکالتی در تشخیص ،ابراز کالمی و تحلیل احساسات مشخص میشود و بعد خلقی آن کاهش سطوح تج را ب ب

تصویرسازی ذهنی از هیجاتات را شامل میشود (وان در ولد .) 2014 ،19افرادی که به ناتوانی هیجانی مبتال میشوند ،قادر به تشخیص

ط با ا
و تمیز دادن هیجانهای خود نیستند و نمیتوانند افکار و احساسات خود را درک و توصیف کنند و در آگاهههی هیجاننی ،ارتباط ط

دیگران و بینش نسبت به احساسات خود نقایصی را نشان میدهند (لی 20و همکاران ، 010 2،ریساردی .) 2015 ،21افراد مبتال به ناگویی

جهای بدنی بهنجار را بزرگ میکنند و نشانههای بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر میکنند .اعتقاددد بررر ای یین استتت کههه
خلقی ،تهیی 
ال بههه ای یین عارضههه بس سسیار تحتتت فشاررر
ت روانپزشکککی است ، ،زی ییرا اف ار ددد مبتال ال
ناتوانی هیجانی ،عامل خطرساز برای بسیاری از اخ الت الت ت
همبستههای جسمانی -هیجانی هستند که به کالم در نمیآیند .این نارسایی مانع تنظ ظظیم هیجاناتتت ش هد  ،،س اگزا ررری موفقی ییت آمی ییز را
تهای غیرکالمی مخربی میزننددد .رفتارها ایی نظی ییر
یسازد .افراد مبتال به ناگویی خلقی برای بیان احساساتشان دست به فعالی 
دشوار م 

ی.) 010 2،22
پاره کردن ،تخریب و شکستن اشیاء ،نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر مثالهایی از این گونه فعالیتتتها ا هس نارس( دنت یی یی
11
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کاکس ،هس و کالین (  ،) 2013پژوهشی را با هدف بررسی ناگویی خلقی و کیفیت زندگی زناشویی با توجه به نقش میانجی احساس
تنهایی و ارتباط صمیمی انجام دادند .نتایج نشان داد که احساس تنهایی و ارتباط صمیمی بطور کامل دارای نقش میانجی بین ن یوگا ی
خلقی و کیفیت زندگی زناشویی میباشد .بطور خاصتر ،ناگویی خلقی باال با احساس تنهایی بیش هک دوب هارمه رت

یمیمص طباور       

شبینی دلزدگ ییوشانز ی   
پایینتر را پیشبینی میکرد و با کیفیت زناشویی پایینتر همراه بود .یاقوتیان ( )4931پژوهشی را با هدف پی 
از روی متغیرهای ناگویی هیجانی و باورهای ارتباطی انجام داد .نمونه پژوهش شامل  306معلم ش ندوب دهشم ره د     یافتهههه اد ناشن ا د   
متغیرهای باورهای ارتباطی و ناگویی هیجانی ،پیشبینی کنن دانعم هد ا تسا ییوشانز یگدزلد ر و    

 28درص یگدزلد سنایراو زا د    

زناشویی را تبیین میکند .همچنین مؤلفههای توقع ذهنخوانی ،دشواری در شناسایی احساسات و کمالگرایی جنسی به ترتیب قادر به
شبینی معنادار دلزدگی زناشویی بودند.
پی 

یکی دیگر از متغیره که بر روی روابط زناشویی و دلزدیگی زناشویی میتواند تاثیرگ ب راذ ا ،دش    باورها ای ارتب طا ییی 23اس ابترا .ت طط طط
ط

