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اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر ابعاد تعارضات
زناشویی کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز
غالمرضا میرزایی ،1سیروس سروقد* ،2حسین بقولی ،3مریم کورش
تاریخ دریافت1398/11/22 :

نیا4

تاریخ پذیرش1398/14/21 :

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر کاهش تعارضات
زناشویی در کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز تدوین یافته و از میان بخشهای مختلف
بیمارستان از  211نفر از کارکنان متاهلی که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند ،پرسشنامه
تعارضات زناشویی اجرا گردید و  41نفر از افرادی که نمره باالیی در تعارض زناشویی کسب نمودند،
در دو گروه  21نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند ،سپس در گروه آزمایش آموزش راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان گراس در هشت جلسه یک و نیم ساعته انجام گرفت و بعد از آن از دو گروه
آزمایش و کنترل ،پسآزمون گرفته شد و نتایج بررسی گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،عالوه بر
روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آماری تحلیل کوواریانس(مانکوا)
استفاده شد .نتایج نشان داد ک ه آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان باعث کاهش تعارضات
زناشویی در ابعاد مختلف آن گردید.
واژههاي کليدي :تنظیم شناختی هیجان ،ابعاد تعارضات زناشویی ،کارکنان بیمارستان.

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 -2استادیار دانشگاه آزاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،
مرودشت ،ایران.
 -3استادیار دانشگاه آزاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،
مرودشت ،ایران.
 -4استادیار دانشگاه آزاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،
مرودشت ،ایران.
* نویسندهی مسئول مقالهsarvghad1333@yahoo.com ،
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مقدمه
نهاد خانواده یکی از محوریترین محیطهای تربیتی است که در حفظ سالمت روانی ،اجتماعی و
جسمانی فرد نقش بهسزایی دارد .محیط خانواده مکان امنی برای افراد بهحساب میآید که قادر است
آرامش ،رفاه و ارضای نیازهای عاطفی ،فیزیولوژی و شکوفا شدن استعداد در اعضای خانواده ایفای
نقش اعضا و ارتباطات منطقی در آن به شکلی مناسب برقرار باشد .اعضای خانواده هر کدام ممکن
است دارای ویژگیهایی باشند که خانواده را به سمت تعالی یا سقوط بکشانند .از آنجایی که رضایت
زناشویی باعث استحکام روابط خانواده و افزایش راندمان کار و ایجاد جامعهای سالم و پویا میگردد،
کاهش تعارضات زناشویی از ضروریات میباشد .تعارض خیلی زیاد پیامدهای ناگواری را برای زوجین
و خانواده ایجاد کرده و زمینه فروپاشی رابطه را فراهم میکند .بنابراین مداخله در ازدواج ،آرام کردن
و کاهش پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن حایز اهمیت است(.)Roy,1998
تعارض نتیجه طبیعی و اجتنابناپذیر ارتباطات انسانی است) .(Kantek&Gezer,2009زیربنای
اکثر روابط صمیمانه احساس رنجش یکی از زوجین است و زبان بدن در انعکاس و بروز عواطف
زیربنایی در تعارضات نقش اساسی دارد .به همین دلیل توجه کمتر به محتوای تعارض و توجه بیشتر
به نحوه بیان تعارض از اهمیت زیادی برخوردار است .آنچه در ارتباطات جریحهدار میشود ،احساس

مثبت فرد درباره خودش یا دیگری است).(Catheral,2007
تنظیم شناختی هیجان ،مدیریت اطالعات برانگیخته شده هیجانی با راهبردهای شناختی هشیار

میباشد).(Zelmoke&Hahn,2010
تنظیم شناختی هیجان ،به شیوه شناختی مدیریت و دستکاری ورود دادههای فراخواننده هیجان،
اشاره دارد(.)Rahimi,Sohrabi,Rezaei&Sarvghad, 2017
تحقیقات نشان داده است که تنظیم هیجان یکی از عوامل اساسی بهزیستی و کنش وری موفق بوده
است( .)Parsa Manesh,Krasekian,Hakami&Ahadi,2017
تنظیم هیجان به مجموعه ناهمگونی از فرآیندها اشاره دارد که با آنها ،هیجانات تنظیم میشود .به
مدد این فرآیندها ،افراد میتوانند بر اینکه چه هیجاناتی داشته باشند و چگونه احساسشان را ابراز
کنند ،تاثیر گذارند .اهمیت این سازه به حدی است که حتی آن را با تکامل تمدن مرتبط میدانند؛
زیرا تمدن را میتوان مبادله اجتماعی هماهنگ تعریف کرد که ما را ملزم میکند چگونه احساس و

