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Abstract
Emotions and coping with them play an important role in intimate relationships and are
central to the development and maintenance of these relationships. The purpose of the
current investigation was to study the role of emotion regulation strategies and mindfulness
in the marital adjustment of married students. To this aim 250 married students among
Tabriz University students were selected randomly and then the answered to
questionnaires; 216 of total participants (165 women, age Mean 26.38±6.02; 51 men, age
Mean 31.45±4.09) returned completed questionnaires. The instruments included the
Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003), Mindfulness Attention
Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003), and Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spiner,
1976). The result showed suppression strategy is negatively correlated with four subscales
(marital satisfaction, cohesion, consensus, affection) and total score of dyadic adjustment
(p<0.01), but reappraisal strategy is just positively correlated with cohesion subscale
(p<0.01). Moreover, mindfulness was correlated positively with all subscales and the total
score of DAS (p<0.01). Regression analysis showed that suppression and mindfulness
significantly predicted marital satisfaction (respectively β=-0.20 and β=0.32, p<0.01),
cohesion (respectively β=-0.16 and β=0.24, p<0.01), consensus (respectively β=-0.20 and
β=0.24, p<0.01), Affection (respectively β=-0.30 and β=0.34, p<0.01), and total score of DAS
(respectively β=-0.24 and β=0.33, p<0.01). Findings suggest that the suppression strategy of
emotion regulation leads to a decrease in marital adjustment, but mindfulness leads to
improvement of marital adjustment.
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نویسنده مسئول :استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

عیسی حکمتی

استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.

علی افشاری

دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.

هیجان ها و شیوه رویارویی با آن ها نقشی اساسی در روابط صمیمی داشته و در شکل گیری و تداوم این
روابط سهیم هستند .هدف پژوهش حاضر آشکار ساختن نقش راهبردهای تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی
در سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل بود .بدین منظور  250دانشجوی متأهل از میان دانشجویان
دانشگاه تبریز انتخاب شده و ابزارهای پژوهش در اختیار آن ها نهاده شد که از میان آن ها  216شرکت
کننده ( 165زن؛ میانگین سنی  26/38±6/02و  51مرد؛ میانگین سنی  )31/45±4/09ابزارها را بهصورت
کامل تکمیل کرده و برگرداندند .ابزارها دربرگیرنده پرسشنامه تنظیم هیجانی ( ،)ERQپرسشنامه ذهن
آگاهی ( )MAASو مقیاس سازگاری زناشویی ( )DASبود .یافته¬ها نشان داد راهبرد سرکوبی با هر چهار
مؤلفه (رضایت ،همبستگی ،توافق ،محبت) و نمره کل سازگاری زناشویی رابطه منفی معنادار ( )P>0/01و
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چکیده

راهبرد ارزیابی دوباره تنها با یکی از مؤلفه های ( همبستگی) سازگاری زناشویی ( )P>0/01رابطه دارد.
همچنین ،میان ذهن آگاهی با همه مؤلفه ها و نمره کل سازگاری زناشویی رابطه مثبت معنادار
مؤلفه های رضایت زناشویی (به ترتیب  β=-0/20و  ،)β=0/32همبستگی (به ترتیب  β=-0/16و ،)β=0/24
توافق (به ترتیب  β=-0/20و  ،)β=0/24محبت (به ترتیب  β= -0/30و  )β=0/34و نمره کل سازگاری
زناشویی (به ترتیب  β= -0/24و  )β=0/33هستند .نتایج نشانگر این است که سرکوبی هیجان ها منجر به
کاهش سازگاری زناشویی شده و ذهن آگاهی بیشتر منجر به افزایش سازگاری زناشویی می شود.

