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 Purpose: The aim of this study was to investigate family 

resilience modeling based on marital happiness, basic 

psychological needs and spirituality with the mediating role of 

emotion regulation. 

Materials and Methods: The research method is descriptive 

and correlational. The statistical population of all married men 

and women working in the educational staff of Tehran 

Education Organization in 2020 was 46257 people (32046 

women and 14211 men). The sample size of 420 of these 

individuals was selected based on Klein (2016)'s view and by 

available non-random sampling method (online method) and 

the Sikbi Family Resilience Scale (2005), Azrin et al. The 

basic psychological needs of Lagarde et al. (2000), Parsian and 

Dunning (2009) Spirituality Questionnaire, Gross and John 

(2003) Emotion Regulation Questionnaire. Then the proposed 

model was analyzed through structural equation modeling 

using SPSS and AMOS version 24. 

Findings: The results showed that direct routes became 

significant. The indirect effects of marital happiness, basic 

psychological needs and spirituality through emotion 

regulation on family resilience were also significant. 

Conclusion: According to the results of the modified 

structural model, the research had a favorable and acceptable 

fit with the research data and this is an important step in 

identifying the factors affecting family resilience in married 

people. 
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  و همکاران                 ییژاله بحرا  86

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یخانواده بر اساس شادمان آوریتاب یابیمدل
با  تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو

 جانیه میتنظ یانجینقش م
 ،1ییژاله بحرا

واحد  ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران، ا ،یتهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم

 ،*2یالمدن ینیحس یدعلیس
، واحد تهران شمال ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 3یباصر احمد
 ،یو فرهنگ یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 .رانی)ع(، تهران، انیدانشگاه جامع امام حس
 چکیده

خانواده بر  یتابآور یابیمدل یپژوهش بررس نی: هدف از اهدف
با  تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یاساس شادمان

  .بود جانیه میتنظ یانجینقش م
است.  یو از نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص و روش ها: مواد

 یزنان و مردان متاهل شاغل در کادر آموزش هیکل یجامعه آمار
به تعداد  1399سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 

نفر مرد( بودند. حجم نمونه  14211نفر زن و  32046نفر) 46257
 وهی( و به ش2016)نیکال دگاهیافراد بر اساس د نینفر از ا 420

 اسیو به مق ( انتخابنیآنال وهیترس)شدر دس یرتصادفیغ یریگنمونه
و  نیآزر ییزناشو یشادمان اسی(، مق2005)یکبیخانواده س یتابآور

 و ایالگارد یروانشناخت نیادیبن یازهاین اسی(، مق1973همکاران )
(، 2009)گینیو دون انیپارس تی(، پرسشنامه معنو2000همکاران)

( پاسخ دادند. سپس 2003گروس و جان) جانیه میپرسشنامه تنظ
 با استفاده از یمدل معادالت ساختار قیاز طر یشنهادیپ یالگو

SPSS و AMOS  تحلیل شد 24نسخه. 
 نیمعنادار شدند. همچن میمستق یرهاینشان داد مس جینتا ها: افتهی

و  یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یشادمان میرمستقیاثرات غ
  .خانواده معنادار بود یبر تابآور جانیه میتنظ قیاز طر تیمعنو

اصالح شده پژوهش  یمدل ساختار جیبا توجه به نتا :یریگ جهینت
گام  نیداشت و ا یپژوهش یهابرازش مطلوب و قابل قبول با داده

خانواده در افراد  یدر جهت شناخت عوامل مؤثر بر تابآور یمهم
 .باشدیمتاهل م
 یازهاین ،ییزناشو یخانواده، شادمان آوری: تابیدیکل واژگان

 .جانیه میو تنظ تیمعنو ،یروانشناخت نیادیبن
 17/04/1400تاریخ دریافت: 
 18/06/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولalihosseinialmadani@yahoo.com 

_________________________________ 
1. resilience 

2. resilience 

3. family resilience 

4. marital happiness 

 مقدمه
های خاص خود را دارد. خانواده یک نظام اجتماعی است که ویژگی

عاطفی  هایدلبستگی و عالئق لهافراد به وسیدر چنین نظامی 
. یکی از عوامل (1)اندنیرومند، دیرپا و متقابل به یکدیگر متصل شده

زوجین را در برابر مشکالت  تواند کانون خانواده و زندگیکه می
 1آوریتابهای زندگی خانوادگی و زناشویی توانمند کند و چالش

توانایی منطبق ساختن سطح کنترل برحسب  2آوریتاب (.2است)
پذیری انطباقی، افراد نتیجه این انعطاف است، در شرایط محیطی

زندگی خود  آوری با احتمال بیشتری درتاب باالیدارای سطح 
نفس  بهعزت  ،(3)کنندمثبت را تجربه می و هیجانات عواطف
وری پایینی آاز سطح تاب در مقایسه با افرادی که(. 4)داشته باالتری

-(. همچنین می5)برخوردارند، سازگاری روانشناختی بهتری دارند

 زوجین در توانمند کردن خود به 3خانواده یآورتابتوان گفت که، 
خوبی پشت سر  ت زناشویی را بهالکمک خواهد کرد تا مشک

تواند کارکردهای آوری یکی از عواملی است که میتاب. (1)گذارند
تبع تفکر، خلق و رفتار را بهبود بخشد و به البروانی خانواده در ق

آوری تاب . به عبارتیآن پایداری زندگی زناشویی را افزایش دهد
خانواده به عنوان توانایی خانواده در کاهش مشکالت با استفاده از 

 (.6درونی تعریف شده است) منابع، ساختار و ارتباطات
دارند، ارزیابی آوری بیشتری زوجینی که در زندگی خود تاب

تری نسبت به زندگی دارند و به همین خاطر شناختی بهتر و مطلوب
و  9، 8، 7کنند)باالتری را تجربه می 4ییزناشو یشادمانخوشحالی و 

(. شادمانی ارزیابی کلی فرد از میزان شادی در ابعاد مختلف 10
ازدواج تعریف شده است. به عبارتی دیگر شادی زناشویی که نقش 

در کیفیت زندگی زناشویی زوجین دارد و یک عنصر اساسی مهمی 
برای موفقیت در زندگی خانوادگی و رشد شخصی است. تکامل و 

پذیر است که رابطه بین زوجین تحول مثبت تنها زمانی امکان
توان شادمانی باشد. لذا می 6، خرسند کننده و رضایت بخش5منسجم

همراه با رابطه زناشویی زناشویی را به عنوان تکامل و تحول مثبت 
(. بر اساس نتایج از نظر 11منسجم و رضایت بخش تعریف کرد)

شادمانی زناشویی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد، به طوری که 
نشان داده شده است که شادمانی زناشویی در مردان به طور قابل 

شادمانی زناشویی سطح کلی شادی (. 11توجهی بیشتر از زنان است)
 دهد و شامل قضاوتد را از ابعاد گوناگون رابطه زناشویی نشان میفر

