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Objectives The present study aimed to investigate the relationship between total emotion regulation and the 
multiple emotion regulation dimensions with marital satisfaction. The study also attempted to assess the 
moderating role of gender. 
Methods A group of 156 married couples located in Tehran were recruited by convenience sampling. Partici-
pants rated their emotion regulatory abilities and their marital satisfaction by responding to the Difficulties in 
Emotion Regulation Scale (DERS) and Dyadic Adjustment Scale (DAS). In order to explore interpersonal effects, 
data were analyzed using the Actor-Partner Interdependence Model (APIM). 
ResultsBoth in men and women, the ability to regulate emotions was predictive of self and partner marital 
satisfaction. Women’s scores in all 6 aspects of emotion regulation and men’s scores in all aspects except from 
“awareness” was positively associated with their own satisfaction. Men’s acceptance of emotions, goal-direct-
ed behavior, impulse control, and access to regulation strategies predicted their wives’ satisfaction. Women’s 
impulse control, access to regulation strategies, and clarity of emotions predicted their husbands’ marital 
satisfaction. The analysis did not support a moderating role for gender. 
Conclusion The findings highlight the interconnectedness between partners in the domain of emotions. It 
seems promising to focus on emotion regulation and its multiple dimensions in the assessment and treatment 
of couple problems. The use of dyadic methods of analysis is suggested in order to deepen the understanding 
of relationship phenomena. 
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Extended Abstract

1. Introduction

uring recent years, research has paid at-
tention to the role of emotion regulation in 
interpersonal relationships. According to 
Gross [4], emotion regulation encompasses 
"the processes by which individuals influ-

ence which emotions they have, when they have them, 
and how they experience and express these emotions" (p. 
275). Emotion regulation often takes place in social con-

texts and both influences and is influenced by our relation-
ships with others. Research indicates that individuals who 
regulate their emotions more effectively, experience more 
positive social interactions and less conflict with peers [6]. 
Given the high levels of intimacy between couple partners, 
emotion regulation processes are expected to play a piv-
otal role in marital relationships. Since intimacy requires 
certain degrees of openness and vulnerability, intimate 
relationships tend to be emotionally challenging. In order 
to effectively respond to these challenges, partners need to 
possess a range of skills, including the ability to identify, 
appropriately express and manage emotions [7, 8]. Within 
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the context of intimate relationships, each partner’s behav-
iors, emotional responses, and emotion regulation strategies 
may act as emotional stimuli for the other partner. There-
fore, maintaining an optimal emotional atmosphere in the 
relationship relies on both partners’ regulatory capacities. 

The majority of studies in this field have not taken ac-
count of the multidimensional nature of emotion regula-
tion. Based on Gratz and Roemer’s theory, emotion regula-
tion is not limited to controlling emotional responses but 
rather entails a set of abilities including: a) awareness of 
emotions, b) clarity of feelings, c) acceptance of emotional 
experiences, d) impulse control, e) access to emotion regu-
lation strategies, and f) ability to engage in goal-directed 
behavior while experiencing negative emotions [11]. Some 
empirical evidence suggests that the dimensions of emotion 
regulation may independently contribute to the quality of 
marital relationships. For instance, in an analysis of couple 
seeking therapy, men and women’s access to emotion regu-
lation strategies was positively associated with their own 
relationship satisfaction. In addition, women’s higher im-
pulse control predicted more satisfaction for their partners. 
The study failed to find associations between overall emo-
tion regulation and relationship satisfaction. Despite the 
valuable insights provided, these results were restricted to a 
relatively small clinical sample and cannot be generalized 
to community populations [20]. 

The present research aimed to investigate the relationship 
between the multidimensional construct of emotion regula-
tion and marital satisfaction in Iranian couples. Considering 
the scarcity and inconsistency of evidence regarding gender 
differences in this domain, the study also attempted to as-

sess the moderating role of gender in the relationship be-
tween emotion regulation and marital satisfaction.

2. Method

In light of the interconnected and recursive nature of emo-
tion regulation in the couple context, data were collected 
and analyzed at a dyadic level. A group of 156 married 
heterosexual couples located in Tehran were recruited by 
convenience sampling. Using the Difficulties in Emotion 
Regulation Scale (DERS), participants rated themselves on 
6 aspects of emotion regulation. They also reported their 
degree of relationship satisfaction by responding to the 
Dyadic Adjustment Scale (DAS). This study is among the 
first in Iran to use the Actor Partner Interdependence model 
(APIM). Actor and partner effects and the effects of gender 
(as the distinguishing variable) were estimated by Struc-
tural Equation Modeling. 

3. Results

As displayed in Figure 1, both men and women’s ability 
to regulate emotions predicted their own and their partner’s 
relationship satisfaction. The model accounted respectively 
for 25% and 20% of the variation in women and men’s 
marital satisfaction. 

Estimated actor and partner effects for each of the emo-
tion regulation dimensions are presented in Table 1. It 
can be seen that women’s scores in all 6 aspects of emo-
tion regulation and men’s scores in all aspects except from 
“awareness” predicted their own relationship satisfaction. 
Men’s acceptance of emotions, goal-directed behavior, im-
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Emotion Regulation 
Husband 

 

Emotion Regulation 
Wife 

Marital Satisfaction 
Husband 

Marital Satisfaction 
Wife 

0.30 (0.35) *** 

0.36 (0.42) ***  

0.23 (0.27) *** 0.18 (0.21) ** 

Figure 1. APIM for total emotion regulation
*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001
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Table 1. APIM estimates for dimensions of emotion regulation 

Pβ95% CIEstimateEffectGenderDimension

<0.010.330.77-2.311.54Actor
Women

Awareness
0.360.08-0.43-1.710.37Partner

0.090.13-0.16-3.810.61Actor
Men

0.0540.14-0.12-4.710.68Partner

<0.0010.411.44-3.122.28Actor
Women

Understanding
0.160.120.26-1.60.67Partner

0.0060.210.2-0.311.16Actor
Men

<0.0010.240.39-2.251.32Partner

0.0020.250.34-1.50.92Actor
Women

Acceptance
0.0170.210.14-1.40.77Partner

0.0010.250.34-1.50.92Actor
Men

0.1680.10.27-0.990.36Partner

<0.0010.380.87-1.901.39Actor
Women

Impulse Control
<0.0010.300.50-1.641.07Partner

<0.0010.360.79-1.831.31Actor
Men

<0.0010.230.25-1.390.82Partner

0.0020.240.51-2.191.35Actor
Women

Goal-directed Behavior
<0.0010.310.82-2.641.73Partner

<0.0010.310.87-2.551.71Actor
Men

0.0970.110.29-1.530.62Partner

<0.0010.390.74-1.611.17Actor
Women

Overall
<0.0010.280.38-1.320.85Partner

<0.0010.320.53-1.40.96Actor
Men

0.0010.230.18-1.120.65Partner
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pulse control, and access to emotion regulation strategies 
was positively associated with their wives’ satisfaction. 
Women’s impulse control, access to regulation strategies, 
and clarity of emotions was predictive of their husbands’ 
relationship satisfaction.

The test of the interactions of gender with the actor effect 
was not statistically significant, chi square (1) = 1.518 
(p = .218), and the test of the interactions of gender with 
the partner effect was also not statistically significant, chi 
square (1) = 0.007 (p = .932). The combined test of the in-
teractions of gender with both the actor and partner effects 
was not significant either, chi square (2) = 3.668 (p = .160). 
Therefore, the analyses did not support a moderating role 
for gender. 

4.  Discussion

Findings supported the hypothesis that emotion regula-
tion is positively associated with self and partner marital 
satisfaction. The results are in line with previous research 
highlighting the effects of emotion regulation on the quality 
of relationships [10, 20, 40]. While Bloch et al. and Rick 
et al. found partner effects of emotion regulation only for 
women [10, 20], in the present study significant partner 
effects were traced for both women and men. Hence the 
results emphasize the interconnectedness between partners 
in the domain of emotions. Since gender did not moderate 
the relationships between emotion regulation and marital 
satisfaction, men and women’s emotion regulation abilities 
appear to be to the same extent predictive of their own and 
their partner’s satisfaction. 

Based on their clinical observations, Levenson et al. state 
that although couples seeking professional help present dif-
ferent issues, almost all of them struggle with some kind 
of problem with the regulation of positive or negative emo-
tions [9]. Many approaches to psychotherapy, including 
mindfulness and acceptance-based therapies and emotion 
focused therapy, focus on problems with emotions and 
emotion regulation [13, 50, 51]. The present study found 
significant relationships between dimensions of emotion 
regulation and marital satisfaction, pointing to the impor-
tance of understanding emotion regulation as a multidi-
mensional construct. In the assessment of couple problems, 
paying attention to the different dimensions of emotion 
regulation could help therapists determine specific inter-
vention targets. 
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اهداف پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین سازه کلی تنظیم هیجان و هریک از مؤلفه های آن با رضایت زناشویی انجام پذیرفت. ارزیابی نقش 
تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه بین تنظیم هیجان و رضایت زناشویی از دیگر مقاصد این پژوهش بود.

