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 مقدمه

شود. ارتباطات به نوعی کوچک رین سلول اع ماع محسوب می خانواده یک نظام اع ماعی و از ارکان عامعه

 ساز ارضایتواند زمینهی زوعین با هم و کاهش تعارضات زناشویی، نه تنها میاعضای خانواده از عمله رابطه

 عین،زو رضایت با توام سالم یی رابطهنیازها و رشد روانی زوعین و احساس خوشبخ ی گردد بلکه در سایه

(. از آنجایی که تعارضات 1400راد، تر خواهد بود  سعادتیهای زندگی، آسانچالش و مشکالت با شدن روبرو

تواند باعث از هم پاشیدن بنیان خانواده گردد، مطالعه در ارتباط با آن از ضروریات است  میرزایی، زناشویی می

گون داش ه باشد و به صورت تعارض زناشویی ممکن است اشکال گونا(. 1398نیا، سروقد، بقولی و کورش

رف ار با همسر و درگیری لفظی و فیزیکی بین هر دو زوج بروز نموده و افسردگی یکی یا هر دو زوج، سوء

شامل عدم توافق زناشویی (. تعارض 2020و همکاران،  نهای ا منجر به طالق گردد  کریبت، اسمیت، اوچینو

شویی همانند روابط با اطرافیان، مسائل عنسی، تربیت فرزند، زوعین در مورد اکثر موارد مطرح در زندگی زنا

است. این فرآیند به مرور زمان از بین نرف ه و آثار روانشناخ ی و هیجانی منفی در  غیرهمسائل اق صادی و

نهد. این در حالی است که تجربه سطوح مخ لفی از روانشناخ ی و هیجانی زوعین بر عای می سالمت

  گائو، منگ، گین یک زوج، امری بدیهی و غیرقابل اع ناب است تعامالتر و رنجش در نظفالتعارض، اخ 

 (.2018و همکاران، 

آوری است  قبادی، مرادی، یاراحمدی تعارضات زناشویی، تاب یکنندهبینییکی از م غیرهای مرتبط و پیش 

؛ 1399؛ میرتونی، 1400و گلی، فرد ؛ میرصفی1400؛ میرزایی، دالور، قائمی و باقری، 2021و احمدیان، 

ها، ها، مصیبتفرایند یا توانایی انطباق دادن خود با ناکامی(. 1399؛ محمدی، 1399حسینی بلداعی، 

زا که باعث بروز رف ار انطباقی مثبت های اس رسبرانویز و موقعیتهای زندگی و رخدادهای چالشتعارض

های مهم و مطرح در آوری یکی از سازه(. تاب2018همکاران،  و آوری گویند  لی، وانگ، یینشود را تابمی

ای افراد هی پاسخکنندهگرا و از ضروریات زندگی در دنیای کنونی و یکی از عوامل تعیینروانشناسی مثبت

آوری این است همیت تاب(. ا1398رود  رشیدزاده و همکاران، زا به شمار میدر مقابل رویدادهای اس رس

مسأله دست پیدا  حلسازگارانه در موقعیت  افراد به رف ارشود اری از این خصوصیت باعث میکه برخورد

 لردی و ... شامفانی، بینج، هیاخالقیهای مخ لف شناخ ی، هحیط سطوح رشد را در باالترینکنند، که 

زا را بررسی و با های تنشآور، موقعیت(. در واقع افراد تاب1393آبادی و محمودی، دولت مشایخیشود می

شوند و در چنین شرایطی احساس خشنودی، خودباوری ها چیره میهای منطقی، بر آن موقعیتحلاتخاذ راه

علیرغم آنکه موضوع مشکالت و تعارضات زناشویی (. 2018، کنند  بکر، کاسول و اکلزو اع ماد به نفس می

های دارای تعارض به نوعی در تنظیم هیجانات جی زواز زوعی به زوج دیور م فاوت است اما تقریباً همه

میرزایی و همکاران، ؛ 1400راد، ؛ سعادتی1400رو هس ند  سیدموسوی و همکاران، خود با دشواری روبه

 (. 2014، ؛ لونسون، هاس، بالک، هالی و شیدر1399؛ ریاحی و همکاران، 1398

برقراری روابط مناسب و درک دیوران و درونیات  تنظیم هیجانی، توانایی کن رل هیجانات و ارضای نیازها،

کننده در بهزیس ی ( بنابراین عاملی کلیدی و تعیین2015، خود، توانایی تحمل ناکامی و شکست است  الک

تواند آگاهانه یا تنظیم هیجان می(. 1400پناه، روانی و کارکرد اثربخش است  موسوی، الوانی و قاسمی
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شناخ ی هیجان،  (. تنظیم2018،  ناچلر و رودر رف اری یا شناخ ی باشد ،ئمیناآگاهانه، زودگذر یا دا

گیرند و بر آور و برانویزاننده به کار میفرآیندهای شناخ ی هس ند که افراد برای مدیریت اطالعات هیجان

کن رل  عویی وها در توانایی مدیریت، نظمعنبه شناخ ی مقابله تأکید دارند؛ بنابراین، افکار و شناخت

 میرغفوری، طاهری دمنه  زا نقش بسیار مهمی دارنداحساسات و هیجانات بعد از تجربه یک رویداد اس رس

تنظیم هیجان رف اری، نوعی از تنظیم هیجان است که در رف ار آشکار فرد دیده  (.2018احمدآبادی، و زارع

 هیجانات کمک می ظیم عواطف ومدیریت یا تن به همیشوی آدمی است که شود. تنظیم هیجان همراهمی

 ناچلر و رودر،  دهد انسان توان سازگاری بیش ر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را می به و کند

رل ای حل و کن بروز تعارض زناشویی یکی از مقدمات عدایی و طالق است و اگر این مسئله به گونه (.2018

های رسمی (. نظر به گزارش1392بهزادپور و سهرابی، شود  مطهری، نشود، ازدواعی به عدایی خ م می

