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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثر تنظیم هیجان بر رضایت زناشویی از طریق نشخوار خشم در بین
زنان متاهل بود .نمونه شامل  033نفر از زنان متاهل بودند که به نحو تصادفی از بین زنان
مراجعهکننده به مرکز مشاوره شهر الر انتخاب شدند ..ابزارهای استفاده شده در این پژوهش مقیاس
تنظیم شناختی هیجان ) ، ( Granefske & Kraaij, 2002مقیاس نشخوار خشم & (Suchodolsky
) et al., 2001و مقیاس رضایت زناشویی انریچ ( )Olson, 2006بودند .برای بررسی روایی و پایایی
این ابزارها از روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ارزیابی الگوی پیشنهادی با
استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری (نرم افزار  )AMOS-12انجام گرفت .نتایج نشان داد
راهب ردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان اثر مستقیم بر رضایت زناشویی ندارند.
راهبردهای سازگارانه به نحو منفی و راهبردهای ناسازگارانه به نحو مثبت نشخوار خشم را پیشبینی
نمودند .از بین ابعاد نشخوار خشم ،افکار انتقامجویانه و خاطرات خشم اثر منفی بر رضایت زناشویی
نشان دادند .نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد ،راهبردهای سازگارانه از طریق کاهش افکار
انتقامجویانه و خاطرات خشم منجر به افزایش رضایت زناشویی میشوند .راهبردهای ناسازگارانه نیز
از طریق افزایش افکار انتقامجویانه و خاطرات خشم ،رضایت زناشویی را کاهش میدهند .در مجموع
نتایج این پژوهش نشانگر نقش واسطه ای نشخوار خشم در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و
رضایت زناشویی در زنان متأهل است.
کلمات کلیدی :تنظیم هیجان ،رضایت زناشویی ،نشخوار خشم

 1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز.
شیراز ،ایران.
 2دانشیار روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،
ایران.
 -نویسنده مسئول مقالهsheslami@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
ازدواج به عنوان رخدادی مهم در زندگی افراد ،موجبات تشکیل خانواده را فراهم میآورد و
خانواده بهعنوان یک واحد اجتماعی بنیادین ،زمینه رشد و تعالی انسانها را مهیا میسازد .شواهد
پژوهشی حاکی از آن است که ازدواج سالم یک پیشبینی کننده مهم برای بهزیستی فیزیکی،
هیجانی و مالی افراد یک جامعه است .زوجهای سازگار تجارب ازدواجی سالمتری نسبت به زوجهای
ناسازگار دارند ( .)Lavner & Clark, 2017اما آنﭽه از خود ازدواج و تشکیل خانواده مهمتر به نظر
میرسد ،رضایت زناشویی 1پس از ازدواج است .ازدواج و رابطه زناشویی ،منبﻊ حمایت ،صمیمیت و
لذت انسان است .از سوی دیگر ،ازدواج سبب پیدایش همکاری ،همدردی ،یگانگی ،عالﻗه ،مهربانی،
بردباری و مسئولیتپذیری در خانواده میشود ( & Rahmani, Qassimi, Mohtashemi, Majd
Yahmaei, 2010; Bolhari, Ramezanzade, Abedinia, Naghizade, Pahlavani & Saberi,