مواد و روش ها طرح این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. 15۶ زوج ساکن شهر تهران در سال 139۶ با روش نمونه گیری دردسترس 
انتخاب شدند. شرکت کنندگان با پاسخ گویی به مقیاس  دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس سازگاری زوجی، توانایی تنظیم هیجان و میزان 
رضایت زناشویی خود را درجه بندی کردند. به  منظور ارزیابی تأثیرات بین فردی، تحلیل داده ها با استفاده از مدل وابستگی متقابل عامل ـ  شریک 

صورت گرفت. 
یافته ها نتایج حاکی از آن بود که هم در زنان و هم در مردان، توانایی کلی تنظیم هیجان پیش بینی کننده رضایت خود فرد و همسر او از رابطه 
است. نمرات زنان در هر شش مؤلفه تنظیم هیجان و نمرات مردان در همه مؤلفه ها به استثنای آگاهی از هیجانات، پیش بینی کننده رضایت 
زناشویی خود آن ها بود. در مردان مؤلفه های پذیرش هیجانات، توانایی رفتار هدفمند، کنترل تکانه و دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان 
با رضایت زناشویی همسر ارتباط داشت. در زنان مؤلفه های کنترل تکانه، دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان و درک واضح هیجانات، 
پیش بینی کننده رضایت زناشویی همسر بود. تحلیل انجام شده، نقش تعدیل کنندگی جنسیت را در رابطه بین تنظیم هیجان و رضایت زناشویی 

تأیید نکرد.
نتیجه گیری یافته ها مؤید اهمیت تمرکز بر تنظیم هیجان و مؤلفه های آن در ارزیابی و درمان مشکالت زوجی است. همچنین به منظور درک بهتر 

پدیده های بین فردی، استفاده از روش های تحلیل آماری زوجی توصیه می شود.

کلیدواژه ها: 
هیجان، تنظیم هیجان، 

ازدواج، رضایت زناشویی، 
روابط بین فردی

تاریخ دریافت: 10 بهمن 1397
تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398 

تاریخ انتشار: 13 فروردین 1399
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 شریک رابطه ابعاد تنظیم هیجان و رضایت زناشویی با استفاده از مدل وابستگی متقابل عامل ـ 

، محمود گلزاری1، فرشته موتابی2  *فاطمه ریاحی1 

مقدمه

ازدواج برای بسیاری از بزرگ ساالن یکی از مهم ترین و نزدیک ترین 
روابط در زندگی است و از این  رو کیفیت روابط زناشویی می تواند 
پیامدهای مهمی برای رفاه حال عمومی افراد به همراه داشته باشد 
]1[. پژوهش ها نشان می دهد که کارکرد ضعیف روابط زناشویی، 
هم بر سالمت جسمی و هم بر سالمت روانی همسران تأثیر منفی 
می گذارد ]3 ،2[. همچنین نارضایتی زناشویی، خطر طالق را برای 

زوج ها به  میزان قابل  توجهی افزایش می دهد ]۴[. 

زوجی  روابط  تداوم  و  شکل گیری  که  مزایایی  به  توجه  با 
دارد،  دنبال  به  جامعه  و  خانواده  فرد،  برای سالمت  مستحکم 
مطالعات بسیاری طی سه دهه اخیر به بررسی عوامل مرتبط با 
رضایت زناشویی پرداخته اند ]5[. این پژوهش ها حاکی از نقش 
عوامل متعدد فردی (مثاًل ویژگی های شخصیتی و ویژگی های 
جمعیت شناختی همسران)، زمینه ای و محیطی (مثاًل ویژگی های 

خانواده اصلی و وضعیت اجتماعی ـ   اقتصادی) و بین فردی (مثاًل 
الگوهای تعاملی، صمیمیت و خشونت بین همسران) در تعیین 
علی رغم   .]5،  ۶[ است  بوده  رابطه شان  از  افراد  رضایت  میزان 
مطالعاتی،  حوزه  این  در  صورت گرفته  مفهومی  پیشرفت های 
شناسایی سازوکارهای اساسی از جمله نقش فرایندهای هیجانی 
در کاهش یا تقویت رضایت زناشویی، نیازمند بررسی های بیشتر 
است ]5[. نظر به گزارش های رسمی سازمان ثبت احوال کشور 
از افزایش چشمگیر آمار طالق در ایران طی سال های اخیر ]۷[، 
مطالعه دقیق تر پیش بینی کننده های بالقوه رضایت زناشویی بیش 

از پیش ضروری به  نظر می رسد.

پژوهشگران در سال های اخیر به نقش تنظیم هیجان در روابط 
بین فردی توجه نشان داده اند. به گفته گراس، تنظیم هیجان شامل 
مجموعه روش هایی است که به  موجب آن افراد تالش می کنند تا 
بر نوع هیجانات خود، زمانی  که این هیجانات را تجربه  می کنند 
و نحوه تجربه و ابراز هیجانات تأثیر بگذارند ]8[. تنظیم هیجان 
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صرفاً یک پدیده درون فردی نیست بلکه معموالً در موقعیت های 
اجتماعی شکل می گیرد، از بسترهای اجتماعی تأثیر می پذیرد و 
بر کیفیت روابط اجتماعی تأثیر می گذارد. دیگران اغلب محرک 
و دریافت کننده پاسخ های هیجانی ما هستند و در اکثر اوقات، 
فرایندهای تنظیم هیجان در موقعیت های تعامل با دیگران و به ویژه 
افراد نزدیک مانند همسر، دوستان یا اعضای خانواده به کار گرفته 
می شود ]9[. تحقیقات نشان می دهد افرادی که توانایی بیشتری 
برای تنظیم هیجانات خود دارند، تعامالت اجتماعی مثبت تر و 

تعارضات کمتری را با هم ساالن خود تجربه می کنند ]10-12[. 

با توجه به سطوح باالی صمیمیت بین همسران، به نظر می رسد 
که فرایندهای تنظیم هیجان در روابط زوجی نقش پررنگ تری پیدا 
می کنند. صمیمت مستلزم باز بودن و آسیب پذیر بودن همسران 
نسبت به یکدیگر است و درنتیجه، روابط صمیمانه از نظر عاطفی و 
هیجانی چالش برانگیز هستند ]15-13[. برای مواجهه مؤثر با این 
چالش ها، همسران باید مجموعه ای از مهارت های هیجانی، مانند 
توانایی شناسایی و بیان مناسب هیجانات را دارا باشند ]1۴ ،13[. 
بر اساس مشاهدات بالینی لوینسون و همکارانش، علی رغم آنکه 
موضوع دقیق مشکالت از زوجی به زوج دیگر متفاوت است، اما 
تقریباً همه زوج های ناسازگار به نوعی در زمینه تنظیم هیجانات 
طولی،  پژوهش  یک  در   .]1۶[ هستند  روبه رو  دشواری  با  خود 
زوج های میان سال (۴0-50 سال) و مسن (۶0-۷0 سال) سه بار در 
طول 13 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس یافته ها، توانایی 
تنظیم هیجانات منفی در زنان، هم مشخصه ازدواج هایی بود که در 
زمان ارزیابی رضایت زناشویی باالیی داشتند و هم پیش بینی کننده 
افزایش رضایت زناشویی شوهران در طول زمان بود. با این حال، 
بین تنظیم هیجان در مردان و رضایت زناشویی هم زمان و آتی 

هیچ یک از همسران رابطه معناداری یافت نشد ]1۷[. 

اکثر قریب به اتفاق پژوهش های این حوزه، تنظیم هیجان را 
به  عنوان یک سازه کلی در نظر گرفته و به بررسی ارتباط متمایز 
مؤلفه های چندگانه تنظیم هیجان با رضایت زناشویی نپرداخته اند. 
بر اساس مدل گراتز و رومر تنظیم هیجان مؤثر تنها محدود به 
کنترل هیجانات نیست، بلکه توانمندی های متعددی را شامل 
می شود: الف) آگاهی از هیجانات؛ ب) شناسایی و درک واضح 
کنترل  توانایی  د)  هیجانی؛  پاسخ های  پذیرش  ج)  هیجانات؛ 
رفتارهای تکانشی؛ هـ) توانایی رفتار کردن در جهت نیل به اهداف 
به کارگیری  توانایی  و)  منفی؛  هیجانات  تجربه  هنگام  مطلوب 
انعطاف پذیر راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس موقعیت ]18[. 

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که ابعاد مختلف تنظیم 
هیجان می توانند به طور خاص و جداگانه با رضایت زناشویی مرتبط 
باشند. برای مثال، در گروهی از زنان جوان که در کودکی مورد 
بدرفتاری و/ یا غفلت واقع شده بودند، مؤلفه های دشواری در آگاهی 
از هیجانات و درک واضح هیجانات با رضایت زناشویی و رضایت 
جنسی پایین تر در ارتباط بودند ]19[. به نظر می رسد افرادی که 

به هیجانات خود توجه نشان می دهند و آن ها را به خوبی درک و 
شناسایی می کنند، توانایی بیشتری برای همدلی دارند و قادرند 
احساسات خود را به  نحو سازنده ای برای همسرشان بیان کنند ]13[.

