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Introduction 
In the present age, each person experiences a variety of individual and 

social limitations in his life, and dealing with these obstacles provides the 

ground for the occurrence of many failures and frustrations; This problem is 

more pronounced in children, because in childhood, more communication 

with peers and less dependence on parents, this period is referred to as a 

stressful period. Accordingly, if a person can go through the process of 

socialization properly and align his needs with the needs of the society in 

which he lives, he will somehow reach social adequacy. in today's world 

more than ever require social flexibility and adaptation, which play an 

important role in improving the health of people's lives. the present study 

was conducted to predict the social adjustment of primary school children 

based on marital conflicts and the cognitive emotion regulation skills of 

mothers. 

 

Method 
The method of this study was descriptive-correlational. The statistical 

population included mothers who had primary school children in the fall of 

2021 in Shahrekord; a sample of 377 of them was selected by available 

methods. Data were collected using questionnaires of the California Scale of 
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Social Adjustment (1953), Sanaei Marital Conflicts (2000), and Garnfsky 

Cognitive Emotion Regulation (2006) and analyzed by multiple regression 

and Pearson correlation coefficient. 

  

Results 
Findings showed a negative and significant relationship between marital 

conflict and negative emotion regulation skills (P <0.01) and a positive and 

significant relationship between positive emotion regulation skills and social 

adjustment of primary school children (P <0.01). 

 

Discussion 
The findings generally indicate that the existence of marital conflicts 

between parents and difficulties in the cognitive regulation of emotions can 

cause social maladaptation in children in primary school. 

 

Keywords: Children, Cognitive, Emotion Regulation Skills, Marital 
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 چکیده
بينی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی براساس تعارضات زناشويی و هدف اين پژوهش، پيش

جامعه . باشد می همبستگی -روش پژوهش حاضر توصيفی. تنظيم شناختی هيجان مادران بودهای  مهارت
نفر از آنها به  733که در شهر شهرکرد، کودکان دبستانی داشتند؛  2044ری شامل مادرانی بود که در پاييز آما

کاليفرنيا، تعارضات شخصيت  آزمونهای  پرسشنامهبا استفاده از ها  داده. روش در دسترس انتخاب شدند
وش رگرسيون چندگانه و ر و با آوری جمعو کرايج  و تنظيم شناختی هيجان گارنفسکی زناشويی ثنايی

داری بين تعارضات زناشويی و رابطه منفی و معنیها  يافته. ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شد
تنظيم هيجان های  داری بين مهارتو رابطه مثبت و معنی( >42/4P)تنظيم شناختی هيجان منفی های  مهارت

به طوری که بين ابعاد کاهش . ا نشان دادندر (>42/4P) مثبت با سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی
ابعاد نشخوار  بين با سازگاری اجتماعی و همکاری، افزايش واکنش هيجانی، کاهش رابطه با خانواده همسر

بين پذيرش و همچنين وجود داشت. دار فکری و مالمت ديگران با سازگاری اجتماعی رابطه منفی و معنی
 ،به طور کلی .دار به دست آمداعی کودکان رابطه مثبت و معنیتمرکز مجدد مثبت با سازگاری اجتم

تواند باعث عدم سازگاری  می های تعارضات زناشويی بين والدين و دشواری در نظيم شناختی هيجان
 . اجتماعی کودکان در مقطع دبستان شود
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 مقدمه

 فردی و اجتماعی را تجربههای  ر عصر حاضر، هر فردی در زندگی خويش انواع محدوديتد

 و مشکالت متعددی فراهمها  اميدی ها، ناناکامیکند که برخورد با اين موانع، زمينه را برای بروز  می

کی و نوجوانی ران کودکه در دو يابد، به علت اين  می له در کودکان نمود بيشتریأکند؛ اين مس می

شود، از اين دوره به عنوان دوره پرتنشی ياد  ارتباط با همساالن بيشتر و وابستگی به والدين کمتر می

چنانچه فردی بتواند جريان اجتماعی شدن را در طول فرايند رشد به درستی  ،بر اين اساس. شود می

کند همسو نمايد، به نوعی به  می زندگی که در آنای  طی نموده و نيازهای خود را با نيازهای جامعه

کفايت و سازگاری اجتماعی رسيده زندگی در دنيای امروز بيشتر از هر زمان ديگری، نيازمند 

. انعطاف و سازگاری فردی و اجتماعی است که نقش بسزايی در بهبود و سالمت زندگی افراد دارد

مختلف معانی های  ند و در زمينهک سازگاری کمک زيادی به برآورده شدن نيازهای محيطی می

 Lewis) آميز و بهنجار کنار آمدن با محيط است لمتاسازگاری شيوه مس. گيرد می متفاوتی به خود

et al., 2017) .است که ارگانيسم نسبت به وضع موجود با محيط خود برقرار ای  سازگاری رابطه

شود آن زمانی است که با اصطالح  یم البته اين اصطالح با مفهوم منفی نيز بکار برده. کند می

ديگران مورد های  همنوايی انطباق پيدا کرده و به معنی کوتاه آمدن و تسليم شدن در مقابله سليقه

در تعريف ديگری از سازگاری، آن را حالت تعادل کامل بين ارگانيسم و . گيرد استفاده قرار می

