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هاي کیفیت و ثبات زندگی زناشویی بینترین پیشی زوجین یکی از قويد که مبادالت هیجاندهنشان میي مربوط به ازدواجهاپژوهش:چکیده
در کاهش تبادالت هاي مثبتکنند؟ نقش هیجانادالت زناشویی مخرب زنان ایفا میتبدر هاي منفی چه نقشی راهیجاندر این بین اما .است

بین هیجان منفی در رابطهکننده هیجان مثبتنقش تعدیل،هابه این پرسشیگویحاضر در صدد پاسخپژوهشزناشویی مخرب زنان چیست؟
کنندگان خواسته از شرکت.شرکت کردندحاضردر پژوهشمتاهل ن زصدو بیست و پنج . دادمورد بررسی قرار رامخربو تبادالت زناشویی

نتایج . را تکمیل کنند)PES(هاي مثبت مقیاس هیجانو (DME)، مقیاس تبادل زناشویی مخرب )NES(هاي منفی شد تا مقیاس هیجان
تواند رابطه بین هیجان مثبت میومنفی با تبادالت زناشویی مخرب زنان رابطه مثبت وجود داردهايبین هیجانپژوهش نشان داد که 

توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت میان هاي این پژوهش میبر اساس یافته.را تعدیل کندمنفی با تبادالت زناشویی مخرب زنانهايهیجان
مثبت هاينمثبت کمتري دارند، بیشتر از زنانی است که هیجاهايشویی مخرب، براي زنانی که هیجانمنفی و تبادالت زناهايهیجان

و به ندکنند کمک کمیمثبت و منفی در موفقیت ازدواج ایفا هايتواند به درك نقش مهمی که هیجاننتایج پژوهش حاضر می.بیشتري دارند
. د یاري رساندنبخشطراحی مداخالتی که کارکرد هیجانی زوجین را بهبود می

هیجان منفی، هیجان مثبت، تبادل زناشویی مخرب:هاي کلیديواژه

Abstract: Research on marriage suggests that emotional exchanges are powerful predictors of marital quality and
stability. What is the role of negative emotions in destructive marital exchanges in females? What is the role of

positive emotions in decreasing destructive marital exchanges in females? In response to these questions, the present
study was designed to investigate the moderating role of positive emotions on the relationship between negative
emotions and destructive marital exchanges in females. Participants were 125 females living in Hendijan. All
participants were asked to complete the Positive Emotions Scale (PES), Negative Emotion Scale (NES), and
Destructive Marital Exchanges (DME). The results showed that negative emotions were positively associated with
destructive marital exchanges in females. Moreover, results showed that positive emotions moderate the relationship
between negative emotion and destructive marital exchanges in females. Based on the results of the present study, it
can be concluded that the extent of positive relationship between negative emotions and destructive marital
exchanges is lower in females with positive emotions than females with negative emotions. These findings would be
helpful for understanding the important role that emotion regulation plays in marital success and administering
interventions to improve couples’ emotional functioning.
Keywords: negative emotion, positive emotion, destructive marital exchange
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The moderating role of positive emotion on the relationship
between negative emotion and destructive marital exchanges in

women
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مقدمه
است یدوران بزرگسالدر صمیمانه ترین رابطهازدواج مهم

1ن و تنظـیم هیجـانی  هیجـا بستر اصلی بروز دلیلو به همین 

متعـددي  ي هـا پـژوهش .)2014،و لونسونهاس، بالچ(است 
کار و بــادالت رفتــاري و هیجــانی آشــد کــه تنــدهنشــان مــی

هـاي  ی کننـده بینـ تـرین پـیش  غیرآشکار زوجین یکی از قوي
بـه  ؛2،1983لونسـون و گاتمن(است کیفیت و ثبات زناشویی 

.)2013،نســرلیدور و میکویــنا،برگــرچره،نــایمبــننقــل از 
4و مخـرب 3به دو بخش سازندهها رفتارهاي تبادلی راپژوهش

رفتارهـاي تبـادلی   ؛ )1998،پاش و برادبوري(کنند تقسیم می
در هاي منفی آشکاري است که زوجـین  مخرب شامل واکنش

دهندمیننشاخودازشانروابطدرآمدهپیشمشکالتمقابل
،6احترامـی ، بـی 5راه انـداختن چـون داد و فریـاد   یو رفتارهای

را 7ري و تحقیـر کـردن  گ، سرزنش کردن پرخاشتوهین کردن
ل رفتارهاي مثبت آشکار رفتارهاي سازنده شام.دشوشامل می

مطرح کردن مشـکل بـا مالیمـت و    ،هاي خوشایندحرفمانند 
ها این نوع رفتارهـاي  پژوهش. آرامش و گوش دادن فعال است

