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 چکيده

های  بررسی رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان با رضایت زناشویی و مهارت  حاضر هدف پژوهش

بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف نیز کاربردی بود.   ارتباطی زوجین
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود که از  

نفر انتخاب شدند. برای   150گیری در دسترس،  تعداد  ه آماری با استفاده از روش نمونهاین جامع

پرسشنامه  (،  2004سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی )گراتز و رومر،  
ز نرم  های پژوهش با استفاده ا  استفاده شد. یافتههای ارتباطی جرابک  زوجی اینریچ و پرسشنامه مهارت

تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با افزایش یافتن دشواری در    SPSSافزار  

 تنظیم هیجان، میزان رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.

 . های ارتباطی زوجیندشواری در تنظیم هیجان، رضایت زناشویی، مهارت  اژگان کليدی:و
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 3، صبا زارعی گيالنی2، شهال شوکت پور لطفی1محمد شمسيان

یزد، ایرانکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،   1  .گروه روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 .دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، گیالن، ایران 2
 .کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران 3
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 رابطه بين دشواری در تنظيم هيجان با رضایت زناشویی 
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 مقدمه
میخانواده همچنان و همه جوامع  اساسی  به طور ایدهاحد  که  منسجم است  اقتصادی، باشد. خانواده یک واحد  آل امنیت 

می همه اعضای خود فراهم  برای  صورت میاجتماعی و روانی را  طریق ازدواج  )اوبا کند. تشکیل خانواده اساساً از  ،  1التو  -گیرد 

زوجین سازگار و دارای رضایت زناشویی، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با هم دارند. از نوع وسطح    ،(. از نظر گریف2020
بروینروابطشان راضی )گریف و  نوع و کیفیت اوقات فراغت رضایت دارند  از  (. حفظ روابط زناشویی شامل تعهد، 2000،  2اند و 

مسئولیت، اعتماد و اطمینان میحساسیت، سخاوت، مالحظه، صمیمی مودت و حسن  ت، وفاداری،  به همکاری،  باشد. زن و شوهر 

بها دهند.  نیاز دارند. باید انعطاف پذیر، پذیرنده و بخشنده باشند. باید خطاهای همدیگر را تحمل کنند و به خصوصیات هم  تفاهم 
به اوج و شکوفایی میتنها در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها است که به مرور ا ،  1392رسد )حسین زاده،  یام، ازدواج 

 (.2015بشارپور و شیخ االسالمی،  

رضایت رضایتمندی  است.  3رضایت زناشوییعوامل متعددی در ایجاد یک زندگی خوب دخالت دارند. از جمله این متغیرها، 

نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک، رضایت از روابط جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی دانست زناشویی را می توان 
رضایت و (.  2018، 4)ژی، ژائو و گانگ ناشی از  احساس  بیشتر مواقع  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در 

با یکدیگر راضیخوشبختی از یکدیگر داشته ب اند و اشند. به عبارت دیگر زوجین سازگار زن و شوهرهایی هستند که از روابطشان 

ها و تصمیم برای آینده  در زمینه مسائل گوناگون زندگی مثل گذراندن اوقات فراغت، سرمایه گذاری، چگونگی ادامه زندگی، ایده
نظر دارند )گریف نیازهای روانی و جسمانی انسان (. همچنین،  0020،  5و غیره تا حد زیادی با هم اتفاق  رضایت زناشویی یکی از 

بیماریمی برابر اغلب اختالالت و  ، 6کند )کالپیلوواهای پزشکی حفظ میباشد که با سالمت روان ارتباط نزدیکی دارد و افراد را در 

زوجین از روابط جنسی و لذت بردن از یکدیگر    11کامی(. رضایت زناشویی میزان شاد10،2015و بینتر 9، هوسارووا8، کرجکووا7برودی

عوامل مهم در حیطه زندگی زناشویی محسوب میرا شامل می گردد که زوجین در صورت بهره مندی گردد و همچنین یکی از 
زندگی مطلوب رضایت زناشویی، از کیفیت  )خیانبیشتر از  بود  خواهند  برخوردار  نیز  (.  15،2016و ژانگ  14، تانگ13، چن12تری 

رضایت زناشویی باالیی باشند، کیفیت زندگی باالتری را تجربه می کنند و از زندگی حود نیز رضایت  بنابراین زوجینی که دارای 

 بیشتری دارند.
بر ایجاد یک زندگی رضایت عوامل تاثیرگذار  بین زوجین است. منظـور   16های ارتباطیمهارت بخش در زوجین،یکی دیگر از 