های اخیر  سازمان ملی ثبت سازمان ثبت احوال کشور از افزایش چشمویر آمار طالق در ایران طی سال

تر عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی بیش از پیش ضروری به نظر دقیق (، مطالعه2020، 1احوال ایران

آوری و تعارض ا تابین پژوهش بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه بلذا هدف از انجام ا ؛رسدمی

 زناشویی است و پژوهشور به دنبال پاسخوویی به سئوال پژوهشی است:

 تواند نقش میانجی داش ه باشد؟آوری و تعارض زناشویی میا تابتنظیم هیجان در رابطه بآیا  .1

 

 پژوهش روش

ی آمار عامعهاز نظر روش شناخ ی، توصیفی و از نوع همبس وی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و 

کننده به مراکز مشاوره سطح شهر زنان م اهل دارای مشکالت خانوادگی مراععهشامل کلیه  ،این پژوهش

نفر را  150تا  100حجم نمونه بین  تحلیل مسیر،برای  (،2011  کالینباشد. می 1400تهران در سال 

(، در تحلیل 2011در این پژوهش، نمونه آماری بر اساس دیدگاه کالین   .(1399 صفوی،  کندپیشنهاد می

ی موردنظر از بین نفر در نظر گرف ه شده است. برای فراهم کردن نمونه 200مسیر، حداقل حجم نمونه 

ن م اهل گیری در دس رس ان خاب شدند. از بین زنامرکز به روش نمونه 10مراکز مشاوره سطح شهر تهران، 

نفر که  200بودند، مراععه کرده 1400دچار اخ الفات خانوادگی که به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 

سال زندگی مش رک، بدون فرزند، بدون  3های ورود به پژوهش  تحصیالت باالی دیپلم، دارای حداقل مالک

یان کشی از مساده و به شیوه قرعهبه صورت تصادفی ی مشکالت عسمانی و روانی مزمن( را داش ند سابقه

 ها در بین آنان توزیع گردید.افراد فهرست شده، ان خاب شدند و پرسشنامه

 ابزار پژوهش

گویه است که توسط گراتز و رومر  36این مقیاس شامل  گراتز و رومر.. پرسشنامه تنظیم هیجاني 1

در زیر مقیاس هایی است که مربوط  نمره اخ صاصی 6( طراحی شده است و دارای یک نمره کلی و 2004 

به ابعاد مخ لف دشواری در تنظیم هیجانی است. نمرات باالتر در این پرسشنامه نشان دهنده دشواری های 

بیش ر در تنظیم هیجانی است. سواالت در مقیاس لیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم تنظیم شده و 

                                                           
1. Iranian national organization for civil registration 
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( پایایی و اع بار این مقیاس 2004ری می شوند. گراتز و رومر  برخی از سواالت به صورت معکوس نمره گذا

( و در همه زیرمقیاس ها انسجام 93/0را بررسی کردند. این مقیاس در نمره کل  ضریب آلفای کرونباخ 

 8-2( داشت. همچنین، پایایی بازآزمایی آن در یک دوره زمانی 8/0درونی خوبی  ضریب آلفای بزرگ تر از 

( اع باریابی شد. انها 1391گزارش شد. نسخه ایرانی این آزمون توسط خانزاده و همکاران   88/0هف ه ای، 

عامل را اس خراج  8در بررسی اع بار سازه این مقیاس به مطالعه ساخ ار عاملی این مقیاس پرداخ ند و 

ر به دلیل عامل آن با عوامل ذکر شده توسط سازندگان آن همخوانی داشت و دو عامل دیو 6نمودند که 

. دشواری 2. نپذیرف ن پاسخ های هیجانی، 1بارگذاری فقط یک گویه در آن، حذف شدند. این عامل ها شامل 

. 6. نبود آگاهی هیجانی و 5. نبود وضوح هیجانی، 4. دشواری در کن رل تکانه، 3در انجام رف ار هدفمند، 

، 89/0، 85/0رای هر خرده مقیاس به ترتیب و ب 93/0راهبردهای محدود، می شود. پایایی درونی کلی برابر 

به دست آمد. هر چه نمره فرد باالتر باشد، تنظیم هیجان ضعیف تر است  رعبی،  84/0و  88/0، 80/0، 86/0

1399.) 

پرداز مشهور این حوزه یعنی این پرسشنامه توسط دو نظریه. 1دیویدسون -آوری کونر. پرسشنامه تاب2

آوری ساخ ه شده است. حوزه تاب 1979-1991با مرور منابع پژوهشی  2003کونور و دیویدسون در سال 

. شودگذاری میگویه دارد که در مقیاس لیکرت بین کامالً نادرست و کامالً درست، نمره 25این پرسشنامه 

کنندگان به بخش سنجی این مقیاس در شش گروه، عمعیت عمومی، مراععههای روانبررسی این ویژگی

ای اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اخ الل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران همراقبت

کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی اس رس پس از سانحه انجام شده است. تهیه

ای هتواند در موقعیتلینی بوده و میهای بالینی و غیرباآور در گروهآور از غیرتابقادر به تفکیک افراد تاب

عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین  25پژوهشی و بالینی مورد اس فاده قرار گیرید. این پرسشنامه 

شود. ن ایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که گذاری میصفر  کامالً نادرست( تا پنج  همیشه درست( نمره

س وی فردی، اع ماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت عامل: تصور شای 5این آزمون دارای 

تغییر و روابط ایمان ،کن رل و تاثیرات معنوی است. کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 

ای هف ه 4اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله گزارش کرده 89/0آوری را تاب

( هنجاریابی شده است. وی برای تعیین پایایی 1384است.، این مقیاس در ایران توسط محمدی   بوده 87/0

 را گزارش کرده است 89/0این مقیاس از روش آلفای کرونباخ بهره گرف ه و ضریب پایایی 

  (KMCS)مقیاس تعارض زناشویی کانزاس :(KMCS)( 1985کانزاس ). پرسشنامه تعارض زناشویي 3

به منظور  و گویه تشکیل شده است 27ساخ ه شده که از  1985در سال  2شامماکسلی و  اگمان، توسط

ای می باشد که درعه 4اری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت گذنمره  سنجش تعارض زناشویی بکار می رود.

