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نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین در پیشبینی تابآوری
The role of couples' emotional self-regulation and communication patterns
in anticipation of resonance
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the
role of communication patterns and emotional selfregulation in predicting resilience in couples in
Mashhad.
Method: The method of this descriptive study was
correlation. The population consisted of all married
couples in Mashhad. For this purpose, 156 (people)
were selected using available sampling. The criteria for
entry in this study were absence of acute physical and
mental illness, marital status, couples in Mashhad, and
exit criteria. In this study, having acute physical and
psychological illness, being single, was not a married
couple in Mashhad, then the couples were asked to
answer the questionnaire of Christianity's
communication model and Salavai (1984), Responder
Conner & Davidson (2003) and Hoffman & Kashand
(2010) responded to the emotional self-regulation
questionnaire. Regression analysis was used to analyze
the data.
Results: According to the correlation matrix between
coupling patterns of couples especially (constructive
communication pattern, communication pattern of
creditor and owed woman, and mutual avoidance
communication model) and emotional self-regulation
especially (compassion and secrecy) with resilience,
there was a significant relationship between
communication patterns especially (Pattern of
communication between the creditor and the debtor,
the pattern of communication between the creditor and
the debtor, roles in the creditor and debtor pattern) and
emotional self-regulation, especially (tolerance) with
resiliency were not significantly correlated. Overall,
the results of regression analysis show that couples'
emotional self-regulation patterns can predict
resilience.
Conclusion: We conclude that the patterns of
communication
(especially
the
constructive
communication model, the relationship between the
creditor and the debtor and the mutual avoidance
communication model) and emotional self-regulation
(especially the emotional self-regulation of
compromise and secrecy) predict the resilience of the
couples. In sum, the couples make life having a
successful marriage and their perseverance in the face
of hardships and problems, they must work together to
solve the problem of dialogue, consultation,
participation, optimism and compromise, and
sometimes take away, avoidance and concealment on
some issues in life.
Keywords: Communication patterns, Emotional selfregulation, Resiliency.

چکیده
 هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی و:هدف
خودتنآیمی هیجانی در پیشبینی میزان تا آوری در زوجین شهر مشهد
.بود
 جامعه شامل. رو این پژوهش توصیفی از نو همبستگی بود:روش
 (نفر) با استفاده از152 کلیه زوجین شهر مشهد بودند که بدین منآور تعداد
،مالکهای ورود در این پژوهش. نمونهگیری در دسترس انتخا شدند
 زوجین شهر، متأهل بودن،نداشتن بیماریهای حاد جسمانی و روانی
مشهد بودن و مالکهای خرو در این پژوهش داشتن بیماری حاد
 از زوجین شهر مشهد نبودن بود سي، مجرد بودن،جسمانی و روانی
،)1314( زو ها به پرسشنامههای الگوی ارتباطی کریستینسن و سا وای
) و پرسشنامه خودتنآیمی2113( پرسشنامه تا آوری کانر و دیویدسون
) پاس دادند و جهت تحلیل دادهها از2111( هیجانی هافمن و کاشدان
.تحلیل رگرسیون استفاده شد
 بر اساس ماتری همبستگی بین الگوهای ارتباطی زوجین به:یافتهها
 الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار،خصو (الگوی ارتباطی سازنده
و الگوی ارتباطی اجتنا متقابل) و خودتنآیمی هیجانی به خصو
(ساز کاری و پنهانکاری) با تا آوری رابطه معناداری مشاهده شد و بین
،الگوهای ارتباطی به خصو (الگوی ارتباطی طلبکار و بدهکار کلی
 نقشها در الگوی طلبکار و،الگوی ارتباطی زن طلبکار و مرد بدهکار
بدهکار) و خودتنآیمی هیجانی به خصو (تحمل) با تا آوری رابطهی
 در مجمو نتای حاصل از تحلیل رگرسیون نشان.معناداری مشاهده نشد
میدهد که الگوهای ارتباطی و خودتنآیمی هیجانی زوجین میتواند
.تا آوری را پیشبینی کند
 نتیجه میگیریم که الگوهای ارتباطی (به خصو الگوی:نتیجهگیری
 الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار و الگوی ارتباطی،ارتباطی سازنده
اجتنا متقابل) و خودتنآیمی هیجانی (به خصو خودتنآیمی هیجانی
ساز کاری و پنهانکاری) پیشبینی کننده تا آوری در زوجین میباشد و
در مجمو زوجین برای اینکه زندگی زناشویی موفقی داشته باشند و
تا آوریشان در برابر سختیها و مشکالت بیشتر شود بایستی با همدیگر
 خو بینی و ساز کرده و، مشارکت، مشورت،برای حل مشکل گفتگو
 اجتنا و پنهانکاری در برخی از مسائل در زندگی را،گاهی اوقات دوری
.در پیش بگیرند
. تا آوری، خودتنآیمی هیجانی،الگوهای ارتباطی: واژههای کلیدی
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مقدمه
خانواده ،باه عناوان یکای از نهادهاای مهام در هار
جامعاهای باه خصاو در جامعاه ایاران ،محساو
ماایشااود .در صااورتی کااه خااانواده از عملکاارد
مناسابی برخاوردار باشاد ،اعضاای خاانواده نیاز از
سالمت و بهزیساتی مطلاوبی برخاوردار خواهناد باود
(روسااتیت ،چااایک و چاااوین )2110 ،1و نهاااد
خااانواده بااه زیاار منآومااههااایی تقساایم ماایشااود.
اصلیترین و اراربخشتارین زیار منآوماه از خاانواده،
نآااام زناشااویی اساات کااه نقطااه وصاال آن ازدوا
اسات .اسات .ازدوا  ،نیازمناد همکااری ،همادلی،
وحااادت ،عالقاااه ،مهرباااانی ،بردبااااری و
مساائولیتپااذیری اساات (فیشاار و مااک نااالتی،2
 .)2111درحاالیکاه ازدوا رابطاهای بسایار مطلاو
به نآر میرسد ،اما آمارها نشاان مایدهاد کاه ممکان
است زنادگی زناشاویی باه خااطر وجاود چاالشهاا و
مشکالت دچاار مشاکل شاود و زوجاین بارای اینکاه
از عهده ی ایان چاالش هاا و مشاکالت بربیایناد بایاد
از سااارمایههاااای روانشاااناختی اساااتفاده کنناااد.
ساارمایههااای روانشااناختی شااامل :امیااد ،نشااا و
شااادکامی ،خااو بیناای ،سااالمتی ،آرامااش و یکاای از
مهمترین سارمایههاا کاه در بقاا و ساازگاری زوجاین
نقش اساسی دارد ،سرمایهی تا آوری است.
در روانشناسااای ،تاااا آوری در حقیقااات یکااای از
سااازههااای اصاالی شخصاایت باارای فهاام انگیااز ،
هیجااان و رفتااار (پاارین امبااوری و ساخوفسااکی،3
 ،)2113توانااایی عبااور از دشااواریهااا و البااه باار
شارای زنادگی (سایجون و کاارولی ،)2114 ،4قادرت
بازگشت و رشاد باه شایوه ی مثبات در برابار شارای
نامناسا ا (کناااات و دریویاااوس ،)2114 ،5ظرفیااات
یااک سیسااتم پویااا باارای سااازگاری موفقیااتآمیااز بااا
1. Roustit, Chaix, Chauvin
2. Fisher, McNulty
3. Prince-Embury, Saklofske
4. Sagone, De Caroli
5. Cénat, Derivois