آورده شده و اعمال ارگانيسمی به راحتی کنند که در اين حالت تمام نيازها بر می محيط تعريف

سازان جامعه  و آيندهها  که کودکان سرمايهاز آنجايی (.Abdul Tajdini, 2017) پذيرد صورت می

ای  گذارد از اهميت ويژهتأثير  ها تواند بر سازگاری اجتماعی آن می هستند لذا شناسايی عواملی که

از عوامل خانوادگی، شخصيتی، ای  ان مجموعهدر رشد سازگاری اجتماعی کودک .برخوردار است

و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه دخالت دارند؛ در ها  تربيتی، ارزشهای  روانی و اجتماعی، شيوه

 Safri) ترين فاکتورها در زمينه رشد سازگاری اجتماعی است اين ميان عوامل خانوادگی يکی از مهم

& Vajpeyi, 2016; Farokhi & Mostafapour, 2016).  

تأثير  توان بيان کرد که افراد دارای سازگاری اجتماعی باال کمتر تحت می از لحاظ نظری

دين و کمتری را با والهای  گيرند و چالش می روانی مانند افسردگی يا اضطراب قرارهای  آسيب

و بزرگترها  اولين روابط مهم او با همساالن (.Hezarian et al., 2020) کنند می همساالن خود تجربه

رسد مايل است زمانی را با همساالن خود  می کودکی که به سن مدرسه .افتد می در مدرسه اتفاق
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که فرآيندهايی مانند  در حالی .زيرا رابطه کودک با همساالنش با بزرگترها متفاوت است. بگذراند

بط همکاری، وضع اطاعت، سازگاری و اجتناب از تنبيه در روابط کودک و بزرگسال رايج است، روا

کودک در طول روابط با همساالن  .قوانين متقابل و رعايت آنها در تعامل با همساالن وجود دارد

از دوران (. Brodeski & Hembrough, 2007)دهد  می همدلی را توسعههای  خود مهارت

ل اوليه اين تجربيات در مراح .و رفتارهای اساسی را کسب کندها  دبستانی کودک بايد مهارت پيش

زندگی نقش مهمی در نحوه کنار آمدن کودک با مردم، نوع رابطه او و واکنش او در تجربيات 

درصد فراوانی  بيشترين (.Campbell & Siperstein, 1994) اجتماعی در زندگی آينده خود دارد

اليی يافتگی باآموزان با سازگاری عاطفی خوب مربوط به فرزندان والدينی است که از سازشدانش

آموزان با سازگاری اجتماعی متوسط،  همچنين بيشترين درصد فراوانی، دانش. برخوردار بودند

آموزان با سازگاری اجتماعی  بود؛ و کمترين درصد فراوانی دانش مربوط به والدين با سازگاری باال

تأکيد و توجه درمان آدلری با . خيلی ضعيف مربوط به فرزندان والدينی بود که سازگاری باال داشتند

گيری اختالل رفتاری در خانواده، بر بهبود  به نقش محيط خانواده بر رفتار ناسازگارانه فرزندان، شکل

والدگری  تعامالت فرزندان و والدين درون بافت خانواده تأکيد دارد و معتقد است که تغيير در شيوه

و بهبود تنظيم هيجان، عالقه منجر به کاهش مشکالت رفتاری، ساماندهی مشکالت کارکرد اجرايی 

  (.Christian et al., 2017)شود  اجتماعی و رفتار اجتماعی می

در بين اين عوامل، تعارضات . عوامل متعددی در سازگاری اجتماعی کودکان نقش دارند

گيری ساختار شخصيت و شکل. گذار در رفتارهای سازگارانه کودکان استتأثير زناشويی از عوامل

است که از ای  سازگاری فرزندان نيز مسئله. شود می ريزیافراد در خانواده پیهای  ن نيازبرآورده شد

اين قاعده مستثنی نيست و اگر در اين راستا مانعی مانند تعارضات زناشويی وجود داشته باشد 

بسيار دشوار است که فرزندان بتوانند با وجود تعارضاتی که در خانواده وجود دارد، با محيط 

اختالف رابطه والدين، مثل سطوح باالی تعارض، ناراحتی يا . امون خود سازگاری داشته باشندپير

ثير بر اختالل روانی يا أثيرات منفی از جمله تأکودک و فرزندان در خانواده ت ها، بربی احترامی

تعارضات (. American Psychiatric Association, 2013)گذارد  می اختالالت جسمانی کودک

مواردی همانند  آورد، می کودکان بوجود اشويی مشکالت فراوانی برای اعضای خانواده خصوصاًزن

توان از  می شناختی را درک ناکافی، انتظارات غيرواقعی از يکديگر، مشکالت اخالقی و مسائل روان

نقش  (.Chan et al., 2018) پيامدهای تعارضات زناشويی برای اعضای خانواده عنوان کرد
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 & Hosokawa)بين والدين با سازگاری اجتماعی کودکان های  ات زناشويی و درگيریتعارض

Katsura, 2019; Pappa, 2013; Davies & Cummings, 1994) از جمله عواملی بود که از توجه ،

 . پژوهشگران دور نماند

دهد و  می قرارتأثير  وجود تعارضات زناشويی بين زوجين، در ابتدا شيوه فرزندپروری را تحت