 .)2012به تحقق پیوستن اهداف ازدواج پس از برﻗراری رابطه زناشویی ،موجب احساس رضایت و
خوشبختی فرد میشود و خالف این امر ،اختالف زناشویی و در نهایت نارضایتی از ازدواج را به همراه
خواهد داشت ( .)Talebi & Ghobari Bonab, 2013خانواده با برﻗراری رابطه زناشویی تشکیل شده،
هسته اصلی جامعه را تشکیل میدهد .بنابراین خانواده و جامعه سالم ،وابسته به روابﻂ زناشویی
رضایت بخش هستند ( .)Modarresi, Zahedian & Hashemi Mohammad Abad, 2015امروزه به
دالیل متعدد از جمله دگرگونیهای سریﻊ اجتماعی ،اﻗتصادی و فرهنگی ،نهاد خانواده دستخوش
تﻐییرات و نامالیمات زیادی گردیده است ( .)Mahini, Timurid & Rahimi, 2013از یک سو ،این
تﻐییرات و نامالیمات ،رضایت زناشویی را در معرض آسیب ﻗرار داده است و با آسیب وارد شدن به
رضایت زناشویی ،بنیان خانواده نیز متزلزل گردیده و احتمال گسست عاطفی در بین همسران
افزایش مییابد .از سوی دیگر ،روانشناسان ،گسستگی عاطفی زوجین و یا حداﻗل یکی از زوجین
را بهعنوان پدیده طالق محسوب میکنند ( .)Gerasham, 2012; Gross, 2006گسستگی عاطفی
بدون شک دردناك است و مسلما این پدیده توأم با ضایعات و آسیبهای متفاوت برای زوجین
میباشد .بر این اساس ،الزم است عوامل موثر بر رضایت زناشویی مورد مطالعه ﻗرار گیرد تا از این
طریق بتوان با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه از رخداد شرایطی که منجر به آسیبپذیری خانوادهها
میگردد ،جلوگیری نمود.
تعاریف متعددی از رضایت زناشویی وجود دارد .برای مثال ،هاوکینز رضایت زناشویی را
احساسخشنودی ،رضایت و لذت به وسیله زن و شوهر از همه جنبههای ازدواج خود ،تعریف میکند
( )Beyrami, Fahimi, Akbari & Amiri, 2012که میتواند انعکاسی از میزان شادکامی و احساس
Marital Satisfaction
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مطلوب زوجین نسبت به رابطهی زناشویی خود و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از
عوامل مختص رابطه زناشویی نیز باشد ( )2007( Baumeister .)Birnbaum, 2010رضایت زناشویی
را به عنوان یک تجربهی ذهنی شادکامی و خرسندی شخصی در روابﻂ زناشویی تعریف کردهاست.
رضایت زناشویی ،یک حالت ذهنی است که مزایای ادراك شده و ارزشهای حاصل از ازدواج با یک
فرد را منعکس میسازد .لذا ،رضایت زناشویی برای ادامه زندگی مشترك یک عنصر حیاتی به شمار
میرود و یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی فرد نسبت به کیفیت و تداوم رابطه زناشویی محسوب
میشود ( .)Fuentes & Iglesias, 2014در واﻗﻊ ،رضایت زناشویی به کیفیت زناشویی ،مانند روابﻂ
بین زوجین ( ،)Macneil & Byers, 2009رضایت از رابطه زناشویی ( & Henderson, Lehavot
 )Simoni, 2009اشاره دارد ،به گونهای که فقدان رضایت زناشویی به عنوان یکی از عوامل بیثباتی
زندگی زناشویی و پیشبینی کننده احتمال طالق در آینده بوده ( Feldhaus & Heintz-Martin,
 )2015و مورد مطالعه محققان بسیاری ﻗرار گرفته است.
مطابق با یافته های پژوهشی ،سازگاری و رضایت زناشویی با مدیریت هیجان ارتباط تنگاتنگی
دارد ،به گونه ای که زوجین دارای رضایت زناشویی ،مدیریت بهتری در ابراز هیجانهای منفی و
مثبت خود دارند ( Dor Ali & Sohrabi, 2014; Zare & Rezai, 2016; Jafari Nadoushan, Zare,
 .)Henzai, Poursalahi & Zeini, 2015در واﻗﻊ ،هر چند هیجانها مبنای زیستی دارند ،اما افراد
ﻗادرند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز میکنند ،اثر بگذارند .توانایی اثرگذاری بر ابراز هیجانها
که تنظیم شناختی هیجان 1نامیده میشود ،فرایندی درونی و برونی است که مسئولیت کنترل،
ارزیابی و تﻐییر واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن هدفها بر عهده دارد ( Jafari
 .)Nadoushan & et al, 2015تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دستکاری ورود
دادههای فراخواننده هیجان اشاره دارد ( .)Kirwan, Pickett & Jarrett, 2017شواهد زیادی نشان
میدهند که تنظیم شناختی هیجانی با موفقیت یا نبود موفقیت در حوزههای گوناگون زندگی مرتبﻂ
است ( .)Kerrman, Leceulle, Hanser & Vingerhoets, 2017; Richarson, 2017درحقیقت،
هیجانهای مثبت و منفی میتوانند ،ارزش زیادی در پیشگویی و تعدیل پیامدهای سالمتی و عمل
کردن مطابق با حالتهای خلقی داشته باشند ( Garnefski & Kraaji, 2006; Henderson,
 .)Lehavot and Simoni, 2009; Samani & Sadeghi,2010همانگونه که در پژوهشهای پیشین
نشان داده شده است ،تنظیم شناختی هیجان یکی از مهمترین تکالیف برای سالمت جسمی و روان
شناختی بهویژه در روابﻂ زناشویی است (.)Maneta, Cohen, Schulz & Wadinger, 2015
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) Khalatbari, Ghorbashiroudi, Niaz Azari, Bazleh, Safaryzadi (2013طی پژوهشی در مورد
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با رضایت زناشویی نشان دادند که بین دشواری در تنظیم هیجان
با رضایت زناشویی ،همبستگی منفی وجود دارد) Smith & Flashbart(2008در پژوهشی طولی و با
دنبال کردن  ۵1زوج نشان دادند که بین سبکهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان و رضایت
از زندگی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .لذا رابطه راهبردهای سازگار و ناسازگارانه تنظیم
شناختی با رضایت زناشویی در خور بررسی است .همﭽنین ،برای انجام مداخالت موثر جهت افزایش
رضایت زناشویی و کمک به استحکام خانواده ،الزم است فرایند اثرگذاری تنظیم شناختی هیجان بر
رضایت زناشویی نیز مورد مطالعه ﻗرار گیرد.
در سالهای اخیر بررسی الگوهای تفکر در اختالالت هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش
آن در دوام اختالالت هیجانی ،مورد توجه پژوهشگران زیادی ﻗرار گرفته است .درواﻗﻊ ،بهنظر میرسد
افرادی که مهارت تنظیم هیجانی آنان متمرکز بر راهبردهای ناسازگارانه است ،از افکار ناخواسته
بیشتری برخوردارند .یکی از انواع افکار ناخواسته در اختالالت هیجانی ،اشتﻐاالت یا نشخوار فکری
است ( .)Polosan, Spinelli, Koster & Loevenbruck, 2017نشخوار فکری را به عنوان وﻗوع افکار
مزاحم و نفرت انگیز ،تعریف کرده اند .این افکار ناخواسته بوده و در عملکرد طبیعی فرد مداخله
میکند ( .)Cheng, Ecker & Page, 2017نشخوار ذهنی میتواند پیرامون هر مسئلهای باشد و
بصورت مداوم ،اشتﻐال ذهنی در رابطه با موﻗعیتها و حوادث مختلف ایجاد کند .نشخوار ذهنی و
تمرکز مداوم فرد بر این موﻗعیتها و حوادث ،منجر به سطح باالی برانگیختگی شده ،مانﻊ حل
مسئله سازگارانه میشود و به افزایش افکار منفی منتهی میشود ( Kolubiniski, Nikceric,
 Wells & Mattew (1996) .)Lawrence & Spada, 2017بیان میکنند که افراد آسیب پذیر
هیجانی ،باورهایی دارند که در گرایش آنها به سمت انتخاب و درگیر شدن در نشخوار فکری نقش
دارند ( )Lee, Sun & Chao, 2009و آن را یکی از مولفههای اصلی در شروع و دوام افسردگی میدانند
(.)Hashemi & Aliloo, 2010; Disney, Krystle, Yana & Thomas, 2012
نشخوار فکری میتواند در موﻗعیتهای خشم برانگیز و یا در مورد خشم نیز خود را نشان دهد.
نشخوار فکری خشم ،یک فرایند شناختی اجتناب ناپذیر و تکرار شونده است که در جریان تجربه
خشم ظاهر میشود ،پس از آن ادامه مییابد و مسئول تداوم و افزایش خشم بهشمار میآید
( .)Suchodolsky, Golab & Cromwell, 2001با توجه به نتایج پژوهشها ،نشخوار فکری موجب
کاهش خودکنترلی و افزایش پرخاشگری میشود ( )Suchodolsky & et al, 2001و ارتباطی منفی
با بخشودگی دارد ( .)Bloch, Haas & Levenson, 2014همﭽنین ،شواهد پژوهشی حاکی از آن
است که نشخوار فکری خشم در رابطه زوجین ( ،)Zare & Rezaei, 2016رضایت زناشویی و کاهش

