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 04-25، صفحات 6931ماه  فروردین، ششم، شماره دوممجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، دوره  

 چکیده

 ندوآبایمعلمان شاغل در مدارس شهرستان م ییزناشو یبا دلزدگ یجانیه ییو نارسا یتاب آوربین رابطه  یبررسپژوهش حاضر 

ان معلمان شاغل )متاهل( شهرست حاضر را قیتحق یآمار جامعهپرداخته است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. 

له ای استفاده شده است. چندمرحخوشه ای نفر از  طریق نمونه گیری  222میاندوآب تشکیل شده است. از طریق جدول مورگان 

نارسایی  پرسشنامه ، (cd-risc)دیویدسون -تاب آوری كانر ،( پانیزCBM)ییزناشو یدلزدگ اسیمقاز برای جمع آوری اطلاعات 

( می باشد 71/2)نارسایی هیجانی(، 78/2)تاب آوری(، 39/2)استفاده شده است. پایایی دلزدگی زناشویی برابر با هیجانی تورنتو 

نتایج حاصل استفاده شده است.  spss21گانه در نرم افزار چند  ونیرگرس آزمون همبستگی پیرسون و ازبرای تجزیه وتحلیل داده ها 

ی وجود معنی داررابطه مثبت و  دلزدگی زناشویی معلمان شاغل با (،26929(، نارسایی هیجانی)264.0نشان داد كه بین تاب آوری)

مان شاغل معل ییزناشو یدلزدگدر پیش بینی  یجانیه ییو  نارسا یتاب آورمتغیرهای كه نشان داد  گانهچند  رگرسیون جینتا دارد.

 نقش دارند. 

 ییزناشو یدلزدگ ی،جانیه یینارسا  ی،تاب آور کلمات کلیدی:
 

 6931 ماه فروردین، ششم، شماره دومدوره مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 
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 مقدمه

دلزدگی وضعیت دردناكی است كه كسانی را كه توقع دارند عشق رؤیایی به زندگیشان معنا ببخشد، متاثر می سازد. دلزدگی هنگامی 

( 2229)1از نظر لینگان بروز می كند كه متوجه می شوند علی رغم تمام تلاش هایشان، رابطه شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد. 

از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی است كه از عدم تناسب بین توقعات و واقعیت ناشی می شود. دلزدگی به علت ناكامی دلزدگی 

در عشق بروز می كند و پاسخی است در برابر مسائل وجودی. انباشته شدن فشارهای روانی تضعیف كننده عشق، افزایش تدریجی 

ک به بروز دلزدگی كمک می كند. عوامل زیادی در به وجود آمدن دلزدگی خستگی و یکنواختی و جمع شدن رنجش های كوچ

زناشویی دخالت دارد از جمله این عوامل استرس ها و فشارهای شغلی است كه شکل افراطی آن فرسودگی یا دلزدگی شغل نام 

 شرایط تهدید كننده تاب آوری را یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با (.1971،ترجمه شاداب ،.2،133دارد)پاینز

به شرایط ناگوار )آسیب ها و تهدیدات( می داند. البته  تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واكنش (2223)9والر. تعریف نموده اند

ننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناك نمی باشد، شرایط تهدید ك تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا

 -شركت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد دربرقراری تعادل زیستی  بلکه

تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد  اكثر پژ وهشگران بر این باورند كه(. 4،2229كانرو دیوید سون)روانی، در شرایط خطرناك است

در زمینه تأثیر مثبت تاب آوری بر  (2223)0(. ولف2221ماستن، و1331گارمزی،)باشدوشناختی می های مثبت هیجانی، عاطفی

 له،ئتاب آور كه سلامت روان را ارتقا می بخشد، مانند توان اجتماعی، توانمندی در حل مس های اساسی افراد سلامت روان بر ویژگی

وجود دارد كه چنین  البته در زندگی همه ما، موقعیت هایی خودگردانی و احساس هدفمندی و باور به آینده ای روشن تأكید دارد.

اختلالهای روانی در آیند، نوع، تعداد، شدت و طول مدت آنها به  احساسات منفی را تجربه می كنیم، اما اگر این حالات به صورت

وان شاخص عصبیت یا ر در مقابل، افرادی كه در یان بهنجار زندگی و سلامت روانی فرد آسیب می رسانندجر حدی می رسند كه به

می روند. این افراد معمولًا آرام، دارای خلقی یکنواخت و راحت بوده  نژندی نمره پایینی دارند، از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار

هیجانی به  پایداری کل رفتاری با موقعیت های سخت رو به رو شوند. به نظر می رسد،بدون برآشفتگی و مش و به آسانی می توانند

 به علاوه، اهمیت ناپایداری هیجانی)شامل اضطراب، خشم، افسردگی، عنوان یک شاخص سلامت روانی مد نظر قرار گرفته است.