عالوه بر اين تعارضات . آورد می سپس مشکالت و اختالالت رفتاری را در کودکان به وجود

کند  می دهد و مشکالتی را در سازگاری کودکان ايجاد می قرارتأثير  زناشويی امنيت عاطفی را تحت

هر چه سطح . شود می و رابطه مثبت پدر و مادر باعث سالمت روان و سازگاری کودک

 البته در. کند می ودکان بروزکبين والدين باالتر باشد، رفتارهای درونی بيشتری توسط های  درگيری

نيست؛ تعارض زناشويی مشترک با سطوح کمتری از تأثير  تعارضات بر کودکان، جنسيت بیتأثير 

هايی در رابطه با در مشکالت رفتاری کودکان نيز تفاوت. مشکالت بيرونی در دختران همراه است

سازی تعارضات بين والدينی مشکالت برون (.Camisasca et al., 2019) يت وجود داردجنس

گيری کمتر تعارضات کمتر خانوادگی، پرخاشگری کالمی پايين، کناره. کندبينی می کودکان را پيش

بر تأثير  همچنين با(. Zemp et al., 2018)کند  بينی می مادر، مشکالت بيرونی کمتر کودکان را پيش

را (  و واکنش پوستیها  نظمی سينوس نظير بی)يستم اعصاب مرکزی و پيرامونی عملکرد جسمانی س

 & Narimani)موزش گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد آ(. Philbrook et al., 2018)کند  می مختل

Hobbi, 2019) واقعيت درمانی مبتنی بر نظريه انتخاب ،(Mirzania et al., 2018 ) و آموزش

 ,Arianfar & Arianfar)طرحواره درمانی  و (Bashkar et al., 2012)مديريت خشم های  مهارت

 . آن هستندهای  مؤثر بر کاهش تعارضات زناشويی و مؤلفههای  از جمله درمان (2017

تواند  می يکی از متغيرهای مهمی که در رابطه با سازگاری اجتماعی و روابط درون خانواده

تنظيم هيجان بر بکار گماشتن افکار و رفتارهايی داللت  .د تنظيم هيجان استثيرگذار باشد، راهبرأت

،  گيرند می تنظيم هيجان را بکارها  که انسانهنگامی. گذارد تأثير می آدمیهای  دارد که در هيجان

 (.Akbari et al., 2022) گيرند می اختيارخود را هم تحت های  چگونگی تجارب و تظاهر هيجان

که  هايی شناختی هستند که افراد برای مديريت هيجانهای  تنظيم شناختی هيجان، فرايندراهبردهای 

کيد دارند أگيرند و بر جنبه شناختی مقابله ت شوند به کار می می در برخورد با مسائل برانگيخته

(Gross, 1998). اند  کيد داشتهتأهيجانی در سازگاری های  بر نقش مهارتها  پژوهش(Karimifar et 

al., 2017 .)آيد  می ترين عامل فردی در سالمت روان به شمار مهارت تنظيم شناختی هيجان مؤثر
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(Garnefski & Kraaij, 2006 .) واکنش والدين به احساسات منفی کودکان به واسطه تنظيم هيجان

 والدينی که مهارت تنظيم هيجان بهتری دارند فرزندان با. گذارد تأثير می بر اضطراب کودکان

سازی شده کمتری دارند دهند و فرزندان مشکالت درون می مشکالت کمتری را پرورش

(Zimmer-Gemback et al., 2021.) بينی همچنين واکنش والدين، اضطراب و تنظيم هيجان را پيش 

 ,.Roitvandghiasvand et al)کند  می بينی کند و تنظيم هيجان نيز اضطراب کودکان را پيش می

باالتری بودند،  خودکنترلیو  تنظيم شناختی هيجانها دارای  نی که والدين آنکودکا(. 2020

بين سبک ناسازگارانه تنظيم شناختی  (.Qolipour, & Sadeghi, 2022) کمتری داشتند اضطراب

دار  ها به هيجانات منفی کودکان رابطه مثبت معنی گرايانه آنهای غيرحمايت هيجان مادران با واکنش

ای ه تنظيم شناختی هيجان مادران با واکنش  چنين بين سبک سازگارانه هم. وجود دارد

سبک تنظيم . دار وجود دارد منفی کودکان رابطه مثبت معنی های ها به هيجان آن  گرايانه حمايت

بينی  منفی کودکانشان را پيش های ها به هيجان تواند ميزانی از واکنش آن شناختی هيجان مادران، می

 Amani) قرار گيردهای والدگری مدنظر  تواند در مداخالت مربوط به بهبود شيوه  می اين يافته. کند

et al., 2019; Kosari & Esmaeilinasab, 2018). زيادی بر اهميت رابطه های  از آنجايی که پژوهش

ال است که ؤاند، لذا هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سکيد کردهأمادر و فرزند در سنين کودکی ت

جتماعی کودکان دبستانی آيا تعارضات زناشويی و مهارت تنظيم شناختی هيجان مادران، سازگاری ا

 کند؟ می بينی را پيش
 

 روش

. باشد می تر رگرسيون چندگانه طور دقيق توصيفی از نوع همبستگی و به حاضر روش پژوهش

جامعه آماری شامل تمامی کودکان دبستانی . باشد می از حيث هدف نيز جزء تحقيقات کاربردی

