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Betrayal is a process that affects the mental, emotional and cognitive health of couples 

and causes them to face psychological injuries. according to this the present study was 

conducted to offer a model of predicting psychological damages according to social 

support with the mediation of emotional regulation in the women hurt by betrayal. The 

research method was descriptive-correlational and pathway analysis. The statistical 

population included the women hurt by betrayal who referred to family consultation 

centers in zone 6 of Tehran in the spring and summer 2020. The statistical population 

included 240 women hurt by betrayal who were selected through convenient sampling 

method. The applied questionnaires included Depression Questionnaire (DQ) (Beck, 

Epstein, Brown, Steer, 1996), Post-Traumatic Stress Questionnaire (PTSQ) (Weathers, 

1993), Social Support Questionnaire (SSQ) (Zimet et al, 1988) and Emotional 

Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross and John, 2003). The data analysis was 

conducted via pathway analysis. The results showed that social support and emotional 

regulation have significant relationship with depression and post-traumatic stress 

(p<0.01). Moreover, social support and emotional regulation have significant direct 

effect on the depression and post-traumatic stress in the women hurt by betrayal 

(p<0.01). Besides, the Bootstrap results showed that adaptive and maladaptive 

emotional regulation have significant mediation role in the relationship of social support 
with depression and posttraumatic stress in the women hurt by betrayal (p<0.01). 

Finally, the model enjoyed an appropriate goodness of fit. Taking the significant 

mediation role of emotional regulation, it is necessary for the clinical therapists to 

decrease depression and post-traumatic stress in the women hurt by the betrayal through 

training emotional regulation. Because emotional regulation can reduce depression and 

stress by changing people's emotional management, processing and expression. This 

process can also increase the mental health of couples and provide the basis for 

improving the interactions of couples. 
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 حمایت اجتماعی اساس    بر یشناختروان  ی هاب یآس  بینیمدل پیش

 انت یاز خ ده ید  بیزنان آسی در جانیه می تنظ یگریانج یمبا  
 

 3محمدرضا زربخش ،* 2محمدعلی رحمانی ، 1روزا روحی

 شناسی و مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران.تخصصی مشاوره، گروه روان دانشجوی دکتری  .1

 شناسی و مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران.گروه روان   استادیار .2

 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، مازندران، ایران. .3

 

 

DOI:  10.22034/JMPR.2023.15342 

DOR: 20.1001.1.27173852.1401.17.68.19.3 

URL: https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_15342.html 

 
  

 

 

 

 چکیده مشخصات مقاله 

 :هادواژه یکل
 

ی،  شناختروان یهابیآس

ی، حمایت جانیه میتنظ

 انتیخاجتماعی،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1401/ 04/ 07دریافت شده: 

 1401/ 05/ 25پذیرفته شده: 

 1401/ 11/ 20 منتشر شده:

شود آنان با  خیانت فرایندی است که سالمت روانی، هیجانی و شناختی زوجین را تحت تاثیر قرار داده و سبب می

روانآسیب  هدف  های  با  حاضر  پژوهش  اساس  این  بر  شوند.  مواجه  پیششناختی  مدل    یهاب یآس  بینی ارائه 

اجتماعی  اساس    بر  یشناختروان  صورت   انتیاز خ  دهید  بیزنان آسی در  جانی ه  میتنظ  یگریانجیمبا  حمایت 

 ب یحاضر شامل زنان آس  پژوهشجامعه آماری  همبستگی و تحلیل مسیر بود.    -پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی

نمونه   بود.  1399تهران در شش ماه اول سال    6مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه    انتیاز خ  ده ید

از روش    بود که  انتیاز خ  دهید  بیزن آس  240  شامل  یآمار استفاده  انتخاب شدند.  گیری دردسترس  نمونه با 

، پرسشنامه استرس  (DQ( )1996،  ، اپستین، براون و استیر)بک  یپرسشنامه افسردگابزارهای مورد استفاده شامل  

( SSQ( )1988پرسشنامه حمایت اجتماعی )زیمت و همکاران،  (؛  PTSQ( )1993و همکاران،    ویدرزپس از ضربه )

ها با استفاده از تحلیل مسیر صورت ( بود. تحلیل دادهERQ( )2003گروس و جان، و پرسشنامه تنظیم هیجانی )

