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نارضايتی زناشويی رابطه وجود دارد.

مقدمه
خانواده را موسسه يا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از
پيوند زناشويی زن و مرد است .از جـملـه مـظـاهـر زنـدگـی
اجتماعی انسان ،وجود تعاملهای سالم وسازنده ميان انسانهـا
و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صميميت و همدلـی بـه
يکديگر است  .خانواده محل ارضای نيازهای مختلف جسمانی و
عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نيازهای زيسـتـی و
روانی و شناخت چگونگی ارضا آنها و تجهيز شدن به فـنـون
شناخت تمايالت زيستی و روانی ضرورتی انکارناپذير میباشـد.
رضايت يک فرد از زندگی زناشويی به منزله رضـايـت وی از
خانواده محسوب می شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت
از زندگی بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشـد و تـعـالـی و
پيشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد (.)1
با تکامل فرهن ها ازدواج به صورت يک رسم و آيين مقدس و
دينی در آمده و شکست اين ارتباط و پيمان يـک بـرچسـب
اجتماعی را به طرفين می زند .اما لزوماً تمامی ازدواجها موفق و
با رضايت نبوده و برخی به جدايی میانـجـامـد .تـعـدادی از
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زوجين ،اين نارضايتی و ناخشنودی خود را از طريق جدايـی و
طالق حل میکنند .گاتمن  )2 ( 1بيان میدارد وقتی مسئله ای
برای بروز بحران در زندگی زناشويی وجود ندارد زوجين ميـزان
بااليی از رضايتمندی را گزارش میکنند .سـال هـاسـت کـه
محققين مشغول بررسی عوامل ناسازگاری در ميان خانوادههای
دارای تعار هستند .اما اخير ًا پژوهشگران به جـای تـ کـيـد
متغيرهای وابسته به ناسازگاری ،به عوامل درون فردی و بـيـن
فردی آشکار در تعامالت روزمره ی زوج های راضی و خوشحـال
توجه دارند .اين محققين بيان میکنند عواملی چـون آگـاهـی
هيجانی ،بيان هيجانی ،تنظيم هيجانی و همدلـی ،بـر روابـط
ازدواج ت ثير گذاشته و کيفيت ازدواج را تـحـت تـ ثـيـر قـرار
میدهند (.)3
يکی از عوامل م ثر در رضايت زناشويی ،تنظـيـم شـنـاخـتـی
هيجان  2است .تطبيق و سازگاری روان شناختی تا حد زيـادی
به تنظيم هيجان ها بستگی دارد .اکثر اختالالت روانشناختـی
به واسطه يک آشفتگی هيجانی مشخص مـی شـونـد و ايـن
1-Gottman
2-Cognitive emotion regulation
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آشفتگی ها به طور زيربنايی با کارکرد معيوب در تنظيم هيجانی
مرتبط میگردد .در زندگی انسان تجربه هيجانهـای مـنـفـی
گريز ناپذير است در همين ارتباط بدون ترديد در زندگی روزمره
پتانسيل قابل توجهی برای ” دشواری در تنظيم هيجانی“ وجـود
دارد و تنظيم هيجانی يکی از مهم ترين تکاليف برای سـالمـت