و  دباشفرد درباره احساس رفاه و رضایتمندی از روابط زناشویی می
تاثیرات مهمی بر روی شادمانی زنان و مردان در زندگی زناشویی 

آوری (. افزون بر شادمانی که نقش مهمی بر روی تاب12کند)ایفا می
آوری توانند بر تابمی 7یروانشناخت نیادیبن یازهاینکند، ایفا می

 (.14و  13تاثیر گذار باشند)
نیازهای بنیادین روانشناختی از سه  8گریبر اساس نظریه خودتعیین

ر آن که د نیاز به خودپیروی، شایستگی و تعلق تشکیل شده است

5. coherent 

6. satisfactory 

7. basic psychological needs 

8. self-determination 
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خودپیروی، شامل داشتن احساس انتخاب در شروع، نگهداری و  نیاز
شایستگی عبارت است از نیاز به موثر بودن در و ها فعالیت تنظیم

کاربردن استعدادها و  تعامل با محیط که بیانگر میل برای به
های بهینه و تسلط یافتن ها در انجام کار، دنبال کردن چالشمهارت

عاطفی  هایتعلق، نیاز به برقراری پیوندها و دلبستگیو  بر آنها است
 زناشویی طهمعتقد است که در یک راب(. گالسر 15) با دیگران است

توجهی شوند و بیموفق و رضایتبخش این پنج نیاز به نحوی تأمین می
(. همچنین اعتقاد بر این 16)به آنها با نارضایتی در رابطه همراه است

از نیازهای اساسی افراد است، به طوری که بر  1تیمعنواست که 
تواند در رابطه بین تعارضات می اساس نتایج یک پژوهش معنویت

-( و بر تاب17زناشویی و نیازهای اساسی رابطه میانجی داشته باشد)

آوری و باال رفتن سطح مقاومت و پایداری خانواده در برابر 
 (19، 18زا تاثیر مثبتی دارد)رویدادهای تنش

تواند با عوامل فشارزای زندگی میو معنویت در فقدان معنا 
آوری افراد تواند تاب(، به طوری که می20)رتبط باشدروانشناختی م

معنویت در (. 21در برابر عوامل فشارزای روانشناختی را باال ببرد)
، یک فرایند فعال است که به افراد نیرو بخشیده و آنها را به زندگی
آوری افراد را افزایش ( و تاب22د)کنهای هدفمند ترغیب میفعالیت

به عنوان متغیر میانجی  2جانیه میتنظپژوهش (. در این 23دهد)می
تاکید شده است که بر اساس نظریه فرآیندی گروس، به عنوان  

تعریف شده است. به عبارتی  4و ارزیابی مجدد شناختی 3فرونشانی
دیگر، فرونشانی)سرکوب( شکلی از راهبردهای متمرکز بر پاسخ 

شناخت درباره است و ارزیابی مجدد شناختی، به معنای تغییر دادن 
موقعیت هیجانی است و از دانش به عنوان یک سیستم مهم در تولید 

(. در تحقیقات مختلف بر نقش تنظیم 24کند)هیجان استفاده می
آوری فردی هیجان به عنوان یک مهارت مهم برای دستیابی به تاب

با استناد به شواهد . (27و  26، 25و خانوادگی تاکید شده است)
 ی، اهمیت تاثیرگذاری متغیرهایی چون شادمانپژوهشی موجود

آوری بر تاب تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو
شود، اما این شواهد اوال مقدماتی هستند؛ ثانیا از استنباط میخانواده 

گیری برخوردار نیستند؛ و ثالثا انسجام و هماهنگی الزم برای نتیجه
تعامل با یکدیگر مورد بررسی قرار مجموعه این عوامل با هم و در 

امل با هم در واند. به همین جهت در پژوهش حاضر این عنگرفته
آوری ابتشوند و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها با نظر گرفته می

های تواند مکانیسمنتایج این پژوهش مید. شوبررسی میخانواده 
ها را ی این متغیرو تاثیرگذار نگر، معنویت و غیرهروانشناسی مثبت

 د. بنابراین،نمشخص کنآوری خانواده را تاببه طور اختصاصی بر 
 یآورتاب آیا مدلخواهد داد که پاسخ  به این سوال پژوهشاین 

و  یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یخانواده بر اساس شادمان
دارای برازش  جانیه میتنظراهبردهای  یانجیبا نقش م تیمعنو

 است؟

_________________________________ 
1. spirituality 

2. emotion regulation 

3. suppression 

4. cognitive reappraisal 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از 

زنان و مردان متاهل شاغل  هیکل یجامعه آمارنوع همبستگی بود. 
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران)قلمرو  یدر کادر آموزش

نفر  32046نفر) 46257( به تعداد ی)قلمرو زمان1399( سال یمکان
با وجود آنکه در مورد حجم نمونه  بودند. نفر مرد( 14211زن و 

ساختاری توافق کلی  یابی معادالتالزم برای تحلیل عاملی و مدل
وجود ندارد، اما به زعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه 

یا  10برای هر متغیر  استنیز معتقد   5کالین. باشدمی 200الزم 
. بر قابل دفاع است 200نمونه الزم است اما حداقل حجم نمونه  20

نفر  420تا  210اساس تعداد متغیرهای پژوهش حجم نمونه بین 
نفر  420(. لذا در این پژوهش بر اساس نظر کالین 28برآورد شد )

انتخاب شد. با توجه به اینکه زمان اجرای میدان پژوهش در دوران 
( بود امکان اجرای مداد کاغذی 19-شیوع کرونا ویروس )کووید

بر روی افراد نمونه نبود. لذا برای انجام این کار از روش  امهپرسشن
گیری در این پژوهش در اجرای آنالین استفاده شد. روش نمونه

پرت در پژوهش حاضر از دستور  بود. برای بررسی موارد 6دسترس
Explore  در برنامهSPSS  استفاده شد؛ نتایج بررسی موارد

پرت در متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یک از 
متغیرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد. رضایت آگاهانه افراد 
آزمودنی برای پاسخگویی به سواالت و گذشتن حداقل شش ماه از 

های ورود و ناقص بودن پاسخنامه افراد زندگی مشترک از مالک
های خروج از پژوهش بوده است. شرکت آزادانه و ه از مالکنمون

ها و در اختیار قرار دادن نتایج در داوطلبانه، محرمانه ماندن پاسخ
صورت تمایل به افراد از اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش 

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده
سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین  شد. در سطح توصیفی جهت

و انحراف معیار استفاده شد. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط 
یابی معادالت بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل

 SPSSها برنامه ساختاری)تحلیل مسیر( بود. نرم افزار تحلیل داده
 بود. 24نسخه  AMOSو 

 ابزار پژوهش
(: این مقیاس 2005)8( سیکبیFRAS)7وادهآوری خانمقیاس تاب

( که 1392چاری)سوال دارد و در پژوهش حسینی و حسین 66
ارتباط خانوادگی و حل مسئله  خرده مقیاس3هنجاریابی شده است 

