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Aims After the end of the war and the return of the warriors to the family, due to the stresses 
of the war and its devastating effect on the people’s spirits, the adverse effects of war on the 
family, especially their wives, continue. The aim of this study was the prediction of emotional 
empathy by cognitive emotion regulation strategies and resilience in the wives of veterans. 
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study, 306 veterans’ spouses, who 
were referred to counseling center of the foundation of martyrs and veterans affairs in Robat 
Karim in 2016, were selected by simple random sampling method. The research instrument 
included Lodis’s emotional empathy questionnaire, Garnefski’s cognitive emotion regulation, 
and the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The data were analyzed by SPSS 21, using 
Pearson correlation coefficient and multiple regression test. 
Findings There was a positive and significant correlation between positive cognitive emotion 
regulation (r=0.73) and resiliency (r=0.99) with emotional empathy (p=0.001), but there 
was no significant correlation between negative cognitive emotion regulation and emotional 
empathy (p=0.418). Among predictor variables, only resilience and positive cognitive emotion 
regulation strategies were able to positively and significantly predict emotional empathy in 
veterans’ spouses (p<0.05).
Conclusion positive cognitive emotion regulation strategies and resilience can positively 
predict emotional empathy in veterans’ spouses.
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 چکيده
پس از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب  :فاهدا

نامطلوب  راتیاز جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان افراد، تاث یناش یها استرس
حاضر با  قیهمسران آنان همچنان ادامه دارد. تحق خصوص جنگ بر خانواده، به

 میتنظ یدر همسران جانبازان براساس راهبردها یعاطف یهمدل ینیب شیهدف پ
 انجام شد. یآور و تاب جانیه یشناخت

، تعداد ۱۳۹۵در سال  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیدر ا :ها و روش ابزار
شهرستان  دیشه ادیکننده به مرکز مشاوره بن نفر از همسران جانبازان مراجعه ۳۰۶
ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش،  یتصادف یریگ با روش نمونه میکر رباط

و  یگرانفسک جانیه یشناخت میتنظ س،یلود یعاطف یهمدل یها نامه پرسش
توسط  ،یآور ها پس از جمع بود. داده وندسیویکونور و د یآور نامه تاب پرسش

 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یها و با استفاده از آزمون SPSS 21افزار  نرم
 قرار گرفتند. لیو تحل هیچندگانه مورد تجز

 آوری تابو ) r=٧٣/٠بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان ( :ها یافته
)٩٩/٠=r ( دار معنیبا همدلی عاطفی همبستگی مثبت و ) ۰۰۱/۰مشاهده شد=p ،(

ولی بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و همدلی عاطفی همبستگی 
 ). p=۴۱۸/۰داری مشاهده نشد ( معنی

آوری و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی  بین، تنها تاب از بین متغیرهای پیش
طفی را در دار متغیر مالک همدلی عا صورت مثبت و معنی هیجان قادر بودند به

 .)>٠٥/٠pبینی کنند ( همسران جانبازان پیش
صورت  به یآور و تاب جانیه یشناخت میمثبت تنظ یراهبردها :گیری نتیجه

 .ندینما ینیب شیدر همسران جانبازان را پ یعاطف یهمدل توانند یمثبت م
 یعاطف یهمدل ،یآور تاب جان،یه یشناخت میتنظ یجانباز، راهبردها ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ها مساله دیدگی در حین نبرد، از دیرباز برای تمامی ملت آسیب

های دیدگی شامل آسیب شده است. این آسیب مهمی تلقی می
 های روانی در حین یا پس از نبرد جسمی در حین جنگ و آسیب

های جسمی ساله ایران نیز دچار آسیب است. جانبازان جنگ هشت
دیدگی جانباز بر ابعاد  طور حتم آسیب اند. بهو روانی بسیار شده

خصوص همسر وی تاثیر مستقیم  مختلف سالمت روان اطرافیان به
گذارد و منجر به اختالل در کارکردهای رفتاری و اخالقی وی  می
عنوان یک عامل فشار روانی شدید،  . جنگ تحمیلی به[1]شود می

رسد پس  داشت. به نظر می محورهای متعدد و اثرات متفاوتی در بر
از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب 

های ناشی از جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان افراد،  استرس
خصوص همسران آنان  تاثیرات نامطلوب جنگ بر خانواده، به

علت ن ادامه دارد. تحقیقات نشان دادند جانبازانی که بههمچنا
اند، مجروحیت ناشی از جنگ تحمیلی دچار اختالالت روانی شده

ویژه همسران خود خواهند  تاثیرات منفی بر اعضای خانواده به
اند که خانواده  . همچنین تجارب بالینی زیادی نشان داده[2]داشت

و از  [3]برند کالت روانی رنج میجانبازان (مخصوصًا همسران) از مش
آید و دستیابی به  آنجا که خانواده رکن اصلی در جامعه به شمار می

های مطلوب اعضای خانواده  جامعه سالم در گرو داشتن رابطه
 لذا پرداختن به این مساله حایز اهمیت است.  ،[4]است

ی طور تاثیر عضوی از خانواده بر دیگر اعضا بدیهی و روشن است، به
که امکان ندارد در یک خانواده شخص دچار مشکل شود و این 