جوانی بر ضرورت این دوره  شخصیت، در  هوشیاری به خویشتن، تکانشوری و آسیب پذیری از استرس(، به عنوان یک عامل

( تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل .222).كانر. (1939صفاری نیا،)پژوهش افزوده است

ه می رود ك استرس زا و عواملی كه سلامت روانی زوجین را تهدید می كند، تعریف كرده است. تاب آوری در مورد كسانی به كار

                                                           
1 .Lingan 
2 .paynez 
3 .Walle 
4 . Conner Davidson 
5 .Velf 
6 .Caner 
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در معرض خطر قرار می گیرد ولی دچار اختلالات روانشناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود كه افراد در شرایط دشوار و 

با وجود عوامل خطر، از ظرفیتهای موجود خود در دست یافته موفقیت و رشد زندگی فردی استفاده كنند و از این چالش ها و 

برای توانمند كردن خود بهره برند. دلزدگی حالت دردناك فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است كه آموزن ها به عنوان فرصتی 

كسانی را متاثر می سازد كه توقع دارند عشق رویایی  به زندگی شان معنا ببخشد. این حالت زمانی بروز می كند كه انها متوجه می 

، .133؛ پاینز،2،2229؛پاینز و نانز2224، 1داده و نخواهد داد)وان پلتشوند علی رخم تلاش های شان رابطه شان به زندگی معنا ن

( قربانیان دلزدگی 9،1971(. دلزدگی شغلی از جمله آثار استرس شغلی است كه از كار زیاد ناشی می شود) فلچر1971ترجمه شاداب، 

( در یک مطالعه میدانی از 2223)4دورزشغلی ممکن است احساس ناراحتی كنند و در زندگی شخصی كامروا نباشند. برك، ویر و 

جفت زن ومردرا به طور مستقل در رابطه با دامنه گسترده ای از مسائل مورد پژوهش قرار  70مدیران ارشد و همسران آنها تعداد 

سران پایین مداده اند. نتایج این مطالعه این نظر را تایید كرد كه هرچه فشارهای شغلی شوهران بیشتر باشد سطح رضایت و سلامت ه

وز می های زندگی بردلزدگی زناشویی به علت مجموعه ای از توقعات غیر واقع گرایانه و تفکرات غیرمنطقی و فراز نشیب تر است.

. بر خلاف عقیده اغلب روبکردها بالینی كه در زوج درمانی استفاده می شود، دلزدگی زوج ها به علت وجود (1931اعزازی،كند )

ر دو نفر نیست. دلزدگی از عشق یک روند تدریجی است، به ندرت به طور ناگهانی بروز می كند. در واقع اشکال در یک یا ه

صمیمیت و عشق به تدریج رنگ می بازد و به همراه ان خستگی عمومی عارض می شود كه در شدید ترین نوع آن دلزدگی با 

دهد كه ویژگی های تاب آوری فردی قش مهمی در رضایت (. یافته ها نشان می 1972فروپاشی رابطه برابر است)زنده جانی،

 ؛2211،.برادی ؛ نف و0،2212و همکاران زناشویی، روابط زوجین، كاهش استرس های زناشویی و افزایش هیجانات مثبت دارد)هابر

رابر عوامل استرس زا، (. با ارتقای تاب آوری فردی، می توان در ب3،2220؛بودنمن وهمکاران.7،222؛ گراهام وكنلی.8،222لاتتیلدی

اضطراب آور و همچنین عواملی كه مسبب به وجود امدن بسیاری از مشکلات روانشناختی می شود؛ از خود مقاومت نشان داده و 

(. ویژگی های تاب اوری، پیوندهای خانوادگی و شبکه اجتماعی را تقویت 2224؛ ویلسون و همکاران، .222بر انها غلبه كرد)كانر،

 پایداری و ثبات شخصیت، گسترده ابعاد جمله از(. 2227ث ارتقاء مضاعف تاب اوری می شود)بالدوین و همکاران، كرده و باع

 خشم، احساس برانگیختگی، غم، ترس، همچون منفی هیجانات و احساسات داشتن .باشد هیجانی می ناپایداری برابر در هیجانی

 باشد، ناپایدارتر هیجانی لحاظ از كه فردی .دهند تشکیل می را هیجانی ناپایداری اساس فراگیر، و دائمی كلافگی احساس گناه،

 انطباق ضعیف درجه و باشد داشته ها تکانه كنترل در كمتری قدرت و بوده غیرمنطقی دارای باورهای كه دارد وجود بیشتری احتمال

                                                           
1 .Van oelt 
2 .Paynez& nanz 
3 .Felcher 
4 .Berk, virez& dorz 
5 .Haber et al 
6 .Nef& beradi 
7 .Lattlidi 
8 .Gherham vaklnli 
9 .Bodnmen et al 
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ساز و كار ذاتی خود اصلاح گری "تاب آوری را  1ورنر و اسمیت. (.197آتش روز،دهد) نشان خود از محیط و دیگران با تری