، 33، 32، 31، 30، 29، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 17با سواالت 
34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،42 ،43 ،44 ،46 ،47 ،51 ،52 ،53 ،58 ،59 ،
، 19، 18؛ منابع مذهبی و اجتماعی با سواالت 66و  65، 64، 63، 60
؛ و پذیرش 61و  56، 55، 54، 50، 49، 45، 41، 40، 37، 27، 20

اند را شناسایی کرده 12و  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1مشکل با سواالت 
در هیچ  62و  57، 48، 28، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9و سواالت 

5. Kline 

6. convenience sampling 

7. Family Resiliency Assessmen Scale (FRAS) 

8. Sixbey 
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گذاری مقیاس به (. نمره29اند)ها قرار نگرفتهیر مقیاسکدام از ز
باشد به این صورت که برای کامال ای لیکرت میدرجه 4صورت 

، کامال موافقم نمره 3، موافقم نمره 2، مخالفم نمره 1مخالفم نمره 
(. در پژوهش توسط سازنده آلفای 30در نظر گرفته شده است.) 4

(. در 31به دست آمده است) 96/0تا  70/0کرونباخ در دامنه 
به دست آمده  85/0های خارجی ضریب آلفای کرونباخ پژوهش

(. در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و 32است)
و ضریب  88/0تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

به دست  01/0و معنادار در سطح  764/0همبستگی برای تنصیف 
 آمد. 

 (1973و همکاران ) 2( آزرینMHS)1انی زناشوییمقیاس شادم
این مقیاس توسط آزرین و همکاران تهیه و در ایران توسط ثنایی 

ای از گزینه 10گذاری این مقیاس در طیف نمرهترجمه شده است. 
و با جمع   قرار داردنمره  10نمره تا کامال ناشاد  1کامال شاد 

د. آیبرای هر فرد به دست می ، نمره کل این مقیاسسوالامتیازات هر 
ها خواهد بود. جمع کل نمره 100و حداکثر  10ها حداقل جمع نمره

نشان دهنده  55تا  20نشان دهنده شادمانی زناشویی پایین،  20تا  10
نشان دهنده شادمانی  55شادمانی زناشویی متوسط و نمره باالتر از 

سی پایایی مقیاس از (. در داخل ایران برای برر33زناشویی باال است)
آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 

( و ضریب 12)83/0(، ضریب 1396سر و رسولی، کله)امامی75/0
(. در پژوهش حاضر 34به دست آمده است) 82/0آلفای کرونباخ 

پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب 
 587/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  91/0آلفای کرونباخ کل 
 به دست آمد. 01/0و معنادار در سطح 

و  4( الگاردیاBPNS) 3مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی
 (2000همکاران)

سوال و سه خرده مقیاس خودپیروی یا  21این مقیاس شامل 
؛ شایستگی با 20و  17، 14، 11، 8، 4، 1خودمختاری با سواالت 

؛ تعلق یا نیازهای ارتباطی با سواالت 19و  15، 13، 10 ،5، 3 سواالت
گذاری آن کند. نمرهگیری میرا اندازه 21و  1، 16، 12، 9، 7، 6، 2

باشد به این صورت که کامال مخالفم ای میدرجه 5در طیف لیکرت 
 4نمره، نظری ندارم  3نمره، تا حدودی مخالفم  2نمره، مخالفم  1

نمره  7نمره و کامال موافقم  6نمره، موافقم  5نمره، تا حدود موافقم 
به  20و  19، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3گیرد. سواالت تعلق می

شوند به این صورت که کامال نادرست دهی میصورت معکوس نمره
نمره  2نمره، درست  3نمره، تا حدودی درست  4نمره، نادرست  5

کنندة  بیان 42تا  21نمرة بین شود. نمره داده می 1و کامال درست 
 105تا  42، نمرة بین شناختیپایین بودن سطح نیازهای بنیادین روان

نمرة  و روانشناختیکنندة متوسط بودن سطح نیازهای بنیادین  بیان
 ختیروانشناکنندة باال بودن سطح نیازهای بنیادی  بیان 105باالتر از 

_________________________________ 
1. Marital Happiness Scale (MHS) 

2. Azrin 

3. Basic Psychological Needs Scale (BPNS) 

4. LaGuardia 

روش (. در یک پژوهش روایی سازه مقیاس به 35است ) در فرد
تحلیل عاملی تایید شده است و برای بررسی اعتبار مقیاس از آلفای 

به دست  83/0کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل سواالت 
(. در خارج از کشور برای بررسی اعتبار پرسشنامه 36آمده است )

به  70/0از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل مقیاس 
پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای  (. در37دست آمده است )

 92/0کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 
 01/0و معنادار در سطح  682/0و ضریب همبستگی برای تنصیف 

 به دست آمد.
 (2009) 6( پارسیان و دونینیگSQ) 5پرسشنامه معنویت

 راد وبه منظور سنجش اهمیت معنویت در زندگی افاین پرسشنامه 
سوال و چهار  29تهیه شده است و شامل ارزیابی ابعاد مختلف آن 

اهمیت ؛ 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1با سواالت  خودآگاهیمولفه 
 های معنویفعالیت؛ 14و  13، 12، 11با سواالت  اعتقادات معنوی

با سواالت  نیازهای معنوی؛ 20و  19، 18، 17، 16، 15با سواالت 
کند. گیری میرا اندازه 29و  28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21

باشد به این ای میدرجه 4گذاری پرسشنامه در طیف لکیرت نمره
نمره و  2نمره، مخالفم  3نمره، موافقم  4صورت که کامال موافقم 

گیرد. روایی سازه پرسشنامه از طریق نمره تعلق می 1کامال مخالفم 
مولفه به دست آمده است که ضرایب همبستگی -ی نمره کلهمبستگ

های ، فعالیت41/0 اهمیت اعتقادات معنوی، 34/0 خودآگاهیبرای 
به  01/0دار در سطح و معنی 31/0 نیازهای معنویو  36/0 معنوی

(. در یک پژوهش برای بررسی اعتبار 38دست آمده است )
که ضرایب برای پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است 

های فعالیت، 91/0 اهمیت اعتقادات معنوی، 91/0 خودآگاهی
(. 39به دست آمده است ) 89/0 نیازهای معنویو  80/0 معنوی

سازندگان پرسشنامه برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 
اهمیت ، 91/0 خودآگاهیاند که ضرایب برای استفاده کرده

 نیازهای معنویو  80/0 های معنویفعالیت، 91/0 اعتقادات معنوی
(. در پژوهش حاضر پایایی به دو روش 40اند )به دست آورده 89/0

آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 
و معنادار در سطح  721/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  86/0
 به دست آمد. 01/0

 (2003) 8گروس و جان( ERQ) 7پرسشنامه تنظیم هیجان
سوال که دو مولفه ارزیابی مجدد شناختی با  10این پرسشنامه شامل 