یتواند دست مایه شادی یا منبع بزرگ رنج و تألم باشد .ارتباط ،به زن و شوهر این امکان را میدهد که با یکدیگر به بحث
زناشویی م 
و تبادل نظر بپردازند و مشکالتشان را حل کنند .زوجهایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار
یگیرند (یانگ 1998 ،به نقل از عطاردی و همکاران .) 1388 ،به عقیده اپستین (  ) 1986نافذترین و پایدارترین متغیرهای ش هک یتخان   
م 
در ناراحتی زناشویی نهفته میباشند ،باورهای افراطی درباره خود شخص ،شریک زن  تیهام و یگد ت  .تسا ییوشانز تالماع س ریا      
صاحب نظران نیز نشان دادند که متکی شدن به ضوابط یا باورهای غیرواقعی از طرف یکی یا هر دو شریک زندگی احتما ًالًال ناراحتی و
نارضایتی از زناشویی را موجب میشود (سیف بهاری 1383 ،به نقل از سیف و اسالمی .) 1387 ،بی تردید بسیاری از مش شکالت روان ننی
فها یا خواستههایی
ریشه در باورها و افکار غیرمنطقی و غیرواقعی در مورد خود ،دیگران و جهان پیرامون دارد .این باورها دارای هد 
یش نو ددد.
گی م مم 
ت دروآرب ههه نش ند  ،،موجببب آش تف گ گ
تها و ترجیحهایی ضروری نمود پیدا میکنند و در ص رو ت ت
هستند که به شکل اولوی 
باورهای ارتباطی از عواملی است که میتواند اثربخشی یک ارتباط را تضعیف کند و موجب عدم درک درست پیام فرستاده شده یا
جهای آشفته بیشتر عجله و انتقاد میکنند و میخواهنددد یک ککدیگر را
به عبارتی رمزگشایی صحیح آن شود .هنگام بحث و گفتگو ،زو 
تغییر دهند .همچنین مدام به هم گوش نمیدهند و از بحث درمورد مشکالت طفره میروند .از شایعترین مشکالت زوجهای ناراضی،
عدم موفقیت در برقراری رابطة منطقی است (یانگ و النگ 1998 ،به نقل از مشتاقی و همکاران .)2931،جاکوبسن ،والدرسون و م رو
ن مش هک ار یلک    زوجها ای ناراضی
(  ) 1980بر نقش ارتباط منطقی در جلوگیری از بروز دلزدگی زناشویی تاکید میکنند و شایعت یر ن ن
مطرح میکنند ،عدم موفقیت در برقراری رابطه منطقی دانستهاند .چنانچه اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و ی اب طابترا رد ا    
یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه حل مثبتی جهت دستیابی به نیازهایشان نرسند ،استرس ،ناکامی ،سرخوردگی ،خش و م نهایت ًاًا ًاًا
دلزدگی بروز پیدا میکند (نقل از میر احمدی .) 1389 ،از جمله پژوهشهایی که به بررسی باورهای ارتباطی و رابطه آن یاهریغتم اب   
دیگر پرداختهاند میتوان به پیشبینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطی و مهارتهای ارتباطی (اسماعیل پور ،خواجه
و مهدوی ،)2931،کارکردهای جنسی و تعارض زناشویی (اسدی وهمکاران ،)2931،رضایت مندی وصمیمیت زناشووویی (شهرس ینات
وهمکاران ،)1931،سازگاری زناشویی (عربیان ،) 1389 ،کارکرد خانواده و سازگاری زناش یو ی و فیس( 

یمالسا  ،) 1387 ،،،، ،،،احساس تا

مثبت نسبت به همسر (حیدری وهمکاران ) 1384 ،اشاره کرد .لذا باتوجه به اهمی وناخ عوضوم ت ا ع و هد و اذگریثات لما ر و ظفح رد      

Relationship Beliefs
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تداوم آن ،در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی نانز ییوشانز یگدزلد اب     
مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین رابطه وجود دارد؟
رو ش
پژوهش حاضر با توجه به نوع و آرایش متغیرها و اهداف مورد نظر در قالب پژوهش توصیفی همبستگی پی ریزی شد .جامعه آم یرا

ی طب لودج ق   
این پژوهش را کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان ورامین تشکیل دادند .نمونه آم را ی ی

ل ک دهب زکارم هب ه ا یتش      – درم ور تامدخ و هعجارم نیمارو ناتسرهش ینا ا تفایرد یسانشن        
مورگان تعداد  100نفراز زنان متأهل ل

میکردند ،به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند که با توجه به مخدوش بودن  51پرسشنامه ،حجم نهایی نمونه پژوهش هب
 58نفر تقلیل یافت .جهت جمع آوری دادهها از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
ابزار

مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز ( :)CBMمقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خودسنجی است که توسط پاینز (  ) 1996با هدف ف
ف

ل عبارتهاییی
اندازهگیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شد .این پرسشنامه شامل  21ماده است کههه  17م دا ههه آن ش ما ل ل
ی دوب ننن استتت .نم هر
منفی مانند خستگی ،ناراحتی و بی ارزش بودن و  4ماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال دوب ننن و پران ژر ی ی
گذاری این مقیاس در یک مقیاس  7درجهای لیکرت در دامنهای بین ( =1هرگز) تا (=7همیشه) میباشد که آزمودنی تع اد ددد دفعاتتت
یشود و
اتفاق افتاده موارد مطرح شده در رابطه زناشویی خود را مشخص میسازد .نمره گذاری  4ماده نیز به صورت معکوس انجام م 
نمره باالتر آزمودنی در این مقیاس نشانه دلزدگی بیشتر میباشد .در این مقیاس ،نمرات باالتر نشان دهنده دلزدگی بیشتر است و حددد
ل از طری ییق تقس سسیم
باالی نمره 741 ،و حد پایین نمره 21 ،میباشد .برای تفسیر نمرهها باید آنها را تبدیل به درجههه ک ککرد ک ککه ای یین عمل ل
نمودن نمره حاصل شده از پرسش نامه بر تعداد سؤاالت (  21سؤال) به دست میآید .در تفسیر نمرهها ،درجه بیش از  ،5نشانگر موزل
کمک فوری ،درجه  5نشان دهنده وجود بحران ،درجه  4نمایانگر حالت دلزدگی ،درجه  3نشان دهندههه خطردلزدگ گگی و درجههه  2و
کمتر از آن نیز نشان دهنده وجود رابطه خوب است (پاینز 1996 ،به نقل از نادری و همکاران .) 1388 ،نویدی (  ) 1384ضریب پایایی
این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ درمورد042نمونه 0/ 86؛ و ضریب پایایی ب شور هب ا ار ییامزآ ز
چهارماه 0/ 89؛  0/ 76و  0/ 66گزارش کرده است .ضریب پایایی این آزموننن در پژو و یدراطع شه

