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Abstract
Introduction: The family as the source of human emotions is the center of the most intimate 
relationships between individuals and the core of public health. The present study was conducted 
with the aim of correlating cognitive emotion regulation and security feeling with marital adjustment 
in couples in Qom. 
Methods: The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population 
included couples in Qom who were selected by non-random sampling method using convenience 
method and using Cochran's form, 384 people were selected and entered the study. The 
collection instruments included a demographic questionnaire, the "Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire", the "Security Feeling Scale” and the "Revised Dyadic Adjustment Scale". Content 
validity was measured by qualitative method and construct validity was measured by exploratory 
factor analysis. The reliability of the instruments was assessed by internal consistency method by 
calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in SPSS. 24.
Results: 35.4% of the dispersion of marital adjustment is predictable based on cognitive emotion 
regulation and security feeling. Cognitive emotion regulation had a significant correlation with 
couples' adjustment of couples (r=0.530). Security feeling also had a significant correlation with 
marital adjustment (r=0.448). 
Conclusions: Cognitive emotion regulation and security feeling are strong predictors of marital 
adjustment. Therefore, it is recommended to be considered in educational counseling for couples. 
Keywords: Cognitive Regulation of Emotion, Security Feeling.
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چکیده
مقدمــه: خانــواده بــه عنــوان مبــدأ ظهــور عواطــف انســانی، کانــون صمیمانــه تریــن روابــط بیــن افــراد و هســته اصلــی بهداشــت جامعــه 
اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف همبســتگی تنظیــم شــناختی هیجــان و احســاس امنیــت بــا ســازگاری زوجــی در زوج هــای شــهر قــم 

انجــام شــد. 
ــا  ــه ب ــد ک ــم بودن ــای شــهر ق ــاری شــامل زوج ه ــه آم ــود. جامع ــی- همبســتگی ب ــوع توصیف روش کار: روش پژوهــش حاضــر از ن
روش نمونــه گیــری غیرتصادفــی بــه روش در دســترس و بــا اســتفاده از فــرم کوکــران، تعــداد 384 تــن انتخــاب و وارد پژوهــش شــدند. 
 Cognitive Emotion Regulation( "ابــزار جمــع آوری شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان
 Revised Dyadic( "ــی ــازگاری زوج ــاس س ــت" )Security Feeling Scale(  و "مقی ــاس امنی ــاس احس Questionnaire( ، "مقی

Adjustment Scale(، بــود. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی ســنجیده شــد. پایایــی 

ابزارهــا بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه ای از 30 تــن از نمونــه هــای پژوهــش، بررســی شــد. 
تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام شــد. 

یافتــه هــا: 35/4 درصــد از پراکندگــی ســازگاری زوجــی بــر اســاس تنظیــم شــناختی هیجــان و احســاس امنیــت قابــل پیــش بینــی 
اســت. تنظیــم شــناختی هیجــان بــا ســازگاری زوجــی زوج هــای همبســتگی معنــاداری داشــت )r= 0/530(. همچنیــن احســاس امنیــت 

  .)r= 0/448(  نیــز همبســتگی معنــاداری  بــا ســازگاری زوجــی داشــت
نتیجــه گیــری: تنظیــم شــناختی هیجــان و احســاس امنیــت بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده هــای قــوی بــرای ســازگاری زوجــی                   

ــرای زوج هــای مــورد توجــه قــرار گیــرد. ــذا پیشــنهاد مــی شــود در مشــاوره هــای آموزشــی ب مــی باشــند. ل
کلیدواژه ها: سازگاری زوجی، تنظیم شناختی هیجان، احساس امنیت.

مقدمه
خانــواده کانــون صمیمانــه تریــن روابــط بیــن افــراد و هســته اصلی 
ــط زن و  ــه در آن رواب ــت ک ــده اس ــناخته ش ــه ش ــت جامع بهداش
ــواده مــی باشــد )1(. در ایــن  شــوهر، عامــل اصلــی ســالمت خان
میــان، آمارهــا نشــان می دهــد میــزان طــالق در ایــران در ســال 
ــش  ــد افزای ــدود 58/32 درص ــال 1387، ح ــه س ــبت ب 1397 نس
داشــته اســت کــه نشــان از رونــد افزایشــی طــالق در کشــور بــوده 
ــای  ــن یافته ه ــت. همچنی ــده اس ــیار نگران کنن ــر، بس ــن ام و ای
ــال  ــه ازدواج در س ــه نســبت طــالق ب ــد ک ــاری نشــان می ده آم
1387 از 12/5 بــه 31/77 در ســال 1397 افزایــش یافته اســت )2(. 

در ایــن راســتا، بررســی روابــط زوج هــا بــه روشــن شــدن 
چارچــوب هــای ســاختاری کــه روابــط در آن شــکل مــی گیــرد، 
کمــک می-کنــد و یکــی از مســائل مهــم بیــن زوج هــا کــه نقــش 
ــواده  اساســی در ارزیابــی کیفیــت کلــی روابــط بیــن اعضــای خان
را دارد، ســازگاری زوجــی )Dyadic Adjustment( آن هاســت 
)3(. ســازگاری زوجــی، مفهومــی چنــد بعــدی اســت کــه شــامل 
تجربــه هــای مثبــت مثل احســاس دوســت داشــته شــدن، مراقبت 
و ارضــا در روابــط مــی باشــد )4(. ســطح بــاالی ســازگاری زوجــی، 
ــزان توافــق در تصمیــم گیــری  توســط خرســندی زناشــویی و می
بیــن زوجیــن تعییــن شــده و ســطح پاییــن آن، مــی توانــد منجــر 
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 Campbell-Sills  & بــه وقــوع طــالق شــود )5(. طبــق تعریــف
Barlow )6(، ســازگاری زوجــی، پاســخ عاطفــی فــرد بــه میــزان 

ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــادی اس ــاس ش ــا احس ــذت، و ی ــت، ل رضای
ــش دارد.  ازدواج

ــر  ــد ســازگاری زوجــی را تحــت تاثی ــی کــه مــی توان از متغیرهای
 Cognitive Emotion( ــان ــناختی هیج ــم ش ــد، تنظی ــرار ده ق
ــده در  ــای انجــام ش ــد )7( و پژوهــش ه ــی باش Regulation( م