واژههای كلیدی :سازگاری زناشویی ،ذهن آگاهی ،تنظیم هیجانی

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

( )P>0/01وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد راهبرد سرکوبی و ذهن آگاهی قادر به پیش بینی
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مقدمه
بیشتر زوجین در زندگی زناشویی ،با رویدادهایی رویارو میشوند که منجر به احساس خشم ،غم و
سایر هیجانهای ناخوشایند می شود و این مشکالت ،در زمینه های مهم زندگی زوجین رخ میدهد
که دربرگیرنده پیوندهای هیجانی 1است (گرینبرگ ،واروار و مالکولم .)2010 ،2میچل (1988؛ به
نقل از کرویل و والتز ) 2002 ،3معتقد است که در زوجین دارای روابط آشفته غالباً احساسات مربوط
به روا بط مختل شده و آشفتگی هیجانی فراوانی تجربه میشود .توانایی تنظیم واکنش هیجانی برای
چنین تجارب منفی در روابط زناشویی ،غالباً توانایی شایانی در سازگاری زناشویی به شمار میرود
(لیندهال و مارکمن 1990 ،؛ به نقل از بوتیلیر ،جولین ،داب ،بلنگر 4و همکاران )2002 ،که این
سازگاری به عنوان حالتی تعریف شده است که در آن احساس کلی رضایت و شادکامی در زن و شوهر
درباره به ازدواج و همدیگر وجود دارد (خاکپور ،نظری و زهرا کار .) 2015 ،تنظیم هیجانی 5اشاره به
(هرینگتون )2008 ،6و دربرگیرنده راهبردهایی است که افراد برای تأث یرگذاری بر محتوا ،تجربه
ذهنی و ابراز هیجان مورداستفاده قرار می دهند (سیمپسون ،هاگز و اشنایدر .)2006 ،7بد تنظیمی
هیجانی به معنای ساختار یکپارچه بدکارکردی است که به وسیله فرآیندهایی مانند تشدید حاالت
هیجانی ،درک ضعیف هیجان ها  ،واکنش شدید نسبت به حاالت هیجانی خاص یا حساسیت نسبت به
آن ها و راهبردهای کنترل ناسازگارانه رویدادهای هیجانی توصیف شده است (منین ،هیمبرگ ،تورک،
فرسکو 2002 ،8؛ ووپرمن ،نئومان و آکسلورد)2008 ،9؛ بنابراین ،بد تنظیمی هیجانی ،یک سازوکار
تبیینی زیربنایی در سازگاری است (بائر ،اسمیت ،هاپکینز،

کریتمیر10

و همکاران2006 ،؛ گراتز و
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فرآیندهایی دارد که افراد از راه آن ها ،بر هیجان ها و نحوه تجربه و ابراز آن ها تأثیر میگذارند

روئمر 2004 ،11؛ روئمر ،لی ،سالترز -پدنالت ،اریسمن 1و همکاران .)2009 ،اشنایدر و همکاران

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

1. Emotional bonds
2. Greenberg, Warwar & malcolm
3. Croyle & Waltz
4. Bouthillier, Julien, Dube, Belanger
5. Emotion regulation
6. Herrington
7. Simpson, Hughes, & Snyder
8. Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco
9. Wupperman, Neumann, & Axlord
10. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer
11. Gratz & Roemer
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( ) 2002تنظیم هیجانی را عامل مهمی در روابط میان فردی موفق و تعامالت سازگارانه در نظر
گرفتهاند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که روابط دامنه گسترده ای از هیجان ها را ایجاد میکنند و
بنابراین تنظیم هیجانی در زمینه روابط صمیمی واجد اهمیت است (ریان ،گاتمن ،مورای ،کاریر 2و
همکاران.)2000 ،
افزون بر این ،به تازگی عالقه به بررسی نقش ذهن آگاهی 3در روابط صمیمانه افزایش یافته است.
مطابق نظریه رفتاردرمانی دیالکتیکی ،4ذهن آگاهی با بد تنظیمی هیجانی مرتبط بوده و میتواند در
بهبود تنظیم هیجانی به واسطه افزایش آگاهی هیجانی از تفاوت های ظریف میان تجارب هیجانی
جاری در لحظه حال مفید باشد (اریسمن و روئمر .)2010 ،ذهن آگاهی ،به واسطه معطوف کردن
آگاهی به تجارب هیجانی به شیوهای غیر قضاوتی و دلسوزانه ،تعامل با هیجان ها را به صورت سالم
تسهیل میکند (هیز و فلدمن .) 2004 ،5مطالعات پیشین رابطه منفی ذهن آگاهی با ابعاد بد
 2010؛ هیل و آپدگراف ) 2012 ،که چنین یافته هایی مطابق با نظریههای متمرکز بر پذیرش در
آسیب شناسی روانی بوده (هیز ،استروساهل و ویلسون1999 ،7؛ ایفرت و فورسیت2005 ،8؛ وومپرمن
و همکاران ) 2008 ،و حاکی از این است که پذیرش ،وجه مشترک تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی
است .اعتقاد بر این است که افراد ذهن آگاه توانایی بیشتری در برقراری و تداوم روابط رضایتبخش
دارند (فولت ،پالم و پیرسون ) 2006 ،9و مطالعات نشان دادهاند ذهن آگاهی همبستگی مثبتی با
رضایت از روابط ،پاسخ ماهرانه به استرس رابطه ،پذیرش همس ر و همدلی داشته (بارنز ،براون،
کروسمارک ،کمپبل 10و همکاران 2007 ،؛ پرویت و مک کولم 2010 ،11؛ واسچ و کوردوا2007 ،12؛
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1. Roemer, Lee, Salters-Pedneault, Errisman
2. Ryan, Gottman, Murray, Carrere
3. Mindfulness
4. Dialectical Behavior Therapy
5. Hayes & Feldman
6. Vujanovic, Bonn-Miller, Bernstein, McKee
7. Hayes, Stroshal, & Wilson
8. Eifert & Forsyth
9. Follette, Palm, & Pearson
10. Barens, Brown, Krusemark, Campbell
11. Pruitt & McCollum
12. Wachs & Cordova
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تنظیمی هیجانی را مورد تائید قرار داده اند (ووجانویک ،بن -میلر ،برنشتاین ،مککی 6و همکاران،
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والش ،بالینت ،اسمولیرا ،فردریکسن 1و همکاران )2009 ،و همچنین پتانسیل مثبتی در روابط میان
فردی دارد (کابات زین.)2003 ،
باوجوداینکه نظریه و پژوهش ها بر نقش تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی در روابط تأکید کردهاند،
طبق دانش ما مطالعات چندانی نقش این متغیرها را در پیش بینی سازگاری زناشویی موردبررسی
قرار نداده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا تنظیم
هیجانی و ذهن آگاهی در سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل نقش دارند؟