ها  مشکل بر دیگر اعضا تاثیر نداشته باشد، از طرفی خانواده
ترین منبع همدلی عاطفی در مواقع فشارهای روانی و  مهم

که این منبع حمایتی (همدلی . هنگامی[5]اجتماعی هستند
تک اعضای خانواده در معرض  عاطفی) دچار مشکل شود تک

گیرند. تحقیقات  فشارهای روانی و اجتماعی قابل مالحظه قرار می
نشان داده است. پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه 

اند که اعضای خانواده وقتی دارای همدلی عاطفی باشند،  رسیده
برخی نتایج دیده دارند.  ری برای کمک به فرد حادثهتوانایی بیشت

از  همدلی عاطفی"ی از قبیل "های نشان داد که دغدغهها  پژوهش
رضایت است که با  همسران جانبازانترین مسایل  جمله مهم

همدلی چه  به این معنی که هر. رابطه مستقیم دارد زناشویی آنها
زناشویی باالتری رضایت  دارایتر شود،  آنها پررنگعاطفی در 
 . [5]خواهند بود

یکی از عوامل موثر در پایداری خانواده، همدلی عاطفی همسران به 
روابط،  تنظیم در افراد بنیادین ظرفیت یکدیگر است. همدلی

 گروهی است. این انسجام و مشترک های فعالیت از حمایت
 برانگیزندهنیروی  و [6]دارد اجتماعی زندگی در اساسی نقشی توانایی

 پی در را گروهی انسجام که است رفتارهایی و اجتماعی رفتارهای
آمیز  موفقیت عملکردهای برای ضروری عنصری . همدلی،[7 ,6]دارد
 به فرد عاطفی پاسخ و [8]شود می محسوب شخصی بین

 به نیاز همدلی مناسب . ابراز[9]است  دیگران عاطفی یها واکنش
 بین روابط ماهیت و و کیفیت [10]دارد اجتماعی های مهارت

 شناختی روان بهزیستی و های اجتماعی مهارت بین شخصی، رابطه
شخصی،  بین یها . براساس دیدگاه[11]کند می تعدیل و تبیین را

 و فرد جاری تعامالت غیرانطباقی، نتیجه بین شخصی الگوهای
 را اجتماعی رفتار تنها فردی نه بین روابط. است او محیط اجتماعی

تاثیر  نیز دیگران و از خود فرد احساس بر دهند، بلکه می شکل
  .[12]گذارند می
 همان و شد مطرح تیچنر توسط ۱۹۲۰ سال در بار اولین همدلی واژه
 هم که است پاسخی همدالنه، پاسخ یک کرد بیان گالو که گونه

 و فهم معنی به است و شناختی بعد هم و عاطفی بعد دربردارنده
. است دیگر فرد با عاطفی ارتباط مفهوم به یا دیگری احساس درک
 قرار مقابل فرد جای به را خودکننده  همدلی فرد حالت این در چه اگر
 عاطفی، همدلی در. کند نمی همانندسازی او با ولی دهد می

 ولی است، دیگری احساسات در شدن سهیم در عاطفی توانمندی
 دیدگاه و احساسات درک برای شناختی توانایی شناختی همدلی
 با دیگران با ارتباط توانایی عنوان به عاطفی همدلی. است دیگری

 خویشتن، بر مبتنی تعاریف این گونه. ودش می تعریف فردیت حفظ
 تا یابد دست فردی رشد ای از درجه به فرد که است آن از حاکی
 را عاطفی همدلی. کند برقرار احساسی روابط دیگران با بتواند

 دانست دیگران حضور در" خود شناخت" توانایی عنوان به توان می
 در شخص قابلیت ظرفیت و برای هویت، رشد و خودآگاهی که

 همدلی از رایج پردازی مفهوم. است ضروری بسیار صمیمیت، جهت
 ،ها ایده و ها ارزش گذاری اشتراک به همسر، به نزدیکی سطح عاطفی،
 یها  رفتار و یکدیگر از شناخت جنسی، روابط مشترک، های فعالیت
 عاطفی همدلی میزان که فردی. استکردن  نوازش نظیر عاطفی
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 در تری مطلوب شیوه به را خود است قادر کند می تجربه را باالتری
 و شریک به موثرتری شکل به را خود نیازهای و کند عرضه روابط
 . [13]نماید ابراز خود همسر

 است. زوجین روابط ترین نیازهای مهم از یکی عاطفی همدلی
 شخصی روابط بین کیفیت که است شده تایید تجربی طور به

 جسمانی و شناختی، عاطفی روان ابعاد با عمیقی پیوند زوجین
 زندگی برای ضروری عنصری عاطفی همدلی. [14]دارد بهزیستی

 را به احساسات دهی پاسخ عاطفی همدلی که زیرا است، زوجین
 خانواده محیط در نشاط و شادی زیربنایی فرآیند و کندمی تسهیل
 شدن سهیم توانایی طریق از خانواده محیط عاطفی در همدلی است.