به صورتی شایسته رفتار کند، در حقیقت اجتماعی شدن هر فرد  های ارتباطی، فرایندی است که فرد را قادر میمهارت  از سازد 

(. هیچ تماسی میان فردی بدون برقراری ارتباط  1389های ارتباطی اوست که قبالً آموختـه اسـت )رازقی و چاری، دستاورد مهارت

هایش نیازمند آشنایی بیشتر با انواع تعامالت اجتماعی و مدل برای رسیدن به اهداف و خواسته همواره انسان  .امکان پـذیر نیسـت
است )موسی زاده،  باشد. مدلمهارتی می (  2004) 17(. گالسر1389های مهـارتی خـود نشـانگر ماهیـت تبـادلی فراینـد ارتباط 
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بین فردی موفق حاک عادت سازنده، در روابط  عادت مخرب را ذکـر میمعتقد است که هفت  کند کـه م است، او همچنین هفت 
دهند. هفت عادت سازنده عبارتند  سازد و افـراد موفـق، ایـن رفتارهـای را در روابـط خـود کاهش میروابـط را خصـومت آمیـز می

گذاشتن و در مورد اختال پذیرش، اعتماد کردن، احترام  نظرهـا مـذاکره کـردن از: حمایت کردن، تشویق کردن، گـوش دادن،  ف 

و هفـت عادت مخرب عبارتند از: انتقاد کردن، سرزنش کردن، گله و شکایت، نق زدن، تهدید کردن، تنبیه کردن و رشوه و پاداش 

)سرگلزایی،  برای کنترل دیگران است  درصد از    15تا   10(. تحقیقات در مورد زوجین مؤید این امر است که تقریباً 1389دادن 
های ارتباطی ابزاری در اختیار (. مهارت2017، 18کنند )دیلون یس و زیکرأهل، مرتباً مشکالت ارتباطی مهمی را گزاری میافراد مت

شود، افزایش  دهد که با آن بتوانند تعارض را حل بکنند و صمیمیتی را که موجب انطباق نیازهای زنان و مردان میزوجین قرار می

نامؤثر موجب فاصله بین فردی عمیقی میداده و کیفیت زندگی خود را به های زندگی شود که در همة جنبهبود بخشند. ارتباط 
نارضایتی شغلی، فشار روانی،  تجربه می شود. پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی، مشکالت خانوادگی، عدم صالحیت و 

بارور داشته باشند، به دلیل فقدان مهارتهای الزم بیماری جسمی و غیره خواهد بود. زندگی اغلب زوجهایی که امید دا رند ازدواجی 

شود شود انرژی عشق به آزردگی و خشم تبدیل میانجامد و هنگامی که ارتباط متوقف میبه یک رابطة موازی بدون صمیمیت می

)ماخانوا، مکنالتیهای فراوان، عدم عالیق و مشکالت جنسی را موجب میو در نتیجه منازعه نیکنوا و مانرشود   (.2018، 19، اکل، 
عوامل مختلفی می بر رضایت زناشویی و مهارتاز طرفی  های ارتباطی، در زوجین شود. یکی از این تواند باعث تاثیرگذاری 

) 20تنظیم هیجان  درعوامل دشواری   به طوری که وفایی و قاسمی و مطلق  به این نتیجه رسیدند که 1399است.  ( در پژوهشی 

( در پژوهش خود نشان  1395ی معناداری بین تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی وجود دارد. زارع و آذرمیدخت )رابطه منف
( و رضایت  22و برون گرایی  21گری معناداری برای ویژگیهای شخصیتی )روان نژندیدادند که تنظیم شناختی هیجان، نقش واسطه

نقش 1399؛ به نقل از وفایی و قاسمی و مطلق،  2014) 23کند. بلوچ، هیس و لوینسونزناشویی ایفا می به بررسی  ( در پژوهشی 

هایی که راهبردهای منفی تنظیم  بینی کننده تنظیم هیجان در رضایت زناشویی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود زوجپیش
ویی باالتری داشتند. شاهقلیان، جان نثار شرق  هیجان را کمتر بروز و تجربه نموده، هم در همان لحظه و هم در آینده رضایت زناش

عبدالهی ) سازنده متقابل رابطه مثبت معنادار 1386و  به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با الگوی ارتباط  ( نیز در پژوهش 

نیز سبک مساله مدار رابطه مثبت و معنادار و دو سبک هیجان مدار و  دارد. از میان سبک اجتنابی رابطه های مقابله با استرس 