جسمی و روانشناختی بويژه در روابط زناشويی است (.)3
از آنجا که تنظيم شناختی هيجان بخش مهمی از زندگـی هـر
فرد را به خود اختصاص میدهد ،تعجب آور نيست که آشفتگـی
در هيجان و تنظيم آن می تواند منجر به اندوهگينی و حـتـی
آسيب روانی شود .بازنگری در چهارمين راهنمای تشخيصـی و
آماری اختالالت روانپزشکی  )DSM_IV-TR( 1نشان داد که
بيش از  53درصد از اختالالت مـحـور يـک و  133درصـد
اختالالت محور دو داللت بر نقصهايی در تنظيم هيـجان دارد
(  .)4پژوهشهای پيشين نه راهبرد متفاوت تنظيم شـنـاخـتـی
هيجان را به صورت مفهومی شناسايی کردهاند که عبارتـنـد از
5
مالمت خويش ،2پذيرش  ،3نشخوارگری  ،4تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر برنامه ريزی  ،6ارزيابی مجدد مثبت  ،7ديـدگـاه
پذيری  ،8فاجعه انگاری  3و مالمـت ديـگـران  .)5 ( 13تنظيم
شناختی هيجان نقش مهمی در سازگاری انسـان با وقايع
اسـترسزای زنـدگی دارد .نتايج پژوهشها نشان داده اند که
ظرفيت افراد در تنظيم م ثر هيجان هـــا بـــر شادمانی
روانشناختی ،جسمانی و بين فردی ت ثير میگذارد (.)5
از سوی ديگر ،سبک زندگی  11الگوی زندگی يک فرد است کـه
در فعاليتها ،دلبستگیها و افکار شخصی بروز میکند .در واقـع
سبک زندگی چيزی بيش از شخصيت يا طبقه اجتماعی شخص
است .به طور کلی سبک زندگی شامل الگوی کامل کـنـش و
واکنش فرد در جهـان اسـت ( .)6سبک زندگی شامل الگوی
کامل عمل و واکنش فرد است .سبک زندگی نوع خاص واکنش
فرد در برابر موانع و مشکالت زندگی است .امروزه سبک
زندگی و اهميت آن به صورت يکی از مسائل مهم روانشناختی
درآمده است .انتخاب سبک زندگی ،چه آگاهانه و چه ناآگاهانه،
آيند فرد را رقم میزند .سبک زندگی فرد ،عوامل مختلفی از
جمله ورزش ،تغذيه ،اوقات فراغت ،نگرش و شيو برخورد با
استرس را در بر میگيرد که عواملی مانند ورزش منظم و عادت
به تغذية سالم در درجة اول اهميت قرار دارند ( .)7بـه نـظـر
می رسد که سبک زندگی نقش تعيين کننده ای در رضـايـت
زناشويی داشته باشد (.)8
متغيرهای مورد بررسی در اين مطالعه ،کمتر در مطالعات قبلـی
در رابطه با زوجين با و بدون رضايت زناشويی انجام شده و ايـن
پژوهش در صدد پر نمودن خال پژوهشهای انجام شده در اين
زمينه می باشد .طبق آمار رسمی کشور ،شهرستـان سـردشـت
همواره يکی از کمترين آمار طالق را در استان آذربايجان غربـی
و حتی سطح کشور داشته است .به همين دليل يکی از اهـداف
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اين پژوهش مشخص کردن اين است که آيا بـيـن افـراد بـا
رضايتمندی زناشويی و بدون رضايت زناشويی در شهـرسـتـان
سردشت از لحاظ سبک زندگی و تنظيم هيجان تفاوت وجـود
دارد؟ بنابراين سوال اصلی اين پژوهش بدين صورت است کـه
آيا بين سبک زندگی و راهبردهای تنظيم هيجان در زوجين بـا
و بدون رضايت زناشويی تفاوت وجود دارد يا نه؟

