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 سبک هاي تنظیم شناختی در رابطه بین زناشویی هاي نقش واسطه گري تعارض

  کیفیت روابط جنسی ویهیجان

Mediating Role of the Marital Conflicts in relation between 
Cognitive Emotional Regulation and Quality of Sexual 

Relationship 
   Roya Daraliرویا درعلی

    Nadereh Sohrabiنادره سهرابی 

  

  چکیده

نقش واسطه گري هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین 

 سبک هاي تنظیم در رابطه بینهاي زناشویی  رضتعا

 متعارض شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی درزوجین

داراي هاي  زوججامعه این پژوهش کلیه . شهر اصفهان بود

 210ها   از میان آنکه تعارض زناشویی شهر اصفهان بود، 

روش نمونه گیري داوطلب، از با استفاده از )  زوج105(نفر 

هاي زناشویی مراجعه کننده به   ي داراي تعارضمیان زوج ها

ها  داده.کلینیک هاي مشاوره در شهر اصفهان انتخاب شدند

هاي تنظیم شناختی هیجان، با استفاده از پرسشنامه

جمع آوري  هاي زناشویی و کیفیت رابطه جنسی تعارض

هاي آماري ضریب  ها با استفاده از روشداده. شدند

ل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیهمبستگی پیرسون و 

نتایج نشان داد . تحلیل شدندهمزمان به روش بارون و کنی 

داري در   گري معنا  هاي زناشویی، نقش واسطه که تعارض

هاي تنظیم شناختی هیجان و کیفیت رابطه  رابطه بین سبک

 .نماید جنسی ایفا می
 

هاي تنظیم شناختی هیجان،  سبک:هاي کلیدي واژه

  .شویی، کیفیت رابطه جنسیهاي زنا تعارض

Abstract 
The purpose of this study was to clarify 
the mediating role of marital conflicts in 
cognitive emotion regulation and quality 
of sexual relationship among conflicting 
pairs in Isfahan city. The sample of this 
study consisted of 210 conflicting 
married couples who were selected 
based on accessible sampling method 
from different counseling centers in 
Isfahan city. Cognitive Emotion al 
Regulation Questionnaire, Marital 
Conflicts Scale, and the Quality of 
Sexual Relationship Scale were used in 
this study. Data were analyzed using 
Pearson Correlation Coefficient and 
hierarchical regression simultaneously 
with method of Baran and Kanny 
analysis was done by SPSS ٢١-  statistical 
software. The results of the path analysis 
showed that marital conflicts, is a 
significant mediator for cognitive 
emotion regulation and quality of sex 
relationship for married people. 
 

Keywords: Cognitive emotion 
regulation styles, marital conflicts, 
quality of sexual relationship 
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  مقدمه

کیفیت و . جنسی موجه در قالب و چارچوب روابط زناشویی شکل می گیرددر تمام فرهنگ ها روابط 

 زناشویی منجر به فراهم آوردن محیطی امن و شاداب و مرکزي براي پرورش و 1رضایت از رابطه جنسی

کیفیت شد هنشان داد) 1388(همانطور که بخشایش و مرتضوي . آموزش فرزندان آن جامعه می شود

رابطه جنسی هم به لحاظ عاطفی .  عوامل ایجاد کننده رضایت زناشویی استرابطه جنسی زوجین یکی از

لومان، کاگنون، مسشل و ( قوي و تعیین کننده در زندگی زناشویی است و هم به لحاظ جسمی عاملی

هاي نزدیکی در روابط و شاخص قدرتمند و صمیمیت در روابط جنسی یکی از شاخص) 2008میشلز، 

انسان به رابطه جنسی به عنوان وسیله ارتباط و راهی براي ابراز انواع ).  1999سادرن، (عشق است 

). 2010باراش و لیپتون، (کند  مانند صمیمیت، عشق، خشم و پرخاشگري توجه میهايمتفاوتی از هیجان

اند ولی تجربه ها در طول زندگی خود و در تمام اعصار تمایالت جنسی را تجربه کردههر چند انسان

 منحصر به فرد خود را در این هاي مري شخصی و خصوصی است و افراد تفکرات و احساسجنسی ا

  ). 2008مستر، جانسون و کلوندي، (زمینه دارند 

زندگی زناشویی با کاهش   که کیفیت پایین و نامطلوب رابطه جنسی دردهد میها نشان پژوهش

