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چكیده

هدف پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانوادههای
دارای اختالف شهر کرمانشاه است .روش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده های
پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل
تمام زوجین دارای اختالف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال  1398میباشد .حجم نمونه
بر اساس روش نمونهگیری در دسترس  30زوج (گروه آزمایش  15زوج ،گروه کنترل 15زوج) برآورد
شد .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی ویشمن و همکاران (،)2009
پرسشنامه انسجام روانی فلنسبرگ و همکارانش ( )2006می باشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو
سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تفاوت میانگین بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده
گردید .نتایج نشان داد آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی زناشویی در خانوادههای دارای اختالف شهر
کرمانشاه اثربخش بوده است .همچنین آموزش خودتنظیمی هیجانی موجب کاهش آشفتگی زناشویی در
خانواده های دارای اختالف زناشویی شهر کرمانشاه می شود.
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مقدمه
ازدواج بهعنـوان یکـی از رویدادهـای مهـم و حیاتـی در زندگـی روزمره افـراد جامعه اسـت که عالوه
بـر پاسـخگویی بـه نیازهای عاطفی و جنسـی فرد ،نیازهـای اقتصـادی ،ارتباطات اجتماعـی و فرهنگی
او را نیـز تنظیـم میکنـد و بـه خاطـر اهمیـت و تأثیری کـه دارد ،بهعنـوان هنجاری پذیرفته شـده در
تمامـی کشـورهای دنیا بهحسـاب میآیـد (یاری نسـب و همـکاران .)1394 ،بنابرایـن ازدواج به عنوان
یکـی از عوامـل موثـر در سلامت جامعـه و خانـواده بسـیار مورد توجـه اسـت .چراکه جامعه سـالم در
گـروی خانواده سـالم اسـت و تشـکیل یک خانواده سـالم نیز از طریق پیوند زناشـویی یـا همان ازدواج
صـورت میگیرد (صیـدی.)1399 ،
امـا سلامت و پویایـی خانـواده ریشـه در بهداشـت روان ،انسـجام روانـی و شـادابی زوجیـن دارد و
بهداشـت روانـی آنهـا به نحوه تفکر ،احسـاس و عمـل آنها بسـتگی دارد (بروکر ،پاول ،سـیردیفیلد،1
)2020؛ بنابرایـن ،روابـط نامناسـب زوجیـن تأثیرات مخربی بر روان و جسـم آنها میگـذارد و فرصت
برقـراری رضایتبخـش و سـازگارانه را کاهـش میدهـد (مارتیـن ،اسـتاگرس ،اندرسـون .)2016 2از
آنجاکه سلامت زوجین و حفظ روابط زناشـویی در گروی انسـجام روانی اسـت،مطالعه انسـجام روانی
در ایـن نهاداجتماعـی اهمیت مـی یابد.
نوسـیتل و همکارانـش )2017( 3انسـجام روانـی بهعنـوان یـک سـازه شـخصیتی دارای سـه مؤلفـه
اسـت کـه عبـارت اسـت از :ادراکپذیـری ،کنترلپذیـری و معناداری .افـراد دارای حس انسـجام روانی
قـوی در مقابـل اسـترس بسـیار مقاوم و سـختکوش هسـتند (نوسـیتل و همکاران .)2017 ،احسـاس
انسـجام روانـی کیفیـت زندگـی و روابـط زوجین را بـاال میبرد (کیـم و کانگ .)2015 ،4حس انسـجام
بهعنـوان سـازهای کـه جهتگزینـی کلـی فرد نسـبت بـه زندگـی و احسـاس اعتمـاد و پویایـی مداوم
فراگیـر را در زندگـی و دنیـای پیرامـون وی نشـان میدهد و باعث میشـود تا افراد تحریـکات درونی و
بیرونـی دریافـت شـده در زندگـی را بهصـورت سـازمانیافتهتر ،پیشبینیتـر و توضیحپذیـر تـر ادراک
نماینـد (نوویـکا و همـکاران )2016 ،5محققـان بـر این باورند که از طریق حس انسـجام قـوی میتوان
توجیـه کـرد کـه چـرا فردی میتوانـد با میـزان باالیی از تنـش مقابله نموده و سـالم بماند (ماکسـنس
و الزارویـز2016 ،6؛ افشـاری و فتحی.)1397 ،
ایـن جهتگیـری شـخصی بهعنـوان یـک منبـع درونـی بـر سلامت جسـمانی و روانی تأثیـر مثبت
میگـذارد و ایـن احسـاس بـه معنـای احساسـی نافـذ ،پایـدار و پویـا از ایـن اسـت کـه رویدادهـای
زندگـی قابـل درک ،سـاختاریافته و قابـل توضیـح میشـوند (مدهـو و همـکاران .)2019 7،در واقـع
احسـاس انسـجام بـه عنـوان توانایـی فـرد در تشـخیص اسـترسهای زندگـی و بهـره بـرداری کارآمد
و اثربخـش از منابـع مقابلـهای بـا اسـترسهای زندگـی و نگهـداری سلامتی اسـت .انسـجام روانـی به