جانی مثبـت یـا منفـی نسـبت بـه      تبادلی را نوعی بیانگري هی
، کـارر و  گـاتمن، کـان  (دنـ کنمیمعرفی هاي زناشوییتعارض
بریـدیت، بـراون، اربـاخ و مـک    به نقـل از ؛ 1998، 8نسوانسو

رفتارهــاي ،مبتنـی بـر رویکردهـاي رفتـاري    .)2010ن، اوایلـ 
و شود میتبادلی مخرب باعث ارزیابی منفی کلی فرد از رابطه 

کند اما رفتارهاي سازندهشویی را تهدید میثبات و رضایت زنا
بــات و رضــایت و ثشــود مــیباعــث ارزیــابی مثبــت از رابطــه 

، ناوایلبریدیت، براون، ارباخ و مک(دهدشویی را افزایش میزنا
). 1994،گاتمن؛ 2010
د کـه رفتارهـاي تبـادلی زنـان و     نـ دهها نشان میژوهشپ

از زنـان عمـدتا  ،مردان در حین بـروز تعـارض متفـاوت اسـت    
و مـردان خـود را از   کنند رفتارهاي تبادلی مخرب استفاده می

؛1995،گاتمن و لونسـون ، ریستنسناک(کشندرابطه کنار می

1. emotion regulation
2. Gottman, J. M., & Levenson, R. W.
3. constructive
4. destructive
5. yelling
6. insults
7. contempt
8. Coan, J., Carrere, S., & Swanson, C..

بـه نقـل از بریـدیت و    ؛1994،و گاتمن9کارستنسن،لونسون
هـا در مـورد تـاثیر رفتـار     پژوهشاز طرفی ).2010،همکاران

در واقع؛اندل شدهیتفاوت جنسیتی قا،تبادلی مخرب بر طالق
مخـرب  رفتارهاي تبادلی تاثیردهد ها نشان میبرخی پژوهش

ار مخـرب از جانـب کـدام    به این بستگی دارد که رفتطالقبر
در دیگرهاي ما پژوهشا.مرد یا زن،زندسر مییک از زوجین

و خااورببراي مثال .اندی به دست دادهمتناقضنتایج این زمینه 
شان دادند احتمال طـالق  در پژوهش خود ن)2002(همکاران 
ارهـاي تبـادلی   رفتهایی که هم زنان و هم مـردان از  در ازدواج

بـه  ؛1998(گـاتمن  امـا . کنند باالتر اسـت مخرب استفاده می
در پژوهش خود نشـان داد  ) 2010،ت و همکارانیبریدنقل از 

و ناتوانی مرد در رهایی از به صورت منفی توسط زنکه شروع
.هاي قوي طالق استبیناز پیشاین موقعیت

سلط هیجان ت،یکی از عوامل بروز رفتارهاي تبادلی مخرب
هايهیجانتنظیمعدمواقعدراستتعارضبروزحیندرمنفی

که افراد شودبین همسران، ممکن است باعث منفی در روابط
ــاالیی از برا منفــی و هــاينگیختگــی هیجــانچنــان ســطح ب

نـد، کـه بـراي رهـایی از ایـن تجربـه      را تجربـه کن آزاردهنـده 
گیري یا خشونت هدردناك رفتارهاي مشکل آفرینی مانند کنار

).2006فروزتی و ایورسـون،  (دهند کالمی یا جسمی را انجام 
منفی شدیدي مانند خشـم ناشـی   هايوقتی زوجین با هیجان

بـراي  اسـت  شوند، ممکن امیدي مواجه میاز اختالف نظر یا نا
؛ متوسـل شـوند  هـا ترین روشابتداییبهرهایی از این هیجان 

یی در جهت تحقیر رفتارها،همدیگر را به شدت سرزنش کنند
هاي مخربی ماننـد  یا در تبادلگیرندبدر پیش کردن همدیگر 

بـه  ؛11،1988کریستنسـن (گرفتار شوند 10گیريکناره-توقع
شـواهد پژوهشـی بسـیاري    ).2014،بـالچ و همکـاران  زنقل ا

،یکـی از همسـران  دهد که تغییر در حاالت هیجانینشان می
دهد و تسـلط  ز تحت تاثیر قرار میحاالت هیجانی دیگري را نی

.بخشدمیتداومراگراییمنفیونارضایتیچرخهمنفیهیجان
در واقع زوجین ناراضـی احتمـال بیشـتري دارد کـه هیجـان     

جـان منفـی طـرف    هی،منفی را ابراز کنند و این هیجان منفی
در واقع ).2013،همکاراننایم و بن (انگیزد مقابل را نیز برمی

