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Introduction 
Exceptional children are almost three percent of the whole population of 

children in any country. So, many families bear the heavy emotional 
pressures due to existence of these children. The most important problem in 
these families is prevalence of marital disputes (conflicts), parent

’
s guilt 

feeling about birth of the disabled child, avoiding re-pregnancy, and high 
educational and medical costs of the disabled child. Parents usually bear 
heavy mental pressures in the society, because of the presence of these 
children, and because they pass more time for taking care of these children. 
So, they expose the mental stress and injuries, and it affects the marital 
happiness of these parents. Therefore, the current work aimed to investigate 
modeling the relationship between the effects of mental-spiritual changes 
and social support on the marital happiness with mediating role of emotional 
regulation in parents’ exceptional children. 
 

Method 
The method of this research was correlational type and the statistical 

society included all parents of exceptional children in Khouzestan in 2019. 

234 subjects were selected by available method, and Mental-Spiritual 

Transformation (John Bozorgi et al., 2011), Social Support (Sherbone & 
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Stuart, 1991) Marital Happiness (Jonez et al., 1973) and Emotional 

Regulation (Garnefski et al., 2001) questionnaires were used to collect data. 

To analyze data, descriptive statistics method such as mean, standard 

deviation and inferential statistics, including Pearson
,
s correlation 

coefficient, testing the model and to test the indirect relationship boot strap 

test (by SPSS and AMOS software) were used. 
 

Results 
The results indicated that all direct paths, except social support to marital 

happiness, were significant (i.e., social support had no direct effect on 

marital happiness). Indirect paths become significant emotional regulation to 

marital happiness mediatedluy (i.e., existence of social support in parents 

had an effect on emotional regulation and this factor had an effect on marital 

happiness). 
 

Conclusion 
Generally, the concept of social support as a confrontation factor in 

predicting health and parents’ satisfaction for facing stressful events such as 

birth of exceptional children has an important role. In emotional regulation, 

the person is more attentive to his thoughts and considers them without any 

disgust or judgment, and finds the reason for their existence. When he/she 

obtain this skill, he/she can be aware of problems and stresses, find the 

proper solutions and reduce the stress between their relationships, and obtain 

the marital happiness. Therefore, it can be said that emotional regulation can 

play a good mediation role between social support and marital happiness. 
 

Keywords: Mental-Spiritual Transformation, Emotional Regulation, Social 

Support, Marital Happiness. 
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 چکیده
 امعنوی و حمايت اجتماعی ب -انیبين اثر تحول رو يابی رابطهمدل حاضر،هدف از انجام پژوهش 

 .باشدمی شادکامی زناشويی با در نظر گرفتن نقش ميانجی تنظيم هيجانی در والدين کودکان استثنايی
والدين کودکان آن را کليه جامعه آماری  باشد ومی همبستگیاز نوع  توصيفی طرح اين پژوهش

گيری در دسترس نمونهبه روش  نفر 232 ادتشکيل دادند و تعد 1398استان خوزستان در سال  استثنايی
تنظيم  و ،شادکامی زناشويی ،معنوی، حمايت اجتماعی -های تحول روانیاز پرسشنامهانتخاب شدند. 

توصيفی   آمار  هایروشاز  هاجهت تجزيه و تحليل داده .آوری داده استفاده شدجهت جمع ،هيجانی
برای آزمون مدل از  ضريب همبستگی پيرسون، باطی شاملو آمار استن معيار ، ميانگين و انحرافمانند

 و  SPSSکمک نرم افزار  با استراپون روابط غيرمستقيم نيز از آزمون بوتجهت آزم و تحليل مسير
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AMOS  بجز مسير حمايت  مستقيم مسيرهای تمام داد، نشان نتايج پژوهش .شداستفاده  22ويراست
با  تنظيم هيجانیاز طريق  نيز غيرمستقيم مسيرهای. شد داریاجتماعی به شادکامی زناشويی معن

 مطلوبی برازش از پيشنهادی الگوی پژوهش، اين نتايج اساس بر شد.دار یمعن شادکامی زناشويی
والدين کودکان  شادکامی زناشويی در مؤثر عوامل شناخت جهت در مهمی گام و است برخوردار
های  برنامه طراحی و تدوين برای مناسب الگويی انعنو به تواند می که شود محسوب می استثنايی

 .واقع شودمفيد ها، شده والدين و افزايش شادکامی زناشويی آنهای تجربهتنيدگیپيشگيری از 
 

 .معنوی، تنظيم هيجانی، حمايت اجتماعی، شادکامی زناشويی، تنظيم هيجانی -تحول روانی: کلید واژگان