می دانند.افزون بر آن به باور ورنر تاب آوری صرف نظر از خطرات تهدید كننده،عاملی بالقوه در همه افراد برای تغییر است.  "انسان

ری كه له عوامل دیگبلاك بر این باور است كه تاب آوری،توانایی سازگاری سطح كنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد. از جم

می تواند در دلزدگی زناشویی تاثیر داشته باشد، كاركرد خانواده و تاب آوری فردی است كه در دلزدگی زناشویی به طور مستقیم به 

 ییزناشو یدلزدگ سهیمقا( با 1939ی)سهرابی،سادات مطهر ی،لیوك ،بهزادپور( 2211)2گارمزی و ماستن آنها پرداخته نشده است.

 یدلزدگ ینیبشیدر زنان بارور و نابارور و پ یآورو تاب ینداریبا د ییزناشو یدلزدگ نیب یرابطه یور و نابارور، بررسزنان بار

دارد.  ریتأث ییزناشو یبر دلزدگ یپژوهش نابارور جیاساس نتا بردر زنان نابارور بود.  یآورو تاب یندارید زانیبر اساس م ییزناشو

 یرآوتاب یهاآموزش مؤلفه نیرا كاهش دهد. بنابرا ییزناشو یدلزدگ تواندیدر زنان نابارور م یآورو تاب یندارید زانیم نیهمچن

ررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاب (ب1973سیمایی) كمک كند. ییزناشو یبه كاهش دلزدگ تواندیم یندارید شیبر افزا دیو تأك

پسر( دوره كارشناسی به  122دختر و  1.2دانشجوی دختر و پسر) 272مطالعه آوری باسلامت روانی در دانشجویان بود. دراین 

 .روش خوشه ای چند مرحله ای از دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند. نتایج بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود

بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای كاركرد خانواده،  تدوین الگویی برای پیش( 1932)فلسفی نژاد ،شفیع آبادی ،نوابی نژاد ،عبادت پور

تاب آوری فردی و باورهای معنوی انجام شد. روش پژوهش همبستگی است. نتایج نشان داد كه تاب آوری فردی، باورهای معنوی 

كرد خانواده بر كارو كاركرد خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم در كاهش دلزدگی زناشویی موثر است. اما تاثیر تاب آوری فردی 

در كاهش دلزدگی زناشویی بیشتر است. بنابراین توجه به نقش تاب آوری در كاركرد زناشویی و شیوه های افزایش تاب آوری در 

( در تحقیقی به بررسی رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری با 1977شاكری نیا و محمدپور ) .زوجین مفید به نظر می رسد

نفر پرداخته اند. بنابر نتایج این پژوهش بین تاب آوری و سلامت  1.وهنوردان پسر شهر رشت با حجم نمونه سلامت روان در ك

در تعامل با شیوه های فرزند پروری  تاب آوریپژوهش خود اثر   در (1972اسماعیلی)( وجود دارد. 834/2روان همبستگی معنادار )

ه دانش آموزانی ك تاب آوریرا بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد كه میانگین نمره 

( در مطالعه 2223پاینز) درس مهارت های زندگی را گذرانده بودند، بیشتر از دانش آموزانی بود كه درس مذكور را نگذرانده بودند.

ای به بررسی رابطه بین دلزدگی و كیفیت رابطه زوجی صورت گرفته است نشان داد كه افرادی كه در محل كارشان تحت استرس 

بودند اما احساس می كردند توسط همسرانشان حمایت می شوند قادر بودند با این موقعیت شغلیکه در غیر این صورت تحمل 

ها حاكی از این است كه دلزدگی بیشتر ناشی از مسائل زناشویی است.  همچنین پژوهش حاضر در پی  ناپذیر بود كنار بیایند.یافته

تان معلمان شاغل در مدارس شهرس ییزناشو یبا دلزدگ یجانیه ییو  نارسا یتاب آور نیب ایآپاسخگویی به سوال زیر می باشد كه 

 رابطه وجود دارد؟ اندوآبیم

                                                           
1 .Verner& smith 
2 . Garmezy & Masten 
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 پژوهشروش 

 تشکیل میاندوآب شهرستان(متاهل) شاغل معلمان را حاضر تحقیق آماری جامعه.. باشد می همبستگی نوع از توصیفی، تحقیق روش

 جدول به توجه با. دهد می تشکیل 1930 سال در( متاهل)معلمان از نفر 002 وپرورش آموزش از آماده بدست آمار طبق. است شده

 اطلاعات اوری جمع برای..است شده انتخاب ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش از نمونه صورت به آنها نفر 222 مورگان