مانند اضطراب، ناراحتی و عصـبانیت  هاییبروز هیجانفراوانی 
و موجب افزایش بـروز  اهش دهد تواند رضایت زوجین را کمی

9. Carstensen, L. L.
10. demand-withdralw
11. Christensen, A.



51هیجان مثبت و منفی، و تبادالت زناشویی مخرب51

سـاز  را آشـفته هـا شود، از طرفی بعضی افـراد هیجـان  تعارض
پرخاشـگرایانه یـا اجتنـابی پاسـخ     بـه آنهـا   و کننـد مـی تعبیر 

).2004،گاتمن و درایور؛ 2008،و گاتمن گاتمن(دهند می
فراوانـی چنـین رفتارهـایی را بـه     ازدواجحوزه متخصصان

ماننـد هـاي روانشـناختی   جـین از قابلیـت  برخوردار نبـودن زو 
و توانـایی  3، همـدلی 2داري، خویشـتن 1هاي خودآگـاهی مهارت

آمیز، همسرانشان در شرایط تعارضتسکین دادن به خود و به 
4یجانیو تحت عنوان بدکارکردي در تنظیم هدهندمینسبت

هاي قـوي طـالق   بینکنند که یکی از پیشتعبیر می4یجانیه
ــین  ــتدر زوج ــنایدر، (اس ــرگ،  ؛2006اس ــدمن و گرینب گل

ایجـاد هیجـانِ  ، 5از بین راهبردهاي تنظـیم هیجـانی  ).2006
مثبت یکی از موثرترین راهبردهاي تنظـیم هیجـانی زوجـین    

و یــان).2010،هــالی و لونســون،کــارتیمــک،یــان(اســت
قادرنـد  در پژوهش خود نشان دادند زوجین) 2010(همکاران

تجربـه برانگیختگـی و   مثبـت، هـاي از طریق فراخوانی هیجان
نـاراحتی و  ،خشم،هاي منفی مانند ترسناشی از هیجانتنش

هايننشان داد تجربه هیجاآنها پژوهش .تنفر را کاهش دهند
یم هیجـانی ماننـد   ظـ هـاي تن برددیگر راهبا مثبت در مقایسه 

چنین شرایطی فرد را قـادر  . موثرتري استراهبرد ،6رونشانیف
اختی و فیزیکـی خـود را مجـددا    هـاي شـن  سازد توانمنديمی

تـري را در پـیش   تبادالت زناشویی سـازنده کند ودهی نساما
یابـد  برانگیختگی هیجانی منفی کاهش میدر بافتی که.بگیرد

هیجانی منفـی را تعـدیل   هاي یا در شرایطی که زوجین حالت
گرایانـه و سـازنده افـزایش    کنند، رفتارهاي تبادلی حمایـت می
،بـه نقـل از بـالچ و همکـاران    ؛7،2002نـی یفنولر و(یابد می

هــایی کــه در واقــع زوجینــی کــه قادرنــد از وضــعیت).2014
یابد فرار کنند درك بهتـري از  میهیجان منفی در آنها تسلط

احسـاس  رابطـه براي بهبودکنند،میاپیدهاي همدیگر دیدگاه
ی و بـراي حـل مشـکالت زیربنـای    کنندمیولیت بیشتري ومس

، کـو،  سـالواتور (دهنـد  رابطه مشارکت بیشتري بـه خـرج مـی   
بـه نقـل از   ؛8،2002؛ ویل2011استیل، سیمپسون و کالینز، 

). 2014،بالچ و همکاران

1. self awareness skills
2. self control
3. empathy
4. dysfunctional strategies in emotion regulation
5. emotion regulation strategies
6. supression
7. Noller, P., & Feeney, J. A.
8. Wile, D. B.

خ بـه  هاي جنسیتی در پاستفاوتبرها در این بین پژوهش
د نـ دهها نشان میبرخی پژوهش. دنشرایط هیجانی داللت دار

بینـی  تـري بـراي پـیش   که تنظیم هیجانی زنان شاخص مهـم 
تـاثیر  مـردان در شـرایطی کـه تحـت    . رضایت زناشـویی اسـت  

را هاي منفـی هسـتند برانگیختگـی هیجـانی بـاالتري     هیجان
ن کنند اما راهبرد کنترلـی و محـافظتی آنهـا در ایـ    تجربه می

ن رو کفایـت زنـان در   از ای.شرایط کنار کشیدن از رابطه است
در هـا محور اصـلی کنتـرل هیجـان   ،منفیهايتنظیم هیجان
جنسـیتی الزم  هـاي این تفاوتمبتنی بر. استرابطه زناشویی

