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 خالصه 

ي رابطه کنترل هیجاني و نظم جویي هیجان با رضایت زناشویي در هدف این پژوهش بررس: مقدمه

 ساله بود. 64-22زوجین 

پژوهش حاضر توصیفي تحلیلي از نوع همبستگي بود که جامعه آماری آن همه زوجین  روش کار:

نفر با روش نمونه گیری  679بودند.از میان آنان  1686ساله شهرستان تربت حیدریه درسال  22-64

(،نظم 1897،راجر و نشوورتصادفي انتخاب شدند.همه آنان پرسشنامه های کنترل هیجاني)  خوشه ای 

( را تكمیل 1898،رانهمكاو  نلسواو( و رضایت زناشویي) 2221همكاران، و جویي هیجان) گارنفسكي

تجزیه و   spss24  کردند.داده ها با روش رگرسیون چند گانه با مدل همزمان با کمک نرم افزار

 شدند. تحلیل

یافته ها نشان داد که نظم جویي و کنترل هیجاني توانستند به طور معناداری ودر جهت مثبت  :نتایج

کنترل تغییرات رضایت زناشویي زوجین را پیش بیني کنند. همچنین ابعاد کنترل هیجاني شامل  

هني، و نظم جویي شامل  سرزنش خود، نشخوار ذ  کنترل خوش خیمو  فكری، نشخوار پرخاشگری

ریزی، دیدگاه پذیری و ارزیابي مجدد و فاجعه آمیز پنداری توانستند  برنامه بر مجدد پذیرش، تمرکز

 (.P<24/2به طور معناداری تغییرات رضایت زناشویي زوجین را پیش بیني کنند )

ني با توجه به این یافته روانشناسان و مشاوران باید به ابعاد نظم جویي و کنترل هیجا نتیجه گیری:

 توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایي برای افزایش رضایت زناشویي زوجین طراحي و اجرا کنند.

 نظم جویي ؛ کنترل هیجاني؛رضایت زناشویي کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

خانواده به عنوان یكي از بنیادی ترین نهاد های اجتماعي در پي 

شناسان تاکید تشكیل زندگي زناشویي شكل مي گیرد،جامعه 

خانواده را موسسه یا . زیادی بر ازدواج و تشكیل خانواده دارند

نهاد اجتماعي معرفي کرده اند که ناشي از پیوند زناشویي زن و 

مرد است. از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان وجود تعامل 

سازنده و سالم میان انسان ها و برقرار نمودن عشق به همنوع و ابراز 

از رضایت زناشویي . (1) همدلي به یكدیگر است صمیمیت و

تعاریف مختلفي وجود دارد از جمله الیس رضایت زناشویي را 

با خشنودی،رضایت و لذت تجربه شده  مرتبطناشي از احساسات 

زن با شوهر دانسته و معتقد است نادیده گرفتن عالیق و طرز تفكر 

 یي مي شودطرف مقابل موجب دلسردی و ناکامي در رابطه زناشو

 يحالت روان کیرا  یيزناشو تی، رضا(2226امیلي استون)(. 2)

شخص  کیشده ازدواج با  و سود ادراک ها نهیکه هز داندي م

 ادیز نهیکه ادراک هز بیترت نیا . بهكندیخاص را منعكس م

را کاهش داده و ادارک  تیبر فرد در ازدواج، رضا شده لیتحم

یكي از عوامل  (.6ایش مي دهد )سود بیشتر متقابال رضایت را افز

مرتبط با رضایت زناشویي، نظم جویي هیجان مي باشد. نظم 

جویي هیجان فرایند هایي است که موجب تغییر یا تعدیل حالت 

در واقع نظم جویي هیجان شامل ایجاد  (.6هیجاني مي شود. )