 شناسی، وظیفه دوستی، نوع) افراد رفتار ابعاد ارزیابی آن هدف و بوده سوال 22 دارای CBM زناشویی دلزدگی پرسشنامه از

.یک.دارای.آن.كه.داد.نشان زناشویی دلزدگی مقیاس اعتبار.ضریب.ارزیابی ..است( مدنی فضیلت مهربانی، و ادب جوانمردی،

 تایید هب مثبت ارتباطی های ویژگی با منفی های همبستگی وسیله به روایی است 32/2 و 74/2 دامنه.در.متغیرها.بین.درونی.همسانی

 20 ابزار یک پرسشنامه این. است شده ساخته2229 سال..cd-risc..دیویدسون -كانر آوری تاب ی پرسشنامه  و. است رسیده

 آزمودنی آوری تاب نمره حداقل. سنجد می  چهار تا صفر از لیکرت ای درجه پنج های اندازه در را آوری تاب سازه كه است سؤالی

 و. آمد بدست 78/2 با برابر كرونباخ آلفای ضریب  طریق از آزمون پایایی. باشد می  صد وی نمره حداكثر و صفر مقیاس این در

 مقیاس با كه دارد سئوال 22 پرسشنامه این. است شده ساخته.2220.و استروالد ریف، توسط تورنتو هیجانی نارسایی پرسشنامه

 اتوانین احساسات، شناسایی در ناتوانی عامل سه و میشود داده پاسخ( وجه هیچ به و حدودی تا كاملا،) تروگت درجهای سه لیکرت

 تحقیق یها فرضیه برای اطلاعات تحلیل و تجزیه برای.  دهد می قرار ارزیابی مورد را عینی تفکر سبک و احساسات توصیف در

 .است شده  استفادهSpss21. افزار نرم در متغیره چند رگرسیون و پیرسون همبستگی از

 یافته ها

 ت.  درج شده اس زیراسمیرنوف استفاده شده كه نتایج در جدول  -برای بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون گالموگراف

 اسمیرنف مربوط به نرمال بودن متغیرهای اصلی در نمونه مورد نظر -آزمون کولموگروف .1جدول 

 یجانیه یینارسا یتاب آور دلزدگی زناشویی آزمون

Z 190/2 187/2 2/.12 اسمیرنف -كولموگروف 

 2/.4 2/.0 29/2 سطح معنی داری

استفاده شد كه نتایج نشان داد كه مقدار سطح معناداری در آزمون اسمیرنف  -ها از آزمون كلموگروفبرای بررسی نرمال بودن داده

توان از آزمون همبستگی و تحلیل گردد و میها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد میتر است؛ لذا توزیع دادهبزرگ 20/2فوق الذكر از 

 رگرسیون استفاده كرد. 
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 بین مولفه های تاب آوری و دلزدگی زناشویی معلمان شاغل شهرستان  میاندوآب رابطه وجود دارد. فرضیه یک:

ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های تاب آوری و دلزدگی زناشویی معلمان شاغل -2جدول  

 7 8 . 0 4 9 2 1 متغیرها

        1 دلزدگی زناشویی

       1..483. شایستگی

      1 .217. -122. استحکام شخصی

     1 ..04. ..04. .248. یشخص زیاعتماد به غرا

    1 .207...498...97.. .984. یتحمل عواطف منف

   1...08...123..291....983...941. مثبت عواطف رشیپذ

  1 *023...077...410...194...48....108. روابط ایمن

 1 .840...041. .000. .173. -147...24.. .819. مهار و معنویت

P<0/05,**P<0/01)آزمون دو دامنه(* 

(،اعتمادبه -/122( و استحکام شخصی)r=0/479شایستگی) دهد بین مولفه های تاب آوری،نشان می 2نتایج ارائه شده در جدول 

 (، r=0/157(، روابط ایمن )r=0/341پذیرش مثبت عواطف ) (،r=0/374(، تحمل عواطف منفی)r=0/247غرایز شخصی)

 ییزناشو یدلزدگ و یتاب آور یمولفه ها نیب( همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. بعبارت دیگر r=0/713مهار و معنویت)

 دارد. اندوآبیممعناداری  رابطه مثبت ومعلمان شاغل شهرستان 

 میاندوآب رابطه وجود دارد.یی معلمان شاغل شهرستان  زناشو یدلزدگهای نارسایی هیجانی و فرضیه دوم: بین  مولفه

 ییزناشو یو دلزدگ یجانیه یینارسا های مولفهضریب همبستگی پیرسون بین  .3جدول

 سبک تفکر ناتوانی در توصیف احساسات   شناسایی احساسات ییزناشو یدلزدگ متغیرها

    1 ییزناشو یدلزدگ

   1....03. شناسایی احساسات

  1 ..322. ..488. ناتوانی در توصیف احساسات  

 1 ..723. ...70. ..1.0. سبک تفکر

P<0/05,**P<0/01)آزمون دو دامنه(* 

 ناتوانی در توصیف احساسات( و r=0/596دهد بین دلزدگی زناشویی با شناسایی احساسات )نشان می 9نتایج ارائه شده در جدول

