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چکیده
در پژوهش حاضر ،رابطه تعهد و پذیرش و تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی مورد بررسی قرار
گرفت.این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زوجین شهر چالوس که از
سال  1395به بعد ازدواج نمودهاند ،بود که از بین آنها  160زوج که مالکهاي ورود به پژوهش را داشتند با روش
نمونه گیري دردسترس انتخاب شدند .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران
نسخه دوم ( ،)2007پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران ( )2001و پرسشنامه صمیمت
زناشویی باگاروزي ( )2001استفاده شد و به منظور بررسی فرضیهها و تحلیل دادهها از روش رگرسیون چند
متغییره استفاده شد .بررسی نتایج پژوهش نشان داد که تعهد و پذیرش و تنظیم شناختی هیجان برصمیمیت
زناشویی در زوجین مثبت و معناداربود .همچنین رابطه تعهد پذیرش و تنظیم شناختی هیجان باصمیمیت زناشویی
درمردان مثبت و معنی دار و در زنان معنادار نبود .بنابراین میتوان گفت تعهد و پذیرش و تنظیم شناختی هیجان
عوامل موثري در پیشبینی صمیمیت زناشویی میباشد.
واژگان کلیدی :تنظیم شناختی هیجان ،صمیمیت زناشویی ،زوجین شهر چالوس
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مقدمه
در ازدواجهاي موفق تبادل و ارضاي متقابل نیازهاي صمیمیت زوجین در حد قابل قبول و انتظار موجب تحکیم روابط محبت آمیز بین آنها
میشود ،تا آنجا که میتوان گفت یکی از اصول در ازدواجهاي موفق،ایجاد صمیمیت زوجین است(وولگستونگ ونبرگ ،اکسلوز و
لندکویست .)2010 ، 1در واقع صمیمیت دارا ي ابعاد عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،جسمانی ،معنوي ،زیبایی شناختی ،اجتماعی و
تفریحی است (داس ) 2000 ،2و زمینه بنیادي را در جهت رضایت و نارضایتی فرد از زندگی موجب میشود ،چرا که تعهد زوجین براي
رابطه را استحکام میبخشد و به طور مثبت با سعادت و سازگاري زناشویی همراه است (پاپاگیورگیو و ولز .)2004 ،3به طور کلی صمیمیت
در روابط زناشویی ،به صورت الگوي رفتاري بسیار مهمیمفهوم سازي شده است که جنبههاي عاطفی -هیجانی و اجتماعی نیرومندي دارد
و بر پایه پذیرش ،رضایت خاطر و عشق شکل میگیرد (تن هوتن.)2007 ،4
مطالعات نشان میدهد که برخورداري از صمیمیت در میان زوجهاي متاهل ،از عوامل مهمایجاد ازدواجهاي پایدار است (کرافورد و آنگر،5
 .)2004و اجتناب از برقراري روابط صمیمانه ،از عواملی است که موجب شکست در زندگی و خانوادگی میشود (بلوم.)2006 ،6
استرنبرگ )1997(7صمیمیت را رفتارهایی میداند که نزدیکی عاطفی را افزایش میدهد .نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت و درک
متقابل ،برقراري ارتباط و سهیم کردن خود ،فعالیتها و داراییهایمان با فرد دیگر است (به نقل از پلیج ،التنجین و آریندال.)2005 ، 8
باگاروزي )2001(9اعتقاد دارد صمیمیت یک نیاز اساسی انسانی است .صمیمیت به عنوان نزدیکی ،تشابه و رابطه شخصی دوست داشتنی
با شخص دیگر است و مستلزم آگاهی ،درک عمییق ،پذیرش و بیان افکار و احساسات است .صمیمیت یک فرآیند تعاملی ،پویا ترکیبی
است .داس ،سیمسون و کریستن )2005( 10در پژوهش خود بر روي  147زوج دریافتند که یکی از دالیل اصلی مراجعه زوجین به
کلینیکها جهت دریافت خدمات روان درمانی ،صمیمیت پایین یا فقدان روابط صمیمانه است.