Journal of Positive Psychology, No. 5&6, Summer and autumn 2016

اخااااتال ت (ماسااااتن ،)2114 ،2فرآینااااد پویااااای
ساااازگاری مثبااات در شااارای تهدیدکنناااده (لاااو ،
اساااکات و تورستنسااان ،)2114 ،0حفاااا نشاااا و
سااالمت رواناای در مواجهااه بااا ایاان رویاادادهای
ناخوشااایند (فااو د چنا و اساادی ،)1334 ،سااازوکار
خاااود اصاااال گاااری انساااان (تورمیناااا)2115 ،1
تعری شده است.
انساانهاا زماانی کاه باا اساترس و موقعیاتهاای
تهدیدکننااده روبااهرو مایشااوند ،احساااس دلهااره،
بایقاراری ،اام و انادوه و درمانادگی مایکنناد .باه
همین دلیل یاا رفتارهاای پرخاشاگرانه از خاود نشاان
میدهند یا افسرده مایشاوند و اشاتها و خاوا خاود
را از دست میدهناد .چنانچاه شارای تانشزا بارای
مادت طاو نی در زنادگی ایان افاراد وجاود داشاته
باشاد ،ساالمت جسامی و روانای آناان باه خطار
میافتد .اینگونه افاراد تاا آوری ضاعیفی در مقابال
استرس دارند و باه طباع آسای پذیرترناد .در مقابال
دساتهای دیگار وقتای باا شارای تانشزا روباهرو
میشوند ،سعی میکنند بادون اینکاه تسالیم شارای
تانشزا شاوند ،از شارای موجاود باه عناوان فرصاتی
برای پیشرفت خود استفاده نمایناد .باه دیگار ساخن
آنهاا بادون نشاان دادن واکانشهاای هیجاانی و
بیمارگونااه تااال ماایکننااد وضااعیت موجااود را
بررسی و راهحالهاای منطقای بارای حال تعارضاات
ناشی از موقعیات تانشزا پیادا کنناد .ایان مقاومات و
تاال بارای پیادا کاردن راهحالهاای منطقای در
بستر شرای تانشزا را تاا آوری مایگویناد .چراکاه
اینگونه افراد بر ایان باورناد کاه لاذتهاا و آراماش
زنادگی از دل ساختیهاا و مشاکالت گاذر مایکناد
(صااادقی ،آقایوساافی و صاافاری نیااا)1311 ،؛ و
افاارادی تااا آور محسااو ماایشااوند کااه بااهرااام
اینکاااه ساااازگاری آنهاااا در معااارگ تهدیااادات
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شناخته شاده قارار مای گیارد ،نتاای رشاد مثبتای باه
دست میآورند (گلدستین و بروک .)2113 ،1
رویکردهای تاا آور محاور ،اساتعداد و تاوان زو هاا
را برای رویارویی با چاالشهاا باه کاار مایگیارد تاا
بتوانند در مقابل مسائلی کاه زنادگی آنهاا را تهدیاد
2
میکند ،توانمنادتر و ساازگارتر عمال نمایناد (والاش ،
2110؛ باه نقال از صایدی ،پاورابراهیم ،باقریاان و
منصااور .)1331 ،پااژوهشهااای متعااددی بااه بررساای
تااا آوری پرداختااهانااد .مااثال در پااژوهش خناادان دل
و کاویااان فاار ( )1334بااه منآااور بررساای نقااش
اعتماد در رواب باین فاردی و تاا آوری خاانواده در
رضاایت زناشاویی زو هاای شااال ،روی زوجینای
که حاداقل یاک ساال از ازدوا آنهاا گذشاته باود
انجام دادناد نتاای نشاان داد کاه تاا آوری توانساته
رضاااایت زوجاااین را افااازایش دهاااد .همچناااین در
پااژوهش رابطااه بااین تااا آوری و مهااارتهااای حاال
مساائله بااا رضااایت زناشااویی در دانشااجویان متأهاال
دانشااگاه بااینالمللاای امااام خمیناای کااه توساا
االمحسااین زاده ،کاکاونااد ،اساافند آباااد در سااال
 1335انجااام شااد ،نشااان داد کااه تااا آوری بااا تر
باعث رضایتمندی زناشاویی بیشاتر مای شاود .عاالوه
باار ایاان در پااژوهش اساامیت ،هااولینجر_اساامیت و
ساورین  3کاه در ساال  2115باا موضاو تاا آوری
انجام دادند ،نتای نشاان داد کاه تاا آوری مایتواناد
کیفیت زندگی را باا ببارد و سابک زنادگی را بهباود
ببخشد.
زوجااین باارای اینکااه بتواننااد در براباار مشااکالت
تااا آوری داشااته باشااند بایااد بااه سااازههااای زیااادی
توجااه کننااد ،از بنیااادیتاارین ایاان سااازههااا ،سااازه
الگوی ارتبااطی اسات ،ارتباا باه زن و شاوهر ایان
امکاان را مایدهاد کاه باا یکادیگر باه بحاث و
تبااادلنآاار بيردازناد و از نیازهااا و دنیااای روان

