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 چکیده 
مهارت هدف   آموزش  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  های  از 

ارتباطی بر تنظیم هیجان و کاهش تعارضات و دلزدگی زناشویی  

آزمون  پس -آزمونصورت پیش و به   یتجرب  مهیپژوهش حاضر ن  بود.

زنان    قیتحق  نیموردمطالعه در ا  یبا گروه گواه بود. جامعه آمار 

بود. ابزار  1400سال  کننده به کلینیک های روانشناسی درمراجعه 

دلزدگیاندازه  مقیاس  پژوهش  در  مورداستفاده    زناشویی  گیری 

  )گارنفسکی و کرایج،   نظیم شناختی هیجانت( و پرسشنامه  1996)

پژوهش  2006 این  بود. در  با  در دسترس  گیری  نمونه (  بود که 

دلزدگابتدا  صیتشخ و  تعارضات  بودن   یی  پایین  و  زناشویی  ی  

پرسشنامه  از  استفاده  با  هیجان  در  تنظیم  مورداستفاده  های 

گروه    صورت تصادفی در دوشده و بهنفر انتخاب   30پژوهش  تعداد  

پس از انجام    نفر( قرار گرفتند.15نفر(و کنترل)15)شاملش یآزما

آزماپیش  گروه  آموزشی10  شیآزمون،بر    گرفت. صورت    جلسه 

داده کلیه جمع ی  آمار    و  21SPSS  شدهآوری های  از  استفاده  با 

ها با  ها توصیف و سپس مفروضه توصیفی میانگین و انحراف داده 

آماری تحلیل کوواریانس تحلیل   داد که روش  نشان  نتایج  شد. 

مهارت  تعارضات آموزش  بر  هیجان  تنظیم  بر  ارتباطی  های 

 زناشویی و  دلزدگی زناشویی تاثیر داشته است. 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

effectiveness of communication skills training on 

emotion regulation and reducing marital conflict 

and couple Burnout. The present study was quasi-

experimental as a pretest-posttest with a control 

group. The statistical population studied in this 

study was women referring to psychology clinics 

in 1400. The measurement tools used in the study 

were the  couple Burnout Scale (1996) and the 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

(Garnowski and Craig, 2006). In this study, 

sampling was available that with initial diagnosis 

of conflict and marital boredom and low emotion 

regulation using the questionnaires used in the 

study, 30 people were selected and randomly 

divided into two experimental groups (including 

15 people) and control (15 people). After 

performing the pre-test, 10 training sessions were 

performed on the experimental group. All 

collected data were 21 SPSS using descriptive 

statistics, mean and data deviation were described 

and then the assumptions were analyzed by 

analysis of covariance. The results showed that 
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کلیدیواژه هیجان،  مهارت  : های  تنظیم  ارتباطی،  های 

 . تعارضات زناشویی، دلزدگی زناشویی

communication skills training had an effect on 

emotion regulation on marital conflict and couple 

Burnout. 
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 1401  تاردیبهش  پذیرش:                  1400  اسفنددریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
 و بشر حیات اساسی و مهم از مسائل ازدواج مسئلهاست.   بناشده ازدواج پایه بر که است مهمی بسیار اجتماعی نهاد خانواده

 درون شود. روابطمی پدیدار خانواده حریم در هاانسان  بین های ارتباطجوانه  اولین.  هست و بوده تاریخ طول در  بشری جامعه

 و هاگیری نگرششکل در  بسزایی نقش روابط این چگونگی و است برخوردار ایالعادهفوق  و حساسیت اهمیت از خانوادگی

   (.1396)فیضی منش و یاراحمدی، داشت خانواده خواهد اعضای  اجتماعی هایمهارت  توسعه و آمادگی اجتماعی، بازخوردهای

از عواملی که بر بهبود رندگی زوجین تأثیرگذار است، تنظیم هیجان است )عزیزی، پور  یکی  (. تنظیم  1،2015رادپی و علی 