رد ،کی لصاوف و ود   

همک  نارا ( (  ) 1388زا هدافتسا اب   

آلفای کرونباخ  0/ 79به دست آمد (پاینز 1996 ،به نقل از نادری و همکاران.) 1388 ،
مقیاس باورهای ارتباطی ) :(RBIایدلسون و اپشتاین (  ،) 1982این مقیاس را به منظور اندازهگیری باورهای ارتباطی در زندگگگی
زناشویی ساختند و مظاهری و پوراعتماد (  ) 1382آن را به فارسی برگرداندند .پرسشنامه حاوی  40سؤال و دارای  5خرده مقیاس است
تاند از :باور به «تخریب کنندگی مخالفت» (مفروض )،ه
که پنج باور ارتباطی ناکارآمد (سه مفروضه و دو معیار) را میسنجد که عبار 
«توقع ذهن خوانی» (استاندارد)،باوربه «تغییر ناپذیری همسر» (مفروضه)« ،کمال گرایی جنسی» (معی ب و )،را ا درومرد رو     «تف وا تتتها ای
جنسیتی» (مفروضه) .این پرسشنامه درطیف لیکرت به صورت دامنهای از  = 1کام ًالًال غلط تا  = 5کام ًالًال درست پاسخ داده م ممیشوددد  .اب
جمع زدن نمرات مربوط به عبارات هر خرده مقیاس ،نمره آن خرده مقیاس و با جمع کردن نمرات  5خرده مقیاس ،نمره کل باوره یا
یشود .در این مقیاس نمره باالتر نشان دهنده باورهای ارتباطی غیرمنطقی تراست.
ارتباطی محاسبه م 
همچنین همسانی درونی این مقیاس در پژوهشهای متفاوت بررسی شده است .ایدلسون و اپشتاین (  ) 1982ضررریب آلفا ای کرونباخخخ
پرسشنامه را از  0/ 72تا  0/ 81گزارش کردهاند .پایایی این پرسش مان ههه با ا روش آزموننن -آزم ددجم نو     0/ 81تسا هدمآ تسد هب ،،،،، ،،،،
همچنین ضریب آلفا خرده مقیاس تخریب کنندگی مخالفت  ،0/58توقع ذهن خوانی  ،0/ 76تغییر ناپذیری همسر  ،0/ 72کمال گرایی
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جنسی  0/ 63و تفاوتهای جنسیتی  0/ 56برآورد شد (شایسته و همکاران، 5 38 1 ،ناراکمه و یقاتشم زا لقن هب       .)2931در پژو شه
حیدری وهمکاران (  ) 1381همسانی درونی خرده مقیاسها  0/ 47تا  0/ 70گزارش شده است .در پژوهش مش یقات

وهمک  نارا ( ()2931

روایی سازه  0/ 73و آلفای کرونباخ  0/58بوده است (مشتاقی و همکاران.)2931 ،
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو ( :)TAS-20این پرسشنامه توسط باگبی ،تیلور و پارکر در سال  1994ساخته شد .پرسش ییوگان همان   
خلقی تورنتو یک پرسشنامه خودسنجی و  02سوالی است که سه بعد دشواری در شناس یا ی احساسسسها ا ( 7س اؤ للل) ،درش فیصوت رد یراو   
احساسها ( 5سؤال) ،و تفکر برون مدار ( 8سؤال) را در اندازههای  5درجهای لیکرت از نمره ( 1کام ًالًال مخا فل ) ،تا نم هر ( 5ک ما ًالًالًالًال موافققق)
میسنجد (تقوی و همکاران .)2931 ،در نمره گذاری این مقیاس ،مدستین ،فیرر و مالتی نمرات  60به باال را بههه عن او ننن ن گا ووویی خلق ققی و
ت  60بههه اب الالال را بههه عن او ننن ن گا ووویی
نمرات  52به پایین را به عنوان غیرناگویی خلقی در نظر گرفتهاند .مولر ،آلپرز ،ریم و ساب نیز نم ار ت ت
خلقی باال ونمرات  52به پایین را بههه عن او ننن ن گا ووویی خلق ققی پا ایین در نظررر گرفتهههان  د ((نریم یلعمساروپ و ینا  .)2931،،، ،،تیل راکمه و رو ان   