 4و  3، 2، 1به ترتیب ام یازات « تقریباً همیشه»و « برخی اوقات»، «به ندرت»، «هرگز»برای گزینه های 

تا  91/0( از همسانی درونی عالی با آلفای KMCSکانزاس   زناشویی تعارض مقیاس. شوددر نظر گرف ه می

                                                           
1. Conner-Davidson Resilience Scale 

2. Eggeman‚ Moxley & Schumm 
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برای زنان برخوردار می باشد. ثبات مقیاس نیز  95/0تا  88/0برای مردان در کلیه ی مراحل و آلفای  95/0

تا  64/0خوب است که دامنه ای از ماه برای سه مرحله بسیار  6با همبس وی های بازآزمایی با طول مدت 

 به دست آمده است. 96/0

داده  ات اب داییحیتوضعهت اعرای پژوهش برای مدیران مراکز به مراکز مشاوره پس از مراععه  روش اجرا.

 تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شراهای پژوهش، پس از شناسایی نمونه شد

توسط  هاسپس پرسشنامه شد.داده  حیتوض یمانه ماندن اطالعات شخصو محر یآگاهانه، رازدار

 ر  محو انسیوار یهاپژوهش از روش الووی یدگیچیبا توعه به پ و لیتکمن در همان مراکز کنندگاشرکت

و چون نقاط پرت ساخ اری اس فاده  الوویو  یریگاندازه الوویدو بخش  در 1الووسازی معادالت ساخ اری

ها نخست از آزمون برای تحلیل داده. نفر تحلیل شد 200های خدوش وعود نداشت؛ دادهو پرسشنامه م

 Amosهای پژوهش با یکدیور و روش مدل یابی  ( عهت بررسی رابطه م غیرSPSS 23همبس وی پیرسون  

 های پژوهش اس فاده شد.( برای تحلیل فرضیه23
 

 هایافته

شرک سن زنان  س اندارد  سال بود. کم رین 54/3  84/33ت کننده در پژوهش برابر با میانوین و انحراف ا  )

میزان تحصیالت در زنان با مدرک تحصیلی دیپلم و بیش رین میزان تحصیلی با مدرک لیسانس بود. هموی 

  این زنان دارای فرزند بودند.

 tضرایب مسیر و مقادیر  1جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرف ه شد 15.72 0.73 جانیتنظیم هی <--آوری تاب

 پذیرف ه شد -10.67 -0.65 تعارض زناشویی <-- تنظیم هیجانی

 پذیرف ه شد -4.74 -0.41 تعارض زناشویی <--آوری تاب

برای بررسی میزان تأثیر مس قیم و غیرمس قیم م غیرهای مس قل بر وابس ه الزم است تا اثرات کل، مس قیم 

 قابل مشاهده است. 2زای مدل ارائه شود که این اثرات در عدول ونو غیرمس قیم برای م غیر در

 

 تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم 2جدول 

 م غیر وابس ه م غیر مس قل
 اثر

 کل غیرمس قیم مس قیم

 0.73 ---- 0.73 تنظیم هیجانی آوریتاب

 -0.65 ----- -0.65 تعارض زناشویی تنظیم هیجانی

 -0.88 0.73*  -0.65=  -0.47 -0.41 وییتعارض زناش آوریتاب

                                                           
1. Structural Equation Modeling )SEM( 
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آوری بر تعارض زناشویی از طریق تنظیم هیجانی طور که در عدول فوق  قابل مشاهده است، تاثیر تابهمان

 است. -0.88به میزان 

 

 ضرایب مسیر و بارهای عاملي مدل 1شکل 
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 مربوط به مدل t-Value 2شکل 

 

، 1کند. در عدول ها ارائه میین مدل برازش مناسبی به دادها RMSEAدو و -با توعه به معیارهای خی

شود، می دیده 1گونه که در عدول های برازش آورده شده است. همانترین شاخصترین و م داولمهم

 ها بهتوان دریافت محقق در مورد این شاخصها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان میی شاخصهمه

 کاملی دست یاف ه است.برازش نسب اً 
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 های برازش مهم مدل ترسیميشاخص خالصه. 3جدول 

 مقدار اخ صار نام شاخص شاخص
برازش قابل 

 قبول

 های برازش مطلقشاخص
  1575.50 - سطح تحت پوشش  کای اسکوئر(

 0.8بزرگ ر از  GFI 0.91 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.8بزرگ ر از  AGFI 0.97 ح شدهشاخص نیکویی برازش اصال

 0.9بزرگ ر از  CFI 0.95 شاخص برازش تطبیقی

 0.1کم ر از  RMSEA 0.054 ریشه میانوین مربعات خطای برآورد های برازش مق صدشاخص

 
طور که مشخص های فوق آورده شده است. همانبرای فرضیه tضرایب مسیر به همراه مقادیر  3در عدول 

 شوند.مورد آزمون، پذیرف ه میاست، مسیرهای 

 

 گیریبحث و نتیجه

. بود ییو تعارض زناشو یتاب آور نیدر رابطه ب یجانیه میتنظ ای¬نقش واسطه نییهدف پژوهش حاضر تع

، مورد بررسی قرار گرفت و ن ایج نشان داد آوری و تنظیم هیجانمبنی بر وعود رابطه بین تاب ن ایج پژوهش

موسوی و های . این یاف ه با ن ایج پژوهشابطه مس قیم وعود داردم هیجان رآوری و تنظیکه بین تاب