روش
طررر پررژوهش مطالعررح حاضررر از نرروت همبسررتگی بررود .جامعرره پررژوهش حاضررر ،دانشررجویان
دربرگیرنررده  250دانشررجوی متأهررل (زن و مرررد) بررود کرره برره شرریوه نمونرره گیری تدررادفی سرراده
انتخاب شررده و پررا از کسررب رضررایت در پررژوهش شرررکت کردنررد .از میرران آن هررا 19 ،نفررر
پرسشررنامه را بررر نگردانررده و پرسشررنامههررای  15نفررر نیررز نرراقک بررود کرره از پررژوهش کنررار
گذاشرررته شررردند و درنهایرررت داده هرررای  216نفرررر ( 165زن و  51مررررد) باقیمانرررده مرررورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفتنرد .میرانگی ن سرنی نمونره برابرر برا ( 27/57±5/08میرانگین سرنی زنران
 26/38±6/02و مرررردان  )31/45±4/09برررود 51 .نفرررر از شررررکت کنندگان نرررامزد و بقیررره
به صرورت رسررمی ازدواج کرررده و بررا یکردیگر زنرردگی مرریکردنررد .ازنظرر مقطررت تحدرریلی نیررز56 ،
نفررر ( ) %25دانشررجوی کارشناسرری 98 ،نفررر ( ) 46%دانشررجوی کارشناسرری ارشررد و  62نفررر
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متأهررل مشررغول برره تحدرریل در سررال تحدرریلی  93 -94دانشررگاه تبریررز بودنررد .نمونرره پررژوهش

( ) %28دانشررجوی دکتررری بودنررد .مالک هررای ورود برره پررژوهش نیررز دربرگیرنررده تجربرره حررداقل
یک سال زندگی مشترک با همسر بود.

پرسشنامه تنظیم هیجانی :2این پرسشنامه توسط گروس و جان ( ) 2003برای سنجش دو راهبرد
تنظیم هیجانی الف) ارزیابی دوباره شناختی (مانند هیجان هایم را از راه تغییر افکارم درباره آن
1. Walsh, Balint, Smolira, Fredericksen
)2. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

ابزارها
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موقعیت کنترل می کنم) و ب) سرکوبی (من هیجان هایم را از راه عدم ابراز آن ها کنترل میکنم)
تدوین شده و دربرگیرنده هیجان های منفی و مثبت است .این پرسشنامه دارای  10گویه بوده و
پاسخ دهندگان  ،بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای (از  = 1خیلی مخالفم تا  = 7خیلی موافقم) بدان
پاسخ می دهند .بررسی اعتبار سازه آن به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داده است که
 6گویه عامل ارزیابی دوباره شناختی و  4گویه عامل سرکوبی را تشکیل داده اند  .همچنین گروس و
جان ( ) 2003پایایی آن را در  4نمونه مختل ف مطلوب گزارش کرده اند .تاشک ( ) 1390اعتبار سازه و
پایایی نسخه فارسی این ابزار را بررسی کرده و گزارش کرده است که این ابزار دارای ساختار
دوعاملی بوده و پایایی آن برای مقیاس ارزیابی دوباره  0/78و برای سرکوبی  0/90است.
مقیاس ارزیابی ذهن آگاهی :1این مقیا س توسط براون و ریان (  )2003طراحی شده و دارای 15
زیاد= ،2نسبتاً زیاد= ،3نسبتاً کم= ،4خیلی کم= 5و تقریباً هرگز= .) 6حداقل نمره  15و حداکثر آن
 90است که نمره باال نشاندهنده ذهن آگاهی باالتر است .این مقیاس توانایی فرد را برای فعالیت
خودکار بدون صرف توجه روی فعالیت جاری مورد ارزیابی قرار می دهد .مادههای مقیاس ذهن
آگاهی در مورد آگاهی از حاالت عاطفی ،تجارب ،فعالیت ها ،بی توجهی به مسائل پیرامونی ،انجام
فعالیت ها بدون تمرکز ،انجام فعالیت ها بدون آگاهی نسبت به آن و ناآگاهی از زمان شروت و ختم
فعالیت ها ی روزانه میباشند .نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط عبدی ( )2015موردپژوهش
قرارگرفته و اعتبار سازه آن با بهره گیری از تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ( )0/76در میان دانشجویان مطلوب گزارش شده است .همچنین قربانی ،واتسون و
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ماده است که بر اساس یک مقیاس لیکرت  6رتبهای نمرهگذاری میشود (تقریباً همیشه= ،1خیلی

ویتینگتون ( ) 2009پایایی این ابزار در جامعه ایرانی را مطلوب گزارش کرده اند.