روش کار
با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش ،اين پژوهش علی-
مقايسهای و از نوع مقطعی – مقايسهای بود .در اين تحـقـيـق
منظور از زوجين ،افراد متاهل زن و مرد شهر سردشت در سال
 1333میباشد .روش نمونهگيری مـورد اسـتـفـاده در ايـن
پژوهش ،نمونهگيری تصادفی قابلدسترس بود که از طريق آن
به طور تصادفی به تعدادی از افراد پرسشنامه داده شد.
در اين تحقيق تعداد نمونه با توجه به اينکه تعداد خـانـوارهـا
برابر با  13431بود با استفاده از جدول مورگان  373به دسـت
آمد .که در اين راستا تعداد  185پرسشنامه در بين افراد بدون
رضايت زناشويی توزيع گرديد و  185پرسشنامه نيز در بـيـن
افراد با رضايت زناشويی توزيع گرديد .الزم به ذکر است که در
ابتدای پرسشنامه برای پاسخگويان ذکر شده بود کـه آيـا از
زندگی زناشويی خود راضی هستند يا خير .در صورتی کـه از
زندگی زناشويی خود راضی بودند نسبت به عـالمـت گـذاری
گزينه بله اقدام می نمودند و در صورتی که از زندگی زناشويـی
خود راضی نبودند نسبت به عالمت گذاری گزينه خيـر اقـدام
می نمودند.
برای سنجش راهبردهای تنظيم شناختی هيجان از پرسشنامـه
تنظيم شناختی هيجانی ( )CERQکـارنـفـسـگـی ،کـراج و
اسپينهاون ( ) 3استفاده شد .اين مقياس دارای  36ماده اسـت
که نحوه ی پاسخ به آن بر اساس مقياس پنج درجهای از هرگـز
12
تا هميشه قرار دارد  .پرسشنامه تنظيم شناختی هـيـجـانـی
) )CERQشامل  3راهبرد شناختی مالمت خويش ،پذيـرش،
نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهريـزی،
ارزيابی مجدد مثبت ،ديدگاه پذيری ،فاجعه انگاری و مـالمـت
ديگران را ارزيابی می نمايد .پايايی اين مقياس در نـوجـوانـان
ايرانی بررسی شده است(  .) 3ضريب پايايی بـه روش آلـفـای
1-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)IV_TR (DSM-IV_TR
2-Self blame
3-Acceptance
4-Rumination
5-Positive refocusing
6-Refocus on planning
7-Positive reappraisal
8– Putting in to perspective
9-Catastrophizing
10-Other blame
11-Life style
12-Cognitive emotion regulation questionnaire
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کرونباخ برای خرده مقياس راهبردهای تنظيم هيجان منفی278 ،
و خرده مقياس راهبردهای تنظيم هيجان مثبت 3283 ،و کـل
مقياس  3281به دست آمده است .ضريب روايی مقـيـاس 3285
گزارش شده است .همچنين مقياس راهبردهای شناختی تنظيـم
هيجان از اعتبار و پايايی مناسب و رضايتبخشی برای استـفـاده
در فرهن ايرانی برخوردار است (.)3
همچنين برای سنجش سبک زندگی از پرسشنامه سبک زندگـی
)1 )LSQاستفاده شد ( .)13اين پرسشنامه دارای  73گويه مـی
باشد .همچنين ،اين پرسشنامه  13مولفه (سالمت جسـمـانـی،
ورزش و تندرستی ،کنترل وزن و تغذيه ،پيشگيری از بيماریهـا،
سالمت روان شناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی ،اجتناب
از داروها و مواد مخدر و الکل ،پيشگيری از حواد و سـالمـت
محيطی) را در بر میگيرد  .در اين تحقيق از مقيـاس لـيـکـرت
استفاده شد ،که مقياسی پنج گزينه ای به صورت ”خيلی زيـاد“
نمره ” ،5زياد“ نمره ” ،4متوسط“ نمره ” ،3کم“ نمره ” ،2خيلـی
کم“ نمره  ،1می باشد .اين پرسشنامه توسط لعلی و هـمـکـاران
طراحی گرديده است .لعلی و همکاران در تحقيقی بـا عــنـوان
ساخت و اعتباريـابی پرسشـنامه سبک زنـدگی()LSQبه ساخت
و اعتباريابی اين ابزار روی  333نفر از معلمان انجام دادند .نتايـج
پژوهش نشان داد پرسشنامه سبک زندگی ( )LSQاز روايـی و