امبوری و -( و ساترن، ساترلین، لوگو، پرینس2020(، چنگ، وانگ، چانگ و همکاران  1400همکاران  

آور قادر به اعمال توان گفت افراد تابدر تبیین این یاف ه از پژوهش می(  همسو است. 2019مکرانسکی  

های حمایت اع ماعی و روابط خانوادگی باشند، قادرند خود را از سردرگمی برهانند و سیس مل میکن ر

آوری منجر به رشد افراد در رتقاء تاباتری فراهم کنند تا به آنان برای سازگاری به ر کمک نماید. گس رده

ارعی، قاضی،  ز گرددهای خودمدیری ی به ر و دانش بیش ر میدست آوردن تفکر و مهارت به

عویی هیجان نقش محوری در تحول (. حال از آنجایی که نظم2016فروشانی، رشیدیان و عرب، رحیمی

پردازان بر این رود، نظریهبهنجار داش ه و ضعف در آن، عاملی مهم در ایجاد اخ الالت روانی به شمار می

ای هدادهای روزمره نیس ند، بیش ر نشانهباورند افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر روی

دهند  موسوی، الوانی و سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشان میتشخیصی، اخ الالت درونی

آوری بیش ری دارند، خودمدیری ی بیش ری نیز در ارتباط با هیجاناتشان ( و افرادی که تاب1400پناه، قاسمی

عویی از هیجانات برای مدیریت خوب هیجان اربرد بهینه و بهرهتنظیم هیجانات به ککنند. تجربه می

آوری است. تنظیم هیجانات به اس فاده انجامد که منجر به خودکن رلی شده و خودکن رلی از عوامل تابمی

ای هکند و به واکنش موثرتر در موقعیتمسئله کمک میمثبت از هیجانات در تسهیل تفکر و فرایند حل

های پرخطر و کردن خود در موقعیتآوری منجر به ادارهتوان گفت ارتقای تابمیمد. لذا انجاپرخطر می
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عویی از هیجان و اداره کردن آن را تسهیل گردد و ادراک، ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهرهناگوار می

 کند.می

ی قرار ه وعود دارد موردبررسمبنی بر اینکه بین  تنظیم هیجانی و تعارض زناشویی رابط یاف ه دیور پژوهش

ا ن ایج . این یاف ه بوعود دارد گرفت و ن ایج نشان داد که بین تنظیم هیجانی و تعارض زناشویی زنان رابطه

(؛ برنت 1399ریاحی و همکاران  (؛ 1400راد  (؛ سعادتی1400سیدموسوی و همکاران  های پژوهش

(، لونسون و همکاران 2019(، لیو، وانگ، لو و شی  2021کاکس، گانونگ، عنسن و کولمن  -(، فرای2021 

تنظیم شناخ ی هیجان، یکی از مهم رین توان گفت همسو است. در تبیین این یاف ه از پژوهش می(، 2014 

در (. 2016باشد  زارع و رضایی، تکالیف برای سالمت عسمی و روانشناخ ی به ویژه در روابط زوعین می

گیرد؛ چراکه تمرکز آن دیور تنها بر هیجانات ای به خود میهیجان شکل پیچیده روابط زوعی، فرایند تنظیم

شود. زن و شوهرها گاه به طور عامدانه و گاه به طور خود فرد نیست، بلکه هیجانات همسر را نیز شامل می

همسر برای  بر این، روش هر (. عالوه2013 زکی و ویلیامز،  گذارندناخودآگاه بر هیجانات یکدیور تأثیر می

یک همسر  تالشتواند به محرک هیجانی برای همسر دیور تبدیل شود. برای مثال، تنظیم هیجاناتش می

 تواند منجر به افزایش برانویخ وی قلبیبرای سرکوب هیجانات خود هنوام مکالمه درباره یک تعارض می

(. 2013دور و میکالینسر، -نعیم، هرشبرگر، این- بن شودش عروقی و هیجانات منفی در خودش و همسر

شان در حد م عادل ها زمانی به رین عملکرد را دارند که سطح برانویخ وی هیجانیکه افراد و زوجدانیم می

ای از برانویخ وی مس لزم نظارت مس مر بر هیجانات هر دو ها حفظ سطح بهینهو بهینه باشد. برای زوج

بدین ترتیب تنظیم هیجان در بافت روابط زناشویی،  همسر و تنظیم وضعیت هیجانی هر دو همسر است.

فرایندی م قابل و بازگش ی است که هنوام مطالعه آن باید به هیجانات و رف ارهای هر دو همسر و همچنین 

(. اس فاده از راهبردهای مخ لف 2014و همکاران،  د  لونسونبه تأثیر هر همسر بر دیوری توعه نشان دا

پیامدهای مخ لفی برای رابطه داش ه باشد. به طور مثال به اش راک گذاش ن هیجانات تواند تنظیم هیجان می

 کند. در مقابل،مثبت و منفی عالوه بر تنظیم هیجان، احساس نزدیکی و صمیمت را در رابطه تقویت می

ش رکنند، تعارضات زناشویی بیش ری را گزاشان را سرکوب و پنهان میزوعینی که معموال هیجانات منفی

 تواند نقاط تمرکز(. ارزیابی رابطه تنظیم هیجان با تعارضات زناشویی می1399کنند  ریاحی و همکاران، می

 (.1399درمانوران قرار دهد  ریاحی، گلزاری و موتابی، ارزشمندی را برای مداخله در اخ یار زوج

ارد نقش میانجی د زناشویی آوری و تعارضفرضیه سوم مبنی بر اینکه تنظیم هیجانی در رابطه بین تاب

ویی آوری و تعارض زناشتنظیم هیجان در رابطه بین تاب گریموردبررسی قرار گرفت و ن ایج نشان از میانجی

ی آوری و تعارض زناشویی تاب. اگر چه تا بحال پژوهشی که در آن نقش میانجی تنظیم هیجانی در رابطهبود

 هایی نزدیک به این پژوهش وعود دارد همچون ه است اما پژوهشمورد مطالعه قرار گرف ه باشد، صورت نورف

وری آ( مبنی بر پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تنظیم هیجان و تاب1392مطهری و همکاران   پژوهش

( در ارتباط با نقش میانجی خودتنظیمی 1400در زوعین؛ و پژوهش قبادی، مرادی، یاراحمدی و احمدیان  

آوری و دلزدگی زناشویی، که ن ایج حاصل از آن با ن ایج حاصل از این پژوهش با تابهیجان در رابطه 

آوری، ظرفیت بازگش ن از دشواری پایدار و تابتوان گفت که در تبیین این یاف ه از پژوهش می همسوست.