ساخته شده است و برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی ازنظر زن و شوهر یا هر دونفری است که با
هم زندگی می کنند .این مقیاس افزون بر نمرات چهار خرده مقیاس رضایت ،4همبستگی ،1توافق 2و
)1. Mindfulness Awareness Assessment Scale (MAAS
2. Dyadic Adjustment Scale
2. Graham B. Spanier
3. satisfaction

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

مقیاس سازگاری زناشویی :2این مقیاس یک ابزار  32سؤالی است که در سال  1976توسط

اسپنیر3
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ابراز محبت ، 3یک نمره کلی سازگاری نیز ارائه میدهد .دامنه نمره کلی آن میان  4تا  151متغیر
است و نمرات باالتر از  ، 100روابط سازگارانه و نمرات پایینتر از  100آشفتگی بالینی معنادار را
نشان می دهد (پیترسون ،ایفرت ،فینگولد و دیوسون .)2009 ،4نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ
 0/96از همسانی درونی قابل مطلوبی برخوردار است .همسانی درونی خرده مقیاسها میان  0/73تا
( 0/94ثنایی ،عالقبند و هومن )2000 ،و همسانی درونی نمره کل این مقیاس  0/92گزارش شده
است (حسن شاهی  ،نوری و مولوی.)2003 ،

شیوه اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش حاضر در درجه نخست با همکاری مسئولین دانشکده ها ،آمار و اطالعات مربوط
به دانشجویان متأهل استخراج و سپا از میان آن ها به روش نمونه گیری تدادفی ساده 250 ،نفر
و با ارائه توضیحاتی درباره هدف پژوهش و با کسب رضایت ،ابزارها را تکمیل کردند .از میان 250
پرسشنامه توزیت شده  216نفر ،پرسشنامهها را بهصورت کامل پاسخ داده بودند ،بنابراین بقیه موارد
از پژوهش کنار گذاشته شده و دادهها با استفاده از نسخه  21نرمافزار  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفتند .برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری همزمان
استفاده شد.
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(دربرگیرنده زن و مرد) انتخاب شدند .با مراجعه به دانشکده پرسشنامهها در اختیار آن ها قرارگرفته

یافتهها
یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1ارائه شده است .همچنین برای بررسی
این بود که هر یک از متغیرها در سطح  P>0/01معنادار نیستند.

4. cohesion
5. consensus
6. affectional expression
7. Peterson, Eifert, Feingold, & Davidson

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

نرمال بودن توزیت هر یک از متغیرها آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج نشانگر
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جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

کولموگروف-اسمیرنوف

متغیر

میانگین

ذهن آگاهی

63/54

11/44

سرکوبی

13/42

3/91

216

ارزیابی دوباره

26/44

5/14

216

0/04

رضایت

40/95

4/34

216

0/07

0/06

همبستگی

18/45

3/53

216

0/08

0/06

توافق

45/95

7/76

216

0/09

0/05

محبت

11/31

2/39

216

0/10

0/04

نمره کل

116/52

14/78

216

0/07

0/09

تنظیم هیجانی

سازگاری
زناشویی

استاندارد

تعداد

آماره

معناداری

216

0/09

0/04

0/11

0/03
0/10

روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  2نشان دادهشده است.
جدول  :2نتایج همبستگی سازگاری زناشویی با تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی
سازگاری زناشویی
رضایت
سرکوبی
ارزیابی دوباره
ذهن آگاهی

**-0/28
0/01
**0/37

همبستگی

**-0/22
**

0/17

**0/26

توافق

**-0/24

محبت

-0/**37

نمره کل

**-0/32

0/08

0/02

0/002

**0/30

**0/42

**0/39

** سطح معناداری p< 0/01
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برای بررسی رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی با مؤلفههای سازگاری زناشویی از

مطابق جدول شماره  2مؤلفه سرکوبی تنظیم هیجانی با ابعاد رضایت ،همبستگی ،توافق ،محبت و
نمره کل سازگاری زناشویی همبستگی منفی (به ترتیب برابر با -0/37 ،r=-0/24 ،r=-0/22 ،r=-0/28
همبستگی سازگاری زناشویی (r=0/17؛  )p<0/01رابطه دارد .افزون بر این ،ذهن آگاهی با مؤلفهها و
نمره کل رضایت زناشویی همبستگی مثبتی نشان میدهند که میزان همبستگی ذهن آگاهی با رضایت،
همبستگی ،توافق ،ابراز محبت و نمره کل به ترتیب برابر با  r=0/42 ،r=0/30 ،r=0/26 ،r=0/37و
 r=0/39بوده و همگی در سطح  p<0/01معنادار هستند .بهمنظور پیشبینی مؤلفهها و نمره کل