 یلزدگد بعبارت دیگر بین مولفه های نارسایی هیجانی و( همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. r=0/165) سبک تفکر(، 477/2)

 دارد. رابطه مثبت ومعناداری اندوآبیمعلمان شاغل شهرستان م ییزناشو



 موحد و  همکار                                                                                                     معلمان  ییزناشو یبا دلزدگ یجانیه ییو  نارسا یرابطه  تاب آور یبررس 

  

 
 .4                                                                                                                         6931ن ماه ، فروردیششمدوره دوم، شماره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 

آوری ونارسایی هیجانی و دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس شهرستان میاندوآب رابطه وجود فرضیه اصلی:بین تاب

.دارد.

برای بررسی این فرضیه پژوهش از رگرسیون چندمتغیری به شیوه همزمان استفاده شده است كه ابتدا به بررسی مفروضه های این 

  روش و سپس سهم هریک از مولفه های تاب آوری و نارسایی هیجانی در دلزدگی زناشویی معلمان پرداخته شده است. 

  مفروضه های معادله رگرسیون

در  های كجی و كشیدگیبه منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش در بخش آمار توصیفی شاخص :نرمال بودنالف(

باشند، بنابراین مفروضه نرمال كوچکتر می12و  9گزارش شده است. با توجه به اینکه مقدار این شاخص ها از قدر مطلق  4جداول 

 بودن توزیع متغیرها، رعایت شده است.

: برای بررسی استقلال خطا ها )خطا یعنی تفاوت بین مقادیر واقعی ومقادیر پیش بینی شده توسط معادله مانده هاب(استقلال باقی

رگرسیون( از آزمون دوربین واتسون استفاده می گردد.در صورتی كه فرض استقلال خطا ها رد شود و خطاها بایکدیگر همبستگی 

قرار گیرد، به معنای عدم همبستگی  0/2تا 0/1ندارد. چنان كه مقدار آن در بازه ی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون وجود 

( می باشد، در نتیجه فرض 0/2-0/1كه بین مقدار استاندارد) (dw= 01/1)نبین خطا ها است با توجه به مقدارآماره ی دوربین واتسو

 استفاده كرد. استقلال باقیمانده ها پذیرفته است و می توان از روش تحلیل رگرسیون

مقدار دوربین واتسون .4جدول   

 مقدار آماره

 01/1 دوربین واتسون

های تحلیل واریانس یک راهه جهت تعیین معنی داری کل مدل رگرسیونشاخص. 5جدول   

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منایع تغییر

 221/2 02/79 42/908 14 .02/4.4 بینیپیش

 - - 28/4 .22 23/812 باقی مانده

 - - - 222 02/1180 كل

های گر آن است كه حداقل یکی از متغیربدست آمده معنی دار است. این مطلب بیان Fدهد نشان می -0گونه كه نتایج جدول همان

 دار است.ملاك )دلزدگی زناشویی( معنی بینی متغیرپیش دربین پیش
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 گانه به شیوه ورود همزمانتحلیل رگرسیون چندهای شاخص. 6جدول

ضرایب استاندارد  R 2R متغیر

 نشده

. 

ضرایب استاندار 

 شده

. . .. 

t  سطح معنی

 داری

 221/2 32/14 9/2. 98/1 144/2 97/2 شایستگی

 221/2 84/4 18/2 08/2 1.7/2 41/2 استحکام شخصی

 221/2 42/9 114/2 2/.11 292/2 47/2 یشخص زیاعتماد به غرا

 22/2 2/.9 239/2 17/2 202/2 02/2 یتحمل عواطف منف

 228/2 -84/2 -39/2 -19/2 919/2 2/.0 مثبت عواطف رشیپذ

 24/2 91/2 27/2 12/2 2/.99 07/2 روابط ایمن

 29/2 70/1 2/.27 29/2 9.2/2 2/2. مهار و معنویت

 221/2 -48/1 -28/2 -12/2 2/.93 9/2. شناسایی احساسات

ناتوانی در توصیف 

 احساسات

.0/2 422/2 29/2 207/2 89/1 24/2 

 14/2 -1/.4 -201/2 -19/2 490/2 2/.. سبک تفکر

تغیر بین و دلزدگی زناشویی به عنوان مبه عنوان متغیر پیش یجانیه ییو  نارسا یتاب آوربرای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای 

( و P >21/2مشاهده شده معنادار است ) Fشود میزان مشاهده می.همانطور كه در جدول ملاك در معادله رگرسیون تحلیل شدند. 