و شناخت عوامل  بررسی ازاین رو طبیعتاً. )2006ادوارد و بوت، (ارتباط مستقیم است  رضایت زناشویی در

گذارند، نیز امري الزم  می دیگر که برسطح کیفیت این رابطه بین زوجین اثر ثیرگذارأو موارد مرتبط و ت

هاي ثر بر کیفیت رابطه جنسی سبکؤهاي م از مؤلفه.باشد میجهت ارتقاي کیفیت رابطه جنسی  در

 رابطه رضایت یک حفظ و ایجاد ، چرا که توانایی)1392ی، میکائیل (باشد می 2تنظیم شناختی هیجان

کارتون، کسلر و پیپ، (همسر  به نسبت هاهیجان ابراز نیز و ها هیجان شناسایی توانایی نیاز به بخش

شناختی  یمتنظ. دارد) 1981شافر و اولسون، (مقابل  شریک هايهیجان پذیرش و فهم توانایی و) 1999

کنند  میتعدیل رناهشیا یا رهشیا رتبهصو را دخو يهانیجاهاد فر اآن طریق زا که ستا يیندافر نیجاه

 پاسخ عمتنو یطیمحي مناسب به تقاضاهار  تا بهطو،)2003؛ روتنبرگ و گروس،2007بارق و ویلیامز، (

 ورود ريستکاودشناختیمدیریتهیوبه شدر واقع  نهیجا شناختی یمتنظ). 1994تامپسون، (هند د

وس، گرو کسنر او (تواند کیفیت زندگی زوجین را ارتقا دهددارد که می رهشاا نیجاهه دنناخوافر تطالعاا

 تجربه یک وزبر از پس ادفرا تفکر هبهنحو ن،هیجا شناختی تنظیم يهادهبررا، یگررت دبهعبا). 2005

 ي،عشایر و ییطباطبازاده لسور ح،فال آزاد ،حسنی (دمیشو قطالا نهاآ ايبر زاسیبآ قعهوا یا منفی

تواند بر کیفیت روابط زندگی زناشویی هاي تنظیم شناختی هیجان میکباین تنظیم س  بنابر).1387

همانطور که ). 1390محمدي، فرنام و محبوبی، (اثرگذار باشد و روابط زناشویی را بهبود ببخشد 

سمی ، تنظیم شناختی هیجانی یکی از مهمترین تکالیف براي سالمت جاشاره گردید هاي پیشین پژوهش

 و جی، کوپمن، کرایگارنفسک). 2004کرینگ و ورنر، (باشد یژه در روابط زناشویی میو و روان شناختی به

                                                           
1.  sex relationship 
2.  cognitive emotion regulation styles 
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 ی زندگنیی پاتیفی و کمارانی بی درونهاي راهبرد تمرکز بر تفکر با اختاللنشان دادند که ) 2009(کاته 

 ی همبستگماری بی درونهاي اللاخت با شتریببودن  زی اما راهبرد فاجعه آم، مثبت داشتیآنان همبستگ

، بازسازي تنظیم هیجانیهاي  لفهؤنشان داد که بین م) 1387(یاریاري  .ی زندگنیی پاتیفی تا با کرددا

  .هیجانی و همبستگی خانواده و شفافیت عاطفی رابطه معناداري وجود دارد

باشـد کـه     مـی  1اشـویی  زن هاي تعارض،   بر روابط زناشویی    ازعوامل تعیین کننده و اثرگذار      دیگر یکی

 اثـر  نتیجه برکیفیت رابطـه جنـسی نیـز    در تواند صمیمیت و ایجاد رابطه عاشقانه را مختل و   وجود آن می  

نیـز همـسران متعـارض را کـسانی      ) 2010(ویکز و تریت    ).  2003 شیخ،   -ویت سون و ال   ( منفی بگذارد 

ي گوناگون ها حوزهکل ارتباطی در     که از عادات و شخصیت همسر خود ناراضی بوده و داراي مش            دانند یم

ي مختلـف اقتـصادي،     هـا   جنبـه هستند، که این مشکالت سازگاري زناشویی در طول زندگی مـشترك و             