زمندانه از تواند باعث شود تا او پیرودار و توانایی در ترمیم خویش ن است. این ظرفیت انسان میادامه
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آور در تنظیم شناخ ی هیجان، (. یک فرد تاب1400پناه، رویدادهای ناگوار بوذرد  موسوی، الوانی و قاسمی

ی خود را با همسرش قادر است با مهار و تعدیل هیجانات خود، اس رس خود را کن رل و کاهش دهد و رابطه

آوری کمی د گردد. زوعینی که از تابای تنظیم کند که مانع ایجاد تعارضات زناشویی شدیبه گونه

برخوردارند، در تنظیم هیجانات خود نیز ضعف دارند و  به علت برانویخ وی فیزیکی و شدت هیجانات منفی، 

مداد کنند و یا خودشان به نحو آمیز قلبیش ر اح مال دارد هرگونه ان قاد طرف مقابل را خصومت

(. هنوامی که زوعین ب وانند سطح 2016ای از همسرشان، ان قاد کنند  کلین، رنشاو و کاربی، پرخاشورانه

ا هگیری رف ارهای ارتباطی سازنده، ترمیم آسیبم عادلی از برانویخ وی هیجانی را حفظ کنند، اح مال شکل

هایی (. همسرانی که از مهارت2014یابد  بلک، هیز و لونسون، میی تعارضات افزایش و حل و فصل سازنده

مانند شناسایی هیجانات در خود و دیوری، ابراز و مدیریت مناسب هیجانات برخوردار هس ند قادر خواهند 

های خود را طوری عنوان کنند که نه تنها اح مال ایجاد تعارض را کاهش دهد، ها، نیازها و خواس هبود رنج

نشده و (. تعارضات زناشویی حل2014گیری تعامالت مثبت و صمیمانه گردد  پراگر، منجر به شکل بلکه

آوری فرد را در ارتباط با همسر کاهش دهد و باعث افزایش تبادالت منفی بین تواند تابطوالنی مدت می

 زوعین گردد. 

احساسات مثب شان در ارتباط با خود  آوری پایین در زمان ایجاد مشکالت در زندگی،در واقع زوعین با تاب

شوند. فردی که در تنظیم هیجانات خود مهارت داش ه دار شده و دچار هیجانات منفی میو یا دیوری عریحه

تواند با کاهش و کن رل هیجانات منفی و اس فاده مثبت و منطقی از هیجانات، در کاهش تعارضات باشد، می

ر مربوط از نظ ینظر یپژوهش عالوه بر گس رش حوزهها نیحاصل از ا جین ا زناشویی، قدم مثب ی بردارد.

 یارتقا یخانواده و زوعدرمانوران را به تالش برا یمشاوره یطهینظر م خصصان ح  واندیم زین یکاربرد

 ییدر عهت کاهش تعارضات زناشو یدیبه عنوان ابزار مف نیزوع یجانیه میتنظ یو آموزش مهارتها یتابآور

به  وان یپژوهش م ی هایعلب کند. از عمله محدود داریسالم و پا یو زندگ یس یبهز جهیدر ن و  یگدر زند

. ازدسیرا دشوار م ورید یو شهرها ورید یآن به فرهنوها جین ا میآن در شهر تهران اشاره کرد که تعم یاعرا

در اس نباط روابط  لذا تدادهها اس جیمزاحم بر ن ا یرهایاز م غ یپژوهش عدم کن رل برخ ورید تیمحدود

 شود. تیرعا دیبا اطیعانب اح  رها،یم غ
 

 قيالموازین اخ

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ در مورد کنندگان شرکتها، ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه ش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مخ ار بودند. به آناز پژوه

 رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می
 

 تشکر و قدرداني

را در اتمام پژوهش حاضر  و از تمامی کسانی که ماهمه زنان شرکت کننده در این مطالعه از  لهیوسنیبد

 .میینمایمال تقدیر و تشکر را یاری رساندند، کم
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 .تضاد منافعی بین نویسندگان وعود ندارد گونهچیه منافع: تضاد 

 
 عمناب

 زناشویی تعارضات بر آوریتاب و اندیشیمثبت هایمهارت رابطه بررسی (.1399.  راضیه سیده بلداعی، حسینی

 س انا نور پیام دانشواه ارشد، کارشناسی مهناپایان .کرونا ویروس شیوع اع ماعی گذاریفاصله دوران در زوعین

 نطنز نور پیام مرکز اصفهان،

 با معنوی تجارب و بخشودگی اساس بر خودشکوفایی بینیپیش ساخ اری مدل (.1399.  مهدی رعبی،

 سکنفران دومین تهران، شهر اخ الف حل شورای مراکز به کنندهمراععه زوعین در هیجانی تنظیم گریمیانجی
 شیراز توسعه، و انسانی معلو ملی

 اس فاده با زناشویی رضایت و هیجان تنظیم ابعاد رابطه (.1399.  فرش ه موتابی، و .،محمود گلزاری، .،فاطمه ریاحی،

 90-87 :(1 26 ،ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی .شریک-عامل م قابل وابس وی مدل از