ی با افسردگی و استرس پس از ضربه دارای رابطه معنادار  جانیه  میتنظو گرفت. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی  

 ب یزنان آسی بر افسردگی و استرس پس از ضربه در جان یه میتنظو همچنین حمایت اجتماعی  .(p<01/0)است 

نشان داد که تنظیم  بوت استراپ  عالوه بر این نتایج    . (p<01/0)دارای اثر مستقیم معنادار است    انت یاز خ  ده ید

  بیزنان آسدر    س پس از ضربهحمایت اجتماعی با افسردگی و استر  هیجانی سازگارانه و ناسازگارانه در رابطه بین

. در نهایت مدل از برازش مناسب برخوردار بود. (p<01/0)گری معنادار است  دارای نقش میانجی  انتیاز خ  دهید

تنظیم هیجانی الزم است که درمانگران بالینی با بکارگیری آموزش تنظیم هیجانی،  با توجه به نقش میانجی معنادار  

را کاهش دهند. چرا که تنظیم هیجانی قادر است با    انتیاز خ  دهید  بیزنان آس  ضربهافسردگی و استرس پس از  

آنان می استرس  و  افسردگی  باعث کاهش  افراد،  ابراز هیجانی  و  پردازش  نیز تغییر در مدیریت،  روند  این  شود. 

 سازد.  تواند سالمت روانی زوجین را افزایش داده و زمینه را برای بهبود تعامالت زوجین فراهم می

 

  : محمدعلی رحمانی نویسنده مسئول *

 m_rahmani@toniau.ac.ir  :رایانامه

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1401.17.68.19.3
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
mailto:m_rahmani@toniau.ac.ir
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.4.19


 روزا روحی و همکاران                                          ...                                          و حمایت اجتماعی اساس    بر  یشناختروان   یهابیآس  بینیمدل پیش   

147 

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
17

ره  
ما

 ش
،

68
  ،

ان
ست

زم
  

14
01

 

 

 مقدمه 

  یثبات یا ناپایداریش بر اعضتتتا   و  استتتت  یخانواده کوچکترین واحد اجتماع

 ریاین واحد کوچک گاه چنان تاث  یو فروپاشتت   گذاشتتتهجامعه اثر    خانواده و

راد،  )مهدوی، گلستتانی، همتی  ستتین  یکه باورکردن  دارد  فرزندانبر    یقیعم

که با وجود این  .(1398نیا،  حاج حستینی، الالمعلی لواستانی، ست هر و قربانی

رود، در عین حتال  ترین واحتد اجتمتاعی بته شتتتمتار میختانواده، کوچتک

شتتود. نهاد  ترین و تأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع محستتوب میبزرگ

رد و از ستوی دیگر با افراد مستتقیماد در ستو با جامعه تعامل داخانواده از یک

. یکی از  (2017،  1باشتتد )نان ، استت ینراد، ایزنبرگ، الئو و وان ارتباط می

شتروط اصتلی خانواده ستالم این استت که کلیض اعضتای آن از روابو مطلوب با  

کریبت، استمیت، آچینو، باکوم  یکدیگر و نیز ستالمت روانی برخوردار باشتند )

ها در آالاز زندگی خویش  مشاهده شده که االلب زوج  (.  2017،  2مور -و نیلی

دهد  کنند، اما تجربه نشتان میستط  باالیی از رضتایت زناشتویی را تجربه می

هتا، رو بته نقصتتتان  کته بته مرور زمتان رضتتتایتت از رابطته در بستتتیتاری از زوج