 

 مقدمه
 دهند می تشکيل کل جمعيت را در هر کشور درصد از سهحدود  1استثنايی کودکان

(Weiss, 2018،) هيجانی بار به علت وجود اين کودکان، ها خانواده به اين ترتيب بسياری از 

 احساس زناشويی، اختالفاتها شيوع  اين خانوادهترين مسأله در  کنند. مهم تحمل میرا  سنگينی

های سنگين  هزينه مجدد و بارداری از ناباجت گناه والدين نسبت به تولد کودک معلول،

 معموالً والدين(. Choi & Ostendorf, 2016) باشد می پزشکی برای کودک معلولآموزشی و 

شوند و از  فشارهای روانی زيادی را در جامعه به خاطر حضور اين کودکان، متحمل می

 در طور جدیبه ، لذاگذرانند کودک می مراقبت از به نگهداری و را بيشتریوقت که  آنجايی

اين امر ممکن و ( Patel & Dhar, 2017) دارند قرار های روانی آسيب ها و معرض انواع تنش

2شادکامی زناشويیاست 
عامل مؤثری  شادکامی زناشويیدهد.  والدين را تحت تأثير قرار اين  

رزندان و ف با ها و همچنين موجب تعامل مناسب در ايستادگی در برابر افسردگی و بيماری

 شود طور کلی موجب حفظ تعادل کيان خانواده و سالمت روان اعضاء میهمسر شده و به

(Lawrence, Rogers, Zajacova & Wadsworth, 2019.) توان گفت، خصوصيات کودکان  می

سازگار شدن  و محيطی يادگيری، عدم پاسخ درست به تقاضاهای استثنايی از قبيل مشکالت

شود، همگی بر روی  ی گزافی که صرف نگهداری و آموزش اين کودکان میها با محيط، هزينه

. (Long & Bullare, 2018) زناشويی والدين آنها اثر منفی دارد شادکامی و رضايت
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اند، وجود کودکان استثنايی، رابطه زناشويی والدين آنها را تحت  های پيشين نشان داده پژوهش

نشان  Babaei, Afrooz and Arjomand Nia (2017)ش جمله در پژوهدهد. از  تأثير قرار می

رضايت زناشويی  و روان تواند بر سالمت داون می نشانگان سندروم باداده شد وجود دختران 

 والدين آنها اثر منفی داشته باشد. 

 -گذارد، تحول روانی کودکان استثنايی اثر می عامل ديگری که بر شادکامی زناشويی والدين

ها به اهميت رشد معنوی در افراد و  های اخير، پژوهش . در طی سالن استوالدي 1معنوی

ای که نياز به بُعد  اند، به گونه آوری در برابر مصائب و مشکالت تأکيد داشته افزايش تاب

 Chiang, Lee, Chu, Han) مند شده است معنوی در راستای بُعد مادی، از اهميت بسياری بهره

& Hsiao, 2016.) والدينروانی  بهزيستیپذيری، به  ايجاد انعطاف بامعنوی  -انیتحول رو 

 کودک وجود استرس و بار هيجانی مضاعفی که ناشی از حضورتوجه به  با وکند  کمک می

 .به تحمل شرايط از طرف والدين منجر شود ترسد معنوي نظر میب ،استثنايی در خانواده است

اد که بين هوش معنوی با سازگاری زناشويی نشان د Mashalpur Fard (2018) نتايج پژوهش

هرچه  وداری وجود دارد  فعالی رابطه معنی توجهی/ بيش مادران کودکان دارای اختالل کم

  خواهد بود.تر  ها هم مطلوبهوش معنوی زيادتر باشد سازگاری زناشويی آن

ناشويی در کودکان استثنايی به افزايش شادکامی ز والديناز  2اجتماعی حمايتاز طرفی، 

حمايت افراد خانواده از فرد نسبت به دوستان و اطرافيان، اثر بيشتری ها منجر خواهد شد. آن

آوری در برابر مشکالت خواهد داشت. والدين کودکان استثنايی به دليل تنيدگی زيادی  بر تاب

ديگران  کنند، بيشتر از افراد عادی، نيازمند کسب حمايت از که از وجود کودک خود تجربه می

کنند در  حمايت اجتماعی که والدين دريافت می(. Smith, Sun & Gordon, 2019) هستند

 آورد ها احساساتی از قبيل اهميت داشتن، با ارزش بودن و دوست داشتن به وجود می آن

(Watson, Grossman & Russel, 2019 )اثرمندی و  که اين امر منجر به افزايش خود

(. در اين Finaly, Peacock & Elander, 2018) در والدين خواهد شدشناختی  سرسختی روان

داری و  بين دين ان دادنش Jafari, Esmaeili and Atadokht (2015)راستا نتايج مطالعه 
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مادران دارای در  ایهای مقابلهبين حمايت اجتماعی با شيوهو نيز  راهبردهای مقابله با تنيدگی

