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Abstract
Introduction: Marital maladjustment is one of the serious problem that serve as the cause of divorce and
domestic violence in many families.
The aim of this research was to study the effectiveness of emotion regulation instruction on marital
adjustment of couple with marital conflicts.
Methods: The design of this research was experimental with pre-post tests and randomly assignment of
subjects. As for severity of clients problems who referring to advocacy offices and to study the effectiveness
of emotion regulation of this critical population, the sample included all couples with marital conflicts who
searched Khorram Abad advocacy offices during June to October 2017. The subjects instructed by 8
session’s emotion regulation on the basis of Gross model of emotion regulation instruction (1976).
Instrument included Spanier Marital adjustment Questionnaire (1976) which completed by subjects before
and after intervention. For analyzing the data multiple analysis of covariance statistical method has used.
Results: The results showed that marital satisfaction scores increased in comparison to baseline. It was
exactly unfold that the subscales of affective presentation, couple adhesion, couple agreement and couple
satisfaction meaningfully increased after the intervention.
Conclusions: emotion regulation instruction can improve marital satisfaction of couple with marital
conflicts and it is emphasized on use of this instruction because of its effectiveness on increasing couple
marital adjustment and decreasing of marital problem and it is proposed for application of this model by
specialists and cooperative work of advocacy offices with counseling centers to preventing divorce that has
irreparable outcomes.
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مقدمه :ناسازگاری زناشویی یکی از مشکالت جدی در تعامالت زوجین محسوب میشود که در خیلی از موارد به عنوان علت طالق و
خشونت خانوادگی در نظر گرفته میشود .هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری در زوجین
دچار تعارض زناشویی بود.
روش کار :در این تحقیق از طرح آزمایشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شدهاست . .با توجه به
شدت مشکالت مراجعین به دفاتر وکالت و با هدف بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر این جامعه دچار بحران  ،نمونه این پژوهش
شامل کلیه زوجینی دچار تعارض زناشویی مراجعه کننده به دفاتر وکالت شهر خرم آباد در فاصله زمانی خرداد تا مهر  1917بودند،
زوجین  8جلسه 2 ،ساعته تحت آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
سازگاری زناشویی اسپانیر ( )1167بود که طی دو بار قبل از اعمال مداخله و پس از انجام آن توسط آزمودنیها تکمیل شد .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید.
یافتهها :نتایج حاکی از افزایش قابل توجه نمرات سازگاری زناشویی نسبت به خط پایه بود .این افزایش در خرده مولفههای سازگاری
شامل ،ابرازمحبت ،همبستگی دونفری ،توافق دونفری و رضایت دونفری نیز کامال مشهود و معنادار بود.
نتیجه گیری :آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار تعارض زناشویی میگردد ،در نتیجه استفاده از این
روش مداخله در افزایش سازگاری زناشویی زوجین و کاهش مشکالت زناشویی موثر میباشد و کاربرد از آن برای متخصصان توصیه شده
وهمچنین همکاری دفاتر وکالت و مراکز دادگاهی با مراکز مشاوره به منطور جلوگیری از طالق که که تبعات جبران ناپذیری را به دنبال
دارد پیشنهاد می ردد.
واژگان کلیدی :تنظیم هیجان ،سازگاری زناشویی ،تعارض زناشویی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
خانواده ( )familyیکی از رکنهای اصلی جامعه به شمار میرود.
دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است و تحقق
خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطهای مطلوب
با یکدیگر است .در این نظام افراد با عالیق و دلبستگیهای عاطفی
نیرومند ،دیرپا و متقابل با یکدیگر پیوستهاند .این دلبستگیها در سراسر
زندگی خانوادگی پایدار باقی میمانند [ ]1ازدواج به عنوان اساس یک
زندگی سالم روانی و اجتماعی محسوب میشود .در ازدواج نیازهای
روانی ،جسمانی و عاطفی زوجین برآورده میشود .توجه به کانون
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خانواده ،محیط سالم و سازنده ،روابط گرم و تعامالت میان فردی و
صمیمی که میتواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند ،از جمله اهداف
و نیازهای ازدواج محسوب میشود [ ]2رضایت زناشویی
( )Marital satisfactisو سازگاری زناشویی ( Marital
 )adjustmentاز عوامل بسیار مهم در زندگی است ،در صورت وجود
این عوامل در زندگی و خانواده ،زوجین در زندگی احساس آرامش
میکنند و با آرامش و رضایت آنها فرزندان نیز در خانواده به خوبی
تربیت شده و آثار آن در جامعه نمایان خواهد شد .نبود رضایت زناشویی