ابراز هیجان را تنظیم کنیم).(Gross,2007
تنظیم شناختی هیجان یکی از مهمترین تکالیف برای سالمت جسمی و روانشناختی بهویژه در روابط
زوجین میباشد( ) Zare&Rezaei,2016و با توجه به اینکه کار در بیمارستان دشوار و پر تنش
میباشد ،نیاز به داشتن روابط صمیمی در خانواده و کاهش تعارضات زناشویی از ضروریات میباشد
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که کاهش این تعارضات تاثیر مثبتی در خانواده و محیط کار دارد که جهت رسیدن به این هدف
آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان الزم میباشد.
آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به معنای کاهش و کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت و
منطقی از هیجانات است .آموزش راهبردهای تنظیم هیجان ،روشی موثر برای تغییر عواطف،
احساسات ،تمایالت ،باورها و اعمال فرد و دادن نظم و معنا به زندگی روزانه است تا فرد بتواند
مهارتهای الزم را جهت کاهش تعارضات زناشویی را بیاموزد که این مهم احتماال با آموزش
راهبردهای تنظیم هیجان حاصل شده و باعث رشد فردی ،اجتماعی و خانوادگی کاهش تعارضات
زناشویی ،افراد اجتماع میگردد.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع طرحهای شبه آزمایشی است که از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  spssاستفاده میشود .روش آماری
مورد استفاده در بخش توصیفی شامل جداول میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون
تحلیل واریانس چند متغیره(مانکوا) میباشد.
جامعه و نمونه آماري
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر ابعاد
تعارضات زناشویی کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز بود؛ ابتدا لیستی از کارکنان متاهل
بیمارستان که حدود  011نفر میباشد ،تهیه گردید و سپس از میان بخشهای مختلف بیمارستان
 211نفر از کارکنان متاهل که شرایط انجام پژوهش را داشتند ،پرسشنامه تعارضات زناشویی را
تکمیل کردند و 41نفر از افرادی که در پرسشنامه تعارض زناشویی نمره بیشتر داشتند ،بهطور تصادفی
در دو گروه  21نفری قرار گرفته و بعد در گروه آزمایش راهبردهای تنظیم هیجان در  8جلسه آموزش
داده شد و پس از آن از دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون گرفته شد و نتایج بررسی گردید.
در مورد اجرای این طرح نکات زیر قابل ذکر است.
 -1گروه آزمایش و کنترل از کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شیراز میباشد که بهصورت تصادفی
ساده در گروهها گمارده میشوند.
 -2در گروه آزمایشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان انجام میشود.
 -3در گروه کنترل آموزشی صورت نمیگیرد.
 -4در گروه آزمایش و گروه کنترل ،دو بار ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون انجام میشود.
شرایط ورود به تحقيق
 -1حداقل تحصیالت دیپلم.
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 -2طول ازدواج  1تا  2سال و دارای حداقل یک فرزند باشند.
 -3دارای سالمت روان بوده واختالالت حاد روانشناختی (سایکوتیک) نداشته باشند.
 -4داروی روانپزشکی و روانگردان مصرف نکنند.
 -2معتاد نباشند.
ابزار اندازه گيري
در این پژوهش از پرسشنامه تعارضات زناشویی )MCQ) 1تجدید نظر شده) (Barati,1996و
) (Sanaei,2000استفاده شده که این پرسشنامه یک ابزار  42سوالی بوده و برای سنجیدن تعارض-
های زن و شوهری ساخته شده است که هفت بعد یا زمینه تعارضات زناشویی را اندازه گیری میکند
و عبارت از کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت
فرزندان ،افزایش رابطه فردی و خویشاوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و
دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر میباشد ،حداکثر نمره کل پرسشنامه ( )211و حداقل آن
( )42است.
روایي و پایایي پرسشنامه
پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/232برآورد شده است .همچنین از روایی
محتوایی خوبی برخوردار است .آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه  32نفری برابر
 1/23و برای هفت خرده مقیاس عبارت بودند از کاهش همکاری1/31 ،؛ کاهش رابطه جنسی1/21،؛
افزایش واکنش هیجانی1/03 ،؛ افزایش جلب حمایت فرزندان1/01 ،؛ افزایش رابطه فردی با
خویشاوندان خود1/04 ،؛ کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان 1/04 ،و جدا کردن امور مالی
از یکدیگر 1/21 ،است) .(Barati,1996) (Snaaei,2000میزان پایایی پرسشنامه را در شهر
اصفهان با روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون  1/09بهدست آورد.
روش اجرا
پس از انتخاب نمونه و اجرای پیش آزمون وگمارش تصادفی آنها در  2گروه کنترل و آزمایش ،در
گروه آزمایش  8جلسه آموزش راهبردهای کنترل هیجان گراس که هر هفته یک بار و هر بار یک
ساعت و نیم برگز ار گردید و بعد از آن از هر دو گروه ،پس آزمون گرفته شد و نتایج تحلیل گردید.
خالصه محتوای آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس به شرح زیر است.
جلسه اول :آشنایی