و هـا هیجانزمینهن مالحظات مهمی را دردرمانگرااست زوج
بـالچ  ). 2008،گاتمن و گاتمن(یم هیجانی در نظر بگیرند ظتن

چـه زنـان   در پژوهش خود نشان دادند هر) 2014(و همکاران 
،منفــی خــود را آرام کننــدهــايبیشـتر قــادر باشــند هیجــان 

اهش منفـی کـ  هـاي رهاي تبادلی مخرب مبتنی بر هیجانرفتا
نمنـدي زنـان در   توا. شودبیشتر میو رضایت زناشویی یابدمی

ین رضـایت کنـونی   بپیش،هاي منفینتنظیم هیجاومدیریت
از زنــدگی زناشــویی و شــاخص رضــایت خــود و همسرانشــان

در پــژوهش بــالچ و همکــاران . زناشــویی در درازمــدت اســت
مبتنـی بـر   .این همبستگی براي مردان وجود نداشت) 2014(

را از ي زوجـین دودرك هر،تنظیم هیجانی زناناین پژوهش
مـردان دهـد امـا تنظـیم هیجـانی     کیفیت زناشویی تغییر مـی 

.اي را در بر نداشتچنین نتیجه
بـر اسـاس   ،بر رابطه سـاده بـین متغیرهـاي مـذکور    عالوه
بـین  در رابطـه توانـد هیجان مثبـت مـی  ،هاي پیشینپژوهش

کننـده تبادالت زناشویی مخرب نقـش تعـدیل  هیجان منفی و
د که شوخی با ندهها نشان میپژوهشبراي مثال .داشته باشد

شدت هیجـان منفـی را کـاهش   ،ن مثبتهمسر و ایجاد هیجا
هـایی را کـه در حـین    و از طریق ایـن مکانیسـم رفتار  دهدمی

زوجینی که با اسـتفاده  ؛کندکند را تعدیل میتعارض بروز می
هـاي  روشکننـد  خی در رابطه هیجان مثبت ایجـاد مـی  از شو

احســاس ، گیرنــددر پــیش مــیتــري را حــل تعــارض ســازنده
کننـد  استرس کمتري را تجربه میودارندصمیمیت بیشتري 

هاولنـد  ؛ 2008، واردل، مارتین و ب؛ کم2014و موروز، لبکم(
تایید چنین نقشی در روابـط بـین ایـن    ).2014،و سیمپسون

کننده و اثرگذار بر رفتارهـاي تبـادلی   مکانیسم تعیین،متغیرها
هـا  این یافته. کندزنان را به صورت دقیق شناسایی میمخرب 

بـه  يگیري و درمان به طـور مـوثرتر  ند در سطح پیشتوانمی
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بـا توجـه بـه    بر این اساس.حل مشکالت زوجین کمک کنند
هــاي پژوهشــی موجــود در زمینــه مالحظــات نظــري و یافتــه

پـژوهش بـه شـرح زیـر     فرضیه هاي این،موضوع مورد بررسی
منفی با تبـادالت زناشـویی   هايبین هیجان) 1: بررسی شدند
هـاي ین هیجـان بـ )2طـه مثبـت وجـود دارد؛،   رابمخرب زنان

مخرب زنان رابطه منفی وجود دارد، مثبت با تبادالت زناشویی
بین هیجان منفی و تبادالت زناشـویی  هیجان مثبت رابطه)3

.کندزنان را تعدیل میمخرب

وشر
امعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشج

در .بودحاضر توصیفی و از نوع همبستگیپژوهشروش 
پژوهش، پژوهشگر به دنبال بررسی روابط ساده و نوع این 

جامعه .مالك استبین با متغیرگر بین متغیرهاي پیشتعدیل
آموزان مقطع دانشمادرانکلیهشامل پژوهش آماري این 

در استان خوزستانابتدایی و راهنمایی شهرستان هندیجان
ن شهر بود که در فاصله زمانی اجراي این پژوهش در ای

صادفی گیري تبا استفاده از روش نمونه. کردندزندگی می
مدارس ابتدایی و راهنمایی مدرسه از کلیه، ده ايچندمرحله

نفر به125نیزآموزان این مدارساز بین دانش.شدندانتخاب
نامه براي و سپس با ارسال دعوتشدند طور تصادفی انتخاب 

ست شد که در مدرسه ها درخواآموزان، از آندانشمادران
ندگان خواسته شد به مقیاس کناز شرکت. حضور یابند

و مقیاس 2هاي مثبت، مقیاس هیجان1هاي منفیهیجان
و انحراف میانگین.پاسخ دهند3تبادل زناشویی مخرب