مؤلفه پذیرش هیجانات شامل باز بودن فرد نسبت به تجارب 
هیجانی خود و تالش نکردن برای تغییر آن هاست. گرایش به 
تجربه هیجانات منفی مانند شرم و خشم در واکنش به تجارب 
هیجانی و همچنین تالش برای محدود ساختن تجربه و ابراز 
هیجانات می تواند برانگیختگی فیزیولوژیک و خطر بدتنظیمی 
هیجانی را افزایش دهد ]21 ،20[. در پژوهشی که روی زنان 
جوان قربانی غفلت یا بدرفتاری در کودکی انجام شد، دشواری 
در پذیرش پاسخ های هیجانی با سطوح پایین تر رضایت جنسی 
خودداری  به  تکانه،  کنترل  مؤلفه   .]19[ بود  ارتباط  در  زنان 
فرد از انجام رفتارهای نامطلوب بر مبنای هیجانات و تکانه ها 
اشاره دارد. نقش این مؤلفه به  طور ویژه در مطالعات مرتبط 
با خشونت و پرخاشگری بین همسران مورد توجه قرار گرفته 
انواع  با  تکانه ها  کنترل  در  دشواری  زوجی،  روابط  در  است. 
خشونت و پرخاشگری کالمی، جنسی و فیزیکی ارتباط دارد 
]23 ،22[. خشونت و پرخاشگری بین همسران نیز به نوبه خود 
بر کیفیت رابطه و رضایت زناشویی تأثیر منفی می گذارد ]25 
،2۴[. در مطالعه گراتز و رومر، مؤلفه های کنترل تکانه، رفتار 
هدفمند، و دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان در مردان 

با خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در ارتباط بود ]18[.

راهبردهایی که همسران برای تنظیم هیجانات خود استفاده 
باشد.  داشته  آن ها  رابطه  بر  مهمی  تأثیرات  می تواند  می کنند 
روش های تنظیم هیجان می تواند شناختی یا رفتاری، آگاهانه یا 
ناآگاهانه باشد و همه این راهبردها در موقعیت های مختلف به 
یک اندازه کارآمد نیستند. برای مثال، همسری که اغلب برای 
تنظیم هیجانات خود از راهبرد سرکوب استفاده می کند احتماالً 
برانگیختگی هیجانی شدیدتری را تجربه خواهد کرد و متعاقباً 
با  همسرش  صحبت های  به  دادن  گوش  در  که  است  ممکن 
دشواری روبه رو شود ]2۶[. مطالعه ای بر زنان میان سال ساکن 
شهر مشهد نشان داده است که استفاده از راهبردهای مؤثر تنظیم 
هیجان مانند ارزیابی شناختی مجدد، با رضایت زناشویی بیشتر و 
استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان ناکارآمد مانند فاجعه سازی 

و نشخوارگری با رضایت زناشویی کمتر در ارتباط است ]2۷[. 

در یکی از معدود پژوهش هایی که مستقیماً رابطه بین مؤلفه های 
مورد  همسران  زناشویی  رضایت  با  را  هیجان  تنظیم  شش گانه 
کاوش قرار داده است، بین سازه کلی تنظیم هیجان با رضایت 
زناشویی رابطه ای یافت نشد، اما دسترسی به راهبردهای تنظیم 
هیجان، رابطه معناداری با رضایت زناشویی زنان و مردان داشت. 
همچنین توانایی کنترل تکانه در زنان پیش بینی کننده رضایت 
زناشویی همسرانشان بود. این تحقیق روی جامعه بالینی صورت 
گرفت و نتایج آن را نمی توان به جمعیت عادی تعمیم داد ]28[.
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به  تنظیم هیجان شکل پیچیده ای  فرایند  روابط زوجی،  در 
خود می گیرد؛ چراکه تمرکز آن دیگر تنها بر هیجانات خود فرد 
نیست، بلکه هیجانات همسر را نیز شامل می شود. زن و شوهرها 
گاه به   طور عامدانه و گاه به  طور ناخودآگاه بر هیجانات یکدیگر 
تأثیر می گذارند ]29[. عالوه بر این، روش هر همسر برای تنظیم 
هیجاناتش می تواند به محرک هیجانی برای همسر دیگر تبدیل 
شود. برای مثال، تالش یک همسر برای سرکوب هیجانات خود 
افزایش  به  منجر  می تواند  تعارض  یک  درباره  مکالمه  هنگام 
برانگیختگی قلبی   عروقی و هیجانات منفی در خودش و همسر 
دیگر شود ]30[. می دانیم که افراد و زوج ها زمانی بهترین عملکرد 
را دارند که سطح برانگیختگی هیجانی شان در حد متعادل و بهینه 
باشد. برای زوج ها حفظ سطح بهینه ای از برانگیختگی مستلزم 
نظارت مستمر بر هیجانات هر دو همسر و تنظیم وضعیت هیجانی 
هر دو همسر است. بدین  ترتیب تنظیم هیجان در بافت روابط 
زناشویی، فرایندی متقابل و بازگشتی است که هنگام مطالعه آن 
باید به هیجانات و رفتارهای هر دو همسر و همچنین به تأثیر هر 

همسر بر دیگری توجه نشان داد ]1۶[.

تنظیم هیجان  انتظار می رود که  به شواهد موجود،  توجه  با 
عالوه بر رضایت زناشویی خود فرد، با رضایت زناشویی همسر نیز 
ارتباط مثبت داشته باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل 
آماری زوجی تالش دارد به دانش عمیق تری در زمینه این   تأثیرات 
بین فردی دست یابد. با توجه به اینکه اکثر مطالعات درباره نقش 
تنظیم هیجان در روابط همسران، در جوامع غربی صورت گرفته  
و تحقیقات اندکی در ایران بر این موضوع متمرکز شده اند، این 
پژوهش می تواند به افزایش تعمیم پذیری نتایج قبلی کمک کند. 

پژوهش حاضر، از بررسی تنظیم هیجان به   صورت کلی فراتر 
رفته و ماهیت چندوجهی این سازه  را مد نظر قرار می دهد. ارزیابی 
رابطه مؤلفه های تنظیم هیجان با رضایت زناشویی، می تواند نقاط 
تمرکز ارزشمندی را برای مداخله در اختیار زوج درمانگران قرار 
دهد. عالوه بر این، تاکنون تعداد کمی از پژوهش ها به بررسی 
نقش جنسیت در رابطه بین تنظیم هیجان و رضایت زناشویی 
پرداخته   و به نتایج ناهمگونی دست یافته اند ]32 ،31 ،1۷[. بر 
این اساس، ارزیابی نقش تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه تنظیم 
هیجان و رضایت زناشویی از دیگر اهداف تحقیق حاضر بوده است.

روش

این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری 
شامل تمامی زوج های ساکن شهر تهران در سال 139۶ بود.  
اساس مالحظات مرتبط  بر  نمونه،  تصمیم گیری درباره  حجم 
و  داده ها  احتمالی  عدم  استقالل  نتیجه  در  و  بودن  زوجی  با 
با هدف دست یابی به اندازه اثر متوسط با توان 0/8 در سطح 
از  استفاده  با  و  اساس  این  بر  گرفت.  معناداری 0/05 صورت 
نرم افزار APIMPowerR که توسط آکرمان و کنی طراحی شده 

گروه  تعیین شد.  زوج  نمونه حداقل 121  ]33[، حجم  است 
که  بود  تهران  ساکن  نفر)   312) زوج  از 15۶  متشکل  نمونه 
با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک  ورود به 
گروه نمونه، داشتن حداقل 18 سال سن و گذشتن بیش از یک 
سال از آغاز زندگی مشترک زن و شوهر بود. مالک خروج از 
گروه نمونه، عدم پاسخ گویی زن یا شوهر به بیش از 10 درصد 
بود. پرسش نامه ها در مناطق مختلف شمال، جنوب،  سؤاالت 
شرق، غرب، و مرکز شهر منتشر شد. پرسش نامه ها شامل فرم 
رضایت برای شرکت در پژوهش و دستورالعمل بودند که توسط 
شرکت کنندگان مطالعه و امضا می شدند. در بخش دستورالعمل، 
شرایط شرکت در پژوهش تشریح و تأکید شده بود که سؤاالت 
باید توسط زن و شوهر به  صورت جداگانه و بدون مشورت با 
همسر پاسخ داده شود. فرم رضایت نامه شامل معرفی مختصر 
اهداف پژوهش بود و در آن بر محرمانه بودن اطالعات تأکید 

شده بود. در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شد.