1 Marital Conflicts Quretionnaire
2 Coranbachs Alpha
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دستور جلسه )1 :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و شروع رابطه متقابل رهبر گروه (مشاور) و اعضاء،
 )2بیان اهداف اصلی و فرعی گروه و گفتگو اعضا راجع به اهداف شخصی و جمعی )3 ،بیان منطق و
مراحل مداخله و  )4بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروه.
جلسه دوم :انتخاب موقعیت ،هدف :ارائه آموزش هیجانی ،دستور جلسه :شناخت هیجان و موقعیت-
های بر انگیزنده از طریق آموزش تفاوت عملکرد انواع هیجانها ،اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان
و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت هیجانها.
تکلیف داخل جلسه :تجربه حالتهای هیجانی.
جلسه سوم :انتخاب موقعیت ،هدف :ارزیابی میزان آسیبپذیری و مهارتهای هیجانی اعضا ،دستور
جلسه )1 :خود ارزیابی با هدف شناخت تجربههای هیجانی خود  )2خود ارزیابی با هدف شناسایی
میزان آسیب پذیری هیجانی در فرد  )3خود ارزیابی با هدف شناسایی راهبردهای تنظیمی فرد.
جلسه چهارم :اصالح موقعیت ،ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزانندی هیجان ،دستور جلسه:

)1

جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب )2 ،آموزش راهبردهای حل مساله و  )3آموزش مهارتهای
بین فردی(گفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض).
جلسه پنجم :گسترش توجه ،هدف :تغییر توجه ،دستور جلسه )1 :متوقف کردن نشخوار فکری و
نگرانی و  )2آموزش توجه.
جلسه ششم :ارزیابی شناختی ،هدف :تغییر ارزیابی شناختی ،دستور جلسه )1 :شناسایی

ارزیابی-

های غلط و اثرات آنها روی حالت های هیجانی و  )2آموزش راهبرد باز ارزیابی.
جلسه هفتم :تعدیل پاسخ هدف :تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان ،دستور جلسه)1 :
شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن )2 ،مواجهه)3 ،
آموزش تخلیه هیجانی ،آرمیدگی و عمل معکوس.
جلسه هشتم :ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد ،دستور جلسه )1 :ارزیابی میزان نیل به اهداف فردی
و گروهی )2 ،کاربرد مهارتهای آموخته شده در محیطهای طبیعی خارج از جلسه و  )3بررسی و
رفع موانع انجام تکالیف.
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یافته ها:
بررسي ميانگين و انحراف استاندارد نمرات تعارضات زناشویي و ابعاد آن
جدول  -9ميانگين و انحراف استاندارد تعارضات زناشویي و ابعاد آن
کنترل