 و سبب کاهش دلگرمی و صـمیمیت اعـضاي خـانواده           گذارد یماجتماعی و فرهنگی خانوار را تحت تأثیر        

کند ناهماهنگی در روابـط، عـدم       ار می اظه) 2007(هاوتون  ). 1997کیکولت گالسر و همکاران،     (شود  می

  .اي بر رضایت زناشویی آنها داردعالقه یا وجود خشم و رنجش در بین زوجین تأثیرات منفی

که رضایت جنسی با تعارض زناشویی رابطه منفی و با سازگاري زناشویی دریافت ) 2013(لیوندي 

رچه تعارض زناشویی بیشتر باشد، رضایت ه که ندداد نشان )2013(  و استافورددیوید. رابطه مثبت دارد

، جنگ تعامل، مثبتحل مسئله ( حل تعارض که سبکدریافتند ) 2014( پادیا .جنسی کمتر خواهد بود

 دهد مینشان  همچنین نتایج. زناشویی دارد دلبستگی وکیفیت رابطه بین نقش واسطه در) وانطباق خروج

  .باشد می مؤثرزناشویی  براي ارتقاءکیفیت زوج از حل تعارض مثبت هاي  استراتژياي از مجموعه که

 در نیز و پژوهشی ندارد وجود جنسی مسائلي  هدربار سازنده تأکید ما فرهنگ در از آنجا که معموالً

جنسی  مسائل زوجین، روابط در مهم مسائل از که یکی است و با توجه به این نگرفته صورت زمینه این

 آگاهی پژوهش این نتایج چرا که .رسدنظر می به ضروري دست این از هایی پژوهش انجام است،

  زناشویی بر روابط زندگی زناشویی باالخص روابط جنسیهاي اختالف و هاي هیجانها از نقش خانواده

با توجه به این امر پژوهش  .شود تأمین وآتی فعلی هايخانواده بهزیستی و سالمت بالطبع یابد و افزایش

جان هاي تنظیم شناختی هی  زناشویی در رابطه بین سبکهاي تعارضاي   واسطهقشحاضر به بررسی ن

  . بودو کیفیت رابطه جنسی 

  

 وشر

 داراي هاي جامعه آماري شامل کلیه زوج. باشد میهاي همبستگی  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ل یک سال با حداق 1393 -94 شهر اصفهان در سال کننده به مراکز مشاوره مراجعهزناشویی تعارض 

 مراجعه کننده به مراکز مشاوره  کهاي ان زوجیم، از داوطلبکه با روش نمونه گیري بودزندگی مشترك 
 

                                                           
1.  marital conflict 



سهرابی، درعلی  40

 .شهر اصفهان انتخاب شدند

 
  سنجشابزار 

 توسط 2002پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در سال  .پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

، ١ خرده مقیاس سرزنش خود9 و ماده 36ه داراي این پرسشنام. گارنفسکی و همکاران ساخته شده است

 اتخاذ ،٦، ارزیابی مثبت٥، تمرکز مجدد مثبت٤، متمرکز بر برنامه ریزي٣، پذیرش شرایط٢سرزنش دیگران

اساس درجه   برهاي سؤالنحوه ي پاسخ به . باشد می ٩ و نشخوار فکري٨ فاجعه آمیز کردن،٧دیدگاه

نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده . قرار دارد) همیشه (5 تا )هرگز (1بندي لیکرت در دامنه اي از 

 تا 4اي از  شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده ي آن راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه

 يیب آلفااضرها  آن و هاعتباریابی شد) 1389(نیز این پرسشنامه توسط سامانی و صادقی .  قرار بگیرد20

 گزارش 88/0 تا 79/0 دامنه  و ضریب بازآزمایی آن در91/0 تا0/ 62دامنه براي این عوامل در کرونباخ

 . بدست آمد91/0 تا 83/0بین نه عامل در این پژوهش، ضریب پایایی .  کردند

 و براتی ي وسیله به  زناشوییهاي تعارضي  پرسشنامه . زناشوییهاي تعارض پرسشنامه

 ي زمینه یا بعد هفت دکهباشمی  ماده42داراي و است شده نظیمت و تهیه )1375 (ذاکر ثنایی

 تنظیم 5 تا 1از  لیکرت روشآن به  مره گذاريجهت ن. کند می گیري اندازه را زناشویی هاي تعارض