(  1996؛  ) 1997آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/ 81و اعتبار آزمون – باز آزمون آن را با فاصله  3هفته برا ب رب ا     0/77گ رد .دندرک شراز   
نسخه فارسی مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ،ضریب الفای کرونباخ برای ناگویی خلقی کل و  3زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسها ا،
دشواری در توصیف احساسها و تفکر عینی به ترتیب  0/ 75 ،0/ 82 ،0/58و  0/ 72محاسبه شد که نشانه همسانی درون ب ی ا سایقم نیا یال     
 0/ 80تا 0/ 87

است .پایایی بازآزمایی مقیاس تورنتو در یک نمونه  67نفری از دانشجویان مقطع کارشناسی در دو نوبت با فاص هل  4هفت زا ه
برای ناگویی خلقی و زیر مقیاسهای مختلف آن به دست آمد (تقوی و همکاران.)2931 ،

یافتهها

صهای آماری متغیرهای پژوهش
جدول  -1شاخ 
میانگین

صها
شا خ 
باور به مخرب بودن مخالفت
توقع ذهن خوانی
باور به عدم تغییر پذیری همسر

انحراف معیار

21 / 53

6 / 36

17 / 62

4 / 58

62 / 11

4 / 03

کمال گرایی جنسی

02 / 78

4 / 60

تهای جنسیتی
باور در مورد تفاو 

17 / 68

4 / 56

شناسایی احساسات

02 / 86

6 / 24

توصیف احساسات

16 / 16

3 / 69

تفکر برون مدار

28 / 00

4 / 19

65 / 20

ناگویی خلقی

26 / 14

دلزدگی زناشویی

10 / 79
02 / 37

همانطور که باال جدول نشان میدهد ،شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که میانگین خرده مقیاس باور به مخ بر
بودن مخالفت برابر با  ، 21 / 53خرده مقیاس توقع ذهن خوانی برابر با  ، 17 /62باور به عدم تغیی ریذپ ر ی ب رسمه  ر با ر اب       ،62/ 11کم لا
گرایی جنسی برابر با  ،02/ 78باور درمورد تفاوتهای جنسیتی برابر با  ، 17 / 68شناسایی احساسات برابر با  ،02 / 86توصیف احساسات
برابر با  ، 16 / 16تفکر برون مدار برابر با  ، 28 / 00ناگویی خلقی برابر با  ، 65 /20دلزدگی زناشویی برابر با  26 / 14میباشد.
جدول  -2بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش
متغیرها
باورهای ارتباطی
ناگویی خلقی
دلزدگی زناشویی

چولگی

آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف
آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

کشیدگی

0 / 770

58

0 / 00 2

0 / 113

- 0 / 365

0 / 170

58

0 / 00 2

0 / 471

- 0/ 384

0/ 091

58

0 / 970

0 / 754

0 / 603

جدول باال نتایج مربوط به آزمون کلموگروف – اسمیرنوف را نشان میدهد .همان طور که در جدول مشاهده م ممیشوددد س ینعم حط   
داری هر سه متغیر بزرگتر از  0/ 05میباشد که مبین نرمال بودن توزیع متغیرها میباشد .عالوه بر آزم فورگوملک نو   

– اس ،فونریم
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وضعیت چولگی و کشیدگی متغیرها نیز شاخص معتبری برای ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرها میباشد .در یک توزیع نرم راظتنا لا   
میرود آمارههای مربوط به به چولگی و کشیدگی بین  -1و  + 1قرار داشته باشند .همان طور که در جدول مالحظه میگ در ددد ،مق راد
چولگی و کشیدگی هر سه متغیر مورد بررسی در این پژوهش در دامنه  -1و  + 1قرار دارند و بنابراین توزیع متغیرها نرمال میباشد.
در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری فرض ضضیههاییی پژو و هیزجت دروم شه
تحلیل قرار گرفته است .فرضیههای پژوهش که در این فصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ،در ادامه ذکر شده است:
جدول  -3ماتریس همبستگی مربوط به رابطه بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی
متغیرها

1

مخرب بودن مخالفت

1

باور به عدم تغییر پذیری همسر

* 0/ 25

0/ 17

توقع ذهن خوانی

2
0/ 21

4

3

6

5

1
1

کمال گرایی جنسی

0/ 14

0/ 07

0/ 18

تهای جنسیتی
باور درمورد تفاو 

0/ 21

0/20

0/20

-0/ 13

1

** 0/ 33

0/ 06

* 0/ 25

0/ 09

*0/02

دلزدگی زناشویی

1
1

فرض نخست -بین باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت جو هطبار  ود    

دارد.