سال71/6و25/36به ترتیب کنندگانشرکتسن استاندارد
سال14کنندگانمیانگین مدت ازدواج شرکتچنین هم. بود

هاي جهت تجزیه و تحلیل داده.بود35/7با انحراف استاندارد 
،آماري شامل میانگینهايها و روشاز شاخصپژوهش

ضریب رگرسیون و تحلیل رگرسیون ،انحراف استاندارد
.تعدیلی استفاده شد

1. Negative Emotion Scale (NES)
2. Positive Emotion Scale (PES)
3. Destructive Marital Exchange Scale (DME)

ابزار سنجش 

،4میزان غمگین بودنکهال استوسشششاملمقیاس
و 7ناامیدي،6آرامییا ناقراريبی،5احساس عصبی بودن

در خالل سی روز گذشته دهندگانپاسخ8ارزشیاحساس بی

.است30و حداکثر نمره 6در این مقیاس دهکننشرکتهنمر
برادشاو . دهدباالتر را نشان میمنفینمرات باالتر هیجان 

این مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ 9ضریب پایایی)2009(
ش حاضر پایایی این مقیاس با در پژوه. گزارش کرد87/0

در چنینهم.به دست آمد88/0،روش آلفاي کرونباخ
با پرسشنامه مقیاساین 10روایی همزمانپژوهش حاضر

.محاسبه گردید-59/0، 11رضایت زناشویی انریچ

احساس ، 13سرحالی،12شاديمیزانال است که وس6شامل 
و 16رضایتاحساس،15آرامشاحساس ، 14خوشحالی
دهندگان در خالل سی روز گذشته را پاسخ17سرزندگی

لیکرت از روي یک طیفگذاري این مقیاس نمره.سنجدمی
حداقل . شودانجام می)همیشه(5ه تا نمر) گاه هیچ(1نمره 
؛است30و حداکثر نمره 6در این مقیاس کنندهشرکتنمره 

برادشاو . دهدنمرات باالتر هیجان مثبت باالتر را نشان می
ضریب پایایی این مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ )2009(

4. sadness
5. feel nervous
6. restless or fidgety
7. hopeless
8. feel worthless
9. reliability
10. concurrent validity
11. Enriching and Nurturing Relationship Issues,
Communication and Happiness (ENRICH)
12. cheerful
13. good spirits
14. feel happy
15. feel calm
16. feel satisfied
17. full of life

میسنجد. نمرهگذاري این مقیاس در یک درجهبندي  را
حداقل  است. (همیشه) تا نمره 5 (هیچگاه) لیکرت از نمره 1

مقیاس هیجانهاي  .(NES) مقیاس هیجانهاي منفی
ابزار خودسنجی است که به  یک (برادشاو، 2009) منفی
این  هیجانهاي منفی افراد ساخته شد. منظور سنجش

مقیاس هیجانهاي  .(PES) مقیاس هیجانهاي مثبت
ابزار خودسنجی است که به  مثبت (برادشاو، 2009) یک
منظور سنجش هیجانهاي مثبت افراد ساخته شد. مقیاس 
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در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با . گزارش کرد92/0
در این پژوهش  .به دست آمد91/0،نباخروش آلفاي کرو

با پرسشنامه رضایت مقیاسن روایی همزمان این چنیهم
.محاسبه گردید-69/0زناشویی انریچ، 

.سنجدمیناامید کردن همسر در خالل سی روز گذشته را
بندي لیکرت از نمره ر یک درجهگذاري این مقیاس دنمره

هاي باالترکه نمرهاست)خیلی زیاد(4تا نمره ) گاههیچ(1

)2009(برادشاو .دهدمشکالت زناشویی بیشتر را نشان می
69/0ضریب پایایی این مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ 

در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با روش . گزارش کرد
در پژوهش چنین هم. به دست آمد80/0،آلفاي کرونباخ

روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه رضایت حاضر 
.محاسبه گردید-65/0یی انریچ، زناشو

هایافته
میانگین و انحراف استاندارد نمرات 1جدول 

هیجان مثبت ،هیجان منفیمتغیرهايرا درکنندگانشرکت
.و تبادل زناشویی مخرب نشان می دهد

جدول ا
ن منفی و تبادل زناشویی مخربهیجان مثبت، هیجاکنندگان در متغیرهايمیانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت

MSDمتغیر

14/2053/5هیجان منفی
14/2813/4هیجان مثبت 

38/361/3مخربتبادالت زناشویی

بین و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پیش2جدول 
هیجان بین2نتایج جدول براساس. مالك را نشان می دهد

ت و معنادار مثبهمبستگیمخرب و تبادالت زناشوییمنفی

دست آمده بین متغیرهاي بههايهمبستگی.وجود دارد
.معنادار هستندp>01/0پژوهش در سطح 

2جدول 
تبادل زناشویی مخرب در زنانهیجان منفی باوبین متغیرهاي هیجان مثبتضرایب همبستگی