 با  پایایی این پرسشنامه.است 42 و 21به ترتیب پرسشنامه کل ي حداکثر و حداقل نمره. است شده

روي بر آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه .  ببه دست آمده است 82/0نباخ  از روش آلفاي کرواستفاده

، 80/0کاهش همکاري :  و براي هفت خرده مقیاس آن به ترتیب76/0 نفري برابر با 32یک گروه 

، 85/0 ، افزایش جلب حمایت فرزندان73/0هاي هیجانی  ، افزایش واکنش78/0 کاهش رابطه جنسی

، جداکردن امور 79/0سر ، کاهش رابطه با خویشاوندان هم84/0یشاوندان خود افزایش رابطه فردي با خو

این لفاي کرونباخ آضریب پژوهش این در ). 1375براتی، (است گزارش شده  90/0مالی از یکدگیر 

  .محاسبه شد 90/0پرسشنامه 

 در  و صادقی توسط سامانیماده 12 این پرسشنامه شامل .پرسشنامه کیفیت روابط جنسی

ضریب آلفاي کرونباخ براي .  براي سنجش کیفیت روابط جنسی زناشویی ساخته شده است2011ل سا

                                                           
1.  self- blame 
2.  other- blame 
3.  acceptance 
4.  refocus on planning 
5.  positive refocusing 
6.  positive reappraisal 
7.  putting into perspective 
8.  catastrophizing 
9.  rumination 
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. گزارش شده است 95/0 و رضایت 78/0، اجازه 74/0هاي میل   و براي زیر مقیاس92/0 پرسشنامهکل 

  .محاسبه گردید 83/0پرسشنامه  کل لفاي کرونباخ آ ضریب ، این پژوهشدر

و انجام هماهنگی هاي الزم با مدیر این مراکز، مشاوره  مراجعه به مراکز  پس از.روند اجراي پژوهش

یکدیگر بودند براي  موجود در مرکز، از تعدادي از زوج ها که داراي تعارض بابا استفاده از پرونده هاي 

کز توضیحاتی در اهنگام مراجعه ي شرکت کنندگان به مر. شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد

در . د و اطمینان شرکت کنندگان براي شرکت در پژوهش جلب شدگردیهش ارائه خصوص هدف پژو

  . انتها روش تکمیل پرسشنامه ها براي آنها توضیح داده شد

  

  تجزیه و تحلیل د اده ها

اي فرضی از تحلیل رگرسیون همزمان به روش   مدل واسطهدر این پژوهش براي بررسی فرضیه

  . استفاده گردیدSPSS-21آماري بارون و کنی و نرم افزار 

 
  هایافته

 زناشویی براي تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط هاي اي تعارض قبل از آزمون نقش واسطه

  . این ضرایب را نشان می دهد1جدول . یب همبستگی مابین متغیرها پرداخته شداضرببرسی به  جنسی،

 

 1جدول 

  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش

  8  7  6 5 4 3 2 1  غیرمت  

        -  سرزنش خود  1

       -  55/0**  سرزنش دیگران  2

      -  37/0**  23/0*  نشخوار ذهنی  3

      -  62/0**  68/0**  61/0**  فاجعه آمیز کردن  4

        -  57/0**  19/0*  38/0**  31/0**  پذیرش شرایط  5

      -  -59/0**  -53/0**  -31/0**  -55/0**  -39/0**  برنامه ریزي/تمرکز مثبت مجدد  6

    -  -31/0**  -35/0**  -36/0**  -38/0**  -32/0**  -41/0**  دیدگاه وسیعتر/ارزیابی مثبت  7

  -  -32/0**  -36/0**  25/0**  18/0*  21/0*  40/0**  35/0**  تعارض هاي زناشویی  8

  -42/0**  35/0**  39/0**  -24/0*  -28/0**  -35/0**  -30/0**  -37/0**  کیفیت رابطه جنسی  9
 

*P≤ ٠٥/٠  **P≤ ٠١/٠  
 

، بین متغیرهاي پژوهش همبستگی مثبت و منفی  مالحظه می شود1همان طور که در جدول 

 .شود دیده می≥P 01/0 و ≥05/0P معنادار در سطح آماري



سهرابی، درعلی  42

 2جدول 

هاي تنظیم شناختی سبک دررابطه بین گري تعارض هاي زناشویی   واسطه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی همزمان 