، تعدیل و تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجانی مرتبط با فرایندهای اجتماعی،  هیجانی فرایند آغاز، حفظ

 (.2010، 2)ویمز و پینا  روانی، فیزیکی است

به نقل از   ؛3،2001)گارنفسکی، کراجی و اسپین هون  کنندفرایندهای رفتاری، اجتماعی و زیستی اطالق می تنظیم هیجان را

صورت ناهشیار و هشیار به چگونگی تجارب و  هایی که دارند بهی  هیجانوسیله(. افراد به1397علی،احمدی، سهرابی و برج

 (.4،2014نقل از فلیتچر، پارکر، بایس، پترسون و مکلور) گذارندهایشان تأثیر میتظاهر هیجان

ک کسانی  یعنی  هستند،  هیجانی  تنظیم  مهارت  دارای  که  افرادی  داده،  نشان  پژوهشی  به شواهد  را  خود  احساسات  خوبی ه 

های  کنند، در حوزهطور اثربخشی با آن برخورد میکنند و احساسات دیگران را نیز درک و بهها را تنظیم میشناسند و آنمی

های  (. تنظیم هیجانی در خود افشایی، پاسخ1386باشند)یاری یاری،مرادی و یحیی زاده،مختلف زندگی موفق و کارآمد می

شود.  کند.خود افشایی هیجانی موجب صمیمیت  هیجانی بیشتر میرفتارهای مهرورزانه بعدی نقش میانجی را ایفا میهمدالنه و  

های همدالنه و گرم از ظرف یک همسر پاسخگو،رضایت کلی از رابطه را افزایش داده و رفتارهای حمایت گرایانه و عاطفی  پاسخ

 (.5،1320)گلدمن و گرینبرگ کندبعدی را تقویت می

یاراحمدی، است شایع امری زوجین رابطه در ویژهبه و هاانسان  روابط در تعارض وجود و  منش  بر1396)فیضی   اساس (. 

 مواقعی که در که دارد  اختالف توافق و   عدم به اشاره شخصی بین روابط ، تعارض در6آمریکا روانشناسی انجمن نامهلغت

 )فتحی، دهد می روی گیرد،می مقاومت قرار مورد و باشد پذیرشغیرقابل   دیگر افراد برای افرادی یا فرد باورهای یا اعمال

 نوع در شوهر و زن ناهماهنگی  از ناشی زناشویی ( تعارض2000)7گالسر  ازنظر (.1394 پور، دانش و فرحبخش اسمعیلی،

آن  روش و نیازها ها، اختالف خودمحوری، ها،ارضای  نسبت رفتارهای  و فتاریر هایوارهطرح  درخواسته   به غیرمسئوالنه 

  حال  در کشورهایاست که در    ایتعارضات زناشویی پدیده (. 1386است)افخمی، بهرامی وفاتحی زاده، ازدواج و زناشویی ارتباط
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،  فرزنداناین پدیده عواقب متعددی مانند کاهش بازده تحصیلی  طلبد  می  شود و توجه روزافزونی راروز بیشتر میتوسعه روزبه 

 (.8،2009)جورج  پزشکی ارتباط داردهای فیزیکی، اختالل روانخشونت 

های  دریک ازدواج سرخورده یکی یا هردو زوج ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش عالیق و ارتباطات متقابل، نگرانی

کاهش تدریجی   9. دلزدگی زناشوییی رابطه و پیشرفت به سمت جدایی و طالق دارند توجهی در خصوص تخریب فزایندهقابل

تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی  عالقگی و بیبستگی عاطفی به همسر است که بااحساس بیگانگی، بیدل

گیرد و به از دست دادن (. در پی آن احساسات منفی، حالت غالب به خود می10،1996)کایزر  جای عواطف مثبت همراه استبه

   (.11،2013)پوکورسکا، فارل، ایوان شیتزکی و پیالی   شوداولیه، وابستگی عاطفی، تعهد و نهایتاً بروز دلزدگی منجر میشور و شوق  