های آشتتفتگی زندگی  (. طالق یکی از شتتاخ 2020،  3گذارد )لی و لیومی

تواند  ی استت. بر استاس تحقیقات متعدد، تعامل منفی زن و شتوهر میزناشتوی

(. بنتا بته  2018بین قوی برای وقوع طالق  بتاشتتتد )کردبچته و عتارفی، پیش

ترین دالیل  از مهم  5و روابو فرازناشتتویی  4زناشتتویی  اظهار محققین، خیانت

افشتتاری کاشتتانیان،  های اخیر بوده استتت )رشتتد روزافزون طالق، در ستتال

(.  بتا توجته بته این کته 1398زاده و تتاجیتک استتتمتاعیلی، زهراکتار، محستتتن

همستری، اصتل پذیرفته شتدف رفتارهای جنستی و الگوی خانواده در روند  تک

های زناشتویی برای بستیاری از زوجین الیر  جامعه استت، براین استاس، خیانت

د  آورقابل بخشتتش بوده و آشتتفتگی زیادی را درکانون خانواده به وجود می

(. بته زعم االلتب  2018، 6کنتا، متاکفورت، داربس، تتان و متانتداویر)کونروی، متک

تر از داشتتن ارتباط جنستی با شتخ   پژوهشتگران، حیطه خیانت گستترده

ها با  ستوم بوده و داشتتن رابطه اینترنتی، عاطفی یا جنستی و یا تلفیقی از آن

و    ز محمدیکشتاور  ،حمیدی  ،آقابزرگیگیرد )شتخصتی دیگر را نیز در برمی

ترین انگیزه مطرح شده از ناحیض زنان و مردان متأهلی  (. مهم1398  ،شتریعت

که به ستمت روابو نامشتروع و خیانت زناشتویی گرایش پیدا کرده اند، تجربه 

شتان  مجدد صتمیمیت فردی و جنستی استت زیرا که آن را در زندگی مشتتر 

العات انجام یافته (. مط1397کنند )اردشتیری لردجانی و شتریفی،  تجربه نمی

درصتد از زنان در   11درصتد از مردان و    21در آمریکا نیز مؤید آن استت که 

اند )نان ، نن ،  شتتدهطول زندگی مشتتتر  خود، مرتکب خیانت زناشتتویی  

 (.  2021،  7نان، نو و نن 

 
1. Zhang, Spinrad, Eisenberg, Luo, Wang   

2. Cribbet, Smith, Uchino, Baucom, Nealey-Moore 

3. Li, Liu 

4. marital infidelity  

5. extramarital 

6. Conroy, McKenna, Comfort, Darbes, Tan, Mkandawire 

7. Zhang, Zheng, Zhan, Xu, Zheng 

8. Yuan, Weiser 
9. Pacher 

خیانت زناشویی است.   زوجین، از عواقب های عاطفی شدید میان آشفتگی 

روان اذعان  آن که همسرانی  درمانگران،به   االلب  شده، خیانت هابه 

پایمال هاییاحساس  احساس   و پایین  نفسعزت  خشم، شدن،  مانند 

 شرم، تردید، گناه، نظیر احساس کنند. احساساتیگزارش می  را درماندگی

همسران و عصبانیت روان  و  وجدان  می  عهدشکن ناامیدی  درگیر  سازد  را 

از خیانت زناشویی، به دلیل    دهیدب یآسانکه زنان  (. چن2019،  8)یوآن و ویسر 

مقصر    کهنیا زناشویی  خیانت  این  در  را  خود  دانندی مخود  سرزنش  به   ،

ی و دیدگاه منفی نسبت به  خودارزشمند باعث کاهش    جهینت  درو    پردازندیم

  موردعالقه، طرد از سوی شریک زندگی  مجموع  در.  شودی مخود در این زنان  

به احساس تنهایی   تواندی می پایین از سوی دیگر  خودارزشو ادرا     سوکاز ی

زنان   )پاچر   دهیدب یآسدر  منجر شود  زناشویی  خیانت  در  2017،  9از  ( که 

را به عنوان یکی از نتایج ملموس    10توان افسردگینتیجه چنین روندی می 

)رفتار  برشمرد  خیانت  و   آبادی،  علی  تجربه  (.  1399  جانی،  توزنده  شاره 

شود که عناصر مشخ  آن کندی  افسردگی به مجموعه رفتارهائی اطالق می

های فعال، فقدان  در حرکت و کالم است. گریستن، المگینی، فقدان پاسخ 

 یژگ یدو و.  اشتهائی از دیگر عالئم آن استخوابی و بی ارزشی، بی عالقه، کم

  باد ی تقرعبارتند از خلق ناشاد و فقدان عالقه و لذت در    یافسردگ  یاختصاص