ــی،  ــکالت ارتباط ــائل و مش ــد مس ــی ده ــان م ــه، نش ــن زمین ای
منبــع اصلــی مشــکالت بیــن فــردی بــوده و بســیاری از مشــکالت 
ــه آن  ــه نتیج ــت ک ــری اس ــاط غیرمؤث ــی از ارتب ــویی ناش زناش
احســاس ناکامــی و خشــم بــه خاطر عــدم بــرآورده شــدن انتظارات 
ــناختی  ــم ش ــن، تنظی ــد )8(. همچنی ــی باش ــه م ــای نهفت و آرزوه
ــدي اســـت  هیجــان شــکل خاصــی از خودتنظیــم گــري و فراین
کــه افــراد از طریــق آن هیجانــات خــود را بــه منظــور پاســخدهی 
ــا  ــه شــکلی هشــیار ی ــاي محیطــی ب ــه درخواســت ه مناســب ب
ــد )10، 9(. تنظیــم شــناختی هیجــان  ــیار تنظیــم مــی کنن ناهشـ
ــه  ــای مهرورزان ــه و رفتاره ــای همدالن ــخ ه ــایی، پاس در خودافش
ــی  ــایی هیجان ــوده و خودافش ــا نم ــی را ایف ــش میانج ــدی نق بع
ــذا، پاســخ  ــی شــود )9(. ل ــی بیشــتر م ــت هیجان موجــب صمیمی
هــای همدالنــه و گــرم از طــرف یــک همســر پاســخگو، رضایــت 
ــه و  ــت گرایان ــای حمای ــش داده و رفتاره ــه را افزای ــی از رابط کل
عاطفــی بعــدی را تقویــت مــی کنــد )11(. در ایــن راســتا، تعــدادی 
ــناختی  ــم ش ــان تنظی ــاط می ــه ارتب ــابه ب ــای مش ــش ه از پژوه
هیجــان بــا ســازگاری زوجــی اشــاره نمــوده و ایــن امــر را تاییــد 
مــی کنــد )15-12(. بــرای مثــال حیــدری و اقبــال )16( در 
پژوهــش خــود رابطــه دشــواری در تنظیــم هیجانــی، ســبک هــای 
دلبســتگی و صمیمیــت بــا رضایــت زناشــویی در زوجیــن صنایــع 
ــج از وجــود رابطــه  ــه نتای ــد ک ــواز بررســی کردن ــوالد شــهر اه ف
ــه دشــواری در تنظیــم شــناختی- هیجــان، ســبک هــای  چندگان
ــت  ــن حکای ــویی زوجی ــت زناش ــا رضای ــت ب ــتگی و صمیمی دلبس
ــروزی و همــکاران )17( در پژوهــش خــود  ــن، فی داشــت. همچنی
ــم  ــا دشــواری در تنظی ــی ب ــا تنیدگ ــه ب ــای مقابل ــاط راهبرده ارتب
ــان  ــی زناشــویی در زن ــت زندگ ــا نقــش میانجــی کیفی هیجــان ب
ــا  ــه ه ــد. یافت ــام دادن ــتان انج ــرطان پس ــه س ــال ب ــل مبت متأه
حاکیســت بیــن کیفیــت زندگــی زناشــویی بــا دشــواری در تنظیــم 
ــدازه کــه  هیجــان همبســتگی وجــود دارد. بعبــارت دیگــر، هــر ان
ــت  ــن باشــند، کیفی ــم شــناختی هیجــان پایی ــن دارای تنظی زوجی
زندگــی زناشــویی و ســازگاری ایشــان بــه همــان میــزان کاهــش 

ــد. مــی یاب

از ســوی دیگــر، احســاس امنیــت )security feeling(، احســاس 
مصونیــت فــرد در مقابــل تهدیدهایــي اســت کــه از جانــب 
کنشــگران دولتــي و غیردولتــي جــان، مــال، فکــر و توانایــي افــراد 
بــراي شــرکت در اجتماعــات دلخــواه و یــا حفــظ ایــن اجتماعــات 
را تهدیــد مي کننــد )18(. در ایــن بیــن، احســاس امنیــت زناشــویی 
ــن  ــالت بی ــذار در تعام ــای تاثیرگ ــن متغیره ــم تری ــی از مه یک
ــد  ــی توان ــه م ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــل اخالق ــردی و فضای ف
بــر ســازگاری زوجــی تاثیرگــذار بــوده و پیــش بینــی کننــده مهــم 
بــرای ازدواج هــای رضایــت بخــش و پایــدار باشــد )19(. ارتبــاط 
ــدادی از  ــی در تع ــازگاری زوج ــا س ــویی ب ــت زناش ــاس امنی احس
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــورد بررســی و م ــا م پژوهــش ه
بــه عنــوان مثــال، نتایــج پژوهــش یعقوبــی )20( حاکــی از آن بــوده 
ــتگی  ــی همبس ــازگاری زوج ــر س ــویی ب ــت زناش ــد امنی ــه تعه ک
ــای پژوهــش  ــه ه ــر، یافت ــارت دیگ ــته اســت؛ بعب ــاداری داش معن
مذکــور حاکیســت بــا افزایــش تعهــد امنیــت زناشــویی در زوجیــن، 
بــه همــان میــزان ســازگاری زوجــی در آن هــا افزایــش مــی یابــد. 
ــذا، در بیــن زوجینــی کــه تعهــد امنیــت زناشــویی پاییــن تــری  ل
داشــتند، ســازگاری زوجــی پاییــن تــری را نیــز تجربــه کــرده بودند.
بــا عنایــت بــه رشــد فزاینــده آمــار طــالق در کشــور، لــزوم توجــه 
بیشــتر بــه موضــوع حفــظ نظــام خانــواده مشــهود مــی باشــد. از 
ســوی دیگــر، بررســی عوامــل موثــر بــر حفــظ ســازگاری زوجــی 
و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی مــی توانــد در کاهــش طــالق موثــر 
ــه نظــر مــی رســد بخــش عمــده ای از مشــکالت  باشــد. زیــرا ب
رفتــاری و عاطفــی زوج هــا ناشــی از عــدم آگاهــی و عدم شــناخت 
ــد ســازگاری مشــترک مشــترک را  ــه مــی توان ــی اســت ک عوامل
ــه  ــدی مقدم ــع بن ــت، در جم ــد. در نهای ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
ــام  ــای انج ــی ه ــه بررس ــت ک ــان داش ــوان اذع ــی ت ــش م پژوه
ــورد بحــث در پژوهــش حاضــر  ــای م شــده در خصــوص متغیره
بــه صــورت تکــی )23-21( و یــا بــه صــورت زوجــی )27- 24( و 
یــا بــا متغیرهــای دیگــر )3،28،29،30(، در پژوهش متعــددی انجام 
شــده اســت؛ امــا، آنچــه کــه ضــرورت انجــام پژوهــش حاضــر را 
نمایــان مــی کنــد، بررســی متغیرهــای تنظیــم شــناختی هیجــان، 
احســاس امنیــت با ســازگاری زوجــی در کنــار یکدیگــر و توأمان در 
زوجیــن شــهر قــم مــی باشــد. بررســی هــای انجــام شــده توســط 
پژوهشــگران مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه موضوعــات فــوق در 
مطالعــه ای بررســی نشــده اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن همبســتگی تنظیــم شــناختی هیجــان و احســاس امنیــت با 
ســازگاری زوجــی در زوج هــای شــهر قــم در ســال 1399، انجــام 