با الگوی ارتباط سازنده متقابل نشان دادند. همچنین یافته ها نشان داد دو متغیر هوش هیجانی و سبک مساله منفی و معناداری 
ها در پاسخدهی رفتاری، فرآیند  توانند تبیین کننده تغییرات در متغیر الگوی ارتباط سازنده متقابل باشند. در واقع هیجانمدار می

ایفا میتصمیم نقش مهمی را  بین فردی  و تسهیل تعامالت  برای وقایع مهم  حافظه  ارتقاء  به عنوان گیری،  هیجان  کند. تنظیم 

کنند، در نظر گرفته فرآیندهایی که از طریق آن افراد هیجاناتشان را برای پاسخ به توقعات محیطی هشیارانه و ناهشیارانه تعدیل می
( و مکانیسمی است که افراد به واسطه آن )دانسته یا ندانسته( هیجاناتشان را برای 2010، 24وایزرهوکسما و شو-شود )الدوا، النمی

و گالسرسیدن به یامد موردنظر تغییر می )شیپز، ساری  هیجان فرایندی واحد و همگون 2015،  25دهند  (. دشواری در تنظیم 

در نظم جویی هیجان غالباً با دشواری و عدم توانایی در مقابله اختالل   .یابدنیست، بلکه از طریق سازوکارهای مختلفی تحقق می

هیجان پردازش  میبا تجربه و  )باردین، تال، دیکسونها مشخص  گراتز-شود  استیونز و  (. برخی پژوهشگران 2015،  26گاردون، 
اند که دشواری در تنظیم هیجان، مستلزم فعال شدن برخی فرایندهای شناختی است؛ گوناگونی این فرایندهای شناختی، دریافته

،  2017،  27شود )کینیبارگ، بالستین، اسپینازوال و واندرکالکای میمنجر به راهبردهای دشواری در تنظیم هیجان متنوع و جداگانه
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عابدینی و جعفری، به ن (. الگوی دشواری در تنظیم هیجان در یک مفهوم گسترده ازجمله دشواری  1398قل از رفیعی پور، شفتی، 
شود؛ بنابراین بدتنظیمی هیجان به استفاده از روشهای  در شناسایی و توصیف احساسات، دشواری تنظیم هیجان و رفتار توصیف می

پاسخ به هیجانات تعر پاسخناسازگارانه در  بستر پریشانی  یف شده است و شامل  های فاقد پذیرش، دشواری در کنترل رفتارها در 

عملکردی از هیجانات بهعنوان اطالعات محیطی و درونی است )کلیمانسکی، کراتیس، مکالکلینگ و  هیجانی و نقص در استفاده 

ظرفیت و توانایی اینکه چگونه افراد هیجانها را تجربه و (. در این راستا، نتایج مطالعات بیانگر این است که  2017، 28هوکسما-نولن
جویی ( و مشکل در نظم2015؛ شیپز و همکاران، 2018، 29ابراز کنند عامل کلیدی برای سالمت روانی بوده )زیمرمن و ایوانسکی

 .(2017، 31؛ کای، سان و وین2016، 30هیجان مؤثر ویژگی اصلی بسیاری از اختالالت روانی است )تامیر

شود که به سبک نادرستی ابراز شود و در بافتی  یک هیجان زمانی مشکل آفرین و آسیب زا می دشواری در تنظيم هيجان :

شود که طی آن، ها، که  بر زندگی فرد اثر گذارد تنظیم هیجانی گفته مینامتناسب رخ دهد. بنابراین به این کارکرد دوگانه هیجان

 (.2010کنند )ورنر و گراس ، های گوناگون تنظیم و تعدیل میه به موقعیتهای خود را با توجافراد هیجان

نتیجه خرسندی عمومی از زندگی مشترک، رضایت از روابط رضایت رضایتمندی زناشویی را می  :رضایت زناشویی توان 

 (.2018جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی دانست )ژی، ژائو و گانگ ، 

به صورتی شایسته رفتار کند،  های ارتباطی، فرایندی است که فرد را قادر میـور از مهارتمنظ  :های ارتباطیمهارت سازد 

 (.1389های ارتباطی اوست که قبالً آموختـه اسـت )رازقی و چاری،  در حقیقت اجتماعی شدن هر فرد دستاورد مهارت

 

 فرضيه های تحقيق

 :فرضيه اصلی

 های ارتباطی زوجین رابطه معناداری وجود دارد.بین دشواری در تنظیم هیجان با رضایت زناشویی و مهارت

 

 روش
 روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف نیز کاربردی است.