همادیگر آگااهی یابناد (جاویادی ،سالیمانی ،احمادی
و صمد زاده.)1332 ،
رواب زو ها در واقع باا هادف ارضاای تماام ساطو
4
نیازهاا صاورت مایگیارد .باه هماین دلیال گااتمن
( )2111معتقاااد اسااات کاااه بااایش از  31درصاااد
مشااکالت زناشااویی ،ناااتوانی در برقااراری ارتبااا
ماایباشااد کااه باعااث ماایشااود کااه فرزناادان ایاان
خانواده هاا دارای مشاکل باشاند (بال )2111 ،5و اگار
این ارتبا مثبت باشاد باعاث مای شاود کاه عملکارد
سیسااتم خااانواده و تااکتااک اعضااای آن مثباات و
موفقیااتآمیااز باشااد (جبروتاای ،شااریعت و شااریعت،2
.)1332
پژوهشهاای مختلا نشاان مایدهاد کاه یکای از
مهاامتاارین عااواملی کااه ممکاان اساات در زناادگی
زناشویی مشکلساز باشاد ،اخاتالل در ارتباا یاا باه
عبااارتی اخااتالل در تفهاایم و تفاااهم اساات؛
شابکههاای ارتبااطیای کاه از طریا آنهاا زن و
شوهر با یکدیگر به تعامل مایپردازناد .باه آن دساته
از شبکههای ارتبااطی کاه باهوفاور در یاک خاانواده
اتفاا مایافتاد ،الگاوی ارتبااطی گفتاه مایشاود و
مجموعاه ایان الگوهاا شابکه ارتبااطی خاانواده را
شاکل مایدهناد (فااتحی زاده و احمادی)1314 ،
الگاوی ارتبااطی ناکارآماد و نآاارتی باین زو هاا
یکاای از عواماال مشااکلزا در بااروز تعارضااات و
اختالفات زناشویی است (کیمیایی)1314 ،
الگوهای ارتباطی ساازنده یکای از مهامتارین عوامال
رضاایتمندی زناشاویی و الگوهاای ارتبااطی معیاو
و ناساالم یکای از د یال مهام ایجااد مشاکالت
زناشویی و نارضایتی است .افراد باا ارتباا ماررر یااد
مایگیرناد کاه احسااسهاای خاود را بیاان کنناد،
مشاکالت خاود را توضاید بدهناد و تعاارگهاای
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خود را حل کنناد و همچناین مایآموزناد باا برخاورد
ارز ها کنار بیایند (جیمز و ساوری)2115 ،1
پژوهش های متعاددی باه بررسای الگوهاای ارتبااطی
پرداخته اند .ماثال در پاژوهش صابری ،فاو د چنا ،
محماادی دهاقااانی و گلاازار در سااال  1334تحاات
عنوان رابطه باین ابعااد الگوهاای ارتبااطی خاانواده و
تااا آوری در دانااشآمااوزان :نقااش میااانجیگااری
هااو هیجااانی انجااام شااد ،نتااای نشااان داد کااه
الگااوی ارتباااطی سااازنده ،تااا آوری را پاایشبیناای
ماایکنااد .یااا پژوهشاای کااه معصااومی ،رضاااییان و
حسااینیان در سااال  1332بااا عنااوان پاایشبیناای
رضایت جنسی بار اسااس الگوهاای ارتبااطی زوجاین
انجااام دادنااد نشااان داد کااه الگااوی ارتباااطی سااازنده
ماایتوانااد رضااایت جنساای را پاایشبیناای کنااد.
همچنااین دناااتو )2114( 2نیااز نشااان داد کااه الگااوی
ارتباااطی ساااازنده پااایشبینااای کننااادهی رضاااایت
زناشااویی و الگااوی تقاضااا  /کنااارهگیااری پاایشبیناای
کنندهی نارضایتی زناشویی است.
عالوه بر الگوی ارتبااطی یکای دیگار از ماواردی کاه
به نآر می رسد تاا آوری را تحات تاأریر قارار دهاد،
خاااودتنآیمی هیجاااانی اسااات .در ایااان میاااان
خاودتنآیمی هیجاانی یعنای تجرباهی احساساات و
هیجاانهاا بادون تأریرپاذیری زیااد از رویادادهای
گذشاته و رویادادهایی کاه در اکناون در جهاان
بیارون از ماا و در روابطماان باا دیگاران در جریاان
اسات .ماتساوموتو و لیاروک  )2113( 3خاودتنآیمی
هیجاانی را مهامتارین عامال پایشبینای کنناده
سازگاری مثبت دانستهاند.
هیجان ها باه د یال تکااملی ،اجتمااعی و ارتبااطی و
تااأریر آنهااا باار تصاامیمگیااری و سااالمت موردتوجااه
بسایاری از متخصصاان قرارگرفتاه اسات (گرزلشاااک،
لینکااولن و وسااترمن .)2115 ،4تنآاایم هیجااان بااه

عنااوان یااک فرآینااد مهاام در پااژوهش ،درمااان و
آساای شناساای رواناای و برخاای حااا ت پاتولو یااک
جسااامانی مااایباشاااد و شاااامل گساااتردهای از
راهبردهااای شااناختی و رفتاااری هوشاایار و ناهشاایار
اساات کااه جهاات کاااهش ،حفااا و یااا افاازایش یااک
هیجااان فعالیاات ماایکنااد (گااراس .)2115 ،5زوجااین
بایسااتی از راهبردهااای تنآاایم هیجااانی آگاااهی و
اطالعات داشته باشاند و راهبردهاای تنآایم هیجاان
کنش هایی هساتند کاه نشاانگر راههاای کناار آمادن
فاارد بااا شاارای اسااترسزا و ناااگوار ماایباشااد.
(براگینااک ،هاساامن ،ووجااک ،کاارا و گارنفسااکی،2
.)2112
راهبردهااای تنآاایم هیجااان بااه دو دسااته مثباات و
منفی تقسایم مای شاود (سااکاکیبارا)2112 ،0؛ راهبارد
تنآیم هیجاان مثبات شاامل پاذیر  ،توجاه مجادد
به برنامه ریازی ،توجاه مجادد مثبات ،ارزیاابی مجادد
مثبت و اتخااذ دیادگاه مایباشاد کاه راهبارد ساازگار
مااایباشاااد و منجااار باااه بهباااود عااازتنفااا ،
صااالحیتهااای اجتماااعی و  ...ماایشااوند .در مقاباال
راهبردهااای تنآاایم هیجااان منفاای شااامل ساارزنش
خااود ،ساارزنش دیگااران ،نشااخوار ذهناای و فاجعااه
پنداری است کاه راهبارد ناساازگار مایباشاد و منجار
به اساترس و افساردگی مایشاود (دیادری  ،هاافمن،
کوجيرس و برکین .)2112 ،1
توانایی تنآیم هیجانهاا در رویاارویی باا تعاارگهاا
و فشارها مهمترین عامال ساازگاری میاان فرهنگای
است و به افازایش رضاایت از رابطاه کماک مایکناد
و امااا در مقاباال ساارکو کااردن هیجانااات و
برونریزی پرخاشاگری در یاک موقعیات باهاحتماال
زیادی ممکن اسات باه بادعملکردی رفتارهاای باین