شــد.
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روش کار
روش پژوهــش حاضــر توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. جامعــه 
ــم مــی باشــد.  ــه شــهروندان متاهــل شــهر ق ــاری شــامل کلی آم
همچنیــن، تعــداد نمونــه هــا به صــورت نمونــه گیــری غیرتصادفی 
بــه روش در دســترس و بــر اســاس فرمــول تعییــن تعــداد نمونــه  
ــای  ــد. معیاره ــن زده ش ــن تخمی ــا 384 ت ــر ب Cochran براب
ورود بــه پژوهــش شــامل: در ســال 1399 شــهروند قــم باشــند و 
متاهــل باشــند. مــالک هــاي خــروج از پژوهــش نیــز شــامل ایــن 
مــوارد اســت. نمونــه هــا طــی انجــام پژوهــش، در کالس هــا یــا 
دوره هــای آموزشــی- روانشناســی مرتبــط بــا متغیرهــای پژوهــش 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب حاضــر شــرکت نکنن
عــدم همــکاری برخــی نمونــه هــای مــرد در زوجیــن، نمونــه هــا 

ــود. ــداد 178 زوج  و 28 زن متاهــل ب شــامل تع
بــه منظــور جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه هــای ذیــل اســتفاده 
ــواالتی  ــامل س ــناختی ش ــت ش ــات جمعی ــنامه اطالع ــد پرسش ش
ســن، جنســیت، تحصیــالت، مــدت زمــان زندگــی مشــترک بــود.
 Cognitive Emotion( »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان«
ــکاران  ــط Granfski  و هم Regulation Questionnaire( توس

)31( در ســال 1999 طراحــی شــد. ابــزار دارای 36 عبــارت و 
9 مولفــه شــامل مالمــت خویــش )your blame( )4 عبــارت 
 )reception( پذیــرش ،)شــامل عبــارت هــای 28، 19، 1،10
ــخوارگری  ــای 29، 20، 11، 2(، نش ــارت ه ــامل عب ــارت ش )4 عب
ــای 30، 21، 12، 3(،  ــارت ه ــامل عب ــارت ش )ruminant( )4 عب
تمرکــز مجــدد مثبــت )positive refocusing( )4 عبــارت شــامل 
عبــارت هــای 31، 22، 13، 4(، تمرکــز مجــدد بــر برنامــه ریــزی 
)focus on planning( )4 عبــارت شــامل عبــارت هــای 32، 23، 
 4( )positive re-evaluation( ــت ــدد مثب ــیابی مج 14، 5(، ارزش
ــری  ــدگاه پذی ــای 33، 24، 15، 6(، دی ــارت ه ــامل عب ــارت ش عب
ــای 34، 25، 16، 7(،  ــارت ه ــامل عب ــارت ش )visibility( )4 عب
فاجعــه انــگاری )catastrophic( )4 عبــارت شــامل عبــارت هــای 
ــارت  ــران )blame others( )4 عب ــت دیگ 35، 26، 17، 8( و مالم
ــارت هــای 36، 27، 18، 9( مــی باشــد. نمــره گــذاری  شــامل عب
ایــن پرسشــنامه بصــورت لیکــرت 5 درجــه ای شــامل  هرگــز )1(، 
ــات )4( و همیشــه )5(  ــب اوق ــات )3(، اغل ــدرت )2(، برخــی اوق بن
مــی باشــد کــه هــر 4عبــارت یــک عامــل را مــورد ارزیابــی قــرار 
مــی دهــد. حداقــل و حداکثــر ابــزار مذکــور بــه ترتیــب 36 و 180 
بــوده و نحــوه تفســیر نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه نمــره بیــن 
72- 36: تنظیــم شــناختی هیجــان پاییــن؛ نمــره بیــن 108- 73: 
ــا 109:  ــاالی 180 ت تنظیــم شــناختی هیجــان متوســط و نمــره ب

تنظیــم شــناختی هیجــان بــاال تفســیر مــی شــود.
شــناختی  تنظیــم  »پرسشــنامه   )32( همــکاران  و   Granfski

ــل  ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــنجش روای ــت س ــان« را جه هیج
ــوز دبیرســتانی در شــهر  ــن 547 دانــش آم ــدی در بی ــی تایی عامل
ــد. نتایــج تحلیــل عاملــي  لیــدن هلنــد مــورد ســنجش قــرار دادن
ــی  ــی روای ــرای بررس ــود. ب ــد نم ــا را، تایی ــه ه ــدی 9 مولف تایی
 Symptom( »90 همگــرا، از »فهرســت بررســی عالئــم بازنگــری
Check List-90-Revised( در نمونــه مذکــور، اســتفاده نمودنــد. 

ــرش،  ــه پذی ــه: 5 مولف ــی همگــرا نشــان داد از 9 مولف ــج روای نتای
تمرکــز مجــدد مثبــت، تمرکــز مجــدد بــر برنامه ریــزی، ارزشــیابی 
ــا  ــادار ب ــی معن ــری همبســتگی منف ــدگاه پذی ــت و دی مجــدد مثب
نمــره اضطــراب و افســردگی »فهرســت بررســی عالئــم بازنگــری 
ــه  ــش، نشــخوارگری، فاجع ــت خوی ــه مالم ــته و 4 مولف 90« داش
انــگاری و مالمــت دیگــران همبســتگی مثبــت بــا نمــره اضطــراب 
ــری 90« دارد  ــاز نگ ــم ب ــی عالئ ــت بررس ــردگی »فهرس و افس
)اعــداد گــزارش نشــده اســت(. همچنیــن، پایایــی بــه روش 
ــون  ــاخ و آزم ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
ــن  ــاه )چــون طراحــی و روان ســنجی ای ــه 14 م ــا فاصل مجــدد ب
مقیــاس 3 ســال 1999 تــا 2001 بــه طــول انجامیــده اســت( را بــا 
نمونه¬هــای مذکــور، مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه نتایــج بــرای 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ )کمتریــن و بیــش تریــن مقــدار( بیــن 0/71 
تــا 0/81 و آزمــون مجــدد )کمتریــن و بیــش تریــن مقــدار( بیــن 