 نمونه از جدول کرجسی و مورگان يين حجمعبرای ت. بود 2044شهر شهرکرد در پاييز سال 

(1970 )Krejcie and Morgan  نفر و بيشتر، حجم  244444استفاده شد که در آن برای تعداد جامعه

گيری در دسترس و با احتمال ريزش اتخاذ  که با روش نمونه باشد می نفر 710 مناسب برای نمونه

افرادی که شرايط حضور ( دک دبستانیمادران دارای کو ) با توجه به مالک ورود به پژوهش. شدند

در نمونه را داشتند و خود نيز مايل به همکاری بودند با اهداف پژوهش آشنا شدند و توضيحات 

را ها  پرسشنامهبه صورت فردی ها  کننده شرکت. ارائه شدها  پرسشنامهيکسانی درباره نحوه تکميل 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-o-Title-ot-desc/
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آگاهانه، تضمين حريم  ذ رضايتدر پژوهش حاضر مالحضات اخالقی شامل اخ. تکميل کردند

 .خصوصی و رازداری رعايت شد
 

 ابزار پژوهش

تعارضات  پرسشنامه(: Marital Conflict Questionnaireتعارضات زناشویی ) پرسشنامه

به منظور سنجش  Barati and Sanai (2004) الی است که توسطؤس 01زناشويی يک ابزار 

ای  دهی ليکرت پنج درجه اساس يک طيف پاسختعارضات بين زوجين ساخته شده است که بر

در اين ابزار نمره بيشتر به . باشد می 01و کمترين نمره آن  124 پرسشنامهبيشترين نمره . باشد می

همچنين اين (. Barati & Sanai, 2004)معنی تعارض بيشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است 

کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزايش عد از تعارضات زناشويی شامل ابزار هفت بُ

هيجانی، افزايش جلب حمايت فرزند، کاهش رابطه خانوادگی با خويشاوندان همسر و های  واکنش

صورت هدوستان، افزايش رابطه فردی با خويشاوندان خود و جدا کردن امور مالی از يکديگر، را ب

های  تمامی مؤلفه های نمره Khazaei( 2007) در پژوهش. دهد می جداگانه مورد بررسی قرار

 42/4با نمره کل تعارض زناشويی در سطح  11/4تا  72/4تعارضات زناشويی از  پرسشنامه

در پژوهش خود پايايی را با استفاده   Ghobadi and Goodarzi(2022) .داری داشتند یهمبستگی معن

 گزارش نمودند. 31/4از آلفای کرونباخ 

 (:Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) یم شناختی هیجانراهبردهای تنظ پرسشنامه

تدوين شده  Garnefski and Kraaij( 2006)توسط  راهبردهای تنظيم شناختی هيجان پرسشنامه

مقياس . ماده است 21عدی و يک ابزار خودگزارشی است که دارای چند بُ پرسشنامهاين . است

مالمت خويش، ) هيجان مثبت و منفی را در قالب نه راهبرد تنظيم شناختی هيجان دو عامل تنظيم

ريزی، ارزيابی مجدد مثبت،  پذيرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

راهبردهای مالمت خويش، . کند می ارزيابی( انگاری و مالمت ديگران گيری، فاجعه ديدگاه

 تنظيم شناختی هيجان منفیهای  دهنده راهبرد يلانگاری و مالمت ديگران تشک فاجعه نشخوارگری،

 ريزی، ارزيابی مجدد مثبت باشد و راهبردهای پذيرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه می

 .(Hasani, 2010) تنظيم شناختی هيجان مثبت هستندهای  دهنده راهبرد گيری نيز تشکيل ديدگاهو 

مزمان )اجرای همزمان با سياهه افسردگی بک( مورد روايی مالکی پرسشنامه از طريق روايی ه



 131 … دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و ینی سازگاری اجتماعی کودکانب پیش

( 2006) .(Hasani, 2010) ها ديده شد مقياس بررسی قرار گرفته و روابط درونی خوبی بين خرده

Garnefski and Kraaij  گزارش  13/4تا  37/4پايايی اين ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ بين

 19/4تا  73/4اين ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ بين  نيز پايايی Besharat( 2012کردند. )

 گزارش نموده است.

 California Test) مقیاس سازگاری اجتماعی( پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا )خرده

Personal): ( 1939)سازگاری اجتماعی کاليفرنيا توسط  پرسشنامهClark et al.  طراحی و در سال

های مختلف  . اين ابزار به منظور سنجش سازشزنگری قرار گرفتمورد تجديدنظر و با 2977

زندگی که دارای دو قطب سازش شخصی و اجتماعی است، ساخته شد. اين ابزار در مجموع شامل 

مقياس است که نيمی از آن برای سنجش سازش فردی و نيمی ديگر برای  خرده 21سؤال و  214

 امتياز تعلق 2بلی های  به پاسخ. شود می ر پاسخ دادهصورت بلی و خي که بهسازگاری اجتماعی است 

. در اين (Mohammadi et al., 2020شود ) خير امتيازی در نظر گرفته نمیهای  گيرد و برای پاسخ می

مؤلفه  ششاين مقياس  مقياس سازگاری اجتماعی استفاده شده است. پژوهش فقط از خرده

اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط در  يق ضداجتماعی، عالهای  اجتماعی، مهارتهای  قالب