 زناشویی تعارض بین یرابطه در هیجان شناخ ی تنظیم بردهایراه ایواسطه نقش (.1400.  فاطمه راد،سعادتی

 24-13 :(12 8 ،روانشناسی نوین هایایده .چالوس شهرس ان زنان در زناشویی فرسودگی با

 زناشویی دلزدگی علی مدل تدوین (.1400.  حمزه احمدیان، و .،یحیی یاراحمدی، .،امید مرادی، .،ماریانوس قبادی،

 86-77 (:4 8 ، ناتوانی مطالعات هیجانی، خودتنظیمی گریمیانجی با آوریتاب و زیاف ویتمای میزان اساس بر

 راهبردهای و پریشانی تحمل زناشویی، تعارضات حل بر آوریتاب آموزش اثربخشی (.1399.  فاطمه محمدی،

 علوم ،دانشکده ارشد کارشناسی نامهپایان .اع ماعی اورژانس به کنندهمراععه دیدهخیانت زنان در ایمقابله

 اردبیلی محقق دانشواه روانشناسی، و تربی ی

 م غیرهای یمنزله به معنوی هوش و آوریتاب (.1393.  مسعود محمودی، و .،محمدرضا آبادی،دولت مشایخی

 225-205 (:2 3 ،مدرسه روانشناسی روس ایی، و شهری آموزاندانش در تحصیلی خودکارآمدی بینپیش

 اساس بر زناشویی تعارض سطح تبیین (.1392.  فرامرز سهرابی، و .،سمانه بهزادپور، .،اداتس زهرا مطهری،

 122-105 (:20  5 ،خانواده مطالعات و زن زوعین، در آوریتاب و خواهیهیجان

 و هیجانی سازگاری بین رابطه تعیین (.1400.  می را پناه،قاسمی و .،الدینعمال الوانی، .،سیدعلیرضا موسوی،

 45-39 (:1 3 ،دریا طب نظامی، پرس اران در آوریتاب با هیجان شناخ ی تنظیم

 در قناعت و فرزندآوری به میل آوری،تاب اساس بر زناشوی تعارضات بینیپیش (.1399.  سیدحسن میرتونی،

 معارف اهدانشو ،اسالمی تربیت و تعلیم دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان .علیها اهلل سالم الزهراعامعه زوعین

 ع رت و قرآن

 راهبردهای آموزش اثربخشی (.1398.  مریم نیا،کورش و .،حسین بقولی، .،سیروس سروقد، .،غالمرضا میرزایی،

 و هاوشر شیراز، بهش ی شهید بیمارس ان م اهل کارکنان زناشویی تعارضات ابعاد بر هیجان شناخ ی تنظیم
 144-131 (:36 10 ،روانشناخ ی هایمدل

 خانوادگی آوریتاب کنندگیتعدیل نقش (.1400.  فریبرز باقری، و .،فاطمه قائمی، .،علی دالور، .،فرش ه میرزایی،

 57-44 :(2 9 ،پرس اریروان نابارور، زنان در زناشویی دلزدگی با روانی سالمت ارتباط در
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 بینیپیش در آوریتاب و اشناخ یفر باورهای نقش (.1400.  سادات زهرا گلی، و .،سادات لیال فرد،میرصفی

 ،روانشناسی و مشاوره در پژوهش و سنجش بهنجار، و مزمن درد به مب ال بیماران گروه دو در زناشویی سازگاری

3 1): 66-79 
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 0 1 2 3 4 وق ی تغییری رخ می دهد می توانم خودم را با آن سازگار کنم 1

 0 1 2 3 4 و صمیمی ام با او در زمان اس رس به من کمک می کند. حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک 2

 0 1 2 3 4 وق ی که راه حل روشنی برای مشکالتم وعود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر می تواند کمک کند. 3

 0 1 2 3 4 می توانم برای هر چیزی که سر راهم قرار می گیرد، چاره ای بیندیشم. 4

 ه داش ه ام چنان اطمینانی در من ایجاد کرده اند که می توانم با چالش موفقیت هایی که در گذش 5

 ها و مشکالت پیش رو برخورد کنم.

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 وق ی با مشکالت مواعه می شوم سعی می کنم عنبه خنده دار آنها را با هم ببینم. 6

 0 1 2 3 4 لزوم کنار آمدن با اس رس موعب قوی تر شدنم می گردد. 7

 معموال پس از بیماری، صدمه و سایر سخ ی ها به حال اولم باز  8

 می گردم.

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 مع قدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلح ی هست. 9

 0 1 2 3 4 در هر کاری بیش رین تالش را می کنم و به ن یجه هم کاری ندارم. 10

 0 1 2 3 4 به اهدافم دست یابم.مع قدم که علیرغم وعود موانع، می توانم  11

 0 1 2 3 4 ح ی وق ی که امور ناامید کننده می شوند، مایوس نمی شوم. 12

 0 1 2 3 4 در لحظات اس رس و بحران، می دانم که برای کمک گرف ن به کجا مراععه کنم. 13

 0 1 2 3 4 وق ی که تحت فشار هس م تمرکزم را از دست نمی دهم و فکر می کنم. 14

 0 1 2 3 4 ترعیج می دهم که خودم مشکالتم را حل کنم تا این که دیوران تمامی تصمیم ها را بویرند. 15
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 0 1 2 3 4 اگرشکست بخورم به راح ی دلسرد نمی شوم. 16

 0 1 2 3 4 وق ی با چالش ها و مشکالت زندگی دست و پنجه نرم می کنم، خود را فردی توانا می دانم. 17

زوم می توانم تصمیم های دشوار و غیرمن ظره ای بویرم که دیوران را تحت تاثیر قرار می در صورت ل 18

 دهد.