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1931

5

طالق و آسیبهای اجتماعی ( )Raghibi & Gharakhchahi, 2013و کاهش رضایت زناشویی
( )Chang, 2017; Busch, 2009; Watkins, 2008نقش دارد .با توجه به آنﭽه گفته شد ،میتوان
انتظار داشت که تنظیم شناختی هیجان از طریق اثرگذاری بر نشخوار خشم رضایت زناشویی را
تحت تأثیر ﻗرار دهد .بر این اساس ،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای نشخوار خشم
در رابط ه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی در زنان است ،مدل مفهومی
پژوهش حاضر در شکل  1نشان داده شده است.
در این راستا ،فرضیههای زیر مطرح ميگردند:
 -1راهبردهای تنظیم شناختي هیجان ،رضایت زناشویي را پیشبیني ميکند.
 -2راهبردهای تنظیم شناختي هیجان ،نشخوار فکری خشم را پیشبیني ميکند.
 -9نشخوار فکری خشم ،رضایت زناشویي را پیشبیني ميکند.
 -4نشخوار فکری خشم ،نقش واسطهای در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختي
هیجان و رضایت زناشویي دارد.

شکل  -1مدل مفهومي

روش و ابزار پژوهش
طرح این پژوهش از نوع همبستگی است .با استفاده از تحلیل مسیر در نرمافزار  AMOSروابﻂ
علی بین متﻐیرهای تنظیم شناختی هیجان (متﻐیر برونزا) ،نشخوار خشم (متﻐیر واسطهای) و رضایت
زناشویی (متﻐیر درونزا) مورد بررسی ﻗرار گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش زنان متاهلی بودند که به مراکز مشاوره شهرستان الر مراجعه کرده
بودند 033 .نفر به صورت تصادفی از بین آنها انتخاب شدند .مشخصات دﻗیق شرکتکنندگان
پژوهش در جدول  1آورده شده است.
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جدول  -1آمار توصیفي شرکتکنندگان پژوهش

گروه
سن

مدت ازدواج

تحصیالت

تعداد

درصد

زیر  23ساله
 23تا  03ساله
 01تا  ۵3ساله
باالی  ۵1ساله

7
91
137
97

2/0
01
01
01/7

زیر  1سال
 1تا  1سال
 3تا  13سال
باالی  13سال

10
19
30
171

۵/2
19/0
23/3
11/9

زیر دیپلم
دیپلم و کاردانی
کارشناسی
ارشد و دکتری

70
129
83
18

20/9
۵2/2
28/1
1/9

همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،اکثر افراد مورد پژوهش در دامنه سنی  01تا ۵3
سال ﻗرار بودند ( 01درصد) و تنها  2/0درصد از افراد زیر  23سال سن داشتند .همﭽنین مدت
ازدواج بیشتر افراد نمونه پژوهش ( 11/9درصد) باالی  13سال بود .همﭽنین اکثر شرکتکنندگان
در سطح تحصیالت دیپلم و کاردانی ( ۵2/2درصد) بودند.
پیش از انجام پژوهش و تکمیل کردن پرسشنامهها ،برای افراد در مورد موضوع پژوهش و هدف-
های آن توضیح اجمالی داده شد و بر محرمانه ماندن اطالعات افراد تأکید شد.
پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان :پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 1توسﻂ