 و بین شخصی روابط از منظم بازخورد هیجانی، دریافت حاالت در
 تعارضات و شخصی بین مشکالت همسر احساسات از آگاهی
 زناشویی رضایتمندی و روابط زمینه بهبود و داده کاهش را زوجین

 .[8]سازد می فراهم را خانواده محیط در خرسندی و
یکی از عوامل مرتبط با همدلی عاطفی، راهبردهای تنظیم شناختی 

مشخص شد که اکثر اختالالت در پژوهشی هیجان است. 
شوند و این  واسطه یک آشفتگی هیجانی ظاهر می شناختی به روان

در تنظیم هیجان  طور زیربنایی با کارکرد معیوب ها به آشفتگی
 نسبتکردن ن سختگیری و بخشش به اندازه تمایل هر. ارتباط دارند

 باشد، احتمال رضایتمندی بیشتر زوجین یها ارتباط در خطاها به
 ارتباط در منفی یها هیجان مهار. [15]یابد می افزایش نیز زناشویی
است. در واقع به بیان  همراه افزایش همدلی عاطفی با زوجین
 موجب زوجین روابط میان در منفی هایهیجان بردن ازبینبهتر، 

 . [16]شود می افزایش همدلی عاطفی
 بر آن واسطه به افراد که دارد ای اشاره مرحله تنظیم هیجان، به

 باید تنظیم هیجان در دشواری. گذارند می تاثیر هیجانات خود
 آگاهیباشد.  تنظیم هیجان یها قابلیت وها  توانایی کمبود نتیجه

 در مهم خیلی تنظیمی هایاستراتژی عنوان به هیجانات شناخت و
 و در پذیرفتن توانایی اهمیت بر زیادی شود. محققان می گرفته نظر

 مدل طبق .[17]کنند می تاکید هیجانی یها واکنش گذاری ارزش
 برای یگانه و فرد منحصربه فرآیندی تنظیم هیجان، تنظیم هیجان

 و اجتماعی مطلوبیت به دستیابی قصد بههیجانی  تجربه تعدیل
 آماده، برای پاسخگویی روانی و جسمانی وضعیت یک در قرارگرفتن

به  تنظیم هیجان. است بیرونی و درونی تقاضاهای به مناسب
 عملکرد راستای در احساسی تنظیم" فرآیندهای وکردن  "منظم

 فرآیندهایاحساسات، به  نظمی بنابراین بی. شود می اطالق تطبیقی
 مختل را تطبیقی عملکرد نهایت در که شود می اطالق تنظیمی

 نظمی باشند، بی تطبیقی موارد که این وقتی همچنین. کنند می
از  استفاده و تجربه، ابراز توانایی در ییها نارسایی به احساسات
 مستلزم است ممکن احساسات نظمی بی. شودمی اطالق احساسات

 از استفاده در ها نارسایی و تحریک احساسات تنظیم در ها نارسایی
 . [18]باشد احساسات

 

 در است. گریزناپذیر منفی های هیجان تجربه انسان زندگی در
 توجهی قابل پتانسیل روزمره زندگی در تردید بدون ارتباط همین

 از یکی تنظیم هیجان و دارد وجود تنظیم هیجان در برای ناتوانی
 در ویژه به شناختی و روان جسمی سالمت برای تکالیف ترین مهم

ی پیشین ُنه راهبرد متفاوت ها پژوهش. [19]است زناشویی روابط
اند که  صورت مفهومی شناسایی کرده تنظیم شناختی هیجان را به

عبارتند از؛ سرزنش خود، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، 
خاذ دیدگاه، ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، اتتمرکز مجدد بر برنامه

انگاری و سرزنش دیگران. راهبردهای تنظیم شناختی  فاجعه
زای زندگی  هیجان نقش مهمی در سازگاری انسان با وقایع استرس

اند که ظرفیت افراد در تنظیم موثر ها نشان داده دارد. نتایج پژوهش
فردی تاثیر  شناختی، جسمانی و بین ها بر شادمانی روان هیجان

 معنی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به ش. آموزگذارد می
 هیجانات از مثبت نحوه استفاده و منفی هیجانات کنترل و کاهش

  .[19]است
 تنظیم توانایی دریافتند پژوهشی انجام طی [20]همکاران و لوپز

. کند تعیین را اجتماعی تعامالت و روابط کیفیت تواند می هیجان
 و خود هیجانات هستند، هیجانشان تنظیم به قادر که افرادی
 در. برخوردارند بیشتری هیجانی هوش از و کنند می درک را دیگران
 دست به گوناگون یها وضعیت در افراد از بهتری درک نتیجه

 تری یافته توسعه فردی درون و فردی بین های مهارت از و آورند می
 در نقص که کسانی به نسبت افرادی چنین بنابراین. برخوردارند

تنظیم  نقش بررسی دارند. در بهتری روابط دارند، هیجان تنظیم
که  است آن از حاکی اتتحقیق خلق، نتایج و عاطفه بر هیجان

منفی،  عاطفهکننده  بینی پیش منفی هیجان تنظیم راهبردهای
 تنظیم هیجان راهبردهای و پایین مثبت عاطفه و پایین رضایت
 . [21]است پایین منفی عاطفهکننده  بینی پیش مثبت

 اخیر، به شناسایی یها سال در بسیاری شناسی روان تحقیقات
 آن از حکایتها  اند. برخی یافته پرداخته آوری تاب بر موثر عوامل

است.  کننده در همدلی عاطفی تعیین عامل یک آوری تاب که دارد
تفکر،  بین تعادل به نیاز تر سالم به زندگی رسیدن برای انسان