 وره شهر کرمانشاه می باشد.جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاجامعه آماری تحقيق : 

نفر انتخاب شدند، مالک ورود   150گیری در دسترس،  تعداد با استفاده از روش نمونهنمونه آماری و روش نمونه گيری : 

بین   به سومصرف مواد مخدر، پر کردن فرم   2سال ، گذشتن حداقل   40تا    25به تحقیق: سن  عدم ابتال  سال از زندگی مشترک، 
نیز عدم رضایت از شرکت در رضایت نامه شر کت در تحقیق، وجود سالمت روان و سالمت جسمانی بود و همچنین مالک خروج 

 ادامه در پژوهش و بروز بیماری بود.

 

 ابزار پژوهش
 (DERS) 32مقياس دشواری تنظيم هيجانی -1

های تنظیم هیجانی افراد را ( یک شاخص خود گزارشی است که الگو2004پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی )گراتز و رومر، 

 - 5آگاهی   -4تکانه  -3اهداف   -2عدم پذیرش    -1خرده مقیاس   6عبارت  36دهد. این پرسشنامه دارای  مورد ارزیابی قرار می
 گیرد.قرار می 5تا   1ای از شفافیت. پاسخ هر آزمودنی در دامنه -6راهبردها  

 
28 Klemanski, Curtiss, McLaughlin & Nolen-Hoeksema  
29 Zimmermann & Iwanski 
30 Tamir  
31 Cai, Sun & Wen 
32 Difficulties in Emotion Regulation Scale 
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تقریباً همیشه نتایج مربوط به بررسی پایایی این   -5بیشتر اوقات   -4اوقات  تقریباً نیمی از  -3گاهی اوقات   -2تقریباً هرگز  -ا
( خرده  89/0( خرده مقیاس اهداف )85/0( است. خرده مقیاس عدم پذیرش )93/0مقیاس دارای همسانی درونی باال )کل مقیاس 

( و پایایی آزمون  84/0مقیاس شفافیت )( خرده  88/0( خرده مقیاس راهبرده ها )80/0( خرده مقیاس آگاهی )86/0مقیاس تکانه )

برای اهداف،    69/0برای عدم پذیرش،    69/0ها )و همچنین برای خرده مقیاس  88/0بازآزمون خوب برای نمرات کلی این مقیاس    –

ها نشان گر روایی برای شفافیت(. در رابطه با روایی نیز بررسی 80/0برای راهبردها،    89/0آگاهی،  برای  68/0برای تکانه،   57/0
(. همچنین پایایی همسانی درونی فرم ترجمه شده فارسی این 2004سازه و پیش بینی کافی برای مقیاس است )گراتز و رومر،  

بر روی  مرد(. مورد محاسبه   17زن و    31وسی و علوم پزشکی مشهد )دانشجوی دانشگاه فرد  48مقیاس طی یک مطالعه مقدماتی 

برای عدم   75/0ها ( و همچنین برای خرده مقیاس86/0قرار گرفت. نتایج این مطالعه همسانی درونی باالیی را برای کل مقیاس )
در یک جمعیت ایرانی   85/0  و برای شفافیت  85/0، برای راهبردها  74/0، برای آگاهی  76/0، برای تکانه  76/0پذیرش، برای اهداف 

)علوی،  نشان داد  تنظیم هیجانی به روش آلفای 1399، به نقل از میرقادری،  1388را  پرسشنامه دشواری  (. روایی و پایایی برای 

 است.  74/0کرونباخ نیز  

 

 مقياس زوجی اینریچ -2

رود. های قوت در رابطه زناشویی به کار مینههای بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمیپرسشنامه زوجی اینریچ برای ارزیابی زمینه
  35شود که به مشاوره وتقویت رابطه خود نیاز دارد این پرسشنامه دارای  هایی استفاده میاز این پرسش نامه برای تشخیص زوج

- 6-2(، ارتباطات )35-30-  27  -24-21-17-13-9-5-1(، رضایت زناشویی )20-16-12-8-4حیطه تحریف آرمانی ) 4سؤال 

10-14-18-22-25-28-31-34( تعارض  حل  پنج ( می33-32-29-26-23-19-15-11-7-3( و  طیف  اساس  بر  و  باشد 
لیکرت به سنجش میزان رضایت زناشویی میگزینه - 22- 21-19-14-13-10-7-6-5-3پردازد.. در این پرسشنامه سؤاالت  ای 

های رضایت  ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاسشوند.  به صورت معکوس نمره گذاری می  23-26-27-28-29-32-33-34

حل تعارض و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است  و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه   83/0،  84/0، 80/0،  86/0زناشویی، ارتباط، 

نوعگزینه 5بوده است. پرسشنامه بصورت   92/0، 90/0،  81/0،  86/0برای هر خرده آزمون به ترتیب   نمره گذاری لیکرت  ای از 
گردد. های هر مقیاس یک نمره کل محاسبه مینمره مجزا است که برای مجموع ماده 4باشد. همچنین این پرسشنامه دارای  می

نیز به درصد تبدیل مینمره   0/ 70( نیز میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه باالی 1392گردد. در پژوهش )ترابی،  های خام 

 برآورد شد.
 