   کیفیت رابطه جنسی به روش بارون و کنیهیجان و

  متغیرهاي

  بینپیش

R  
2R 

F  
p  

β  t P  

  > 001/0  -26/4  -35/0  سرزنش خود

  > 008/0  -60/3  -27/0  سرزنش دیگران

  > 001/0  -92/3  -30/0  نشخوار ذهنی

  >039/0  -87/2  -21/0  فاجعه آمیز کردن

  082/0  -51/1  -15/0  پذیرش شرایط

  > 001/0  35/4  36/0  تمرکز مثبت مجدد

  ارزیابی مثبت

39/0  

15/0  

45/13  

001/0 <  

33/0  10/4  001/0 <  

  > 001/0  -98/3  -30/0  سرزنش خود

  >009/0  -28/3  -25/0  سرزنش دیگران

  >007/0  -3,9/3  -26/0  نشخوار ذهنی

  >043/0  -67/2  -19/0  فاجعه آمیز کردن

  120/0  -10/1  -12/0  پذیرش شرایط

  >001/0  10/4  34/0  تمرکز مثبت مجدد

  >004/0  85/3  29/0  ارزیابی مثبت

  تعارض هاي زناشویی

46/0  

21/0  

89/16  

001/0 <  

40/0-  20/5-  001/0 <  

 
اي متغیر تعارض هاي زناشویی  مشاهده می شود، در بررسی نقش واسطه2طور که در جدول  همان

ت رابطه جنسی به روش رگرسیون سلسله مراتبی  هاي سبکهاي تنظیم هیجان و کیفبمؤلفهبراي 

 هاي سبکهاي تنظیم هیجان بر کیفبت رابطه مؤلفه) هاβ(ي اول مقادیر بتاهاي همزمان، در مرحله

 همگی به صورت "پذیرش شرایط" مؤلفهجنسی محاسبه گردید که ضرایب به دست آمده به جز براي 

بینی  سبکهاي تنظیم هیجان پیشمؤلفهد که شش دهاین یافته نشان می. مثبت و منفی معنادار است

. کندبینی میواریانس کیفیت رابطه جنسی را پیش% 15و . کننده معنادار کیفیت رابطه جنسی هستند

شرط سوم (کند که بین متغیر وابسته و مستقل رابطه معنادار وجود دارد ي اول تأیید مینتایج مرحله

 هاي سبکهاي تنظیم هیجان و تعیین میانجی مؤلفه کنترل نقش براي). 1986پیشنهادي بارون و کنی، 

 هاي سبکهاي مؤلفهتعارض هاي زناشویی، رگرسیون سلسله مراتبی همزمان کیفیت رابطه زناشویی روي 

 هاي سبکهاي مؤلفهدر این مرحله توان پیش بینی . تنظیم هیجان و تعارض هاي زناشویی، محاسبه شد

اي که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شدند تا اندازه اي کاهش بافته اند، تنظیم هیجان نسبت به مرحله

 β=-30/0 در مرحله ي اول به β=- 35/0 سرزنش خود از مؤلفهبراي نمونه، (اما هنوز مقادیر معنادارند 
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) 1986(، که بر اساس پیشنهاد بارون و کنی )1986در مرحله دوم، شرط چهارم پیشنهادي بارون و کنی، 

اي به معادله رگرسیون، ضریب متغیر مستقل به سمت صفر میل کند،  ر با ورود متغیر واسطهاگ

  ).1شکل (گیرد گري مورد تأیید قرار می واسطه

  
  1شکل 

  مدل تعارض هاي زناشویی به عنوان واسطه بین سبکهاي تنظیم شناختی هیجان و کیفیت روابط جنسی

  

  3جدول 

  ي تنظیم شناختی هیجان، تعارضات زناشویی و کیفیت رابطه جنسیهااثر مستقیم و غیرمستقیم  سبک

  اثرات کل  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیرها

  -42/0  -12/0  -30/0  سرزنش خود

  -35/0  -10/0  -25/0  سرزنش دیگران

  -26/0  -10/0  -26/0  نشخوار ذهنی

  -27/0  -08/0  -19/0  فاجعه آمیز کردن

  -  -  -  پذیرش شرایط

  48/0  14/0  34/0  تمرکز مثبت

  41/0  12/0  29/0  ارزیابی مثبت

  -40/0  -  -40/0   زناشویی هاي تعارض

  