11
تنظیم هیجان فرایندي است که از طریق آن افراد هیجانهاي خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل میکنند (بارق و ویلیامز .)2007 ،
در زندگی روزمره ،افراد همواره راهبردهاي منظمیرا براي تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار
میگیرند (دیاموند و آسپینوال .)2003 ،12تنظیم موفق هیجان را با پیامدهاي سالمت ،روابط بین فردي ،عملکرد شغلی و تحصیلی مطلوب
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مرتبط دانسته اند(براکت و سالووي .)2004 ،13برعکس ،بروز مشکالت در تنظیم هیجان؛ مرتبط با اختاللهاي روانی است (آلدائو ،نولن
هوکسما و شوازر  .)2010 ،تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دستکاري ورود اطالعات فراخواننده هیجان اشاره دارد
(اوکنر و گروس  .)2005 ،به عبارت دیگر ،راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان ،به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه
آسیب زا براي آنها اطالق میشود (حسنی و همکاران .)1387 ،در بیشتر مطالعات همسان با مقابله شناختی فرض میشود و در کل به
راههاي شناختی مدیریت عواطف با استفاده از اطالعات برانگیخته هیجانی گفته می شود .فرایندهاي شناختی می توانند به ما کمک کنند
تا بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجان ها و تنظیم هیجان شناختی همراه همیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجانها
کمک می کند؛ به انسان توان سازگاري بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را می دهد (موریس و همکاران.)2007 ،
با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در سالمت جامعه و لزوم بررسی روابط اعضاي آن به ویژه همسران در یک چارچوب نظري متناسب ،و
همچنین آسیبهاي کوتاه مدت و طوالنی که بر روابط بین همسران دارد الزم است که عوامل موثر در صمیمت زناشویی در بین زوجین
مورد بررسی قرار گیرد  .بنابراین در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی میتوان انتظار داشت که با افزایش سطح صمیمت
زناشویی بسیاري از مشکالت روانی ،عاطفی و اجتماعی خانوادهها و در کل جامعه کاهش یابد .همچنین با ارتقاء سطح رضامندي زناشویی و
رضایت از زندگی ،افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد وتعالی وخدمات اجتماعی فرهنگی واقتصادي خواهند پرداخت وخانوادهها نیز
ازاین پیشرفت سود خواهند برد (ثنایی ،عالقبند و هومن1379 ،؛ به نقل از حیدري و اقبال .)1389 ،از سویی رشد کمی و کیفی این
پدیده در جامعه ایرانی ،به یکی از مسائل اجتماعی جدي تبدیل شده به طوري که امروزه صمیمت زناشویی در بین زوجین کاهش یافته
واین در حالی است بسیاري از زندگی هاي مشترکی که در آستانه ازهم پاشیدگی است ،با آموزش صحیح و دادن آگاهی مناسب در جهت
کسب مهارتهاي زندگی می تواند نجات یابند .در سطح کشور پژوهشهاي که در حیطه صمیمت زناشویی براساس تعهد و پذیرش و
تنظیم شناختی هیجان بپردازد مشاهده نگردید .کمبود پژوهشی و لزوم توجه به مسائل زناشویی محقق را برآن داشته به بررسی عوامل
مرتبط با صمیمت زناشویی بپردازد .میتواند مشکالت و پیامدها ي گسترده عدم صمیمت را در زوجین به حداقل برساند .در نهایت
محقق این سوال را مطرح مینماید که آیا بین تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی رابطه وجود دارد؟