پايايی کافی و مناسب برای ارزيابی و اندازهگيری سبک زندگـی
افراد برخوردار است .همچنين ،نتايج تحليل عاملی نشان داد که
پرسشنامه سبک زندگی ) )LSQابزاری چند بعدی و دارای 13
عامل است که به ترتيب درصد واريانس و ارزش ويژه ،عبارتـنـد
از سالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی ،کنترل وزن و تـغـذيـه،
پيشگيری از بيماری ها ،سالمت روانشناختی ،سالمت معـنـوی،
سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها ،مـواد مـخـدر و الـکـل،
پيشگيری از حواد  ،و سالمت محيطی .پرسشـنـامـه سـبـک
زندگی در خارج و داخل کشور از لحاظ روايی و پايايـی قـابـل
قبول میباشد (.)13
برای تحليل داده ها از تحلـيـل واريـانـس چـنـد مـتـغـيـره
) (MANOVAو ضريب همبستگی پيرسون استـفـاده شـد.
کليه عمليات آماری به وسيله نرم افـزار  SPSSنسـخـه 23
استفاده شد.

يافتهها
برای بررسی موضوع پژوهش و مقايسه گـروه هـا از لـحـاظ
متغيرهای وابسته از تحليل واريانس چند متغيره استفاده شـد.
پيشفر های پژوهش بوسيـله آزمون لوين و باکس تاييد شـد
(.) Box's M=14/36 ،f=2212 ،sig=0/058

جدول :1تحلیل واريانس چندمتغیره برای بررسی سنتروئید متغیرهای وابسته سبک زندگی
تاثیر

ارزش

F

درجه آزادی

معناداری

پياليی-بارتلت

323

1322

133

113

المبدای ويکلز

328

1322

133

113

8212

1322

133

113

متغیرها

اثر هتلين

همان طور که در جدول  1مشاهده می شـود نـتـايـج آزمـون
المبدای ويلکز نشان داد که اثر متغير گروه (زوجين با و بـدون
رضايت زناشويی) بر سنتروئيد م لّفههای سبک زندگی معنـادار
میبـاشـد (.)sig=0/014 ،f= 2/368 ،value=0/821
آزمون فوق قابليت استفاده از تحليل واريانس چند متغيره مانـوا

را مجاز شمرد .به عبارت ديگر بين زوجين با رضايـت و عـدم
رضايت زناشويی در سنتروئيد متغيـرهـای وابسـتـه تـفـاوت
معناداری وجود دارد و سبک زندگی در بين زوجين با رضايـت
زناشويی وضيعت بهتری دارد.

جدول :2تحلیل واريانس چند متغیره برای بررسی سنتروئید متغیرهای وابسته راهبرد های تنظیم هیجان
ارزش

F

Error df

سطح معناداری

پياليی-بارتلت

323

722

113

32331

المبدای ويکلز

3231

722

113

32331

625

722

113

32331

325

722

113

32331

تاثیر
متغییرها

اثر هتلين
بزرگترين ريشه روی

1-Life style questionnaire-LSQ
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همان طور که در جدول  2مشاهده می شود نـتـايـج آزمـون
المبدای ويلکز نشان داد که اثر متغير گروه (زوجين با و بدون
رضايت زناشويی) بر سنتروئيد مولفه های راهبردهای تنظـيـم
هيجان معنادار میباشد( .)sig=0/000،f=5/538 ،value=0/688

آزمون فوق قابليت استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره مانوا
را مجاز شمرد .به عبارت ديگر بين زوجـيـن بـا رضـايـت و
عدم رضايت زناشويی حداقل در يکی از متغـيـرهـای وابسـتـه
تفاوت وجود دارد.

جدول  :3آزمون اثرات بین مشارکتکنندگان برای تک تک متغیرها
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

سرزنش فرد

1

821

1621

سرزنش ديگران

1

427

321

32333

پذيرش

1

1724

2722

32331

فاجعهآمیزپنداری

1

3233

123

322

نشخوار ذهنی

1

12233

1428

32331

توجه مجدد مثبت

1

125

1421

32331

باز ارزيابی مثبت

1

328

728

32336

توجه مجدد به برنامهريزی

1

426

621

3234

اتخاذ ديدگاه

1

222

322

3237

متغیرهای وابسته

منبع

رضايت

بر اساس نتايج جدول  ،3ميانگين سـرزنـش فـرد ،سـرزنـش
ديگران ،پذيرش ،نشخوار ذهنی ،توجه مجدد مثـبـت ،تـوجـه
مجدد به برنامه ريزی ،باز ارزيابی مثبت در بيـن زوجـيـن بـا
رضايت زناشويی و عدم رضايت زناشويی متفاوت است .يـعـنـی
زوجينی با رضايت و عدم رضايت از زنـدگـی زنـاشـويـی ،از
ميزان های سرزنش فرد ،سرزنش ديگران ،پذيـرش ،نشـخـوار
ذهنی ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به برنامهريـزی و بـاز
ارزيابی مثبت متفاوتی بر خوردارند.
چنانچه در جدول  4مالحظه میگردد بين راهبردهای تنظيـم
هيجان مثبت و سبک زندگی در بين زوجـيـن بـا رضـايـت