عنوان یک حالت خستگی جسمانی، عاطفی و روانی که در شرایط درگیری  دلزدگی را به  (2011)12پاینز، نیل، هامرو آیسکسن

دانند.در این تعریف، خستگی جسمانی با کاهش انرژی، خستگی مزمن،  شود، میایجاد میمدت همراه با مطالبات عاطفی  طوالنی

شکایت از  وسیعی  تنوع  و  روانضعف  و  جسمانی  میهای  مشخص  حالیتنی  احساسات  شود.در  شامل  عاطفی  خستگی  که 

فتارهای خصمانه را به دنبال شود. ازآنجاکه دلزدگی زناشویی کاهش عشق و عالقه و افزایش ردرماندگی،ناامیدی و فریب می

 (.13،2009)هوستون  تواند به نارضایتی زناشویی منجر شده و بنیان خانواده را متزلزل سازددارد،می

  در   را نه  زوجین  بین  تعارض  رویکردها   این .  است  خانواده  به  ارتباطی نسبت  رویکردهای  در  محوری   موضوع  ارتباطی  مشکالت

ارتباطی   در رویکردهای  درمانی تمرکز  اساس این  بر. کنندمی  تحلیل ی ناکارآمد رابطه یک عنوانبه بلکه  نفر،  دو  مشکالت  قالب

بیچ  است)  ارتباط  تصحیح  و و  مهارت14،2000برادباری،فینچام  توانایی(.  شامل  اختصاصی  رساندن  های  در  که  هستند  هایی 

مثبت  پیام احساس  و  کنند  عمل  باکفایت  دیگر  افراد  به  نمادین  لذتهای  و  و  نمایند)کارنی  ایجاد  مقابل  طرف  در  بخش 

 فکری  مظاهر تمام آید و(.ازنظر کولی ارتباط یک مکانیسمی است، که  بر اساس آن روابط انسانی به وجود می15،2000برادبری 

ها،  صدا، رفتار، نوشته ارتباط حالت چهره، طنین  .کندمی پیدا توسعه آن پایه برزمان مکان و در هاآن  حفظ و انتقال وسایل و

گیرد.باوجوداینکه ارتباطات  شده است را در برمیتلفن و حرکات و تمام وسایلی که اخیراً درراه غلبه انسان برمکان و زمان ساخته

 سطح  نیستند. ارتباط ارتباط برقراری به خوبی قادرشود، افراد معمولی، بهترین دستاورد بشری محسوب میبین فردی بزرگ

  ارتباطی  هایمهارت  .شود منجر شغلی کار آیی عدم نیز و کودکان همسر، دوستان، از دوری به تنهایی،به است ، ممکنپایین

است مهارت یادگیری شامل که دارد اشاره فردی بین روابط از  ایمجموعه  به اختالف  حل  و  دادن  گوش  و  شنیدن   های 

)زارعی،   های ارتباطی بر تعارضات زناشوییی مهارتحاکی از رابطه  های گذشته که(.با توجه به  نتایج پژوهش16،2016)هارگی 

رابطه   (؛ 1397)حصیر چمن، شاکری نیا و صادقی،  روان با سالمت ارتباطی هایمهارت (؛ رابطه1397میرزایی و صادقی فرد،  

ی زنان  انجام پژوهشی درزمینه( هست. بنابراین با توجه به عدم  17،2018هاریس  کومار )   های ارتباطیرضایت زناشویی و مهارت

ها این  کننده به مراکز درمانی در شهر اصفهان و نپرداختن به تأثیر مهارت ارتباطی بر تنظیم هیجانات و دلزدگی آنمراجعه 

های ارتباطی بر تنظیم هیجان و کاهش  شده در این پژوهش این است که آیا مهارتگیرد. بنابراین سؤال مطرح پژوهش انجام می