آزمایش
پیش آزمون

متغیر

پس آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

تعارضات زناشویی

144/12

2/9

82/12

8/19

کاهش همکاری

10/01

1/3

8/31

1/8

پس آزمون

پیش آزمون

انحراف
استاندارد

میانگین
143/91

4/4

10/32

1/4

کاهش روابط جنسی

10/02

1/0

11/02

1/4

10/42

1/2

10/11

واکنش های هیجانی

20/21

1/2

20/11

2/12

20/11

2/12

20/91

انحراف
استاندارد

انحراف
استاندارد

میانگین
130/12

29/3

10/11

1/4
2/12
1/2

جلب فرزندان

10/11

1/8

11/11

3/2

10/11

1/2

10/22

1/8

رابطه با خویشاوندان خود

21/12

1/0

11/11

2/1

21/91

1/0

21/22

2/1

رابطه با خویشاوندان همسر

21/81

1/0

11/22

2/0

21/22

1/0

21/11

1/0

جدا کردن امور مالی

24/02

2/2

12/02

2/3

22/11

1/8

23/81

1/2

جدول  -2نتایج آزمون باکس در مورد پيش فرض تساوي کو واریانس ها در ابعاد تعارضات زناشویي
شاخص

میزان

باکس

49/011

مقدار F

1/418

درجه آزادی 1

28

درجه آزادی 2

2131/024

سطح معنی داری

1/101

جدول  -3نتایج تحليل چند متغيره (مانکوا) مولفه هاي متغير تعارضات زناشویي در دو گروه
شاخص

ارزش

مقدار F

درجه آزادی

سطح معنی داری

ضریب اتا

توان آماری

المبدای ویلکز

1/148

91/101

0

1/1111

1/92

1/11
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جدول  -1نتایج تحليل کو واریانس پس آزمون ابعاد تعارضات زناشویي در هر دو گروه آزمایش و کنترل
منابع
تغییر

گروه
خطا

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

کاهش همکاری

200/91

1

200/91

مقدار
F
200/12

1/1111

کاهش رابطه جنسی

413/222

1

413/222

129/22

1/1111

افزایش واکنش های هیجانی

1221/122

1

1221/122

200/12

1/1111

1/80

افزایش جلب فرزندان

410/122

1

410/122

21/80

1/1111

1/80

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

830/222

1

830/222

183/31

1/1111

1/82

1/11

افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان
همسر یا دوستان

921/022

1

921/022

184/24

1/1111

1/82

1/11

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

201/122

1

201/122

142/42

1/1111

1/09

1/11

کاهش همکاری

114/21

38

2/04

کاهش رابطه جنسی

118/22

38

3/12

افزایش واکنش های هیجانی

104/32

38

4/28

افزایش جلب فرزندان

314/02

38

8/12

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

103/22

38

4/20

افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان
همسر یا دوستان

192/02

38

2/2

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

*148/92

38

3/92

کاهش همکاری

0202/11

41

شاخص

مجموع
مجذورات

کل تصحیح شده

کاهش رابطه جنسی

8100/11

41

افزایش واکنش های هیجانی

19001/11

41

افزایش جلب فرزندان

829/11

41

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

11839/11

41

افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان
همسر یا دوستان

11290/11

41

جدا کردن امور مالی از یکدیگر

10029/11

41

میزان
معنیداری

ضریب
اتا

توان
آماری

1/80

1/11

1/00

1/11
1/11
1/11
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جدول  -5بررسي ميانگين و خطاي انحراف معيار نمرات مولفه هاي تعارضات زناشویي در پس آزمون
متغیر
کاهش همکاری
کاهش رابطه جنسی
افزایش واکنش های هیجانی
افزایش جلب فرزندان
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود
افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر یا دوستان
جدا کردن امور مالی از یکدیگر