روش تحقیق
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر رابطه تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی در زوجین میباشد روش تحقیقاین پژوهش،توصیفی
از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماري این پژوهش کلیه زوجین شهر چالوس که در یک سال اخیر ازدواج نموده اند (شامل  2460زوج).
براي تعیین حجم نمونه از جدول کرجی و مورگان و بر اساس حجم جامعه  320نفر ( 160زوج) با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس
انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل:
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :این پرسشنامه توسط گرانفسکی و همکاران ()2001تدوین شده است ،این پرسشنامه ،پرسشنامهاي
چند بعدي و یک ابزار خود گزارشی است که داراي  36ماده است و داراي فرم ویژه بزرگساالن و کودکان می باشد .مقیاس تنظیم شناختی
هیجان شامل دو خرده مقیاس تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی و مبتنی بر 9راهبرد شناختی مالمت خویش ،پذیرش،
نشخوارگري ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزي ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیري ،فاجعه انگاري و مالمت دیگران می
باشد  .گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را براي این پرسشنامه گزارش کرده اند .این پرسشنامه شامل  36پرسش مدرج پنج
نمره اي (از همیشه یا هرگز)میباشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار میدهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار،
سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعه میز کردن ،نشخوار فکري ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزي پذیرش ،تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد
ارزیابی قرار می دهد .فرم فارسی این مقیاس به وسیله سامانی و جوکار ()1386مورد اعتباریابی قرار گرفته است.در این پرسشنامه از فرد
خواسته می شود تا واکن ش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهاي استرسزاي زندگی که که به تازگی تجربه کرده اند را به
وسیله پاسخ به  5تا پرسش که تا استراتژي براي کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی میکند مشخص نماید این پرسشنامه داراي فرم ویژه
بزرگ دان و فرم ویژه کودکان میباشد .از جمله رایج ترین این راهکارهاي شناختی براي تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتند از
Brackett & Salovey
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سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار فکري تلقی فاجعه آمیز توسعه چشم انداز ،تمرکز مجدد مثبت ارزیابی مثبت ،پذیرش شرایط ،برنامه
ریزي کردن .ضریب آلفا براي خرده مقیاسهاي این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران()2002در دامنه  0/71تا  0/81گزارش شده
است .براي بررسی روایی همگرا واگراي این پرسشنامه در ایران از مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس که شامل  21پرسش مدرج چهار
نمره اي ( از کامالً شبیه من تا کامالً متفاوت از من)میباشد که سه عامل افسردگی ،استرس و اضطراب زا مورد ارزیابی قرار میدهد ،در این
مقیاس هر یک پرسش یک عامل اختالل هیجانی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
پرسشنامه صمیمت زناشویی  :توسط باگاروزي در سال  2001تهیه و تنظیم شده است که شامل  41سوال است و نیازهاي صمیمت
را در  8ب عد (عاطفی ،روان شناختی  ،عقالنی  ،جنسی  ،فیزیکی  ،معنوي  ،زیباشناختی  ،تفریحی – اجتماعی ) طراحی شده است.
آزمودنی به شکل رتبه بندي شده از  1به معناي به هیچ وجه چنین نیازي وجود ندارد تا  10به معناي نیاز بسیار زیادي وجود دارد به
هر سوال پاسخ می دهد .اعتمادي ( ) 1385براي تعیین روایی محتوایی پرسشنامه را در اختیار  15استاد مشاوره و  15زن و  15شوهر
قرار داد و روایی محتوایی آن تأیید شد  .ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز با روش آلفاي کرونباخ  0/94به دست آمد.
یافته ها
1