 6، 4، 2و فرونشانی هیجانی با سواالت  10و  8، 7، 5، 3، 1سواالت 
ای درجه 7کند. آزمودنی بر اساس یک مقیاس گیری میرا اندازه 9و 

نمره،  3 نمره، مخالفم 2نمره، کامال مخالفم  1از به شدت مخالفم 
نمره و به شدت  6نمره، کامال موافقم  5نمره، موافقم  4نظری ندارم 

است. در  70تا  10دهند. دامنه نمرات بین نمره پاسخ می 7موافقم 
داخل ایران برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده 

5. Spirituality Questionnaire (SQ) 

6. Parsian & Dunning 

7. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

8. Gross & John 
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و ارزیابی مجدد شناختی  81/0شده است که ضرایب برای فرونشانی 
 همبستگی (. سازندگان پرسشنامه41محاسبه شده است ) 79/0

به دست آمده  73/0و سرکوبی  79/0برای ارزیابی مجدد  درونی
های خارج از کشور ضرایب کرونباخ (. در سایر پژوهش42است )

(. در پژوهش حاضر 43به دست آمده است ) 83/0تا  75/0در دامنه 
 محاسبه شد که ضریب پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف

 655/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  86/0آلفای کرونباخ کل 
 به دست آمد. 01/0و معنادار در سطح 

 

 هایافته
درصد(  9/47نفر) 201درصد( زن و  1/52نفر) 219بر اساس نتایج 

درصد(  55نفر) 231درصد( فوق دیپلم،  3/8نفر) 35مرد بودند. 

درصد(  7/6نفر) 28درصد( فوق لیسانس و  30نفر) 126لیسانس، 
سال از ازدواج آنها  5تا  2درصد(  67/36نفر) 154دکترا بودند. 
 67/11نفر) 49سال و  10تا  6( درصد 67/51نفر) 217گذشته بود، 

 7سال به باال از مدت زمان ازدواج آنان گذشته بود.  11درصد( 
میلیون،  3تا  2درصد(  7/6نفر) 28میلیون،  2درصد( زیر  7/1نفر)
درصد( باالی  50نفر) 210میلیون و  5تا  4درصد(  7/41نفر) 175

ند، درصد( صاحب یک فرز 40نفر) 168میلیون درآمد داشتند.  5
درصد( سه فرزند و  10نفر) 42درصد( دو فرزند،  3/33نفر) 140

درصد( فعال فرزندی نداشتند. میانگین سن  7/16نفر) 70بیشتر و 
 بود. 264/3سال و انحراف معیار سن،  65/34افراد نمونه 

 

 

 تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. 1جدول 
 مقدار احتمال KS آماره کشیدگی چولکی انحراف استاندارد میانگین  متغیرهای پژوهش 

 069/0 281/0 -533/1 -053/0 494/29 30/111 آوری خانوادهتاب
 071/0 203/0 -229/1 -099/0 365/17 99/59 شادمانی زناشویی

 108/0 213/0 -475/1 016/0 620/3 67/18 خودپیروی
 102/0 207/0 -068/1 534/0 775/3 32/18 شایستگی 

 111/0 240/0 -371/1 261/0 482/8 91/22 تعلق
 091/0 220/0 -232/1 095/0 708/22 90/66 معنویت

 185/0 235/0 -321/1 324/0 480/7 14/24 ارزیابی شناختی
 212/0 290/0 -717/1 -186/0 370/5 11/17 فرونشانی هیجانی

آوری تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف تاب -1جدول 
شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی، معنویت و خانواده، 

نفر بودند.  420ها دهد. تعداد آزمودنیتنظیم هیجان را نشان می
های نرمال بودن همچنین از آنجایی سطوح معناداری آماره

(، لذا P<05/0هستند ) 05/0تر از کلموگروف اسمیرنوف بزرگ
ی و کشیدگمقدار چولگی ند. باشتوزیع نمرات دارای توزیع نرمال می

بنابراین، توزیع تمامی . ( قرار دارد2تا  -2در بازه ) های پژوهشمتغیر
. از آنجایی که یکی از مفروضات مهم متغیرهای پژوهش نرمال است

در معادالت ساختاری)تحلیل مسیر( وجود روابط همبستگی معنادار 
پژوهش ، ماتریس همبستگی متغیرهای 2بین متغیرهاست در جدول 

 آمده است. 

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش . 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش
      1 آوری خانوادهتاب-1

     1 737/0** شادمانی -2
    1 680/0** 681/0** نیازهای بنیادین -3

   1 651/0** 728/0** 889/0** معنویت-4
  1 684/0** 493/0** 770/0** 714/0** ارزیابی شناختی -5
 1 -550/0** -599/0** -211/0* -448/0** -692/0** فرونشانی هیجانی-6

  01/0معنادار در سطح 
متغیرهای پژوهش را نشان  ماتریس همبستگی بین  -2جدول 

(، نیازهای بنیادین p ،737/0=r<01/0دهد. بین شادمانی)می
، p<01/0(، معنویت )p ،681/0=r<01/0روانشناختی)

789/0=r(ارزیابی شناختی ،)01/0>p ،714/0=rآوری ( با تاب
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین فرونشانی 

ی آوری رابطه منفی و معنادار( با تابp ،692/0-=r<01/0هیجانی)
نشان داده شد، همبستگی  2طور که در جدول به دست آمد. همان

بین متغیرها معنادار است از این رو، امکان بررسی مدل پژوهش 
فراهم گردید که نتایج ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و برازش مدل در 

 ادامه آمده است.
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یی، نیازهای بنیادین زناشو یشادمان مستقیمضرایب مسیر . 3جدول 
 خانواده یآورتاباختی، معنویت و تنظیم هیجان با روانشن

مسیرهای 
 مستقیم

Beta  S.E C.R. معناداری 

شادمانی 
 ←زناشویی 

آوری تاب
 خانواده

169/0 054/0 123/3 002/0 

نیازهای بنیادین 
 ←روانشناختی 

آوری تاب
 خانواده

761/0 032/0 263/9 001/0 

 ←معنویت 
آوری تاب

 خانواده
742/0 095/0 920/9 001/0 

ارزیابی شناختی 
آوری تاب ←

 خانواده
546/0 053/0 557/3 001/0 

فرونشانی 
 ←هیجانی 

آوری تاب
 خانواده

355/0- 074/0 047/2- 041/0 

شود ضرایب مسیرهای مشاهده می -3همان طور که در جدول 
، نیازهای (sig=002/0و  β=169/0مستقیم شادمانی زناشویی)
، (sig=001/0و  β=761/0بنیادین روانشناختی)

و  β=546/0، ارزیابی شناختی)(sig=001/0و  β=742/0معنویت)
001/0=sig) (355/0و فرونشانی هیجانی- =β  041/0و=sig)  بر
بررسی رابطه  جهتآوری خانواده معنادار بودند. در ادامه تاب