 رضات و دلزدگی زناشویی تأثیرگذار است؟تعا
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   روش تحقیق 

زنان   قیتحق  نیموردمطالعه در ا  یبا گروه گواه بود. جامعه آمارآزمون  پس-آزمونصورت پیشو به  یتجرب  مهیپژوهش حاضر ن

یی  ابتدا  صیشخبود که با تدر دسترس  گیری  نمونهبود. در این پژوهش    1400کننده به کلینیک های مشاوره در سال  مراجعه 

نفر    30های مورداستفاده در پژوهش  تعداد تعارضات و دلزدگی  زناشویی و پایین بودن  تنظیم هیجان با استفاده از پرسشنامه

مداخله،آزمون    یابینفر( قرار گرفتند. پس از ارز15)  و کنترل  نفر(15)شامل  ش یگروه آزما  صورت تصادفی در دوشده و بهانتخاب

آزما  یها اجرا شد. کل  شیپژوهش مجددا در دوگروه  کنترل  آمار    و  SPSS  21شدهی آورجمع  یهاداده  یهیو  از  استفاده  با 

 شد.  لیتحل  انسیکووار لیتحل یها با روش آمارو سپس مفروضه فیها توصو انحراف داده نیانگیم یفیتوص

 

 ابزار اندازه گیری 

 (CBM)   ییزناشو  یدلزدگ  اسیمق

  گردیده   طراحی  هابین زوج  در  زناشویی  دلزدگی  درجه  گیری  اندازه  برای  که  است  سنجی  خود  ابزار  یک  زناشویی  دلزدگی  مقیاس

این مقیاس  .  است  شده  رود اقتباس  می   بکار  دلزدگی  گیری  اندازه  برای  که  دیگری  خودسنجی  ابزار  یک  است. این مقیاس از

   (.2003 نانز و  پانیز)  گردید  ابداع (1996) پاینز توسط

( خواب   داشتن اختالالت  و   خستگی، سستی  احساس  مثال)  جسمی  خستگی   اصلی  جزء  3  شامل  که  دارد  ماده   21  این پرسشنامه

 و   ارزشی، سرخوردگی  بی  مثل احساس)  روانی  افتادن  پا  از  و(  افتادن  دام  در،  افسردگی، ناامیدی  احساس)  عاطفی   افتادن  پا  از

  معرف  1 سطح . شوندمی داده  امتیازی )هرگز تا همیشه( پاسخ هفت مقیاس  یک روی موارد این  تمام  باشد می (همسر به خشم

 . است  351  صفحه  1386  شاداب  ترجمه  1996:  نظر پانیز  مورد  عبارت  زیاد  تجربه  معرف  7  سطح  و  نظر  مورد  عبارت  تجربه  عدم

  برای دوره چهارماهه 66/0برای یک دوره دو ماهه، و  76/0، ماهه یک دوره یک برای 89/0بازآزمون  – آزمون اطمینان ضریب

شاداب،    ترجمه  پاینز)بود    93/0تا    91/0بین   که،  شد  سنجیده آلفا ثابت ضریب با ها آزمودنی اغلب برای درونی  تداوم بود

  گیری   اندازه  معلم  120  و  پرستار  120نمونه    240  مورد  در  را  پرسشنامه  این  کرونباخ  الفا(  1384)  نویدی  نیز  ایران  در  (.1381

 .86/0است  عبارت که کرد

 

 ( CERQ)18شناختی هیجانتنظیم  

هیجانپ  شناختی  تنظیم  کرایج   رسشنامه  و  ابزار    (19،2006)گارنفسکی  شناختی    ماده 18یک  تنظیم  راهبردهای  و  است  ای 

اندازه  هیجانها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگی  همیشه   (5)هرگز تا    (1) ای از    درجه  های پنج  زای زندگی در 

آمیزپنداری(، سنجد: خود سرزنشگری؛ تمرکز بر فکر/ نشخوار فکری، فاجعه نمای)فاجعهزیرمقیاس به این شرح می9برحسب  