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

= )r=-0/32 ،rدارد که همگی در سطح  p<0/01معنادار هستند ،اما مؤلفه ارزیابی دوباره تنها با مؤلفه
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سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی و تعیین سهم
هر یک از متغیرها در پیشبینی سازگاری زناشویی از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد که
نتایج آن در جدول شماره  3ارائهشده است.
جدول  :3تحلیل رگرسیون سازگاری زناشویی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی
متغیر مالک

خالصه تحلیل واریانا و ضریب تبیین

همبستگی

P>0/01؛ F)3 ،212(=9/75؛ R2=0/12

توافق

P>0/01؛ F)3 ،212(=10/47؛ R2=0/13

محبت

P>0/01؛ F)3 ،212(=24/30؛ R2=0/25

سازگاری

P>0/01؛ F)3 ،212(=18/48؛ R2=0/20

سرکوبی

-0/20

-3/03

0/003

ارزیابی دوباره

0/02

0/37

0/71

ذهن آگاهی

0/32

4/91

0/001

سرکوبی

-0/16

-2/48

0/01

ارزیابی دوباره

-0/12

-1/74

0/08

ذهن آگاهی

0/24

3/64

0/001

سرکوبی

-0/20

-2/98

0/003

ارزیابی دوباره

0/11

1/71

0/09

ذهن آگاهی

0/24

3/55

0/001

سرکوبی

-0/30

-4/75

0/001

ارزیابی دوباره

0/07

1/61

0/25

ذهن آگاهی

0/34

5/46

0/001

سرکوبی

-0/24

-3/69

0/001

ارزیابی دوباره

0/04

0/60

0/55

ذهن آگاهی

0/33

5/16

0/001

پیشبینها
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رضایت

P>0/01؛ F)4 ،211(=15/05؛ R2=0/18

β

t

P

مطابق مندرجات جدول فوق F ،محاسبهشده رگرسیون پیشبینی رضایت در سطح  P>0/01معنادار
است؛ بنابراین متغیرهای حداقل یکی از متغیرهای پیشبین بهصورت معناداری رضایت را پیشبینی می-
تغییرات رضایت را تبیین میکنند .ضرایب تأثیر و آماره  tاین پیشبینی نشان میدهد سرکوبی (-0/20
= )βو ذهن آگاهی ( )β=0/32بهصورت معناداری میتوانند رضایت را پیشبینی کنند .همچنین میزان F
پیشبینی همبستگی زناشویی در سطح  P>0/01معنادار بوده و نشانگر نقش معنادار حداقل یکی از
متغیرهای پیشبین در تبیین همبستگی زناشویی بوده و سهم مجموت این متغیرها در تبیین واریانا
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کند و سهم آنها این ویژگیها در تبیین واریانا رضایت برابر با  0/16بوده و این ویژگیها  16درصد
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متغیر مالک برابر با  0/12بوده و به دیگر سخن این عوامل  12درصد تغییرات همبستگی زناشویی را
تبیین میکنند .ضرایب تأثیر و آماره  tاین پیشبینی نشان میدهد که ارزیابی دوباره و ذهن آگاهی
پیشبین معنادار همبستگی هستند که ضریب تأثیر استاندارد سرکوبی ( )β=-0/16و ذهن آگاهی
( )β=0/24است.
تحلیل رگرسیون پیشبینی توافق زناشویی نشان داد میزان  Fمحاسبهشده در سطح P>0/01
معنادار بوده و نشان میدهد مدل کلی نقش متغیرهای پیشبین معنادار بوده و سهم مجموت این
متغیرها در تبیین واریانا توافق زناشویی برابر با  0/13است .ضرایب رگرسیون نیز حاکی از آن است که
از میان متغیرهای پیشبین ،سرکوبی تأثیر منفی ( )β=-0/20و ذهن آگاهی تأثیر مثبتی ( )β=0/24بر
توافق زوجین دارند .نتایج پیشبینی ابراز محبت نشان داد  Fبهدستآمده رگرسیون در سطح P>0/01
معنادار است که درمجموت متغیرهای پیشبین  13درصد واریانا محبت را تبیین میکنند که مطابق
رگرسیون مربوط به پیشبینی نمره کل سازگاری زناشویی در سطح  P>0/01معنادار است ،بنابراین
حداقل یکی از متغیرهای پیش بین در سازگاری زناشویی نقش دارد که با توجه به مجذور  ،Rمتغیرهای
پیشبین  20درصد واریانا سازگاری زناشویی را تبیین میکنند؛ ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهند
که سرکوبی ( )β=-0/24و ذهن آگاهی ( )β=0/33در سازگاری زناشویی نقش معناداری دارند.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان دادند که بهویژه مؤلفه سرکوبی با مؤلفهها و نمره کل سازگاری زناشویی همبستگی منفی و
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ضرایب رگرسیون ،سهم سرکوبی ( )β=-0/20و ذهن آگاهی ( )β=0/24معنادار است .نهایت ًا  Fتحلیل