67

ولیپورشیخی و میردریکوند

Archive of SID

میتواند مشکالت جدی را در خانواده به وجود آورده و در پارهای از
موارد منجر به طالق زوجین میگردد .عواقب طالق عالوه بر زوجین،
فرزندان را نیز مستعد انواع آسیبهای روانی و اجتماعی میگرداند.
برخی از موضوعاتی که میتواند باعث پدیدآیی اختالفات زناشویی گردد
شامل ،پول ،روابط جنسی ،مشکالت عاطفی ،مشکالت مالی ،مشکالت
ارتباطی (گفت و شنود) ،درگیریهای کاری و مانند اینها میباشند [.]9
امروزه ناسازگاری زناشویی عامل مهمی در سالمت جسمی و روانی
زوجین و فرزندانشان شناخته شدهاست و متخصصان سالمت روان را بر
آن داشته است که توجه بیشتری به حوزه درمانهای زناشویی و
زوجدرمانی داشته باشند .در تحقیقی این نتیجه بدست آمد که زنها
نسبت به شوهران خود هیجانات را بیشتر بروز میدهند اما این ابراز
هیجان در ارتقا کیفیت روابط زناشویی موثر نیستند [.]4
بین مشکالت زناشویی ،سطح تعارضات زناشویی ،ناسازگاری زناشویی و
نشانههای افسردگی رابطه وجود دارد [ .]1با افزایش تعارض در
ارتباطات زوجی ،ناسازگاری افزایش مییابد و نارضایتی بیشتری حاصل
میشود و همین مشکالت از مقدمات طالق و جدایی محسوب میشود
[.]7
در پژوهشی این یافته بدست آمد که آموزش تنظیم هیجان باعث
کاهش سطح دلزدگی ،کاهش خستگی جسمی ،کاهش خستگی عاطفی
و کاهش خستگی روانی میگردد [ .]6آموزش تنظیم هیجان در کاهش
پرخاشگری و افزایش روابط اجتماعی موثر است [ .]8در یک پژوهش
آزمایشی این یافته حاصل شد که آموزش تنظیم هیجان بر اساس مدل
گراس منجر به کاهش تکانشگری که زمینه پرخاشگری و تعارض
محسوب میشود ،گردید [ .]1آموزش تنظیم شناختی هیجان بر
افزایش تابآوری و تقویت راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانی موثر
است و بر این اساس میتوان تابآوری افراد را ارتقا داد [ .]11آموزش
تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس باعث کاهش حساسیت بینفردی
و اضطراب میشود [ .]11همچنین درمان هیجانمدار بر افزایش
سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوجهای دارای روابط خارج از ازدواج
موثر است [ .]12آموزش هوش هیجانی به عنوان یک مولفه موثر در
افزایش ارتباط و ابراز هیجانات به صورت کنترل شده ،منجر به افزایش
سازگاری زناشویی میگردد [ .]19آموزش مهارتهای زندگی که در
برگیرنده مولفههای تنظیم هیجان در ارتباط با دیگران میباشد نیز
باعث افزایش صمیمیت زوجین میگردد [ .]14در پژوهشی مشخص
شد زوجهایی که از نظر تنظیم هیجانی ناتوانتر بودند از نظر مولفههای
تکانشگری شناختی و اجتنابی نمرات باالتری کسب کردند [ .]11در
پژوهشی آموزش برنامه ارتباطی زوجی باعث افزایش مهارتهای
ارتباطی و کنترل هیجانات و به دنبال آن ارتقا سازگاری زناشویی و
اصالح رفتارهای نامناسب گردید [ .]17مهارتهای حل مشکل و کنترل
هیجانات منفی نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن دارد و در
کاهش ارتباطات مخرب بین زوجین و افزایش رضایت زناشویی و به
دنبال آن کاهش طالق موثر است [ .]16بنابراین با توجه به مبانی نظری
و یافتههای پژوهشی مرتبط و با عنایت به تاثیر فقدان مهارتهای تنظیم
هیجان در افزایش تعارضات زناشویی ،مسئله این تحقیق این بود که
آموزش تنظیم هیجان و به دنبال آن افزایش این ظرفیت جه تاثیری
برافزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار تعارض زناشویی دارد.