تبادل زناشویی مخربمتغیر
61/0*هیجان منفی
-59/0*هیجان مثبت

*p < 01/0

کننده هیجان مثبت در رابطه براي بررسی نقش تعدیل
بین هیجان منفی و تبادالت زناشویی مخرب از تحلیل 

3همانطور که در جدول .رگرسیون تعدیلی استفاده شد
تعامل هیجان مثبت و هیجان منفی میزان ،شودمشاهده می

زناشویی مخرب را ازتبادالتواریانس تبیین شده متغیر
ضرایب رگرسیون مربوط به .افزایش داده است45/0به 38/0

)p>01/0و β=- 38/0(منفیهیجانومثبتهیجانتعامل
. این افزایش از لحاظ آماري معنادار استدهد کهنشان می

مقیاس  .(DME) مقیاس تبادل زناشویی مخرب
سوالی  تبادل زناشویی مخرب (برادشاو، 2009) یک مقیاس 4
که که به منظور سنجش تبادالت زناشویی مخرب  است
زوجین ساخته شده است. این مقیاس تبادالت زوجین در 
زمینه اظهارات آزارنده همسر، ترك یا اجتناب از همسر و 
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3جدول 
ویی مخرب زنانگر مربوط به رابطه تعاملی هیجان مثبت و هیجان منفی با تبادالت زناشنتایج تحلیل رگرسیون تعدیل

RR2FPBβtpبینمتغیر پیش

61/038/063/74001/043/061/063/8001/0هیجان منفی 
- 65/043/007/46001/02/0هیجان مثبت 

27/0
32/0 -
39/0

35/3 -
10/4

01/0
001/0

57/045/080/33001/0060/0هیجان مثبت×منفی هیجان
58/0
018/0

58/0
89/0
38/0

96/3
45/0
39/2

001/0
64/0

018/0

گر، در ادامه به منظور نمایش این اثر تعدیل
هایشان در دو متغیر بر اساس میانه نمرهکنندگانشرکت
/هیجان مثبت باالمثبت و هیجان منفی به چهار گروههیجان

1نمودار . تقسیم شدندپایین/ پایین و هیجان منفی باال
هاي هاي ایجاد شده را از نظر نمرههوضعیت تعامل میان گرو

همانطور که .دهدتبادالت زناشویی مخرب آنها، نشان می
شیب خطوط رگرسیون مربوط به شودمشاهده می1نمودار 

هیجان منفی و تبادالت زناشویی مخرب در زنان داراي 
با ) 03/39(و هیجان مثبت پایین ) 25/70(هیجان مثبت باال 

شود در زنان طوري که مالحظه میبه. یکدیگر برابر نیستند
مثبت پایین، افرادي که هیجان منفی پایینی داراي هیجان

و افرادي 22/89، هامیانگین تبادالت زناشویی مخرب آندارند، 
گین تبادالت زناشویی مخرب که هیجان منفی باال دارند، میان

چنین در زنان داراي هیجان مثبت هم. است25/128،آنها
ین تبادالت افرادي که هیجان منفی پایینی دارند، میانگباال، 

و افرادي که هیجان منفی باال 63/111،هازناشویی مخرب آن
. است88/181، هامیانگین تبادالت زناشویی مخرب آندارند، 

هیجان بیندهد که میزان رابطه مثبت این نتایج نشان می
مثبت منفی و تبادالت زناشویی مخرب در زنانی که هیجان

کمتري دارند نسبت به آنهایی که هیجان مثبت بیشتري 
.دارند، بیشتر است

رب در زنانتعامل هیجان مثبت و منفی با تبادالت زناشویی مخ.1نمودار 
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بحث
کننده هیجان بررسی نقش تعدیلپژوهش حاضر با هدف

بین هیجان منفی و تبادالت زناشویی مخربمثبت در رابطه
و منفیهايهیجاندر این پژوهش ابتدا رابطه.انجام شد

بررسی شدبا تبادالت زناشویی مخرب زنانمثبتهايهیجان
رابطه بین درهیجان مثبتکننده تعدیلو سپس نقش 

مورد ارزیابی زنانهیجان منفی و تبادالت زناشویی مخرب
منفی هايبین هیجاننتایج پژوهش نشان داد که . قرار گرفت

معنادار و بین رابطه مثبتت زناشویی مخرب زنانبا تبادال
مثبت با تبادالت زناشویی مخرب زنان رابطه هايهیجان