جدول باال رابطه بین باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی زنان متأهل را نشان م ممیدهددد .هم هدهاشم لودج رد هک روطنا      م ممیشوددد،
براساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ،بین متغیر دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس مخرب بودن مخالف  ت ( (  ،)r=0/ 33رواب
به عدم تغییر پذیری همسر (  )r=0/ 25و باور در مورد تفاوتهای جنسیتی ( )r=0/02رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .بن ب نیاربا ا هجوت   
به نتایج فرضیه اول تأیید میشود.
جدول  -4ماتریس همبستگی مربوط به رابطه بین ناگویی خلقی و دلزدگی زناشویی
متغیرها

1

مشکل در شناسایی احساسات

1

3

2

4

مشکل در توصیف احساسات

** 0/ 50

1

تفکر برون مدار

*0/62

** 0/ 32

1

ناگویی خلقی

** 0/58

** 0/ 76

** 0/ 64

دلزدگی زناشویی

** 0/ 41

* 0/ 28

-0/ 05

5

1
1

** 0/ 31

فرض دوم -بین ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت رابطه وجود دارد.

جدول باال رابطه بین ناگویی خلقی و ابعاد آن با دلزدگی زناشویی زنان متأهل را نشان میدهد .هم هدهاشم الاب لودج رد هک روطنا      

میشود ،بین متغیر دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس مشکل درشناسایی احساسات (  ،)r=0/ 41مشکل در توصیف احساس  تا ( ( )r=0/ 28
و نمره کلی ناگویی خلقی (  )r=0/ 31رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .بنابراین باتوجه به نتایج فرضیه دوم تأیید میشود.
جدول  -5جدول ماتریس همبستگی مربوط به رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی
متغیرها

1

مخرب بودن مخالفت

1

باور به عدم تغییر پذیری همسر

* 0/ 25

0/ 17

کمال گرایی جنسی

0/ 14

0/ 07

توقع ذهن خوانی

2
0/ 21

3

5

4

6

1
1
0/ 18

1

تهای جنسیتی
باور درمورد تفاو 

0/ 21

0/20

0/20

-0/ 13

1

ناگویی خلقی

0/ 07

* 0/ 25

0/20

0/ 11

* 0/ 19

1
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فرض سوم -بین باورهای ارتباطی با ناگویی خلقی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت رابطه وجود دارد.
جدول باال رابطه بین باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی زنان متأهل را نشان میدهد .همانطور که در جدول باال مشاهده میشود بین
متغیر ناگویی خلقی و خرده مقیاس توقع ذهن خوانی (  )r=0/ 25و باور در مورد تفاوتهای جنسیتی (  )r=0/ 19رابط راد ینعم تبثم ه    
وجود دارد .بنابراین باتوجه به نتایج فرضیه سوم تأیید میشود.
به منظور بررسی دقیقتر رابطه بین متغیرها و نیز تشخیص سهم هر یک از متغیرهای پیش بین (باورهای ارتب رد )یقلخ ییوگان و یطا   
تبیین متغیر مالک (دلزدگی زناشویی) از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده است که نتایج آن در جداول  6تا  10قا لب
مشاهده است:
جدول  - 6خالصه ضریب همبستگی باروهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی
 Rضریب همبستگی
0/ 165

 R2مجذور ضریب همبستگی
0 / 315

ضریب تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد
17 / 73

0 / 342

فرض چهارم -بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

رابطه وجود دارد.

نتیجه جدول باال نشان میدهد که ضریب همبستگی بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان متأهل برابر با / 56
شبینی و تبیین میکنند.
یباشد و این متغیرها در مجموع  31 / 5درصد از واریانس متغیر دلزدگی زناشویی را پی 
0م 
جدول  -7خالصه تحلیل رگرسیون برای ارتباط باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی
مجموع مجذورات

م دل

درجه آزادی
8

 - 1اثر رگرسیون

10978 / 57

اثر باقی مانده

23881 / 74

76

جمع

34860 / 31

84

میانگین مجذورات

F

معناداری

1372 / 32
4 / 37

314 / 23

0 / 001

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ارتباط باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان متأهل معنی دار است و
شبینی میکنند.
مدل از نظر آماری معنی دار است .بنابراین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی ،دلزدگی زناشویی را پی 
جدول  -8ضرایب تحلیل رگرسیون تأثیر باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل
مؤلفهها