 .طه وجود داردراب کودکان با نيازهای ويژه

باشد، تنظيم  کودکان استثنايی اثرگذار می والدينعامل ديگری که بر شادکامی زناشويی 

از شرايط موجود است و شخص با  هيجان به معنای بازبينی مثبت تنظيم است. 1هيجانی

 زا، معنای موقعيت را برای خود تغيير داده های تنش تواند در موقعيت استفاده از اين راهبرد می

تنظيم (. Teques, Calmeiro, Martins, Duarte & Holt, 2018) و به طرز متفاوتی عمل نمايد

متناسب با  یهاخود را به منظور ارائه پاسخ اتاست که از طريق آن، فرد هيجان یايندرهيجان ف

 ,Aldao, Nolen-Hoesema) کندیطور هشيار يا ناهشيار تعديل يا تنظيم مبه ،یمطالبات محيط

& Schweizer, 2010; cited by Jafari, Ghazanfarian, Aliakbari & Kamarzarin, 2017 .)

يرا وجود تنظيم هيجانات هيجان در روابط بين فردی نيز بسيار حائز اهميت است، ز تنظيم

 ,Silva)شود  تغيير عملکرد شخص شده و روابط بين فردی با شکست روبرو نمیخود موجب 

Freire & Faria, 2018 .)به کنار  توانند هيجان از راهبردهايی تشکيل شده است که می تنظيم

که دشواری در تنظيم  تنش و تنيدگی منجر شوند. در حالیآمدن افراد با حوادث و شرايط پر

 یدرون یندهايفرا (،Li & Lau, 2019) شود هيجان، عاملی در کاهش سالمتی محسوب می

 الگوهای هيجانی ما( ريوالدين و سای )مانند رونيو بشناختی(  های روان )مانند اداره واکنش

تشکيل رفتارها  ادامه دادنو  احساسات، ها  تنش ميتنظ، از جانيه ميتنظ یانداز در راه ريدرگ

اشاره  جانيهبرانگيزنده  اطالعات ورود دستکاری و تيريمدی شناخت وهيبه شيافته است که 

 وجود کودکان(. Zimmer-Gembeck et al., 2019) گردد نيزوجروابط  تيفيک باعث ودارد 

ها به در آن که تنظيم هيجانی سازد استثنايی، زوجين را با فشارهای روانی زيادی مواجهه می

شود و زوجين را به منجر می کنترل عواطف و احساسات ناکارآمدی همچون خشم و دلزدگی

 ,YarAhmadyج پژوهش همچنين، نتاي(. Tan & Holub, 2015) کند تر می يکديگر نزديک

Azad Mard, Khademi (2016)  تنظيم هيجانی و دلبستگی به خدا با رضايت از داد بين نشان

 داری وجود دارد.یرابطه مثبت و معن زندگی والدين کودکان کم توان ذهنی

 معنوی و  -يابی و آزمون الگويی از اثر تحول روانیمدلهدف از پژوهش حاضر  ،بنابراين
 

                                                           
1- emotional regulation 
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شادکامی زناشويی با در نظر گرفتن نقش ميانجی تنظيم هيجانی در والدين تماعی بر حمايت اج

 دهد. پيشنهادی طرح تحقيق را نشان می علّی مدل 1 شکل باشد.می کودکان استثنايی

 

Figure 1.  Proposed causal model of research 
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

والدين آن را کليه جامعه آماری  باشد ومی همبستگیاز نوع  فیتوصي طرح اين پژوهش

به روش  نفر 232 تشکيل دادند و تعداد 1398استان خوزستان در سال  کودکان استثنايی

 انتخاب شدند.گيری در دسترس  نمونه
 

 ابزار پژوهش

 Azrin, Naster and مقياس شادکامی زناشويی توسط: 9مقیاس شادکامي زناشویي آزرین

Jonez (1973)  مقياس که توسطاين طراحی شده است.  ماده 10قالب در Sanaei (1999) 

شامل تربيت  زناشويی را در محيط متفاوت از روابط زن و شوهر، شادکامی ه استترجمه شد

داری، پيشرفت تحصيلی )يا شغلی(، پول، استقالل های خانهمسئوليتفرزندان، روابط جنسی، 

های اجتماعی، استقالل همسری )استقالل به عنوان يک زوج(  ، فعاليتفردی، روابط اجتماعی