بیـان یـک جهتگیـری کلـی که تا چه حـد فـرد دارای احسـاس اطمینان فراگیـر ،با ثبات و پویاسـت
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تـا محرکهـای درونـی و بیرونـی در طـول زندگـی را سـاختار یافتـه ،قابل پیـش بینی و شـفاف بداند و
منابـع الزم را بـرای رویارویـی بـا ایـن محرکها را در دسـترس انـگارد ،میپـردازد (درسـخوان و وزیری،
 .)48 :1395امـا زمانهایـی پیـش میآیـد کـه زوجیـن دچـار آشـفتگیها و ناسـازگاریها در تعامالت
میشـوند و انسـجام روانـی خانـواده برهـم میخـورد و آرامـش درونـی جـای خـود را بـه آشـفتگیهای
هیجانـی میدهد.
بنابرایـن آشـفتگی زناشـویی یکـی از عواملـی اسـت که میتوانـد روابط خوب و سـازگاری زناشـویی
را خدشـهدار کنـد ،تـا حـدی کـه روابـط زوجیـن را تـا سـر حـد طلاق سـوق میدهـد (هالیـگان و
ناکـس .)2014 ،1آشـفتگی زناشـویی نوعـی احسـاس نارضایتـی از زوجیـن نسـبت بـه روابـط زوجین
اسـت بهطوریکـه نارضایتـی بهشـدت از یـک زوج بـه زوج دیگر سـرایت میکنـد (هالفـورد.)2001 ،2
زوجیـن آشـفته توافـق کمتـری در میـزان اختالفشـان دارنـد ،رفتارهـای منفیتـر و پرخاشـگرانه تـز
فیزیکـی از خـود نشـان میدهنـد .بیشـتر تمایـل دارنـد که درگیر مسـائل خـود و ردوبدل کـردن گله
و شـکایت باشـند کـه بهنوعـی نشـاندهنده ضعـف شـنیداری ضعـف مهـارت اعتباربخشـی به همسـر
اسـت .مطالعـات نشـان داده اسـت کـه زوجینـی از هـم جـدا میشـوند یـا طلاق میگیرند ابتـدا یک
دوره آشـفتگی را تحمـل و سـپس بـه جدا شـدن فکـر میکنند (رسـتمی .)1399 ،در رابطـه با اهمیت
آشـفتگی در صدمـه رسـاندن بـه پایـداری ازدواج زوجیـن بردیت و همـکاران )2017( 3بیـان میدارند
طلاق پیامـد شـکلگیری یـک دوره آشـفتگی زناشـویی بیـن زوجیـن اسـت (خانجانـی و همـکاران،
 .)1397براسـاس پیامدهـای منفـی کـه آشـفتگی دارد روانشناسـان و کارشناسـان خانـواده را بـرآن
داشـته کـه بـه دنبـال تقویـت توانمندیهـای زناشـویی و اصلاح رفتارها و تفکـرات منفـی در رابطه با
ارتبـاط زناشـویی باشـند .به همین علـت رویکردهای مختلف آموزشـی را برای پایداری بنیان و اسـاس
زندگـی زناشـویی پیشـنهاد کردهانـد .یکـی از این رویکردهای آموزشـی کـه اثربخشـی آن در مطالعات
گوناگـون بـه اثبات رسـیده اسـت .آموزش خودتنظیمی اسـت .بر اسـاس ایـن مدل درمانـی ،هیجانات
خودبهخـود ظرفیـت ذاتـی سـازگارانهای دارنـد کـه اگـر فعـال شـود میتوانـد بـه زوجین کمـک کند
تـا مواضـع هیجانـی و ابرازگرایـی ناخواسـته خـود را تغییـر دهنـد (پالمـر .)2011 4،ایـن آموزشها به
زوجیـن کمـک میکنـد تا احساسـات ،تعقلات ،انگیزههای خـود را تنظیـم و کنترل کننـد و از طریق
تنظیـم کـردن روابـط زوجیـن رابطـه و پایـداری زندگی آنـان را حفـظ میکند (صیـدی.)1399 ،
آمـوزش خودتنظیمـی ،فعالیـت یـا فرآینـدی اسـت که به سـبب آن فـرد ،اهدافـی را بـرای تغییر در
نظـر میگیـرد و سـپس در جهـت بازبینـی و تنظیـم شـناخت تلاش میکنـد ،بهگونـهای کـه اهـداف
شـخص ،انگیـزش و رفتـار او را تعییـن میکنـد .تنظیـم هیجـان بهصـورت فرآیندهایـی کـه از طریـق
آن ،افـراد میتواننـد بـر اینکـه چـه هیجانـی داشـته باشـند و چـه وقت آنهـا را تجربـه و ابـراز کنند
توصیـف شـده اسـت (قربانـی و فوالدچنـگ .)1394 ،آمـوزش خودتنظیمـی شـامل ویژگیهای شـروع،
وضعیـت ،توجـه ،ارزیابـی و پاسـخ میباشـد به طـوری افرادی که مشـکل عاطفـی دارنـد از راهکارهای
تفکـر وسواسـی ،نگرانـی ،اجتنـاب و غیـره از آن اسـتفاده میکننـد (اچـوارزر .)2015 5،از دیدگاه کول
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و همـکاران ( )2011خـود تنظیمـی بهعنـوان کوشـشهای روانی در مهـار وضعیت درونـی ،فرآیندها و
2
کنشهـا بـرای دسـتیابی بـه هدفهای باالتـر تعریف میشـود (کول ،لـوگان ،والکـر .)2011 ،1شـانک
( )2005بـه نقـل از امانـی و اربابی ( )2020بیان میکنند که خودتنظیمی بخشـی از فرآیند سـاختاری
فعـال اسـت کـه از طریـق آن افـراد اهدافی را بـرای یادگیری خود تعیین میکنند ،سـپس میکوشـند