ریزی. حداقل و حداکثر نمره در هرزیر اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت ، پذیرش،تمرکز مجدد برنامهکم

راهبرد   شود.است و نمره ی باالتر نشان دهنده ی استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب می10و2ترتیب  مقیاس به  

و راهبردهای   (یافته سازش)شناختی تنظیم هیجان در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به دودسته کلی راهبردهای انطباقی 

 شوند. تقسیم می (نایافته سازش)غیرانطباقی 

 

 

 
18 . Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
19 . Garnefski  & Kraaij  
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 ( MCQ-R)امه تعارضات زناشوییپرسشن

ابزار   یک  شده  نظر  تجدید  زناشویی  تعارضات  دارای  42پرسشنامه  و  است  می7سوالی  مقیاس  باقر  خرده  توسط  که  باشد، 

شده است. برای هر سؤال  پنج گزینه در نظر گرفته شده است که به  های زناشویی ساخته( برای سنجیدن تعارض1387ثنایی)

 است.  42وحداقل آن  210ها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه آن نمره به 5تا 1تناسب 

 سؤال های خرده مقیاس ها از این قرارند: 

 27-21-19-9-3پرسش های   "کاهش همکاری  "

 32-28-15-10-4پرسش های  "کاهش رابطه جنسی"

 41-39-34-29-22-16-11-5پرسش های  "های هیجانیافزایش واکنش"

 36-31-24-18- 7 "افزایش جلب حمایت فرزند "

 35-30-23-17-12-6"افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود"

 42-40-37-25-19-1 "کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان"

 38-32-26-20-13-8-2  "جدا کردن امور مالی از یکدیگر"

است در این ابزار نمره  بیشتر به معنی تعارض    5مساوی با تعداد سوالهای آن خرده مقیاس  ضربدر  حداکثر نمره خرده مقیاس  

خزایی) درپژوهش  است.  بهتر  رابطه  معنی  به  کمتر  نمره  و  روایی،به  (1385بیشتر  سنجش  های   منظور  مؤلفه  همه  نمرات 

آلفای   /. همبستگی معنادار نشان دادند.01یی در سطح . با نمره کل تعارض زناشو/ 82تا /.31های زناشویی ازپرسشنامه تعارض

 /. گزارش کرده است.71کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 ( 1390)  شرح جلسات آموزشی برگرفته از زاهدی کیا

 توضیحات جلسات

جلسه اول: 

 آشنایی

.  است اصالح قابل و آموختنی دیگران با ارتباط برقراری های شیوه اینکه اولیه. بیان معرفی و آشنایی

 کرده، بیشتری دقت خود ارتباطات در آینده یجلسه تا که آزمودنیها دادن به تکلیف و اهداف بیان

 کنند.  بیان کالس در را دیگران با خود ارتباط چند

 جلسه دوم 

ع  حرکت در جهت رف د،یارتباط مف کی ی و خاتمه یساز آماده  ی جلسه قبل. نحوه فیتکل یبررس

موجود در   یتیو عوامل وضع یشخص ی هایژگیبخش، شناخت و  اثر ارتباط کیموانع مؤثر و بهبود 

موانع  ییدر روابط روزمره و شناسا  ارتباطی  شروع و خاتمه ی در خصوص نحوه فیارتباط، دادن تکل

 ارتباط اثربخش. کیموجود در 

 جلسه سوم
 عوامل و فیزیکی خصوصیات شناخت است، ارتباط یک مهم بخش غیرکالمی زبان اینکه از شدن آگاه

 غیرکالمی  های شانه ن کردن پیدا خصوص در آزمودنیها به دادن تکلیف ارتباط غیرکالمی، در محیطی

 . کالس به آن نتیجه ی گزارش و ارتباط تسهیلگر یک عنوانبه غیرکالمی زبان بر تمرکز تمرین و