رش شود. با توجه به مقادیر بتا پذیدرصد از واریانس دلزدگی زناشویی معلمان شاغل توسط متغیرهای مورد مطالعه تبیین می 4/02

(، تحمل ß=114/2اعتماد به غرایز شخصی ) (،ß=9/2.(، شایستگی )ß=18/2((، استحکام شخصی )ß=-39/2مثبت عواطف )

(، ناتوانی در ß=-28/2(، شناسایی احساسات )ß=-2/.27(، مهار ومعنویت )ß=27/2(، روابط ایمن )ß=239/2عواطف منفی )

 ند. بینی نمایدار پیش( می توانند تغییرات مربوط به دلزدگی زناشویی معلمان شاغل را بطور معنیß=207/2توصیف احساسات )

 نتیجه گیری 

 بین مولفه های تاب آوری، بین مولفه های تاب آوری و دلزدگی زناشویی معلمان شاغل شهرستان  میاندوآب رابطه وجود دارد.

 (،r=0/374(، تحمل عواطف منفی )r=0/247(، اعتماد به غرایز شخصی )-/122( و استحکام شخصی)r=0/479شایستگی)

( همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. r=0/713مهار و معنویت) (، r=0/157ایمن )(، روابط r=0/341پذیرش مثبت عواطف)

 ارد.درابطه مثبت و معنادای وجود   اندوآبیمعلمان شاغل شهرستان  م ییزناشو یدلزدگ و  یتاب آور یمولفه هابعبارت دیگر بین 

، مثبت عواطف رشیپذی،تحمل عواطف منفی، شخص زیغرااعتماد به در تبین یافته های فرضیه حاضر می توان گفت كه شایستگی، 

تاثیر  یاستحکام شخص، مهار و معنویت تاثیر زیادی در مثبت و معنادار بودن فرضیه حاضر دارد در حالی كه متغیرها منیروابط ا
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 ی،ادات مطهرس ی،لیكو ،بهزادپورمنفی روی فرضیه حاضر دارد . در حالت كلی فرضیه حاضر تایید می شود. نتایج حاصل با پژوهش 

(، كارلو 1978(، نویدی)1977(، ادیب راد)1932) فلسفی نژاد ،شفیع آبادی ،نوابی نژاد ،عبادت پور(، 1973(، سیمایی)1939ی )سهراب

( نشان 1978نویدی)(همسو می باشد. همچنین نتایج پژوهش 2223) انالریکسون، جان والاندر و فرد بایستی (،2212و همکارانش)

 ودگیفرس دردناك وضعیت زناشویی، دلزدگیداد كه بین زنان و مردان از نظر میزان دلزدگی زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. 

 پاینز،) ازدسمی متاثر را ببخشد معنا زندگیشان به ازدواج و رویارویی عشق دارند توقع كه را كسانی كه است روانی و عاطفی جسمی،

 و زن توسط توسط شده تجربه لذت و رشایت عدم خشنودی، از عینی احساسات عدم را زناشویی دلزدگی( .137) الیس(. 1337

 0 در مورد رفتار سازش نایافته،( 13.2) و آلیس (.138) بک .داندمی گیرند، می نظر در را ازدواج های جنبه همه كه موقعی شوهر

( تاب آوری را به .133) ریچاردسون پدیدآیی و تداوم نابهنجاری زناشویی دارند. در نقش مهمی های شـناختی،طبقه از پدیـده

 های ورتص همچنین آوری تاب .كند می تعریف زندگی انگیز بر عنوان  فرایند مقابله با رویدادهای مختل كننده استرس یا چالش

 شرایط از اولیه( حالت به )بازگشت رهاشدن ییگر توانا اصلاح خود یا سازگارانه خود رشد فرایند :می شود توصیف نیز دیگری

 بر دنآم فائق و ناگوار شرایط ( خوشبینی را به عنوان روشی جهت توصیف توانایی استقامت در مواجهه با.133سلیگمن ). ناگوار

 موفقیت سازگاری عنوان به را آوری تاب (.133ماندی ) .توصیف كرد اولیه حالت به بازگشت و آوری تاب مفهوم برای مشکلات

تاب  كه دارد می ( ابراز1339فالن ) .نماید می رخ زندگی استرس پر رویداد با شخص مواجهه پس از كه گیرد می نظر   در آمیز

 مدارس انواده،خ تمام تا یابد تجلی می بیرونی صورت به و شود می آغاز شخصی اعتقاد با كه است بیرونی -درونی فرایند یک آوری

 چالش شرایط علیرغم آمیز موفقیت سازگاری فرایند را ( تاب آوری1331ماستن) و گارمزی .نماید تغییر دستخوش را اجتماعات و

 در مثبت و سازنده تطبیق و سازگاری منزله به صرفاً آوری تاب دارد می اظهار (2221والر ) .اند كرده تعریف كننده تهدید و انگیز بر

 ی، نظم،مختار اجتماعی خود شایستگی مثل شخصی ویژگی های آور تاب افراد.است شده اطلاق ها گرفتاری و مشکلات با برخورد