پاسخ های هیجاني جدید یا تغییر آنها در خالل فرایند های نظم 

ا  ـم،  ادـندارتي  ـیسی  زاـا  مبنـهن هرچند هیجا(. 4است)نه  جویا

ي  ـماز  رـبرا  اها نین هیجااهایي که ه ر شیوـد  بـندرقااد  رـفا

ه  نامیدن نایيها نظمجویي هیجاتوان  ـیاد.  ـناراثیر  بگذـت، دـکنن

ل، ست که کنتراني وبیرو ني ی درویندهااشامل  فرد و شو

مسیر د را در عاطفي فری کنشهاوایر تغیو یابي ارزمسئولیت  

 هیجان نظم جویي(. 6ه دارد )بر  عهداف وی هدایافتن  تحقق 

 مدت برشدت، منظور اثرگذاری به که است دارهدف فرآیندی

نظم جویي  گیرد. راهبردهایصورت مي شدهتجربه هیجان نوع و

 دارند چگونگي تأکید مقابله شناختي یجنبه بر هیجان شناختي

 از حوادث منفي با مواجهه در فرد سیستم شناختي ابيارزی

 افراد حاصل رواني سالمت و است برخوردار باالیي اهمیت

 ارزیابي و تجارب هیجاني شناختي نظم جویي راهبردهای تعامل

باشد بنابراین پرداختن به آن مي زاتنش هایموقعیت از درست

 (.7اهمیت باالیي دارد )

نظم جویي شناختي هیجان بخش مهمي از از آنجا که راهبرد های 

زندگي هر فرد را به خود اختصاص مي دهد، تعجب آور نیست 

که آشفتگي در هیجان و تنظیم آن مي تواند موجب آسیب های 

رواني شود. پژوهش ها نشان مي دهد که بیماران مبتال به اختالل 

ی افسردگي قادر به بازداری اطالعات با بار منفي نیستند و از سو

دیگر سطوح تفكر منفي تكراری مثل نشخوار ذهني را افزایش مي 

یكي دیگر از عوامل مرتبط با رضایت زناشویي، کنترل (. 9دهند)

هیجاني مي باشد.بر حسب نظریه کنترل هیجاني،رویداد ها برای 

افراد درگیر در آنها به وسیله تغییر احساسات،تولید هیجان مي 

اس فرد و تفاوت بین آن احساس نمایند.هیجان کارکردی از احس

(. از کنترل 8) و عقیده ای است که به هویت فرد مربوط است

کول و همكاران هیجان تعریف های مختلفي ارایه شده است. 

( کنترل هیجان را به عنوان تغییراتي که مرتبط با هیجانات 2226)

هستند و به وسیله ی بعضي رخداد ها یا موقعیت ها فعال مي شوند 

تطبیق و ( 2221) 1(. بریدج،مارجي و زف12یف مي کنند )تعر

ها بستگي هیجان کنترلشناختي تا حد زیادی به سازگاری روان

واسطه یک آشفتگي هیجاني شناختي بهدارد. اکثر اختالالت روان

طور زیر بنایي یا کارکرد ها بهشوند و این آشفتگيمشخص مي

تنظیم (. به طور کلي 11گردد )هیجان مرتبط مي کنترلمعیوب در 

هیجان شامل کنترل هیجان و توانایي تنظیم حاالت رواني و روان 

( کنترل هیجان را به 1886(. تامپسون )12زیستي فرد است ) –

عنوان فرآیند های دروني و بیروني که عامل نظارت،  ارزش 

گذاری و تعدیل عكس العمل های هیجاني، مخصوصاً هیجان 

برای دستیابي به اهداف شخصي مي داند. هم های شدید و موقتي، 

چنین تنظیم شناختي هیجان مي تواند به عنوان مدیریت اطالعات 

بر انگیخته شده هیجاني با راهبرد های شناختي هشیار تعریف شود 

ی هادراهبر( در پژوهشي به مقایسه 1682حسني و همكاران). (16)

در همسران ی هیجاني هاوارهطرحنظم جویي شناختي هیجان و 

                                                           
1- Bridge,Margie & Zaff 
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مواد و افراد بهنجار پرداختند. نتایج نشان  سوءمصرف مبتالبهافراد 

داد که در راهبردهای نظم جویي شناختي سازش نایافته مالمت 

ی ، فاجعه سازی و مالمت دیگران و در نشخوار گرخویش ، 

بودن ،  کنترلرقابلیغی هیجاني نشخوار ذهني ، گناه ، هاوارهطرح

ای منطقي بودن ، میانگین نمرات همسران افراد سرزنش و تالش بر

 (.7مواد بیشتر از همسران افراد بهنجار است ) سوءمصرف مبتالبه

( در پژوهشي با عنوان تنظیم احساسات و 2214)1جینفر ریک 

رضایت از رابطه در زوجین بالیني به این نتیجه رسید که دسترسي 

توجهي برای مردان به استراتژی های تنظیم احساسات به طور قابل 

و زنان در رضایت رابطه تاثیر داشت . آگاهي از احساسات ، به 

طرز معناداری در مرداني که زنانشان تمایل به اهمیت داشتند ، 

ساره.آر.هولي ، کلودیا .ام.هاس ، لرن  (.16ارتباط منفي داشت )