هیجان چنین نشان داد کهنتایج هم. منفی معنادار وجود دارد
زنان مثبت رابطه بین هیجان منفی و تبادالت زناشویی مخرب

ایید وهش را تپژهاي این نتایج که فرضیه. کندرا تعدیل می
؛ 2009برادشاو،(هاي قبلی هاي پژوهشکنند و با یافتهمی

فروزتی و ؛ 2013نایم و همکاران،بن؛ 2014بالچ و همکاران،
؛ 2004گاتمن و درایور،؛2008؛ گاتمن،2007ایورسون، 

، بر حسب مطابقت دارند) 2014هاولند و سیمپسون، 
رتباط ادر ارتباط زوجین، :شونداحتماالت زیر تبیین می

هیجانی نه تنها به طور آگاهانه و در سطح کالمی، بلکه به 
د و افتدر سطح غیر کالمی نیز اتفاق میصورت ناآگاهانه و

تاثیر قرار تحت هاي فیزیولوژیکی طرفین را شدیداواکنش
هاي دهندهقع زوجین، تنفس، ضربان قلب، پیامدر وا. ددهمی

. دهنداثیر قرار میو سالمت جسمانی یکدیگر را تحت تعصبی
شود میتوجهسوگیريموجبافراددرفیمنهايهیجانتسلط

دهد و قرار میثیررزیابی افراد از موقعیت را تحت تااو نحوه
یابد که آنها در تنظیم تعارضات زوجین زمانی گسترش می

عواطف خود و تنظیم عواطف دیگري با مشکل مواجه 
دهد ها نشان میژوهشبرخی پ).2007جانسون، (شوند می

سه سیستم انگیزشی را فعال در زوجین هاکه تنظیم هیجان
ن ر واقع اید. 2و جذابیت1دلبستگی، حفظ هویت:کندمی

مثبت و منفی هدایت هايهاي انگیزشی توسط هیجانسیستم
دم تنظیم هیجانی شوند که روابط را منبع تنظیم یا عمی
زوجین، احساس منفی،هاي در صورت وجود هیجان. کنندمی

سیستم دلبستگی، ناتوانی و از دست ترس و جدایی را در
دادن کنترل را در سیستم هویت، و ناراحتی و خستگی را در

1. identity maintenance
2. attractiveness

گرینبرگ و گلدمن، (کنندسیستم جذابیت خود ادراك می
هرچه میزان هیجان منفی بیشتر شود و فرد در واقع).2008

به همان میزان ممکن ارزشی کنداحساس ناامیدي، غم و بی
یا در رابطه با گیري کندامل با همسر خویش کنارهاست از تع

که همسرش کندهمسر خویش احساس ناامیدي کند یا حس 
از این رو تنظیم عواطف یک. کنداحساسات او را درك نمی

است که بر ادراك کیفیت و رضایت افراد انگیزشی قويهسته
.ثیر زیادي دارداز رابطه تا

که بین چنین نشان داد کهتایج پژوهش حاضر همن
مثبت با تبادالت زناشویی مخرب زنان رابطه هايهیجان

شده در رضایت هاي شناختهیکی از عامل.منفی وجود دارد
رابطه، به عنوان عاملی ثبت درابراز و بیان هیجان م،زناشویی

چنین به عنوان ثیرگذار و مهم بر رضایت زناشویی و همات
منفی است هايانیسمی براي کنار آمدن با هیجانکم
که توسط یکی ايکنندههر فعالیت تنظیم). 2009برادشاو، (

فرد را آرام کند و هم خودتواند میاز همسران صورت گیرد 
کاپاس،(را در وضعیت کاهش تنش قرار دهد هم طرف مقابل

و هر چه زوجین در آرام کردن هیجانی ) 2008،نکا؛ 2011
تري در پیش تر باشند رفتارهاي تبادلی سازندهکدیگر موفقی

،به نقل از بالچ و همکاران؛2002،ویل(خواهند گرفت 
شود منفی باعث میهايدر واقع فرونشانی هیجان. )2014

هد و زندگی تري از خود بروز دزندهتبادلی سارفتارفرد
،انو همکاربالچ(تر ارزیابی کند زناشویی خودر را مثبت

هیجان فردکه اگر توان نتیجه گرفتدر واقع می.)2014
یعنی احساس خوشبخت بودن، ؛مثبت بیشتري را تجربه کند

کمتر از همسر خویش حین تعارض در ،شادي و رضایت کند
یا کمتر اظهارات آزاردهنده در مورد همسر کنددوري می

خویش خواهد داشت و به همین ترتیب کمتر دچار تبادالت 
.شودناشویی مخرب و تعارض میز

هیجان نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد چنین هم
مثبت رابطه بین هیجان منفی و تبادالت زناشویی مخرب در 