 جلسه چهارم

 هنگام کردن توجه نحوه ی تمرین برای تکلیف واقعی، دادن گوش موانع و مؤثر شننود و گفت آموزش

 یادگیری .کنیم حذف رابطه از را فعال کردن گوش موانع چگونه که این موضوع تمرین دادن، گوش

 انعطاف پذیر، اما قاطع سخ پا دادن و همدلی با پرورش رابطه در معانی و احساسات انعکاس نحوه ی

 برای رهنمودها کارگیریبه سب، منا موقعیت در سخ پا بهترین جستجوی و ها پاسخ انواع شناخت

 .محاورات در معانی و احساس انعکاس کارگیریبه  نحوه ی درباره ی تکلیف دادن بهتر، انعکاس
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 جلسه پنجم 
 روابط، کیفیت افزایش برای وجود ابراز فواید شناخت اجتماعی، ارتباط برقراری شیوه ی سه با آشنایی

 چند دادن ها،آن یادداشت و روزانه ارتباطات در پاسخها انواع از استفاده کردن برای دادن تکلیف

 .موقعیت کامل کردن صورتبه  وجود ابراز نحوه ی مورد در نوشتاری تکلیف

 جلسه ششم 

 اجتماعی، گفتگوهای در وجود ابراز رفتارهای به دادن تنوع نحوه ی یادگیری وجود، ابراز آموزش

 ما حریم به که کسی با مقابله شیوه ی کاربست )نه( درباره ی، گزارش ارائه و تکلیف و دادن یادگیری

 پرداخته اند. وجود ابراز به آن در که هاییگفتن موقعیت قدرت پرورش است، کرده تجاوز

 جلسه هفتم 

 یادگیری هم، از غیرواقع بینانه و واقع بینانه تعارض تمیز و تعارض بودن مخرب و مزایا از آگاهی

 کردن پیدا خصوص در تکلیف دادن گروهی، و شخصی هایمهار تعارض و پیشگیری هایروش

 تعارض رفع و پیشگیری هایروش  کارگیریتعارضات  به در موجود بنیادی مسائل و هیجانی هایجنبه 

 . خود روابط در

 جلسه هشتم
 به توجه با مسئله آمیز مشارکت  حل روش کارگیریبه از آگاهی تعارض،  انواع دادن تمیز و شناخت

 مسئله یا مشکل با رویارویی در دیگران و خود که هاییروش در خصوص تکلیف دادن آن، مراحل

 کنند. می استفاده

 جلسه نهم
 و ورزیدن عشق ی شیوه و عشق چگونگی از شدن آگاه در رابطه، صداقت پرورش ی شیوه یادگیری

 چه ورزیدن عشق صحیح کارگیری نحوه یبه با که مورد این در  تکلیف دادن رابطه، در آن تأثیر

 . کندمی  احساس خود روابط در تأثیری

 جلسه دهم
 شده فراگرفته ارتباطی هایمهارت که تکلیف این دادن رابطه، در همدلی تجربه ی ی شیوه یادگیری

 انجام کارهای از جمع بندی. ببرند کار به خود ارتباطات در ماه سه مدت حداقل به منظم، صورتبه  را

 . آزمونآزمودنیهاوپس از تشکر و تقدیر شده،

 

 یافته ها

 در دو گروه   آزمون مؤلفه تنظیم شناختی هیجان: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون  و پس 1جدول

 گروه گروه
 آزمون پس پیش آزمون

 انحراف  استاندارد میانگین  تعداد  انحراف  استاندارد میانگین  تعداد 

تنظیم شناختی  

 هیجان

 39/3 24/53 15 25/5 72/46 15 آزمایش 

 5/2 51/50 15 5/3 49 15 کنترل 

 آزمون مؤلفه تعارضات زناشویی در دو گروه میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون  و پس  :2جدول