گروه

میانگین

خطای انحراف معیار

آزمایش

8/3

1/3

کنترل

10/11

1/3

آزمایش

11/0

1/3

کنترل

10/11

1/3

آزمایش

12/82

1/4

کنترل

20/91

1/4

آزمایش

11/1

1/0

کنترل

10/2

1/0

آزمایش

11/1

1/4

کنترل

21/2

1/4

آزمایش

11/52

1/2

کنترل

21/11

1/2

آزمایش

10/22

1/4

کنترل

23/8

1/4

در جدول  1میانگین و انحراف معیار پیش آزمون نمرات متغیر تعارضات زناشویی و ابعاد آن ارائه
شده و از نظر توصیفی در پیش آزمون ،میانگین آزمودنی های گروه کنترل با آزمایش تفاوت قابل
مالحظهای ندارند .اما در پس آزمون تمامی نمرات در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل میباشد.
بهمنظور بررسی این فرضیه ابتدا الزم بود برای تحلیل چند متغیره( ،)MANCOVAپیش فرض
تساوی کوواریانسها بررسی گردد که نتایج در جدول  2ارائه گردیده است .نتایج جدول  2پیش فرض
تساوی کوواریانسها یا روابط بین هفت متغیر وابسته را در دو گروه نشان میدهد که تفاوت به سطح
معنیدار نرسیده است .بنابراین میتوان از تحلیل چند متغیره استفاده کرد .نتایج تحلیل چند متغیره
در جدول  3نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه از نظر هفت متغیر به سطح معنیدار رسیده
است( .)p <1/11لذا فرضیه مورد تایید قرار گرفته است .میزان اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم-
شناختی هیجان بر تعارضات زناشویی کارکنان  1/92بوده است یا به عبارت دیگر  92درصد تفاوتها
ناشی از عضویت گروهی است .بنابراین در ادامه هر کدام از متغیرها به تفکیک مورد بررسی قرار
میگیرد.
نتایج جدول  4نشان میدهد و مشاهده سطوح معناداری بهدست آمده ( )1/1111در ردیف گروه که
تفاوت بین دو گروه با توجه به تمامی مولفههای تعارضات زناشویی معنیدار است(در سطح .)1/1111
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میزان تفاوتها بهترتیب  82 ،82 ،20 ،80 ،00 ،80و  00درصد میباشد ،یعنی  80درصد کل
واریانس یا تفاوتهای فردی در مولفه همکاری 00 ،درصد مولفه رابطه جنسی 80 ،درصد در مولفه
واکنشهای هیجانی 20 ،درصد در مولفه جلب فرزندان 82 ،درصد در مولفه رابطه فردی با
خویشاوندان خود 82 ،درصد در مولفه رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسی یا دوستان و  09درصد
در مولفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر مربوط به تفاوت بین دو گروه میباشد .توان آماری در مورد
هر تمامی مولفه  111درصد میباشد .یعنی احتمال تایید فرض صفر در این مولفهها وجود
ندارد(میزان خطای نوع دوم صفر درصد است).
با توجه به نتایج جدول  2و کمتر بودن تمامی میانگینهای مولفهها در پس آزمون گروه آزمایش،
میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر مولفههای تعارضات زناشویی
کارکنان اثر معنادار داشته است.
بحث و نتيجهگيري
فرضيه :آموزش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان باعث کاهش ابعاد مختلف تعارضات
زناشویي کارکنان بيمارستان ميگردد.
بهمنظور آزمون این فرضیه از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره(مانکوا) استفاده شد که نتایج
نشان داد اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان باعث کاهش میانگینها پس آزمون
در گروه آزمایش گردید و این فرضیه تایید گردید و نتایج بهدست آمده در ابعاد مختلف تعارضات
زناشویی به شرح زیر میباشد.
 -9افزایش همکاري
تحقیق ) (Abu Saeedi,2015به اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر صمیمیت زنان و سازگاری
کلی زناشویی انجام شده و در تبیین این نتیجه میتوان گفت که وجود تعارضات حل نشده بر
صمیمیت زوجین تاثیر گذاشته و باعث افزایش تبادالت منفی میشود و افزایش تعارضات باعث
بیتوجهی یا کم توجهی به خواسته همسر و فراموشکاری و یا تاخیر در انجام وظایف میگردد و در
وا قع فردی که در حاشیه مانده در امور مشترک با همسر خود ،مشارکت و همکاری الزم را نخواهد