مقیاس سازگاری زوجی1 

مقیاس سازگاری زوجی، یک مقیاس خودگزارشی و شامل 32 
عبارت برای ارزیابی کیفیت رابطه از دیدگاه همسران است ]3۴[. 
این پرسش نامه به  عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی 
رضایت زناشویی شناخته شده است. مقیاس سازگاری زوجی، 
یک نمره کلی از صفر تا 151 ارائه می دهد که نمایانگر سازگاری 
باالتر سازگاری  نمرات  به  نحوی که  است؛  رابطه  در  فرد  کلی 
زناشویی بیشتر را نشان می دهد. نمره  کلی از چهار عامل مستقل 
تشکیل شده است: توافق زوجی، ابراز محبت، همبستگی زوجی، 
و رضایت زوجی. خرده مقیاس توافق، میزان توافق نظر همسران 
در زمینه موضوعاتی مانند دوستان، روابط جنسی، امور مالی، و 

تصمیم گیری های شغلی را ارزیابی می کند. 

را  همسران  بین  آشکار  عالقه  ابراز  محبت،  ابراز  خرده مقیاس 
اندازه گیری می کند. سؤاالت خرده مقیاس همبستگی، جهت ارزیابی 
میزان مشارکت در فعالیت های مشترک مختلف طراحی شده و 
درنهایت خرده مقیاس رضایت میزان رضایت و خشنودی افراد از 
ابعاد مختلف رابطه شان را می سنجد. سؤاالت به  شکل مقیاس طیف 

لیکرت پنج نمره ای (1=همیشه، 5=هرگز) طراحی شده است.

برای نمره کلی آن  را  آلفای کرونباخ 0/9۶  سازنده مقیاس، 
روایی  و  سازه  روایی  مالکی،  روایی   .]3۴[ است  کرده  گزارش 
حوزه  در  که  گسترده ای  مطالعات  واسطه  به    DAS محتوایی 
روابط زوجی از این ابزار استفاده کرده اند و همچنین به  واسطه 
رابطه  مقیاس های کیفیت  دیگر  با  آن  معنادار  همبستگی های 
نشان داده شده است ]35[. در ایران، پژوهش های مختلفی این 
ابزار را به کار برده اند. در این پژوهش ها ضریب آلفای کرونباخ این 

1. Dyadic Adjustment Scale (DAS)
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پرسش نامه بین 0/92 تا 0/9۶ گزارش شده است ]38-3۶[. در 
یکی از تحقیقاتی که برای ارزیابی پایایی و اعتبار این پرسش نامه 
انجام شد، با اجرای هم زمان این مقیاس با پرسش نامه سازگاری 
الک   ـ واالس، ضریب همبستگی 0/90 به  دست آمد. همچنین 
پس از بازآزمایی مقیاس روی یک نمونه 92 نفری با فاصله 3۷ 
روز، ضریب پایایی 0/8۶ گزارش شد ]39[. در پژوهش حاضر، 
ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس سازگاری زوجی 0/9۴ بود که 

نشان دهنده همسانی درونی عالی است. 

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان2

و  ابزار خودگزارشی  یک  تنظیم هیجان  در  مقیاس دشواری 
شامل 3۶ عبارت در قالب شش خرده مقیاس است ]18[. سؤاالت 
هر خرده مقیاس جهت ارزیابی یکی از ابعاد خاص تنظیم هیجان 
طراحی شده است. این پرسش نامه از افراد می خواهد که هریک از 
سؤاالت را روی یک مقیاس طیف لیکرت پنجنمره ای پاسخ دهند که 
نمره 1 معادل با تقریباً هیچ وقت (0-10 درصد اوقات) و 5 معادل با 
تقریباً همیشه (91-100 درصد اوقات) است. خرده مقیاس ها ابعاد 
ذیل را شامل می شود: آگاهی از هیجانات (مثاًل »من به اینکه چه 
احساسی دارم توجه می کنم«)، درک واضح هیجانات (مثاًل »دقیقاً 
می دانم که چه احساسی دارم«)، پذیرش پاسخ های هیجانی (مثاًل 
»وقتی که ناراحتم، به  خاطر اینکه چنین احساسی دارم از دست 
خودم عصبانی می شوم«)، کنترل تکانه (مثاًل »وقتی که ناراحتم، 
احساس می کنم که همچنان می توانم بر رفتارم مسلط باشم«)، 
دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان (مثالً »وقتی که ناراحتم، 
می دانم که می توانم راهی بیابم تا سرانجام احساس بهتری پیدا 
کنم«) و رفتار هدفمند هنگام تجربه هیجانات منفی (مثالً »وقتی 
که ناراحتم، باز هم می توانم کارها را به انجام برسانم«). نمره کلی 
پرسش نامه در بازه 3۶-180 قرار می گیرد و نمرات پایین تر کارکرد 

بهتر در تنظیم هیجان را نشان می دهد.

این مقیاس، هم روایی و هم پایایی خوبی را در گروه های سنی 
مختلف نشان داده است ]۴0 ،18[. طراحان، همسانی درونی 
عالی (α=0/93) را برای نمره کلی DERS گزارش کردند و آلفای 
کرونباخ به دست آمده برای هر شش خرده مقیاس نیز در بازه 0/80 
تا 0/89 قرار داشت. همچنین طبق بررسی  سازندگان، این مقیاس 
از روایی سازه و روایی پیش بین مناسبی برخوردار است ]18[. 
تنظیم  در  پرسش نامه دشواری  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
هیجان همبستگی قوی با آن دسته از مشکالت روان شناختی 
دارد که ناشی از بدتنظیمی هیجانی هستند؛ از جمله افسردگی، 
اضطراب، افکار خودکشی، اختالالت خوردن، و سوءمصرف الکل 

و مواد مخدر ]۴1[. 

در ایران پژوهش های مختلفی از این پرسش نامه استفاده و به 

2. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

ارزیابی ویژگی های روان سنجی آن اقدام کرده اند ]۴۴-۴2[. با این 
حال با توجه به بررسی های انجام شده و مقایسه نسخه های فارسی 
موجود با نسخه اصلی، ترجمه های موجود از دقت کافی برخوردار 
نبودند. به همین دلیل، محققان به تهیه نسخه فارسی دقیق از 
همسانی  از  تهیه شده،  فارسی  نسخه  کردند.  اقدام  پرسش نامه 
درونی عالی (α =0/9۴) برخوردار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای 
خرده مقیاس آگاهی از هیجانات در سطح قابل قبول (α=0/۷2) و 
برای پنج خرده مقیاس دیگر در بازه 0/81 تا 0/89 قرار داشت که 
نشان دهنده همسانی درونی خوب است. نمره کلی DERS در بازه 
زمانی چهار تا هشت هفته از پایایی بازآزمون خوبی برخوردار بود 
(P =0/8۶). برای اهداف این تحقیق، نمره کلی مقیاس دشواری 
در تنظیم هیجان و نمره زیرمقیاس ها معکوس شد تا نمرات باالتر 

نشان دهنده توانایی بیشتر در تنظیم هیجانات باشد.

تحلیل اولیه

درمجموع، 1۶5 زوج در این پژوهش شرکت کردند که پس 
از حذف پرسش نامه های ناقص، غربالگری داده ها و حذف یک 
مورد (زوج) به دلیل داشتن داده پرت، درنهایت داده های مرتبط 
با 15۶ زوج وارد تحلیل شد. اطالعات توصیفی موردنظر از جمله 
تنظیم هیجان،  اصلی  متغیرهای  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
مؤلفه های شش گانه  تنظیم هیجان و رضایت زناشویی با استفاده 
از نسخه 22 نرم افزار SPSS محاسبه شد. جهت ارزیابی تفاوت های 
تی  آزمون  از  زناشویی،  و رضایت  تنظیم هیجان  در  جنسیتی 
متغیر  بودن  نامستقل  میزان  استفاده شد.  هم بسته  نمونه های 
مالک دو همسر اندازه گیری شد و با توجه به معنادار بودن آماری 
ضریب همبستگی تفکیکی بین رضایت زناشویی زن و مرد با 
کنترل اثر متغیر تنظیم هیجان (P> 0/01 ،r= 0/۶۷)، تحلیل به 

 روش زوجی ادامه یافت. 

تحلیل مدل وابستگی متقابل عامل   ـ شریک

به منظور مطالعه تأثیرات متقابل ویژگی های همسران، داده های 
این پژوهش با استفاده از مدل وابستگی متقابل عامل ـ  شریک 
تحلیل شد. طبق تعریف،  APIM 3 مدلی از روابط زوجی است 
که یک دیدگاه مفهومی درباره وابستگی متقابل را با تکنیک های 
آماری مناسب برای اندازه گیری و آزمودن آن ادغام کرده است 
]۴5[. کنی و کوک APIM را با این هدف معرفی کردند که بتوان 
داده های دونفری را با در نظر گرفتن عدم استقاللشان به نحوی 
دقیق تر و قابل اعتمادتر تحلیل کرد ]۴۶[. عدم  استقالل داده ها 
زمانی اتفاق می افتد که افراد شرکت کننده در پژوهش، در دنیای 
واقعی به  نحوی با یکدیگر مرتبط هستند (مثاًل زن و شوهر، والد 
و فرزند، کارفرما و کارمند، دو همشیر و غیره) و در نتیجه احتمال 

3. Actor-Partner Interdependence Model  مدل وابستگی متقابل عامل 
 ـ شریک
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اینکه بر یکدیگر تأثیر بگذارند و پاسخ هایشان از قبل با یکدیگر 
هم بسته باشد زیاد است. 