F

سطح معناداری
32331

زناشويی و بدون رضايت زناشويی رابطه وجود دارد .اين بـدان
معناست که هر اندازه زوجين با رضايت زناشويی تنظيم هيجان
مثبت بيشتری در زندگی روزمره داشته باشند به همان انـدازه
سبک زندگی مطلوب تری خواهند داشت .همچنين در جـدول
 4مالحظه میگردد بين راهبردهای تنظيم هيجان مـنـفـی و
سبک زندگی در بين زوجين با رضايت زناشويی رابطه وجـود
دارد .اين بدان معناست که هر اندازه زوجين بـدون رضـايـت
زناشويی تنظيم هيجان منفی بيشتری در زندگی روزمره داشته
باشند به همان اندازه سبک زندگی نامطلوب تـری خـواهـنـد
داشت.

جدول  :4آزمون ضريب همبستگی پیرسون برای رابطه بین تنظیم هیجان مثبت و منفی با سبک زندگی در بین زوجین
متغیر پیش بین

متغیر مالك

زوجین

ضريب همبستگی

سطح معناداری

راهبردهای هيجان مثبت

سبک زندگی

با رضايت زناشويی

328173

323331

راهبردهای هيجان منفی

سبک زندگی

با رضايت زناشويی

-3232

323331

راهبردهای هيجان مثبت

سبک زندگی

بدون رضايت زناشويی

32657

323331

راهبردهای هيجان منفی

سبک زندگی

بدون رضايت زناشويی

-32356

323331
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام اين تحقيق مقايسه بين راهبردهـای تـنـظـيـم
هيجان و سبک زندگی در زوجين با و بدون رضايت زناشـويـی
در شهر سردشت بود .نتايج نشان داد که بـيـن زوجـيـن بـا
رضايت و عدم رضايت زناشويی در سنتروئيد متغيرهای وابستـه
تفاوت معناداری وجود دارد و سبک زندگی در بين زوجين بـا
رضايت زناشويی وضيعت بهتری دارد .رضايت و عـدم رضـايـت
زناشويی می تواند يکی از داليل توجيه عدم تفاوت در سـبـک
زندگی زوجين باشد .سبک زندگی مجموعه عاليق ،دلبستگیها
و افکار و عقايد و عادتهای رفتاری میباشد ،بنابراين افراد بايد
فرصت کافی برای برنامههايی از قبيل ورزش کـردن ،تـغـذيـه
مناسب و تنظيم وزن و غيره به منظور بهبود سبک زندگی خود
داشته باشند .سبک زندگی متاثر از عوامل مختلفی است ،کـه
يکی از مهمترين آنها تنظيم شناختی هيجانی میباشد(.)11
تنظيم هيجان را شامل راهبردهای مورد استفاده در کـاهـش،
افزايش ،سرکوب و يا ابقای هيجان می دانند و معتقدند تنظيـم
هيجان از ويژگی ذاتی و فطری آدمی میباشـد ( .)11يـو 1و
ديگران (  ) 12تنظيم هيـجـان هـا را مـهـم تـريـن عـامـل
پيشبينی کننده سازگاری مثبت دانسته اند .وان ادون هون  2و
واندرزی  ) 13 ( 3در بررسی توانايی سازگاری مثبت با شـرايـط،
توانايی در تنظيم هيجانها در مواجهه با تعار ها و فشارها را
مهم ترين عوامل سازگاری ميان فرهنگی دانستند .مـديـريـت
هيجانات به منزله فرآيندهای درونی و بـيـرونـی اسـت کـه
مسئوليت کنترل ،ارزيابی و تغيير واکنشهای عاطفی فرد را در
مسير تحقق يافتن اهداف او بر عهده دارد و هرگونه اشکـال و
نقص در تنظيم هيجانات میتواند فرد را در بـرابـر اخـتـالالت
روانی چون افسردگی و اضطراب آسيبپذير سازد .به اعـتـقـاد
محققان ،چگونگی ارزيابی دستگاه شناختی فرد در هنگام روبرو
شدن با حادثه منفی از اهميت بااليی برخوردار است .سـالمـت