چوی و لین بالش  در پژوهشي با عنوان افسردگي، تنظیم 

تقاضا / برداشت در هنگام درگیری صمیمي  احساسات و الگوی

زوج انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارتباط  246که بر روی 

و پیوستگي بین سطح افسردگي فرد با تمایل او به رفتار مخالف 

خواسته های شریكش ، کامال با دشواری در تنظیم احساسات 

ن تحقیق با توجه به این نظریات هدف از انجام ای رابطه دارد.

بررسي رابطه نظم جویي و کنترل هیجاني با رضایت زناشویي 

 است.

 روش کار

در این .پژوهش توصیفي تحلیلي از نوع همبستگي مي باشد 

پژوهش نظم جویي و کنترل هیجان متغیرهای پیش بیني و 

جامعه آماری این پژوهش  .رضایت زناشویي متغیر مالک بودند

 1686تربت حیدریه در سال  سال شهرستان 64-22کلیه زوجین 

زوجین بر  در این پژوهش برای انتخاب نمونه از میان کلیهبودند.

خوشه نمونه گیری شیوه نفر با  679 تعداد اساس جدول مورگان

منطقه  6بدین صورت که از بین  شدند.تصادفي انتخاب ای 

ساله به صورت  64-22مختلف شهر تربت حیدریه، زوجین 

نهایت نمونه پژوهش حاضر را تشكیل  تصادفي انتخاب و در

                                                           
1 Jennifer L. Rick 

به زن  198و  مرد 198تعداد  نفر، 678از میان این دادند که 

 شدند.عنوان نمونه انتخاب 

 ابزار پژوهش

 الف( پرسشنامه کنترل هیجان

پرسشنامه را تنظیم و  نیساختار اولیه ا  (1897)راجر و نشوور

ر نمودند.در نظ دیپرسشنامه را تجد  این (1897) انیراجر و نجار

 نظر شده به کار برده شده است دیپژوهش حاضر پرسشنامه تجد

آن  مولفه های .داردسوال  46 مولفه و 6پرسشنامه مذکور .

تا  14(، مهار پرخاشگری) 16تا  1بازداری هیجان ) ند از:.عبارت

( و مهار خوش خیم)  62تا  28(،نشخوارگری یا مرور ذهني) 29

دین نفر از نتوسط چ پرسشنامه . روایي این. ( 46تا  66

تایید گردیده روانشناسي بررسي و  سپس  و اساتید متخصصین

برای تعیین پایایي از  ،(1686)  يعقوبیپژوهش . در  .است

کل  یکه مقدار آن برا استفاده شدکرونباخ  یآلفا بیمحاسبه ضر

 ،یمهار پرخاشگر ،يجانیه یبازدار یها اسیمق ریو ز اسیمق

 %49، %77، %76، %72، %69بیبه ترت میمهار خوش خو  ینشخوارگر

 يهمسان یمذکور دارا اسیآن است که مق انگریبه دست آمد و ب

در پژوهش حاضر پایا یي ابعاد بازداری  باال و معنادار است. يدرون

هیجاني،کنترل  پرخاشگری،نشخوارگری،مهار خوش خیم و کل 

، 69/2، 72/2، 61/2کنترل هیجاني با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 محاسبه شد.2/ 72 و 77/2

 ب( پرسشنامه نظم جویی هیجان

 ماده است که 66مولفه و  8نسخه اصلي این پرسشنامه شامل 

 ارزیابي نحوة منظور به را آن (2221همكاران) و گارنفسكي

 زای استرس یا تهدیدکننده رخدادهای تجربة از بعد افراد تفكر

ازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از اند  . س ابداع کرده زندگي

طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت، منفي و کل 

گزارش کرده  86/2، 96/2، 81/2پرسشنامه به ترتیب برابر با 

در پژوهش حاضر پایایي ابعاد (. 2221اند)گارنفسكي و همكاران، 

نظم جویي و کل نظم جویي با روش آلفای کرونباخ در جدول زیر 

 نشان داده شده است.
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 ج( پرسشنامه رضایت زناشویی

( 1898) رانهمكاو  نلسواو توسط نریجا ناشویيز ضایتر پرسشنامه

(فرم کوتاهي از این پرسشنامه را 1676) نسلیمانیا.طراحي شده است 

سوال دارد هم اکنون این فرم بیشترین استفاده را در  67که  تهیه کرد

  82/2تا  76/2 ایمنهآن در دا نيدرو نيهمساپژوهش های ایراني دارد.

اعتبار این آزمون با استفاده از ضریب ست ا هشدزده  تخمین

و برای  86/2همبستگي پیرسون و با روش بازآزمایي برای مردان

 (.1678،به نقل از ثنایي،1676به دست آمده است)مهدویان، 86/2زنان

کرونباخ در پژوهش حاضر پایایي رضایت زناشویي با روش آلفای 

 محاسبه شد. 96/2

 نتایج

فراواني  درصد و فراواني توصیفي های شاخص بخش این در

تفكیک جنسیت در قالب جدول و نمودار ارائه مي  به زوجین

 1توزیع فراواني و درصد فراواني و در نمودار1شود. در جدول

توزیع درصد فراواني زوجین به تفكیک جنسیت ارائه شده 

 است.

نفر  198( و %42نفر مرد) 198از میان زوجین  یجنتا به توجه با

 ( بودند.%42زن)

 زناشویي هیجاني، رضایت کنترل جویي هیجاني، راهبرهای نظم شاخص های توصیفي راهبردهای -0جدول

 کشیدگي کجي بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 /122 /222 166 42 296/6 648/84 جویي هیجاني نظم

 -/666 /174 19 6 296/6 212/11 خود سرزنش

 -/926 /648 16 4 776/2 946/8 دیگران سرزنش

 /461 /226 14 4 889/1 922/12 ذهني نشخوار

 -/646 -/266 17 4 611/2 186/12 پنداری آمیز فاجعه

 -/822 /262 14 4 662/2 182/8 پذیرش

 266/1 -/284 19 4 199/2 686/11 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز

 -/897 -/941 66 6 292/4 819/8 مثبت مجدد تمرکز

 -/627 /297 16 7 862/1 622/11 پذیری دیدگاه

 -/224 /268 17 7 817/1 262/11 ارزیابي مجدد مثبت

 -/687 /142 121 72 679/6 289/96 هیجاني کنترل

 -/497 /142 24 19 744/1 686/21 بازداری هیجاني

 -/626 267/2 26 17 697/1 622/21 ریکنترل پرخاشگ

 -/662 /129 24 19 697/1 474/21 فكرینشخوار 

 -/626 267/2 26 17 769/1 626/21 کنترل خوش خیم

 -/464 -/624 296 66 29/9 677/141 زناشویي رضایت

 62/1 49/1 66 6 69/6 12/12 پاسخ قراردادی

 79/1 14/1 92 14 87/4 69/24 رضایت زناشویي

 688/1 621/1 62 6 62/2 66/11 ضوعات شخصيمو

 -/461 -/282 14 4 124/2 61/11 ارتباط زناشویي

 186/1 286/1 71 9 196/6 492/19 حل تعارض

 -/694 -/664 14 4 262/2 486/11 مدیریت مالي

 -/496 -/626 22 9 946/2 697/14 فعالیت های مربوط به اوقات فراغت

 -/482 -/687 22 8 671/2 668/14 روابط جنسي

 /261 /946 67 6 822/6 224/14 ازدواج و بچه ها

 -/966 -/228 22 8 672/2 717/14 بستگان و دوستان
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 -/278 /264 12 2 629/1 626/6 نقش های مربوط به برابری مرد و زن

 616/1 121/1 72 7 281/6 289/14 جهت گیری عقیدتي

 رابطه وجود دارد. زوجین زناشویي رضایت ي باهیجاني و کنترل هیجان جویي نظم راهبرهای

 

 هیجاني و کنترل هیجاني با رضایت زناشویي جویي نظم ماتریس همبستگي راهبرهای -0جدول

ابطه سرنش خود، نشخوار ذهني، ر 2با توجه به نتایج جدول

پذیری،  مثبت، دیدگاه مجدد ارزیابي مجدد مثبت، تمرکز

بازداری هیجاني، کنترل پرخاشگری، نشخوار فكری و کنترل 

خوش خیم رابطه مثبت و معنادار، سرزنش دیگران، تمرکز 

مجدد مثبت و بازداری هیجاني با رضایت زناشویي رابطه 

قابل 6میان سایر متغیرها در جدول معناداری وجود نداشت. رابطه

 مشاهده است. 