 گروه گروه
 آزمون پس پیش آزمون

 انحراف  استاندارد میانگین  تعداد  انحراف  استاندارد میانگین  تعداد 

 تعارضات زناشویی 
 78/6 1/88 15 89/11 6/103 15 آزمایش 

 17/10 43/102 15 12 06/105 15 کنترل 
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 زناشویی در دو گروه  آزمون مؤلفه دلزدگی: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون  و پس 3جدول

 گروه گروه
 آزمون پس پیش آزمون

 انحراف  استاندارد میانگین  تعداد  انحراف  استاندارد میانگین  تعداد 

 زناشویی  دلزدگی
 17/5 66/58 15 13/10 73/67 15 آزمایش 

 32/11 13/66 15 06/12 06/66 15 کنترل 

 زنان   جانیه میعضویت گروهی  بر میزان نمرات تنظ ر ینتایج تحلیل مانکوا تأث: 4جدول

 متغیر ها 
مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات
F معنا داری 

میزان  

 تأثیر

 توان 

 آماری

تنظیم 

 هیجان

 870/0 341/0 ** 001/0 912/15 815/117 1 824/117 عضویت گروهی 

 - - - - 467/7 27 621/203 خطا

 

نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب  4همانطوریکه  در جدول 

F     محاسبه شده، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات تنظیم هیجان در زنان بر حسب عضویت گروهی

(. لذا فرضیه اول تائید گردید. میزان >01/0P)  ون تفاوت معنا داری وجود دارد آزم)گروه آزمایشی و گروه کنترل( در مرحله پس

 درصد بوده است.    1/34آزمون  این تأثیر در مرحله  پس

 زنان   ییعضویت گروهی  بر میزان نمرات تعارضات زناشو ری نتایج تحلیل مانکوا تأث: 5جدول

 متغیر ها 
مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات
F معنا داری 

میزان  

 تأثیر

 توان 

 آماری

تعارضات  

 زناشویی

 824/0 215/0 ** 002/0 414/12 613/1057 1 602/1032 عضویت گروهی 

 - - - - 174/85 27 267/2400 خطا

 

نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب  5همانطوریکه  در جدول 

F    محاسبه شده، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات تعارضات زناشویی در زنان بر حسب عضویت

(. لذا فرضیه دوم تائید  >01/0P)  داری وجود دارد  معنا  آزمون تفاوتگروهی )گروه آزمایشی و گروه کنترل( در مرحله پس

 درصد بوده است.    5/21آزمون  گردید. و میزان این تأثیر در مرحله  پس

 نتایج تحلیل مانکوا تأثیر عضویت گروهی  بر میزان نمرات دلزدگی زناشویی زنان : 6جدول

 متغیر ها 
مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات
F معنا داری 

میزان  

 تأثیر

 توان 

 آماری

دلزدگی  

 زناشویی

 965/0 216/0 ** 001/0 079/13 610/514 1 620/514 عضویت گروهی 

 - - - - 202/40 27 457/1085 خطا
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نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب   6همانطوریکه  در جدول 

F    محاسبه شده، مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات دلزدگی زناشویی در زنان بر حسب عضویت گروهی

(. لذا فرضیه سوم تائید گردید. میزان >01/0Pآزمون تفاوت معنا داری وجود دارد))گروه آزمایشی و گروه کنترل( در مرحله پس

 درصد بوده است.    6/21آزمون  این تأثیر در مرحله  پس

 

 بحث و نتیجه گیری 
با توجه به نتایج  به دست آمده آموزش مهارت ارتباطی بر تنظیم هیجان، تعارضات و دلزدگی زناشویی تاثیرگذار بوده است.  

درتبیین این نتایج میتوان گفت به دلیل اینکه انسانها با یکدیگر ارتباط دارند و با مکالمه و زبان بدن با یکدیگر صحبت میکنندو  

با کمک گرفتن از آموزش مهارت های ارتباطی توانسته ایم بر ارتباطات زناشویی و تنظیم هیجانات  بر یکدیگر تاثیر میگذارند  

 افراد تاثیر بگذاریم.  