ذهن آگاهی با همه این مؤلفهها و نمره کل همبستگی مثبتی دارد .یافتههای حاضر در زمینه رابطه ذهن
آگاهی با سازگاری زناشویی همسو با یافتههای بارنز و همکاران ( ،)2007واسچ و کوردوا ( )2007و
پاکنهام و سیموس ( )2013همسو است .بارنز و همکاران ( )2007به این نتیجه دستیافتهاند که
با همسر ،ادراک مثبت همسر و کارآمدی بیشتر در رابطه با همسر نشان میدهند .واسچ و کوردوا
( )2007هم نشان دادهاند ذهن آگاهی بهصورت مثبتی با کیفیت روابط زناشویی همبسته است .پاکنهام
و سیسموس ( )2013رابطه میان ذهن آگاهی با رضایت از روابط زناشویی را مورد تائید قرار دادهاند .در
زمینه رابطه تنظیم هیجانی با سازگاری زناشویی نیز گرچه طبق دانش ما پژوهشی بر اساس مدل تنظیم

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

دانشجویانی که سطو باالتری از ذهن آگاهی داشتهاند ،رضایت بیشتری از روابط رمانتیک ،توافق بیشتر
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هیجانی گروس ( )1999تنها یک پژوهش توسط فردیا ( )2007انجامگرفته و اغلب یافتههای پیشین،
حاکی از این هستند که داشتن مهارتهای مربوط به تنظیم هیجانها بهگونهای که موجب کاهش
هیجانهای منفی شود با سازگاری زناشویی همبسته است؛ مثالً فردیا ( )2007گزارش کرده است که
سرکوبی با رضایت زناشویی پایین رابطه دارد .یافتههای واسچ و کوردوا ( )2007حاکی از این بوده است
که توانایی و مهارت تنظیم خشم عامل تأثیرگذاری در کیفیت روابط زناشویی زوجین است .همچنین
کرویل و والتز ( )2002نشان دادهاند که آگاهی به هیجانهای خود و بهویژه هیجانهای سخت یا منفی
(خشم و تنفر) در روابط زناشویی بهصورت منفی همبسته با رضایت از روابط زناشویی همبسته است.
افزون بر این حیدری و اقبال ( )2010که از پرسشنامه بد تنظیمی هیجانی (که فاقد دو مؤلفه موجود در
مدل گروس و جان ( )1999است) استفاده کرده و نشان دادهاند که بد تنظیمی هیجانی همبستگی
منفی با رضایت زناشویی زوجین دارد.

رضایت ،توافق ،همبستگی ،ابراز محبت و نمره کل سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل هستند که در
نقش سرکوبی در مؤلفههای مختلف سازگاری زناشویی منفی و نقش ذهن آگاهی مثبت بود ،بهطوریکه
افزایش سرکوبی باال منجر به کاهش سازگاری زناشویی و ذهن آگاهی باال منجر به افزایش سازگاری
زناشویی میشود .این یافتهها در زمینه نقش ذهن آگاهی ،تنظیم هیجانی در رضایت زناشویی زوجین،
همسو با یافتههای پاکنهام و سیموس ( ،)2013بارنز و همکاران ( ،)2007فردیا ( )2007و حیدری و
اقبال ( )2010است .پاکنهام و سیموس ( )2013گزارش کردهاند که افزایش ذهن آگاهی منجر به
افزایش رضایت زناشویی زوجین میگردد .همچنین بارنز و همکاران ( )2007گزارش کردهاند که ذهن
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نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجانی سرکوبی و ذهن آگاهی پیشبین

آگاهی توانایی پیشبینی رضایت از روابط رمانتیک را در میان دانشجویان دارد .در زمینه تنظیم هیجانی
فردیا ( )2007گزارش کرده است که سرکوبی پیشبین معنادار رضایت زناشویی است ،اما در پژوهش
که از پرسشنامه بد تنظیمی هیجانی استفاده کردهاند نشان دادهاند که بد تنظیمی هیجانی پیشبین
رضایت زناشویی بوده و تأثیر منفی بر رضایت زناشویی زوجین دارد.
تاکنون پژوهشی بهصورت مستقیم نقش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی را در توافق ،ابراز محبت و
همبستگی زوجین موردبررسی قرار نداده است؛ بااینحال یافتههای حاضر همسو با مطالعاتی است که
نقش مثبت ذهن آگاهی در بهبود روابط میان فردی و ازجمله زوجین (فردیا )2007 ،و نقش راهبرد