ضرایب معیار نشده

تشخیص هم خطی چندگانه

ض رایعم بیار       
شده

نسبت t

س ینعم حط     
داری

مقدار ثابت
مخرب بودن مخالفت

B
63 / 64
- 0 / 59

Std.Error
24 / 08

β
-

2 / 64

0 / 543

0 / 183

- 1 / 697

tolerance

VIF

0 / 010
0 / 920

0 / 777

1 / 29

ذهن خوانی

0 / 38

0 / 724

0 / 090

0 / 5 88

0 / 973

0 / 378

1 / 51

عدم تغییر پذیری همسر

-0 / 98

0 / 125

0 / 193

- 1 / 478

0 / 037

0 / 948

1 / 18

کمال گرایی جنسی

0 / 72

0 / 974

0 / 162

1 / 105

0 / 138

0 / 769

1 / 30

تفاوتهای جنسیتی

-0 / 33

0 / 644

0 / 470

-0 / 738

0 / 463

0 / 309

1 / 11

مشکل در توصیف احساسات

0 / 54

0 / 951

0 / 097

0 / 565

0/ 475

0 / 304

3 / 29

تفکر برون مدار

- 1 / 54

0 / 2 69

0 / 317

- 2 / 622

0 / 920

0 / 444

2 / 25

0 /993

0 / 451

2 / 133

0/ 036

0 / 202

4 / 96

ناگویی خلقی

0 / 58

جدول شماره باال متغیرهایی که وارد تحلیل رگرسیون شدهاند را نشان میدهد .با توجه به جدول ،متغی ریغتم نیلوا یقلخ ییوگان ر

   

پیش بین دلزدگی زناشویی (  ،) p<0 / 001 ,beta=0/ 451خرده مقیاس تفکر برون مدار دومین متغی یپ ر ش  نیب  ((( (((( 0 / 001 ,beta=0/ 317
< ،)pخرده مقیاس باور به عدم تغییر پذیری همسر س  ییوشانز یگدزلد نیب شیپ ریغتم نیمو (((((( (((((((  ) p<0 / 001 ,beta=0/ 193و هب رواب   
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بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و...

مخرب بودن مخالفت چهارمین متغیر پیش بین (  ) p<0 / 001 ,beta=0/ 183میباشند .بنابراین با توجه به نت هوژپ مراهچ هیضرف جیا ش     
تأیید میشود .همچنین شاخصهای هم خطی چندگانه نیز در  toleranceبیشتر از  0/2و در  VIFکمتر از  10میباشد .نیا هب هجوت اب     
صها مفروضه هم خطی رعایت شده است.
شاخ 
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت رابطه وجود دارد.
براساس یافتهها بین باورتخریب کنندگی مخالفت ،باورعدم تغییر پذیری همسر و باور تفاوتهای جنسیتی با دلزدگی زناش یو ی هطبار    
مثبت معنادار وجود دارد .لذا براساس یافتههای بدست آمده ازپژوهش حاضر ،پاسخ فرضیه اول مثبت است .نتایج حاص شهوژپ زا ل   
حاضر با یافتههای پ  سومرود و کوما

(( (((  ،) 2015اسالوینس تیکدراز و نیک   

– م وچا للل یتین ( ،)2 01 2پا اینز و همک  نارا ((  ،) 2011بیکررر

ل (  ،) 1991یاقوتیاننن ( ،)4931ک شی
(  ،) 2009واندر (  ،) 2009استاکرت وبورس سسیک (  ،) 2003م و رلو وانزیل ل

باف  نا (( ،)3931خدابخشی

( ،)2931شهرستانی وهمکاران ( ،)1931عربیان (  ،) 1389آذریان (  ) 1388همسو م ممیباشددد .در دالی  نیا ل ن جیات     م ممیت او ننن گف هک ت   
باورهای تخریب کنندگی مخالفت ،باورعدم تغییر پذیری همسر و باور تفاوتهای جنسیتی با دلزدگی زناشویی رابطه معنادار داشت.
همچنین نتایج نشان داد که بین ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداش جو هطبار ت و راد د د ساسارب      .
یافتهها بین متغیر دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس مشکل درشناسایی احساسات ،مشکل در توصیف احساساتتت و نم ییوگان یلک هر    
خلقی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .لذا براساس یافتههای بدست آمده ازپژو مود هیضرف خساپ ،رضاح شه .تسا تبثم