عنوان  دهد و از مجموع سؤاالت يک نمره به می روابط اجتماعی را مورد بررسی قرارو مدرسه، 

های مختلف مورد  . اعتبار مالکی و روايی اين ابزار در پژوهشآيد می سازگاری اجتماعی به دست

ضرايب اعتبار آزمون  Schaffe( 1939) (.Mirzaie Varzaneh et al., 2021تأييد قرار گرفته است )

تا  17/4مقياس سازگاری اجتماعی  براون برای خرده-فرم تصحيح شده اسپيرمن را با استفاده از

 Mami and Amirian( 2017) (.cited in Sobhaninejad & Zeraati, 2016دست آورد )ه ب 94/4

 گزارش کردند. 93/4 پايايی اين ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ

 

 ها  یافته
 7/20) نفر 77سال بودند، تعداد  17در گروه سنی تا ( درصد 0) نفر 27در گروه نمونه تعداد 

سال،  77تا  72در گروه ( درصد 1/17) نفر 99سال بودند، تعداد  74تا  17در گروه سنی ( درصد

در گروه ( درصد 2/14) نفر 37د سال و تعدا 04تا  77 در گروه سنی( درصد 7/11) نفر 241تعداد 

التشان تا ديپلم بود، يتحص( درصد 0/11) نفر 243همچنين تعداد  .سال و باالتر بودند 02سنی 

دارای ( درصد 7/13) نفر 247فوق ديپلم و ليسانس بودند و تعداد ( درصد 7/04) نفر 277تعداد 
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دهنده پراکندگی  که نشانکجی و کشيدگی های  شاخص .تحصيالت فوق ليسانس و باالتر بودند

 .باشد ها می باشد که بيانگر نرمال بودن داده ( می1تا  -1)باشد در دامنه  ها می داده
Table 1.  

Minimum and maximum scores, mean and standard deviation of research variables 

SD Mean Max Min Variables 

5.67 68.22 86 42 Social adjustment 

3.56 12.09 23 5 Reduce cooperation 

Marital conflicts 

2.85 11.50 22 5 Decreased sex 

3.93 17.42 28 9 Increased emotional reactions 

2.59 10.13 17 5 Increase child support 

2.64 14.98 26 7 Increase personal relationship with your relatives 

4.02 10.25 19 6 Decreased family relationship with spouse's relatives 

3.65 15.26 26 7 Separate finances 

15.21 91.66 138 51 Total score  

3.40 31.84 39 21 Cognitive regulation of negative emotion Cognitive emotion 

regulation skills 4.56 41.08 50 27 Cognitive regulation of positive emotion 

 

بينیی متغيیر میالک از     جهیت پیيش  ،  وهشژپی متغيرهیای  های توصیيفی   پس از بررسی شاخص

. مراتبیی اسیتفاده شید   بين از روش تحليل رگرسريون چندمتغيری با رويکیرد سلسیله   متغيرهای پيش

در مرحلیه دوم و  بدين صورت که تعارضات زناشويی در مرحله اول، ابعاد متغير تنظيم هيجان منفی 

قبیل از   .بين وارد تحليل شدندابعاد متغير تنظيم هيجان مثبت در مرحله سوم به عنوان متغيرهای پيش

بررسی روابط چندگانه با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه رابطۀ خطی بين متغيرهای پژوهش بیا  

هیای   پیژوهش مفروضیه  ای هی  قبل از آزمون فرضيه. استفاده از ضريب همبستگی پيرسون بررسی شد

 .بررسی شدند( نرمال بودن، کافی بودن حجم نمونه و هم خطی چندگانه) اين تحليل آماری
 

Table 2.  

Multiple correlations between marital conflicts and mothers' emotion regulation 

skills with children's social adjustment in a step-by-step manner 
Variables R R2 F df 1 df2 p 

1 0.229a 0.052 20.70 1 375 0.001 

2 0.277b 0.077 15.57 2 374 0.001 

3 0.341c 0.116 16.31 3 373 0.001 

a: Marital conflicts 

b: Marital conflicts, Negative cognitive regulation 
c: Marital conflicts, Negative cognitive regulation, Positive cognitive regulation 

 

 تنظيم هيجیان  های  بين تعارضات زناشويی و مهارت ،شود مشاهده می 1طور که در جدول  همان
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 42/4)دار وجیود دارد  مادران با سازگاری اجتماعی کودکان به شيوه گام به گام رابطه مثبیت و معنیی  

p< .) مجذورR 7دهید کیه در گیام اول حیدود      هاست نشان میی  دهنده همپوشانی واريانس که نشان 

تعارضییات زناشییويی و  هییای نمییرهدرصیید از  22درصیید و در گییام سییوم  3رصیید، در گییام دوم د

انید و تغييیرات    تنظيم هيجان مادران با سیازگاری اجتمیاعی کودکیان همپوشیانی داشیته     های  مهارت

 .شود ها ناشی می سازگاری اجتماعی کودکان از آن
Table 3.  