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.4.8

آنها نقش ارزیابی دوباره در رضایت زناشویی موردبررسی قرار نگرفته است .حیدری و اقبال ( )2010هم
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سرکوبی را در افزایش مشکالت زوجین بهویژه ابراز محبت (ابوت )2005 ،تائید کردهاند .ابوت ()2005
گزارش کرده است که شیوه تنظیم هیجانی با صمیمت زوجین رابطه دارد و بعالوه ،ادراک فرد از تنظیم
هیجانی همسر بر صمیمت تأثیر دارد ،بدین معنا که هر چه یکی از زوجین توانایی تنظیم هیجانی بهتری
داشته باشد ،میزان صمیمت همسر مقابل نیز افزایش خواهد یافت .البته ابزار پژوهش مذکور  DERSبوده
که متفاوت از ساختار دوعاملی مدل گروس و جان ( )1999است .درواقت یافتههای این پژوهش حاکی از
این هستند که بد تنظیمی هیجانی منجر به کاهش محبت و صمیمت در روابط زوجین شود و یافتههای
حاضر مطابق با دیدگاه کوردوا ،گی و وارن ( )2005در زمینه تأثیر مهارتهای هیجانی در ایجاد و تسهیل
صمیمت میان زوجین است .نظریه و پژوهش ذهن آگاهی را در کیفیت روابط فردی مثبت و روابط سالم
دخیل دانستهاند .پژوهش حاضر نیز همانند مطالعات پیشین (واسچ و کوردوا )2007 ،از نقش ذهن
آگاهی در روابط میان فردی بهویژه سازگاری زناشویی حمایت کرده و نشان داد ذهن آگاهی کاربردهای
هم میزنند و غالباً ذهن آگاهی مسئول فراهم ساختن همدلی است و بنابراین ،ذهن آگاهی در روابط
مفید است (هان1998 ،1؛ به نقل از گامبرل و کیلینگ.)2010 ،
شاپیرو ،کارلسون ،آستین و فریدمن )2006( 2درباره سازوکار تأثیر ذهن آگاهی اشارهکردهاند که
بهکارگیری و استفاده از ذهن آگاهی منجر به تغییر نگرش فرد میشود .مطابق نظر آنها توجه آگاهانه و
عمدی همراه با گشودگی و مشاهده گری بدون قضاوت منجر به یک تغییر معنادار در دیدگاه فرد
میگردد که ادراک دوباره 3نامیده شده است .این تغییر در ادراک منجر به ایجاد تغییر در دیگر ابعاد
روانشناختی ازجمله انعطافپذیری شناختی ،هیجانی و رفتاری و همچنین پیگیری بخشهای ارزشمند

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

سودمندی برای روابط میان فردی دارد .هیجانهای منفی از راه تحمیل درد بر دیگران ،شادکامی ما را بر

زندگی میشود .بر اساس این سازوکار ،فرد به این واقعیت پی میبرد که دردها و ناراحتیها ،افکار منفی و
 ...خود فرد نیستند و درنتیجه فرد قادر به مشاهده آنها از یک فرا دیدگاه میشود که موجب کاهش
باعث ادراک متفاوتی نسبت به روابط میان فردی با همسر شده و درنتیجه سازگاری و رضایت از روابط با
همسر را افزایش دهد .همچنین پیشنهادشده است که ذهن آگاهی سبک تعاملی افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد بهطوریکه فرد بهصورت غیر قضاوتی و همراه با پذیرش پاسخ میدهد که بهنوبه خود منجر به
1. Hanh
2. Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman
3. Reperceiving
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روابط کارآمد و بهینهشده و کیفیت رابطه را بهبود میبخشد (براون و همکاران .)2007 ،واسچ و کوردوا
( )2007اشارهکردهاند ذهن آگاهی منجر به پرورش پذیرش و تضعیف اجتناب تجربهای ،کاهش
پاسخدهی تکانشی نسبت به هیجانهای منفی شده و امکان پاسخدهی ماهرانهتر فراهم میگردد .البته
ذهن آگاهی از راه افزایش آگاهی از تفاوتهای ظریف میان تجارب هیجانی منجر به بهبود تنظیم
هیجانی میشود (اریسمن و روئمر2010 ،؛ هیل و آپدگراف.)2012 ،
یافتههای حاضر در زمینه نقش راهبرد ارزیابی دوباره با دیدگاه گروس و جان (2002؛ )2003
ناهمخوان است ،ازآنجاییکه آنها معتقدند ارزیابی دوباره بایستی قادر به تعدیل توالی هیجانها شده و
تجربه هیجانهای منفی را کاهش دهد .گرچه پژوهش حاضر مستقیماً تأثیر استفاده از این راهبرد در
هیجانهای منفی را موردبررسی قرار نداده ،اما انتظار بر این است کاهش هیجان منفی (بهعنوان میانجی)
منجر به افزایش سازگاری زناشویی شود ،درحالیکه یافتهها چنین چیزی را تائید نکردند؛ بنابراین چنین
کاهش سازگاری و رضایت زناشویی یافتههای حاضر منطبق با مدل گروس و جان ( )2003است.
مطالعات نشان می دهند سرکوب منجر به افزایش فعالیت سمپاتیکی ،حافظه اشتباه برای اطالعات
اجتماعی مانند نامها و تعامالت اجتماعی شده و منجر به نارضایتی خود فرد سرکوبکننده هیجان و
طرف مقابل آنها می شود .در بلندمدت ،استفاده افراطی از سرکوب منجر به کارکرد هیجانی اشتباه،
روابط میان فردی ناکارآمد و مشکالت سالمتی شده و این افراد مشکالت حافظهای درباره مکالمات و
رویدادهای تسهیلکننده هیجان در زندگی روزمره دارند (باتلر و همکاران .)2003 ،برخی پژوهشگران
معتقدند مهارتهای ذهن آگاهی برای تنظیم هیجانی و تعامالت خانوادگی واجد اهمیت است (فروزتی و
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میتوان گفت که ارزیابی دوباره تأثیر چندانی بر سازگاری زناشویی ندارد؛ اما در زمینه نقش سرکوبی در