راهبردهای منفي: ) که شامل  نظم جویي هیجاني بین راهبرهای

سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهني و فاجعه آمیز 

پنداری و راهبردهای مثبت : پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه 

 1 2 6 6 4 6 7 9 8 12 11 12 16  

 سرزنش

 خود

1              

 سرزنش

 دیگران

288/2 1             

            1 /*177 /*164 نشخوارذهني

 آمیز هفاجع

 پنداری

221/ 268/ 212/ 1           

          1 /279 /*144 /216 /*176 پذیرش

 تمرکز

 بر مجدد

 ریزی برنامه

189*/ 279/ 188*/ 246/ 214*/ 1         

ارزیابي 

 مجدد مثبت

188*/ 279/ 174*/ 266/ 264/ 264/2 1        

 تمرکز

 مثبت مجدد

146*/ 194*/ 148*/ 299/ 222/ 246/ 262/ 1       

 دیدگاه

 پذیری

179*/ 178*/ 176*/ 264/ 212*/ 276/ 297/ 246/ 1      

بازداری 

 هیجاني

181*/ 281/ 211*/ 246/ 189*/ 222*/ 279/ 188*/ 279/ 1     

کنترل 

 پرخاشگری

274/ 198*/ 217*/ 279/ 261*/ 244/ 199*/ 214*/ 224*/ 214*/ 1    

نشخوار 

 فكری

266/ 297/ 279/ 297/ 269/ 289/ 187*/ 294/ 279/ 218*/ 262*/ 1   

کنترل 

 خوش خیم

288/ 222*/ 188*/ 269/ 264*/ 279/ 264*/ 188*/ 264*/ 214*/ 262*/ 268*/ 1  

رضایت 

 زناشویي

179*/ 276/2 114*/ 199*/ 188*/ 168*/ 167*/ 296/2 197*/ 276/2 286*/ 614*/ 217*/ 1 
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 رابطه وجود دارد.اشویي زنرضایت  ریزی، تمرکز مجدد مثبت و دیدگاه پذیری است( و

 

 بیني رضایت زناشویي زوجینبررسي ضرایب استاندارد پیش -3جدول 

 سطح معناداری tآماره  ضرایب استاندارد خطای معیار ضرایب غیراستاندارد متغیر های پیش بین

 262/2 167/2 279/2 226/2 268/2 خود سرزنش

 682/2 -/686 -266/2 678/1 -664/2 دیگران سرزنش

 222/2 266/6 682/2 262/2 129/2 ذهني نشخوار

 212/2 -466/2 -262/2 686/1 -281/6 پنداری آمیز فاجعه

 211/2 472/2 267/2 687/1 666/6 پذیرش

 268/2 862/1 124/2 242/1 646/2 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز

 162/2 -622/1 2-/278 691/2 -676/2 مثبت مجدد تمرکز

 221/2 974/6 476/2 264/2 222/2 پذیری دیدگاه

 222/2 121/6 726/2 268/2 216/2 ارزیابي مجدد مثبت

، ضرایب استاندارد متغیر های پیش -6با توجه به جدول شماره

 بین، مقیاس های سرزنش خود، نشخوار ذهني، پذیرش، تمرکز

ریزی، دیدگاه پذیری و ارزیابي مجدد قادر است  برنامه بر مجدد

اری و در جهت مثبت تغییرات رضایت زناشویي صورت معنادبه

پنداری  آمیز (.و مقیاس فاجعهP<24/2بیني کند)زوجین را پیش

صورت معناداری و در جهت منفي تغییرات رضایت قادر است به

 (. اما مقیاس سرزنشP<24/2بیني کند)زناشویي زوجین را پیش

ضایت مثبت قادر به پیش بیني تغییرات ر مجدد دیگران و تمرکز

 (.P>24/2زناشویي زوجین نمي باشد)