Stepwise regression coefficients for predicting social adjustment through marital 

conflict and cognitive emotion regulation 
Variables  B S.E Beta T P 

Step 1 

Constant 76.04 1.74 - 43.65 0.0001 

Marital conflicts 

F= 5.91 

(P<0.01) 

R
2
= 0.101 

-0.09 0.02 -0.23 -4.55 0.0001 

Step 2 

Constant 84.09 3.07 - 27.32 0.0001 

Marital conflicts -0.08 0.02 -0.22 -4.43 0.0001 

Negative cognitive regulation  

F= 4.89 

(P<0.01) 

R
2
= 0.107 

-0.26 0.08 -0.16 -3.15 0.002 

Step 3 

Constant 77.02 3.48 - 22.12 0.0001 

Marital conflicts -0.09 0.02 -0.23 -4.70 0.0001 

Negative cognitive regulation  -0.36 0.09 -0.22 -4.27 0.0001 

Positive cognitive regulation  

F= 4.89 

(P<0.01) 

R
2
= 0.107 

0.26 0.06 0.21 4.06 0.0001 

 

 

تنظیيم  هیای   دهد، از بیين تعارضیات زناشیويی و مهیارت     نشان می 7 طور که نتايج جدول همان

و تنظيم شناختی هيجان منفیی  ( t= 34/0و  >42/4p)اشويی شناختی هيجان در سه گام، تعارضات زن

(42/4p<  13/0و =t )همچنیين مهیارت   . انید   کننده سازگاری اجتماعی بوده بينی در جهت منفی، پيش

کننیده سیازگاری    بينیی  در جهیت مثبیت، پیيش   ( t= 47/0و  >42/4p)تنظيم شناختی هيجیان مثبیت   

ن داده که با افزايش يیک واحید نمیره برحسیب انحیراف      ضرايب بتا غيراستاندارد نشاد. اجتماعی بو

 49/4و  41/4،  49/4ترتيیب بیه ميیزان     اول، دوم و سوم، بیه های  معيار به تعارضات زناشويی در گام

شیده يیک واحید     در گام دوم و سوم با اضافه. شود می واحد نمره از متغير سازگاری اجتماعی کاسته

 77/4و   17/4ترتيب بیه ميیزان    تنظيم شناختی هيجان منفی بهنمره بر حسب انحراف معيار به مهارت 
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همچنين در گام سیوم بیا اضیافه شیدن يیک      . شود واحد نمره از متغير سازگاری اجتماعی کاسته می

واحد نمیره   17/4واحد نمره بر حسب انحراف معيار به مهارت تنظيم شناختی هيجان مثبت به ميزان 

در جدول فوق مشخص گرديد که قیدرت   ،عالوه بر آن. شود می به متغير سازگاری اجتماعی افزوده

کننیدگی سیازگاری اجتمیاعی     بينیی  کنندگی مهارت تنظيم شناختی هيجان منفی بیرای پیيش   بينی پيش

 .بيشتر از دو متغير ديگر است
 

 گیری بحث و نتیجه

بينی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات  ژوهش حاضر با هدف پيشپ

نتايج اين پژوهش نشان داد  .تنظيم شناختی هيجان مادران انجام شدهای  زناشويی و مهارت

تعارضات زناشويی و تنظيم شناختی هيجان منفی به صورت منفی و تنظيم شناختی هيجان مثبت به 

. بينی سازگاری اجتماعی فرزندان بودند قادر به پيش( >47/4P)داری  در سطح معنیصورت مثبت 

-Kosari  and Esmaeilinasab  ،(2021 )Zimmer( 2018پژوهش  ) پژوهش با ينا نتايج

Gemback et al. ( 2019) وAmani et al. توان   می در تبيين نتيجه به دست آمدهباشد.  همسو می

. کنند  می والدين بر سازگاری اجتماعی فرزندان حمايتتأثير  به صورت گسترده ازها  گفت پژوهش

شود محيط خانوادگی است و پدر و مادر  می ين محيطی که يک کودک به آن واردتر اولين و مهم

کودک در يادگيری تمامی رفتارها از جمله تعامل با محيط پيرامون است های  اولين سرمشق

(Frotan, 2020) .خود را تنظيم نمايند،  های لذا والدينی که قادر نيستند به صورت سازنده هيجان

ثباتی هيجانی را  پردازند و الگوهايی از بی  می کنند، به مالمت ديگران  می ارصورت تکانشی رفت به

فرزند آنان در برخورد با  ،در نتيجه. آموزند می دهند، چنين رفتارهايی را نيز به فرزند خود  می نشان

اجتماعی از خزانه رفتاری مناسب و غنی برخوردار نيست و بر اساس آنچه ياد گرفته های  موقعيت

خود را به تأخير بيندازد و در مقابل های  و خواستهها  تواند در برابر اقتضای محيطی تکانه  ست نمیا

بر اين (. Barkley, 2005; Ayoublo & Arvin, 2021) داند  می خطاهای خود ديگران را مقصر

الدين، اجتماعی از جمله تعامل با وهای  توان گفت چنين کودکانی در برخورد با موقعيت  می اساس

تواند ناسازگاری کودکان را تشديد   می شوند که از چند طريق  می همساالن و معلمان دچار مشکل

ناسازگاری و مشکل در تعامل با والدينی که خود در تنظيم هيجان با مشکل مواجه هستند و . نمايد

زم در برابر شود که حمايت عاطفی ال  می دانند سبب  می شده ديگران را مقصر در مشکالت ايجاد
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تواند ضمن   می از فرزند خود به عمل نياورده و از تنبيه، طرد و سرزنش استفاده نمايند کهها  شکست