که نشان دادند    باشدی(، م 1397) یو صادق   این  یچمن، شاکر ریحص و  ( 1398) یمقتدر و اکبر قاتیپژوهش همسو با تحق نیا

)  ،( 1396)  یریو وز  یمراد  قاتیدارند و تحق  یموثرارتباط    جانیه  م یو تنظ  ی ارتباط  ی هامهارت  نیب باالبان  2018داگال   ،)

از    توانندیکه م  شودیاز پاسخ ها اطالق م   یبه انواع گسترده ا  جانیه  ( بود.2016)  و مقدسی و محمدی پور  (2017)  الداگ

 (. 2010،و اسلوان  نگی)کر  ابندی  رییتغ  یتا ثانو  یی مدت تا بلند مذت،ابتداکوتاه  ،یتاخصوص  یعموم  ، یمثبت تا منف  د، یتاشد  فیخف

  یو فراشناخت  یشناخت  ، یها نظم فکراست که با آموزش آن  یی و مبنا  هیپا  یارتباط  یهاگفت مهارت  توانیها م  افتهی  نییتب  در

است؛ حال اگر هدف ارتباط، کسب آرامش در  وی یکی از موارد اساسی خوش بختی انسان، ارتباطات میان فردیِ .گردیشکل م

باشد،   تبدیل می  (ارتباط)کنار همسر و در زندگی مشترک  شود و در کیفیت زندگی  به خون حیات بخش زندگی مشترک 

های ارتباطی بهتری دارند در برخورد با مسائل و  رسد زوجینی که مهارتیابد. به نظر میزناشویی، نقش تعیین کننده ای می

 . کنند های پاداش دهنده تری استفاده میزناشویی از راه یدلزدگ
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 منابع 
(، اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرنشانی هیجانی سربازان با  1397احمدی غ. سهرابی ف. برجعلی ا،) [1]

عالمه   درمانی.دانشگاه  روان  و  مشاوره  افیونی.فصلنامه فرهنگ  مواد  مصرف  ت34شماره ،  9سال،  طباطباییاختالل  ،  ابستان ، 

 . 209-191ص

 یزد، استان در زوجین زناشویی تعارض و  میزان بخشودگی بین رابطه بررسی  (،1386زاده م،)  فاتحی بهرامی ف. افخمی ا. [2]

 .442-431.ص9دوره سوم.شماره پژوهی، خانواده فصلنامه

 .ققنوس  انتشارات:  تهران(.  1381)  شاداب،  فاطمه  ی  ترجمه  نینجامد،  دلزدگی  به  رویایی  عشق  تا  کنیم  (، چه1996پاینز آ،) [3]

 با سالمت هیجانی تنظیم و پذیری مسئولیت ارتباطی، های مهارت (، رابطه1397حصیر چمن ا. شاکری نیا ا. صادقی ع،) [4]

 . 43-23. ص1397.بهار  34.شماره10سازمانی.دورهملی. فصلنامه مشاوره شغلی و   بانک کارمندان در روان

بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشوئی دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی  ،  (1385)  ،خزایی م [5]

 ارشد رشته مشاوره، دانشگاه خاتم. 

 در مسئله مهارت های حل و ارتباطی های مهارت نقش تبیین جهت مدلی (.ارائه1397زارعی ا. میرزایی م. صادقی فرد م،) [6]

خانوادگی.فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی.دانشگاه   تعارضات  با میانجیگری اجتماعی و  روانی  آسیب های از پیشگیری

 26تا1.ص1397.پاییز35عالمه طباطبایی.سال نهم.شماره

.فصلنامه  تراتژی های حل آن در زوجین رضایتمندحیطه های تعارض و اس  (،1394فتحی ا.اسمعلی م.فرحبخش ک.دانشپور م،) [7]

 .54-29(:24)6فذهنگ و مشاوره و روان درمانی.
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