 1 گذاری اين مقياس در طيف . نمرهسنجدای کلی میهای تک مادهبا استفاده از شاخص را

مقياس ، نمره کل اين ماده)کامالً شاد( قرار دارد و با جمع امتيازات هر  10)کامالً ناشاد( تا 
                                                           
1-  Azrin Marital Happiness Scale (MHS) 
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به شيوه همسانی درونی )آلفای  مقياسآيد. مقدار پايايی اين  دست میه برای هر آزمودنی ب

در پژوهش دست آمد. ه ب Rasulli and Imami Kalesar (2016) 77/0 کرونباخ( در پژوهش

از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است که  مقياسحاضر برای بررسی همسانی درونی 

 دست آمده است.به  82/0

بر اساس  معنوی -روانی تحول نامهپرسش دوم نسخه: 9ویمعن -پرسشنامه تحول رواني

 Johnتوسط  بود، کرده گزارش را آن Jenaa (1995)شناختی که  روان مراجعان بالينی معيارهای

Bozorgi, Fucker and John Bozorgi (2011)  است. شدهتهيه  دينی و فرهنگی گيریجهتبا 

 به آن هر ماده که که دارد ماده 17 ابزار، ينا. مسلمان است جمعيت برایپرسشنامه  مواردهمه 

 تحول سطحپنج  که است گزينه پنج ماده دارای هر و داشته توجه روانیتحول  مختلف ابعاد

 John Bozorgi etاين پرسشنامه، توسط  اول دهد. نسخه می قرار سنجشمورد  را معنوی روانی

al. (2011)  دستبه  کرونباخ آلفایشده است و  تأييد آن کارايی که گرفته قرار بررسیمورد 

 ,.John Bozorgi et alبه دست آمده است ) 72/0پژوهش  در مذکورپرسشنامه  برای آمده

وی را مطابق با معن -جهت بررسی روايی اين پرسشنامه تعداد مراحل تحول روانی(. 2011

رت روايی پنج مرحله در نظر گرفته و بدين صو Jenaa (1995)معنوی  -مقياس تحول روانی

قرار گرفت. پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از  تأييدمحتوای آن مورد 

به  82/0پرسشنامه ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضريب آلفای کرونباخ کل 

 دست آمده است.

 Sherbone and Stuart (1991)توسط مقياس حمايت اجتماعی : 2حمایت اجتماعيمقیاس 

 (.cited by Mohammadzadeh, Saihmiri & Mahmoudi, 2015شد ) طراحی ماده 19قالب در 

 از بُعدپنج سنجد و  می را آزمودنی توسط شدهدريافت اجتماعی حمايت ميزان که مقياس اين

 حمايتاطالعاتی،  حمايت هيجانی، از: حمايت عبارتند که گيرد می اندازه را اجتماعی حمايت

گذاری اين مقياس در يک طيف ليکرت پنج نمره مثبت. اجتماعی تعامل و مهربانی ملموس،

 باشد می 97تا  19کل مقياس برای هر فرد از  های هگيرد. طيف نمر انجام می 7تا  1ای از  درجه

                                                           
1-  Mental-Spiritual Transformation Questionnaire 

2-  Social Support Scale 
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مقياس توسط  اين ايران گزارش کردند. در 97/0 مقياس راکل  کرونباخ آلفای ضريب که

Mohammadzadeh et al. (2015) آلفای کرونباخ و ضريب  ه استد هنجاريابی قرار گرفتمور

ضريب  در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از دست آوردند.را به  99/0

 .به دست آمد 89/0مقدار آن که آلفای کرونباخ استفاده شد 

 Garnefski, Kraaij and Spinhovenط توس جانيه ميپرسشنامه تنظ: 9پرسشنامه تنظیم هیجاني

 تمرکز ،یريپذ دگاهيد رش،يپذماده طراحی شده است و نه راهبرد  39و در قالب  (2001)

مجدد مثبت،  یابيارز ،یتمرکز مجدد مثبت، نشخوارگر ش،يمالمت خو ،یزيرمجدد بر برنامه

گذاری در يک طيف پنج  دهد. نمره ی را مورد بررسی قرار میفاجعه انگارو  گرانيسالمت د

نمره  ها. از جمع امتيازات همه مادهشود )هميشه( در نظر گرفته می 7)هرگز( تا  1ای از  درجه

 نيا یها اسيمقهخرد یآلفا برا بيضر Garnefski et al. (2001). آيد کل فرد به دست می

اين پرسشنامه را به  Besharat (2009)اند.  کردهگزارش  81/0تا  71/0 نهدر دام راپرسشنامه 

کل  کرونباخآلفای  ضريبتأييد قرار داد و يايی و روايی آن را مورد فارسی ترجمه و پا

در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از گزارش کرد.  97/0پرسشنامه را 

 .محاسبه گرديد 87/0که  يب آلفای کرونباخ استفاده شدضر
 

 ها یافته
پژوهش )شادکامی زناشويی،  معيار متغيرهایای توصيفی شامل ميانگين و انحرافهآماره

 نشان داده شده است. 1در جدول  معنوی، حمايت اجتماعی و تنظيم هيجانی( -تحول روانی
 

Table 1.  