 33های ارتباطی جرابک پرسشنامه مهارت -3

ها باشد. تعداد مقیاسسؤال می  34تدوین گردیده است. تعداد سؤاالت پرسشنامه    2004این پرسشنامه توسط جرابک در سال  

طف، مؤلفه از قرار زیر است: گوش دادن، تنظیم عوا  5= همیشه( است. این پرسشنامه شامل  5= هرگز،  1ای لیکرت )درجه  5مقیاس 

گذاری معکوس نمره  33و    2،4،6،9،10،12،13،17،19،24،25،28،28،32درک پیام، بینش و قاطعیت. در این پرسشنامه سؤاالت 

( است. اعتبار این پرسشنامه در پژوهش چاری،  5( تا همیشه )1شود. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت و از هرگز )می
دانش آموز و دانشجوی ایرانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و دو    733ای متشکل از  نمونه  ( در1384فداکار داورانی و مهدی )

گزارش شده است. افزون بر این، این پژوهشگران   69/0و    71/0نیمه کردن برای نمره کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر  

پژوهش خود بررسی کردهبا به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی، روایی سازه پرس نیز در  های عامل »مهارت  5اند و به  شنامه را 
پیام به هیجاندرک  نظم دهی  غیر کالمی«، »مهارت  نسبت به فرایند های کالمی و  ها«، »مهارت گوش دادن«، »مهارت بینش 

 اند.ارتباط«، و »قاطعیت در ارتباط« دست یافته

 

 
33 Jerabek's communication skills theory  
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)میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد( و آمار برای تحلیل  روش تجزیه و تحليل داده ها : داده ها از آمار توصیفی 

 انجام گرفت. SPSSاستنباطی )همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  

 

 یافته های پژوهش
 یافته های توصيفی

در جداول زیر ارائههای  شاخص و درآمد خانواده افراد  به سن، مدت ازدواج  )فراوانی و درصد فراوانی( مربوط  شده  توصیفی 

 است.

 : آمار توصيفی مرتبط به سن و مدت ازدواج شرکت کنندگان1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه کل مقطع تحصیلی

 35/4 24/31 40 24 150 سن

 25/2 65/4 10 2 150 مدت ازدواج

 

نفر در آزمون شرکت داشتند. از نظر سنی، شرکت کنندگان بین    150شود، تعداد مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره  

نیز، مدت   35/4سال و با انحراف استانارد    2431سال سن داشتند. میانگین سنی نیز برابر با    40تا    24  بود. همچنین از مدت ازداج 

بود. همچنین از نظر جنسیتی   25/2سال و با انحراف استاندارد    65/4سال بود. میانگین مدت ازدواج نیز    10تا   2ازدواج زوجین بین  
 نفر زن بودند.  75نفر مرد و   75نیز  

 شده است.های مربوط به هرکدام ارائههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و مولفه: شاخص2در جدول  

 های توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش: شاخص2جدول شماره 

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس
 170 48 83/30 78/109 دشواری در تنظیم هیجان

 25 7 99/3 56/15 تحریف آرمانی

 45 12 12/8 20/29 رضایت زناشویی
 44 11 46/8 17/28 ارتباطات

 45 14 24/8 80/29 حل تعارض

 60 15 67/11 14/35 نمره کل رضایت زناشویی

 142 51 95/22 74/102 گوش دادن
عواطف  34 7 22/7 38/20 تنظیم 

 39 8 07/8 88/22 درک پیام

 44 12 78/7 86/28 بینش
 25 5 49/5 70/15 قاطعیت

 189 55 24/25 98/122 های ارتباطینمره کل مهارت

 
 .شود، اطالعات توصیفی هر یک از متغیرهای مورد بررسی گزارش شده استمشاهده می 2جدول شماره همانطور که در 

 یافته های استنباطی

پاسخگویی  برای  پیرسون و رگرسیون چندگانه  ها و آزمودن فرضیهبه فرضیهدر ادامه  ها، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی 

 مورد بررسی قرارگرفته است.
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های ارتباطی زوجين رابطه معناداری فرضيه اصلی: بين دشواری در تنظيم هيجان با رضایت زناشویی و مهارت

 وجود دارد.