در راهبردهای آماری سنتی که فرد محور و بر مبنای روش های 
ساده همبستگی هستند، معموالً عدم استقالل صرفاً به عنوان یک 
خطای آماری در نظر گرفته می شود؛ در حالی که این وابستگی 
پیچیده تر می کند،  را  رابطه ای  داده های  تحلیل  اگرچه  متقابل 
می تواند یک ویژگی اساسی و تعریف کننده روابط زوجی باشد 
]۴۷[. با استفاده از APIM، هم تأثیر ویژگی هر فرد بر متغیر 
پیش بین خود (اثر عامل)، هم اثر ویژگی هر فرد بر متغیر پیش بین 
همسرش (اثر شریک)، و هم تأثیرات جنسیت ـ به عنوان متغیر 
تفکیک کنندهـ  اندازه گیری می شود. با گردآوری داده های متعلق 
به هر دو همسر و انتخاب زوج (و نه فرد) به عنوان واحد تحلیل 
از پویایی ها و وابستگی های  آماری، می توان به درکی عمیق تر 
این  ایران،  در  یافت.  دست  زناشویی  روابط  در  موجود  متقابل 
مطالعه از اولین پژوهش هایی است که بر اساس روش  تحلیل 

آماری زوجی مطابق با APIM اجرا شده است.

و  هیجان  تنظیم  کلی  نمره  که  فرضیه  این  سنجش  برای 
مؤلفه های آن در هر همسر پیش بینی کننده  از  نمرات هریک 
رضایت زناشویی خود او (اثر عامل) و همسر دیگر (اثر شریک) 
با  مطابق   (SEM) معادالت ساختاری  از روش مدل یابی  است، 
زوج  هر  که  در صورتی   استفاده شد.   APIM دستورالعمل های
بر اساس متغیری مانند جنسیت تفکیک پذیر باشند، SEM به 
عنوان بهترین روش برای تحلیل APIM توصیه می شود. با توجه 
به اینکه SEM امکان محاسبه هم زمان چند معادله ساختاری را 
فراهم می کند، با استفاده از این روش  به  جای محاسبه اثرات عامل 
و شریک به   طور جداگانه برای زنان و مردان، می توان دو مدل را به  
صورت هم زمان ارزیابی کرد. همچنین با استفاده از SEM می توان 
بررسی کرد که آیا اندازه اثرات عامل و شریک بین زنان و مردان 

تفاوت معناداری با یکدیگر دارد یا خیر. جهت اجرای تحلیل، 
از نسخه 8/80 نرم افزار LISREL استفاده شد. از آنجا که متغیر 
مکنونی در این پژوهش وجود نداشت، مدل مفروض یک مدل 
اشباع شده بود که با داده ها برازش کامل داشت و درجات آزادی و 

آماره خی  دو معادل صفر بود.

یافته ها

 ۴5 تا   1 بازه  در  شرکت کننده،  زوج های  ازدواج  مدت زمان 
(8/81=انحراف  سال   9/81 آن  میانگین  و  داشت  قرار  سال 
میانگین  با  سال  تا ۷2  بازه 2۴  در  شوهران  سن  بود.  معیار) 
3۷/3 (8/9۶=انحراف معیار) و سن زنان در بازه 21 تا ۶۷ سال 
با میانگین 33 سال (۷/8۴=انحراف معیار) بود. نزدیک به نیمی 
از افراد نمونه (۴5/5 درصد) تا سطح کارشناسی، 33/2 درصد تا 
سطح کارشناسی ارشد، 18/۶ درصد تا سطح دکترا یا باالتر، و 11 

درصد تا سطح دیپلم یا زیردیپلم تحصیل کرده بودند.

توصیف متغیرهای پژوهش

میانگین، انحراف استاندارد و نتیجه آزمون تی برای هریک از 
ارائه شده است.  متغیرهای اصلی پژوهش در جدول شماره 1 
آزمون تی نمونه های هم بسته نشان داد که بین میزان رضایت 
زناشویی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. به  طور کلی، 
مردان در مقایسه با زنان توانایی بهتری برای تنظیم هیجانات 
خود گزارش دادند. در زیرمقیاس های پذیرش هیجانات، کنترل 
تکانه، و دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان، نمرات مردان به 
میزان معناداری باالتر از نمرات زنان بود. در نمرات زیرمقیاس های 
رفتار هدفمند، آگاهی از هیجانات  و درک واضح هیجانات، تفاوت 

معناداری بین زنان و مردان دیده نشد. 

جدول 1. شاخص های توصیفی و تفاوت میانگین های زنان و مردان 

سطح معناداری t تفاوت میانگین ها بازه مقیاس میانگین 
مردان±انحراف معیار

میانگین زنان±انحراف 
معیار متغیر

۰/۰2۳ -2/2۸ -۵/۴۸ 1۸۰-۳۶ ۹۹/ ۸۰± 2۰/2۷ ۹۴/۳2 ± 1۸/2۳ تنظیم هیجان کلی

۰/۰۳2 -2/1۶ -1/2۰ ۳۰-۶ پذیرش هیجانات ۵/1۰ ± 1۷/1۵ ۴/۷1 ± 1۸/۳۵

۰/۴۹ -۰/۶۹ -۰/2۶ 2۵-۵ رفتار هدفمند ۳/۳۹ ± 1۰/۴۷ ۳/1۳ ± 1۰/۷2

۰/۰۰۵ -2/۸2 -1/۶۰ ۳۰-۶ کنترل تکانه ۵/2۵ ± 1۵/22 ۴/۷۳ ± 1۶/۸2

۰/1۴ 1/۴۸ ۰/۶۴ ۳۰-۶ آگاهی از هیجانات ۳/۸۸ ± 1۵/۸2 ۳/۷۶ ± 1۵/1۸

۰/۰2۵ -2/2۵ -1/۵۳ ۴۰-۸ راهبردهای تنظیم هیجان ۶/1۹ ± 2۰/2۶ ۵/۷۹ ± 21/۷۹

۰/2۷ -1/11 -۰/۴۰ 2۵-۵ درک واضح هیجانات ۳/۳۸ ± 1۵/2۴ ۳/۰۵ ± 1۵/۶۴

۰/۰۷ -1/۸۴ -1/۹۷ 1۵1-۰ رضایت زناشویی 1۹/۳۵ ± 111/۹۶ 1۶/۶۵ ± 11۳/۹2
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 شریک نتایج تحلیل مدل وابستگی متقابل عاملـ 

نتایج تحلیل APIM با نمره کلی تنظیم هیجان به  عنوان متغیر 
پیش بین در جدول شماره 2 و نمایش تصویری مدل، در تصویر 
شماره 1 ارائه شده است. هم نمرات عامل و هم نمرات شریک 
برای زنان و مردان معنادار به دست آمد. بدین  ترتیب، یافته ها 
در تأیید این فرضیه تحقیق بود که عملکرد کلی تنظیم هیجان 
پیش بینی کننده رضایت خود فرد و همسرش از رابطه است. مدل 
مفروض، 25 درصد از واریانس رضایت زناشویی در زنان و 20 

درصد از واریانس رضایت زناشویی را در مردان تبیین کرد.

نتایج تحلیل APIM با نمره هریک از مؤلفه های تنظیم هیجان 
به  عنوان متغیر پیش بین، به تفکیک در جدول شماره 3 ارائه 
مردان  در  و  هیجان  تنظیم  ابعاد  تمامی  زنان  در  است.  شده 
تمامی ابعاد تنظیم هیجان به استثنای مؤلفه آگاهی از هیجانات 
پیش بینی کننده رضایت خود فرد از رابطه بود. در مردان، پذیرش 
دسترسی  و  تکانه  کنترل  هدفمند،  رفتار  توانایی  هیجانات، 
پیش بینی کننده  مؤلفه های  هیجان،  تنظیم  راهبردهای  به 

رضایت زناشویی همسر بودند. توانایی کنترل تکانه، دسترسی 
به راهبردهای تنظیم هیجان و درک واضح هیجانات در زنان 

پیش بینی کننده رضایت همسرشان از رابطه بود.

از روش SEM، ضرایب  استفاده  با  مفروض  تحلیل مدل  در 
مسیر اثرات عامل و شریک مقید و برای زنان و مردان مساوی 
قرار داده شد تا سپس بررسی شود که آیا محدودیت ایجاد شده، 
به میزان معناداری برازش مدل را کاهش می دهد یا خیر. در 
بررسی به عمل آمده، آزمون تعامل جنسیت با اثر عامل معنادار 
نبود، خی دو P=0/22 ،1/52=(1). آزمون تعامل جنسیت با اثر 
نتیجه   .P= 0/93  ،0/0۷=(1) خی دو  نبود،  معنادار  نیز  شریک 
آزمون ترکیبی تعامل  جنسیت با هر دو اثر عامل و شریک نیز 
معنادار به دست نیامد، خی دو P= 0/1۶ ،3/۶۷=(2). بر این اساس، 
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که جنسیت در رابطه بین 

تنظیم هیجان و رضایت زناشویی نقش تعدیل کنندگی ندارد.