Mean, standard devition and number of subjects in variables 

Variables Mean Standard Deviation Number 

Marital Happiness 55.64 15.65 

234 
Mental-Spirtiual Transformation 48.82 11.92 

Social Support 41.05 10.77 

Emotional Regulation 117..35 16.01 
 

                                                           
1- Emotional Regulation Questionnaire 
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يی به ترتيب دارد شادکامی زناشودهد که ميانگين و انحراف استاننشان می 1نتايج جدول 

 باشد.می 97/17و  92/77
Table 2.  

Pearson correlation coefficient matrix of the research variables  

Variables 1 2 3 4 

Marital Happiness 1    

Mental-Spirtiual Transformation 0/41* 1   

Social Support 0/23* 0/43* 1  

Emotional Regulation 0/42* 0/37* 0/45* 1 

p<0/01 
 

با شادکامی زناشويی معنوی  -شود بين تحول روانیمشاهده می 2طور که در جدول همان

(21/0r= ،01/0>p) بين حمايت اجتماعی با شادکامی زناشويی ،(23/0r=، 01/0>p)  و بين

داری وجود دارد.  رابطه مثبت و معنی (22/0r= ،01/0>p)تنظيم هيجانی با شادکامی زناشويی 

و  ( استفاده شدVIFخطی چندگانه، از آماره تحمل و عامل تورم واريانس )جهت بررسی هم

بود، لذا مفروضه عدم  1/0و آماره تحمل بيشتر از  10، کمتر از VIFبرای همه متغييرها آماره 

 خطی چندگانه رعايت شده بود.هم

معنوی،  -تحول روانیبر اساس شادکامی زناشويی جهت تبيين   مدل پيشنهادی اوليه

  نشان داده شده است. 2در نمودار  حمايت اجتماعی و تنظيم هيجانی

 
Figure 2.  Proposed model 

 

برابر با  شاخص جذر برآورد واريانس خطای تقريبمقدار  3جدول  های با توجه به داده

. جهت اصالح مدل، رابطه حمايت از به اصالح داردني اوليه مدل دهد نشان میاست که  370/0
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دل نهايی در م آمده است؛ 3مدل نهايی در نمودار  اجتماعی به شادکامی زناشويی حذف شد.

000/0=RMSEA، 000/0= X
2
/df 00/1وCFI= باشد دهنده برازش خوب مدل میبود که نشان. 

 

Table 3.  

Fitness indices of proposed and final model 

Fitness indices Proposed model Final model 

X
2 

0/000 0/635 

Df 0 1 

X
2
/df - 0/635 

P -
 

0/426
 

CFI 1/00 1/00 

RMSEA 0/350 0/000 
 

 

Figure 3.  Final model 
 

ارائه  2مستقيم در جدول  های برای بررسی فرضيه های مربوط به برآورد ضرايب مسير يافته

 شده است.
Table 4.  

Direct effect coefficients between the research variables in the proposed and final 

models 

Path 
Proposed model Final model 

β Sig β Sig 

Mental-spiritual transformation  Marital happiness 0/311 0/001 0/295 0/001 

Mental-spiritual transformation  Emotional regulation 0/214 0/001 0/214 0/001 

Social support  Marital happiness -0/053 0/425 - - 

Social support  Emotional regulation 0/358 0/001 0/358 0/001 

Emotional regulation  Marital happiness 0/327 0/001 0/309 0/001 
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معنوی به شادکامی  -تحول روانیدهد که مسيرهای مستقيم نشان می 2های جدول  يافته

(، p، 212/0=β<001/0)معنوی به تنظيم هيجانی  -تحول روانی(، p، 297/0=β<001/0)زناشويی 

( و تنظيم هيجانی به شادکامی زناشويی p، 378/0=β<001/0حمايت اجتماعی به تنظيم هيجانی )

(001/0>p، 309/0=βاز لحاظ آماری معنی )باشند. با اين حال، مسير مستقيم حمايت دار می

 (.p، 073/0-=β<227/0دار نبود )اجتماعی به شادکامی زناشويی از لحاظ آماری معنی

 

Table 5.  