1. Jamas & savary
2. Donato
3. Matsumoto & LeRoux
4. Grezellschak, Lincoln & Westermann

5. Gross
6. Bruggink, Huisman, Vuijk, Kraaij & Garnefski
7. Sakakibara
8. Diedrich, Hofmann, Cuijpers & Berking
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فردی و رضایت رابطه پاایینتار منجار شاود (واتار و
اسکروتر.)2115 ،1
پژوهشهای روانشاناختی اخیار نشاان دادهاناد کاه
تنآایم هیجاان مرلفاه باین فاردی بسایار قاویای
دارد (بریااوس ،تااوتردل و نیااون )2115 ،2و اینکااه
تنآاایم هیجااان پاایشبااین قدرتمناادی باارای
رفتارهاای باین فاردی و کیفیات روابا در باین
زو ها اسات (بان  -نایم هیارس برگار ،ایان دوور و
میکولینساار .)2113 ،3همچنااین سااوان ،رنتفاارا و
گاسلین )2113( 4بیاان کردناد کاه اباراز گاری منفای
مثاال انتقاااد و پرخاشااگری کیفیاات یااک رابطااه را
کاااهش ماایدهااد .در پااژوهش مآهااری ،محماادی و
نآیااری بااا عنااوان نقااش واسااطهای تااا آوری در
رابطااه بااین خااودتنآیمی هیجااانی و سااالمت روان
ماادیران در سااال  1332انجااام دادنااد نشااان داد کااه
خودتنآیمی هیجاانی توانسات تاا آوری پایش بینای
کند.
همچنااین در پژوهشاای دیگاار کارلسااون ،دیکااک
دیگااای ،گرینبااارگ و موجیکاااا کاااارودی)2112( 5
نشااان دادنااد کااه افاارادی کااه عااادت بااه اسااتفاده از
راهبارد ارزیاابی مجاادد بارای تنآایم هیجاناتشااان در
زناادگی روزمااره خااود دارنااد ،تااا آوری بیشااتری در
برابر مسائل و مشکالت از خود نشان میدهند.
نتااای پااژوهشهااا نشااان ماایدهااد کااه
«شایستگیهاای هیجاانی» در نآاام زناشاویی تاوان
تحمال تنیادگی و حال مشاکل روزماره و حتای
بحااران را افاازایش ماایدهااد .ایاان مهااارتهااا و
شایساتگیهاا زو هاا را در مقابلاه باا فشاارهای
ناگهاااانی محیطااای موفا ا خواهاااد سااااخت
(محرابیان.)1303،
ماارور پ اژوهشهااای انجااامشااده پیرامااون الگوهااای
ارتباااطی زوجااین ،خااودتنآیمی هیجااانی و تااا آوری
1. Vater & Schroder
2. Berrios, Totterdell, & Niven
3. Ben-Naim, Hirschberger, Ein-Dor,& Mikulincer
4. Swann, Rentfrow & Gosling
5. Carlson, Dikecligil, Greenberg, Mujica-Parodi

نقش الگوهاي ارتباطي و خودتنظیمي هیجاني69 ...
حاکی از آن است کاه بیشاتر مطالعاات انجاامشاده در
مورد عوامل ماررر بار تاا آوری ،باه بررسای ارتباا
ساااده دو یااا چنااد متغیاار پرداختااهانااد و در مجمااو ،
مطالعااات اناادکی بااه بررساای سااه تااا متغیاار مربوطااه
پرداخته اند .لذا با توجاه باه چناین خاق تحقیقااتی در
کشااور و نیااز عاادم مشاااهدهی پژوهشاای کااه بااه
بررساای نقااش الگوهااای ارتباااطی و خااودتنآیمی
هیجاااانی زوجاااین در پااایشبینااای تاااا آوری و
نقاااشهاااای مهمااای کاااه الگوهاااای ارتبااااطی،
خاااودتنآیمی و تاااا آوری در جامعاااهی متشااان و
پراسااترس دارد ،لااذا پااژوهش حاضاار بااه دنبااال
بررساای نقااش الگوهااای ارتباااطی و خااودتنآیمی
هیجانی زوجین در پیشبینی تا آوری است.
روش
در مقاله حاضر رو پژوهش یک مطالعهی توصیفی از
نو همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش زوجین
شهر مشهد بودند و حجم نموناه ( 152نفار) باه رو
نمونه گیری در دسترس انتخا شد .ماالکهاای ورود
در این پژوهش ،نداشتن بیماریهاای حااد جسامانی و
رواناای ،متأهاال بااودن ،زوجااین شااهر مشااهد بااودن و
مالک های خرو در این پژوهش داشتن بیمااری حااد
جسمانی و روانی ،مجرد بودن ،از زوجین شاهر مشاهد
نبااودن ماایباشااد .از پرسشاانامه الگوهااای ارتباااطی
کریستینسن و سا وای ،)1314( 2پرسشنامه تاا آوری
روان شناختی کانر و دیویدساون )2113( 0و پرسشانامه
خااودتنآیمی هیجااانی هااافمن و کاشاادان)2111( 1
استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از تحلیال رگرسایون
استفاده شد.
پرسشتنامه الهکهتای اروبتاها) : (CPQایان
پرسشنامه را کریستینسن و سا وای در سال  1314در
دانشاگاه کالیفرنیاا تهیاه کردناد کاه  35سارال دارد .
پاس ها در یک مقیاس  3درجهای لیکارت ،رفتارهاای
6. Christensen & Sullaway
7. Conner & Davidson
8. Hofmann & Kahdan
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زو ها را در طول سه مرحله از تعارگ زناشویی برآورد
میکند :ال (زمانی که در رواب زو ها مشکل ایجااد
میشود) (در مدتزمانی که درباره مشکل ارتبااطی
بحاث مایشاود) (بعاد از بحاث راجاع باه مشاکل
ارتباطی) .رفتارهایی که زو ها از خود باروز مایدهناد
عبارت است از :اجتنابی متقابل ،بحث متقابال ،بحاث/
اجتناا  ،ماذاکره متقابال ،خشاونت کالمای ،خشاونت
جسمانی و کنارهگیری متقابل (کریستینسن و هیاوی،1
)1332؛ و اعتبار خرده مقیاسهای این پرسشنامه را باا
رو آلفای کرونبا برابر با  1/51تا  1/01باه دسات
آوردند .یک نمونه از پرسشها بادین مضامون اسات:
وقتیکه همسرم سعی میکناد ،بحاث را شارو کناد،
سعی میکنم از بحث کردن بيرهیزم .در ایران عباادت
پور ( )1303این پرسشنامه را هنجاریابی کرد و بهمنآور
برآورد روایی آن ،همبساتگی باین مقیااسهاای ایان
پرسشنامه و پرسشنامه رضاایت زناشاویی  ENRICرا
محاسبه نمود .ضرای بهدستآماده بارای ساه خارده
مقیاس ارتبا سازنده متقابل ،ارتبا اجتنابی متقابل و
ارتبا توقع /کنارهگیاری باه ترتیا عباارت اسات از
 -1/51 ،1/51و  -1/35کااه همگاای در سااطد آلفااای
 1/11معنادار بود.
پرسشتنامه وتابدوری کتانر و ایکیدستکن