فریچیونه،    فرد  یهایو سرگرم  یعاد   یهاتیفعال سانچز،  روندول،  )کارول، 

(. زنان آسیب دیده از خیانت عالوه بر بروز افسردگی،  2021،  11ویلیامز و گالی 

ضربه  از  پس  استرس  می  12تجارب  متحمل  نیز  )گلستانیرا    زاده   و  شوند 

شوکی  1398  محمدی، همچون  خیانت  که  چرا  درنوردیده  (.  روانی، سبب 

شود. این در حالی شدن پردازش روانی و هیجانی کارآمد و سازگارانه آنان می 

از ضربه می پس  استرس  بروز  که  را  است  زنان  این  افسردگی  تجربه  تواند 

،  13تر و روند درمانی آنان را نیز کندتر نماید )روز، اوکانر، کانولو و بنت عمیق 

از ضربه ش2019 استرس پس  از عالیم است که در پی امل مجموعه (.  ای 

شود. در این حالت  زای زندگی پدیدار میمواجهه با حوادث و خاطرات آسیب 

دهد، وقوع حادثه را  فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می 

خواهد از یادآوری آن  نماید و در عین حال میدائماد در ذهن خود تجسم می

(. استرس پس از ضربه چنان فشار  2019،  14فسکی اجتناب کند )وجسیچو

تواند هر کسی را از پای درآورد  شود که تقریباد می ای را موجب می ناتوان کننده 

لیو و جیان   لیو،  زا را  ب یآس  عیکه وقا  یافراد  شتریب(.  2019،  15)ایکسائو، 

  ، دهندی را به سرعت بعد از واقعه نشان م  پدیده  نینشانگان ا  ،کنندیتجربه م

فقو   ای  ٪30اما  آنها  تا    ناز  را  دارا هستند    کینشانگان  واقعه  از  بعد  ماه 

چاربونیر ) و  ویگوروکس  ویس،  دهه  (.2020،  16پاچلون ،  در    ریاخ  یهادر 

شده است.    یفراوان  یهاپژوهش استرس پس از ضربه    یابعاد شناخت  نهیزم

  اریمتفاوت و بس  افراد  نیا  یشناخت  راتیی تغ  تیو ماه  زانیها در مورد مگزارش 

10. depression 

11. Carroll, Rondon, Sanchez, Fricchione, Williams, Gelaye 

12. Post-traumatic stress 
13. Roos, O'Connor, Canevello, Bennett 

14. Wojciechowski 

15. Xiao, Liu, Liu, Jiang 

16. Puechlong, Weiss, Vigouroux, Charbonnier 
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وس دامنه  شامل  و  بوده  شناخت  یعیمتنوع  نواق   مشکالت    ی کل  یاز  تا 

 (.2021و همکاران،    1کویانکاگلو )  شودی حافظه م  یاختصاص

می که  هستند  مختلفی  آسیب متغیرهای  بر  تاثیر  با  های  توانند 

مرحله  روان  این  آنان  تا  شوند  سبب  خیانت  از  دیده  آسیب  زنان  شناختی 

از متغیرهایی    2انی را با مشکالت کمتری طی نمایند. حمایت اجتماعیبحر

است که با جلب حمایت افراد مختلف، قدرت روانی این زنان را بهبود بخشیده  

شود تا آنان بتوانند با شرایو حال حاضر کنار آمده و در پی یافتن  و سبب می

  تقریباد   مولفه  یک  عنوان  به  اجتماعی  حمایت  راه حل سازگارانه باشند. چرا که

مورد    روانی  رفاه  خصوصبه  رفاه  ط س  افزایش  برای  تواندمی  دسترس  در

برودا  و  )گنیلکا  گیرد  قرار  ایکسنون 2019،  3استفاده  و  شای  چانکای،  ،  4؛ 

،  6؛ لیا، هرناندز، ترات، کلیمان و بوزای 2019،  5؛ کن ، هو، یائو و نائو 2019

بسنو 2019 و  یاروسالوسکایا  کازنتسو،  پاشکارو،  های  سیستم(.  2019،  7؛ 

عنوان همه اشکال روابو میان فردی داوطلبانه نسبت به  حمایت اجتماعی به  

کمک که  ارائه  است  شده  تعریف  شناختی  و  عاطفی  مالی،  خانواده،  های 

،  8دوستان و همسایگان فرد، منبع مهم حمایت اجتماعی او هستند )یورداکول 

است.  2018 خانه  کار  در  کمک  و  الذا  پول،  تأمین  شامل  مالی  حمایت   .)