 غیرمستقیم مدل پیشنهادی از روش بوت استروپ در دستور
استفاده شده است. نتایچ روش بوت  1کامپیوتری پریچر و هیز

 -4ای غیرمستقیم در جدول استروپ برای بررسی مسیرهای واسطه
 (. 44ارائه شده است )

 

 نقش میانجی تنظیم هیجانآوری خانواده با نتایج بوت استروپ شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین و معنویت بر تاب. 4جدول 
 مقدار احتمال 95/0سطح اطمینان  مسیرهای غیرمستقیم

 حد باال حد پایین
 003/0 365/0 230/0 آوری خانوادهتاب ←ارزیابی شناختی  ←شادمانی زناشویی 
 001/0 -355/0 -251/0 آوری خانوادهتاب ←فرونشانی هیجانی  ←شادمانی زناشویی 

 003/0 354/0 275/0 آوری خانوادهتاب ←ارزیابی شناختی  ← روانشناختی نیادیبن یازهاین
 001/0 -621/0 -231/0 آوری خانوادهتاب ←فرونشانی هیجانی  ← روانشناختی نیادیبن یازهای

 001/0 421/0 230/0 آوری خانوادهتاب ←ارزیابی شناختی  ← معنویت
 001/0 -254/0 -135/0 آوری خانوادهتاب ←فرونشانی هیجانی  ← معنویت

وجود مسیر  ضرک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی پژوهش حای
غیرمستقیم است. زمانی که تعداد نمونه چندان زیاد نباشد، بوت 

ترین روش برای دستیابی به اثرات استرپ قدرتمندترین و منطقی
و تعداد  95/0. سطح اطمینان آوردغیرمستقیم را فراهم می

داری برای تعیین معنیاست.  1000گیری مجدد بوت استروپ، نمونه
-ابتبر شادمانی زناشویی، نیازهای بینادین روانشناختی و معنویت 

از روش بوت  میانجی تنظیم هیجان نقشاز طریق آوری خانواده 
(. بر 44برنامه ماکرو آزمون پریچر و هیز استفاده شد )در  پرواست

در این روش چنانچه آمده است. پ رونتایج بوت است -4اساس جدول 
دو منفی باشند و صفر  دو مثبت یا هر و پایین این آزمون هر الحد با

ی غیرمستقیم مابین این دو حد قرار نگیرد در آن صورت مسیر علّ
این قاعده در مورد  -4. مطابق نتایج جدول دار خواهد بودمعنی

یی، نیازهای بینادین روانشناختی و معنویت بر شادمانی زناشو
کند و مدل آوری خانواده با نقش میانجی تنظیم هیجان صدق میتاب

های برازندگی مدل پژوهش شاخص -5علی معنادار است. در جدول 
 آمده است.

 

 های برازندگی مدل پیشنهادی و نهایی پژوهششاخص .5جدول 

 مقدار قابل قبول مقدار به دست آمده هاشاخص نوع شاخص

 های مطلقشاخص

 - CMIN 093/98یا  X2کای اسکوئر 

 - 54 (DFدرجه آزادی)

 - 001/0 (Pسطح معناداری)

_________________________________ 
1. Preacher & Hayes 
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یا  X2/df نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
CMIN/df 

 3کمتر از  854/2

 های نسبیشاخص

 08/0کمتر از  039/0 (RMSEA) ی مجذور میانگین تقریبخطای ریشه

 050/0کمتر از  001/0 (PCLOSEشاخص تقریب برازندگی)

 90/0بیشتر از  913/0 (CFIای )شاخص برازش مقایسه

 90/0بیشتر از  921/0 (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی )

 60/0بیشتر از  740/0 (PCFIمقتصد) شاخص برازش

 60/0بیشتر از  732/0 (PNFIهنجار شده مقتصد) شاخص برازش

 90/0بیشتر از  901/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 90/0بیشتر از  997/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 90/0بیشتر از  985/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 200بیشتر از  HOELTER (05/0) 203شاخص هولتر 
 200بیشتر از  HOELTER (01/0) 214شاخص هولتر

در پژوهش حاضر، روش الگویابی مدل مورد نظر جهت آزمودن 
برای بررسی اعمال گردیده است.  (SEM)ساختاری معادالت

استفاده شده  -5های آمده شده در جدول برازندگی مدل از شاخص
، شاخص (NFI)های برازش هنجار شدهاست. همچنین اگر شاخص

، برازندگی (CFI)ای ، برازش مقایسه(NNFI)برازش هنجار نشده
و نیکویی برازش تعدیل شده  (GFI)، نیکویی برازش(IFI)افزایشی، 

 مقتصد برازشو برای  90/0بزرگتر از  (AGFI)یا انطباقی 
(PCFI) ،برازش (هنجار شده مقتصدPNFI)  باشد و  60/0باالی

بر برازش مناسب و مطلوب مدل داللت دارند. همانگونه که بر 
تقریب برازندگی  شاخصشود مقدار مشاهده می -5اساس جدول 

(PCLOSE) 001/0  شاخصو RMSEA  می 039/0برابر-

 (.28باشد که بر اساس مدل کالین نشان دهنده برازش مدل است )

 
 مدل پیشنهادی و نهایی پژوهش. 1 نمودار 

 گیرینتیجه
خانواده بر اساس  یآورتاب یابیمدل هدف از این پژوهش بررسی

ش با نق تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یشادمان
بود. نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم  جانیه میتنظ یانجیم

آوری معنادار بود. این نتیجه به دست آمده شادمانی زناشویی بر تاب

(، 9(، شورت و همکاران)8با نتایج تحقیقات لی، یه، تیان، هو و ژائو)
( همسویی دارد. در 7شری و کلی)-( و گئورگوالس10یلدریم و بلن)

ویی زناشتوان گفت که شادمانی تبیین این نتیجه به دست آمده می
سنگ بنای خانواده مستحکم است به طوری که در محیط گرم آن، 

 سزناشویی، میزان احساد. شادمانی رسنبه رشد می کل خانواده
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  و همکاران                 ییژاله بحرا  92

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

از  ینی کهزوجدهد. ین را از با هم بودن نشان میزوج شادبودن
با یکدیگر و  بین آنها ،دارند احساس شادمانیزندگی زناشویی 

نین چ اتحاد زیادی دارند، و همچنینارتباط بین فردی مثبت فرزندان 
های مختلف زندگی حامی همدیگر اند، در انجام ةدر جنب ایخانواده

های خانوادگی و تفریحی با هم تفاهم دارند و بسیاری از فعالیت
شود که اعضای . وجود چنین جوی در خانواده باعث میسازگار اند

آوری باالیی ها و مسائل و مشکالت تابواده در برابر بحرانخان
داشته باشند. همچنسن شادمانی زناشویی جو شادی را در خانواده به 