Results of the Bootstrap method in investingating indirect paths 

Path 
Proposed model Final model 

Bootstrap Sig Bootstrap Sig 

Mental-spiritual transformation  Emotional 

regulation Marital happiness 
0/092 0/011 0/087 0/011 

Social support  Emotional regulation Marital 

happiness 
0/170 0/001 0/161 0/001 

 

آن که نتايج  استراپ استفاده شدغيرمستقيم، از روش بوتداری روابط  تعيين معنی جهت

غيرمستقيم تحول  هایمسيرنشان داده شده است. با توجه به نتايج اين جدول،  7در جدول 

شادکامی به حمايت اجتماعی و  تنظيم هيجانی از طريقشادکامی زناشويی به  معنوی -روانی

 (.p<01/0) دنباش دار می معنی يم هيجانیاز طريق تنظزناشويی 

 

 گیری بحث و نتیجه
معنوی و  -يابی و آزمون الگويی از اثر تحول روانیمدلهدف از انجام پژوهش حاضر 

ای تنظيم هيجانی در  حمايت اجتماعی بر شادکامی زناشويی با در نظر گرفتن نقش واسطه

بجز مسير  مستقيم مسيرهای تمام داد ننشا نتايج طورکلیوالدين کودکان استثنايی بود. به

از طريق  نيز غيرمستقيم مسيرهای. باشندمی دارمعنیحمايت اجتماعی به شادکامی زناشويی 

  .شدنددار یمعن شادکامی زناشويیبا  تنظيم هيجانی

رابطه  شادکامی زناشويیبا  معنوی -تحول روانیبين دهد که  نتايج مطالعه حاضر نشان می

 ،Mashalpur Fard (2018) های وهشپژبا نتايج که اين يافته  د داردمستقيم وجو

SattarpourIranigoli, Jamali Gharakhanloo, Hemmati and Moradikia (2017)، 
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YarAhmadi, Azad Mard and Khademin (2016) و Jafari et al. (2015) باشدهمسو می .

هوش معنوی با سازگاری زناشويی مادران نشان داد که بين  Mashalpur Fard (2018)پژوهش 

هرچه هوش  وداری وجود دارد فعالی رابطه معنی توجهی/ بيش کم کودکان دارای اختالل

در تبيين يافته حاضر  خواهد بود.تر  مطلوب نيزها سازگاری زناشويی آن ،معنوی زيادتر باشد

 کند. ايفا می زناشويی شادکامی در مهمی نقش معنوی -تحول روانی، که توان چنين گفت می

اثر  ها و مشکالت ناراحتیبروز  زمان بين فردی در روابط چگونگی بر معنوی -تحول روانی

بکارگيری آگاهی متعالی، توليد معنای شخصی، تفکر انتقادی و بسط و گسترش  گذارد و می

باعث معنوی  -تواند در رضايت و شادکامی زناشويی مؤثر باشد؛ تحول روانی حالت هشياری می

توانند زندگی زناشويی آنها  ها می شود و اين ويژگیآوری زوجين می انطباق پذيری و تاب افزايش

 (.Michaelson, Trothen, Ascough & Pickett, 2016) رار دهندرا نيز تحت تأثير ق

تحول به اين معنا که  .رابطه مستقيم وجود دارد تنظيم هيجانیبا  معنوی -تحول روانی

های اين يافته با نتايج پژوهشبا تنظيم هيجانی دارد.  داریمعنیرابطه مثبت معنوی  -روانی

MohammadKonjani, Mazaheri, Heydari and Moradi (2016)  وMahmoudi, Sadeghi, 

& Jamal Omidi (2016) چنانچه نتايج پژوهشماهنگ است. ه Mahmoudi et al. (2016) 

هيجانی رابطه مثبت و  معنوی و توانايی معنوی با تنظيم شناختینشان داد، بين نگرش 

عنوی با افزايش م -تحول روانیتوان گفت،  در تبيين اين يافته می داری وجود دارد. یمعن

احساسات و عواطف مثبت و کاهش احساسات و عواطف منفی، تنظيم هيجانی را بهبود 

نمايد تا توانايی غلبه بر مشکالت را در  میبخشيده و مقابله با شرايط دشوار زندگی را آسان 

تواند استرس را نيز کاهش دهد. بنابراين،  افراد افزايش داده و اين عامل به خودی خود می

تواند به والدين کودکان استثنايی کمک کند تا با تنظيم هيجانی  معنوی می -توانايی تحول روانی

شرايط پرتنش بهتر کنار بيايند گونه با  خود، هيجانات مثبت بيشتری را تجربه کرده و اين

(Zimmer-Gembeck et al., 2019.) 