روانی افراد ناشی از تعاملی دو طرفه ميان اسـتـفـاده از انـواع
خاصی از راهبردهای تنظيم شناختی هيجانات و ارزيابی درست
از موقعيت تنشزا است ( .)14به لحاظ آماری ،ميانگين سرزنش
فرد ،سرزنش ديگران ،پذيرش ،نشخوار ذهنی ،توجـه مـثـبـت،
توجه مجدد ،باز ارزيابی مثبت در بين زوجـيـن بـا رضـايـت
زناشويی و عدمرضايت زناشويی متفاوت است .نتايج اين پژوهش
نشان داد که زوجين بدون رضايت زناشويـی از راهـبـردهـای
سرزنش فرد ،سرزنش ديگران و نشخوار ذهنی بيشتری استفاده
می کنند در حالی که زوجين با رضايت زناشويی از راهبـردهـای
توجه مثبت ،توجه مجدد ،باز ارزيابی مثبت و پذيرش بيشتـری
استفاده میکردند .يافتههای اين پژوهش با يافتههای ( ،16 ،15
 18 ،17و  )13همخوان است.
بنابراين ،می توان نتيجه گيری کرد که راهبـردهـای تـنـظـيـم
شناختی هيجانی در زوجين با و بدون رضايت زناشويی متفاوت
است و سبک زندگی سالم و ناسالم ارتباط معناداری دارد .ايـن
بدان معنا است که هر اندازه زوجين بدون رضايـت زنـاشـويـی
تنظيم هيجان منفی بيشتری در زندگی روزمره داشته باشند به
همان اندازه سبک زندگی نامطلوب تری خواهند داشت .با توجه
به اهميت موضوع و فقدان تحقيقات کافی در اين زمـيـنـه بـه
خصوص در ايران ،توصيه میشود پژوهشهـا و بـررسـیهـای
وسيع تری در اين زمينه در نمونه های ديگر بـا خصـوصـيـات
جمعيت شناختی متفاوت صورت گيرد .عالوه بر پرسشنامـه از
شيوههای جمع آوری اطالعات ديگر مانند مصاحبـه اسـتـفـاده
گردد و همچنين پيشنهاد می شود از تحقيقات طولی با کنتـرل
بيشتر استفاده شود تا ارتباط اين متغيرها دقيق تـر مشـخـص
گردد.

تشکر و قدردانی
نويسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خـود را از کـلـيـه
شرکتکنند گان در اين پژوهش اعالم میدارند.

1-Yoo
2-Van Oudenhoren
3-Vander Zee
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Comparison between emotion regulation strategies and life styles of couples with or
without marital satisfaction in Sardasht
Avat Bahram K (MSc), Rabiei M (Ph.D(*,Donyavi V (MD( ,Nikfarjam M (MD)

Abstract
Introduction: The purpose of this study was comparison between emotion regulation strategies
and life styles of couples with or without marital satisfaction in Sardasht, Iran.
Methods: The population of study was couples of Sardasht in 2014. Number of households in Sardasht 10,491 is in Sardasht, Iran. Number of samples 370 was obtained by Morgan table. Thus, the
number of 370 questionnaires was distributed among the people. 185 questionnaires were distributed in among marital satisfaction and 185 questionnaires among non-marital satisfaction were distributed. Cognitive emotion regulation questionnaire and life style questionnaire were used as the
outcome measures. To test the hypothesis of the t test and analysis of variance multivariate
(MANOVA) and Pearson correlation coefficient were used.
Results: The results showed that a Life style and emotion regulation strategy among couples with
and without marital satisfaction is the same and there was no significant difference. Also, results
showed that there is the relationship between positive and negative cognitive emotion regulation
strategies and life style among couples with and without marital satisfaction.
Conclusion: Results indicated that emotion regulation strategy have a significant correlation with
marital dissatisfaction.
Key words: cognitive emotion regulation, life style, marital satisfaction
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