داشت و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان میتواند منجر به افزایش صمیمیت بین زوجین
و افزایش همکاری بین آنها شود.
 -2افزایش رابطه جنسي
با افزایش تعارضات زناشویی و بیتوجهی به خواستههای همسر ،قهر و سکوت طوالنی و پرخاشگری
افزایش یافته و رابطه جنسی آنها نیز با دشواری روبرو میشود و هنگامی که رابطه زن و شوهر از
کیفیت خوبی برخوردار باشد ،رابطه جنسی آنها نیز به خوبی انجام میشود که این تحقیق با
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تحقیقات((Hasson&Lund ،)Baharyfatehizadeh, Ahmadi& Bahrami, 2011
) Bland,2006و ) (Joining,2009همسو است .مطالعات نشان میدهد که رضایت جنسی،
ارتباط مثبتی با سالمت عمومی و رضایت از ارتباطات دارد(& Hurler Santtil,
 )Johanson,2007و آموزش تنظیم شناختی هیجان باعث افزایش رفتار مثبت و خوشایند و تغییر
در احساس و رفتار زوجین و تغییر نگرش آنها میگردد که این تغییرات در نهایت منجر به افزایش
صمیمیت و کاهش تعارضات زناشویی میگردد و میتواند روی ارتباط عاطفی ،زمان با هم بودن و
مسائل جنسی موثر تاثیر بگذارد.
 -3واکنشهاي هيجاني
نتایج تحقیقات) (Martini&Busseri,2010نشان میدهد که استفاده از راهبردهای تنطیم
هیجان مثبت پیشبینیکننده عاطفه منفی پایین است و همچنین تحقیق
) (Liu&Thompon,2017نشان میدهد که افراد افسرده توانایی بهکارگیری بسیاری از
استراتژیهای تنظیم هیجان را در موقع مناسب ندارند و ) (Link,2003در پژوهشی به اثربخشی
آموزش کنترل خشم پرداخته است .پژوهش ) (Shapiro,2001نشان میدهد که آنچه در رابطه
ادراک میشود در تعیین اینکه طرف مقابل چگونه پاسخ خواهد داد ،نقشی مهم بازی میکند و افراد
تالش میکنند عواطفی را که از دیگران ادراک کردهاند ،به آنها ابراز کنند .البته در واقعیت زوجین
تنها به تبادل ابرازگری هیجانی منفی یکدیگر اقدام میکنند و در ادراک و تبادل هیجان مثبت کمتر
بهصورت موثر عمل میکنند.
) (Dwyer,2005نیز در پژوهشی نشان داد بین تعارض زناشویی و تبادل عواطف منفی با ادراک
منفی ناصحیح بهوسیله زوجین رابطه وجود دارد .همچنین تبادل عواطف منفی متقابل با فرستادن
پیامهای کالمی و غیر کالمی یا پیامهای آمیخته مرتبط هستند.
تنظیم شناختی هیجان نحوه پاسخ افراد را به موقعیتها تعیین میکند و عدم توانایی تنظیم شناختی
هیجانات باعث میشود که احساسات فرد بر عقل و منطقش غلبه داشته باشد و فرد در موقعیتهای
مختلف تنها بر تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راه حلهای منطقی ممکن تصمیم بگیرد.
بنابراین اگر شخصی در تعدیل و تنظیم عواطف و هیجانات خود مشکل داشته باشد؛ وقتی که دچار
بی نظمی در احساسات شود ،مستعد انجام و گفتن چیزهایی میباشد که در حالت عادی انجام نخواهد
داد ) (Hwang,2006و عدم تنظیم شناختی هیجان بهطور کلی میتواند منجر به افزایش
تعارضات در زوجها گردد که همسو با نتایج یافتههای ) (Yelsma&Sheriln,2003و
) (Greenberg,2008میباشد.
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 -1جلب حمایت فرزندان
نتایج این بعد از تحقیق با یافتههای) (Hinnant&Kelley,2013)، (Hosseini,2005و
) (Gill,Patrick,2008همسو است.
هرگاه در یک رابطه دوتایی ،یکی از زن وشوهر به علت تنش و تعارض نیاز به قدرت داشته باشند و
در شرایط نامطلوبی قرار گیرند ،وارد رابطه با شخص سومی میشوند .به عبارت دیگر زوجین با فرزند
خود مثلثسازی میکنند .کودک کانون اصلی مشکالت خانوادگی میشود و شدت اختالف والدین از
میان میرود .هرچه سطح تمایز یافتگی فرزند کمتر باشد ،احتمال مثلثسازی با او بیشتر میشود
( .)Goldenberg&Goldenberg,2009قاعدتا مادر کسی است که بیش از پدر به قدرت نیازمند
است .اگر در خانوادهای قدرت پدر بیشتر باشد ،در تعارضها معموال مادر با فرزند بزرگتر خود،
مثلثسازی کرده و از طریق ائتالف با او ساختار قدرت در خانواده را بههم میزند و مادر قویترین