 شود.د نظر پرداخته میابتدا به بررسی همبستگی بین متغیرهای مور

 های ارتباطی : ماتریس همبستگی بين دشواری در تنظيم هيجان با رضایت زناشویی و مهارت3جدول شماره 

 1 2 3 4 

    1 نمره کل رضایت زناشویی  -1
   1 *640/0 های ارتباطینمره کل مهارت  -2

  1 *-559/0 -069/0 دشواری در تنظیم هیجان  -3

*P<0/05 

در تنظیم هیجان و مهارت3اساس جدول شماره بر  با ضریب همبستگی  ، بین دشواری  رابطه منفی و   559/0های ارتباطی 
 آید.  تر میمعناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش یافتن دشواری در تنظیم هیجان، میزان مهارت های ارتباطی پایین

 تحليل رگرسيون همزمان رابطه دشواری : نتایج تحليل واریانس مربوط به 4جدول شماره 

 های ارتباطی در تنظيم هيجان و مهارت

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
 000/0 395/67 061/44326 1 061/44326 رگرسیون

   710/657 148 113/97341 ماندهباقی 313/0

    149 173/141667 کل

 

یکی از متغیر پیش4بر اساس جدول شماره   که بین حداقل  نشان داد  بین با متغیر مالک رابطه و : نتایج تحلیل واریانس 

)پیش درصد از واریانس متغیر  31  های ارتباطی،( وجود دارد و ترکیب مهارت>p 000/0و  F=  395/67بینی کنندگی معناداری 
کنندگی هر یک از متغیرها، نتایج مربوط به بینیکنند. برای بررسی میزان و نقش پیشبینی میدشواری در تنظیم هیجان را پیش

 آورده شده است.  7ضرایب رگرسیون همزمان در جدول 

 های رضایت زناشویی ين دشواری در تنظيم هيجان با مولفه: ماتریس همبستگی ب5جدول شماره 

 1 2 3 4 5 6 

      1 تحریف آرمانی  -1
     1 -136/0 رضایت زناشویی  -2

    1 *847/0 *-246/0 ارتباطات  -3

   1 *859/0 *805/0 *-207/0 حل تعارض  -4
  1 067/0 007/0 017/0 *500/0 قاطعیت  -5

 1 *-509/0 *-219/0 *-254/0 *-165/0 *929/0 دشواری در تنظیم هیجان -6

*P<0/05 

رابطه مثبت و معناداری   929/0: بین دشواری در تنظیم هیجان با تحریف آرمانی با ضریب همبستگی 5بر اساس جدول شماره  

یافتن دشواری در تنظیم هیجان، میزان تحربف  به طوری که با افزایش  ارمانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین  بین وجود دارد. 

با رضایت زناشویی )ضریب همبستگی   هیجان  تنظیم  در  )ضریب همبستگی  165/0دشواری  (، حل تعارض 254/0(، ارتباطات 
به طوری که با افزایش  509/0( و قاطعیت )ضریب همبستگی  219/0)ضریب همبستگی   ( رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

 ی در تنظیم هیجان، میزان رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد.  یافتن دشوار
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به بررسی آزمون رگرسیون بین دشواری در تنظیم هیجان و مولفه  شود.های رضایت زناشویی پرداخته میدر ادامه 

 مربوط به تحليل رگرسيون همزمان رابطه دشواری : نتایج تحليل واریانس 6جدول شماره 

 های رضایت زناشویی در تنظيم هيجان و مولفه

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 000/0 596/189 097/24597 5 486/122985 رگرسیون

   734/129 144 688/18681 ماندهباقی 868/0

    149 173/141667 کل

 
که بین حداقل یکی از متغیر پیش6بر اساس جدول شماره   نشان داد  نتایج تحلیل واریانس  بین با متغیر مالک رابطه و : 

درصد از واریانس   86 های رضایت زناشویی،( وجود دارد و ترکیب مولفه>p  000/0و    F=  596/189بینی کنندگی معناداری )پیش

در   بررسی میزان و نقش پیشبینی میتنظیم هیجان را پیشمتغیر دشواری  نتایج  بینیکنند. برای  کنندگی هر یک از متغیرها، 

 آورده شده است  14مربوط به ضرایب رگرسیون همزمان در جدول  

 های رضایت زناشویی : ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون دشواری در تنظيم هيجان و مولفه7جدول شماره 

 سطح معناداری tمیزان  مقدار بتا خطای استاندارد Bمقدار  منبع
 000/0 808/23 891/0 289/0 887/6 تحریف آرمانی

 532/0 -627/0 -038/0 232/0 -145/0 رضایت زناشویی

 825/0 222/0 016/0 256/0 057/0 ارتباطات

 732/0 -343/0 -022/0 234/0 -080/0 حل تعارض

 079/0 -770/1 -064/0 096/0 -170/0 قاطعیت

 

 (>p  05/0طور معناداری ): تنها مولفه تحریف آرمانی، متغیر دشواری در تنظیم هیجان را به  7با توجه به نتایج جدول شماره  

های ارتباطی و دشواری در تنظیم  توان گفت که ارتباط بین مهارتمعناداری میکند. با توجه به ضرایب بتا و سطح  بینی میپیش
 هیجان مستقیم و معنادار است.

به بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجان با مهارت  شود.های ارتباطی پرداخته میدر ادامه 

 شود.تباطی پرداخته میهای ارهای مهارتابتدا به بررسی همبستگی بین دشواری در تنظیم هیجان با مولفه

 های ارتباطی های مهارت: ماتریس همبستگی بين دشواری در تنظيم هيجان با مولفه8جدول شماره 

 

*P<0/05 

(، تنظیم عواطف  281/0همبستگی  های گوش دادن )ضریب  : بین دشواری در تنظیم هیجان با مولفه8اساس جدول شماره بر  

( رابطه منفی و معناداری  294/0( و بینش )ضریب همبستگی  229/0(، درک پیام )ضریب همبستگی  340/0)ضریب همبستگی  

 1 2 3 4 5 

     1 گوش دادن  -1

عواطف  -2     1 *840/0 تنظیم 

   1 *500/0 -506/0 درک پیام  -3
  1 *695/0 *284/0 *406/0 بینش  -4

 1 *-294/0 *-229/0 *-340/0 *-281/0 دشواری در تنظیم هیجان  -5
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در تنظیم هیجان، میزان رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و قاطعیت   یافتن دشواری  با افزایش  به طوری که  وجود دارد. 
 کمتر خواهد شد. 

به بررسی آزمون رگرسیون بین دشواری در تنظیم هیجان و مولفه  شود.های ارتباطی پرداخته میهای مهارتدر ادامه 

 : نتایج تحليل واریانس مربوط به تحليل رگرسيون همزمان رابطه دشواری 9جدول شماره 

 های ارتباطی های مهارتدر تنظيم هيجان و مولفه

 ضریب تعیین سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات منبع

 000/0 607/7 748/6142 4 993/24570 رگرسیون

   560/807 145 180/117096 ماندهباقی 173/0

    149 173/141667 کل

 

یکی از متغیر پیش9جدول شماره  بر اساس   که بین حداقل  نشان داد  بین با متغیر مالک رابطه و : نتایج تحلیل واریانس 

درصد از واریانس   17 های ارتباطی،های مهارت( وجود دارد و ترکیب مولفه>p  000/0و    F=  607/7بینی کنندگی معناداری )پیش
در تنظیم هیجان را پیش بررسی میزان و نقش پیشبینی میمتغیر دشواری  نتایج  بینیکنند. برای  کنندگی هر یک از متغیرها، 

 آورده شده است.  17مربوط به ضرایب رگرسیون همزمان در جدول  

 های ارتباطی های مهارت: ضرایب رگرسيون مربوط به رگرسيون دشواری در تنظيم هيجان و مولفه10جدول شماره 

 سطح معناداری tمیزان  مقدار بتا استانداردخطای   Bمقدار  منبع

 276/0 093/1 161/0 627/0 686/0 گوش دادن

عواطف  002/0 -105/3 -455/0 560/0 -739/1 تنظیم 

 206/0 272/1 149/0 463/0 589/0 درک پیام

 003/0 - 035/03 -333/0 617/0 -871/1 بینش

 

طور معناداری های تنظیم عواطف و بینش، متغیر دشواری در تنظیم هیجان را به  : تنها مولفه10توجه به نتایج جدول شماره با  

(05/0  p<) معناداری میبینی میپیش به ضرایب بتا و سطح  بینش با کند. با توجه  عواطف و  بین تنظیم  توان گفت که ارتباط 
 و معنادار است.دشواری در تنظیم هیجان غیر مستقیم  

 

و نتيجه  گيری بحث 
های ارتباطی زوجين رابطه معناداری فرضيه تحقيق: بين دشواری در تنظيم هيجان با رضایت زناشویی و مهارت

 وجود دارد.