 زندگی هایموقعیت در آنها از متناسب توانایی استفاده و عواطف
شود که  نیوتد ییها برنامه دیآوری با تاب شیافزا نهیدر زم. [22]دارد
را  یدگیدر مواجهه با تن نانآدر افراد و تحمل  یدگیکنترل تن ییتوانا
 قیاست که از طر یتیآوری ظرف دهد. در بزرگساالن تاب شیافزا

 ،از تعامالت مثبت یسر کی قیجمله از طراز ، یتبادل یفرآیند
قرارگرفتن و نه اجتناب  نیکنترل در معرض عوامل خطرآفر ییتوانا

آوری به معنی  تابشود.  می جادیا تیکسب درا ییتوانا و از آنها
سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و 

آوری تاب. [23]کردن طی شرایط ناگوار است ماندن و تالش زنده
صورت مثبت با سالمت روان و عملکرد فیزیکی  ای است که به سازه

رابطه دارد و اثرات منفی حوادث ناگوار که سالمتی و بهزیستی 
 .[24]دهد دهد کاهش می الشعاع قرار می ذهنی فرد را تحت

طور آشکاری  شناختی به های قابل توجه و شرایط ناگوار روان آسیب
شوند.  مدت و بلندمدت می پیامدهای کوتاهباعث تغییرات مهم در 

های فردی در ارتباط با  خصوص بر فهم تفاوت آوری انسان به تاب
آوری، تنها پایداری در برابر  های ناگوار متمرکز است. البته تاب تجربه
کننده و حالتی انفعالی در رویارویی با  ها یا شرایط تهدید آسیب

و سازنده در محیط  شرایط خطرناک نیست، بلکه شرکت فعال
 . [25]پیرامونی خود است 

رسد که در مطالعات مربوط به  ذکر این نکته ضروری به نظر می
اختالالت روانی و اجتماعی جانبازان، عمدتًا به جانبازان پرداخته 
شده و بررسی سالمت روانی و رفتاری همسران آنها مورد غفلت 

شناسایی همدلی  واقع شده است. الزم است تحقیقاتی در راستای
عاطفی و عوامل موثر بر آن انجام گیرد، چرا که همسران جانبازان در 
مدت طوالنی با شوهران خود پیوند عاطفی داشته و به دالیل 

شوند. بنابراین ضروری است که به بررسی  گوناگون از آنان متاثر می
آوری با همدلی  رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب

بپردازیم. انجام این پژوهش و  مسران جانبازانعاطفی ه
ربط نسبت به شناخت  تواند به مسئوالن ذی های مشابه می پژوهش
ویژه همسران آنان کمک کرده و با  های جانبازان و به خانواده

ها، به شناسایی وضعیت سالمت  همکاری بیشتر سایر ارگان
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بنابراین  اجتماعی، روانی و رفتاری همسران جانبازان بپردازد.
بینی همدلی عاطفی در همسران  تحقیق حاضر با هدف پیش

آوری  جانبازان براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب
 انجام شد.

 
 ها ابزار و روش

 ی است. جامعه آماریهمبستگ نوع از وی فیتوص حاضر، ژوهشپ
کننده به مرکز  تمامی همسران جانبازان مراجعه پژوهش شامل

مشتمل بر  ١٣٩٥ سال در کریم مشاوره بنیاد شهید شهرستان رباط
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد.  زن بود. ١٥٠٠

نفر)، حجم  ١٥٠٠بر این اساس و با توجه به حجم جامعه آماری (
ی در تحقیق حاضر گیر نفر تعیین شد. روش نمونه ٣٠٦نمونه 

صورت تصادفی  تصادفی ساده بود که طی آن افراد از لیست به
انتخاب شدند. بعد از تهیه لیست همسران جانبازان و انجام 

گیری، از طریق واحد مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور  نمونه
شده از  های اعضای انتخاب کریم، از خانواده ایثارگران شهرستان رباط

 مطالعه به ها آزمودنی ورود ار به عمل آمد. معیارهایلیست دید
 مصرف سوء و شناختی روان و عصبی بیماری سابقه شامل نداشتن

 جانباز و فرد شامل فوت نیز مطالعه از خروج های مالک و مواد
  .بود پژوهش در مشارکت ادامه برای جانباز همسر توانایی عدم

 توضیحاتی راجع به اهداف و شرایطنامه، ابتدا  قبل از اجرای پرسش
در مورد  حیتوض ضمنو  پژوهش به هر یک از پاسخگویان ارایه شد

قلمرو زمانی . کسب شد آگاهانه تیکنندگان رضا از شرکتکار، روند 
بعد از جلب همکاری، بود.  ۱۳۹۵پژوهش از خرداد تا بهمن سال 

ها برای تکمیل بدون محدوده زمانی در اختیار همسران  نامه پرسش
که در هر مرحله  و این ها اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنیقرار گرفت. 