تـا شـناخت ،انگیـزش و رفتارشـان را نظارت ،تنظیـم و گواه کننـد (امانی ،اربابـی.)2020 ،
تنظیـم هیجانـی ریشـه در مطالعـه دفاعهای روان شـناختی ،اسـترس و مکانسـیمهای مقابله ،نظریه
دلبسـتگی و نظریـه هیجـان دارد .بـر مبنـای رویکـرد کارکرد گرایـی ،هیجانـات از آن جهت کـه غالباً
پاسـخی سـازگارانهای بـه مشـکالت و موقعیـات هسـتند ،تکامـل یافتهانـد .نظریههـای هیجانـی بـر
اهمیـت هیجانـات در بروز پاسـخهای حرکتـی ،فیزیولوژیکی و رفتاری ،تسـهیل سـازی فرآیند تصمیم
گیـری ،تقویـت حافظـه و تعاملات بیـن فـردی تأکیـد دارنـد ،با ایـن وجود هیجانـات همـان طور که
میتواننـد کمـک کننـده باشـند و سـبب تسـهیل فرآیندهـا گـردد ،میتوانند آسـیب رسـان نیز باشـند.
هیجانـات زمانـی کـه به گونهای و یا شـدت نامناسـب ،نـا مرتبط با بافت مـورد نظر و پایـداری طوالنی
مـدت بـروز کنند ،مشـکل سـاز تلقی میشـوند .منظـور گـروس از تنظیم هیجانـی ،ایجـاد فرآیندهایی
اسـت کـه هیجانـات بـا اسـتفاده از آنهـا خـود را تنظیـم میکننـد .بـا ایـن وجـود تنظیـم هیجانـی بـه
فرآیندهـای اشـاره دارد کـه بـر هیجانـی کـه ما تجربـه میکنیم ،زمـان و نوع تجربـه و نحو بـروز آن اثر
دارد (پارسـامنش ،کراسـکیان ،حکمی ،احـدی.)1397 ،
خودتنظیمـی از نظـر برادفـورد و بـل )2017( 3شـامل راهبردهـای مختلـف برنامهریـزی ،نظـارت و
تنظیـم اسـت ایـن راهبردهـا بهصـورت خـود نظارتـی ،خویشـتننگری و خـود قضاوتی نقـش محوری
در خودتنظیمـی زوجیـن دارنـد و از طریـق ارتقـای مؤلفههـای شـناختی ،مدیریـت منابـع و باورهـای
انگیزشـی در تعامـل زوجیـن میـزان توانایی آنان را باال میبرد (پورمحمد ،اسـماعیل پـور1394 ،؛ زنگی
آبـادی ،صادقـی ،قدم پـور.)1398 ،
رویکردهـای تنظیـم هیجـان میتواننـد میـزان آشـفتگی هیجانـی را از طریـق محکـم کـردن رابطه
بیـن زوجیـن کاهـش دهنـد .رویکردهای تنظیـم هیجان بـه عنوان یـک حمایت کننده قوی احسـاس
اعتمـاد دو طرفـه را بیـن زوجیـن بـه وجـود مـیآورد و به طوریکـه به آنهـا کمک میکنـد در مواقع
آشـفتگی دچار کشـمکش نشـوند .بنابرایـن رویکردهای تنظیم هیجان عاملی نقشـی مهـم در پدیدایی
انسـجام روانـی و کاهـش آشـفتگیها دارد .آشـفتگی زناشـویی تحـت عنـوان احسـاس نارضایتی یکی
از زوجیـن نسـبت بـه روابـط زناشـویی تعریـف میشـود کـه تعریف فـوق از آشـفتگی رابطه ،مسـتلزم
نارضایتـی یکـی از زوجیـن اسـت ،امـا نارضایتـی کـه بهشـدت از زوج بـه زوج دیگـر سـرایت میکنـد.
زوجیـن آشـفته توافـق کمتـری بر سـر همـه مصائـب دارنـد ،رفتارهـای منفـی و پرخاشـگرانهتر حتی
در حـد فیزیکـی و بعـد از یـک مـدت تحمـل به جدایـی میپردازنـد (بردیـت و همـکاران .)2017 ،4با
عنایـت بـه مطالـب گفتـه شـده میتوان گفـت آموزشـهای تنظیـم هیجانی به عنـوان یـک فرآیند مهم
بـرای اثربخـش درمانـی زوجیـن منجر به توسـعه سـبکهای دلبسـتگی امنتـر ،تقویت همدلـی آنها و
1. Cole. Logan, & Walker
2. Schlechty,
3. Bradford, Bell
4. Bradt
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تدویـن الگوهـای ارتباطـی و تعاملـی جدیـد در زوجیـن میشـود و از پیامدهای منفی مانند آشـفتگی،
عـدم انسـجام روانـی جلوگیـری میکنـد .ایـن آموزشـها میتوانـد به عنـوان راهـکاری درمانـی و یاری
دهنـده نظـام خانـواده را منسـجم و تحمل آشـفتگیها را بـرای آنان آسـانتر کند .در ادامه بـه مطالعاتی
اشـاره میشـود که مشـابه بـا این پژوهش اسـت.
فراهانـی و همـکاران ( )1397در مطالعات خود در مقایسـه اثربخشـی زوجدرمانی بـه روش خودنظم
دهـی و پذیـرش و تعهـد بهداشـت روانی زوجها نشـان دادنـد دو روش زوجدرمانی نظمبخشـی پذیرش
و تعهـد بـر بهداشـت روانـی زوجهـا اثردارنـد .همچنین نتایـج پژوهش امیدیفـر و همـکاران ()1395
نشـان دادنـد راهبردهـای تنظیم هیجـان ،دلزدگی زناشـویی و صمیمیت زوجیـن در دو گروه زوجین
یکـی و هـر دو شـاغل دارای تفـاوت معنـیدار اسـت و زوجیـن هـر دو شـاغل از راهبردهـای مثبـت
تنظیـم هیجـان و صمیمیـت زناشـویی کمتـر و راهبردهای منفی تنظیـم هیجان و دلزدگی زناشـویی