روش کار
روش تحقیق حاضر ،نیمه آزمایشی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل و گمارش تصادفی است .نمونه این پژوهش شامل کلیه
زوجین دچار تعارض زناشویی مراجعه کننده به دفاتر وکالت شهر خرم
آباد در فاصله زمانی خرداد تا مهر  1917بودند .سپس از میان مراجعینی
که دارای باالترین نمرات تعارض زناشویی بودند و همچنین بر اساس
مصاحبه  91 ،نفر (دالور )1987،انتخاب و بعد آنها به طور تصادفی در
دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ،قبل از اجرای مداخله با
استفاده از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر ( )1167از هر دو گروه
پیشآزمون به عمل آمد و پس از آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل
گراس برای گروه آزمایش دوباره از هر دو گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون گرفته شد .و در نهایت برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل
کوواریانس چند متغیری استفاده شد .افرادی که دارای اعتیاد و یا
سایکوپاتولوژی شدید بودند در تحقیق وارد نشدند و افرادی که در
صورت ادامه زندگی مشترک با خطر خودکشی  ،دیگرکشی و احتمال
پیشرفت بیماریهای روانی مواجه بودند و یا تمایلی به ادامه همکاری در
درمان نداشتند از تحقیق خارج می شدند .مالکهای ورود رعایت شده
و موردی برای خروج آزمودنی ها از تحقیق پیش نیامد.
روش اجرای جلسات آموزشی :برای اجرای مداخله ،بسته آموزشی
تنظیم هیجان گراس آموزش داده شد که خالصه جلسات به شرح زیر
است.
جلسه  :1آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با رهبر گروه ،تعیین اهداف
شخصی و جمعی برای گروه ،تعیین قواعد شرکت در گروه ،جلسات و
زمان و مکان شرکت در جلسات.
جلسه  :2ارائه آموزش هیجانی ( شناخت هیجان و موقعیتهای
برانگیزاننده آن ،اطالعات راجع به انواع هیجانها و اثرات کوتاه مدت و
درازمدت هیجانها).
جلسه  :9ارائه فواید هیجانها (برقراری ارتباط با دیگران و تاثیر
هیجانها بر افراد دیگر و مثالهایی از تجربههای زندگی).
جلسه  :4اصالح و ایجاد تغییر در موقعیتهای برانگیزنده هیجانها
(جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،آموزش راهبرد حل مسئله،
آموزش مهارتهای بینفردی ،گفتگو در مورد مشکل به وجود آمده،
اظهار وجود و سعی در حل تعارض به وجود آمده).
جلسه  :1تغییر توجه (توقف نشخوارهای فکری در مورد رفتارهای
همسر).
جلسه  :7تغییر ارزیابیهای شناختی ( شناسایی ارزیابیهای غلط و تاثیر
آنها روی حالتهای هیجانی خود ،آموزش راهبرد باز ارزیابی).
جلسه  :6تعدیل پاسخهای هیجانی (آموزش مواجهه با هیجانها و ابراز
هیجانها بجای سرکوب آنها ،آموزش آرمیدگی و عمل معکوس).
جلسه  :8ارزیابی میزان مهارتهای آموخته شده در محیطهای طبیعی
خارج از جلسه ( بررسی موانع انجام تکالیف و رفع آنها و ارزیابی میزان
نیل به اهداف فردی و جمعی) ( .راهنمای تنظیم هیجانی مبتنی بر
مدل کراس  .)2111،در مرحله بعد تعداد  91نفر از زوجینی را که
نمرات باالیی در ناسازگاری زناشویی بدست آوردند انتخاب شدند و به
طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند سپس از بسته
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شدهاست .این مقیاس با روش بازآزمایی و با فاصله  11روز روی نمونهای
متشکل از  121نفر از زوجها ( 71نفر مرد و  71نفر زن) اجرا گردید و
برای میزان همبستگی از روش گشتاوری پیرسون استفاده شد .ضریب
همبستگی بین نمرات زوجها طی دوبار اجرا در کل نمرات ،1/187
مقیاس رضایت زناشویی  ،1/178مقیاس همبستگی دو نفری ،1/161
مقیاس توافق دو نفری  ،1/161و مقیاس ابراز محبت 1/171به دست
آمدهاست .نمره کل مقیاس با آلفای کرانباخ 1/117از همسانی درونی
خوبی برخوردار است .همسانی درونی خرده مقیاسها بین خوب تا عالی
است .رضایت دو نفری  ،1/114همبستگی دو نفری  ،1/181توافق دو
نفری  ،1/111و ابرازمحبت (1/169ثنایی .)1961 ،در این پژوهش نیز
از طریق آلفای کرانباخ پایایی این مقیاس  1/114به دست آمد.

آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس که یک شیوه پیشنهادی
برای آموزش تنظیم هیجان است به عنوان عامل مداخله برای گروه
آزمایش استفاده شد ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد.
در نهایت پس از اتمام جلسات با اجرای پسآزمون دو گروه مورد
سنجش قرار گرفتند .برای جمعآوری اطالعات از جامعه آماری از
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر( )DASاستفاده شد.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر(،)DASدر این پژوهش از مقیاس
سازگاری دو عضوی گراهام اسپانیر ( ،)1167برای جمعآوری اطالعات
مربوط به سازگاری زناشویی استفاده شد .این پرسشنامه قبل و بعد از
اجرای آزمایش توسط زوجها تکمیل گردید .این مقیاس یک ابزار 92
سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن یا شوهر یا هر دو
نفری است که با هم زندگی میکنند .اعتبار و روایی پرسشنامه سازگاری
اسپانیر :این مقیاس با روشهای منطقی روایی محتوا چک شد .مقیاس
سازگاری زن و شوهر با قدرت تمییز دادن زوجهای متاهل و مطلقه در
هر سوال ،روایی خود را برای گروههای شناخته شده نشان دادهاست.
این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت
زناشویی الک – واالس همبستگی دارد (ثنایی .)1961 ،در ایران نیز
این مقیاس در سال  1964توسط آموزگار و حسین نژاد هنجاریابی

یافتهها
روشهای مورد استفاده در این پژوهش شامل یافتههای توصیفی و
استنباطی بود .یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و
متغیرهای جمعیتشناختی و برای یافتههای استنباطی از روشهای
تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید.