الگو بودن، احساس حقارت و طرد را در فرزند تقويت نمايد و بسياری از مشکالت سازگاری و 

نوعی احساس  ها تقويت نمايد و منجر به رفتاری از قبيل خشم، قلدری و پرخاشگری را در آن

از طرف ديگر مشکالت سازگاری با معلمان و همساالن . نفرت نسبت به والدين در کودکان شود

رسند که   می از آنجايی که معلمان به اين آگاهی. سبب طرد و تحقير کودک توسط اين افراد شود

کنند که   می فادهتواند راهگشای مشکل باشد از تنبيه، طرد و ناديده گرفتن است  صحبت با والدين نمی

 . نتيجه آن ناسازگاری بيشتر در کودک است

کنند الگوی مناسبی از   می در مقابل، والدينی که از راهبردهای تنظيم هيجان سازگارانه استفاده

 ها دهند که کودک با سرمشق قرار دادن آن  می اجتماعی را در اختيار کودک قرارهای  تعامل در محيط

از طرف ديگر، والدينی که بر . (Dadfarnia et al., 2020اسب رفتار نمايد )صورت من تواند به  می

کنند، در برخورد با اشتباهات رفتاری   می ها را به خوبی مديريت هيجانات خود مسلط هستند و آن

پرهيزند و با تمرکز مجدد بر حل   می کودک کمتر به صورت تکانشی رفتار کرده، از طرد و تحقير

توانند در آرامش و ضمن   می در نتيجه. حل خواهند بود  آمده به دنبال ارائه راه مسأله به وجود

اجتماعی را به وی آموزش دهند و ناپختگی اجتماعی وی را های  همدردی با کودک خود، مهارت

يير در نظر گرفته و به غبه عنوان شرايطی مختص دوران کودکی و نه چيزی ذاتی و غيرقابل ت

تواند   می در نتيجه در سايه اين آموزش کودک(. Gowdini et al., 2017) پردازند  می آموزش کودک

 .اجتماعی را بياموزد و به سازگاری اجتماعی دست يابدهای  مهارت

زگاری اجتماعی کودکان نتايج پژوهش حاضر نشان داد بين تعارضات زناشويی و ساهمچنين 

 ،.Zeraatkar et al.  ،(2020 )Van Dijk et al( 2022دار وجود دارد که با پژوهش ) رابطه منفی معنی

(2018 )Norouzi and Majreh   (2018)و Nemati Vanashi  and Nemati Vanashi  .همسو بود

تأثير  توان از  می عنوان اولين دليل به ؛توان چند دليل مطرح نمود تبيين اين نتيجه می مورددر 

زا  عنوان يک عامل استرس تواند به می ارض زناشويیتع. تعارضات زناشويی بر کودکان سخن گفت

کننده ميزان باالی ناسازگاری کودکان است که  بينی بر کودکان اثر بگذارد و مطالعات طولی پيش

 & Cummings) دهد  می سال بعد از تعارضات خود را نشان 7تا  2بيشترين نمود اين ناسازگاری 

Davies, 2002 Eskandari Sabzi & Reisi, 2016; .) تعارضات زناشويی مشکلی در سراسر جهان

سازد و همگان بر اين باور هستند که يک منبع استرس اساسی برای  می است که کودکان را متأثر
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صورت مستمر در معرض استرس ناشی از مشاجرات بين والدين  لذا کودکانی که به. کودکان است

مورد نياز برای های  برای پرورش مهارت توانند فرصت و انرژی روانی کافی خود هستند نمی

 ,Cummings & Davies, 2002 Eskandari Sabzi & Reisi) سازگاری اجتماعی را داشته باشند

Roshani et al., 2020 2016; .)خود کودکان،  رویصورت گرفته های  از طرف ديگر، طبق پژوهش

، تنش و فشار مضاعف، سبب مشاهده تعارضات و مشاجرات بين والدين ضمن وارد کردن استرس

گونه پرخاشگری، فحاشی و ضرب و شتم صورت گرفته  کودکان اين شده و يادگيری اجتماعی

 ;Sarukhani & Ghasemi 2013دهند )  می توسط والدين را با ساير کودکان و اطرافيان انجام

Ebrahimi et al., 2021) .تعددی که در از طرف ديگر والدين متعارض، به دليل وجود مشکالت م

رابطه با همسر خود دارند، تحت فشار بوده و وجود جوی متشنج و غيرصميمانه در کنار ناتوانی در 

شده و کتک، تحقير يا طرد فرزندان   برقراری ارتباط با يکديگر، منجر به تيره شدن روابط با فرزندان

 . ا سازگاری اجتماعی باشدتواند پرورش فرزندانی ب  نتيجه چنين شرايطی نمی. را به دنبال دارد

نشان داد بين نشخوار فکری و مالمت ديگران با سازگاری حاضر نتايج پژوهش همچنين 

بين پذيرش و تمرکز مجدد مثبت با سازگاری اجتماعی کودکان  دار و  اجتماعی رابطۀ منفی و معنی

 Shih et (2018)و  .Christian et al (2017)که با نتايج پژوهش  دار وجود دارد رابطه مثبت و معنی

al. ريزی، ارزيابی مجدد مثبت،   حال بين مالمت خود، تمرکز مجدد بر برنامه  با اين. باشد همسو می