  بحث

تنظیم شناختی هیجانی بین اي معناداري   زناشویی نقش واسطههاي تعارضنتایج این مطالعه 

ا دارد امزناشویی  هاي تعارضهرچند یافته ها حاکی از نقش واسطه اي ناقص . داردکیفیت روابط جنسی 
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پادیا   و)2013(  و استافورددیویدهاي یافته. بودمدل آزمون شده از برازش قابل قبولی برخورد 

 نه که است هیجان یک جنسی رابطه که معتقداست) 1988(ایورارد  کنند این یافته را تأیید می،)2014(

 هیجانی طه واکنشراب در مثبت و منفی حوادث به زوجین که روشی از بلکه انگیزد می بر را هیجان فقط

 هیجانی یکی از مهمترین تکالیف براي سالمت جسمی و -تنظیم شناختی .پذیردمی تأثیر دهندمی نشان

 ی هیجان-هاي تنظیم شناختیراهبردزیرا که . باشد روان شناختی به ویژه در روابط زناشویی می

استرس زا هاي مختلف زندگی و موقعیتهایی هستند که نشانگر راه هاي کنار آمدن فرد با شرایط  کنش

 شناختی هاي هاي سبکمؤلفه. دهداین کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می باشد، بنابرمی

. شودپذیري در برابر مشکالت هیجانی میسبب آسیب مانند سرزنش خود و سرزنش دیگران ناکارآمد

معرفی  نقص در کنترل هاي شناختی  ، هیجانیيها اختاللهاي نوین نیز علت رویکردهمانطور که در 

بکارگیري راهبردهاي سرکوب هیجان موجب فراوانی افکار و ناکامی فرد در به هر حال . شده است

 تأثیر فرد هیجانی حالت رويبه طور مستقیم و ) 1987  و همکاران،وگنر( گرددمیخود  کنترل افکار

 و افسردگی صورت به در برخی اضطراب، و استرس صورت به افراد از برخی در این تأثیر گذارد که می

هاي ناکارآمد د، لذا سبککنمی بروز اجتماعی و جسمانی مشکالت به صورت دیگر برخی در و غمگینی

هاي منفی و  کند یک مجموعه واکنش افراد را وادار می )سرزنش خود و سرزنش دیگران(هیجانی 

این   بنابر.در زندگی شخصی و اجتماعی موفقیت کامل داشته باشند نتوانند منفعالنه از خود بروز دهند و 

بینی کند، هاي ناکارآمد هیجانی روابط جنسی زناشویی را به صورت منفی پیشقابل توجیه است که سبک

اند، سطوح پایین عاطفه مثبت و سطوح مشخص کرده) 2005( جانسون و همکاران زیرا همانطور که

هاي منفی در  نگرشچهزیرا هر . شود سریع روابط منجر میاز هم پاشیدگیه هاي منفی بباالي مهارت

 طبیعی است که و ،فرد بیشتر شود وي نیز رفتارهاي منفی بیشتري نسبت به همسرش نشان خواهد داد

هاي برخوردار از ناکارآمدي هیجانی توانایی رفتار مناسب با دیگران و تمایل براي همدلی  و شخصیت

  . ناسب با همسر را نداشته باشندعشق ورزي م

هاي هیجانی خود را به توانند موقعیتهاي ناکارآمد هیجانی دارند، نمیعالوه بر این افرادي که سبک

کنند که در الگوهاي منفی دست آورند، کمتر قادر هستند رابطه خود را با همسر حفظ کنند و احساس می

کنند، بنابراین در زندگی زناشویی ج از کنترل بودن را احساس میگیرند، آنها خارارتباط با دیگران قرار می

و به دلیل ) 2005آبت، ( باشند و از فرآیند زندگی ناراضی می یابندرضایت و آرامش به دستبه توانند نمی

هاي منفی در برقراري ارتباط مناسب با شریک زندگی نیز با مشکل مواجه برخوردار بودن از مهارت

ویکز و تریت .  دور از انتظار نیست که این افراد در زندگی دچار تعارض و اختالف شوندهستند، لذا 