جدول  :1توزیع میانگین سنی آزمودنیهای دو گروه کنترل و آزمایش
گروه کنترل

متغیر
میانگین
سن
تعداد

گروه آزمایش
انحراف معیار

میانگین

6/91

91/1

21/1

انحراف معیار
6/21
11

11

جدول  :2توصیف تحصیالت آزمودنیها
تحصیالت

گروه آزمایش

گروه کنترل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

9

21/1

2

19/9

دیپلم

6

47/6

1

99/9

لیسانس

4

27/6

7

41/1

ابتدایی

لیسانس به باال

1

7/6

2

19/9

کل

11

111/1

11

111/1

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود پس از خارج کردن اثر
پیشآزمون و متغیرهای کنترل به روش تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،اثری معنیدار برای عضویت گروهی وجود دارد.
این اثر چند متغیری نشان میدهد که آموزش تنظیم هیجان بر افزایش
سازگاریزناشویی زوجین دچار تعارض زناشویی موثر است (> 1/111
 = 1/21 ،F = 21/81 ، Pضریب المبدای ویلکز  = 1/61 ،اندازه اثر ).
بنابراین آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش  61درصدی نمرات گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون شدهاست.
توان آماری برابر با  1/11بدست آمده است که نشانگر کفایت حجم
نمونه برای این تحلیل است .یعنی کوواریانس خرده مقیاسهای
سازگاری زناشویی شامل ،ابرازمحبت ،رضایت دونفری ،همبستگی
دونفری و توافق دونفری نشان داد که مداخله مذکور باعث افزایش به
ترتیب  41درصدی 21 ،درصدی 42 ،درصدی و  81درصدی خرده
مقیاسها گردیده است.
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بحث
این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر
افزایش سازگاری زوجین دچار تعارض زناشویی انجام شد .از میان
زوجین مراجع کننده به دفاتر وکالت شهر خرم آباد  91نفر که دارای
باالترین نمرات تعارض زناشویی بودند انتخاب و در دو گروه آزمایش و
کنترل گمارده شدند.
پس از ارایه ی مداخله تنظیم هیجانی تحلیل داده ها نشان داد که
سازگاری زناشویی افزایش یافت .اگر چه هیجان و تنظیم آن موضوعی
فردی محسوب می شود در تنظیم روابط بین فردی بسیار مهم است
[.]18
روابط زناشویی به عنوان یک رابطه ی دیرپا مستلزم کنترل هیجانات و
مدیریت روابط است .تعارض زناشویی زمینه بروز مشکالت شدید
خانوادگی و ایجاد تاثیرات مخرب بر روی فرزندان شده و حتی در اغلب
مواقع علت طالق زوجین از یکدیگر محسوب میشود.
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سرکوب هیجان نبوده و حاوی عناصری مثل کنترل نظارت و تغییر
هیجات با توجه به شرایط است [.]11

اغلب مشاهده میشود که زوجین دچار تعارض از تنظیم هیجانات خود
ناتوان هستند و بروز هیجانات به صورت غلیانهای شدید و آسیبزا
خانواده را در معرض خطر قرار میدهد .تنظیم هیجان به معنای
جدول  :3توزیع میانگین مدت ازدواج آزمودنیهای دو گروه کنترل و آزمایش
مدت ازدواج

گروه آزمایش

گروه کنترل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

2

19/9

1

7/6

2سال

2

19/9

4

27/6

3سال

2

19/9

1

7/6

4سال

2

19/9

2

19/9

5سال

1

7/6

2

19/9

1سال

6سال

2

19/9

1

7/6

7سال

1

7/6

2

19/9

8سال

1

7/6

1

7/6

9سال

1

7/6

1

7/6

11سال

1

7/6

11

11سال

1

7/6

کل

11

111/1

جدول :4توصیف جنسیت آزمودنی ها
جنسیت

گروه آزمایش

گروه کنترل
درصد

فراوانی

درصد

فراوانی
مرد

7

41/1

8

19/9

زن

1

71/1

6

47/6

جدول  :5ویژگیهای توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر سازگاری زناشویی و مولفههای آن در پیشآزمون و پسآزمون
تعداد

متغیر

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

11

16/19

4/11

11/69

9/12

ابرازمحبت

11

9/71

1/12

9/99

1/29

همبستگی دو نفری

11

7/19

1/11

7/19

2/11

توافق دونفری

11

11/87

9/69

14/77

9/11

نمره کلی سازگاری

11

42/61

6/74

41/27

7/11

رضایت زناشویی

11

18/19

4/72

11/69

9/11

ابرازمحبت

11

2/87

1/12

1/99

1/81

همبستگی دونفری

11

7/19

7/91

1/77

1/76

توافق دونفری

11

12/87

12/87

21/77

9/97

نمره کلی سازگاری

11

41/81

7/74

71/41

7/74

کنترل
رضایت زناشویی

آزمایش

جدول  :6تحلیل کوواریانس چند متغیری سازگاریزناشویی در مرحله پسآزمون
ضریب

ضریب المبدای

پیالیی

ویلکز

منبع تغییرات
سازگاری زناشویی

1/14

1/41

7/24

پیش آزمون رضایت

1/12

1/86

1/61

4/11

پیش آزمون همبستگی

1/11

1/84

1/17

4/11

21/11

پیش آزمون توافق

1/91

1/78

2/41

4/11

21/11

1/16

پیش آزمون ابرازمحبت

1/12

1/16

1/11

4/11

21/11

1/11

1/12

عضویت گروهی

1/61

1/21

21/81

4/11

21/11

1/11

1/61

F

درجه آزادی فرض

درجه آزادی

سطح

اندازه

توان

شده

خطا

معناداری

اثر

آماری

4/11

21/11

1/11

1/14

1/17

21/11

1/17

1/12

1/21

1/44

1/11

1/21

1/91

1/11
1/16
1/11

زناشویی

دونفری

61
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است .تحقیقات مکرر نشان دادهاست که آموزش تنظیم هیجان و
آموزشهای مرتبط با این نوع آموزش که حاوی مولفههای هیجان و
کنترل عواطف و هیجانات توسط شناخت میباشد در افزایش رضایت
زناشویی و کاهش نارضایتی شامل نارضایتی مالی ،ارتباطی ،جنسی و
غیره میباشد موثر است.