افراد مانند عشق،    حمایت عاطفی شامل اساسی  نیازهای  ارضای  پذیرش و 

توجه، اعتماد و حس تعلق به گروه است. همچنین، حمایت شناختی به ارائه  

افراد در حل مشکالت آنها اشاره دارد   اطالعات و پشتیبانی برای کمک به 

همکاران،    9)باکستروم  داده   جی نتا(.  2017و  نشان  حمامطالعات  که    تی اند 

ی،  جنس  ، عملکردزناشوییروابو    ی،زندگ  ت یفیا  شده در کادر  یاجتماع

فرد، میکائیلی )صمدی  نقش دارد افراد ی جنس یهای سالمت روان و ناهنجار 

 هاخودشایستگی  و اطمینان به حمایت اجتماعی وجود  (.1397و آقاجانی،  

 تأثیرگذار  افراد زندگی از رضایت در افزاید وجدید می  تجارب آزمودن برای

 شناختی وضعیت روان  بهبود بقاء و میزان افزایش باشد. همچنین باعثمی

   (.2010و همکاران،    10شود )ون لیوون می   افراد

تواند منجر به کاهش افسردگی و استرس زنان  یکی از متغیرهای که می

  کسایی،   گرمخانی،  است )بابایی  11آسیب دیده از خیانت شود، تنظیم هیجان

تواند پردازش ناکارآمد  (. چرا که تنظیم هیجان می1398  اسدپور،  زهراکار و

هیجانی متاثر از تجربه خیانت را مدیریت کرده و آن را به چرخه سازگارانه  

)فاضل دهد  و  تغییر    ، پورشریفی چنانکه    (.1397  جهرمی،  قربان  همدانی 

  میهن دوست ،فرهنگیان(؛ 1396) صابری و محمدی  ،بختیاری ،امامیدوازده 

  و شیبانی،   (1399)فر    شجاعی  جنگی و  دوستی،  (؛ علی1399)  احمدیو  

و داده  (1399)  نریمانی  میکاییلی  است  نشان  قادر  هیجان  تنظیم  که  اند 

عالوه بر این بر    افسردگی، استرس و اضطراب افراد مختلف را کاهش دهد.  

 
1. Koyuncuoğlu 

2. social support 

3. Gnilka, Broda 

4. Chunkai, Shan, Xinwen 

5. Kong, Hu, Yao, Zhao 

6. Liu, Hernandez, Trout, Kleiman , Bozzay 

7. Pushkarev, Kuznetsov, Yaroslavskaya, Bessonov 

8. Yurdakul 

9. Backstrom 

10. Van Leeuwen 

مالسزا  تحقیق  نتایج  هریویک2019)  12اساس   ،)13  ( همکاران  و  1820و   )

توان اظهار داشت که تنظیم هیجان در  ( می2017)  14کیروان، پیکت و جارت 

شناختی همچون اضطراب و افسردگی، تنظیم هیجان  های روان بهبود مولفه 

این در حالی   کند.و خودکارآمدی به عنوان یک مولفه تأثیرگذار خودنمایی می

  الالمرضایی و   ؛ سهرابیان،(1399)کریمی و کوالییان است که نتایج پژوهش 

بحرایی،(1399)  س هوندی و  حسینی  ؛  عالقبند، (1399)  باصری  المدنی    ؛ 

 شهنی  بیرگانی،  پور  عالی  کاویانی،؛  (1398)  آقایوسفی  فرزاد و  پاشاشریفی،

رجبی و    حسین  شیخانگفشه،  باقری  شجاعی،  شباهن ،؛  (1398)  ییالق 

کاجا،    -(؛ موجسا2022و همکاران )  15؛ جیان  (1398)  نیکوگفتار  خانزاده و

گونازلز پالومرا   -سکالزسکی،  و  و  2021)  16یوبرو  لی  لی، سون ،  نائو،  و  (؛ 

واند نقش میانجی را  تنشان داده است که تنظیم هیجانی می( 2020) 17شی

تنظیم هیجان    شناختی ایفا نماید.بین متغیرهای شخصیتی، خانوادگی و روان

ها برای  ن بیان، ارزیابی، تنظیم هیجانات خود و دیگری و استفاده از آن به عنوا

تنظیم هیجان   (.؛2019،  18لی، لی، وا و وان  شود )اهداف انگیزشی تعریف می

فرایندی است که بر اساس آن افراد تشخی  می دهند چه هیجان هایی را  

انی ابراز کنند  باید نشان دهند. عالوه بر آن، این هیجانات را چگونه و چه زم

استانتون ) و  راه  2016،  19جورمان  به  برای  است  ممکن  هیجان  تنظیم   .)