عضو خانواده شده و این خود تعارض را دامن میزند(.)Sanaei,1999
با آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،افراد میتوانند احساسات خود را کنترل نمایند و
تعارضات خود را به شکل مناسب حل نموده و فرزندان خود را وارد عرصه تعارضات خود ننمایند.
 -5رابطه با خویشاوندان خود
پژوهش( )Gross,2001بر تاثیر تنظیم هیجان و تاثیر آن در روابط اجتماعی افراد ،تاکید دارد.
دخالت یا اعمال نفوذ خانوادههای اصلی که بعضا بهصورت پنهان و در پوششهای زیبا عرضه می-
شود ،یکی از زیربناهای جدی تعارضات زناشویی از شروع تا پایان هر ازدواجی است (.)Sanaei,1999
زن و شوهر در صورتی که رابطه مثبتی با والدین خود داشته باشند ،در سازگاری با همسر خود نیز
مشکلی ندارند .در حالی که پیوند عمیق و ناخودآگاه با والدین میتواند مانع سازگاری شخص با
همسرش شود).(Young&Young,1998
از طرفی تعارضات باعث افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود میشود و حتی به تدریج فرد خانواده
خود را جایگزین همسر میکند که این بیثباتی و عدم آرامش را تشدید مینماید ( Shafiei
 .)Nia,2002رابطه سالم زن و شوهر رابطهای است که هر کدام از خانوادههای طرفین در فاصله
مناسب از خانواده زوجین باشند .به عبارت دیگر هر کدام از زوجین باید به تمایز یافتگی برسند .یعنی
در عین استقالل ،رابطه خود را با سایرین حفظ نمایند( .)Sanaei,1999تاکید بر تمایز یافتگی به
معنای داشتن هویت مستقل ،خودآگاهی و خودشناسی ،خودباوری و استقالل عاطفی و  ...می باشد
که با آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان میتوان به این مهم دست یافته و باعث کاهش
رابطه فردی با خویشاوندان خود میشود.
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 -6رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان
نتایج این بعد از تحقیق نشان میدهد که آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان باعث افزایش
رابطه خانوادگی زوجها با خویشاوندان همسر و دوستانشان میشود .در این بعد از تحقیق ،پژوهشی
صورت نگرفته اما تحقیقات) (Hoson&Lund Bland,2006نشان میدهد که آموزش مهارت-
های هیجانی ارتباطی باعث بهبود روابط زوجین میشود که در تبیین این نتایج میتوان گفت
تعارضات زناشویی باعث میشود که رابطه زن وشوهر با خویشاوندان خود کاهش یابد .چرا که هر
کدام از طرفین ،خانواده دیگری را عامل برهم زدن ثبات و آرامش زندگی مشترک خود میداند و
باعث تشدید بی ثباتی و عدم آرامش میشود و هنگامی که فرد راهکارهای تنظیم شناختی هیجان
را میداند ،با کاهش تنشها ارتباط با همسر و دوستان و خویشاوندان همسر افزایش مییابد.
 -7جدا کردن امور مالي از یکدیگر
در این بعد از تحقیق ،پژوهشی مشاهده نشد و در تبیین نتایج این بعد از تحقیق میتوان گفت که با
افزایش تنش و تعارضات زناشویی ،احساس ناامنی بر رابطه سایه افکنده و فرد در این شرایط به
استقالل مالی بهعنوان یک پناه و پشتوانه روی میآورد که با آموزش راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان و بهبود روابط زوجین نیازی به جدا کردن امور مالی از یکدیگر ندارند.
از محدودیتهای این پژوهش ،انتخاب نمونه از کارکنان متاهل بیمارستان میباشد و همچنین دوره
پیگیری مورد بررسی قرار نگرفت .لذا در تعمیم نتایج این پژوهش به افراد متاهل دیگر گروهها باید
تعمیم-
جانب احتیاط صورت گیرد و پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی برای تعیین میزان
پذیری نتایج حاصل از این بررسی ،پژوهشهای مشابهی در سایر شهرها صورت گیرد و در بررسیهای
آینده عالوه بر بهکار بردن پرسشنامه از روش مصاحبه نیز استفاده شود و همچنین برگزاری کارگاههای
آموزش تنظیم شناختی هیجان جهت پرسنل ادارات و بیمارستانها و مراکز مشاوره ،میتواند باعث
کاهش ابعاد مختلف تعارضات زناشویی و بهبود روابط اعضاء خانوادهها گردد.
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