 241نفار اجارا کارد و باا اساتفاده از ضاری آلفاای
کرونباا  ،پایاایی مقیااس را  1/14و روایای مقیااس
را به رو همبستگی هر گویاه باا نماره کال مقولاه
ضاری هاا باین  1/41تاا  1/24باه دسات آورد .یاا
جوکار ( )1312در پژوهش خاود باا بررسای روایای و
اعتبار این مقیااس در فرهنا ایرانای ،باا اساتفاده از
رو تحلیال عااملی ،روایای آن را ماورد تأییاد
قارارداد و ضاری پایاایی مقیااس ماذکور را باا
استفاده از رو آلفاا گازار کارده اسات .همچناین
کاانر و دیویدساون ( )2113رباات درونای مقیااس
تا آوری را باا اساتفاده از آلفاای کارون باا  1/13و
پایااایی بازآزمااایی آن را  1/11گاازار نمودنااد .
همچنااین روایاای هاامزمااان آن بااا پرسشاانامه
سرسختی کوبا ساو ،بااز آزماایی آن را  1/13گازار
نمودند.
پرسشتتنامه دتتکاونظیما هیجتتانا :پرسشاانامه
خاودتنآیمی هیجااانی هااافمن و کاشاادان 2شااامل 21
سرال بود که پاسخگویی باه آن هاا بار اسااس طیا
لیکرت  5درجاهای (باینهایات در ماورد مان درسات
است تا اصال در ماورد مان درسات نیسات) را شاامل
می شاود .پرسشانامه مزباور پا از ترجماه و ترجماه
مجدد ،ازنآر روایای محتاوایی در اختیاار متخصصاان
روانشناساای مربوطااه قاارار گرفاات و روایاای محتااوایی
آن تأیید شاد .پرسشانامه دارای ساه مرلفاه یاا خارده
مقیاااس پنهااانکاااری ،ساااز کاااری و تحماال اساات
کاااه باااه ترتیاا  0 ،1و  5سااارال دارناااد .پاا از
جمااعآوری دادههااا ،باارای احااراز روایاای سااازه ،از
تحلیاال عاااملی اسااتفاده شااد .نتااای اجاارای تحلیاال
عاااملی نشااان داد کااه حجاام نمونااه کااافی اساات و
عامااالهاااا تفسااایرپذیر اسااات ( KMO=0/808,
 .)χ2=1409/076, p<0/001نتاااااای اجااااارای
تحلیاال مرلفااههااای اصاالی نشااان داد باار اساااس
ارز هااای ویااژه ،سااه عاماال قاباالاسااتخرا اساات.
آزمااون نمااودار اسااکری نیااز همااین را نشااان داد.

1. Cristiancen & HiWaiy

2. Hofmann & Kahdan.

) :(CD-RISدر ایان پرسشانامه  25گویاه وجاود
دارد .هر گویه بار اسااس یاک مقیااس لیکارت باین
صاافر (کااامال ال ا ) و چهااار (کااامال درساات)،
نمرهگذاری مایشاود .بارای باه دسات آوردن امتیااز
کلی پرسشانامه ،مجماو امتیاازات هماه سارا ت را
بااهم جماع مایشاود .ایان امتیااز دامناهای از  1تاا
 111خواهد داشت .هر چاه ایان امتیااز باا تر باشاد،
بیاانگر میازان تاا آوری بیشاتر فارد پاسا دهناده
خواهاد باود و بارعک (محمادی .)1314 ،محمادی
( )1314ایان مقیااس را بارای اساتفاده در ایاران
انطباا داده اسات .وی ایان مقیااس را بار روی
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 10/1درصااااد واریااااان توساااا عاماااال اول
(سااازگاری) 14/30 ،درصااد واریااان توساا عاماال
دوم (پنهااانکاااری) و  1/43درصااد توساا عاماال
ساوم (تحمال) تبیاین مایشاود .البتاه ساارا ت  11و
 21از مرلفاااه پنهاااانکااااری و سااارا ت  3و  14از
مرلفه تحمل به دلیال باار عااملی ضاعی تار از 1/31
حاااذف شااادند .پایاااایی آلفاااای کرانباااا خااارده
مقیاس های پنهانکااری ،سااز کااری و تحمال باه
ترتیا ا  1/05 ،1/01و  1/51و پایاااایی کااال برابااار
 1/11به دست آمد .در مجماو شااخص هاای روایای
و پایایی رضایتبخش بود.

نقش الگوهاي ارتباطي و خودتنظیمي هیجاني71 ...

یافتهها
یافتاههاای پاژوهش حاضار در دو بخاش یافتاههاای
توصاایفی و یافتااههااای حاصاال از تحلیاال رگرساایون
گاازار شااده اساات .در ابتاادا یافتااههااای توصاایفی
شاااخصهااای دمااوگرافی شااامل فراواناای و درصااد و
در ادامااه ماااتری همبسااتگی و میااانگین و انحااراف
اسااتاندارد متغیرهااای پااژوهش آورده شاادهانااد .در
جاااادول  1ویژگاااایهااااای جمعیاااات شااااناختی
شرکتکنندگان در پژوهش آورده شده است.