Granefske

 )2002( & kraaijساخته شده است .پرسشنامهای چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای
مقابلهای شناختی پس از تجربه کردن وﻗایﻊ یا موﻗعیتهای منفی مورد استفاده ﻗرار میگیرد .این
پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و دارای  03گویه است .پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
 9راهبرد شناختی سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی ،فاجعه آمیز پنداری ،پذیرش،
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه را ارزیابی

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
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)2001( Granefske & Spihren

میکند .دامنه نمرات هر گویه از ( 1هرگز) تا ( 1همیشه) است.
معتقدند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را میتوان هم در امتداد یک بعد (مقابله شناختی)
در نظر گرفت و هم به دو نوع راهبرد مقابلهای سازگار (با  23گویه) و راهبردهای ناسازگار (با 13
گویه) تقسیم کرد .تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،اتخاذ دیدگاه ،برنامهریزی و پذیرش،
راهبرد مقابلهای سازگار هستند؛ سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و فاجعه آمیزپنداری
راهبرد مقابلهای ناسازگار محسوب میشوند .در پژوهش حاضر دو راهبرد سازگار و ناسازگار مورد
نظر هستند.
سازندگان این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبرد سازگار ،3/91
راهبرد ناسازگار  3/87و کل پرسشنامه  3/90گزارش کردهاند ( .)Granefske & et al, 2001در ایران،
یوسفی ( )Yousefi, 2006پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ  3/82به دست آورد و
همﭽنین در بررسی روایی پرسشنامه از طریق همبستگی راهبردهای ناسازگار با نمرات افسردگی و
اضطراب پرسشنامه سالمت عمومی ،به ترتیب ضرایبی برابر با  3/01و  3/07به دست آمد که همگی
معنیدار بودند .در این پژوهش برای بررسی روایی ،همبستگی هر مولفه با نمره کل محاسبه گردید
که برای راهبرد سازگار  3/80و برای راهبرد ناسازگار  3/82بدست آمد .همﭽنین پایایی پرسشنامه
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب برای مولفه راهبرد سازگار  3/89و برای مولفهی
راهبرد ناسازگار  3/71بدست آمد.
پرسشنامه نشخوار فکری خشم :این مقیاس توسﻂ  )2001( Suchodolsky & et alساخته
شده است و تمایل به تفکر درباره موﻗعیتهای برانگیزاننده خشم موجود و یادآوری دورههای خشم
در گذشته را اندازه میگیرد .این مقیاس شامل  19گویه و  ۵مولفه است :پساندیشه خشم( 1بعد
از مجادله با شخصی در خیالم مدام با او دعوا میکنم) ،خاطرات خشم( 2درباره بیانصافیهایی که
در حقم شده فکر میکنم) ،افکار انتقامجویی( 0بعد از یک تعارض ،خیال پردازیهای زیادی درباره
انتقامجویی دارم) ،فهم علل( ۵به این فکر میکنم که چرا مردم با من بد رفتاری میکنند) .نمره-
گذاری هر گویه به شیوه  ۵درجهای لیکرت از هرگز (با نمره  )1تا همیشه (با نمره  )۵انجام میگیرد.
سازندگان این پرسشنامه ،پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پس اندیشه خشم
 ،3/83افکار انتقامجویی  ،3/72خاطرات خشم  3/81و فهم علل  3/77بهدست آوردهاند .همﭽنین،
1

Thought of anger
Memories of anger
3
Revenge Thoughts
4
Understanding the Causes
2