باالتـری نسـبت بـه زوجیـن یکـی شـاغل برخـوردار میباشـند .همچنیـن ،بیـن راهبردهـای تنظیـم
هیجـان و دلزدگـی زناشـویی ،راهبردهـای تنظیـم هیجـان و صمیمیـت زناشـویی و نیـز صمیمیـت
زناشـویی و دلزدگـی زناشـویی ،راهبردهـای تنظیـم هیجـان و صمیمیـت زناشـویی و نیـز صمیمیـت
زناشـویی و دلزدگـی رابطـه معنـادار وجـود دارد .مطالعـات حاجـی و طاهـری ( )1395نیـز بیانگر آن
بـود کـه بین احسـاس انسـجام روانـی ،تمایز یافتگـی وشـادکامی با کیفیـت زندگی معلمـان زن رابطه
چندگانـه وجـود دارد و هـم چنین احسـاس انسـجام روانـی و تمایز یافتگـی بهتریـن پیشبینی کننده
هـای کیفیـت زندگـی می باشـند.کریمیان ،زارعـی ،محمـدی ،انـدرو ( )1395در مطالعات خـود برای
آشفتگیزناشـویی راهـکار مداخلات زوج درمانـی را پیشـنهاد میدهنـد و معتقدنـد روشـهای درمـان
رفتـاری التقاطـی و تصمیـم گیـری مجـدد در بهبود آشـفتگی زناشـویی زوجین و حفظ دسـتاوردهای
درمانـی حتـی تـا دومـاه پـس از درمـان موفـق عمـل کردهانـد امـا زوج درمانـی رفتـاری التقاطـی به
نسـبت درمـان تصمیـم گیـری مجـدد موفقتـر عمـل کرده اسـت و تغییرات بیشـتری را سـبب شـده
اسـت .قربانـی و فـوالد چنگ ( )1394نیـز در رابطه با اثربخشـی خودتنظیمی بیـان میکنند که ارتباط
مثبـت و معنـاداری بیـن ابعـاد خـود تنظیمی و نیز تسـلط جمعی با بهزیسـتی روانشـناختی میباشـد
بـه شـکلی کـه از طریق مولفههـای خودتنظیمی اعـم از فراشـناخت ،انگیزش و تسـلط جمعی میتوان
تغییـرات بهزیسـتی را پیشبینـی کـرد .خالق خـواه ،گیوی و مرنـدی ( )1394در پژوهش در راسـتای
اثربخشـی زوج درمانـی خودتنظیمـی اذعان داشـتند که خـود تنظیمـی میتواند بهعنوان یـک برنامه
درمانی سـودمند در ارتقا سـطح رضایت زناشـویی و ابراز احساسـات مثبت در برابر همسـر به کار رود.
همچنیـن در راسـتای اثربخشـی خودتنظیمـی نتایج کارگر ،کیمیایی و مشـهدی ( )1393نشـان دادند
زوجدرمانـی خودنظـم بخشـی باعـث کاهـش آزار عاطفـی در بیـن زوجیـن میشـود و همچنیـن ایـن
رویکـرد آشـفتگی زناشـویی را در بیـن آنان بهطور معنـاداری کاهش میدهـد .قائدیفـر ،عبدالخدایی،
آقـا محمدیـان ،شـعرباف ( )1393در رابطـه بـا رابطـه خودتظیمـی و انسـجامروانی بیـان میکننـد که
ک دلبسـتگی ایمـن و خودتنظیمـی با میزان احسـاس انسـجا م روانـی رابطهی مسـتقیم و معنادار،
سـب 
و سـبکدلبسـتگی دوسـوگرا با احسـاس انسـجا م روانی و خودتنظیمی رابطهی منفی و معنادار دارند.
پژوهشـگرانی هـم ماننـد هافمـن ،ماتویس ،اراوینگ )2017( 1در پژوهشـی در اشـاره به انسـجام روانی
اذعـان داشـتند کـه درگیـری در محل کار ممکن اسـت بر انسـجام روانی خانـواده تأثیر منفـی بگذارد.
1. Ann Hergatt Huffman, Russell, Matthews, Louis, Irving
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در سـربازانی که متأهل هسـتند تعارضات و کشـمکشهایی که در طول دوران خدمتشـان وجود دارد
بـر پریشـانی روانشـناختی و آشـفتگی زناشـویی آنـان اثر میگذارد .رسـتمی خـو و پرندیـن ()1399
در مطالعـات خـود نشـان دادنـد آموزشهـای ذهـن آگاهـی منجـر بـه کاهـش تعارضـات زناشـویی و
افزایـش خودتنظیمـی و تحمل اشـفتگی زناشـویی در زوجین ناسـازگار میشـود .بخشـی پور ،شـجاعی
کالتـه بالـی ،بهجـت و فـوالدی ( )1399در مطالعـات خـود نشـان دادنـد روش زوج درمانـی پذیرش و
تعهـد منجـر بـه کاهش آشـفگی زناشـویی و نگرانـی اجتماعـی و افزایـش انعطافپذیری روانشـناختی
در زوجیـن متقاضی طالق شـد.
سـوپیا )2014( 1نیـز در اهمیـت رویکـرد درمانـی خودتنظیمـی بـرای زوجین معتقد اسـت که خود
تنظیمـی و آمـوزش آن میتوانـد بسـیاری از مشـکالت روانـی ،عاطفـی و رفتـاری زوجیـن را حل کند.
کیبـر کالـدول 2و همـکاران ( )2014نیـز در پژوهـش خـود در اشـاره بـه انسـجام روانـی نشـان دادند
کـه بیـن کنتـرل شـناختی ،انسـجام روانی و شـدت رویدادهای آسـیب زای گذشـته و انعطـاف پذیری
شـناختی و رفتـاری ارتباط وجـود دارد.
بـه طـور اجمالی ،سلامت جامعـه و ارزشهای اجتماعـی ،فرهنگی ،اقتصادی هر جامعـهای در گروی
سلامت خانـواده اسـت میزان عدم آشـفتگی زوجیـن را باید مدنظر داشـت و از طریق رویکـرد درمانی