تدول  .1ویژگاهای تمعی شنادتا شرک کنندگان ار پژوهش
فراوانی
متغیر
25
مرد
31
زن
جنسیت
41
تحصیالت زیر دیيلم
53
دیيلم
41
لیسان
10
فو لیسان
5
دکترا
11
زیر ده سال
مدت
ازدوا
53
ده تا بیست سال
12
بیست تا سی سال
1
سی تا چهل سال
3
چهل تا پنجاه سال
11
نوجوانی
سن
113
جوانی
22
میانسالی
0
پیری

همااانطااور کااه در جاادول  1مشاااهده ماایشااود،
ازلحااا متغیاار جنساایت (زنااان) ،ازلحااا متغیاار
تحصاایالت (دیاايلم) ،ازلحااا متغیاار ماادت ازدوا
(گروه ده تا بیست ساال) ،ازلحاا متغیار سان (گاروه

درصد
41/22
51/33
25/24
33/30
22/21
11/13
3/21
53/21
33/30
0/23
5/12
1/32
2/41
02/43
12/22
4/41

جوانی) بیشاترین مشاارکت و همکااری را داشاتهاناد.
جاادول  2میااانگین و انحااراف اسااتاندارد متغیرهااای
موجود در پژوهش را نشان میدهد.
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تدول  .2میانهین و انحراف استاندارا متغیرهای پژوهش
میانگین
متغیر

ردی
1
2
3
4
5
2
0
1
3
11
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الگوی ارتباطی سازنده
الگوی ارتباطی طلبکار و بدهکار کلی
الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار
الگوی ارتباطی زن طلبکار و مرد بدهکار
الگوی نقشها در الگوی طلبکار و بدهکار
الگوی ارتباطی اجتنا متقابل
خودتنآیمی هیجانی ساز کاری
خودتنآیمی هیجانی پنهانکاری
خودتنآیمی هیجانی تحمل
تا آوری

انحراف استاندارد
3/05
3/22
5/53
2/10
2/13
5/24
4/21
4/23
3
15/33

3/15
12/32
13/21
1/20
-1/12
12/51
11/15
23/23
13/31
15/53

در جدول  3ضرای همبستگی بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.

متغیر
الگوی سازنده
الگوی ارتباطی طلبکار
و بدهکار کلی
الگوی ارتباطی مرد
طلبکار و زن بدهکار
الگوی ارتباطی زن
طلبکار و مرد بدهکار
الگوی نقشها در
الگوی طلبکار و
بدهکار
الگوی ارتباطی اجتنا
متقابل
خودتنآیمی هیجانی
ساز کاری
خودتنآیمی هیجانی
پنهانکاری
خودتنآیمی هیجانی
تحمل
تا آوری

تدول  .3ضرایب ه بگتها بین متغیرهای پژوهش
0
2
5
4
3
2

1
1
-1/15

1

**-1/24

1/14

1

-1/14

**1/15

1/12

1

-1/11

-1/13

1/12

**1/22

1

**1/20

-/12

-1/11

1/12

**-1/22

-1/15

**1/22

1/11

**-1/14 -1/22** 1/25

1

1
1

1/12

**1/20

1/13

**1/51

-1/11

-1/14

**1/51

1

1/12

**1/44

1/14

*1/2

**1/23

*-1/2

**-1/30

**1/31

**1/30

**-1/21* -1/24** -1/20

1/11

3

11

1

**1 -1/13* -1/23** -1/42** 1/34
**p<1/15 *P < 1/11
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تااأریر معنااااداری داشاااته اساات و از باااین الگاااوی
ارتباااطی (الگااوی طلبکااار و باادهکار کلاای ،الگااوی
ارتباااطی زن طلبکااار و ماارد باادهکار ،نقااشهااا در
الگااوی طلبکااار و باادهکار) و خااودتنآیمی (تحماال)
با تا آوری تاأریر معنااداری مشااهده نشاد .جادول 4
تحلیاال رگرساایون متغیرهااای موجااود در پااژوهش را
نشان میدهد.

جادول  3ضاارای اررهااای مسااتقیم متغیرهااای ماادل
حاصلشاده از دادههاای پاژوهش را نشاان مایدهاد.
همانگونه کاه مالحآاه مایشاود الگوهاای ارتبااطی
زوجااین بااه خصااو (الگااوی ارتباااطی سااازنده،
الگااوی ماارد طلبکااار و زن باادهکار ،الگااوی ارتباااطی
اجتناااا ) و خاااودتنآیمی هیجاااانی باااه خصاااو
(ساز کااری و پنهاانکااری) بار تاا آوری زوجاین

تدول  .4وحلیل رگرسیکن متغیرهای مکتکا ار پژوهش
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجمو مجذورات

مدل
رگرسیون

13331/125

1

1220/253

باقیمانده

23331/044

140

153/121

مجمو

32021/023

155

در جدول  4تحلیل رگرسایون نشاان مایدهاد کاه در
مجمااو الگوهااای ارتباااطی و خااودتنآیمی هیجااانی
زوجااین ،تااا آوری زوجااین را پاایشبیناای ماایکنااد و

Sig
1/1111

11/401

معناااادار اسااات .جااادول  5ضااارای مسااایرهای
ساااختاری (اررهااای مسااتقیم) در ماادل حاصاال از
دادهها را نشان میدهد.