1

تنظیم هیجان و رضایت زناشویي :نقش واسطه ای نشخوار خشم

ضریب آلفای کرونباخ نمره کل پرسشنامه  3/90گزارش شده است (.)Suchodolsky & et al, 2001
در پژوهشی  )2016( Besharat, Taheri & Gholamali Lavasaniپایایی این مقیاس را بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ نمره کل مقیاسهای نشخوار خشم ،پساندیشه خشم ،افکار انتقامجویی،
خاطرات خشم و فهم علل بر روی یک نمونه  800نفری از دانشجویان ،به ترتیب ،3/80 3/89 ،3/91
 3/87و  3/78به دست آوردهاند و روایی محتوایی این مقیاس را نیز بر اساس داوری ده نفر از
متخصصان روان شناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای هر یک از مقیاسهای نشخوار خشم
(نمره کل) ،پساندیشه خشم ،افکار انتقامجویی ،خاطرات خشم و فهم علل به ترتیب ،3/82 ،3/73
 3/73 ،3/79و  3/78محاسبه کردند .در این پژوهش نیز برای بررسی روایی مقیاس نشخوار فکری
خشم از همبستگی هر زیر مقیاس با نمره کل استفاده شد که دامنه این همبستگی از  3/71تا 3/91
بدست آمد .برای پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ،ضریب پایایی برای مولفه پس
اندیشه خشم با  3گویه  ،3/8۵افکار انتقامجویی با  ۵گویه  ،3/31خاطرات خشم با  1گویه  3/73و
فهم علل با  ۵گویه  3/11بدست آمده است.
پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ ( :)NRICHپرسشنامه رضایت زناشویی انری چ1
( )NRICHتوسﻂ  Fowers & Olsonتهیه و در سال  2006توسﻂ  Olsonمورد تجدید نظر ﻗرار
گرفت .این پرسشنامه مربوط می شود به تﻐییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ میدهد و
همﭽنین در این خصوص به تﻐییراتی که در خانواده به وجود میآید ،حساس است .نسخه اصلی
آزمون دارای  111گویه است .در پژوهش حاضر از فرم  ۵7گویهای این پرسشنامه استفاده شده
است که دارای  9خرده مقیاس است .خرده مقیاسها شامل موضوعهای شخصیتی و ارتباط زناشویی
(هر کدام با  3گویه) ،و حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای مربوط به اوﻗات فراغت ،روابﻂ جنسی،
ازدواج و فرزندان ،اﻗوام و دوستان و جهتگیری مذهبی (هر کدام با  1گویه) است که بر اساس
مقیاس  1درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق) نمره گذاری میشود .روایی این
مقیاس به شیوه همسانی درونی  3/91و همﭽنین ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 3/91گزارش شده است ( .)Soleimanian, 2004در تحقیق حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه
رضایت زناشویی از همسانی درونی خرده مقیاسها با نمره کل استفاده شد که دامنه این همبستگی
از  3/37تا  3/88بدست آمد .به منظور تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای
موضوعهای شخصیتی  ،3/77ارتباط زناشویی  ،3/80حل تعارض  ،3/81مدیریت مالی ،3/79
فعالیتهای مربوط به اوﻗات فراغت  ،3/39روابﻂ جنسی  ،3/70ازدواج و فرزندان  ،3/72اﻗوام و

Enrich Marital Satisfaction Questionnaire
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دوستان  3/38و جهتگیری مذهبی  3/73و برای کل پرسشنامه  3/78بدست آمد.
یافتهها
ﻗبل از بررسی فرضیه پژوهش ،آمار توصیفی متﻐیرهای پژوهش بررسی شد .همﭽنین به منظور
بررسی رابطۀ ساده بین متﻐی رهای پژوهش ،همبستگی متﻐیرها محاسبه گردید و نشان داد که
همبستگی بین متﻐیرها در اغلب موارد معنادار هستند .از اینرو امکان بررسی مدل فراهم میباشد.
این نتایج در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2آمار توصیفي و ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش
1

متغیر

M

SD

1

راهبرد سازگار

38/۵8

12/23

1

2

9

4

5

6

2

راهبرد ناسازگار

۵7/78

3/31

**3/۵1

1

9

پساندیشه خشم

10/31

۵

**-3/01

**3/17

1

4

افکار انتقامجویی

7/10

2/0۵

**-3/23

3/30

**3/18

1

5

خاطرات خشم

13/77

2/72

**-3/۵3

*3/10

**3/39

**3/13

1

6

فهم علل

9/32

2/12

**-3/21

3/13

**3/31

**3/۵8

**3/31

1

7

رضایت زناشویی

0/09

3/90

3/39

3/13

-3/31

*-3/10

**-3/۵3

-3/337

7

1

3/31
<**P<3/31 *P
مدل پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مسیر بررسی شد .ضرایب مسیرهای مستقیم مدل
در جدول  0و شکل  2ﻗابل مشاهده است .یافتهها در مورد فرضیه اول پژوهش مبنی بر آنکه
« راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (سازگار و ناسازگار) اثر مستقیم بر رضایت زناشویی دارند»،
نشان میدهد راهبرد سازگارانه و ناسازگارانه اثر مستقیم معناداری بر رضایت زناشویی ندارند .نتایج
پژوهش در خصوص فرضیه دوم مبنی بر آنکه «راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (سازگار و
ناسازگار) ،اثر مستقیم بر نشخوار فکری خشم دارند» حاکی از آن است که راهبرد سازگارانه اثر
منفی و معنادار بر پس اندیشه خشم ( P=3/3331و  ،)β=-3/11افکار انتقامجویی ( P=3/3331و
 ،)β=-3/27خاطرات خشم ( P=3/3331و  )β=-3/7۵و فهم علل ( P=3/3331و  )β=-3/02دارد.
همﭽنین ،راهبرد ناسازگارانه اثر مثبت و معنادار بر پساندیشه خشم ( ،)β=3/83 ،P=3/3331افکار
انتقامجویی ( ،)β=3/13 ،P=3/31خاطرات خشم ( )β=3/01 ،P=3/3331و فهم علل (،P=3/3331
 )β=3/21نشان داد .یافتههای مربوط به فرضیه سوم مبنی بر آنکه "نشخوار فکری خشم ،اثر
مستقیم بر رضایت زناشویی دارد ".بیانگر آن است که افکار انتقامجویی ( )β=-3/13 ،P=3/3331و
خاطرات خشم ( ،)β=-3/۵1 ،P =3/3331اثر منفی و معنادار بر رضایت زناشویی دارند .پساندیشه
خشم و فهم علل اثر معناداری بر رضایت زناشویی نشان ندادند.
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جدول  -9ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل
مسیر
راهبردهای سازگارانه بر
رضایت زناشویی
راهبردهای سازگارانه بر پس
اندیشه خشم
راهبردهای سازگارانه بر افکار
انتقامجویی
راهبردهای سازگارانه بر
خاطرات خشم
راهبردهای سازگارانه بر فهم
علل
راهبردهای ناسازگارانه بر
رضایت زناشویی
راهبردهای ناسازگارانه بر
پس اندیشه خشم
راهبردهای ناسازگارانه بر
افکار انتقامجویی
راهبردهای ناسازگارانه بر
خاطرات خشم
راهبردهای ناسازگارانه بر
فهم علل
پس اندیشه خشم بر رضایت
زناشویی
افکار انتقامجویی بر رضایت
زناشویی
خاطرات خشم بر رضایت
زناشویی
فهم علل بر رضایت زناشویی