 که از عادات و شخصیت همسر خود ناراضی بوده و دانند یمنیز همسران متعارض را کسانی ) 2010(

ي گوناگون هستند، که این مشکالت سازگاري زناشویی در طول زندگی ها حوزهداراي مشکل ارتباطی در 

 و سبب دهد قرار میي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانوار را تحت تأثیر ها جنبهشترك و م

 زندگی و اگر . گردد میزوجین نسبت به همدیگر  منفی کاهش دلگرمی و صمیمیت زوجین نگرش 
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ین خود عاملی است جهت کاهش ارتباطات زن و شوهر و  خوشایند نباشد که اها زوجصحنه آن براي 

غریزه جنسی از نیازهاي ذاتی انسان و امري فطري زاجی آنها در روابط زناشویی و جنسی، زیرا که سردم

می توان نتیجه گرفت که  .و تداوم و کیفیت آن به همدلی و عشق ورزي زن و شوهر وابسته استاست 

آن گرایش زن و به دنبال رود رابطه عاطفی آنها خدشه دار می شود  باال میها آن بین هاي تعارضوقتی 

 و رابطه جنسی زن و شوهر تواند سبب کاهش میاین مسأله شود که رنگ میو شوهر نسبت به هم کم

  .گردد می کیفیت رابطه جنسی پایین آمدن

هاي کارآمد هیجانی را هم نیز هاي ناکارآمد، سبکهاي تنظیم شناختی هیجان عالوه بر سبکسبک

ت از لحاظ مفهومی در مقام قیاس با هیجان پذیري منفی توسعه بعد هیجان پذیري مثب. گیرددر بر می

افراد با .  پدیده هاستیافته است و بیانگر واکنش هاي مثبت در برابر رویدادها، تفسیر خوشبینانه از

پذیري مثبت باالتر در مقایسه با افراد داراي هیجان پذیري منفی احتماال حاالت مثبت و پویایی هیجان

تري را بروز می دهند، دیدگاه مثبت تري به خود دارند و بر جنبه هاي مثبت موقعیت  بیشهاي احساس

تمرکز دارند، همچنین این افراد این توانایی را دارند که صحنه زندگی زناشویی را براي خود دلچسب 

 تواند معلولروابط زناشویی بپردازند که این دلگرمی و نشاط روحی میبه سازند و با نشاط بیشتري 

 هیجان تنظیم مثبت راهبردهايبنابراین قابل توجیه است که گفته شود، .  مثبت فرد باشدهاي هیجان

هیجان  يبرانگیزاننده بالقوه درموقعیت فشارهاي هیجانی منظورکاهش به فکري، هاي روشسبب تغییر 

 مدل تنظیم اخیراً .گرددمی هیجانی منفی هايتجربه و بیانگر رفتارهاي کاهش به شود و منجرمی

 به منجر که راهبردهایی عنوان به مجدد را مثبت تمرکز و مثبت ارزیابی) 1998( هیجانی گروس

 .دهدمی نشان شوند، می هیجان برانگیزاننده ي محرکهاي به مثبت هیجانی و هاي جسمی پاسخ

 توجه ارتها،مه این آموزش نیز به  روانشناختی و بهسازي زندگیهاي اختالل شناختی در درمان همچنین

ها با سطح مطلوب از کیفیت زندگی زناشویی دور از این وجود رابطه مثبت بین این مهارت بنابر. کنند می

 آنهابه کند تا نگرش به زندگی داشته باشند و ها به زوجین کمک میانتظار نیست، زیرا که این مهارت

یجاد کنند و با حس همدلی با یکدیگر روابط انگیزي را در خانواده ادهد فضاي شاد و دلاین امکان را می

صمیمانه برقرار نمایند و با عشق و عالقه بیشتري پذیراي مسائل جنسی باشند و به تبع آن سازگاري و 

لذا دور از انتظار نیست که این راهبردها دلزدگی زناشویی را . رضایت زناشویی باالیی را تجربه نمایند

 هاي تعارض و مشکالت زناشویی به عنوان یک مانع عمل کند و گیري اختالفکاهش دهد و در شکل

 زناشویی، بهبود کیفیت روابط زناشویی هاي تعارضزناشویی را در بین زوجین کمرنگ سازد و با کاهش 