ماندن  محرمانه، از ادامه آن انصراف دهند توانستند از پژوهش می
ب از ) و احترام و اجتنا(حفظ حریم خصوصی و رازداربودن اطالعات

 ها از مالحظات اخالقی پژوهش بود. تبعیض بین آزمودنی
 های زیر استفاده شد:نامه ها از پرسشمنظور گردآوری داده به
نخستین که نامه  این پرسش: لودیسهمدلی عاطفی  نامه پرسش -۱

 ٣٣تدوین شده است، دارای  ٢٠٠٩در سال  ژانرا لودیسبار توسط 
 دیگران عاطفی های واکنش به فرد عاطفی های پاسخ و عبارت است

 "کامًالمخالفم"سنجد که از گزینه  ای لیکرت می درجه نه طیف در را
شود. حداقل و  را شامل می ٩نمره  " باکامًال موافقم"تا  یکنمره با 

 ٢٩٧و  ٣٣حداکثر نمره آزمودنی در مقیاس همدلی به ترتیب 
معیت نفر از ج ٩٢٤ای متشکل از  در نمونه لودیس خواهد بود.

گزارش  ٩١/٠نامه  عمومی ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسش
منظور بررسی  دهنده همسانی درونی خوب آن است. به کرد که نشان

از تحلیل عاملی  لودیسروایی سازه این مقیاس، در تحقیقات 
کنندگان  های اصلی برای کل شرکت اکتشافی با روش تحلیل مولفه

در ایران واریانس کل را تبیین کند.  %٦٧که توانست  استفاده شد
آن از طریق اجرای  )روایی همگرا و تشخیصی (افتراقیاعتبار و 

همزمان سیاهه سالمت روانی و فهرست عواطف مثبت و منفی 
شد. نتایج ضرایب همبستگی  تعیین [26]و همکاران بشارتتوسط 

ها در مقیاس  پیرسون در این تحقیقات نشان داد که نمره آزمودنی
شناختی و عواطف مثبت  همدلی عاطفی با بهزیستی روان

شناختی و عواطف منفی  همبستگی مثبت، و با درماندگی روان
همبستگی منفی دارد. این نتایج، روایی همگرا و تشخیصی مقیاس 

پایایی بازآزمایی این ابزار در  .[25]کند همدلی عاطفی را تایید می
. در گروه نمونه پژوهش [27]شده است گزارش ٧١/٠جمعیت ایرانی 

حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی 

 به دست آمد. ٧٦/٠نامه  پرسش
نامه  این پرسش: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نامه پرسش -۲

تدوین شده و  ٢٠٠١و همکاران در سال  گرانفسکیتوسط 
 ٣٦است که دارای  ای چندبعدی و یک ابزار خودگزارشینامه پرسش

ماده است و دارای فرم ویژه بزرگساالن و کودکان است. مقیاس 
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای سرزنش خویش، 
پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

انگاری و  ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، اتخاذ دیدگاه، فاجعه برنامه
و همکاران اعتبار و  گرانفسکیکند. بی میسرزنش دیگران را ارزیا

اند. فرم فارسی  نامه گزارش کرده روایی مطلوبی را برای این پرسش
مورد اعتباریابی قرار  [28]صادقیو  سامانیوسیله  این مقیاس به

نامه  های این پرسشمقیاس گرفته است. ضریب آلفا برای خرده
گزارش شده  ٨١/٠تا  ٧١/٠و همکاران در دامنه  گرانفسکیوسیله  به

نامه در ایران  است. برای بررسی روایی همگرا و واگرای این پرسش
پرسش مندرج  ٢١از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس که شامل 

ای (از کامًال شبیه من تا کامًال متفاوت از من) است و سه  چهارنمره
دهد، را مورد ارزیابی قرار می  عامل افسردگی، استرس و اضطراب

استفاده شده است. در این مقیاس هر پرسش یک عامل اختالل 
دهد. در نمونه تحقیق حاضر ضریب هیجانی را مورد ارزیابی قرار می

های  آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی برای کلیه مولفه
دهنده روایی  به دست آمد که نشان ٨٣/٠تا  ٨١/٠نامه بین  پرسش

 است.نامه  های پرسش باالی مولفه
در  دیویدسون و کونور را نامه پرسش اینآوری:  نامه تاب پرسش -۳

 حوزه ١٩٧٩-٩١ های ی سالپژوهش منابع مرور با ٢٠٠٣سال 
سئوال دارد که در مقیاس  ٢٥نامه  این پرسش. کردند تهیه آوری تاب

است،  ٥٢است. نمره میانگین این مقیاس  ٤لیکرت بین صفر و 
آوری  باالتر باشد از تاب ٥٢طوری که هر چه نمره آزمودنی از  به

آوری کمتری  تر باشد، از تاب باالتر و هر چه نمره او به صفر نزدیک
برای تعیین اعتبار  [29]همکاران ومحمدی برخوردار خواهد بود. 

وال با نمره کل سئواالت را ئنامه ابتدا همبستگی هر دو س پرسش
) ٣جز سئوال  محاسبه و ضرایب همبستگی هر نمره با نمره کل (به

های  گزارش نمود. در مرحله بعد سئوال ٩٤/٠تا  ٤١/٠را بین 
های اصلی تحلیل عاملی مورد  نامه با استفاده از روش مولفه پرسش
قرار گرفتند. الزم به ذکر است در گروه نمونه پژوهش حاضر بررسی 

 ٨١/٠نامه  ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی پرسش
 به دست آمد.