 پرخاشگری، کنترل هیجاني، بازداری)هیجاني کنترل ابعاد بین

 رضایت و( خیم خوش کنترل و ذهني مرور یا فكری نشخوار

 .دارد وجود رابطه زناشویي

 

 ماتریس همبستگي ابعاد کنترل هیجاني و رضایت زناشویي -5جدول

 1 2 6 6 4 

     1 بازداری هیجاني

    1 /*214 کنترل پرخاشگری

   1 /*262 /*218 نشخوارفكری

  1 /*268 /*262 /*214 کنترل خوش خیم

 1 /*217 /*614 /*286 /276 رضایت زناشویي

رابطه کنترل پرخاشگری،  -6با توجه به نتایج جدول 

نشخوارفكری و کنترل خوش خیم با رضایت زناشویي رابطه 

بازداری هیجاني و رضایت زناشویي  مثبت و معنادار، اما بین

رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه میان سایر متغیرها در 

قابل مشاهده است. همچنین برای بررسي فرضیه فوق   12جدول

زمان استفاده شد. که نتایج آن از رگرسیون چندگانه با مدل هم

 در جداول زیر ارائه شده است.

 گیریبحث و نتیجه

ین پژوهش بررسي رابطه نظم جویي و کنترل هدف از انجام ا

هیجاني با رضایت زناشویي بود.با توجه به نتایج فرضیه اول پیش 

 جویي نظم زناشویي زوجین از روی راهبرهای بیني رضایت

(. p<24/2هیجاني و کنترل هیجاني از نظر آماری در سطح)

معنادار بوده است بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع 

( 19( و )17(، )16(، )14ود.که نتایج این پژوهش با نتایج )شمي

همسو است. در تبیین این فرضیه مي توان گفت که، در باب نظم 

جویي هیجاني یكي از خرده مقیاس های تایید شده نشخوار 



 
 ران امیر نامدار و همکا                                                          ساله 56 -02رابطه کنترل هیجان و نظم جویی هیجان با رضایت زناشویی درزوجین  -502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكری بوده است. نشخوار فكری با عواملي مانند تشدید 

ي تواند افسردگي، اضطراب و مشكالت خواب ارتباط دارد و م

(. 18) به راحتي کیفیت روابط زوجین را تحت تاثیر قرار دهد

نشخوار فكری با بزرگنمایي مشكالت بین فردی و فردی و 

کاهش پذیرش این مشكالت تاثیر منفي در روابط زوجین دارد 

(. پذیرش نیز یكي از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختي 22)

اضطراب و افسردگي،  هیجان مي باشد که با کاهش نشانه های

روابط فردی بهتر، بهبود توانمندی های شناختي و حل مساله بهتر 

همراه مي باشد که تمامي این عوامل نقش مهمي در رابطه 

زوجین و روابط زناشویي دارند. با توجه به نتایج فرضیه دوم 

ضرایب استاندارد متغیر های پیش بین، مقیاس های سرزنش 

ریزی،  برنامه بر مجدد یرش، تمرکزخود، نشخوار ذهني، پذ

صورت معناداری و دیدگاه پذیری و ارزیابي مجدد قادر است به

بیني در جهت مثبت تغییرات رضایت زناشویي زوجین را پیش

صورت پنداری قادر است به آمیز ( و مقیاس فاجعهP<24/2کند)

معناداری و در جهت منفي تغییرات رضایت زناشویي زوجین را 

 دیگران و تمرکز (. اما مقیاس سرزنشP<24/2ي کند)بینپیش

مثبت قادر به پیش بیني تغییرات رضایت زناشویي زوجین  مجدد

(، 22(، )21، )(7) (.نتایج این پژوهش با نتایجP>24/2نمي باشد)

 (هم راستا مي باشد.26(، و )26)

در تبیین این نتایج مي توان گفت که، نظم جویي هیجان عامل 

گاری و رضایت زناشویي مي باشد. مي توان گفت مهمي در ساز

که افرادی که از مولفه های سرزنش خود، نشخوار ذهني، 

پذیرش و تمرکز مجدد برای برنامه ریزی استفاده مي کنند بیشتر 

از زندگي زناشویي لذت برده و رضایت دارند. ژو و 

( اذعان مي کنند که نظم جویي هیجاني فرد 2226همكاران)

در ارتباط تنگاتنگ و وابستگي به دیگران معنا مي  خویشتن را

بخشد و هماهنگي با اطرافیان و گروه خود را ارزشمند مي داند. 