  .را ارتقا بخشد
 

  گیري نتیجه

شناختی هیجان عاملی مهم در کیفیت زندگی زناشویی است بنابراین جهت بهبود هاي تنظیمبکس

هاي تنظیم شناختی مثبت تقویت گردد و بایست سبکیفیت زندگی و روابط زناشویی صحیح میک



سهرابی، درعلی  46

هاي تنظیم شناختی منفی کاهش یابد و همچنین جهت بهبود روابط جنسی زناشویی الزم است  سبک

  . زناشویی زوجین کمرنگ گرددهاي تعارضکه 

داري در رابطه بین   گري معنا  واسطهدر مجموع نتایج پژوهش نشان داد که تعارضات زناشویی، نقش 

بدین ترتیب که هر چه همسران از .نماید هاي تنظیم شناختی هیجان و کیفیت رابطه جنسی ایفا میسبک

سبکهاي پردازش مثبت تري  استفاده نمایند میزان بروز تعارضات زناشویی مابین انها کاهش می یابد و 

فیت روابط جنسی مابین زوجها می گردد با توجه به این به دنبال آن کاهش تعارضات موجب افزایش کی

نتایج پیشنهاد میشود با آموزش سبکهاي تنظیم هیجانی مثبت به زوجها در قالب آموزشهاي پیش از 

ازدواج و برنامه هاي زوج درمانی موجب کاهش تعارض ما بین همسران و ارتقاء سطح سالمت زوجین از 

با توجه به اهمیت متغیر کیفیت جنسی و کمبود ادبیات پژوهش .رداختطریق ارتقاء کیفیت روابط جنسی پ

پیرامون آن توصیه میشود محققان پژوهشهاي بیشتري در رابطه با این متغیر با دیگر متغیرهاي 

از جمله محدودیتهاي اجراي این پژوهش اجراي آن در زوجین مراجعه کننده به .روانشناختی انجام دهند

ه دامنه واریانس را محدود میکرد به همین دلیل به محققان توصیه می شود این مراکز مشاوره بوده ک

 .مدل را گروههاي عادي اجرا نمایند

 گرفته است، لذا در تعمیم نتایج به گیري غیرتصادفی به روش نمونهبا توجه به اینکه این پژوهش 

اختی هیجان در کیفیت رابطه هاي تنظیم شن نقش سبکبه باتوجه. سایر جوامع باید احتیاط صورت گیرد

هاي کارآمد تنظیم هاي آموزشی جهت ارتقاي سبکها و دورهشود که طرحجنسی زوجین پیشنهاد می

همچنین با توجه به . هاي ناکارآمد هیجانی در بین زوجین برگزار گرددشناختی هیجان و کاهش سبک

گردد که با توزیع ن پیشنهاد می زناشویی و کیفیت رابطه جنسی زوجیهاي تعارضرابطه منفی بین 

ها به خودآموزي مسائل زناشویی هاي رایگان آموزش زندگی زناشویی در بین خانوادهديها و سیکتاب

بخشی را تجربه کمک شود تا زوجین با فراگیري نحوه صحیح معاشرت زناشویی زندگی مثبت و لذت

 . بد در بین آنها کاهش یاهاي تعارض و هاي اختالفنمایند و 

  

  منابع

رابطۀ رضایت جنسی، سالمت عمومی و رضایت زناشـویی         ). 1388(بخشایش، علیرضا و مرتضوي، مهناز      

  . 73-85، 4، 3، فصلنامه روانشناسی کاربردي .در زوجین

بررسـی  ). 1387( سن حـ ، و عـشایري اظمکید سـ ؛زاده طباطبـایی  رسـول رویز؛پ,  آزاد فالحعفر؛ج, حسنی

هـاي علـوم   تـازه .  هیجان براساس ابعاد روان نژندگرایی و بـرون گرایـی          راهبردهاي تنظیم شناختی  
  .1-13 ،10 شناختی،

 دشواري در رابطه بین سبک هاي دلبستگی و). 1390(محمدي، مسعود؛ فرنام، رابرت و محبوبی، پریسا 
فـصلنامه علمـی پژوهـشی زن و        ،  تنظیم هیجانی بارضایت زناشویی در معلمـان زن جزیـره کـیش           
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