و با استفاده از  SPSS 21افزار  آوری، توسط نرم ها پس از جمع داده
مورد تجزیه و  رگرسیون چندگانههای همبستگی پیرسون و  آزمون

 فتند.تحلیل قرار گر
 

 ها یافته
افرادی که مدرک تحصیلی آنان فوق دیپلم بود بیشترین پاسخگویی 

% ٢٠تا  ١٠دهندگان را جانبازان  را داشتند. بیشترین همسران پاسخ
های عمومی بود. از  ی آنان آسیبنوع جانبازتشکیل دادند که اکثرًا 

میلیون تومان درآمد ٣تا  ٢% افراد بین ١/٦٣نظر میزان درآمد نیز 
 ). ١ماهیانه داشتند (جدول 

و ) r=٧٣/٠بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (
 دار با همدلی عاطفی همبستگی مثبت و معنی) r=٩٩/٠( آوری تاب

ردهای منفی تنظیم شناختی )، ولی بین راهبp=۰۰۱/۰مشاهده شد (
داری مشاهده نشد  هیجان و همدلی عاطفی همبستگی معنی

)۴۱۸/۰=p ۲؛ جدول .( 
آوری و راهبردهای مثبت  بین، تنها تاب از بین متغیرهای پیش
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دار  صورت مثبت و معنی تنظیم شناختی هیجان قادر بودند به
 بینی متغیر مالک همدلی عاطفی را در همسران جانبازان پیش

آوری همسران جانباز در برابر  کنند. به عبارت دیگر، هر چه تاب
استرس بیشتر باشد و هر چه بیشتر از راهبردهای مثبت تنظیم 
شناختی هیجان استفاده کنند، همدلی عاطفی آنها با همسران خود 

 ). ٣باالتر است (جدول 
 

ن شناختی همسرا توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات جمعیت) ۱جدول 
 نفر) ۳۰۶جانبازان (

 درصد تعداد متغیرها
 (سال)سن 
 ٤/٣١ ٩٦ ٤٩تا  ٤٠بین 
 ٣/٥٣ ١٦٣ ٥٩تا  ٥٠بین 

 ٤/١٥ ٤٧  ٦٠بیشتر از 
 سطح تحصیالت

 ١/١٤ ٤٣ کمتر از دیپلم
 ٩/٣٦ ١١٣ دیپلم

 ٢/٤٠ ١٢٣ فوق دیپلم
 ٨/٨ ٢٧ لیسانس

 درصد جانبازی همسران
 ٢/٢٣ ٧١ %١٠کمتر از 

٣/٣٣ ١٠٢ %١٠-٢٠ 
٦/١٧ ٥٤ %٢٠-٣٠ 
١/١٤ ٤٣ %٣٠-٤٠ 

 ٨/١١ ٣٦ ٤٠بیشتر از 
 ینوع جانباز

 ٨/٥٩ ١٨٣ های عمومی آسیب
 ٦/٢٠ ٦٣ شیمیایی

 ٦/١٩ ٦٠ اعصاب و روان
 درآمد تقریبی خانواده

 ٩/٢ ٩ میلیون کمتر از یک
 ٧/٣٠ ٩٤ میلیون١-٢
 ١/٦٣ ١٩٣ میلیون٢-٣

 ٣/٣ ١٠ میلیون٣بیشتر از 
 

، جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها نمرات متغیرهای میانگین آماری )۲ جدول
 همسران جانبازانآوری و همدلی عاطفی در  تاب

 مقدار بیشینه مقدار کمینه میانگین نمرات متغیرها
 ٩٦ ٤٥ ٥٤/٧٢±٩٣/١ مثبت یراهبردها
 ٦٥ ٣٤ ٠٤/٤٥±٠٨/٢ منفی یراهبردها

 ٨٩ ٣٥ ٧٣/٧٦±٠٤/٢ آوری تاب
 ٢٦٩ ١٥٠ ٢٠/٢٣٠±١٢/٦ عاطفیهمدلی 

 
بینی همدلی عاطفی توسط  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای پیش )۳جدول 

 آوری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب

خطای  متغیرها
 استاندارد

ضریب 
استانداردنشده 

B 

ضریب 
سطح  tمقدار  استانداردشده

 داری معنی

٨٠/٢ - ٨٤/١ ١٦/٥ ثابت  ٠٥/٠  
٨٧/٠ ٠٦/٠ ٥٦/٢ آوری تاب  ٢٩/٤٢  ٠١/٠  

راهبردهای 
مثبت تنظیم 

 هیجان
٠٨/٠ ٢٦٠/٠ ٣٨/١  ٩٠/٤  ٠٠١/٠  

راهبردهای 
منفی تنظیم 

 هیجان
٠٠٥/٠ -٠٢٦/٠ -٠٢٢/٠  ٦٠٨/٠-  ٤٣٥/٠  

 
 بحث

با همدلی  آوری تاب نیبهای پژوهش حاضر،  با توجه به یافته
 دوجو میمثبت و مستق همبستگیعاطفی همسران جانبازان 

و  [20]و همکاران لوپز قاتیبا تحق قیتحق نیا جی. نتاشتدا
توان این گونه بیان  در تبیین این یافته میاست.  همسو [15]دانهام

در راستای تغییر  افرادآوری عامل توانمندی  تابداشت که 
ناگوار در جهت مثبت و کمک به حفظ بهزیستی جسمی  های پیامد

از  کند تا ه فرد کمک میآوری ب . سطوح باالی تاباستو روانی 
ی ها سرنهادن تجربه منظور پشت ی مثبت بهها عواطف و هیجان