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 می توانم احساسات ناخوشایندی چون غم، ترس و خشم را کن رل کنم. 19

 0 1 2 3 4 در برخورد با مشکالت زندگی، گاهی الزم می شود که صرفا بر اساس حدس و گمان عمل کنی. 20

 0 1 2 3 4 در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم. 21

 0 1 2 3 4 حس می کنم بر زندگیم کن رل دارم. 22

 0 1 2 3 4 چالش های زندگی را دوست دارم. 23

 0 1 2 3 4 بدون در نظر گرف ن مواقع پیش رو، برای رسیدن به اهدافم تالش می کنم. 24

 0 1 2 3 4 ودم می بالم.به خاطر پیشرفت هایم به خ 25

*** 
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 4 3 2 1 0 دارم صراحت احساساتم مورد در من 1

 4 3 2 1 0  کنم می توعه احساسم به من 2

 4 3 2 1 0 کنم می حس کن رل از خارج و شدید را هیجانهایم من 3

 4 3 2 1 0 . هس م اطالع بی احساساتم از من 4

 4 3 2 1 0 .دارم مشکل هایم، احساس پشت معنای فهم در من 5

 4 3 2 1 0 .هس م احساساتم م وعه من 6

 4 3 2 1 0 دارم احساسی چه دانم می دقیقا من 7

 4 3 2 1 0 کنم می فکر دارم احساسی چه اینکه به من 8

 4 3 2 1 0  هس م سردرگم درام، احساسی چه اینکه مورد در من 9

 4 3 2 1 0 کنم می اع نا هایم احساس به شوم، می ناراحت وق ی 10

 4 3 2 1 0 دارم احساسی چنین که شوم می عصبانی خودم دست از شوم، می ناراحت وق ی 11

 4 3 2 1 0 .دارم احساسی چنین که شوم می زده شرم شوم، می ناراحت وق ی 12

 4 3 2 1 0  کنم می پیدا مشکل کارها انجام در شوم، می ناراحت وق ی 13

 4 3 2 1 0 شوم می کن رل قابل غیر شوم، می ناراحت وق ی 14

 4 3 2 1 0 .مانم می حالت آن در ها مدت که دانم می شوم، می ناراحت وق ی 15

 4 3 2 1 0 کرد خواهم غموینی اساحس خیلی نهایت در که دانم می شوم، می ناراحت وق ی 16

 4 3 2 1 0 هس ند مهم و موعه احساساتم که دانم می شوم، می ناراحت وق ی 17

 4 3 2 1 0 کنم تمرکز مسائل سایر روی ب وانم مشکل شوم، می ناراحت وق ی 18

 4 3 2 1 0 نیست خودم دست اخ یارم کنم می احساس میشوم، ناراحت وق ی 19

 4 3 2 1 0 دهم انجام را کارهایم توانم می هم باز میشوم، ناراحت وق ی 20

 4 3 2 1 0 دارم احساسی چنین که کنم می خجالت خودم از شوم، می ناراحت وق ی 21

 به ر احساس که کنم می پیدا راهی نهایت در که دانم می میشوم، ناراحت وق ی 22

 باشم داش ه

0 1 2 3 4 
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 4 3 2 1 0 هس م ضعیف کنم می احساس شوم، می ناراحت وق ی 23

 دست در را رف ارهایم کن رل توانم می کنم می احساس شوم، می ناراحت وق ی 24

 باشم داش ه

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 دارم احساسی چنین که کنم می گناه احساس شوم، می ناراحت وق ی 25

 4 3 2 1 0 شود می دشوار برایم کردن تمرکز شوم، می ناراحت وق ی 26

 4 3 2 1 0 شوم می مشکل دچار رف ارهایم کن رل در شوم، می ناراحت وق ی 27

 به ری احساس آن انجام با که ندارد وعود کاری مع قدم شوم، می ناراحت وق ی 28

 کنم پیدا

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 دارم احساسی چنین که شوم می کالفه خودم دست از میشوم، ناراحت وق ی 29

 4 3 2 1 0 کنم می پیدا خودم مورد در بدی خیلی احساس شوم، یم ناراحت وق ی 30

 می که است کاری تنها ناراح ی در شدن غرق که دانم می شوم، می ناراحت وق ی 31

 دهم انجام توانم

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 میدهم دست از را رف ارهایم روی کن رل میشوم، ناراحت وق ی 32

 4 3 2 1 0 شود می سخت برایم دیور چیز هر به دنکر فکر شوم، می ناراحت وق ی 33

 واقعا بفهمم که دهم می اخ صاص موضوع این به را وق ی شوم، می ناراحت وق ی 34

 دارم احساسی چه

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 کنم پیدا به ری احساس که کشد می طول خیلی شوم، می ناراحت وق ی 35

 4 3 2 1 0 کنم می احساس فرسا طاقت را هایم هیجان شوم، می ناراحت وق ی 36

*** 
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 4 3 2 1 آیا هر دو با سرعتی قابل قبول احساسات یکدیگر را درک می کنید؟ 1

 4 3 2 1 دیدگاه های خود را بی آنکه دچار مشکل بسیار شدید شوید با یکدیگر مبادله می کنید؟آیا هر دو  2

 4 3 2 1 آیا هر دوی شما قادر هستید بر دیدگاه های یکدیگر صحه بگذارید؟ )دیدگاه های یکدیگر را تأیید کنید؟( 3

 4 3 2 1 آورد؟آیا شوهرتان از احساس شما در مورد اختالف به وجود آمده حمایت به عمل می  4

 4 3 2 1 آیا شوهرتان به شما می گوید که احساستان در مورد موضوع نباید آن گونه باشد که هست. 5

 4 3 2 1 آیا شوهرتان مایل است تا آنچه را که قصد بیانش را دارید واقعًا بشنود؟ 6

ک را به درستی درآیا شوهرتان اصرار دارد بر آنکه بسیاری از ایده هایتان را رد کند بی آنکه حتی آنها  7
 کرده باشد؟