اين يافته داری وجود ندارد یرابطه معن شادکامی زناشويیبا همچنين بين حمايت اجتماعی 

ناهماهنگ  Jafari et al. (2015) و SattarpourIranigoli et al. (2017)ی ها با نتايج پژوهش

با در تحقيق حاضر، با توجه به وجود متغير ميانجی رابطه مستقيم حمايت اجتماعی است. 

شادکامی با ی دار نشده است اما رابطه غيرمستقيم حمايت اجتماع یمعن شادکامی زناشويی
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دار شده است. به عبارت ديگر، حمايت اجتماعی  یبا نقش واسطه تنظيم هيجانی معن زناشويی

البته به صورت غيرمستقيم اثرگذار است. به اين معنا که وجود حمايت  شادکامی زناشويیبا 

وی ربر گذارد و اين عامل نيز  ها میاجتماعی در والدين، تأثير مهمی بر تنظيم هيجانی آن

رسد عوامل ديگری از قبيل عملکرد خانواده،  به نظر می اثرگذار خواهد بود. شادکامی زناشويی

زناشويی شادکامی شناختی در  های شخصيتی، تمايزيافتگی خود و ديگر عوامل روان ويژگی

  اند. را به حداقل رساندهحمايت اجتماعی نقش داشته باشند، که تأثير 

به اين معنا که با افزايش  ،رابطه مستقيم وجود دارد م هيجانیبين حمايت اجتماعی با تنظي

در پيشينه، يابد.  ها افزايش توان انتظار داشت که تنظيم هيجانی آنحمايت اجتماعی والدين می

توان  در تبيين اين يافته میای جهت مقايسه با اين يافته در دسترس محقق قرار نگرفت.  مطالعه

های  مايت اجتماعی موجب افزايش توانايی خودتنظيمی و مديريت هيجانگونه بيان نمود که ح اين

تواند از طريق  طور کلی، حمايت اجتماعی میشود. به منفی از جمله نگرانی، تنيدگی و خشم می

والد تأثير مثبتی بر تنظيم هيجانی  -تر و همچنين کاهش تعارض کودک تسهيل ارتباطات صميمانه

 بين والدين با همديگر و با کودک را کاهش دهد. داشته و تعارضات ايجادشده

ا افزايش به اين معنا که ب. رابطه مستقيم وجود داردشادکامی زناشويی با بين تنظيم هيجانی 

اين يافته  يابد. ها افزايش توان انتظار داشت که شادکامی زناشويی آنتنظيم هيجانی والدين می

 است. هماهنگ Tan and Holub (2015) و YarAhmadi et al. (2016) های با نتايج پژوهش

ن آ در که دارد اشاره هايی به موقعيت تنظيم هيجانی توان گفت، موجود می در تبيين يافته

 کهی شخص و اجتماعی از منابع که ای مواجه شده به گونه محيطی ملزومات و ها با خواسته والدين

 خودکارآمدیم تعمي ای، راهبردهای مقابله از استفاده چگونگی مانند عواملی. است فراتر دارند،

 در که ی استموارد جمله از زندگی معنا در احساس و خانواده و انسجام پيوستگی ن،والدي

ايجاد آگاهی فرد از احساسات و هيجانات منفی خود مانند  اثرگذارند. زناشويیرضايت شادکامی و 

(. YarAhmadi et al., 2016) د بودخواه شادکامی زناشويیاضطراب و تنيدگی موجب افزايش 

افزايش آگاهی به تجارب مثبت و منفی دارای پيامدهايی از قبيل بهبود عملکرد سيستم ايمنی 

است شناختی  های مقابله با بيماری و افزايش بهزيستی روان بدن، کاهش تنيدگی، بهبود سبک

(Lavi, Manor-Binyamini, Seibert, Katz, Ozer & Gross, 2019.) 