ــزارش شــده اســت. ــا 0/61 گ 0/48 ت
همچنیــن ســامانی و صادقــی )33( در پژوهــش خــود روایــی ســازه 
بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی 
ــه 50 دانــش آمــوز دبیرســتانی شــهر شــیراز  هیجــان« را در نمون
مــورد بررســی قــرار داد. نتایــج 7 مولفــه را مــورد تاییــد گــزارش 
ــرای  ــی واگ ــرا و روای ــی همگ ــگران، روای ــالوه پژوهش ــود. بع نم
ــش«  ــراب، تن ــردگي، اضط ــاس افس ــا »مقی ــرده را ب ــزار نامب اب
بــا نمونــه 59 تــن   )Depression, Anxiety, Stress Scale(
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــور، م ــه مذک از نمون
ــت  ــای مالم ــه ه ــا مولف ــادار ب ــت و معن ــب همبســتگی مثب ضری
دیگــران، مالمــت خــود، نشــخوارگری، فاجعــه انــگاری، پذیــرش 
ــره  ــا نم ــل ب ــته و در مقاب )0/35، 0/38، 0/51، 0/34، 0/31( داش
2 زیرمقیــاس برنامــه ریــزی و ارزیابــی مثبــت، همبســتگی منفــی 
ــت.  ــده اس ــاهده ش ــب 0/30- و 0/28-( مش ــه ترتی ــادار )ب معن
همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفــا کرونبــاخ و آزمــون مجــدد )بــا فاصلــه یــک هفتــه بــا نمونــه 
ــن  ــن و بیــش تری ــج )کمتری ــوق، نتای ــای ف ــه ه ــن از نمون 38 ت
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مقــدار( بیــن 0/62 تــا 0/91 و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــا 
فاصلــه یــک هفتــه )کمتریــن و بیــش تریــن مقــدار( بیــن  0/75 

ــزارش شــد.  ــا 0/87 گ ت
بعــالوه، امیــن آبــادی و همــکاران )34( در پژوهــش خــود روایــی 
ســازه »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان« را از طریــق تحلیــل 
عاملــی اکتشــافی در بیــن 250 تــن از دانــش آمــوزان شــهر کــرج 
ــارت و  ــه 26 عب ــارت ب ــان داد 36 عب ــج نش ــد. نتای ــی کردن بررس
ــه  ــود و فاجع ــت خ ــد )مالم ــه کاهــش یافتن ــه 4 مولف ــه ب 9 مولف
آمیــز پنــداری، کنــار آمــدن و پذیــرش، مثبــت اندیشــی، مالمــت 
دیگــران(. همچنیــن جهــت بررســي روایــي همگــراي پرسشــنامه 
ــوق،  ــه ف ــا نمون ــش« ب ــاس افســردگي، اضطــراب، تن ــا »مقی را ب
مــورد بررســي قــرار دادنــد. نتایــج نشــان داد تمامــي مولفــه هــای 
ــاس هــای  ــر مقی ــا زی ــم شــناختی هیجــان« ب »پرسشــنامه تنظی
ــاداري  ــتگي معن ــش« همبس ــراب، تن ــردگي، اضط ــاس افس »مقی
دارنــد )اعــداد گــزارش نشــده(. بعــالوه، پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای 
ــار  ــز پنــداری 0/77، کن مولفــه هــای مالمــت خــود و فاجعــه آمی
آمــدن و پذیــرش 0/70، مثبــت اندیشــی 0/76، مالمــت دیگــران 

ــرای کل پرسشــنامه 0/70 محاســبه شــد.  0/64 و ب
در   )Security Feeling Scale( امنیــت«  احســاس  »مقیــاس 
ــهروندان 15-65  ــن ش ــری )18( در بی ــط طاه ــال 1387 توس س
ــارت  ــاس دارای 25 عب ــن مقی ــد. ای ــی ش ــان، طراح ــاله اصفه س
ــارات 1-6،  ــا عب ــي )life safety( ب ــت جان ــاس امنی ــر مقی و 4 زی
ــت  ــارات 14-7، امنی ــا عب ــي )financial security( ب ــت مال امنی
ــت  ــارات 19-15 و امنی ــا عب ــري )intellectual security( ب فک
ــد.  ــی باش ــارات 25-20 م ــا عب ــي )collective security( ب جمع
نمــره گــذاری ابــزار نامبــرده، در طیــف 5 درجــه ای لیکــرت )خیلی 
کــم=1، کــم=2، متوســط=3، زیــاد= 4، خیلــی زیــاد=5( تهیه شــده 
اســت. حداقــل نمــره بــرای هــر آزمودنــی برابــر بــا 25 و حداکثــر 
نمــره برابــر بــا 125 مــی باشــد. تفســیر نمــره بدســت¬آمده نیــز 
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نمــره بیــن 50-25: احســاس امنیــت 
ــره  ــط و نم ــت متوس ــاس امنی ــن 75-50: احس ــره بی ــن، نم پایی
ــری  ــردد. طاه ــی گ ــاال تفســیر م ــت ب ــاالی 75: احســاس امنی ب
ــا روش کیفــی و روایــی  ــوا ب )18(، در پژوهــش خــود روایــی محت
صــوري »مقیــاس احســاس امنیــت« را بــا نظــر صاحــب نظــران 
)تعــداد و تخصــص گــزارش نشــده( ســنجیده و مورد تاییــد گزارش 
ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــود. پایای نم
آلفــا کرونبــاخ بــا 384 تــن از شــهروندان 65-15 ســال اصفهــان، 
ــي  ــرای امنیــت جانــي 0/73، امنیــت مال محاســبه گردیــده کــه ب

0/72، امنیــت فکــري 0/70 و امنیــت جمعــي 0/73 گــزارش شــده 
اســت. 

»مقیــاس احســاس امنیــت« در پژوهــش داخــل و خارجــی دیگری، 
اســتفاده نشــده کــه روایــی و پایایــی آن ســنجیده و گــزارش گردد.

 Revised( شــده«  تجدیدنظــر  زوجــی  ســازگاری  »مقیــاس 
Dyadic Adjustment Scale( توســط Busby و همــکاران در 

ســال 1995 طراحــی شــده اســت )29(. ایــن مقیــاس از 14 عبــارت 
ــارت  ــامل عب ــارت ش ــق )consensus( 6 عب ــاس تواف و 3 زیرمقی
ــارت  ــامل عب ــارت ش ــت )satisfaction( 4 عب ــای 6-1، رضای ه
ــارت  ــامل عب ــارت ش ــجام )cohesion( 4 عب ــای 10-7 و انس ه
ــر  ــاس ب ــذاری مقی ــره گ هــای 14-11 تشــکیل شــده اســت. نم
اســاس طیــف لیکــرت بــه ایــن شــرح اســت کــه در عبــارات 1-6 
لیکــرت 6تایــی: همیشــه موافقــم: 5 تــا همیشــه مخالفــم: صفــر؛ 
ــا  ــر ت ــا: صف ــان ه ــه زم ــی: هم ــرت 6 تای ــارات 10-7 لیک در عب
هرگــز: 5؛ در عبــارات 14-11 لیکــرت 5تایــی: هــر روز: 4 تــا هرگز 
ــاس  ــن مقی ــل نمــره ای ــر نمــره گــذاری شــده اســت. حداق : صف
14 و حداکثــر آن، 70 مــی باشــد. تفســیر نمــره بدســت آمــده بــه 
ایــن ترتیــب مــی باشــد کــه نمــره بیــن 28-14: ســازگاری زوجــی 
پاییــن، نمــره 42- 29: ســازگاری زوجــی متوســط و نمــره بــاالی 