مقدار

مقدار

خطای

برآورد

استاندارد

استاندارد

3/3۵

3/37

3/31

3/81

-3/01

-3/11

3/30

12/8

3/3331

-3/31

-3/27

3/31

8/30

3/3331

-3/30

-3/7۵

3/1۵

12/3

3/3331

-3/37

-3/02

3/31

1/۵

3/3331

3/31

3/31

3/39

3/17

3/13

3/7۵

3/83

3/37

17/1

3/3331

3/00

3/13

3/32

2/18

3/31

3/77

3/01

3/11

7/11

3/3331

3/39

3/21

3/32

۵/33

3/3331

-3/33

-3/37

3/33

3/98

3/02

-3/11

-3/13

3/13

0/2

3/3331

-3/23

-3/۵1

3/30

3/3۵

3/31

3/11

T

Sig
3/۵1

3/3331 3/3331
3/27

3/78
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شکل  -2مدل نهایي پژوهش
به منظور بررسی فرضیه چهارم پژوهش و تعیین معناداری سهم واسطهگری هر یک از ابعاد
نشخوار خشم در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی ،از دستور بوت
استراپ در نرم افزار ایموس استفاده شد که نتایج در جدول  ۵آورده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،افکار انتقامجویی ( )β=3/31 ،P=3/333و خاطرات خشم ()β=-3/33 ،P=3/3۵
توانستند در رابطه بین راهبردهای سازگارانه و رضایت زناشویی نقش واسطهگری داشته باشند .به
این معنا که راهبردهای سازگار با کاهش افکار انتقامجویی و خاطرات خشم منجر به افزایش رضایت
زناشویی میشوند .همﭽنین ،افکار انتقامجویی ( )β=3/3۵ ،P=-3/31و خاطرات خشم (،P=3/30
 ،) β=-3/3۵توانستند در رابطه راهبردهای ناسازگارانه با رضایت زناشویی نقش واسطهگری داشته
باشند .به این معنا که راهبردهای ناسازگار از طریق افزایش افکار انتقامجویی و خاطرات خشم منجر
به کاهش رضایت زناشویی میشوند.
جدول  -4برآورد مسیرهای غیر مستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراپ
مسیر

مقدار

حد پایین

حد باال

معناداری

3/39

3/333
3/3۵

پیشبین

واسطه

مالک

برآورد

راهبردهای

افکارانتقام-
جویی

رضایت

3/31

3/30

سازگارانه

خاطرات خشم

زناشویی

-3/33

-/13

3/331

راهبردهای

افکارانتقام-
جویی

رضایت

-3/3۵

-3/37

-3/31

3/31

ناسازگارانه

خاطرات خشم

زناشویی

3/3۵

-3/330

3/33

3/30
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شااخصهای برازش مدل در جدول  1نشاان داده شاده است .شاخصهای ﻗبل از اصالح نشان
می دهد که مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار نبود که با حذف مسااایرهای پیشااانهادی غیر
معنادار و همﭽنین با انجام اصاالحات مورد نیاز ،مدل به برازش مطلوب رساید .شاخص های بعد از
اصالح نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  -5شاخصهای برازش مدل