تدول  .5ضرایب مگیرهای سادتاری (اثرهای مگتقی ) ار مدل حاصل از اااهها
B

β

T

p

الگوی ارتباطی سازنده بر تا آوری

1/323

1/234

3/135

1/112

الگوی ارتباطی طلبکار بدهکار کلی بر تا آوری

1

1

1

1/111

الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار بر تا آوری

-1/323

-1/111

-1/031

1/112

الگوی زن طلبکار و مرد بدهکار بر تا آوری

1/141

1/123

1/130

1/131

الگوی ارتباطی نقشها در الگوی طلبکار و بدهکار

-1/233

-1/132

-1/233

1/025

الگوی ارتباطی اجتنا بر تا آوری

1/253

1/242

3/333

1/111

ساز کاری بر تا آوری

-1/212

-1/351

-3/051

1/111

پنهانکاری بر تا آوری

-1/223

1/101

-1/021

1/441

تحمل بر تا آوری

1/101

1/115

1/100

1/121
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بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقی حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی و
خودتنآیمی هیجانی در پیش بینای تاا آوری زوجاین
شهر مشهد بود .نتای حاصل از پژوهش حاضار نشاان
می دهد که الگوهای ارتباطی و خودتنآیمی هیجانی در
پیشبینی تا آوری زوجین نقش اساسی را ایفا میکند.
این پژوهش همسو با تحقی تجلی و لطیفیان (،)1310
کشاااتکاران ( ،)1311صااابری و همکااااران (،)1334
خنداندل و کاویانفار ( ،)1334معصاومی ،رضااییان و
حسینیان ( ،)1332سالووی ،ماایر و کاروساو،)2112( 1
کارلسون و همکاران ( ،)2112دناتو ( ،)2114اسمیت و
همکاااران ( )2115اساات .در ایاان پااژوهش الگوهااای
ارتباطی زوجین به خصو (الگوی ارتبااطی ساازنده،
الگوی مارد طلبکاار و زن بادهکار و الگاوی ارتبااطی
اجتنا متقابل) و خاودتنآیمی هیجاانی باه خصاو
(ساز کاری و پنهان کاری) بر تا آوری زوجین تأریر
معناداری داشته است.
در تبیین ایان یافتاه مایتاوان گفات کاه فرآینادهای
ارتباطی بین زوجین باه عناوان مبناای اولیاه و اصالی
تا آوری مطر شده است (پترساون )2111 ،و زوجاین
برای اینکه زندگی زناشویی رمربخش داشته باشند و به
موفقیت در رواب برساند ،بایساتی از الگاوی ارتبااطی
سازنده و گاهی الگوی ارتباطی اجتنا متقابل و کمتار
از الگوی ارتباطی مارد طلبکاار و زن بادهکار اساتفاده
کنند .الگوی ارتباطی سازنده نوعی از الگاوی ارتبااطی
اساات کااه در آن زوجااین بااه صااورت واقااعگرایانااه و
انعطافپذیر با همدیگر گفتگو مایکنناد و اصال را بار
مشورت می گذارند ،بین کار و زنادگی تعاادل و تاوازن
برقرار مایکنناد ،از اوقاات فرااات باهخاوبی اساتفاده
می کنند ،تعارضات کمی باهم و با دیگران دارند ،ارتبا
بازی دارند ،از همادیگر دوری و اجتناا نمایکنناد و
سعی در حل مشکل به صورت سازنده و منصفانه دارند.
زوجین در ایان الگاو ارتباطاات خودانگیختاه و آزاداناه
بیشااتری دارنااد ،در رابطااه بااا احساسااات و افکارشااان
1. Salovey, Mayer & Caruso