ایورسون .)2006 ،اتخاذ حالت ذهن آگاهانه نسبت به تجارب و هیجانها ،میتواند در افزایش و بهبود
تنظیم هیجانی مفید واقت شود که این بهبود بهواسطه کاهش واکنشپذیری اتفاق میافتد (لینهان و
همکاران )2007 ،و هیل و آپدگراف ( )2012معتقدند که واکنشپذیری نسبتاً پایین به معنای ثبات
بر بهبود روابط زوجین و خانواده دارد و این مهارتها آگاه بودن ،پذیرش و مشارکت در لحظه حال را
تسهیل میکنند؛ بنابراین پژوهشهای آتی میتوانند نقش میانجی واکنشپذیری را در رابطه میان تنظیم
هیجانی و سازگاری زوجین را مورد ارزیابی قرار دهند و چنین یافتههایی نشانگر امکان بهرهگیری از
مداخالت هیجان مدار و مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش مشکالت زوجین و بهبود کیفیت روابط و
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هیجانی است .شاید این توانایی نقشی میانجی داشته و ازاینروست که آموزش این مهارتها تأثیر مثبتی
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رضایت زناشویی آنها است .ازاینرو یکی از پیشنهادهای کاربردی پژوهش حاضر کاربست مداخالت
متمرکز بر هیجان برای زوجین آشفته است ،زیرا این نوت مداخالت منجر به تغییر سبک تعامالت زوجین
را دارند بهطوریکه پذیرش هیجانهای منفی میتواند منجر به عدم واکنش به رفتارهای همسر منجر
شده و به نوبه خود مانت گسترش چرخه هیجانی منفی شود.
افزون بر این با توجه به نظرات ویسمن ،اوبالکر و وینستوک ( )2004و یافتههای ابوت ( )2005در
زمینه تأثیر وضعیت روانشناختی و هیجانی همسران بر وضعیت همدیگر پیشنهاد میشود نقش ذهن
آگاهی و تنظیم هیجانی زوجین بر سازگاری و رضایت زناشویی همدیگر با بهرهگیری از رویکرد تحلیل
دادههای دوگانه 1نیز موردبررسی قرار گیرد که درآنواحد تحلیل بهجای فرد زوج در نظر گرفتهشده و
رفتارهای زوجین وابسته به همدیگر و در تعامل با یکدیگر مورد تجزیهوتحلیل میشوند (مراجعه کنید به
معدومی ،سیدمن و شروت )2017 ،که این رویکرد در مقایسه با رویکردهای آماری کالسیک پویاییهای
پیشنهاد میشود نقش این متغیر نیز در سازگاری زوجین موردمطالعه قرار گیرد که با توجه به تأثیرات
متفاوت سطو باال و پایین اجتناب ،بررسی نقش تعدیلکننده آن در رابطه میان تنظیم هیجانی و
سازگاری و رضایت زناشویی واجد اهمیت باالیی است.
سپاسگزاری و قدردانی :بدینوسیله از زحمات خانم رویا عینی محمدی ،کارشناس مسئول اداره خوابگاههای
دانشگاه تبریز که در نمونهگیری و اجرای پرسشنامهها کمال همکاری را با پژوهشگران داشتند و همچنین از همه
دانشجویان عزیز دانشگاه که در این پژوهش شرکت کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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رابطه را نیز در نظر میگیرد .افزون بر این با توجه به رابطه اجتناب تجربهای با متغیرهای موردمطالعه،
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