شاخص

X2/df

P

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

ﻗبل از اصالح
بعد از اصالح

223/2
2/08

3/3331
3/33

3/32
3/90

3/00
3/91

3/23
3/91

3/1۵
3/9۵

3/8۵
3/33

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان
اثر مستقیم و معناداری بر رضایت زناشویی زنان متأهل ندارند .هر چند پژوهشهای پیشین نشانگر
اثر مستقیم راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر رضایت زناشویی هستند ( Maneta and et al,
 ) 2015; Conner- Smith and et al, 2008; Rawal, Park & Williams,2010اما در این پژوهشها
ارتباط مستقیم دو به دو متﻐیرها مورد بررسی ﻗراگرفته است .در حالیکه در پژوهش حاضر ار تباط
مستقیم و غیرمستقیم مجموعه ای از متﻐیرها مورد مطالعه ﻗرار گرفته و در این مجموعه ،رابطه
مستقیمی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی مشاهده نمیشود .بنابراین،
این یافته به نحو ضمنی مدل پژوهش حاضر مبنی بر اثر غیر مستقیم راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان بر رضایت زناشویی را تأیید میکند .درواﻗﻊ ،عدم وجود اثر مستقیم راهبردها بر رضایت
زناشویی دال بر عدم وجود رابطه بین این دو متﻐیر نیست ،بلکه این رابطه از طریق نشخوار خشم
برﻗرار شده است.
همﭽنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبردهای سازگارانه اثر منفی و راهبردهای
ناسازگارانه اثر مثبت بر تمامی ابعاد نشخوار خشم دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای
)Cinner-Smith & ، Henderson & et al(2009) ، Khalatbari & et al(2013) ،Polosan(2017
) Garnefski & Kraaji (2008) ،Flashbart( 2008و  )2010( Samani & Sadeghiهمسو است.
همانگونه که بیان شد ،نشخوار فکری شامل افکار مزاحم و نفرتانگیزی است که ناخواسته بوده و
در عملکرد طبیعی فرد مداخله میکنند ( ،)Chang & et al, 2017تمرکز فرد را کاهش میدهند و
مانﻊ حل مسئله شده و به افزایش افکار منفی منتهی میگردد ( .)Kolubiniski & et al,2017در
حالیکه ،افرادی که از راهبردهای سازگارانه استفاده میکنند به یک دیدگاه مثبت و سازگارانه در
برخورد با مسائل و موﻗعیتهای مختلف رسیدهاند و همﭽنین اعتقاد دارند که میتوانند کنترل
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شرایﻂ را در دست گرفته و با ارزیابی مجدد و مثبت به حل سازگارانه آن مسئله بپردازند .بنابراین،
این افراد به صورت مطلوبتری میتوانند افکار انتقام جویانه را به چالش بکشند و با ارزیابی مجدد
و مثبت موﻗعیت و مساله ،به فهم علل هیجان خویش پیبرده و به حل مساله نائل آیند .به مرور این
افراد از افکار خشمگینانه کمتری برخوردار خواهند بود و خاطرات خشم کمتری را تجربه میکنند.
بنابراین منطقی به نظر میرسد که راهبردهای سازگارانه رابطهای منفی با نشخوار خشم داشته باشد.
در مقابل ،افرادی ک ه در برخورد با مسائل و مشکالت از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجانی
استفاده میکنند بیشتر از این که به خود مساله و شرایﻂ و موﻗعیت فکر کنند ،به هیجانات آن فکر
میکنند و اﻗدام به سرزنش خود و یا دیگران میکنند ( .)Polosan, 2017از آنجا که این افراد کمتر
به جنبههای مثبت و ﻗابل کنترل موﻗعیت توجه میکنند ( Aldao, Mclaughlin, Hatzenbuehler
 ،)& Sheridan, 2014با اتفاﻗی کوچک آن را به صورت یک فاجعه تجسم و تصور میکنند و مدام با
مرور افکار ناکارآمد به نشخوار ذهنی میپردازند (همان) .زوجینی که از این راهبردهای ناکارآمد
استفاده میکنند بیشتر اﻗدام به سرزنش خود و یا طرف مقابل مینمایند .بنابراین ﻗابل ﻗبول است
که راهبردهای ناسازگارانه رابطهای مثبت با نشخوار خشم داشته باشند.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین مولفههای نشخوار خشم ،خاطرات
خشم و افکار انتقام جو یانه اثر منفی بر رضایت زناشویی زنان متأهل دارند .این یافته با نتایج
پژوهشهای ) Zare & rezaei(2016)، Chang(2014و ) Raghibi & gharakhchahi(2013مبنی
بر ارتباط بین نشخوار خشم و رضایت زناشویی ،همسو است .همانگونه که بیان شد نشخوار فکری
شامل وﻗوع ناخواسته افکار مزاحم و نفرتانگیز بوده که عملکرد طبیعی را مختل کرده ( & Chang
 )et al, 2017و منجر به سطح باالی برانگیختگی شده و درنتیجه مانﻊ حل مسئله سازگارانه میشود
( .)Kolubiniski & et al, 2017لذا ،زوجینی که در تعارضات و مشکالت ارتباطی خویش مدام
خاطرات خشمگینانه از رفتار همسر خود را مجسم میکنند و افکار انتقام جویانه را نشخوار میکنند،