های مثبت و منفی انداختن، افزایش دادن، حفظ کردن یا کاهش دادن هیجان 

در پاسخ به رویدادهای محیطی، نقش ایفا کند؛ زیرا فرایندهای فیزیولونیکی،  

 (. 2019،  20ایج و گرانفسکی کردهد )رفتاری و تجربی را تحت تاثیر قرار می

موثر  شناسایی عوامل  در ضرورت انجام پژوهش حاضر باید اشاره نمود که  

تواند موجب به  می  انتیاز خ  دهید  بیزنان آسدر    یشناختروان   یهاب یآسبر  

مداخله بکارگیری روش  و کارآمد شود.های  مناسب  نظر می   ای  به  چنانکه 

یکی از راهکارهای  ی  جانیه  میتنظحمایت اجتماعی و  رسد که شناسایی نقش  

  ده ید  بیزنان آسدر    یشناختروان   یهاب یآسدر امر پیشگیری از بروز  اساسی  

بهترین شیوه پیشگیری از بروز یک مشکل را تمرکز    چرا که  باشدمی   انتیاز خ

را دارا  زا  آسیب های  یشترین ویژگیدانند که بمی   عواملیبر علل پدیدآیی و  

می یا  و  بکاهد بوده  آسیب  میزان  از  بین    .تواند  روابو  کشف    ی ها بیآسبا 

ی در  جانیه  میتنظ  یگری انجی مبا  حمایت اجتماعی  اساس    بر  یشناختروان 

ها و  توان با تدوین مدلی کاربردی، به خانواده می   انتیاز خ  دهید  بیزنان آس

حمایت اجتماعی از  مشاوران خانواده آموزش الزم را ارائه نمود تا با افزایش  

آموزش در  جانیه  طریق  آسی  خ  دهید  بیزنان  بروز    انتیاز    ی هاب یآساز 

توان گفت  بندی کلی می در جمع در نزد آنان پیشگیری نمود.    یشناختروان 

ختلفتی توستو پژوهشتگران داخلتی و ختارجی در زمینته مسائل  که عوامل م

  ده ید  بیزنان آس  یشناختروان   یهابیآساجتماعی موثر در  ، شناختی و  روانی

11. emotion regulation 

12. Malesza 

13. Herwig 

14. Kirwan, Pickett, Jarrett   

15. Jiang 

16. Mojsa-Kaja, Szklarczyk, González-Yubero, Palomera 

17. Zhao, Li, Song, Li, Shi 

18. Li, Li, Wu, Wang 

19. Joormann, Stanton 

20. Kraaij, Garnefski 
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اما تالش چشمگیری جهت طراحی مدل  ، مورد بررسی قرار گرفته انتیاز خ