مطلوب استفاده کند. بعضی از  نامطلوب و بازگشت به وضعیت
 آوری از اند که تاب عنوان یک تبیین احتمالی گفته محققان، به

طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت حرمت خود و 
شود. بدین صورت که همسران  می ی منفیها تجربهمقابله موفق با 

آوری در خود با همدلی  توانند با تقویت مولفه تاب جانبازان می
عاطفی بیشتر سعی در کمک در درمان بیماری همسران خود داشته 

آوری و همدلی عاطفی خود با آنان کمک  باشند و با باالبردن تاب
بدون خستگی و  توانند شایانی به آنها بکنند و همچنین می

فشارهای ناشی از این موضوع به مدت خیلی زیادی به همدلی 
عاطفی با آنان پرداخته و به درمان آنها مشغول باشند. همسران 

 پذیری به به طرز خالقانه و انعطاف هستند آور تابجانبازی که 
درخواست کمک  ریزی، نگرند، آنان از طریق طرح و برنامه مسایل می

منابع کاملی که برای مقابله با  صورت نیاز، و استفاده ازاز دیگران در 
سطح بهداشت روانی و بهزیستی  مشکالت در اختیار دارند،

و با همدلی عاطفی زیاد و  دهند افزایش می شناختی خویش را روان
 پردازند.  باال به مراقبت از همسران جانباز خود می

های مثبت تنظیم آمده، راهبرد دست همچنین با توجه به نتایج به
داری با همدلی عاطفی  شناختی هیجان همبستگی مثبت و معنی

 میتنظ منفی یراهبردهادر همسران جانباز داشت، ولی بین 
با همدلی عاطفی همبستگی وجود نداشت. این  جانیه یشناخت

آمده از تحلیل رگرسیون نیز به تایید رسید. به  دست یافته در نتایج به
راهبردهای اطفی همسران جانبازان توسط همدلی عبیان دیگر، 

با  قیتحق نیا جینتا. دشبینی  پیش جانیه یشناخت میتنظمثبت 
توان  در تبیین این یافته میاست.  همسو [14 ,11]قبلی قاتیتحق

گفت که راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان با 
توانند در  های مقابله با استرس ارتباط دارند و از این طریق می سبک

رویارویی موثر فرد با استرس نقش داشته باشند. نتایج اکثر 
دهد راهبردهای مثبت تنظیم  نشان می [21]گراستحقیقات نظیر 

محور و راهبردهای  تی هیجان با روش مقابله با استرس مسالهشناخ
منفی تنظیم شناختی هیجان نیز با روش مقابله با استرس 

ای  ای افراد مجموعه محور ارتباط مثبت دارند. راهبرد مقابله هیجان
های شناختی، هیجانی و رفتاری فرد است که در جهت  از تالش

رود تا رنج ناشی  ا به کار میز تغییر، تفسیر و اصالح موقعیت تنش
مدار به  گیری راهبردهای مقابله مساله  کار از آن کاهش یابد. فرد با به

تناسب موقعیت از توانایی خود، حمایت اجتماعی و پردازش 
کند و این موجب  شناختی برای حل مطلوب مساله استفاده می

های مثبت و تنظیم مقتدرانه و شناختی  تداوم و تقویت هیجان
ها در فرد شده و به کنارآمدن موثر و پیروزمندانه او با مشکل  یجانه

کند. به عبارت دیگر هر چه فرد دارای مهارت  پیش رو کمک می
تنظیم شناختی هیجان مثبت باشد در رویارویی با یک رویداد 

کند و در نتیجه قادر به  تر عمل می زا، عاقالنه و شناختی استرس
توان گفت  می عالوه شود. به با موضوع می تر برخورد موثر و همدالنه

 جانیه یشناخت میمثبت تنظ یراهبردها از که همسران جانبازان
نظیر پذیرش، توجه مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ 

 نییسبک تب از، گرایش به استفاده کنند استفاده می دیدگاه
مقابل شناختی باالتری نیز در  دارند و سرسختی روان نانهیب خوش
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و  ناگوار دادیروبنابراین هنگامی که با  .[22]استرس دارند 
شوند با سبک  ی همسر خود مواجه میماریچون بزایی  استرس
زنند و  زا دست می تری به تفسیر این رویداد استرس بینانه خوش

 کنترل و قابل داریناپا ،یرونیب های به علتبیماری همسر خود را 
را  ی همسران خویشماریصورت که آنها ب نی. به ادهند نسبت می

نگاه  کیبلکه  ،آخر عمر با آنها است تا که کنند یتصور نم یطور
آنها  یشگیهمراه هم ،یماریصورت که ب نیا به، دارند نانهیب خوش

 یخاطر برا نیبرگردند. به هم یعاد یبه زندگ توانند می و ستین
و در مقابل آن  رندیگیدر نظر م هایی ها و برنامه مقابله با آن طرح

و با یک همدلی عاطفی خاصی با همسران جانباز  شوند ینم میتسل
دنبال غلبه بر این مشکل هستند که این راهبردهای مثبت به  خود به

آوری همدلی عاطفی را در آنها تقویت کرده و روحیه آنها  طرز شگفت
 برد.  را باال می

 جان،یه یشناخت میمثبت تنظ ینوع راهبردها نیاستفاده از ا
 عملکرد بهبود جهیو در نت یمنف جاناتیاست با کاستن از ه ممکن
مشکل و  حلی فرد برا ییارویموجبات رو ،یجانیو ه یشناخت