بحث

کلی  هیجان  تنظیم  رابطه  ارزیابی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

جدول 2. نتایج تحلیل APIM برای نمره کلی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی

سطح معناداری بتا فاصله اطمینان ۹۵ درصد برآورد اثر جنسیت

>۰/۰۰1 ۰/۴2 ۰/2۴-۰/۴۸ ۰/۳۶ عامل
زن

>۰/۰۰1 ۰/2۷ ۰/1۰-۰/۳۶ ۰/2۳ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳۵ ۰/1۸-۰/۴1 ۰/۳۰ عامل
مرد

۰/۰۰1 ۰/21 ۰/۷-۰/2۸ ۰/1۸ شریک

 
 

تنظیم هیجان
 مرد

 تنظیم هیجان
 زن

 رضایت زناشویی
 مرد

 رضایت زناشویی
 زن

( ***۳۵/۰ )۳۰/۰  

( ***۴۲/۰ )۳۶/۰  

( ***۲۷/۰ )۲۳/۰   **(۲۱/۰ )۱۸/۰  

P>0/05*; P>0/01**;  P>0/001***

تصویر 1. مدل APIM برای نمره کلی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی (ضرایب مسیر استاندارد)
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همسران و همچنین رابطه مؤلفه های تنظیم هیجان با رضایت 
از معدود مطالعاتی  زناشویی آن ها صورت گرفت. این پژوهش 

است که تنظیم هیجان را در بستر روابط زناشویی مورد ارزیابی 
قرار داده و به بررسی تأثیر متمایز هریک از ابعاد شش گانه تنظیم 

جدول 3. نتایج تحلیل APIM برای مؤلفه های تنظیم هیجان و رضایت زناشویی

سطح معناداری بتا فاصله اطمینان ۹۵ 
درصد برآورد اثر جنسیت مؤلفه تنظیم هیجان

> ۰/۰1 ۰/۳۳ ۰/۷۷-2/۳1 1/۵۴ عامل
زن

آگاهی از هیجانات
۰/۳۶ ۰/۰۸ -۰/۴۳ - 1/۷1 ۰/۳۷ شریک

۰/۹۰ ۰/1۳ -۰/1۶ - ۳/۸1 ۰/۶1 عامل
مرد

۰/۰۵۴ ۰/1۴ -۰/12 - ۴/۷1 ۰/۶۸ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۴1 1/۴۴ - ۳/12 2/2۸ عامل
زن

درک واضح هیجانات
۰/1۶ ۰/12 ۰/2۶ - 1/۶ ۰/۶۷ شریک

.۰۰۶ ۰/21 ۰/2 - ۰/۳1 1/1۶ عامل
مرد

>۰/۰۰1 ۰/2۴ ۰/۳۹ - 2/2۵ 1/۳2 شریک

۰/۰۰2 ۰/2۵ ۰/۳۴ - 1/۵ ۰/۹2 عامل
زن

پذیرش پاسخ های 
هیجانی

۰/۰1۷ ۰/21 ۰/1۴ - 1/۴ ۰/۷۷ شریک

۰/۰۰1 ۰/2۵ ۰/۳۴ - 1/۵ ۰/۹2 عامل
مرد

۰/1۶۸ ۰/1 ۰/2۷ - ۰/۹۹ ۰/۳۶ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳۸ ۰/۸۷ - 1/۹۰ 1/۳۹ عامل
زن

کنترل تکانه
>۰/۰۰1 ۰/۳۰ ۰/۵۰ - 1/۶۴ 1/۰۷ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳۶ ۰/۷۹ -1/۸۳ 1/۳1 عامل
مرد

>۰/۰۰1 ۰/2۳ ۰/2۵ - 1/۳۹ ۰/۸2 شریک

۰/۰۰2 ۰/2۴ ۰/۵1 - 2/1۹ 1/۳۵ عامل
زن

رفتار هدفمند
>۰/۰۰1 ۰/۳1 ۰/۸2 - 2/۶۴ 1/۷۳ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳1 ۰/۸۷ - 2/۵۵ 1/۷1 عامل
مرد

۰/۰۹۷ ۰/11 ۰/2۹ - 1/۵۳ ۰/۶2 شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳۹ ۰/۷۴ - 1/۶1 1/1۷ عامل
زن

 دست رسی به راهبردهای
 تنظیم هیجان

>۰/۰۰1 ۰/2۸ ۰/۳۸ - 1/۳2 ۰/۸۵ شریک

>۰/۰۰1 ۰/۳2 ۰/۵۳ - 1/۴۰ ۰/۹۶ عامل
مرد

۰/۰۰1 ۰/22 ۰/1۸ - 1/12 ۰/۶۵ شریک
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هیجان پرداخته است. فرضیه اولیه این مطالعه، تنظیم هیجان 
را پیش بینی کننده رضایت زناشویی همسران در نظر گرفته بود. 
تحلیل انجام شده این فرضیه را تأیید کرد و نشان داد که کارکرد 
هیجانی هر فرد نه تنها بر رضایت زناشویی خود او، بلکه بر رضایت 
همسر او از رابطه نیز تأثیر دارد. این نتایج،  ماهیت نظام مند و 
بازگشتی روابط زوجی را تأیید می کند و نشان می دهد که در 
حوزه هیجانات، بین همسران وابستگی متقابل وجود دارد. نتایج 
همچنین همسو با پژوهش هایی است که بر اهمیت گردآوری 
داده ها از هر دو همسر به منظور بررسی اثرات ناشی از وابستگی 

متقابل تأکید دارند ]۴8 ،۴۷ ،1۶[. 

در حالی  که اثرات عامل از گذشته محل تمرکز پژوهشگران 
اثرات  شده اند.  واقع  غفلت  مورد  اغلب  شریک  اثرات  بوده اند، 
فرایندهای  را درباره  زیرا اطالعاتی  ارزش هستند؛  عامل دارای 
درون فردی ارائه می دهند، اما با مطالعه آن ها پژوهشگران تنها بر 
سطح فردی تحلیل تمرکز می کنند. این اثرات شریک هستند که 
مشخصاً از وجود تأثیرات بین فردی حکایت دارند. به عبارت دیگر 
وجود اثرات شریک به ما نشان می دهد که یک پدیده رابطه ای رخ 
داده است؛ زیرا پاسخ فرد به یک ویژگی همسرش وابسته است 
]۴۷[. در مطالعه حاضر، وجود اثرات عامل حاکی از آن است که 
توانایی های یک فرد برای تنظیم هیجانات خود بر نگرش او نسبت 
به رابطه اش تأثیر دارد، اما اثرات شریک نشان می دهند که همین 
توانایی ها (یا فقدان آن ها) می تواند تأثیر قابل توجهی بر رضایت 

همسر از رابطه داشته باشد. 

رابطه  تأیید  در  را  شواهدی  گذشته  تحقیقات  از  تعدادی 
یک  در  داده اند.  ارائه  زناشویی  رضایت  و  هیجان  تنظیم  بین 
مطالعه آزمایشی، مداخله ای گروهی به منظور ارتقای توانایی 
بدتنظیمی هیجانی مزمن و  افراد دارای  برای  تنظیم هیجان 
تنظیم  توانایی  شد  موفق  مداخله  این  شد.  اجرا  همسرانشان 
هیجان را در این گروه از بیماران و همسرانشان افزایش دهد. 
این  زناشویی در همسران  میزان رضایت  این مداخله  از  پس 
همچنین   .]۴9[ یافت  افزایش  بیماران  خود  در  نه  اما  افراد، 
در مطالعه ای طولی که روی زوج های میان سال و مسن انجام 
گرفت، توانایی زنان برای تنظیم هیجانات خود حین یک مکالمه 
زناشویی  رضایت  پیش بینی کننده  همسر،  با  چالش برانگیز 
پیش بینی کننده  همچنین  و  همسرشان  و  خودشان  هم زمان 

رضایت زناشویی همسرشان در طول زمان بود. 

بین توانایی تنظیم هیجان مردان و رضایت زناشویی هیچ یک 
از همسران رابطه ای گزارش نشد ]1۷[. نتایج مطالعه پیمایشی 
حاضر با این یافته ها همسو و در عین حال حاکی از آن است 
که توانایی تنظیم هیجان هم در زنان و هم در مردان می تواند 
پیش بینی کننده مهمی برای رضایت خود فرد و همسرش از 
رابطه باشد. در مطالعه بالک و همکارانش تنها توانایی تنظیم 
هیجان زنان ]1۷[، و در مطالعات هیوستن و همکارانش تنها 

رضایت  میزان  پیش بینی کننده  مردان  منفی  هیجان پذیری 
زناشویی همسر بود ]32 ،31[. این در حالی است که در پژوهش 
حاضر، جنسیت در روابط عامل و شریک نقش تعدیل کنندگی 
نداشت و توانایی تنظیم هیجان در زنان و مردان به یک اندازه 

پیش بینی کننده رضایت خود فرد و همسرش از رابطه بود.