جیاتن       

حاصل از پژوهش حاضر با یافتههای کاکس ،ه و س کا للل ین (  ،) 2013بیکررر (  ،) 2009اس و رزتیپ همک  نارا ((  ،) 2005یاقوتی  نا ( (،)4931
کیان فرد ،نادری نوبندگانی و جعفریان ( ،)3931نریمانی و پوراسمعیلی ( ،)3931کرمی ،مؤمنی و زک ی ی ی (( ((( ،)2931ن و نیرمث یرو
نرگسی ( ،)2931امانی ( ،)1931شبیه خوانی ( ،)0931ادیب راد ( )5 38 1همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان به ای شا هتکن ن ا هر    
نمود که افراد دارای ناتوانی تشخیص ،شناسایی و ابراز هیجانات ،قادر به ایجاد و حفظ روابط مفید و مؤثر با دیگران نیستند و درنتیجه
کاهش تعامل اجتماعی و عدم رضایت از کیفیت و کمیت روابط ،بخص ار ییوشانز طباور صو

هبرجت      م ممیکننددد .درواقععع یکییی از

تهای مورد نیاز زندگی هر فرد توانایی آگاهی ازهیجانات خود است .این توانا اییها ا بههه فرددد کم ممک م ممیکنددد تا ا بههه
مترین مهار 
مه 
تواناییها و ضعفها و سایر خصوصیات خود آشنا شده و با آگاهی عمیق از خود و دیگران وارد مراحل مختلف زندگی شود (موتنا
و جنگوز .) 2007 ،افراد دارای ناگویی خلقی در بازشناسی و توصیف عالئم هیجانهای شخصی و به هم پیوستگی احساساتشان مشکل
قهای آنه ودحم ار ا د    م ممیس زا ددد .مطالعاتتت نشاننن دادهانددد کههه همس ار ننن
جدی دارند و این امر بازخوردها ،احساسات ،تمایالت و سائ 
ناسازگار در شناسایی هیجانهای خاص تجربه شدة همسرشان ،به هنگام بروز تعارض ،با مشکالت ویژهای مواجهاند .یافتهههها ا بررر ایننن
ی شوددد و زوجها ای دارای
ض و گدزلد زورب یی ییی زناش یو ی ی
ضاند که ادراک هیجانی اشتباه ممکن است به طور مستقیم موجببب تع را ض ض
فر 
توانایی ادراک هیجانی باال ازدواجی شادتر دارند .درواقع ،چنین تفاوتهایی در توانایی هیجانی به طور پایا با موضوعاتی که ممکننن
است به عنوان پیامد انطباقی و مطلوب زندگی محسوب شود یعنی رضامندی و ثبات زناشویی ،رابطه دارند .ازدواج ،فییی نفسههه یک ک
ک
زمینه غنی از هیجان است و شادکامی و رضایتمندی زناشویی با توانایی شناسایی ،فهم و ادراک صحیح هیجانها در خود و دیگ ار ننن
مرتبط است (صادقی 1380 ،به نقل از امانی.)1931،
همچنین نتایج نشان داد که بین باورهای ارتباطی با ناگویی خلقی زنان مراجعه کننده به مراک سارب .دراد دوجو هطبار تشادهب ز اس      
یافتهها بین متغیر ناگویی خلقی و خرده مقیاس توقع ذهن خوانی و باور در مورد تفاوتهای جنسیتی رابطه مثبت معن  دوجو راد ی د .درا   
لذا براساس یافتههای بدست آمده ازپژوهش حاضر ،پاسخ فرضیه سوم مثبت است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافتههای کاکس،
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هس و کالین (  ،) 2013اسپیتزر و همکاران (  ،) 2005یاقوتیان ( )4931همسو میباشد .در تبیین این یافته ،همان گونه که قب ًالًال اشاره ش ،د
نداشتن درک درست از تفاوتهای شناختی ،داشتن انتظار یکسان از هردوجنس ،اصل دانستن دالی و یتشرس ل

 یدازردام در جیا اد     

رفتارها و گرایشها ،موجب انتظارات غیرواقع بینانه و از بین رفتن امید به بهبود و تغییر دیگری میشود .چرا که هرکدام انتظ دنراد را   
که همسرشان در موقعیتهای مختلف همانند دیگری عمل کند ،بدون توجه به اینکه زنان و مردان شیوههای ارتباطی متف .دنراد یتوا   
زنها به صحبت کردن و مشورت عالقه مندند درحالی که مردها ترجیح میدهند که زنها رد یاج هب د د دوخ تالکشم ندرک ل

ار      

صریح بیان کنند و راه حل بخواهند (بک 1380 ،به نقل از حیدری و همکاران .) 1384 ،زنها از اینکه شوهرانشان با آنها درد دل کنند
و از اسرارشان حرف بزنند لذت میبرند و برعکس از لب فرو بستن شوهر و از عدم ا  تاساسحا زارب