 های هافتی او را فراهم آورد. چنان که همدلی عاطفی شیافزا
 یاز راهبردها استفاده که عادت به ینشان داد افراد زیپژوهش ن

 یجا به ی)شیاند مثبت( مثبت عیکردن به وقا مثبت با مضمون فکر
مداخله در  یموثر برا های برنامه یزیر یتفکر درباره پ ،یمنف عیوقا

صورت  واقعه به ریتفس ایبه واقعه  دنیبخش یحل مشکل، معن
 شمردن آن در شمردن واقعه و کوچک تیاهم کم نیهمچن مثبت و

 نیا افراد که از ریتر را دارند، نسبت به سا بزرگ عیبا وقا سهیمقا
 در مقابله یباالترهمدلی عاطفی دارند از  یاستفاده کمتر راهبردها

مشکالت برخوردار هستند و با استفاده از این راهبردهای مثبت و  با
کردن مشکالت زندگی  توام با همدلی عاطفی باال سعی در برطرف

توانند اتفاقات  افراد با قدرت تنظیم هیجان میکنند.  خود می
در رابطه با تهدیدآمیزبودن یا نبودن ارزیابی  را و فشارها زا استرس

را خلق نمایند و و فشارها زاها  های برخورد با این استرس راه و کنند
هیجانات  درستی های گوناگون به طریق در شرایط و موقعیت از این

و  زا تجارب استرسدر مقابل و با مقاومت  کردهخود را تنظیم 
باالرفتن همدلی  را تجربه کنند و این خود باعث شادیفشارها، 

های بالینی مهمی  هیجانی داللت شود. در زمینه تنظیم می عاطفی
کنند،  هایشان را مدیریت می افراد هیجان وجود دارد. روشی که

 همچنین تنظیم .سازد شان را متاثر می شناختی روان عملکرد
رشد  انندهیجانی دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی م

 است. همدلی 
 گیری نمونه محدودیت به توان می مطالعه این های محدودیت از

 داوطلبانه گیری نمونه روش جامعه، ماهیت به توجه با. کرد اشاره
 محدود را نتایج پذیری تعمیم نتیجه در و نمونه بودن معرف که بود
 کنترل عدم نمونه، گروه کم حجم دلیل به دیگر محدودیت. کند می

 گروه شناختی جمعیت های  ویژگی نظیر گری مداخله متغیرهای
 میزان و سن درآمد، میزان اشتغال، وضعیت شامل نمونه

) عاطفی همدلی( مالک متغیر بر است ممکن که بود تحصیالت
 . شود می توصیه آتی مطالعات در آن بررسی و باشد داشته تاثیر

 جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها نیارتباط بکه  شود پیشنهاد می
و  یمورد بررس زین افراد دیگردر  همدلی عاطفیبا  آوری تابو 
 میتنظی ارتباط راهبردها نهیدر زم یمطالعات و ردیگقرار  سهیمقا

و  یزندگ تیفیک مانندی میبا مفاه آوری تابو  جانیه یشناخت
 جیبا توجه به نتا. شود انجامجانبازان  همسران یعوامل روان گرید
همدلی  شیرا در افزا جانیه میتنظ مهارت تیش که اهمپژوه نیا

 یشود پژوهش می شنهادیروشن ساخت، پهمسران جانبازان  عاطفی

 شیبر افزا جانیه میآموزش تنظ یاثربخش"مضمون  باای  مداخله
پژوهش  یاز اثربخش نانیاطم یبرا با گروه کنترل همدلی عاطفی"
سطح  یارتقا یروان، برا سالمتاندرکاران  دست. حاضر اجرا شود
و  یآموزش های نظر، کارگاه مورد یپژوهش در جامعه همدلی عاطفی

 اجرا کنند. جانیه میمضمون آموزش تنظ بای درمان جلسات گروه
زای این متغیرها،  منظور شناخت تاثیرات آسیب شود به می پیشنهاد

و  دنبررسی قرار گیر های بالینی مورد این دو متغیر در نمونه
، اقدام به همسران جانبازان همدلی عاطفیافزایش  همچنین برای

های  در قالب برگزاری دورهآوری  تاب آموزش تنظیم هیجان و
 شود.  آموزشی پیشنهاد می

 

 گیری نتیجه
صورت  آوری به براهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و تا

بینی  توانند همدلی عاطفی در همسران جانبازان را پیش مثبت می
 نمایند.

 
از همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تشکر و قدردانی: 

منظور پیشبرد پژوهش در تمام مراحل تحقیق و  کریم به رباط
دلیل صداقت و شکیبایی در پاسخگویی  همچنین همسران جانباز به

 شود.  ئواالت قدردانی میس
پژوهش حاضر به تایید کمیته اخالقی پژوهشکده تاییدیه اخالقی: 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است. 
هیچ گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم تعارض منافع: 

 نشده است.
(نویسنده اول)، نگارنده مغانلو  مهنازسهم نویسندگان: 

حسینی  معصومه %)؛ سیده٦٠شناس/نگارنده بحث ( مقدمه/روش
 %)٤٠(نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری (

این مطالعه از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت منابع مالی: 
 نکرده است.
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