تنظیـم هیجـان توانایـی زوجیـن را بـرای حفـظ این سلامتی باید قوی سـاخت .با توجه بـه پیامدهای
مثبتـی کـه از طریـق فاکتـور انسـجام روانـی حاصل میشـود و روابـط زوجیـن را تحکیمتر میسـازد،
اهمیـت آموزشـهای درمانـی بـرای تقویت آن و دور سـاختن این روابط از آشـفتگیهای بـرای پرهیز از
پیامدهـای منفـی آشـفتگی زناشـویی بهخصـوص در خانوادههـای دارای اختالف زناشـویی برجسـتهتر
میشـود؛ بنابرایـن ایـن پیامدهـای مثبـت و یاریگـر بـودن ایـن رویکـرد درمانـی مطالعـه ایـن موضوع
برجسـته میشـود .اهمیـت برجسـته انجـام ایـن مطالعـه در کاربـرد آن میباشـد یافتههـای حاصل از
ایـن پژوهـش میتوانـد خیلـی از خانوادههـا را کـه در حال از هم پاشـیدن یـا در اثر مشـکالت فراوان
دچـار آسـیبهای زیـادی در روابـط شـدهاند میتوانـد اثربخـش باشـد ،همچنیـن نتایـج ایـن پژوهش
میتوانـد مبنـا و بنیانـی بـرای پژوهشهـای بیشـتر در حوزه روانشناسـی خانواده و سـایر رشـته هایی
باشـد کـه در پـی برطرف سـازی مشـکالت خانواده و زوجیـن به عنـوان مولدهای اجتماعی میباشـند.
روش پژوهش
روش از لحـاظ هـدف کاربـردی و ازلحاظ شـیوه گـردآوری دادههای پژوهش نیمه آزمایشـی از نوع
پیشآزمـون -پسآزمـون بـا گـروه گواه بوده اسـت .جامعـه آماری پژوهش شـامل تمـام زوجین دارای
اختلاف زناشـویی مراجعـه کننـده بـه مراکز مشـاوره در سـال  1398میباشـد .حجم نمونه بر اسـاس
روش نمونهگیـری در دسـترس  30زوج (گـروه آزمایـش  15نفـر ،گروه کنترل نفر) میباشـند .مشـاوره
و دارای اختالفـات زناشـویی تعـدادی بهتصـادف انتخاب و سـپس این تعـداد ( 30نفر) بـه دو گروه 15
تایـی و هـر گـروه  15آزمایـش و گواه تقسـیم شـدند .معیـار ورود این افـراد ،مراجعـه کنندگانی بودند
کـه دارای مشـکالت زناشـویی بودنـد کـه در سـال  1398به ایـن مراکز مراجعـه کردند .قبل از شـروع
آموزشهـا از هـر دو گـروه آزمایـش و گـواه پیشآزمـون بـه عمـل آمـد و افـراد نمونه پرسشـنامههای
1. Sopiah.
2. Caldon
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تحقیـق را جـواب دادند این پرسشـنامهها شـامل:
الـف) مقیـاس آشـفتگی زناشـویی :ایـن مقیـاس بـرای سـنجش میـزان آشـفتگی زناشـویی توسـط
ویشـمن و همکاران ( )2009طراحی گردید که دارای  10سـوال و شـامل ابعاد (سـطح کلی آشـفتگی
زناشـویی ،عـدم رضایـت جنسـی ،باهـم گذرانـدن وقـت ،ارتبـاط عاطفـی و ارتبـاط معطـوف بـه حـل
مسـاله) اسـت .اشـنایدر میـزان پایایـی ایـن پرسشـنامه را  0/82گـزارش داده و حسـینیان و همکاران
( 0/93 )1387گـزارش شـد .روایـی ایـن پرسشـنامه در ایـن پژوهـش مـورد تایید اسـتاد راهنمـا قرار
گرفـت .پایایـی ایـن پرسشـنامه از طریـق آلفـای کرونبـاخ  0/83گزارش شـد.
ب) پرسشـنامه انسـجام روانی فلنسـبرگ :این پرسشـنامه برای سـنجش میزان انسـجام روانی توسـط
فلنسـبرگ و همکارانـش در سـال  2006بـر اسـاس نسـخه اولیـه آنتونووسـکی ،تجدیدنظـر شـده و مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .پرسشـنامه دارای  35سـوال بـه صـورت  3یا  5گزینهاي طراحی شـده اسـت.
این پرسشـنامه متشـکل از سـه زیر مقیاس فهمپذیري (توانایی درك) ،توانایی مدیریت و معناداري اسـت
کـه در نسـخه ترجمهشـده ،زیرمقیاسهـا مشـخص نشـدهاند .بـرای بررسـی اعتبار ایـن پرسشـنامه آلفای
کرونبـاخ در دو پژوهـش بـه ترتیـب  %87/4و  %86/2گـزارش کـرده اسـت .روایـی ایـن پرسشـنامه در این
پژوهـش مـورد تاییـد اسـتاد راهنمـا قـرار گرفت و پایایـی آن از طریـق آلفـای کرونباخ  0/86گزارش شـد.
پـس از گـردآوری دادههـای مـورد نظر گروه آزمایش در  10جلسـه  60دقیقهای طی یک پیگیری
یکماهـه تحـت آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی قـرار گرفتنـد و گـروه گواه هـم هیچگونه آموزشـی را
دریافـت نکردنـد .بـرای اجـرای این آموزش از جلسـات آموزشـی برادبـری و تراویس ( )1999اسـتفاده
شـد .تعداد و محتوای جلسـات در جدول زیر شـرح داده شـده اسـت.
جدول  :1خالصه جلسات آموزش خودتنظيمي هيجاني (برادبری ،تراویس.)1999،
محتوای جلسات