باور عمومی این است که در حوزه های مختلف پاسخ دهی 
هیجانی تفاوت های جنسیتی وجود دارد، اما مطالعات اندکی 
هیجان  تنظیم  در  جنسیتی  تفاوت های  بررسی  به  مستقیماً 
پرداخته اند. به گفته مک ری و همکاران، این تصور که پاسخ دهی 
قوی ترین  از  یکی  دارد،  تفاوت  مردان  و  زنان  در  هیجانی 
این  تاکنون در  اما شواهد تجربی  کلیشه های جنسیتی است 
دیدگاه  برخالف   .]50[ بوده اند  و ضدونقیض  ناهمگون  زمینه 
رایج درباره عملکرد بهتر زنان در زمینه مدیریت هیجانات، در 
پژوهش حاضر مردان توانایی بیشتری را برای تنظیم هیجانات 
خود گزارش دادند. به عقیده برخی از پژوهشگران، در حالی  
و  هشیارانه  روش های  بر  بیشتر  زنان  در  هیجان  تنظیم  که 
بیشتر  احتماالً  تنظیم هیجان  مردان  است، در  کالمی متکی 
به روش های ناهشیارانه و خودکار صورت می گیرد ]50-52[. 

به عبارت دیگر، زنان و مردان در تنظیم عامدانه و آگاهانه 
تنظیم  هنگام  بلکه  ندارند،  تفاوت  یکدیگر  با  خود  هیجانات 
و  خودکار  جنبه  بیشتر  که  فرایندهایی  از  مردان  هیجان، 
به  می تواند  مسئله  این  می کنند.  استفاده  دارند،  ناخودآگاه 
دشواری  و  تالش  با  زنان،  با  مقایسه  در  تا  کند  کمک  آن ها 
توجه  با   .]50[ کنند  تنظیم  را  خود  منفی  هیجانات  کمتری 
به اینکه در این تحقیق، مؤلفه آگاهی از هیجانات تنها وجهی 
فرد  زناشویی  رضایت  با  مردان  در  که  بود  هیجان  تنظیم  از 
ارتباط نداشت، متکی بودن تنظیم هیجان مردان بر فرایندهای 

ناهشیار محتمل به نظر می رسد. 

تنظیم  کلی  نمره  بر  عالوه  بود،  شده  فرض  که  همان طور 
رضایت  با  نیز  هیجان  تنظیم  مؤلفه های  از  هریک  هیجان، 
برای  عامل  اثرات  زنان  در  بود.  ارتباط  در  همسران  زناشویی 
عامل  اثرات  مردان  در  و  هیجان  تنظیم  زیرمقیاس  هر شش 
معنادار  هیجانات  از  آگاهی  جز  به  زیرمقیاس ها  همه  برای 
توانایی  هیجانات،  پذیرش  که  داد  نشان  نتایج  آمد.  به دست 
رفتار هدفمند، کنترل تکانه و دسترسی به راهبردهای تنظیم 
هیجان در مردان پیش بینی کننده رضایت زناشویی همسران 
است. در زنان نیز توانایی کنترل تکانه، دسترسی به راهبردهای 
تنظیم هیجان و درک واضح هیجانات پیش بینی کننده رضایت 
زناشویی همسران آن ها بود. یافته های مذکور بر اهمیت توجه به 
مؤلفه های متمایز تنظیم هیجان تأکید دارد. برخالف رویکردی 
که تنها بر کنترل هیجانات منفی متمرکز است، رویکرد دیگر 
تنظیم سازگارانه هیجان را عالوه بر تغییر و تعدیل هیجانات 

شامل وارسی و درک تجارب هیجانی می داند. 
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شواهدی مبنی بر تأثیر مؤلفه های تنظیم هیجان بر کیفیت 
در  است.  گزارش شده  تحقیقات گذشته  در  زناشویی،  روابط 
مطالعه گراتز و رومر، نمرات پایین تر مردان در زیرمقیاس های 
رفتار هدفمند، کنترل تکانه و دسترسی به راهبردهای تنظیم 
هیجان با خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در ارتباط بود 
]18[. در پژوهش حاضر نیز این سه مؤلفه عالوه بر زیرمقیاس 
رضایت  میزان  پیش بینی کننده  مردان  در  هیجانات  پذیرش 
زناشویی همسران بود. به گفته گراتز و رومز، تنظیم هیجان 
سازنده شامل استفاده انعطاف پذیر از راهبردهای تنظیم هیجان 
مدت  یا  تعدیل شدت  و  تغییر  هدف  با  و  موقعیت  اساس  بر 
هیجانی است که تجربه می شود. در نتیجه این فرایند، فرد قادر 
خواهد بود تا هنگام تجربه هیجانات منفی، به شکل مطلوب 
همچنین  و  کند  رفتار  خود  اهداف  به  دسترسی  در جهت  و 
از رفتارهای نامطلوب اجتناب ورزد. به نظر می رسد که عدم 
ابراز  و  تجربه  کردن  محدود  برای  تالش  و  هیجانات  پذیرش 
هیجانات با افزایش برانگیختگی فیزیولوژیک، مانع از مدیریت 

موفقیت آمیز هیجانات می شود ]21 ،20[. 

ناتوانی در کنترل تکانه در  از آن است که  تحقیقات حاکی 
زنان با پرخاشگری کالمی و فیزیکی نسبت به همسر ارتباط دارد 
]23[. در مطالعه حاضر این مؤلفه در زنان پیش بینی کننده میزان 
رضایت خود و همسر از رابطه بود. دسترسی به راهبردهای تنظیم 
هیجان و درک واضح هیجانات دو مؤلفه دیگری بودند که در زنان 
پیش بینی کننده رضایت زناشویی همسر بودند. در یک مطالعه 
پیمایشی که به ارزیابی رابطه ابعاد تنظیم هیجان با سازگاری 
زناشویی در زوج های مراجعه کننده برای درمان پرداخت، در حالی 
که بین سازه کلی تنظیم هیجان با رضایت زناشویی رابطه ای یافت 
نشد، دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان، رابطه معناداری با 

رضایت زناشویی زنان و مردان داشت ]28[. 

استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان می تواند پیامدهای 
مختلفی برای رابطه داشته باشد. برای مثال، به اشتراک گذاشتن 
تجارب هیجانی مثبت و منفی عالوه بر تنظیم هیجانات، احساس 
نزدیکی و صمیمیت را در رابطه تقویت می کند ]53[. در مقابل، 
و  پنهان  را  خود  منفی  هیجانات  معمول  به طور  که  زوج هایی 
سرکوب می کنند، رضایت زناشویی کمتری را گزارش می کنند 
]5۴[. مطالعه ای بر دانشجویان شهر تهران نشان داده است که 
استفاده از راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان مانند ارزیابی شناختی 
مجدد، با سطوح پایین تر اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. در 
مقابل، راهبردهای ناکارآمدی مانند نشخوار ذهنی پیش بینی کننده 

شدت بیشتر نشانه های اضطراب و افسردگی است ]55[. 

با در نظر گرفتن شواهد تجربی متعددی که حاکی از کاهش 
رضایت زناشویی در مبتالیان به اختالالت اضطرابی و اختالالت 
خلقی و همسرانشان است ]5۶ ،۴8[، می توان دسترسی مناسب 
به راهبردهای تنظیم هیجان را به عنوان عاملی برای حفظ سالمت 

هیجانی همسران و متعاقباً حفظ کیفیت رابطه در نظر گرفت. 
مؤلفه دیگر یعنی درک واضح هیجانات، به عنوان یک رکن اساسی 
از هوش هیجانی و شرط الزم برای تنظیم سازنده هیجانات شناخته 
شده است. توانایی شناسایی هیجانات از جمله مهارت هایی است 
ایجاد و حفظ صمیمیت بین همسران ضرورت دارد.  که برای 
افرادی که به خوبی هیجانات خود را درک و شناسایی می کنند، 
توانایی بیشتری برای هم دلی دارند و قادرند احساسات خود را به 

 نحو سازنده ای برای همسرشان بیان کنند ]13[. 

برای  را  به شواهد موجود می توان دو مسیر مهم  نگاهی  با 
کرد؛  معرفی  زناشویی  رضایت  با  هیجان  تنظیم  رابطه  تبیین 
یکی حل تعارض و دیگری صمیمیت. توانایی کنار گذاشتن و 
محدود کردن تعارضات بین فردی به منظور دست یابی به دیگر 
اهداف مهم زوجی، یک فرایند خودتنظیمی است که به منابع 
شناختی مرتبط با تنظیم هیجان نیاز دارد ]5۷[. این فرایند 
خودتنظیمی، به پیامدهای مهمی برای عملکرد و کیفیت رابطه 
برانگیختگی هیجانی  منجر می شود. در موقعیت های تعارض، 
برون ریزی  به  منجر  می تواند  به وجود آمده  تحریکات  از  ناشی 
احتمال  که  شود  طرفین  سوی  از  مخرب  رفتارهای  و  خشم 
تشدید تعارض را افزایش می دهد. یکی از مشخصه های روابط 
تبادل  از  تشدیدشونده  الگوهای  وجود  ناسازگارانه  زناشویی 
متقابل هیجانات منفی است که در آن هیجان منفی ابرازشده 
از سوی یک همسر با هیجانات منفی مشابه یا شدیدتر از سوی 

دیگری پاسخ داده می شود ]58[. 