 آنهایی"گویند می و دانند می بشر اصلاح گری خود ذاتی سازگاری را آوری تاب (2222اسمیت ) و ورنر  .دارند بالایی وهوش صبر

 توانایی عنوان به را آوری تاب (.222گلدستین ) .مصون نه و شکست ناپذیرند نه افراد این هستند پذیر انعطاف هستند آور تاب كه

 شنرو اهداف توسعه و گسترش شامل آوری تاب بزرگسالان و كودكان برای.داند می روزانه های چالش در فشار و استرس با مواجه

معلمان شاغل شهرستان  میاندوآب یی زناشو یدلزدگهای نارسایی هیجانی و بین مولفه . است مشکلات حل به همراه گرایانه واقع و

 سبک تفکر(، 477/2) ناتوانی در توصیف احساسات( و r=0/596بین دلزدگی زناشویی با شناسایی احساسات ) رابطه وجود دارد.

(r=0/165همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. بعبارت دیگر بین مولفه های نارسایی هیجانی و ) علمان م ییزناشو یدلزدگ

ساسات شناسایی احدر تبین یافته های حاضر حاضر میتوان گفت كه  دارد.رابطه مثبت و معناداری وجود  اندوآبیشاغل شهرستان م

تاثیر زیادی در مثبت و معنادار بودن فرضیه حاضر دارد. همچنین نتایج حاصل با پژوهش  سبک تفکر ،توصیف احساسات ،ناتوانی

( نشان داد كه افرادی كه در محل كارشان 2223همسو می باشد. همچنین پاینز) (1977نیا و محمدپور ) (، شاكری1978اصغر نژاد )

تحت استرس بودند اما احساس می كردند توسط همسرانشان حمایت می شوند قادر بودند با این موقعیت شغلیکه در غیر این 
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كه دلزدگی بیشتر ناشی از مسائل زناشویی است. هاتوین و همکاران  صورت تحمل ناپذیر بود كنار بیایند. یافته ها حاكی از این است

( در پژوهش خود كاهش میزان هم نوسانی را در ناحیه پیشانی افراد مبتلا به نارسایی هیجان نشان دادند. براساس قانون جانبی 1338)

جان ها و نیمکره چپ، نیمکره كلامی است. شدن، هریک از نیمکره های مغز عملکرد خاص خود را دارند. نیمکره راست، نیمکره هی

( پیش زمینه مناسبی برای فهم بهتر ناتوانی در توصیف هیجان ها را فراهم می كند 1378الگوی تحولی تجربه هیجانی لن و شوارتز )

سازه را به عنوان  ( این2229؛ مارتینز سنچز و همکاران، .222بررسی ثبات زمانی نارسایی هیجانی )برای مثال سالمینن و همکاران، 

(. در مقابل این 2222صفت شخصیتی ثابت تایید كرده اند، كه بیان كننده نقص در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی است )تیلور، 

( درباره ثبات زمانی نارسایی هیجانی تردید كرده 2222رویکرد صفت محور، دسته از از پژوهشها )برای مثال هونکالامپی و همکاران، 

بین  تاب آوری و  نارسایی هیجانی و  را به عنوان یک حالت )و نه یک صفت(، پیاند درماندگی شخصی معرفی كرده اند. و آن 

 یورتاب آبرای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای  دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس شهرستان میاندوآب رابطه وجود دارد.

بین و دلزدگی زناشویی به عنوان متغیر ملاك در معادله رگرسیون تحلیل شدند. با توجه به به عنوان متغیر پیش یجانیه ییو  نارسا

(، اعتماد به غرایز شخصی ß=9/2.(، شایستگی )ß=18/2((، استحکام شخصی )ß=-39/2مقادیر بتا پذیرش مثبت عواطف )

(114/2=ß( تحمل عواطف منفی ،)239/2=ß( روابط ایمن ،)27/2=ßمهار ومعنویت ،) (2/.27-=ß( شناسایی احساسات ،)28/2-

=ß( ناتوانی در توصیف احساسات ،)207/2=ßدار ( می توانند تغییرات مربوط به دلزدگی زناشویی معلمان شاغل را بطور معنی

 تحملی، شخص زیبه غرا اعتمادی،شخص استحکامی، ستگیشابینی نمایند. در تبین یافته های فرضیه حاصل میتوان گفت كه پیش

 عاطفی می،جس فرسودگی دردناك وضعیت زناشویی، دلزدگیی تاثیر زیادی در مثبت و معنادار بودن فرضیه حاضر دارد. واطف منفع

 الیس(. 1337 پاینز،)سازدمی متاثر را ببخشد معنا زندگیشان به ازدواج و رویارویی عشق دارند توقع كه را كسانی كه است روانی و