1 2 3 4 

 4 3 2 1 آیا شوهرتان دیدگاه های شما ولو آنکه با دیدگاه های خودش متفاوت باشد را مهم می انگارد؟ 8

 4 3 2 1 آیا شوهرتان بیشتر عالقمند است تا به توجیه دیدگاه خودش بپردازد تا درک دیدگاه شما؟ 9

عصبانیت یا ناراحتی کنید بی آنکه احساس تحقیر شدن آیا شوهرتان باعث می شود که شما احساس  10
 بنمایید؟

1 2 3 4 

آیا شوهرتان شما را از بابت احساس ناکامی یا عصبانیتتان سرزنش می کند گویی که همه این ها تقصیر  11
 شما بوده است و نه تقصیر او؟

1 2 3 4 

یک موضوع مهم پرداختید هر چند وقت پس از آنکه شما و شوهرتان به بحث در رابطه با اختالف بر سر 
 یکبار ممکن است موارد زیر در مورد شما صدق پیدا کند:

 4 3 2 1 آیا قادرید به روشنی چیزهای معینی را که بر سر آنها اختالف دارید را شناسایی کنید؟ 12

 4 3 2 1 را که بر سر آنها توافق نظر دارید را شناسایی کنید؟ آیا قادرید به روشنی چیزهای معینی 13

 4 3 2 1 آیا هر یک از شما قادرید به بیان احساس همسرتان در مورد موضوع بپردازید؟ 14



 خانواده درمانی کاربردی |اللهی                         شمس |         ییو تعارض زناشو یدر رابطه تاب آور یجانیه میتنظ یانجینقش م    |307

 

آیا هر دوی شما قادرید تقریباً به همان خوبی که به بیان دیدگاه خود می پردازید دیدگاه دیگری را نیز  15
 بیان کنید؟

1 2 3 4 

هنگامی که شما و همسرتان احساس می کنید که در حال رسیدن به راه حل 
 اختالف خود بر سر یک موضوع مهم هستید هر چند وقت یکبار:

 4 3 2 1 حل و فصل کنید؟ آیا قادرید به طور کامل اختالف خود را با نوعی مصالحه و آشتی متقابل 16

 4 3 2 1 آیا پس از اختتام بحث و گفتگو اختالفتان به میزان بسیار اندک حل و فصل می شود؟ 17

 4 3 2 1 آیا سریعاً در خصوص موضوع به یک نتیجه گیری می پردازید که برای هر دوی شما رضایت بخش باشد؟ 18

آیا نیاز به گفتگوی دوباره در رابطه با موضوع در آینده را مدنظر قرار می دهید به این دلیل که حداقل یک  19
 نفر از شما از راه حل به دست آمده رضایت ندارد؟

1 2 3 4 

آیا درست در همان زمانی که احساس می کنید موضوع حل شده است همسرتان یک ایده ی جدید را  20
 مطرح می کند؟برای حل و فصل موضوع 

1 2 3 4 

آیا همسرتان همچنان به ارائه راه حل هایی برای حل موضوع پیش رویتان می پردازد که به طور متقابل  21
 برای هر دوی شما پذیرفتنی نمی باشد؟

1 2 3 4 

آیا به نظر می رسد که صرفنظر از آنچه پیشنهاد می کنید، همسرتان همچنان راه حل های جدید و احتماالً  22
 را ارائه می کند؟بهتری 

1 2 3 4 

 4 3 2 1 آیا هر دوی شما مشتاق ارائه و پذیرش پیشنهادها برای حل و فصل اختالف خود می باشید؟ 23

آیا برای آنکه به موضوع خاتمه بخشیده و آن را به سرانجام برسانید شما و همسرتان حاضر هستید از  24
 قسمتی از آنچه که خواهانش هستید چشم بپوشید؟

1 2 3 4 

شما و همسرتان قادرید تا زمان رسیدن به یک راه حل که برای هر دوی شما رضایت بخش باشد و  آیا 25
 محقق ساختن آن، همیاری کنید؟

1 2 3 4 

آیا شما و همسرتان قادرید به یک قرارداد قابل قبول برای هردویتان جهت حل و فصل اختالف دست پیدا  26
 کنید؟

1 2 3 4 

 

 آیا حالت چهره و لحن همسرتان منتقل کننده ی یک حس ........... است. (27
 ........ تأسف )به حال خود(     ........ تنفر ........ بداخالقی    ........ خشم ........ ناکامی    ........ یأس

 ........ خصومت ورزی  احترام نسبت به شما     ........ ........ رنجش       ........ بدگمانی ..... فروتنی...
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Abstract  

Aim: The present study aimed to determine the mediating role of emotion 

regulation in the relationship between resilience and marital conflict. Methods: 

The study was correlational, and its statistical population consisted of all 

married women with family disputes who visited counseling centers in Tehran 

in 2021. The research sample consisted of 200 married women who were 

selected using two-stage cluster sampling and the simple random method by 

draws. The research tools included The Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS) by Gratz & Roemer (2004), Connor-Davidson Resilience Scale 

(CD-RIS) (2003), and Kansas Marital Conflict Scale (KMCS) (1985). The 

obtained data were analyzed using the chi-square test and path analysis. 

Results: The path analysis results indicated that there was a direct and 

significant relationship between resilience and emotion regulation and also 

between marital conflict and emotion regulation (P=0.05). Furthermore, 

emotion regulation had a mediating role in the relationship between resilience 

and marital conflict (P=0.05). Conclusion: The ability to regulate emotion 

increased and problems such as marital conflicts decreased by promoting 

resilience. It is suggested holding training programs for promoting resilience 

and regulating couples' emotions. 

 
Keywords: Emotion regulation; Resilience; Marital conflict 

                                                           
1. Master of Psychology Department, Koomesh Institute of Higher Education, Semnan, Iran 

Email: itcsshamsollai@gmail.com 

 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 2 No. 1 Spring  2021 292-308 

mailto:itcsshamsollai@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1745-3105