42: ســازگاری زوجــی بــاال تفســیر مــی شــود.
Busby و همــکاران )29( در پژوهــش خــود بــرای »مقیــاس 

ــه روش  ــازه ب ــی س ــده« روای ــر ش ــی تجدیدنظ ــازگاری زوج س
تحلیــل عاملــی اکتشــافی را در نمونــه ای بــه تعــداد 454 تــن در 
دانشــگاه بریگــم یانــگ در پــروو، ایالــت یوتــا در آمریکا ســنجیدند. 
نتایــج وجــود 14 عبــارت و 3 زیرمقیــاس توافــق، رضایت و انســجام 
را نشــان داد. همچنیــن، در نمونــه مذکــور، تحلیــل عاملــی تاییــدی 
محاســبه و تاییــد شــد. بعــالوه، روایــی مالکــی همزمــان را بــرای 
ــون  ــا »آزم ــده« ب ــر ش ــی تجدیدنظ ــازگاری زوج ــاس س »مقی
ــازگاری زناشــویی« )Marital Adjustment Test( ســنجیده و  س
ــا  ــی ب ــت، پایای ــد. در نهای ــزارش ش ــتگی 0/68 گ ــب همبس ضری
ــا  ــی ب ــتگی درون ــه 3 روش همبس ــور، ب ــه مذک ــه نمون ــت ب عنای
ــتفاده از  ــا اس ــردن ب ــه ک ــاخ، 2 نیم ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
ضریــب اســپیرمن و گاتمــن محاســبه گردیــد. نتایــج آلفاکرونبــاخ 
ــه ترتیــب  ــرای زیرمقیــاس هــای توافــق، رضایــت و انســجام ب ب
0/81، 0/85، 0/80 و بــرای کل مقیــاس 0/90؛ بــرای گاتمــن 
ــب  ــرای ضری ــاس 0/95 و ب ــرای کل مقی 0/89، 0/88، 0/80 و ب
اســپیرمن 0/88، 0/88، 0/79 و کل مقیــاس 0/94 گــزارش کردنــد. 

روایی و پایایی در پژوهش خارجی دیگری، یافت نشد.
یوســفی )30( در پژوهــش خــود بــرای »مقیــاس ســازگاری زوجــی 
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ــی  ــه روش کیف ــوا ب ــوری و محت ــی ص ــده« روای ــر ش تجدیدنظ
ــر  ــات ذک ــداد و جزئی ــواده )تع ــن خان ــرات متخصصی ــط نظ توس
ــالوه،  ــت. بع ــده اس ــزارش ش ــد گ ــورد تایی ــنجیده و م ــده( س نش
ــدی در                                                                                       ــافی و تایی ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س روای
نمونــه ای بــه تعــداد 384 تــن از مراجعیــن مراکــز مشــاوره 
ــارت و  ــود 14 عب ــج وج ــه نتای ــنجید ک ــنندج س ــتان س شهرس
ــد.  ــان و تاییدش ــجام را نش ــت و انس ــق، رضای ــاس تواف 3 زیرمقی
ــبه  ــا محاس ــی ب ــه 2 روش همبســتگی درون ــی ب ــن، پایای همچنی
ــه مذکــور، محاســبه  ــف را در نمون ــاخ و تنصی ــا کرونب ــب آلف ضری
و ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای زیرمقیــاس هــای توافــق، رضایــت 
و انســجام بــه ترتیــب 0/82، 0/83، کل مقیــاس 0/92 و تنصیــف 
)2 نیمــه کــردن( را بــرای زیرمقیــاس هــا بــه ترتیــب 0/82، 0/81، 

ــود.  ــزارش نم ــاس 0/89 گ 0/87، کل مقی
در خصــوص روایــی و پایایــی در پژوهــش داخلــی مقالــه دیگــری، 

یافــت نشــد.
در پژوهــش حاضــر، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »پرسشــنامه 
تنظیــم شــناختی هیجــان« و »مقیــاس احســاس امنیــت« و 
ــا نظــر 10 تــن  »مقیــاس ســازگاری زوجــی تجدیدنظــر شــده« ب
از مدرســین دانشــگاه آزاد واحــد قــم در رشــته هــای روانشناســی، 
مشــاوره خانــواده، پژوهــش، جامعــه شناســی و روانشناســی تربیتی( 
ســنجیده و تاییــد شــد. همچنیــن، روایــی ســازه بــا نمونــه هــای 
مذکــور در ابتــدای روش کار، بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
)جهــت اطمینــان از صحــت عبــارات و زیرمقیــاس ابزارهــا( بــرای 
ابزارهــای مذکــور، محاســبه و بــرای »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی 
ــخوارگری،  ــرش، نش ــش، پذی ــت خوی ــه )مالم ــان« 9 مولف هیج
تمرکــز مجــدد مثبــت، تمرکــز مجــدد بــر برنامــه ریــزی، ارزشــیابی 
مجــدد مثبــت، دیــدگاه پذیــری، فاجعــه انــگاری و مالمــت 
ــاس  ــر مقی ــت« 4 زی ــاس امنی ــاس احس ــرای »مقی ــران(، ب دیگ
)امنیــت جانــي، امنیــت مالــي، امنیــت فکــري و امنیــت جمعــي( و 
بــرای »مقیــاس ســازگاری زوجــی تجدیدنظــر شــده« 3 زیرمقیاس 

ــت و انســجام( را نشــان داد.  )توافــق، رضای
ــه روش همســانی  ــی ب ــرده پایای ــرای ابزارهــای نامب ــت، ب در نهای
ــه ای از 30  ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب درون
ــه شــرح  ــج ب ــد. نتای ــای پژوهــش، ســنجیده ش ــه ه ــن از نمون ت

ــود:  ذیــل ب
ــاس  ــرای زیرمقی ــان« ب ــناختی هیج ــم ش ــنامه تنظی برای»پرسش
هــای مالمــت خویــش 0/78، پذیــرش 0/85، نشــخوارگری 0/79، 
ــزی  ــه ری ــر برنام ــدد ب ــز مج ــت 0/86، تمرک ــدد مثب ــز مج تمرک
0/77، ارزشــیابی مجــدد مثبــت 0/71، دیــدگاه پذیــری 0/68، 