گردد اعضای خانواده یکدیگر را همراه آورد و سبب میوجود می
همیشگی بدانند و این احساس را داشته باشند که در مواقع دشواری 

 یه کنند و تنها نیستند و این دلگرمی سببتوانند به یکدیگر تکمی
آوری بیشتری داشته باشند. احساس امنیت و اعتماد به شود تابمی

آورند را نفسی که زوجین در نتیجه شادمانی زناشویی به دست می
دهند، در نتیجه به خانواده توانایی کنترل بر به کل خانواده انتقال می

برد. افراد آنها را باال میآوری دهد و قدرت تابحوادث را می
ط بینند، روابتر میهای مثبت زندگی را پررنگشادمان معموال جنبه

ا هتر و روحیه و توانایی بیشتری در برخورد با دشواریبین فردی قوی
های مثبت به کل خانواده دارند، همانگونه که بیان شد این ویژگی

بت بیانگر رابطه مث ها به خوبیشود، بنابراین این ویژگیمنتقل می
 نیباست. لذا منطقی است که  خانواده آوریبا تاب ییزناشو یشادمان
 داشته باشد. خانواده رابطه وجود آوریبا تاب ییزناشو یشادمان

افزون بر این، نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم نیازهای بنیادین 
آوری معنادار بود. این نتیجه به دست آمده با روانشناختی بر تاب

( و گونزالز 2، موسیری و مالین)(1)و همکاران خطیبینتایج تحقیقات 
ی توان از نظریه( همسویی دارد. در تبیین این نتیجه می13و همکاران)
 از حمایتگری استفاده کرد. این نظریه معتقد است که خود تعیین

 .ستا وریضر ادفرا همه بهزیستی ایبر نشناختیروا یندبنیا یهازنیا
 شدو ر نهیجا ش،نگیزا رهبادر نکال یاهینظر یگرتعییندخو نظریه

به  طمربو ییندهاافر که کندمی توجه ملیاعو به و ستا ننساا
 صلیا عناصرکنند. می تسهیل یا زداریباها را در انسانشکوفایی دخو

 نشناختیروا یندبنیا یهازنیااز  ایمجموعهرا  یگرتعییندخو نظریه
(؛ بنابراین منطقی 45دهد)می تشکیل هستندها انگیزش ییربناز که

 یهازنیاآوری را در خانواده ایجاد کنند. است که این نیازها تاب
تعامل مثبت اعضای خانواده با  ایبر زمال ژینرا نشناختیروا یندبنیا

 آورد و تعامالت مثبت زمینه الزم براییکدیگر را فراهم می
 زنیااز  تندرعباکه ها زنیا یناآورد. آورتر شدن اعضا را پدید میتاب

ها انسان تمامیدر  یفطر رتصو به تعلقو  شایستگی وی،پیردخو به
 وی،پیردخو .هستند وریضر ادفرا آوریتاب ایبرو  نددار دجوو

فعالیتها  تنظیمو  ارینگهد وع،شردر  بنتخاا سحساا شتندا شامل
 علت کند سحساا فرد که فتدامی قتفاا هنگامی ویپیردخو .ستا
 کند دخو یهابنتخادر ا مطمئناراده  سحساا یعنیش است؛ رفتار

-است در این صورت تاب بمطلو دعملکر به درقامطمئن باشند و 

 دنبو مؤثر به زنیا شایستگیآوری باالیی را از خود نشان خواهد داد. 
 هاادستعدا دنبرربهکا ایبر میل گرنبیا که ستا محیط با تعاملدر 
 تسلط یافتنو  بهینه یچالشها دنکر لنباد ر،کا منجادر ا هارتمهاو 
توان گفت فردی که نیاز به همچنین می .(46ست)ها اآن بر

شایستگی داشته باشد، تمام قوای خود را برای انجام بهترین عملکرد 
 آوری باالیی داشته باشد.به کار خواهد برد و منطقی است که تاب

 به زنیااست، نشناختی روا یندبنیا یهازنیاکه یکی دیگر از تعلق 
 زنیا ینو ا ستا انیگرد با عاطفی یلبستگیهاو د پیوندها اریبرقر

 تعلق .ستا صمیمانه بطدر روا دنبو گیرو در عاطفی به میل گرنبیا
 دیفر نمیا بطروا که مانیز ایرز ،ستا مهمی نگیزشیا رساختا

فرد در  ،کندمی حمایت تعلق به او زنیااز ای است که گونهبه
آوری بیشتری خواهد داشت. از برخورد با مسائل تحمل و تاب

پذیرند هر جوی چه آنجایی که فرزندان از والدین تاثیر مستقیم می
-مثبت و چه منفی بر خانواده حاکم باشد بر کل خانواده تاثیر می

ی بنیادین روانشناختگذارد. بنابراین منطقی است که وقتی نیازهای 
آوری باالتری داشته باشند، زوجین به خوبی برآورده شود و تاب
آوری خانواده گذارند و تابناخودآگاه بر کل خانواده نیز تاثیر می

 یازهایننیز در سطح باالیی خواهد بود. لذا منطقی است که بین 
 د.شداشته با خانواده رابطه وجود آوریبا تاب یروانشناخت نیادیبن

در بخشی دیگر از نتایج، نشان داده شد که ضریب مسیر مستقیم 
آوری معنادار بود. این نتیجه به دست آمده با نتایج معنویت بر تاب

ی و دیص( و 47و همکاران) صالحی(، 19تحقیقات فام و همکاران)
همسویی دارد. در تبیین این نتیجه به دست آمده  (18همکاران)

به عنوان تکیه گاه روانی به ارتقاء  توان گفت که معنویتمی
یت به کند. معنوسالمت روان افراد در شرایط سخت کمک می

مذهبی و ارتباط درونی با -های فرهنگیمعنای در نظر گرفتن باور
ی الهی، فراتر از مرز گرایشات مذهبی به ادیان یک قدرت مطلقه

هدایت  را به سمت قدرت الیزال الهی خداوندافراد  مختلف است که
دهد و آوری می. معنویت به افراد انگیزه برای تحمل و تابکندمی

وند تر مانند خدابا تامین منابع حمایتی با استفاده از یک قدرت قوی
د را آوری و ایستادگی فرتواند بر قدرت ایستادگی بیفزاید و تابمی

کند و مایه باال ببرد. معنویت هدف زندگی را برای فرد روشن می
وند شها باعث میلی در شرایط دردناک و تهدید کننده هستند. آنتس

فرد رویدادهای غیر منتظره را به عنوان رویدادهایی کمتر تهدید 
کننده ارزیابی کنند و قادر باشند رویدادهای غیر قابل تغییر را 
بپذیرند. از این دیدگاه، فرد زمانی که با نیروی بزرگتری در ارتباط 

های واالتری دارد، دارای عملکرد بهتری ارزشاست و اهداف و 
است. یکی دیگر از پیامدهای معنوی بودن، احساس قدرت و آرامش 
درونی بیشتر است. در شرایط دشوار، معنویت ممکن است تنها منبع 