منفی،  هیجانات  شدت  و  فیزیکی  برانگیختگی  علت  به 
بیشتر  دارند  ضعف  خود  هیجانات  تنظیم  در  که  همسرانی 
خصومت آمیز  را  مقابل  طرف  انتقاد  هرگونه  که  دارد  احتمال 
قلمداد کنند و یا خود به شیوه ای پرخاشگرانه از دیگری انتقاد 
باشند  قادر  شوهر  و  زن  که  هنگامی  مقابل،  در   .]59[ کنند 
سطح متعادلی از برانگیختگی هیجانی را حفظ کنند، احتمال 
و  آسیب ها  ترمیم  سازنده،  ارتباطی  رفتارهای  شکل گیری 
حل وفصل سازنده تعارضات افزایش می یابد ]1۷[. همسرانی که 
از مهارت هایی مانند شناسایی هیجانات در خود و دیگری، ابراز 
رنج ها،  قادراند  برخوردار هستند  هیجانات  مناسب  مدیریت  و 
نه تنها  که  کنند  بیان  نحوی  به  را  و خواسته های خود  نیازها 
احتمال ایجاد تعارض را کاهش دهد، بلکه منجر به شکل گیری 

تعامالت مثبت و صمیمانه شود ]15 ،13[. 

بسیاری از درمان های روان شناختی نوین بر مشکالت مرتبط 
با هیجان و تنظیم هیجان متمرکز شده اند؛ از جمله رفتاردرمانی 
دیالکتیک، مداخالت مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی، و درمان 
هیجان مدار ]۶2-۶0 ،20[. در زوج درمانی هیجان مدار، درمانگر به 
همسران کمک می کند تا احساسات درون خود را تجربه، شناسایی 
و برای یکدیگر بیان کنند ]۶3[. درباره همسرانی که بیش از حد 
از هیجانات خود اجتناب می کنند، کمک به افزایش آگاهی و ابراز 
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تجارب هیجانی مثبت و منفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در مقابل، همسرانی که بیش از حد درگیر واکنش پذیری خود 
نسبت به هیجانات منفی مانند خشم و شرم هستند، به یادگیری 
مهارت هایی برای مدیریت صحیح این هیجانات نیاز دارند. درمانگر 
تالش می کند تا همسران بتوانند هیجانات منفی مانند ناامیدی، 
خشم، ناامنی، و اضطراب را کاهش و هیجانات مثبتی مانند شادی، 
امید و محبت را در رابطه افزایش دهند. مهارت هایی که به متوقف 
ساختن چرخه تشدید تعارضات کمک می کنند، مواردی مانند 
تمرکز بر خود به جای دیگری، یادگیری درباره موضوعاتی که 
همسر را تحریک می کند و اجتناب از آن ها، تسکین خود و تسکین 
همسر، بیان هیجانات نرم در موقعیت های تعارض و توجه به وجه 
خنده دار موقعیت های تعارض و حفظ شوخ طبعی را شامل می شود.

نتایج پژوهش حاضر می بایست با در نظر داشتن محدودیت های 
آن تفسیر شود. با توجه به استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 
و تصادفی نبودن انتخاب اعضای نمونه، ممکن است تمام گروه های 
جامعه  موردنظر به  طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته باشند. 
همچنین استفاده از روش خودگزارشی برای اندازه گیری تنظیم 
مطلوبیت  راستای  در  را  سوگیرانه  پاسخ دهی  احتمال  هیجان، 
این روش در عین حال یک دیدگاه  اجتماعی مطرح می کند. 
منحصر به  فرد را درباره  نگرش افراد نسبت به فرایندهای تنظیم 
هیجان خودشان به ما ارائه می دهد که با روش های فیزیولوژیک و 
رفتاری ارزیابی تنظیم هیجان قابل دست یابی نیست. علی رغم این 
مزیت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان محدودیت هایی دارد 
که از جمله  این محدودیت ها تمایز قائل نشدن بین موقعیت های 
مختلف تنظیم هیجان است. همان طور که لوینسون و همکاران 
مطرح کرده اند، مقیاس های خودگزارشی موجود غالباً بر تنظیم 

هیجان در فرد و نه در زوج متمرکز هستند ]1۶[. 

تمرکز این پرسش نامه ها بر فرد باعث می شود ابعادی از تنظیم 
هیجان که مخصوص روابط زوجی است (مثاْل واکنش همسران 
به روش تنظیم هیجان یکدیگر) مورد ارزیابی قرار نگیرد. عالوه 
تنظیم  بر  بیشتر  مشابه  مقیاس های  و   DERS این، سؤاالت بر 
حالت های هیجانی منفی متمرکز است و مشکالت افراد در تنظیم 

هیجانات مثبت را ارزیابی نمی کند. 

نتیجه گیری

ازدواج بستر غنی و پویایی برای تجربه، ابراز و مدیریت هیجانات 
است؛ بستری که در آن رفتارهای هیجانی و راهبردهای تنظیم 
هیجان هر همسر می تواند یک محرک هیجانی برای همسر دیگر 
باشد. بدین ترتیب ایجاد و حفظ تعادل هیجانی مناسب در رابطه، 
بر مهارت های هیجانی هر دو همسر متکی است. وجود تعادل 
حل وفصل  زمینه  ساز  می تواند  رابطه  هیجانی  فضای  در  بهینه 
سازنده تعارضات و شکل گیری و تقویت صمیمیت باشد. یافته های 
پژوهش حاضر حاکی از آن است که رضایت افراد از رابطه  شان 

نه تنها از توانایی تنظیم هیجان خود آن ها، بلکه از توانایی تنظیم 
نویدبخش  نتایج  این  می پذیرد.  تأثیر  نیز  همسرشان  هیجان 
آن است که با ارتقای مهارت های تنظیم هیجان در هریک از 
همسران، می توان انتظار داشت که کیفیت رابطه زوج بهبود یابد. 
عالوه بر این، مطالعه حاضر نشان دهنده اهمیت ارزیابی جداگانه 
مؤلفه های تنظیم هیجان است. هنگام ارزیابی و درمان زوج ها، 
توجه به مؤلفه های تنظیم هیجان می تواند اهداف مشخصی را 

برای مداخله تعیین کند. 

زوجی  روابط  در  هیجان  تنظیم  فرایندهای  نقش  زمینه  در 
همچنان سؤاالت مهمی بدون پاسخ باقی مانده که می تواند محور 
تحقیقات آینده باشد. برای مثال، دقیقاَ چه عوامل و سازوکارهایی 
رابطه بین تنظیم هیجان و رضایت زناشویی را تبیین می کند؟ 
همسران به  طور معمول هنگام تعارض از چه راهبردهایی برای 
رابطه  برای  راهبردها  کدام  و  استفاده می کنند  هیجان  تنظیم 
بود  خواهد  سودمند  آتی  پژوهش های  در  است؟  سودمندتر 
که از نمونه های وسیع تر که معرف جمعیت کل کشور باشند 
استفاده شود. همچنین طراحی و به کارگیری مقیاس هایی که 
تنظیم هیجان را به  طور خاص در بستر روابط زناشویی مورد 
سنجش قرار دهد می تواند پاسخ گوی خأل موجود در این زمینه 
باشد. اجرای مطالعات طولی روی جمعیت های عادی و بالینی 
تنظیم  رابطه ای  و  اجتماعی  به روشن تر شدن کارکردهای  نیز 
از  یافتن  هیجان کمک خواهد کرد. در پژوهش حاضر، اطالع 
تأثیراتی که ویژگی هریک از همسران بر همسر دیگر دارد، بدون 
گردآوری داده ها از هر دو همسر و بدون استفاده از روش زوجی 
تحلیل آماری ممکن نبود. امید می رود که با گسترش استفاده از 
روش های پیشرفته آماری برای تحلیل داده های زوجی، دانش 

موجود در زمینه پدیده های رابطه ای گسترش یابد.

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش 

است.  شده  انجام  پژوهش  اخالق  اصول  رعایت  با  تحقیق  این 
شرکت کنندگان از دستورالعمل ها و اهداف پژوهش آگاه بودند. 
داده ها به  صورت ناشناس و با رعایت محرمانگی گردآوری شد. 
در  داوطلبانه  مشارکت  رضایت نامه  فرم  شرکت کنندگان  همه 

پژوهش را امضا کردند. 

حامي مالي

این پژوهش از هیچ نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و از 
روان شناسی  در گروه  اول  نویسنده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 

بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی برگرفته شده است. 
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مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی، اعتبارسنجی، مرور و ویرایش: همه نویسندگان؛ 
نظارت:  ریاحی؛  فاطمه  نگارش:  و  داده ها  تحلیل  روش شناسی، 

محمود گلزاری و فرشته موتابی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این پژوهش تعارض منافع نداشته است.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمامی زوج هایی که در پژوهش حاضر شرکت 
کردند قدردانی می شود.
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