تعداد جلسات
اول

 آشنایی اعضاء گروه از همدیگر و روانشناس -اهمیت خودتنظيمي هيجاني

دوم

 -شناخت و بیان هیجان

سوم

 -درک علل و پیامدهای هیجان

چهارم

 -سودمندی تنظیم و کنترل هیجان

پنجم

 -شیوههای تنظیم هیجان

ششم

 -کنترل هیجان

هفتم

 -تنظیم هیجان دیگران

هشتم

 -نگاهی دوباره به شیوههای درست برخورد با هیجان و پیامدهای آن

نهم

 -گفتگوی پایانی

دهم

 -جمعبندی

سـپس در پایـان دوره آموزشـی مجـددا ً از هـر دو گـروه آزمایـش و گـواه پسآزمـون بـه عمـل آمد.
در پایـان از آنـان پسآزمـون گرفتـه شـد تا میـزان اثربخشـی آمـوزش خودتنظیمی هیجانی مشـخص
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گـردد دادههـای بهدسـتآمده از طریـق نرمافـزار آمـاری 20 SPSSمـورد تجزیـهو تحلیل قـرار گرفتند.
بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا از دو سـطح آمـار توصیفی (درصـد ،میانگیـن و انحراف اسـتاندارد) و آمار
اسـتنباطی جهـت تفـاوت میانگیـن بیـن گروههـا از آزمون تحلیـل کواریانس اسـتفاده گردیـد .الزم به
ذکـر اسـت بـرای نرمـال بودن دادههـا بهعنـوان پیشفرض آمـاری از آزمـون کالموگروف-اسـمیرونوف
اسـتفاده شـد و نرمـال بـودن دادهها مـورد تایید قـرار گرفت.
یافتههای پژوهش
فراوانـی و درصـد فراوانـی آزمودنـی هـای در گروه کنترل بر حسـب سـن به پنج گروه تقسـیم شـده
انـد .گـروه  20-23سـال  5نفـر (16/66درصد) ،گروه  23-27سـال 9نفـر ( 20درصد) ،گـروه 28-31
سـال  8نفـر ( 30درصـد) و گـروه بـاالی  30سـال  8نفـر ( 22/33درصد) کـه در مجمـوع  30نفر می
باشـند کـه نمونه پژوهش را بر حسـب سـن شـامل شـده اند.
فراوانـی و درصـد فراوانـی آزمودنیهـای مـورد مطالعـه در گـروه آزمایش به پنج گروه تقسـیم شـده
انـد .گـروه  20-23سـال  5نفـر (16/66درصـد) ،گروه  23-27سـال  9نفر ( 20درصـد) ،گروه 28-31
سـال  10نفـر (22/33درصـد) و گـروه بـاالی  30سـال  9نفر ( 30درصـد) که در مجمـوع  30نفر می
باشـند کـه نمونـه پژوهش را بر حسـب سـن شـامل شـده اسـت .افـراد زن در گـروه آزمایـش  7نفر و
تعـداد  8نفـر زن در گـروه گـواه قرار دارنـد ،همچنین در گـروه آزمایش  8نفر مرد در گـروه گواه  7نفر
مـرد قـرار دارد .تعـداد افـراد زن در گـروه آزمایـش  7نفر و تعـداد  8نفـر زن در گروه گواه قـرار دارند،
همچنیـن در گـروه آزمایـش  8نفـر مـرد در گـروه گـواه  7نفـر مرد قـرار دارد .افـراد گـروه آزمایش از
نظـر تحصیلات ،تعـداد  2نفـر کمتر از دیپلـم 4 ،نفر دیپلم 2 ،نفر فـوق دیپلم 3 ،نفر لیسـانس و چهار
نفـر فـوق لیسـانس قـرار دارد و در گـروه گـواه از نظر تحصیلات  1نفر کمتـر از دیپلم 5 ،نفـر دیپلم،
 3نفـر فـوق دیپلـم 3 ،نفـر لیسـانس و  3نفر فوق لیسـانس می باشـند.
جدول :2شاخصهای توصیفی در متغیر انسجام روانی
انسجام روانی

آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

گروه آزمایش

پیش آزمون
پس آزمون

13/83
27/08

3/51
5/42

0/22
0/32

-1/15
-1/29

16
19

29
35

گروه کنترل
آشفتگی زناشویی
آزمایش
کنترل

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

15
16/17

31/25
17/12
29/25
28/83

2/53
3/15
4/08
3/14
4/61
4/93

0/15
-0/32

-1/35
0/21

-1/20
-./98

./94
./21

-./74
-./11

./89
1/09

10
11
23
14
25
23

19
19
35
19
27
25

در جـدول  5شـاخصهای میانگیـن ،انحـراف اسـتاندارد ،کجی و کشـیدگی در متغیر انسـجام روانی
و آشـفتگی زناشـویی مالحظه میشـود.
بـرای اسـتفاده از آزمـون تحلیـل کواریانـس بایـد چهار شـرط اساسـی رعایت شـود -1 ،خطی بـودن رابطه
پیـش آزمـون و پسآزمـون  -2همگنـی واریانس متغیرها  -3اسـتقالل دادهها و  -4کمی بودن متغیر وابسـته.
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بـرای اسـتقالل دادههـا از آنجا که هـم انتخاب افراد نمونه و هـم انتصاب افراد نمونـه در گروهها ،تصادفی
اسـت ،لذا میتوان ادعا داشـت که دادهها از هم مسـتقل هسـتند و لذا اسـتقالل دادهها رعایت شـده اسـت.
در مـورد کمـی بـودن متغیر دادههـا از آنجا که ابزار تحقیق طوری اسـت که همه متغیرهای وابسـته ،کمی
(باطیـف لیکـرت) ارزیابی شـده اسـت ،لذا این فرض نیز رعایت شـده اسـت .درخصوص دو فـرض دیگر نیز
بـرای خطـی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون از آزمون موخلی اسـتفاده شـده اسـت
جدول  :3آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

میانگین مجذورات

مقدار معناداری

خودتنظیمی

30/07

2

15/04

3/05

.0/10

انسجام روانی

29/81

2

42/40

3/19

0/07

آشفتگی زناشویی

25/50

2

3/25

3/59

0/22

بـا توجـه بـه مندرجـات جدول  F ،3بدسـت آمـده و مقدار معنـاداری بزرگتر از  0/05نشـان میدهد
مفروضـه خطـی بـودن رابطه بین پیـش آزمونها و متغیر مسـتقل برقرار اسـت.
جدول  :4آزمون لون به منظور بررسی همگنی واریانسها
متغیر