هیجان با رضایت زناشویی و مهارت بین دشواری در تنظیم  به بررسی رابطه  بوده که  پژوهش توصیفی همبستگی  های این 

ن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود ارتباطی زوجی
نمونه نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد    150گیری در دسترس،  تعداد که از این جامعه آماری با استفاده از روش 

)گرات تنظیم هیجانی  پرسشنامه دشواری  پرسشنامه مهارت2004ز و رومر،  مطالعه از  های ارتباطی  (، پرسشنامه زوجی اینریچ و 

نرم افزار   تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که  SPSSجرابک استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از 
 حل تعارض و قاطعیت کمتر خواهد شد. که با افزایش یافتن دشواری در تنظیم هیجان، میزان رضایت زناشویی، ارتباطات،

(،  1397(، نیری و مؤمن )1396و همچنین یافته های این پژوهش با پژوهش های اسدی مجره، ایلبیگی، اکبری و حصاری )

(، محمدی، فرنام و محبوبی 1395(، پارسی، قمری کیوی و شیخ االسالمی )1394نریمانی، عباسی، بگیان کوله مرز و رضایی فرد )
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(1390( )1399(، ریاحی، گلزاری و موتابی  با پژوهش های  1399( و وفایی و قاسمی مطلق  مازکو و ( همسو است و همچنین 
ویتنبورن  2003)  38(، یلسما و شرلین2005) 37(، آبت2007) 36(، کربی2008)  35ام(، دانه2010)  34کوور (، ریک، فالکونیر و 

 همسو است.(  2007) 39( و میرجیان و کوردوا2010و همکاران )(، آسچر  2017)

بودن به   به دلیل اجتماعی  بشر است و انسان  عالی ترین دستاورد  عنوان کرد ارتباط،  در تبیین تأیید این فرضیه می توان 

یل است افرادی که توانایی صحیح تعامل و بودن با دیگران نیاز دارد؛ بنابراین با توجه به تعریف ارتباط که در آن تفهیم و تفاهم دخ
باشند، موجب ارتباط مؤثر و موفق میان زوجین می شود و در نهایت رضایت زناشویی را در  درک، انتقال و تداوم ارتباط را داشته 

 پی خواهد داشت.

ند و تسهیالت زیادی در توضیحی دیگر می توان عنوان کرد در دنیایی که مهارت ارتباطی می تواند نیازهای افراد را برآورده ک
با دیگران از جمله شریک زندگی فرد را   به انزوا خواهد کشاند. مهارت در ارتباط  به ارمغان آورد، مسلح نبودن به این سالح، فرد را 

 ابزارمند کرده و درهای کامیابی را به رویش خواهد گشود.

با یکدیگر موجب احترام میان آنها می شود.  همسران  از طریق آن به  همچنین گفت وگوی  نیازی است که افراد  گفت وگو 

زندگی مشترک  نهایت به سطحی از رضایت در  مشکالت هم می کاهند و در  با تشریک مساعی از  می رسند و  و تفاهم  تفهیم 
 خواهند رسید.
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 .27-52(،  9)4دبیرستانی عشایری و شهری. مجله پژوهش در نظام های آموزشی،  

اضطراب امتحان بر اساس ابعاد    ینیبشی(. پ1398)  بهیط  ،یجعفر ؛یعل   ،ینیعابد  د؛یسع  ،یشفقت  ن؛یپور، ام  یعیرف [8]
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ــا  زارع، [10] ان؛ رضـ ای  1395)  دـختیـ اذرم  ،ییمژـگ ان در رابطـه بین ویژگی ـه اختی هیـج ـــن انجی تنظیم شـ (. نقش مـی

ناختی،   هر مرودـشت. روش ها و مدل های روان ـش اغل فرهنگی ـش ایت زناـشویی زوجین ـش یتی و رـض خـص (،  24)7ـش
91-102 

ادوک، و  ن؛یبنجام  سـادوک، [11] ـه روانپزشـک1395. )نایرج یـس ر  یگنج  ی )ترجمه مهد  ی(. خالص (. چاپ دوم. تهران: نـش

 (.2015واالن. )سا

ه شـادکامی و موفقیـت،  1389محمدرضا )  سرگلزایی، [12]  11- 10،  80(. روابط بـین فـردی در شخصـیت سـالم، مجـل
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اوره )تازه ها و پژوهش های مشـاوره(،  مقابله با اسـترس با الگوهای ارتباطی میان زوجین. پژوهش   (،  22)6های مـش

73-88. 
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اهین )  موـسی [15] - 42،  75تخـصـصی انجمن عمومی ایران،    -(. ارتباطات بین میان فردی. ماهنامه علمی  1389زاده، ـش

45. 
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ـگر  ،یجانیتکانه و توجه بر پردازش ه   ی ها . پژوهش یاضــ یدانش آموزان مبتال به اختالل ر  یو حواســپرت  یتکانشـ
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