 919 …  با شادکامي زناشویيمعنوی و حمایت اجتماعي با  -یابي رابطه بین تحول رواني مدل

و  معنوی -تحول روانیگری تنظيم هيجانی در رابطه نهايت برای بررسی نقش ميانجی در

اين مدل نشان داد  .ی از متغيرها تدوين شديک مدل علّ با شادکامی زناشويی حمايت اجتماعی

با و حمايت اجتماعی  معنوی -در رابطه بين تحول روانیتواند که افزايش تنظيم هيجانی می

ای جهت مقايسه با  ايفای نقش کند. در پيشينه، مطالعهی به عنوان متغير ميانجی يشادکامی زناشو

توان گفت، از داليل ارتباط  میاين يافته در دسترس محقق قرار نگرفت. در تبيين اين يافته 

، ممکن است ايجاد راهبردهای کنارآمدن و معنوی با افزايش تنظيم هيجانی -تحول روانی

معنوی در والدين دارای کودک استثنايی  -تر در افراد باشد. تحول روانیسازوکارهای دفاعی به

تکاليف والدينی خود را سازماندهی کنند و با  چگونهدهد که  ها اين توانايی را میبه آن

تنظيم  ،در نتيجه .(Chiang et al., 2016بينی نسبت به آينده فرزند خود بيانديشند ) خوش

ها نيز خواهد که اين امر تأثير مستقيمی روی روابط زناشويی آنها افزايش يافته هيجانی آن

معنوی به عنوان يک عامل مقاوم درونی عمل کرده، و باعث  -طور کلی، تحول روانیداشت. به

به افراد کمک گردد و زه فرد برای مقابله با مشکالت میافزايش توان حل مسأله و افزايش انگي

 هش دهند.که بتوانند استرس را کا کند می

ای تنظيم هيجانی رابطه  واسطهتماعی با شادکامی زناشويی با نقش همچنين حمايت اج

حمايت اجتماعی در افراد به هنگام روبرو  توان گفت، در تبيين اين يافته می. داردغيرمستقيم 

های محيطی، موجب خودمهارگری بيشتر، سازگاری باالتر، نگاه مثبت به همسر  شدن با استرس

مورد  در بودن ناکافی احساس همچنين .شودمیها را تجربه ک و ارتباط مؤثرتر با آنو کود

اين  والدين زناشويی روابط و زندگی خصوصی های بخش به ساير زمان، گذر در والدگری

انتظار  که است کودک استثنايی طبيعی داشتن وجود با نتيجه کند. در می پيدا گسترش کودکان

والدين  مشکالت و گرفته قرار کودک اختالل های تحت تأثير نشانه ها ادهخانو اين باشيم داشته

و  زوجين زناشويی رابطه استرس در شرايطی چنين در .کند پيدا افزايش ها خانواده اين

 يابد، افزايش می شان کودک استثنايی و همسر خود، آينده و حال با ارتباط در فکری نشخوارهای

 .شود می نمايانپيش  از بيش تنظيم هيجانات، کردن مديريت عی واهميت حمايت اجتما بنابراين

 با و شناختهدرستی  به را افراد احساسات و هيجانات است هيجانات الزم مديريت برای

 (.Teques et al., 2018برند )ب بهره خويش های توانمندی حداکثر از آن، بر مديريت
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ی آن است. محدوديت تبيين علّ اين مطالعه مقطعی بودنعمده  هایتياز محدود یکي

در پژوهش حاضر گروه است.  پژوهشهای اين  مطالعات همبستگی نيز از جمله محدوديت

شد که اين امر تعميم نتايج را به را شامل میاستان خوزستان  والدين کودکان استثنايی ،نمونه

بر روی  یهای بيشتر پژوهش شود پيشنهاد میبنابراين، . سازد دشوار میو جوامع  هاديگر گروه

های استفاده از مطالعات طولی و ساير روشانجام گيرد. های ديگر جهت تعميم نتايج  نمونه

تواند برای بررسی اين مطالعه سودمندتر باشد. با توجه  می (کيفی و کمیتحقيق ترکيبی )شامل 

ود، جهت ش معنوی و تنظيم هيجانی در شادکامی زناشويی پيشنهاد می -به نقش تحول روانی

معنوی و  -ی بر تحول روانیهای آموزشی مبتن ها و کارگاهرنامهافزايش شادکامی زناشويی، ب

 تنظيم هيجانی برای والدين کودکان استثنايی تدوين شود.

 

ارسال و  تدوين محتوا و تحليل مطلب، عباداله توياری، طراحی چاچوب کلی،نویسندگان: مشارکت سهم 
، و ويراستاری مسئول؛ دکتر سعيد بختيارپور، همکاری در طراحی چارچوب کلی اصالحات مقاله و نويسنده

دکتر رضا پاشا استاد مشاور و و دکتر محمدرضا برنا استاد مشاور؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد 
 اند. بررسی قرار داده و تائيد نموده

که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر از همه کسانی  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. اند اعالم می بوده

در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 
 است. رنارضا پاشا و دکتر محمدرضا بو مشاورت دکتر  سعيد بختيارپورهنمايی دکتر ارساله دکتری، با ر
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