Journal of Positive Psychology, No. 5&6, Summer and autumn 2016

گفتوگو میکنند ،هیجانات خاود را چاه مثبات و چاه
منفی بیان می کنند و قاادر باه درک هیجاناات طارف
مقابل نیز مای باشاند (تجلای و لطیفیاان )1310،و باه
عقیده طباطبایی و قره آقاجاانی ( )1312ایجااد روابا
مثبت ،سبکهای تعاملی پرحرارت ،رواب حمایتگراناه
و مهرورزانااه بااا دیگااران از جملااه عواماال محااافآتی
تا آوری هستند.
در الگوی ارتباطی اجتنا متقابل زوجاین از پارداختن
به موضو خودداری میکنند و سواد هیجانی پایینتری
دارند و برای اینکه مشکالت و مسائلشان بیشتر از ایان
نشود از همدیگر دوری می کنند و در بعضی مواقع جزء
ضروریات زندگی محسو میشود و زنادگی را باادوام
ماایکنااد .در الگااوی ارتباااطی ماارد طلبکارانااه و زن
بدهکارانه کاه الگاوی ارتبااطی رایجای در کشاور ماا
هست ،مرد مطالبه گر است درحالیکه زن از پارداختن
به موضو اجتنا می کند مثال مارد اگار یاک کااری
انجام می دهد انتآار مهر و محبت از سوی همسر را
دارد .این الگوی ارتباطی نشان می دهد که هار چاه از
این الگو زیاد استفاده شاود تاا آوری پاایین مایآیاد؛
بنابراین زوجین برای اینکه بتوانند به تا آوری برساند،
بایستی با یکدیگر به صورت سالم گفتگو کرده و در پی
حل مشکل برآیند و گاهی از اجتنا هم استفاده کنند.
در تبیین دیگر می توان گفات کاه زوجاین در زنادگی
زناشویی بایستی تواناایی کنتارل هیجاناات را در خاود
ایجاد و پرور دهند و از راهبردهاای تنآایم هیجاان
مثبت مثال پذیر  ،شوخی ،توجه مجدد مثبت ،ارزیابی
مجدد مثبت استفاده کنند .زو هایی که بهتر میتوانند
از هیجانهای منفی نآیر ناامیدی ،خشم ،ترس ،اام،
اضطرا و نآایر آن رهاایی یابناد ،در صاورت باروز
مشکل با استفاده از راهبردهای تنآیم هیجانی سازگار
و مثبت بهسرعت میتوانند خود را از موقعیات تانشزا
باه شارای مطلاو و متعاادل بازگردانناد ،تحمال
مشکالت را داشته باشند ،سبک کارآمدی از ارتبا بین
زوجین ایجاد مای شاود ،خاودتنآیمی تبادیل باه هام
تنآیمی می شود و این به انایساازی روابا زوجاین
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منجر میشود .بارعک افارادی کاه در ایان حیطاه
تواناییم کمتری دارند ،تقریبا همواره درگیار احساساات
درمانده کننده هساتند و تحمال مشاکالت را ندارناد،
بی نآمی هیجانی ،فقر هیجانی و فقر در روابا دارناد،
در فرآیند حل مسئله و تصامیمگیاری مشاکلدارناد و
کمکم دچار الگوی شخصیتی کنارهگیر میشوند.
در تبیین دیگر می توان گفت که زوجاین بارای اینکاه
زندگی مثمر رمری داشته باشند ،بیشتر بایستی به دنبال
ساز و سازگاری و باا مساائل و مشاکالت و گااهی
دنبال پنهانکاری باشند تا تحمل در برابر مشکالت .در
خودتنآیمی از نو ساز کااری زوجاین در رابطاه باا
افکار و احساساتشان تأمل میکنند ،نیاازی باه کنتارل
همدیگر و تصامیمگیاری باهجاای دیگاری احسااس
نمیکنند ،همدیگر را تشوی میکنند کاه هیجاناات را
کنترل و مدیریت کنند و مجمو این ویژگیهاا باعاث
می شود که فرد توانایی کنترل هیجانات را داشته باشاد
و خاودتنآیمی بااا رفتاه (سااالووی ،ماایر و کاروسااو،
 )2112و تا آوری بیشتری در برابر مشاکالت داشاته
باشد .در رابطه با بعد پنهاان کااری ،در دوران زنادگی
زناشویی زوجین گاهی باا مساائل و مشاکالتی روبارو
می شوند که اگر این مسائل در زندگی بیان شود ممکن
است این زندگی خدشه دار شود و گاهی ختم باه خیار
نشود .درنتیجه وقتی زوجین در برابر چالشهای زندگی
از راهبرد سازگاری و پنهانکاری استفاده مایکنناد تاا
تحمل باعاث مای شاود کاه تاا آوری شاان در برابار
مشکالت بیشتر شود و زندگی آنها دوام داشته باشد.
در تبیین دیگر می توان گفت که زوجینی که مشارکت
در گفتگااو و بحااث پیرامااون موضااوعات را ترایاا
می کنند ،توانایی ادراک و ارزیاابی عواطا را افازایش
می دهد و این امر نیز به بهبود تاا آوری مایانجاماد.
یکی از مرلفههای خودتنآیمی هیجانی ،توانایی ادراک،
ارزیابی و ابراز عواط است (ماایر و ساالوی.)1330 ،1
افزایش ساطد ادراک عااطفی ساب افازایش قادرت
ارزیابی محرک های محیطی ،با رفتن قدرت برقراری
1. Mayer & Salovey
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رواب عاطفی و ابراز همدلی میشاود و از ایان طریا
امکان تعامل سازنده فرد با محای را فاراهم مایکناد
(مایر2111 ،؛ به نقل از بشارت .)1314،میتاوان گفات
که این مرلفه از طری افازایش قادرت ادراک محای ،
تا آوری را افزایش میدهد .الگاوی ارتبااطی ساازنده
می تواند تسهیل عاطفی تفکر را سب شود که یکای از
مرلفه هاای خاودتنآیمی هیجاانی اسات .در مرلفاه ی
تسهیل عاطفی تفکر ،اندیشیدن بار اسااس مشاکالت،
بهاارهگیااری از ذخااایر خااا حافآااه ،تغییاار رفتااار و
پرداز نهفتهی اطالعات را آسان مایکناد و از ایان
طری به فرد کمک میکند تا با سازماندهی افکاار و
محتویات حافآه و تغییرات مثبت رفتااری باه صاورت
منسجمتر با مسائل و تنشهای محای مقابلاه کناد و
تا آوری بیشتری داشته باشد (جوکار .)1312 ،شناخت،
تحلیل و به کارگیری دانش عاطفی نیاز از مرلفاههاای
خااودتنآیمی هیجااانی اساات .ایاان مرلفااه بااا افاازایش
شناخت صحید و واقعبینانه موقعیتها و پایشبینای و
چیرگی بار مساائل ،امکاان باهکاارگیری راهبردهاای
رویارویی با موقعیتهای استرسزا فاراهم مایآورد .در
واقااع ایاان مرلفااه بااا افاازایش تااوان فاارد در زمینااهی
پیش بینی ،کنترل و راهبردهای مقابله ،میزان تا آوری
را افزایش می دهد و درنهایت تنآیم مدیرانه عواطا ،
باعث افزایش قدرت سازمان دهی و ساازگاری فارد در
موقعیت مخاطره آمیز می گردد .عالوه بر این ،تعاامالت
درون خانواده سب ارتقای آگاهی افاراد از احساساات
خود و دیگران میشود و این مرلفه سب توانمندی فرد
برای مقابله با مشکالت می گردد .این تواناایی موجا
میشود تا افراد در شرای استرسزا احساس خوشایندی
داشته باشند (فارنهایم و کریستوفورو.)2110 ،2
افراد با خودتنآیمی هیجانی با تر ،افاراد خاو بینای
هستند و بین خو بینی و تا آوری رابطاهی مثبات و
معناداری وجود دارد (ترزا .)2111،3خو بینی یکای از
ویژگیهای افراد تا آور میباشد .اینگونه افراد باوجود
2. Furnhum & Christoforou
3. Theresa
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قاارار گاارفتن در موقعیااتهااای پرخطاار و اسااترسزا،
روانشان آسیبی نمیبیند و با مسائل و مشکالت زندگی
به دید مثبت و همراه با خو بینای نگااه مایکنناد و
همین نگر مثبت سب افزایش میزان تحمال آناان
در براباار مشااکالت ماایشااود .ایاانگونااه افااراد باارای
آیندهشاان هادف و برناماه داشاته و زنادگی برایشاان
معنادار است و باه دلیال میازان باا ی خاو بینای و
باورهای مثبت در آنان پ از شکست ،ناامید و دلسارد
نشده و بر میزان تال های خود میافزایناد .از طارف
دیگر افراد خو بین در برابر مشاکالت از راهبردهاای
مقابلهای بهتری استفاده میکنند و طر وارههای ذهنی
انعطافپذیری دارند و مطمئناند که در آینده پیامدهای
مثبتی برای آنها اتفا میافتد و هماین اطمیناان باه
آینده باعث ایجاد احساس امنیت در فرد میشود.
در مجمو زوجین برای اینکه زندگی زناشویی موفقی
داشته باشاند و تاا آوریشاان در برابار ساختیهاا و
مشکالت بیشتر شود بایستی از الگوی ارتباطی ساازنده
(گفتگو و مشارکت برای حال مشاکل) و خاودتنآیمی
هیجانی ساز کاری (سازگاری در برابار مشاکالت) و
پنهان کاری (پنهان کردن برخی از مساائل در زنادگی)
استفاده کنند.
در اجرای این پژوهش ،محدودیتهای اجتنا ناپذیری
وجود داشت ،از جمله اینکه این پژوهش فق بار روی
زوجین شهر مشهد اجرا گردید .اقادامات پژوهشای را
خاود پژوهشاگر انجاام داد و احتماال دارد حضاور
پژوهشگر همراه با سوگیری درروند پژوهش و درنتیجه
در یافتهها باشد .منابع پژوهشی کمی بهطور اختصاصی
در زمینه خاودتنآیمی هیجاانی باا الگاوی ارتبااطی و
تا آوری زو هاا وجاود داشات .پیشانهاد پژوهشاگر
پژوهش های دیگری در این زمینه با تعداد نموناههاای
بیشتر و در فرهن های مختل و با ابزارهای پژوهشی
دیگر مثال مصاحبه و مشااهده و باا رو هاای دیگار
تحقی ماثال مداخلاهای کاه باه نتاای کااربردی در
خصو مداخله برحس جنسایت منجار خواهاد شاد
صورت گیرد.
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وشکر و قدراانا
از تمام همکاران و استادان ،به خصو زو هایی کاه
صبورانه ما را در این پژوهش یاری کردند ،کمال تشکر
را داریم.
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