 موقعی شوهر و زن توسط توسط شده تجربه لذت و رشایت عدم خشنودی، از عینی احساسات عدم را زناشویی دلزدگی( .137)

 گیردنظر می در آمیز موفقیت سازگاری عنوان به را آوری تاب (.133ماندی ) .داندمی گیرند، می نظر در را ازدواج های جنبه همه كه

 -درونی فرایند یک تاب آوری كه دارد می ( ابراز1339فالن ) .نماید می رخ زندگی استرس پر رویداد با شخص مواجهه پس از كه

 دستخوش ار اجتماعات و مدارس خانواده، تمام تا یابد تجلی می بیرونی صورت به و شود می آغاز شخصی اعتقاد با كه است بیرونی

 كننده تهدید و انگیز بر چالش شرایط علیرغم آمیز موفقیت سازگاری فرایند را ( تاب آوری1331) ماستن و گارمزی.نماید تغییر

 در كه افرادی و زندگی می كردند لندن شهر در كه افرادی هنجاری نا میزان كه داد انجام (مطالعاتی.138راتر) .اند كرده تعریف

 می زندگی شهر در كه افرادی بین در روانی های نا هنجاری میزان كه داد نشان كرد،نتایج مقایسه كردند می زندگی شهر اطراف

 منفی أثیراتت شهری زندگی كه داد نشان تحقیقات نتایج.بود بیشتر كردند می زندگی حومه شهر در كه افرادی با مقایسه در كردند

 ریسک،كاهش های تجربه شخصی فشار كاهش:كرد توصیف را آوری تاب استراتژی پنج (1370دارد راتر) افراد روی غیر مستقیمی

 بر.منفی تجربیات از مثبت فرایندهای شناختی و مثبت های فرصت آوردن وجود نفس،به عزت منفی،افزایش ای زنجیره های واكنش

 ابت آور استرس محیط با مواجهه در دهد می قرار طبقه این را در ها آن كه دهند می نشان را صفاتی كه راتر،افرادی مطالعات طبق
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 كودكان برای.داند می روزانه های چالش در فشار و استرس با مواجه توانایی عنوان به را آوری تاب (.222گلدستین ) .هستند آورتر

 رد دیگر تعریف یک .است مشکلات حل به همراه گرایانه واقع و روشن اهداف توسعه و گسترش شامل آوری تاب بزرگسالان و

  .است سخت و های دشوار زمان در مقاومت استعداد شامل شناسی روان

 منابع

(. بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در كاركنان ادارات آموزش و 1931فاطمه)اعزازی، .•

ی چاپ نشده ی كارشناسی ارشد در رشته ی مشاوره. دانشگاه پرورش و پرستاران بیمارستانهای شهر تهران پایان نامه

 شهید بهشتی.
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(.پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج گانه شخصیتی. پایان نامه كارشناسی .197ز، بهروز)آتش رو.•

 ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

(. مشاور مدرسه، دوره پنجم، 2(. راهبردهای ارتقای سلامت روان مشاوران/راهبردهای هیجانی)1972زنده جانی، مجید).•

 ..0-07: 9شماره

(، بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاب آوری باسلامت روانی در دانشجویان، پژوهشهای 1973علیرضا)سیمایی، .•

 (.10)4روانشناسی اجتماعی؛

(. بررسی و مطالعه رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودكشی و آسیب رسانی به همسر در زنان 1971شاداب، سحر).•

 . 40-02حه صف 1شهر تهران. مجله روان پویش شماره 

 كوهنوردان در سلامت روان با آوری تاب و شناختی روان سرسختی (. رابطه1977مهری) پور، محمد ایرج؛ نیا، شاكری.•

 1977 ،زمستان پزشکی تاریخ و اخلاق ایرانی مجله رشت. شهر پسر
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 .38-88(.14)4افزایش سلامت اجتماعی. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی؛
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. ... ... .  

   Investigate the relationship between  resiliency  and alexithymia with marital disgust of employed 

teachers in Miandoab city schools Examine the relationship between alexithymia resiliency and 

disenchantment with marriage Miandoab city's teachers in schools. The research was descriptive, 

correlational is. The study currently employed teachers (married) Miandoab city is formed. Cochran 

formula 220 through cluster sampling method available is used. To collect information from marital 

boredom scale (CBM) Panyz, resiliency Kanr- Davidson (cd-risc), Toronto Alexithymia questionnaire was 

used. The reliability of marital boredom (0/93), resilience (0/87),  alexithymia (0/81) is to analyze the data, 

Pearson correlation and multiple regression were used in the application spss21. The results showed that 

the resiliency (0/465), alexithymia (0/303), with marital boredom teachers  There is a significant positive 

relationship. Multiple regression analysis showed that resiliency and alexithymia in anticipation of marital 

boredom of the teachers involved. 

. .. . ... ..  Resilience, emotional disorders, marital boredom 

 