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

مقدار معناداری

خودتنظیمی

./75

2

58

0/49

انسجام روانی

1/24

2

58

0/30

آشفتگی زناشویی

0/99

2

58

0/38

بـا توجـه بـه مندرجـات جـدول  4شـرط همگنـی واریانسهـا در همه متغیرهـا معنادار نمیباشـد،
بنابرایـن پیـش فـرض همگنـی واریانسها برقرار باشـد.
جدول :5تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین انسجام روانی در دو گروه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مدل اصالح شده

872/77

2

290/92

F
19/28

مقدار معناداری
./001

عرض از مبدا

46/15

1

46/15

3/06

./003

پیش آزمون

211/21

1

211/21

14

./001

گروه

75/04

2

375/52

24/890

./001

خطا

482/79

58

15/09

کل

14504

60

کل اصالح شده

1355/56

59
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بـه منظـور بررسـی اثـر مداخلـه بر افزایـش انسـجام روانـی و تعدیل اثـر پیش آزمـون بر پس آزمـون از
تحلیل کوواریانس اسـتفاده شـد که نتایج جدول  ،5نشـان میدهد متغیر مسـتقل (گروه) تأثیر معناداری
بـر متغیـر وابسـته (تعـداد خطاهـای درجاماندگـی) داشـته اسـت ( =24F/89و )001/.<P؛ بنابراین فرضیه
پژوهـش در سـطح معنـاداری  0/01بـا  %99اطمینـان پذیرفتـه میشـود؛ بنابرایـن آمـوزش خودتنظیمی
هیجانی موجب افزایش انسـجام روانی در خانواده های دارای اختالف زناشـویی شـهر کرمانشـاه میشـود.
جدول  :6تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین آشفتگی زناشویی در دو گروه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار معناداری