با توجه به نتایج فرضیه سوم ، ضرایب استاندارد متغیر های پیش 

کنترل و  فكری، نشخوار کنترل پرخاشگریهای  بین، مقیاس

ت مثبت صورت معناداری و در جهقادر است به خوش خیم

(. P<24/2بیني کند)زوجین را پیش زناشویي تغییرات رضایت

 اما مقیاس بازداری هیجاني قادر به پیش بیني تغییرات رضایت

(.نتایج این پژوهش با نتایج P>24/2زوجین نمي باشد) زناشویي

( هم جهت مي باشد. با توجه به نتایج 26( و )24(، )26(، )16)

در تبیین کلي این فرضیه مي توان باال و نتایج همبستگي پژوهش 

گفت که، غالب تحقیقات در مورد کنترل هیجاني بر این 

مفروضه قرار دارد که هدف از کنترل هیجان ها در افراد، شكل 

گیری عزت نفس، کارآمدی شخص و فردیت شخص مي باشد. 

این مسائل با هدف افزایش هیجانات مثبت و اجتناب از هیجانات 

ری خوشبختي و رضایت فرد از زندگي قابل منفي برای شكل گی

(. در توجیه این یافته ها مي توان اذعان کرد که 26طرح است )

چون کنترل هیجان، تعدیل  هیجان ها را به دنبال دارد و 

برخوردار وبدن از مهارت های مثبت کنترل هیجان باعث 

سازگاری مثبت در زندگي مي شود، بنابراین کنترل هیجان مي 

قش مهمي را در زندگي و رابطه زناشویي افراد ایفا کند و تواند ن

موجبات افزایش بهزیستي هیجاني در رابطه زناشویي را فراهم 

مي آورد. کنترل هیجانات باعث مي شود که زوجین ارتباط 

جنسي صحیحي داشته باشند و فقط صرف بچه دار شدن باهم 

ثرات مثبت رابطه نداشته باشند، لذا کنترل هیجانات منجر به ا

رواني از جمله افزایش آرامش ذهن و واکنش عاطفي و بهبود 

ارتباطات رفتاری و در نتیجه افزایش رضایت از زناشویي را به 

(. به طور کلي ابعاد کنترل هیجاني و نظم جویي 27همراه دارد. )

نقش مهمي در پیش بیني رضایت زناشویي دارند. یعني اینكه 

خود را کنترل و نظم ببخشند تا به زوجین بتوانند هیجان های 

رضایت زناشویي مطلوب در زندگي دست یابند.با توجه به نتایج 

این پژوهش برای افزایش رضایت زناشویي در زندگي کارگاه 

ها و برنامه هایي برای کنترل هیجان طراحي و اجرا گردد تا بتوان 

 .شاهد تغییراتي در میزان رضایت از زندگي در میان زوجین بود
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship 

between emotional control and emotion regulation with marital 

satisfaction  

Methods: The present study was a descriptive-correlational analytical 

study in which the statistical population was all couples aged 20-45 

years in Torbat-e Heydarieh city in 2017. 378 of them were selected by 

random cluster sampling method. All of them were emotional control 

questionnaires ( Roger and Nashvor, 1987), complemented the thriller 

(Garnevsky et al., 2001) and marital satisfaction (Owen and Iran, 

1989). 
Results: The findings showed that emotional regulation and control 

were able to significantly and positively predict changes in marital 

satisfaction. Also, the dimensions of emotional control, including 

aggression control, mental rumination and benign control, and self-

regulation, including self-blame, mental rumination, acceptance, 

reintegration into planning, visibility, and reassessment, and 

catastrophic perception were able to significantly alter marital 

satisfaction. Predict (P <0.05). 
Conclusion: According to this finding, psychologists and counselors 

should pay attention to the dimensions of discipline and emotional 

control and plan and implement programs based on them to increase 

marital satisfaction of couples. 

Keywords: Regulation; Emotional control; Marital satisfaction 
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