احساس می کنند که به لحاظ عاطفی از شریک خویش دور هستند و این امر منجر به
احساسخشنودی ،رضایت و لذت کمتر از زندگی زناشویی میشود) ;Beyrami & et al, 2012
 .)Hoyer,Gloster & Herzberg, 2009همﭽنین نشخوار فکری با مختل کردن عملکرد طبیعی افراد،
در روابﻂ جنسی زوجین نیز خود را نشان میدهد و باعث میشود که این زوجین ارتباطات زناشویی
مطلوبی نداشته باشند .از سوی دیگر ،نشخوار فکری با افزایش سطح برانگیختگی و جلوگیری از حل
مسئله سازگارانه ،باعث میگردد که در صورت بروز مشکلی بین زوجین و اطرافیان (از جمله فرزندان
و اﻗوام) ،با افزایش تنش منجر به اختالل در این ارتباطات گردد که این امر در نهایت منجر به کاهش
تجربهی ذهنی شادکامی و خرسندی شخصی در روابﻂ زناشویی ( )Baumeister, 2007و در نتیجه
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کاهش رضایت زناشویی می گردد .در تبیین معنادار نشدن اثر پس اندیشه خشم و فهم علل بر
رضایت زناشویی میتوان گفت ،احتماال ارتباط ﻗوی افکار انتقامجویانه و خاطرات خشم با رضایت
زناشویی ،اثر فهم علل و پساندیشه خشم با این متﻐیر را تحتالشعاع ﻗرار داده است .چنانﭽه به
ماتریس همبستگی نیز توجه شود ضرایب همبستگی افکار انتقامجویانه و خاطرات خشم با رضایت
زناشویی ﻗوی و معنادار است .در حالیکه فهم علل و پساندیشه خشم از ضریب همبستگی پایین و
غیر معناداری با رضایت زناشویی برخوردارند.
از سوی دیگر ،یافتهها نشان داد که افکار انتقامجویانه و خاطرات خشم نقش واسطهای در رابطه
راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی دارند .در تبیین این
یافته می توان بیان داشت افرادی که از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی استفاده میکنند با
بهرهگیری از همه جوانب موﻗعیت و استفاده از ظرفیتها و نقاط ﻗوت خویش ،به خوبی رفتارهای
تکانشی خویش را مدیریت کرده و درصدد ارزیابی مجدد و مثبت از موﻗعیت برمیآیند (Jong-
 .)Mayer, Beck & Riede, 2009این ارزیابی مجدد و مثبت (که تفسیر یک موﻗعیت بالقوه هیجانی
به صورتی است که اثر هیجانی آن را تﻐییر دهد ( )Know & Olson. 2007باعث میگردد فرایندهای
شناختی اجتناب ناپذیر و تکرار شونده منفی کاهش یابد و نشخوار خشم را کمتر تجربه کند .لذا
استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی باعث کاهش نشخوار خشم میگردد.
از سوی دیگر ،افرادی که از راهبردهای ناسازگارانه در تنظیم هیجانات استفاده میکنند در
برخورد با موﻗعیتهای منفی ،توجه خویش را بر ابعاد منفی متمرکز میکنند .در واﻗﻊ این افراد به
جای گسترش توجه خویش در این موﻗعیتها ،توجه خویش را محدود میکنند (.)Gross, 2006
تمرکز بر ابعاد منفی باعث میگردد تﻐییر شناختی که شامل ارزیابی موﻗعیت برای تﻐییر نحوه تفکر
فرد درباره موﻗعیت ،یا ظرفیت فرد برای مدیریت خواستههای موﻗعیتی است ،صورت نگیرد و این
امر منجر به نشخوارگری خشم (متمرکز کردن توجه بر موﻗعیت و مفاهیم ضمنی آن) میگردد
( .)Rase, 2010بنابراین استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجانی منجر به تﻐییر در نشخوار
خشم میگردد .بعالوه ،نشخوار خشم باعث بروز هیجانات منفی و پاسخهای فیزیولوژیکی همﭽون
کاهش تنفس ،افزایش ضربان ﻗلب و غیره گردد ( .)Gross,2006این پاسخها فرد را به سمت رفتارهای
تکانشی ،سطحی و منفی میکشاند و در برخورد با مسائل روزمره زندگی زناشویی ،باعث افزایش
بحثها و اختالفات و ناتوانی در حل مسائل میگردد که زوجین را از حل سازگارانه مسائل دور
میکند .بنابراین ،افزایش نشخوار خشم بکارگیری راهبردهای غیرانطباﻗی مانند فاجعهنمایی،
خودسرزنشگری را تشدید میکند (Kolubiniski & et al, 2017؛  )Martin & Marsh, 2009و در
نهایت این روند باعث کاهش رضایت زناشویی در زوجین میگردد.
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نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به درمانگران و مشاوران حوزه خانواده کمک نماید که با
 میزان نشخوار خشم آنها را کاهش و در نتیجه،افزایش آگاهی و آموزش تنظیم هیجانی به زوجین
 نتایج حاصله عالوه بر غنا بخشیدن به ادبیات، همﭽنین.رضایت زن اشویی آنان را افزایش دهند
 از. می تواند راهگشای پژوهشگران مختلف در زمینه بررسی رضایت زناشویی گردد، پژوهشی
 پژوهشگرانی.محدودیت های پژوهش حاضر آن است که فقﻂ زنان را مورد مطالعه ﻗرار داده است
 میتوانند همزمان زنان و شوهران را مورد مطالعه ﻗرار دهند و این،که به این حوزه عالﻗمند هستند
.مدل را در بین آنان مقایسه نمایند
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