ابراز کنترل شده هیجانات منجر به عدم آسیب دیدگی دیگران میگردد.
آموزش تنظیم هیجان در جلوگیری از تجارب تلخی که زندگی زناشویی
را به خطر اندازد موثر است .تحقیقات مکرر نشان دادهاست که آموزش
تنظیم هیجان و آموزشهای مرتبط با این نوع آموزش که حاوی
مولفههای هیجان و کنترل عواطف و هیجانات توسط شناخت میباشد
در افزایش رضایت زناشویی و کاهش نارضایتی شامل نارضایتی مالی،
ارتباطی ،جنسی و غیره میباشد موثر است [ .]21تعارض زناشویی
زمینه بروز مشکالت شدید خانوادگی و ایجاد تاثیرات مخرب بر روی
فرزندان و حتی در مواقعی طالق زوجین از یکدیگر محسوب میشود.
اغلب مشاهده میشود که زوجین دچار تعارض از تنظیم هیجانات خود
ناتوان هستند و بروز هیجانات به صورت غلیانهای شدید و آسیبزا
خانواده را در معرض خطر قرار میدهد .دشواری یا ناتوانی در مقابله با
تجارب هیجانی و یا پردازش این هیجانات را به عنوان بد تنظیمی
هیجان تعریف کردهاند .تشدید هیجان شامل هرگونه افزایش در شدت
هیجان است که فرد آن را ناخواسته ،مزاحم ،مستاصلکننده یا
دردسرساز میانگارد .همچنین غیر فعال شدن هیجان نیز یک روش
ناکارآمد در برخورد با موقعیت است ،افراد منزوی میشوند ،دچار رخوت
هیجانی میگردند ،در شدیدترین وضع آن دچار تجربیات گسستگی
( )Dissociationمیگردند که خود ،محیط و دیگران را غیرواقعی
میپندارند .بنابراین هر دو شیوه تشدید هیجان و شیوه غیر فعال شدن
هیجان منجر به آسیب دیدن روابط زوجی میگردد [ .]21برخی از
زوجین هیجان را باری بر دوش قلمداد کرده و بنابراین از شیوه
بیاعتنایی یا حتی بیارزش دانستن آن استفاده میکنند ،برخی دیگر
ممکن است هیجان را فرصتی برای نزدیکتر شدن به همسر خود و
شناخت بهتر او و یاری دادن وی بدانند [ .]21ابراز کنترل شده هیجانات
منجر به عدم آسیب دیدگی دیگران میگردد .آموزش تنظیم هیجان در
جلوگیری از تجارب تلخی که زندگی زناشویی را به خطر اندازد موثر

نتیجهگیری
تنظیم هیجان یکی از راهبردهای موثر کاهش تنش و مشاجرات
خانوادگی و حتی جلوگیری از طالق محسوب میشود .هدف از انجام
این تحقیق بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری
زناشویی در زوجین دچار تعارض زناشویی بود .به این منظور از راهنمای
آموزش تنظیم هیجان جیمز گراس استفاده شد .برای سنجش سازگاری
زناشویی از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده گردید .پس
از  8جلسه ،شامل جلسات  2ساعته آموزش بر اساس راهنمای مذکور،
مقایسه نمرات پیشآزمون با پسآزمون نشان داد که مداخله انجام شده
به طور معناداری باعث افزایش سازگاری زناشویی و خرده مولفههای آن
گردید.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه
لرستان است .از همه کسانی که در اجرای آن همکاری کرده اند به
خصوص مشارکت کنندگان در گروه های مداخله وافرادی که علی رغم
داشتن مشکالت شدید پذیرفتند که در این آزمایش شرکت کنند
سپاسگذاری می کنیم.
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