ــزار 0/82؛  ــگاری 0/72، مالمــت دیگــران 0/83 و کل اب فاجعــه ان
ــاس  ــرای زیرمقی ــت« ب ــاس احســاس امنی ــرای »مقی ــن ب همچنی
ــت فکــری  ــی 0/76، امنی ــت مال ــی 0/83، امنی ــت جان ــای امنی ه
0/92، امنیــت جمعــی 0/79 و کل مقیــاس 0/85 و »مقیــاس 
ســازگاری زوجــی تجدیدنظــر شــده« بــرای زیرمقیــاس هــای توافق، 
رضایــت و انســجام بــه ترتیــب 0/74، 0/88، 0/80 و کل مقیــاس 

ــد.  0/81؛ بدســت آم
ــروه  ــه از گ ــی نام ــا، پژوهشــگران معرف ــردآوری داده ه ــت گ جه
روانشناســی دانشــگاه آزاد واحــد قــم  را کســب نمودنــد. ســپس بــا 
عنایــت بــه اینکــه نویســنده اول مقالــه، معلــم بــود، پرسشــنامه هــا 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــود. ب ــع نم ــود توزی ــکاران خ ــن هم را در بی
تعــدادی از پرسشــنامه هــا را خــود معلمــان و ســایر پرسشــنامه هــا 
در بیــن دوســتان و آشــنایان ایشــان توزیــع و گــردآوری شــد. لــذا، 
محــل جمــع آوری داده هــا نیز در محــل کار )همکاران در مدرســه( 
و منــزل )دوســتان و آشــنایان( بــود. رونــد کار نیــز بــه ایــن ترتیــب 
ــدف  ــود و ه ــی خ ــس از معرف ــه، پ ــنده اول مقال ــه: نویس ــود ک ب
پژوهــش در حــال انجــام، پرسشــنامه اطالعــات جمعیت شــناختی، 
ــاس  ــاس احس ــان« و »مقی ــناختی هیج ــم ش ــنامه تنظی »پرسش
ــاس ســازگاری زوجــی تجدیدنظــر شــده«، را در  ــت« و »مقی امنی
ــه 60- ــاه و روزان ــرار داد. در کل حــدود 2 م ــا ق ــه ه ــار نمون اختی

ــن کار،  ــرای ای ــگران( ب ــغله کاری پژوهش ــل مش ــه )بدلی 45 دقیق
زمــان صــرف شــد. مالحظــات اخالقــی شــامل، اخــذ رضایــت نامه 
ــر  ــا در ه ــه ه ــالوه،  نمون ــود، بع ــا ب ــه  ه ــه از نمون ــی آگاهان کتب
ــه از پژوهــش می توانســتند از ادامــه انصــراف دهنــد؛ حفــظ  مرحل
ــی                                                        ــات خصوه ــورد اطالع ــودن در م ــی و رازدار ب ــم خصوص حری
آن هــا؛ احتــرام بــه نمونــه هــا و  پرهیــز از تبعیــض در تمــام طــول 

پژوهــش رعایــت شــد.
ــتنباطي  ــي و اس ــاري توصیف ــاي آم ــر از روش ه ــش حاض در پژوه
اســتفاده شــد. بــا آمــار توصیفــي داده هــای مربــوط بــه جمعیــت 
شــناختی، شــامل توصیــف فراوانــي، تعییــن شــاخصه هــای 
مرکــزی و پراکندگــی درصــد فراوانــي نســبي و فراوانــي تجمعــي 
تحلیــل شــد. توســط آمــار اســتنباطی و آزمــون هــای متناســب بــا 
فرضیــه هــای پژوهــش از قبیــل آزمــون نرمــال بــودن توزیــع داده 
هــا کولموگــروف اســمیرنوف، آزمــون هــای همبســتگی پیرســون یــا 
اســپیرمن )بــر اســاس توزیــع داده هــا(، تحلیــل رگرســیون خطــی 
ــه  اهــداف، داده هــا تحلیــل شــد.  ــا توجــه ب ــه و ســاده، ب چندگان
ــی اس اس نســخه  ــاری اس پ ــزار آم ــرم اف ــل داده هــا در ن تحلی

24 انجــام شــد.
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یافته ها 
ــدی  ــته بن ــد. در دس ــن بودن ــامل384 ت ــا ش ــه ه ــداد نمون کل تع
ــردان 46/5  ــن( و م ــان 53/5 )206 ت ــروه زن ــف، گ ــای مختل ه
درصــد )178 تــن( بودنــد؛ همچنیــن، از جهــت گروه ســنی، شــامل 
30 ســال و پاییــن تــر بــا 4/7 درصــد )18 تــن(، 40-31 ســال بــا 
40/6 درصــد )156 تــن(، 50-41 ســال بــا 33/1 درصــد )127 تــن( 
و بــاالی 50 ســال بــا 21/6 درصــد )83 تــن( بــود. همچنیــن نمونه 
هایــی بــا زندگــی مشــترک 3 تــا 6 ســال )37/5 درصــد(، بیشــترین 

فراوانــی را داشــتند. در نهایــت، از نظــر تحصیــالت، گــروه دیپلــم 
و پاییــن تــر بــا 11/5 درصــد )44 تــن(، کاردانــی بــا 14/8 درصــد 
)57تــن(، کارشناســی بــا 45/1درصــد )173تــن(، کارشناســی ارشــد 
ــن( در  ــد )12ت ــا 3/1 درص ــرا ب ــن( و دکت ــد )98 ت ــا 25/5 درص ب

پژوهــش حاضــر شــرکت داشــتند.
همچنیــن، مقــدار شــاخصه هــای مرکــزی و پراکندگــی متغیرهــای 

پژوهــش در )جــدول1( نشــان داده شــده اســت.