جدول :1میانگین و انحراف استاندارد تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زوجین
متغییرها
تنظیم شناختی
هیجان
صمیمیت
زناشویی
2

میانگین

زوجین
انحرافمعیار

3/37

0/42

7/84

1/45

جدول :2تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون

اثرات

مجموع مجذورات

درجهآزادي

میانگینمجذورات

F

سطح معناداري

رگرسیون

35/952

2

17/976

9/463

0/001

باقی ماندهها

298/252

157

1/900

کل

334/204

159

چون درتجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون  F )2 ، 157( =9/463، P< 0/001بود پس رابطه تنظیم شناختی هیجان و
باصمیمیت زناشویی در زوجین خطی ومعنادار است (سطح معنا داري کمتر از  0/05بود).
جدول :3تحلیل رگرسیون براي تنظیم شناختی هیجان برصمیمیت زناشویی در زوجین
متغیر
ثابت
تنظیم شناختی هیجان

ضرایب
غیراستاندارد
3/117
1/040

خطا

ضرایب استاندارد

1/098
0/260

0/304

t

سطح معناداري

2/839
3/995

0/005
0/001

نتایج درجدول فوق نشان میدهدکه  ،اثر تنظیم شناختی هیجان برصمیمیت زناشویی در زوجین مثبت ومعناداربود.
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بحث و نتیجهگیری
نتیجه بیانگراین است که -1رابطه تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی در زوجین معناداربود ( .)r=0/280، P< 0/001پس فرضیه
فوق در زوجین تأیید میشود -2.رابطه تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی در مردان معناداربود ( .)r=0/515، P< 0/001پس
فرضیه فوق در مردان تأیید میشود.این پژوهش با پژوهشهاي علمداري ( )1392و حیدریان ( )1392و لشنی ( )1392و حر ،آقایی ،عابدي،
و عطاري )1392( ،و مهردوست ،نشاط دوست و عابدي ( )1392و حسینائی ،احدي ،فتی ،حیدري و مظاهري ( )1392و توالیی ،آزاد
فالح ،و اردکانی ( )1391و و سلطان محمدلو و همکاران ( )1391و بیرامیو همکاران ( )1391و مانی کاندا و همکاران ( )2016و بلوتی،
هومان ،موریسون ،لوین و توهینگ ()2014و یاداوایا ،هیز و ویلدراگا ( )2014و مارکوین ( )2012و پري یرا ،دیبز ،مکادو و پامپو
( )2011و برینگ بورگ ،میچانک ،هسیر و بریج لند ( )2011و فلکسمن و بوند ( )2010و فام ( )2007و مارتین و داهلن ()2005
همسو میباشد -3 .رابطه تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی در زنان معنادار نبود (سطح معنا داري بیشتر از  0/05بود) پس
فرضیه فوق در زنان تأیید نمیشود .تنظیم هیجان نقش مهمیدر سازگاري ما با وقایع استرس زاي زندگی دارد هنگامیکه یک فرد با یک
موقعیت هیجانی روبه رو میشود احساس خوب و خوش بینی براي کنترل هیجان کافی نیست وي نیاز دارد تا دراین موقعیتها بهترین
کارکرد شناختی را از خود ارائه دهد .تنظیم هیجان نقش مهمیدر سازگاري ما با وقایع استرس زاي زندگی دارد هنگامیکه یک فرد با یک
موقعیت هیجانی روبه رو میشود احساس خوب و خوش بینی براي کنترل هیجان کافی نیست وي نیاز دارد تا دراین موقعیتها بهترین
کارکرد شناختی را از خود ارائه دهد .توانایی نظارت براحساسات در هر لحظه براي بدست آوردن بینش روان شناختی و ادراک خویشتن
نقشی تعیین کننده دارد .ناتوانی در تشخیص احساسات راستین ،ما را به سر درگمی دچار میکند .افرادي که نسبت به احساسات خود
اطمینان بیشتري دارند ،بهتر میتوانند زندگی خویش را هدایت کنند .این افراد درباره¬ي احساسات واقعی خود در زمینه اتخاذ تصمیمات
شخصی از انتخاب همسر آینده گرفته تا شغلی که بر می گزینند ،احساس اطمینان بیشتري دارند (سالوي و همکاران .)2000 ،راهبردهاي
نظم جویی شناختی هیجانها به افراد کمک میکنند تا برانگیختگیها و هیجانهاي منفی را نظم جویی نمایند .این شیوه نظمجویی با
رشد ،پیشرفت یا بروز اختاللهاي روانی رابطه مستقیم دارد (گارنفسکی و همکاران .)2003 ،بنابراین ،در نتیجه ارزیابی شناختی نادرست از
موقعیت به دلیل کمبود اطالعات ،برداشت اشتباه یا اعتقادات بی منطق و نادرست ،فرد راهبرد شناختی خود را براي روبه رو شدن با
موقعیت تنیدگی زا بر می گزیند .بدین ترتیب با انتخاب راهبرد مقابله اي کارآمد در ابعاد شناختی ،هیجانی و رفتاري بر افزایش استفاده از
مقابلههاي سازگارانه عالوه بر ارتقاي سالمت روان اثرگذار است (تامپسون .)1994 ،صمیمیت یک فرایند پویا و تعاملی است که براساس
اطمینان و احترام متقابل شکل میگیرد .به عبارت دیگر ،هریک از زوجین باید اطمینان کامل براي در میان گذاشتن عمیق ترین افکار و
احساسات بدون ترس از قضاوت و ارزیابی داشته باشد .عالوه براین ،درک پذیرفتن و پذیرفته شدن در چنین رابطه اي الزم است.این
پذیرش قابل قبول و متقابل است که به رابطه اجازه میدهد به سمت سطوح عمیق اطمینان و عشق حرکت کند .بنا به تعریف
استنبرگ( )2008صمیمیت در الگوي عشق ،به میزان نزدیکی اي که دو طرف نسبت به هم احساس میکنند واین که تا چه حد به هم
وابسته اند ،اطالق میشود  .به عبارت دیگر ،صمیمیت به معناي عالقه مندي به دیگران و داشتن تجارب مشترک با آنهاست .افرادي که از
بیم یک صدمۀ احتمالی یا به علت عدم توانایی براي داشتن تجارب مشترک نمیتوانند به رابطه اي محبت آمیز دل بسپارند با خطر تنهایی
و گوشه گیري رو به رو میشوند .بررسیها نشان میدهد که برخورداري شخص از یک رابطۀ صمیمانه میتواند نقش مؤثري در سالمت
روانی و جسمانی اوایفا کند .افرادي که میتوانند عقاید ،احساسات ،و مسائل خود را با دیگري در میان بگذارند ،سالم و شاداب تر از کسانی
اند که چنین امکانی را ندارند و همین امر در صمیمیت زوجین تاثیر زیادي خواهد داشت(استنبرگ .)2008،
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