دهد که شوخی با ها نشان میپژوهش.کندتعدیل میزنان را 
شدت هیجان منفی را کاهش،همسر و ایجاد هیجان مثبت

هایی را که در حین انیسم رفتارو از طریق این مکدهدمی
زوجینی که با استفاده از .کندتعدیل می، کندتعارض بروز می

هاي حل کنند روشخی در رابطه هیجان مثبت ایجاد میشو
میت احساس صمی، گیرندتري را در پیش میتعارض سازنده
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و موروز، کمبل(دارندو استرس کمتريکنندمیبیشتري 
،هاولند و سیمپسون؛ 2008، و همکارانلب؛ کم2014
به بیان دیگر، هنگامی که سطح هیجان منفی زن باال ).2014

باشد اگر همسر با عاطفه و هیجان مثبت یا به شکل بیطرفانه 
به هیجان منفی همسرش پاسخ دهد، ارتباط و تعامالت منفی 

. کاهش خواهند یافت
ین پژوهش نشان داد که بین به طور خالصه نتایج ا

با تبادالت زناشویی مثبتهايو هیجانمنفیهايهیجان
هاي مثبت خرب زنان همبستگی معنادار وجود دارد و هیجانم

ناشویی مخرب زنان منفی و تبادالت زهايرابطه بین هیجان
توان پیامدهاي نتایج پژوهش حاضر را می. دکنرا تعدیل می

در سطح : ه این شرح مطرح کرددر دو سطح نظري و عملی ب
به شناخت بهتر عوامل دتواننظري، نتایج این پژوهش می

هاي تبادالت زناشویی مخرب در زنانو همبستهایجادکننده
د نتایج توانهاي پژوهش حاضر مییافته.کمک کنند

هاهیجانبینبه رابطهمربوطيهانظریهوهاي پیشینپژوهش
ي هاها و فرضیهو پرسشو تبادالت زناشویی را تاییدکند

چه متغیرهاي دیگري : که؛ از جمله اینجدیدي مطرح سازد
هیجان اي در رابطه بین کننده یا واسطهنقش تعدیلتوانندمی

آیا داشته باشند؟منفی و تبادالت زناشویی مخرب در زنان
منفی و مثبت بر تبادالت زناشویی هاينوع رابطه بین هیجان

ک از این پاسخ به هرییکسان است؟انو مرداندر زن
هاي مستقلی است که به ها نیازمند پژوهشپرسش
شود به چنین پیشنهاد میهم. شودمندان پیشنهاد میعالقه

هاي مختلف و تبادالت ظور شناخت بهتر رابطه بین هیجانمن

کننده به مراکز این رابطه در زوجین آشفته مراجعه ،زناشویی
تدوین با در سطح عملی،.گیردمشاوره مورد بررسی قرار

مد هاي ناکارآهیجانشی در زمینه تنظیمآموزهايبرنامه
این. به زوجین آموزش دادتوان راهبردهاي مناسب رامی

هاي هاي موجود در زمینه درمانبا برنامهتوان ها را میبرنامه
درمانی شناختی رفتاري تلفیق کرد و بر مبتنی بر زوج

در مورد نقش با مشاوران آگاهی دادن به . کارآمدي آنها افزود
در تبادالت زناشویی از هاي منفی زناناهمیت تنظیم هیجان

. دیگر پیامدهاي پژوهش حاضر است
ترین آنها به داشت که مهمهاییپژوهش حاضر محدودیت

از روابط و لذا همبستگی بودطرح پژوهش : انداین شرح
توان براي استنباط علیدست آمده بین متغیرها نمیبه

مادرانجامعه آماري این پژوهش گروهی از .استفاده کرد
ها لذا در تعمیم این یافته، بودندآموزان شهر هندیجاندانش

شود بنابراین پیشنهاد می؛به افراد دیگر باید احتیاط کرد
ها، این پژوهش در پذیري یافتهجهت افزایش گستره تعمیم

براي بررسی . تر و جوامع دیگر تکرار شودوسیعهاينمونه
هیجان منفی با تبادالت زناشویی مخرب در رابطهتردقیق

هایی در زمینه بررسی نقش شود پژوهشزنان پیشنهاد می
هاي گیویژماننددیگرمهماي متغیرهايکننده و واسطهتعدیل

چنین هم.هاي دلبستگی انجام شودسبکواسنادهاشخصیتی،
هاي این پژوهش، اثربخشی تهشود با اتکا به یافپیشنهاد می

مثبت در حین بروز تعارض و اثرات هايفعال کردن هیجان
هاي جنسیتی در این آن بر تبادالت زناشویی و نقش تفاوت

.زمینه بررسی شود
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