جدول 1: شاخصه های مرکزی و پراکندگی متغیرها

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگین شاخصنمره میانگینمتغیر

یی
شو

زنا
ی 

گار
سازگاری زوجیساز

توافق
رضایت
انسجام

47/62
22/21
15/93
9/47

3/40
3/70
3/19
3/16

± 0/38  
± 0/56
± 0/40
± 0/45

-0/96
-1/16
-0/63
-0/17

1/69
1/35
0/44
0/03

ان
یج

ی ه
خت

شنا
م 

ظی
تن

تنظیم شناختی هیجان
مالمت خویش

پذیرش
نشخوارگري

تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزي

ارزشیابي مجدد مثبت
دیدگاه پذیری
فاجعه انگاری

مالمت دیگران

73/20
7/43
8/65
8/54
8/46
7/80
8/09
8/19
8/22
7/82

4/07
3/71
4/32
4/27
4/23
3/90
4/04
4/10
4/11
3/91

± 0/29
± 0/73
± 0/59
± 0/51
± 0/77
± 0/38
± 0/63
± 0/48
± 0/56
± 0/78

-0/61
-0/37
-1/70
-0/98
-0/73
-0/76
-0/62
-0/46
-0/80
-0/33

1/35
0/05
1/12
1/74
-0/19
-0/22
-0/83
1/22
1/48
-0/16

ت
منی

س ا
سا

احساس امنیتاح
امنیت جانی
امنیت مالی
امنیت فکری
امنیت جمعی

93/15
28/75
21/93
23/43
19/04

3/73
3/59
3/66
3/91
3/81

± 0/37
± 0/56
± 0/38
± 0/37
± 0/60

-1/09
-0/75
-1/34
-1/18
-0/60

1/18
-0/70
1/21
1/81
0/19

همانگونــه کــه در )جــدول1( مشــاهده مــی شــود، مقــدار میانگیــن 
تمامــی متغیرهــا بیشــتر از مقــدار متوســط شــاخص بــوده اســت. 
ــه  از میــان 3 متغیــر اصلــی، بیشــترین مقــدار میانگیــن مربــوط ب
تنظیــم شــناختی هیجــان و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه ســازگاری 
زوجــی بــوده اســت. همچنیــن از میــان زیرمقیــاس هــا، بیشــترین 

مقــدار میانگیــن مربــوط بــه پذیــرش و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه 
انســجام بــوده اســت.

آزمــون  از  هــا  داده  توزیــع  بــودن  نرمــال  بررســی  جهــت 
ــن  ــج ای ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــروف- اس کولموگ

آزمــون در )جــدول2( نشــان داده شــده اســت.

جدول 2: نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای اصلی پژوهش

P-valueدرجه آزادیآمارهمتغیر

0/0823830/072سازگاری زوجی
0/653830/051تنظیم شناختی هیجان

0/0753830/191احساس امنیت

بــر اســاس نتایــج )جــدول2( بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار احتمــال 
متغیرهــا بیشــتر از 0/05 مــی باشــد، مــی تــوان گفــت کــه داده هــا 

از توزیــع نرمــال برخــوردار بــوده اســت. 

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــش پژوه ــه پرس ــی ب ــخ احتمال پاس
ــت، ســازگاری زوجــی  ــم شــناختی هیجــان و احســاس امنی تنظی
زوجیــن شــهر قــم را پیــش بینــی مــی کنــد. میــزان همبســتگی 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 1،  بهمن و اسفند 1400

136

شــده اســت. متغیرهــای مســتقل بــا ســازگاری زوجــی در )جــدول 3( نشــان داده 

 جدول 3: میزان همبستگی زیرمقیاس های تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی

P-valueمقدار همبستگیمتغیر مستقل 

0/4560/000مالمت خویش
0/2750/000پذیرش

0/5230/000نشخوارگري

0/5150/000تمرکز مجدد مثبت
0/0420/407-تمرکز مجدد بر برنامه ریزي

0/1450/004ارزشیابي مجدد مثبت
0/0110/827دیدگاه پذیری
0/1510/003-فاجعه انگاری

0/2980/000مالمت دیگران
0/4070/000امنیت جانی
0/3780/000امنیت مالی
0/2310/000امنیت فکری
0/3200/000امنیت جمعی

ــم  ــت، تنظی ــده اس ــان داده ش ــدول 3( نش ــه در )ج ــه ک همانگون
شــناختی هیجان و احســاس امنیت  با ســازگاری زوجی همبســتگی 
مثبــت و معنــاداری دارنــد. همچنیــن همبســتگی معنــاداری میــان 
زیرمقیــاس هــای ایــن 2 متغیــر )غیــر از زیرمقیــاس هــای تمرکــز 
بــر برنامــه ریــزی مجــدد و فاجعــه انــگاری( و ســازگاری زوجــی 

 .)P<0/05( مشــاهده شــد

ــه وســیله  ــزان پیــش بینــی ســازگاری زوجــی ب ــرای تعییــن می ب
متغیرهــای مســتقل و همچنیــن جهت تحلیل رگرســیون احســاس 
امنیــت، تنظیــم شــناختی هیجــان و ســازگاری زوجی از رگرســیون 
چندگانــه و خطــی اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج آن در )جــدول 

4(  نشــان داده شــده اســت.

 جدول 4:  نتایج مدل تحلیل رگرسیون احساس امنیت، تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زوجی

R2 تعدیل شدهR2ضریب رگرسیونtP-valueضریب بتاضریب رگرسیونالگو

0/0050/0220/982)مقدار ثابت(
0/5980/3580/354 0/3030/2966/7210/000احساس امنیت

0/5580/4249/6400/000تنظیم شناختی هیجان

بــرای آزمــون فرضیــه اول،  بــا توجــه بــه مقــدار رگرســیون تعدیــل 
ــازگاری  ــس س ــد از واریان ــدود 35/4  درص ــدول4، ح ــده در ج ش
ــناختی  ــم ش ــت و تنظی ــاس امنی ــای احس ــط متغیره ــی توس زوج
هیجــان تبییــن مــی شــود. در آزمون رگرســیون، ســطح معنــاداری 
 .)P<0/05( ارتبــاط بیــن متغیرهــا کمتــر از 0/05 مــی باشــد
ــود دارد و  ــاداری وج ــتگی معن ــا، همبس ــن متغیره ــن، بی بنابرای
فرضیــه آمــاری تاییــد مــی شــود، لــذا مــی تــوان گفــت،  احســاس 
امنیــت و تنظیــم شــناختی هیجــان مــی تواننــد تغییرات ســازگاری 
زوجــی را پیــش بینــی نماینــد. بنابرایــن، معادلــه رگرســیونی جهت 
پیــش بینــی دقیــق ســازگاری زوجــی بــه صــورت ذیــل می باشــد:
Y= 0/005 + 0/303X1 + 0/558X2