اا اااو ناراحت

م ممیش نو ددد .درچن نی

شرایطی عدم توجه به تفاوتهای جنسی و رفتاری منجر به ایجاد احساسات منفی در زن میشود که به نوبه خ دو م ممیتوانددد رفت یو را
نسبت به همسرش را تحت تأثیر قرار دهد (حیدری و همکاران .) 1384 ،توقع ذهن خوانی یکی دیگر از رایجترین باورهای ناکارآمددد
روابط زناشویی است .به اعتقاد بک ،همسران در روابط ناموّفّفق زناشویی ،بی آنکه برای مشکالت خود دالیل محکمی داشتههه باش ،دن
ی همسررر خوددد زمین اس ه زز ززز اصلییی گرفتاررری و
براساس نتیجه شتابزده ،برخی از انگیزههای منفی و بد خواهانه را با ویژگیهای شخص تی ی ی
ی م ممیزننددد تا ا از ایننن طریققق بتواننددد ع ّلّلتییی رب اای افکاررر و
ی و پیش یوگ ی ی
یکنند .درواقع آنها دست بههه ذهننن خ ناو ی ی
ناخشنودی قلمداد م 
سهای ناخوشایند خود فراهم آورند (به نقل از مشتاقی و همکاران .)1931 ،به نظر برخی از محققین شکلگیری این باور به این
احسا 
دلیل است که زن و شوهر به علت وابستگی عمیقشان به یکدیگر و باورهایی که نسبت به نقشهای زن و شوهری دارنددد معتقدنددد کههه
همسرشان باید قادر باشد نیازهای او را درک کند و درواقع باید بتواند ذهن خوانی کند .به این ترتیب هر روز بر فهرست بلند الاب ییی
احساسات ،نیازها و نگرانیهای فرد که مدتها راجع به آن حرفی نزده و فکر میکند همسرش باید آنها را بداند ،اض فا ههه م ممیشوددد و در
صورت برآورده نشدن آنها فرد همسر خود را به بی تفاوتی محکوم کرده ،در نتیجه رابطه زناشویی رفته رفته رو به سردی و نارضایتی
ی و پیش یوگ ی ی
ی
یگذارد .گاتمن و کروکوف (  ) 1993نیز اعتقاد دارند زوجهای آشفته هنگام گفتگو ،با توجه با تاکید بر ذهننن خ ناو ی ی
م 
موافقت و مخالفت همسر ،همواره ازهم شکایت میکنند بی آنکه بدانند واقعًاًا در ذهن و فکر یک گید ررر چههه م ممیگ رذ ددد (شهرس و ینات
همکاران .)1931 ،وجود چنین باورهای ناکارآمدی در روابط زوجین میتواند موجب کاهش ابراز هیجانات ،احساس خشم و شکست
و تجربه تنش در روابط زناشویی شود .چنانچه فرد قادر به تخلیه هیجانهای منفی و هیجان ناشی از تنش و دوشن اه

نتوانددد احساساتتت

منفی خود را به صورت کالمی بیان کند ،جزء روان شناختی سیستمهای ابراز هیجان و پریشانی روانی از جمله افسردگی و اض ارط ببب
ییابد وترکیب عوامل روانشناختی مانند عدم درک از سوی همسر و عوامل جسمی روز به روز موجب فاصله بیش نیجوز رت   
افزایش م 
از یکدیگر شود.
همچنین نتایج نشان داد که بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کنن دهب زکارم هب هد ا هطبار تش      
وجود دارد .براساس یافتهها متغیر ناگویی خلقی اولین متغیر پیش بین دلزدگی زناشویی ،خرده مقیاس تفکر ریغتم نیمود رادم نورب    
پیش بین ،خرده مقیاس باور به عدم تغییر پذیری همسر سومین متغیر پیش بین و باور به مخرب بودن مخالفت چهارمین متغیر پیش نیب
دلزدگی زناشویی میباشند .لذا براساس یافتههای بدست آمده ازپژوهش حاضر ،پاس سا تبثم مراهچ هیضرف خ ت زا لصاح جیاتن         .

پژوهش حاضر با یافتههای اسالوینسکین و زاردکیت – ماچولیتین ( ،)2 01 2واندر (  ،) 2009مولر و وانزی  ل ((  ،) 1991یاقوتی  نا ((،)4931
امانی ( ،)1931شبیه خوانی ( ،)0931حیدری ،مط دامتعاروپ و یرها    (  ) 1384همس ب و و ا هوژپ جیاتن  ش     

خدابخش شی ( )2931ناهمسو

یباشد .در دالیل این نتایج می تون گفت که ،بی تردید بسیاری از مشکالت روانی ریشه در باورها و افکار غیرمنطق ققی و غیرواقع ععی
م 
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بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و...

ی
جیحه یا ی ی
فها یا خواستههایی هستند که به شکل اولویتها ا و ترج ج
در مورد خود ،دیگران وجهان پیرامون دارد .این باورها دارای هد 
یکنند و در صورت برآورده نشدن ،موجب آشفتگی میشوند.
ضروری نمود پیدا م 
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