مدل اصالح شده

67/71

2

22/57

47/24

0/001

عرض از مبدا

0/39

1

./39

0/81

0/38

پیش آزمون

30/21

1

30/21

63/24

0/001

گروه

46/88

2

23/44

49/06

0/001

خطا

15/29

58

کل

252

60

کل اصالح شده

83

59

بـه منظـور بررسـی اثـر مداخله بر کاهش آشـفتگی زناشـویی و تعدیل اثـر پیش آزمون بـر پس آزمون
از تحلیـل کوواریانـس اسـتفاده میشـود کـه نتایج جدول  6نشـان میدهد متغیر مسـتقل (گـروه) تأثیر
معنـاداری بـر متغیـر وابسـته داشـته اسـت ( =F 49/06و )001/.<P؛ بنابراین فرضیه پژوهش در سـطح
معنـاداری  0/01بـا  %99اطمینـان پذیرفتـه میشـود؛ بنابرایـن آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی موجب
کاهش آشـفتگی زناشـویی در خانواده های دارای اختالف زناشـویی شـهر کرمانشـاه می شـود.
بحث و نتیجهگیری
بـر اسـاس نتایـج فرضیـه اول میتـوان گفـت آمـوزش خـود تنظیمـی هیجانـی موجـب افزایـش
انسـجام روانـی در خانوادههـای دارای اختلاف زناشـویی شـهر کرمانشـاه میشـود .بنابرایـن آمـوزش
خودتنظیمـی هیجانـی موجـب افزایش انسـجام روانی میشـود .این یافته بـا نتایج مطالعـات میکائیلی،
رحیمـی و صداقـت ( ،)1397سـوپیا ( ،)2014قربانـی و فوالدچنـگ ( )1394امیـدی فـر و همـکاران
( )1395سـلیمی و همـکاران ( )1395همخـوان میباشـد چراکـه آنـان نیـز معتقدنـد روش آمـوزش
خودتنظیمـی میتوانـد بـه زوجیـن دارای مشـکل کمـک کند و آنـان را سـازگارتر سـازد .در تبیین این
فرضیـه میتـوان گفـت آموزشهـای مهارتهـای خودتنظیمی از طریـق فرآیندهای تنظیـم هیجان به
زوجیـن کمـک میکنـد کـه بتواننـد به کنتـرل هیجانـات و انسـجام روانی خـود بپردازند ایـن مهارتها
بـه زوجیـن کمـک میکنـد از طریـق انسـجام بخشـیدن بـه هیجانـات از اینکـه چـه زمانـی هیجـان
داشـته باشـند و چـه زمـان آنهـا را تجربه کنند بـه انسـجام روانی برسـند .آموزشهای تنظیـم هیجان
از طریـق تویـت مهارتهـای ادراک پذیـری ،کنتـرل پذیـری و معنـاداری به زوجین کمـک میکنند تا
دارای حـس انسـجام قـوی در مقابـل آشـفتگیها و افسـردگیها داشـته باشـند و در برابـر چالشهای
زندگی مقاوم و سـختکوش باشـند .بر اسـاس عقیده آنتونوسـکی ( )1996آموزشهای تنظیم هیجانی
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احسـاس معنـاداری ،توانایـی یافتـن معنـا در زندگـی روزمره و مشـکالت پیـشروی را در فـرد تقویت
میکنـد و فـرد بـا ایـن تواناییهـا قابلیـت سـالم بـود در برابـر مشـکالت و بحرانهـا را پیـدا میکنـد.
بنابرایـن آموزشهـای خودنظیمـی میتواننـد میـزان انسـجام روانی زوجیـن را تحت تاثیر قـرار دهند.
در اسـتناد بـه ایـن امـر مطالعـات امیدی فـر و همکاران ( )1395اسـت کـه آموزشهـای خودتنظیمی
را بـرای سـازگاری زناشـویی و مولفههـای رضایـت زناشـویی ،همبسـتگی زناشـویی ،توافق زناشـویی و
ابـراز محبـت موثـر میدانـد .همچنیـن مطالعـات میکائیلـی ،رحیمـی و صداقـت ( )1397معتقدنـد که
خودتنظیمـی را برای افزایش بهزیسـتی و سلامت روانشـناختی موثـر میداند در نتیجـه این آموزشها
سلامت و بهزیسـتی زوجیـن را بـاال میبـرد و آنها انسـجام روانـی بیشـتری را تجربـه خواهند کرد.
نتایـج حاصـل از فرضیـه دوم بیانگـر ان اسـت کـه آمـوزش خودتنظیمـی هیجانـی موجـب کاهـش
آشـفتگی زناشـویی در خانوادههـای دارای اختلاف زناشـویی شـهر کرمانشـاه میشـود .ایـن یافتـه بـا
نتایـج امیـدی فـر و همـکاران ( )1395و یـو و همـکاران ( )2014همخـوان مـی باشـد چراکـه آنـان
معتقدنـد آمـوزش خودتنظیمـی مشـکالت سـازگاری زوجیـن را حـل و فصـل میکنـد .در تبییـن این
یافتـه میتـوان گفـت آمـوزش خودتنظیمـی از طریق تغییـر وضعیـت و روال زندگی زوجیـن میتواند
زوجینـی کـه دارای آشـفتگی هسـتند را کمـک کند تـا در مواقـع و موقعیتهای اسـترس زا هیجانات
خـود را کنتـرل کننـد و مقاومـت باالتـری داشـته باشـند .توانایـی مدیریـت احساسـات و هیجانات به
زوجیـن کمـک مـی کند تـا در مواجـه بـا موقعیتهـای خطـرزا و اسـترسزای مقاومت کننـد همانطور
کـه سـان و همکارانـش ( )2015در اسـتناد بـه ایـن امـر نشـان میدهنـد کـه خودتنظیمی مـی تواند
زوجیـن را بـرای مواجـه بـا موقعیتهـای اسـترس زای مقـاوم کنـد و میـزان تلاش آنهـا را بـرای مهار
اسـترس و هیجانـات منفـی بـاال ببرد .یـو و همکارانـش ( )2014معتقدنـد مداخالتی کـه هیجان مدار
هسـتند روابـط زوجیـن را را در زمینـه هـای کنتـرل هیجانهـای منفـی ،تعارضـات زناشـویی اصلاح
میکنـد و منجـر بـه بهبـود الگوهـای ارتباطی ،رضـای زناشـویی و صمیمیت زوجیـن میشـود .بنابراین
آموزشهـای خودتنظیمـی نقـش بسـیار مهمـی در اصلاح رفتارهـا و هیجانهـای منفـی دارد و از
طریـق بهبـود الگوهـای ارتباطـی میزان آشـفتگیهای آنـان را کاهش میدهـد .امیدی فـر و همکارانش
( )1395در اسـتناد بـه ایـن امـر بیـان میکننـد کـه راهبردهـای تنظیم هیجـان صمیمیـت زوجین را
افزایـش میدهـد و دلزدگیهـای بیـن زوجیـن را از بیـن میبـرد.
در حیـن انجـام پژوهـش ،محدودیتهایـی وجـود داشـت از جملـه ایـن محدودیتهـا انتخـاب یک
نمونـه از یـک مرکـز و یـک شـهر ممکن اسـت مسـئله روایـی و اعتبـار بیرونـی آن لطمه زنـد .دخالت
مسـتقیم پژوهشـگر و ارتبـاط مسـتقیم وی با نمونـه پژوهش در تمـام مراحل تحقیقات ،پژوهشـگر در
تفسـیر و هدایـت افـراد نمونـه و انجـام تحقیـق دخالت مسـتقیم داشـته اسـت ،شـاید این امـر دخالت
محقـق در نتایـج میزانی سـوگیری به سـمت تایید یا رد فرضیات ،وجود داشـته باشـد .دوره ی درمانی
درمـدت کوتاهـی انجـام گرفته اسـت کـه این دوره آموزشـی کوتـاه بـرای نتیجهگیری پیرامـون اثرات
درمـان نسـبتاً کوتـاه بوده اسـت .بـا توجه به کوتـاه بودن زمـان مطالعه امـکان انجام پیگیری از سـوی
پژوهشـگر امـکان پذیـر نبوده اسـت .درگیـری ذهنی و مشـغله زندگی بعضـی از افراد نمونـه دقت آنها
را در پاسـخگویی بـه پرسشـنامهها تحـت تاثیر قرار داده اسـت.
بـا وجـود محدودیتهایـی کـه وجـود داشـت پژوهـش حاضـر بـر اسـاس یافتـه هـای به دسـت آمده
پیشـنهاد مـی شـود که بروشـورها ،کتابهای آموزشـی ارایه شـود تـا خودتنظیمی بیشـتر در زوجین
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در جهـت کاهـش آشـفتگیها بـه عنـوان مکمـل آموزشهـای حضـوری مثمرثمـر باشـد .همچنیـن از
طریـق رویکردهـای نظـم جویـی به آنان انسـجام تفکـر و هیجان را بدهیـد تا آنان نحوه درسـت رهایی
از افـکار منفـی و جایگزینـی افـکار مثبـت بـه جـای منفی آنـان یـاد بگیرند تـا بتوانند روانی منسـجم
بـرای زندگـی بهتـر داشـته باشـند .آمـوزش مهارتهـای جایگزینـی به عنـوان یـک رویکـرد مقابلهای
بـرای تحمـل پریشـانیها ،جایگزینـی افـکار مثبـت بـه جـای افـکار منفـی و دوری از برهـم ریختگـی
فکـری میتوانـد بسـیار اثرگذار باشـد.
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