نتايج تحليل . دار به دست نيامد  انگاری با سازگاری اجتماعی رابطه معنی گيری و فاجعه ديدگاه

و  عامل نشخوار فکری هت مثبت ونيز نشان داد عامل پذيرش و تمرکز مجدد مثبت در ج رگرسيون

. بينی سازگاری اجتماعی کودکان بودند داری قادر به پيش  مالمت ديگران به صورت منفی و معنی

شود و در عين حال منجر به افزايش موقت   می نشخوار فکری، مانع توجه، تمرکز و حل مشکل

نهايت  عصبانيت و در همچنين نشخوار فکری منجر به بروز احساس. شود منفی می های هيجان

(. Zarezadeh Mehrizi, 2014) شود می جويی  جويانه يا باعث تحريک کينهمنجر به افکار کينه

توانند   ، می کنند  می صورت مکرر نشخوار فکری دارند و به صورت عصبانی برخورد والدينی که به

صورت مکرر در مورد ز بهرا در کودک خود نيز به وجود آورند و اين کودکان ني یچنين رفتارهاي

. (Wang & Sang, 2020اتفاقات ناخوشايند بينديشند که نتيجه آن بروز رفتارهای منفی است )

پذيرند و آن را بخشی از فرايند رشد کودک   می ها را والدينی که در برخورد با اشتباهات فرزندان، آن

های  خود داشته باشند و در نتيجه مهارت تری با فرزند  توانند تعامالت سازنده  می گيرند  می در نظر
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که کودک با الگو قرار  ضمن آن. موزندآ می اجتماعی را به صورت بهتر و با حوصله بيشتر به وی

ها  خود را بپذيرد و از آنهای  گيرد رويدادهای اجتماعی تلخ يا شکست داردن والدين ياد می

تواند   می توجه مجدد مثبت. تفاده نمايداجتماعی اسهای  عنوانی تجاربی در جهت رشد مهارت به

. مکمل پذيرش باشد و فرد ضمن کنار آمدن با رويدادهای تلخ، بر رويدادهای مثبت تمرکز نمايد

مثبت وی را های  وی، جنبههای  والدينی که در تعامل با کودک ضمن پذيرش اشتباهات و شکست

نفس در کودک خود، منابعی را که قويت عزتکنند ضمن ت  می ها تأکيد آورند و بر آن می نيز به ياد

تواند با استفاده از آن تعامالت سازنده و مثبتی با ديگران داشته باشد را نيز يادآوری کرده   می کودک

 . آموزند می و نحوه استفاده از اين منابع را به کودک خود

 های الزم برای تنظيم نتايج نشان داد ميزان باالی تعارضات زناشويی و عدم مهارت ،کلی طور به

صورت سازگارانه، سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی را در سطح پايينی  شناختی هيجان به 

کند؛ عملکرد اجتماعی و برقراری رابطه اجتماعی با همساالن و سايرين را دچار مشکل  بينی می پيش

 اشاره کرد که اين پژوهش ابزار مورد استفاده درتوان به  های اين پژوهش می کند. از محدوديت می

حاصل های  اين تحقيق شامل محدوديت،  همانند تحقيقات مشابه. خودسنجی بوده است پرسشنامه

همچنين به علت شيوع ويروس کرونا و عدم وجود  .باشد می خودسنجیهای  پرسشنامهاز 

ش حاضر های الزم، دسترسی به افراد جامعه با مشکالتی مواجه شد. طبق نتايج پژوه زيرساخت

مشاهده و ) آوری اطالعات ديگر جمعهای  از روش پرسشنامهپژوهشگران عالوه بر شود  پيشنهاد می

پژوهش مبنی بر های  با توجه به يافته. به عنوان گردآوری اطالعات تکميلی استفاده نمايند( مصاحبه

اجتماعی کودکان  شناختی هيجان مادران با سازگاری  تنظيمهای  ارتباط تعارضات زناشويی و مهارت

تنظيم شناختی هيجان اجرا و در اين زمينه به والدين های  های آموزشی مهارتشود دورهپيشنهاد می

آموزان فراهم  شرايط بهبود سازگاری اجتماعی دانشها  اطالعاتی داده شده و با بهبود اين مهارت

 .گردد
 

ان استاد راهنما، نظارت و راهبردی روند در پژوهش حاضر نويسنده دوم، به عنو سهم مشارکت نویسندگان:
اند. نويسنده اول تدوين طرح تحقيق،  اصالحات مقاله را بر عهده داشته سازی کلی پژوهش و تدوين و نهايی

ها  گيری از يافته  ها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در مجموع نتيجه فرآيند گردآوری، تحليل و تفسير يافته
به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کليه همکاران و با همراهی نويسنده سوم، به عنوان و بسط و تفسير 
 انجام شد. نامه، استاد مشاور پايان
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پذير نبود؛ بدينوسيله از کليه کنندگان امکان پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت تشکر و قدردانی:
 آيد.کنندگان تقدير و تشکر به عمل می مشارکت

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.نويسندگان اذعان دارند که در اين مقاله هيچ فع:تضاد منا
ها در طول  سسه و نهادی حمايت مالی دريافت نکرده و کليه هزينهؤپژوهش حاضر از هيچ م منابع مالی:

 فرآيند اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.
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