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف همبســتگی تنظیــم شــناختی هیجــان 
و احســاس امنیــت بــا ســازگاری زوجــی در زوج هــای شــهر قــم 
انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد تنظیــم شــناختی هیجــان 
بــا ســازگاری زوجــی همبســتگی معنــاداری داشــت. در ایــن راســتا، 
نتایــج پژوهــش ســرتیپ آبــادی )15( بــا پژوهــش حاضــر همســو 
بــوده اســت. نتایــج مطالعــه ســرتیپ آبــادی )15( نیــز حاکــی از این 
بــود کــه آمــوزش تنظیــم شــناختی هیجــان در بهبــود ســازگاری 
زوجــی زنــان مؤثــر بــوده اســت. همچنیــن، نتایــج پژوهــش نجاری 
الموتــی و همــکاران )35( نشــان داد راهبردهــای تنظیــم شــناختی 
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ــاداری  ــت و معن ــتگی مثب ــویی همبس ــت زناش ــا رضای ــان ب هیج
دارنــد. همچنیــن Bloch و همــکاران )36( در مطالعــه خــود 
نشــان دادنــد بیــن تنظیــم شــناختی هیجــان و ســازگاری زوجــی 
همبســتگی معنــاداری وجــود دارد. همســویی را چنیــن مــی تــوان 
تبییــن نمــود کــه بــا عنایــت بــه اینکــه یکــی فوایــد مهــم توانایــی 
تنظیــم شــناختی هیجــان، کاهــش هیجانــات منفــی و پــرورش و 
تقویــت هیجانــات مثبــت اســت. بنابرایــن، افــرادی کــه در تنظیــم 
شــناختی هیجــان خــود مهــارت دارنــد، از توانایــی بیشــتری جهــت 
ــت  ــرکت در فعالی ــق ش ــی )از طری ــی منف ــاالت هیجان ــران ح جب
هــای خوشــایند( برخوردارنــد. لــذا، زوجینــی کــه توانایــی تنظیــم 
ــای  ــش ه ــاجرات و تن ــد، در مش ــی دارن ــان باالی ــناختی هیج ش
زندگــی زناشــویی بهتــر مــی تواننــد هیجــان خــود را تنظیــم نموده 
و در نتیجــه، ســازگاری بهتــر و باالتــری را نیــز تجربــه مــی کننــد؛ 
ــا توجــه  امــا، زوجیــن فاقــد توانایــی تنظیــم شــناختی هیجــان، ب
ــرل  ــی خــود را کنت ــه هیجــان منف ــد چگون ــه اینکــه نمــی دانن ب
کننــد، لــذا، در مشــکالت زندگــی نیــز توانایــی ســازگاری پایینــی 
را دارنــد. زیــرا تنظیــم شــناختی هیجــان، موجــب افزایــش مهــارت 

بیــن فــردی و درون فــردی نیــز مــی شــود.
همچنیــن، نتایــج پژوهــش حاضــر حاکیســت کــه احســاس امنیــت 
نیــز همبســتگی معنــاداری بــا ســازگاری زوجــی داشــت. در ایــن 
راســتا، نتایــج پژوهــش ضرغــام حاجبــی )37( و حکیمــی تهرانــی 
و همــکاران )24( نیــز بــا ایــن یافتــه پژوهــش حاضــر، همخوانــی 
داشــته اســت. بــه ایــن صــورت کــه هــر انــدازه میــزان احســاس 
امنیــت در زوجیــن بــاال باشــد در پــی آن، ســازگاری زوجــی بیــن 
ــده از  ــت آم ــه دس ــج ب ــت. نتای ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــا نی آن ه
پژوهــش حکیمــی تهرانــی و همــکاران )24( نشــان داد کــه امنیــت 
ــامل اراده و روان  ــان ش ــی زن ــتی ذهن ــاد بهزیس ــد از ابع ــر 2 بع ب
ــالوه،  ــت. بع ــوده اس ــذار ب ــاداري اثرگ ــورت معن ــه ص ــوري ب رنج
ــی  ــویی م ــت زناش ــی )20( حاکیســت امنی ــج پژوهــش یعقوب نتای
توانــد ســازگاری زناشــوئی را پیــش بینــی نمایــد. در تبییــن ایــن 
یافتــه چنیــن مــی تــوان اذعــان داشــت کــه، همســر و زوجــی کــه 
در زندگــی زناشــویی خــود احســاس امنیــت داشــته باشــد، تعهــد 
ــویی  ــی زناش ــال زندگ ــری در قب ــش ت ــئولیت بی ــاس مس و احس
ــدات  ــن تعه ــر ای ــن اگ ــه یقی ــد. قطــع ب ــی ده ــود نشــان م از خ

ــل  ــا می ــر و ب ــرای حفــظ زندگــی بهت ــن ب ــه باشــد، زوجی دو طرف
ــد. در  ــم بمانن ــار ه ــا در کن ــد ت ــی کنن ــالش م ــود ت ــت خ و رغب
نتیجــه، ایــن احســاس امنیــت موجــب ایجــاد ســازگاری در بیــن 
ــر،  ــه ت ــای صمیمان ــب رفتاره ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی ش ــا م آن ه
ــروز خواهنــد  ــه یکدیگــر ب ــر، محبــت بیشــتر نســبت ب محتــرم ت
داد، در نتیجــه از کیفیــت زندگــی بهتــری برخــوردار خواهنــد شــد. 
از ســوی دیگــر، زوجیــن بــا عــدم احســاس امنیــت، هــر کــدام بــه 
نوعــی اعتمــاد و اتــکای طــرف مقابــل را ســلب نمــوده و در مقابــل 
مســائل و مشــکالت زندگــی زناشــویی، ســازگاری پایینــی خواهنــد 
ــویی،  ــی زناش ــکل در زندگ ــروز مش ــگام ب ــه هن ــذا، ب ــت. ل داش
زوجیــن تالشــی بــرای ســازگاری و حــل مســئله نخواهنــد داشــت، 
زیــرا احســاس امنیتــی در زندگــی آن هــا وجــود نــدارد کــه موجــب 

تقویــت ســازگاری ایشــان گــردد.

نتیجه گیری
ــج پژوهــش نشــان داد تنظیــم شــناختی هیجــان و احســاس  نتای
امنیــت بــه عنــوان پیــش بینــی کننده هــای قوی بــرای ســازگاری 
زوجــی مــی باشــند. پیشــنهاد مــی گــردد بــا توجــه بــه پیــش بینی 
ــت در  ــاس امنی ــان و احس ــناختی هیج ــم ش ــت تنظی ــش مثب نق
ســازگاری زوجــی، دوره هــای آموزشــی یــا کارگاه هــای تخصصــی 
ــزار  ــط برگ ــن از ســوی نهادهــای ذیرب ــرای زوجی روان شناســی ب
ــان  ــین دانشــگاه و روان شناس ــه از مدرس ــن رابط ــده و در همی ش
صاحــب نظــر دعــوت بــه عمــل آیــد. ازجملــه محدودیــت هــای 
ــه جامعــه آمــاری آن اشــاره نمــود  ــوان ب پژوهــش حاضــر مــی ت
کــه محــدود بــه شــهر قــم بــوده و در تعمیــم نتایــج آن بــه ســایر 

شــهرها، ضــروری اســت احتیــاط گــردد.

سپاسگزاری
ــم  ــه کارشناســی ارشــد خان ــان نام ــه از پای ــن پژوهــش برگرفت ای
ــد  ــر مجی ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ــجادی ب ــادات س ــم الس مری
ضرغــام حاجبــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قــم، بــا 
                                       https://ris.iau.ac.ir پژوهشــیار  ســایت  در   162264590 کــد 
ــه در  ــدگان ک ــی شــرکت کنن ــیله، از تمام ــن وس ــد. بدی ــی باش م

ــود.   ــی ش ــگزاری م ــاندند، سپاس ــاری رس ــش ی ــن پژوه ای
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