وان تدست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد. معنویت را می
رابطه و پیوند معنوی قوی به عنوان پناهگاه آخر تعریف کرد. یک 

ممکن است رضایت فرد از زندگی را افزایش دهد یا منجر به تطابق 
زایش آوری را افو کنارآمدن بهتر با ناتوانی شود و یا به عبارتی تاب

-(. وجود معنویت و فضای معنویت در خانواده نیز تاب48دهد )می

با  تیمعنو نیبدهد. لذا منطقی است که آوری خانواده را ارتقا می
 داشته باشد. خانواده رابطه وجود آوریتاب

نتایج نشان داد که ضرایب مسیرهای مستقیم ارزیابی شناختی و 
آوری معنادار بود. این نتیجه به دست آمده فرونشانی هیجانی بر تاب

( و 26)تیموریو  گلستانه(، 27با نتایج تحقیقات سونبول و گونری)
یی دارد. در تبیین این نتیجه به دست همسو (25و همکاران) عارفپور
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که عادت به استفاده از توان گفت که زنان و مردانی آمده می
با مضمون فکر کردن به وقایع تنظیم هیجان ای راهبردهای سازگارانه

مثبت دارند یا به عبارت دیگر افرادی که مثبت اندیش هستند؛ 
ی ریزاره پیبه جای تفکر و پرداختن به وقایع منفی، دربال معمو

های مؤثر برای حل مشکل، معنا مثبت بخشیدن به واقعه یا برنامه
تفسیر واقعه به صورت مثبت و نیز کم اهمیت شمردن واقعه و 

ردازند پکوچک شمردن آن در مقایسه با وقایع بزرگتر به تفکر می
و در نتیجه نسبت به سایر افرادی که از این راهبردها کمتر استفاده 

باالتری هم به صورت فردی و هم به صورت از تاب آوری کنند؛ می
استفاده از این نوع لذا . (25باشند) برخوردار توانندخانوادگی می

تنظیم هیجان سازگارانه مانند ارزیابی شناختی و دوری راهبردهای 
های منفی ممکن است که باعث کاهش هیجان از فرونشانی هیجانی

ان باالتر رفتن توشود و موجبات  دهخانواو در نتیجه بهبود عملکرد 
خانوادگی ت الحل مشکدر جهت رویارویی آنها خانواده برای 

رای بمانند ارزیابی شناختی  شناختیتنظیم . از سوی دیگر فراهم آورد
رود و بر جنبه کار می هیجانی و برانگیزاننده به اطالعاتمدیریت 

فت توان گبنابراین میشناختی و ذهنی مقابله با هیجان تاکید دارد. 
که تنظیم هیجان و استفاده از راهبردهای مناسب نقش مؤثری در 

 مشکالت و رویارویی با مشکالت فردی و خانوادگیسازگاری با 
ا هکند. اگر افراد با قدرت بیشتری در تمایز و تنظیم هیجانایفا می

به چالش  خوبی توانند بهزا را میعمل کنند؛ رویدادهای استرس
، ادافرتوان گفت که فرایند تنظیم هیجان در در واقع میکشند. ب

را کاهش و فرایند رویارویی  آنان در رویارویی با مشکالتاسترس 
د شوبخشد و سبب میهای همراه آن را بهبود میو آسیب مشکالتبا 

عنوان راهبرد حل مشکل  را به زندگیآگاهانه اهداف  فردکه 
آوری باالری را در سطح خانوادگی را و از این طریق تاب بپذیرد

 یآورتاببا  تنظیم هیجان تجربه کند. لذا منطقی است که بین
 رابطه وجود داشته باشد. خانواده

قش با ن خانواده یآورتابشادمانی زناشویی و  نتایج نشان داد که بین
رابطه وجود دارد. این نتیجه به دست آمده با  تنظیم هیجان یانجیم

(، 9(، شورت و همکاران)8نتایج تحقیقات لی، یه، تیان، هو و ژائو)
شری و -( و گئورگوالس26)تیموریو  گلستانه(، 10یلدریم و بلن)

توان ( همسویی دارد. در تبیین این نتیجه به دست آمده می7کلی)
ندگی آدمی مطرح بوده و زی از دیرباز در نامتوجه به شاد گفت که

بتواند رضایت و و بوده تا  ی راهکارهاییجستجوانسان همواره در 
لذت بیشتر خود را فراهم کند. امروزه تالش برای ارتقاء سالمت و 

ها و زندگی از جمله افزایش نشاط و شادمانی به سمت خانواده
 ه یا(. لذا وقتی فرد ارزیابی خوبی از رفا49زناشویی سوق یافته است)

رد شود فرضایتمندی خود در زندگی زناشویی داشته باشد گفته می
(. شادمان بودن در زندگی 50در زندگی زناشویی شادمان است)

زناشویی باعث دوری فرد از هیجانات منفی و احساسات ناراحت 
شود. وقتی فرد کننده و همچنین هیجانات آزار دهنده در زندگی می

دگی شادمان باشد در مواجهه با در زندگی زناشویی و خانوا
های زندگی مدیریت هیجانی بهتری دارند و مشکالت و چالش

تواند هیجانات خود را تنظیم و مدیریت کند. بر این کارآمدتر می
گیری تنظیم و مدیریت هیجانات تواند باعث شکلاساس شادمانی می

رد ف سازنده و سازگارانه در زندگی خانوادگی و زناشویی شود. وقتی
بتواند هیجانات خود را مدیریت کند. از سوی دیگر نقایص در 

های تنظیم هیجان به عنوان یک ریسک فاکتور در شروع و مهارت
نگهداشت مشکالت متنوع سالمت روانی و رفتاری از جمله 

( و 51مشکالت روانشناختی در زندگی زناشویی و خانوادگی شود)
آوری خانوادگی کمتری ت تابفرد در این مواقع در برابر این مشکال

دهد. به همین دلیل مدیریت در تنظیم هیجانات را از خود نشان می
ها و موانع زندگی مثبت، کارآمد و سازنده فرد را در برابر چالش

مانی شاد سازد. لذا منطقی است که بینآور میزناشویی توانمند و تاب
رابطه  م هیجانتنظی یانجیبا نقش م خانواده یآورتابزناشویی و 

 وجود داشته باشد.
 یآورتابروانشناختی و  نیادیبن یازهاین نتایج نشان داد که بین

رابطه وجود دارد. این نتیجه  تنظیم هیجان یانجیبا نقش م خانواده
، موسیری و (1)و همکاران خطیبیبه دست آمده با نتایج تحقیقات 

( همسویی 13همکاران)( و گونزالز و 27(، سونبول و گونری)2مالین)
توان گفت که بر اساس دارد. در تبیین این نتیجه به دست آمده می

خود پیروی وقتی است که فرد خود تعیین گری نظریه خودتعیین
کننده رفتارش باشد. شایستگی، اشاره به درک چگونگی دستیابی به 

های نتایج دلخواه و برخورداری از خودکارآمدی در انجام فعالیت
احساس تعلق، اشاره به احساس و  ای خاص دارددر زمینه زمال

ارزشمند بودن و حمایت شدن دارد. نظریه خودتعیین گری بین دو 
 شوند تفکیکو اهدافی که منجر به عمل می دالیلانگیزه، بر اساس 

شود: انگیزه درونی و انگیزه بیرونی. انگیزه درونی اشاره به قائل می
د فعالیت و ارضای نیازهای بنیادین انجام فعالیت به خاطر خو

برد. انگیزه روانشناختی دارد و اینکه فرد از فرایند کار لذت می
بیرونی اشاره به انجام فعالیت به خاطر پیامدهای مجزا از خود 

یزش . انگفعالیت دارد؛ مانند دستیابی به پاداش یا اجتناب از تنبیه
ادین روانشناختی باعث درونی با برآورده کردن و ارضای نیازهای بنی

شود به این صورت زا میآرامش فرد در مواجهه با رویدادهای تنش
که فرد انگیزه درونی برای رویارویی با آن مشکالت دارد و فرد 
توانایی بیشتری نیز برای مدیریت هیجانات و تنظیم آن دارد. وقتی 

اهد فرد بتواند هیجانات منفی و آزار دهنده خود را مدیریت کند خو
ها و موانع زندگی زناشویی و توانست در رویارویی با چالش

 آوری بیشتری داشته باشد. لذا منطقی است که بینخانوادگی تاب
 یانجیبا نقش م خانواده یآورتابنیازهای بنیادین روانشناختی و 

 رابطه وجود داشته باشد. تنظیم هیجان
 ینجایبا نقش م خانواده یآورتابو  تیمعنو نتایج نشان داد که بین

رابطه وجود دارد. این نتیجه به دست آمده با نتایج  تنظیم هیجان
ی و دیص(، 47و همکاران) صالحی(، 19تحقیقات فام و همکاران)

همسویی دارد. در تبیین  (25و همکاران) عارفپور( و 18همکاران)
 دتوانایی تنظیم هیجان فر توان گفت کهاین نتیجه به دست آمده می

سازد تا هیجان خود و دیگران را تشخیص دهد. برخورد را قادر می
معنویت از . مناسب با هیجاناتی مانند غم و خشم داشته باشد

تواند بر تنظیم هیجان افراد تأثیر مثبت متغیرهای مهمی است که می
سریع و فرایند جوامع،  التامروزه با توجه به تحو(. 52)داشته باشد

گر با یکدیدر جامعه  افرادفرهنگی و اجتماعی  گسترش تعامل علمی،
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های فراوانی است که ممکن است منجر به ساز موقعیتزمینه
-ها هیجانموفقیت، شکست یا تعارض گردد و مسلماً این موقعیت

به همراه دارد. بنابراین در  افرادهای مثبت و منفی زیادی را برای 
دگی زناشویی و متاهل در زن افرادزایی اگر چنین شرایط تنش

های اجتماعی، هیجانی و از جمله انواع مختلف هوشخانوادگی خود 
معنوی را در خود تقویت نموده باشند، قادر خواهند بود که با حداقل 

را  هاییتبعات منفی و روانی برای خود و دیگران این چنین موقعیت
 شود که فردو این معنویت و تعالی معنوی باعث می مدیریت کنند

آوری باالیی را تجربه کند. لذا ها و موانع زندگی تابر برابر چالشد
 یانجیبا نقش م خانواده یآورتابمعنویت و  منطقی است که بین

 رابطه وجود داشته باشد. تنظیم هیجان
ود های این تحقیق، محداستفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته در
سازمان آموزش و  یآموزشزنان و مردان متاهل شاغل در کادر به 

و  زنانبه است، بنابراین در تعمیم نتایج  بوده پرورش شهر تهران
و یا سایر  شهرهادیگر در آموزش و پرورش در  مردان متاهل شاغل

طالعه حاضر از نوع مطالعات . مباید محتاطانه عمل کردافراد متاهل 
ا ردست آمده  است، لذا روابط بهاز نوع توصیفی بوده همبستگی 

تفسیر و تعبیر کرد. این  عنوان روابط علت و معلولی توان بهنمی
توانست هم به صورت کمی و کیفی)ترکیبی( انجام شود، پژوهش می

اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا 
های پژوهش این مورد بود. این نبود و یکی از موانع و محدودیت

شیوع کرونا ویروس و لذا امکان اجرای پژوهش مصادف بود با 
ها بر روی افراد نمونه نبود. این میدانی و حضوری پرسشنامه

محدودیت وجود داشت که تنها افرادی دسترسی به اینترنت و 
های اجتماعی داشتند قادر بودند در پژوهش شرکت کنند و به شبکه

ی سواالت به صورت آنالین پاسخ دهند و پاسخنامه خود را برا
شود پذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میپژوهشگر ارسال کنند. برای تعمیم

هایی را در سایر شهرها دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهش
 .دست آمده فراهم شود تا شواهدی از روابط بهتکرار کنند 
 آوریبینی تابیعنی پیششود که مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می

های زناشویی، روانشناختی و معنوی خانواده بر اساس سایر متغیر
شغلی و با نقش میانجی تنظیم هیجان در زنان و مردان متاهل را 

های مورد بررسی قرار دهند. استفاده از مطالعات طولی و سایر روش
العه تواند برای بررسی این مط( میکیفی و کمیتحقیق)ترکیبی شامل 

ز یک د با استفاده اگردمی سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد
ه ب )مطالعات تجربه زیسته و پدیدار شناسی توصیفی(مطالعه کیفی

آوری خانواده در زنان و مردان متاهل عوامل موثر بر تاببررسی 
دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را می توان در دو د. پرداخته شو

های پژوهش سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته
متغیرهای شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین  وانند با تبیین نحوهتمی

به گسترش دانش، مفاهیم و روانشناختی، معنویت و تنظیم هیجان 
کمک کنند. همچنین،  آوری خانوادهتابهای موجود در زمینه مدل

های جدیدتر به تواند راهگشای پژوهشنتایج پژوهش حاضر می
روانشناختی در زمینه عوامل مؤثر بر منظور گسترش دانش 

 های ایندر سطح عملی، از یافته شود. آوری خانوادهتابگیری شکل
در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مراکز توان پژوهش می

در جهت محور  های خانوادهمشاوره و خدمات روانشناختی، سازمان
مانند به های آموزشی ت و کارگاهها و مداخالتدوین برنامه

هایی مانند آموزش شادمانی زناشویی و به کارگیری برگزاری کارگاه
راهبردهای تنظیم هیجان به مردان و زنان متاهل در بهبود کارایی 
در سازمان محل کار، بهبود عملکرد خانواده و به ویژه باال رفتن 

آوری خانواده کمک کنند. لذا مشاوران و روانشناسان سطح تاب
 بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند. توانندمی
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