از   آسدر    یشناختروان   یهاب یآسپیشگیرانه  خ  دهید  بیزنان  در    انتیاز 

نگرفته صورت  ارائه  است.  کشورمان  هدف  با  حاضر  پژوهش  مدل  بنابراین 

  ی گری انجیمبا  حمایت اجتماعی  اساس    بر  یشناختروان   یهابیآس  بینیپیش 

 انجام شد.   انتیاز خ  دهید  بیزنان آسی در  جانیه  میتنظ
 

 روش  

  پژوهش جامعه آماری  همبستگی و تحلیل مسیر بود.    -روش پژوهش، توصیفی

آس زنان  شامل  خ   دهی د  بیحاضر  مشاوره    انتیاز  مراکز  به  کننده  مراجعه 

  شامل   ینمونه آمار  بود.  1399تهران در شش ماه اول سال    6خانواده منطقه  

آس  240 خ  دهید  بیزن  که  انتیاز  روش    بود  از  استفاده  گیری  نمونه با 

شیوه انتخاب نمونه  انتخاب شدند. دردسترس و با استفاده از فرمول کوکران 

،  تهران   6مراکز مشاوره خانواده منطقه  به این صورت بود که با مراجعه به  

  رعایت   با  مورد شناسایی قرار گرفتند. س س  انتی از خ  دهید  بی زنان آسزنان  

  رعایت  شامل) پژوهش هایپرسشنامه  نتایج از ادهاستف در اخالقی مالحظات

  برای   پژوهش  اهداف  تشری   داوطلبین،  از   آگاهانه  رضایت  کسب  رازداری،  اصل

  عدم   جهت  کنندگان  شرکت  آزادی  حق  گرفتن  نظر  در  کنندگان،  شرکت

  کلیه   پرسشنامه  برای   کد  درج  و  تعیین  و  پژوهش  هایپرسشنامه   تکمیل

  انت یاز خ  دهید  بیزن آس  240های پژوهش بر روی  پرسشنامه  (هاآزمودنی 

های مخدوش و ها و حذف پرسشنامه آوری پرسشنامهپس از جمع   .اجرا شد

ها  زن در پژوهش باقی ماندند. جهت جبران افت آزمودنی   232ناق  تعداد  

مورد شناسایی و از آنان درخواست    انتیاز خ  دهید  بیزن آس  8مجدداد تعداد  

میانگین و انحراف استاندارد  .  های پژوهش پاسخ دهندشد تا به پرسشنامه 

.  بودسال    4/6و    06/33به ترتیب برابر با   کنندگان در پژوهش سن شرکت 

همچنین زنان حاضر در پژوهش دارای سط  تحصیالت دی لم تا کارشناسی 

شد  سی بیشترین افراد را شامل می ارشد بودند که سط  تحصیالت کارشنا

  ،انت یخمعیارهای ورود به پژوهش تجربه  درصد(.    58/49نفر معادل    119)

سال، داشتن سالمت روانی و جسمانی )با توجه    45تا    20دامنه سنی    داشتن

ای زنان در مراکز مشاوره( بود. معیار خروج نیز  به پرونده سالمت و مشاوره 

از ادامه پاسخگویی به پرسشنامه پاسخگویی ناق  و مخدوش و ا ها  نصراف 

 بود. 

 ابزار سنجش 

نامه افسردگی توسو  رسش نسخه نهایی پ  :1( DQپرسشنامه افسردگی )

  تدوین شد. سواالت پرسشنامه   1996در سال    2، اپستین، براون و استیر بک

شود  تشکیل می  افسردگی  های مختلفماده مرتبو با نشانه  21در مجموع از  

ای از صفر تا سه به آن پاسخ ها باید روی یک مقیاس چهار درجه که آزمودنی 

است. با جمع کردن    63دهند. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر آن  

آید.  به دست می ها، نمره فرد به طور مستقیم  نمرات فرد در هر یک از ماده 

  0  کار بست:توان برای نشان دادن سط  کلی افسردگی بههای زیر را می نمره 

 
1. Depression Questionnaire 

2. Beck, Epstein, Brown, Steer 

3. Post-Traumatic Stress Questionnaire 

4. Weathers, Litz, Herman, Huska, Keane 

)نمره    افسردگی خفیف(،  13)نمره صفر تا    هیچ یا کمترین افسردگی :13تا  

  29)نمره    افسردگی شدید(،  28تا    20)نمره    افسردگی متوسو  (، 19تا    14

)63تا   و همکاران  ا1996(. بک  روایی همزمان  را  (  پرسشنامه  و    79/0ین 

گزارش کردند. همچنین ضریب بازآزمایی برای    67/0اعتبار بازآزمایی آن را  

گزارش شده است )به    81/0و برای بیماران الیر روانی    86/0بیماران روانی  

(  1385(. گودرزی )1395آزاد و فرهادی، نقل از فتحی، حاتمی ورزنه، اصلی

از طریق مح را  پرسشنامه بک  و    84/0اسبه ضریب همسانی درونی  اعتبار 

را   تصنیف  روش  از  حاصل  اعتبار  ضریب    70/0ضریب  آورد.  دست  به 

سوالی آن بر اساس گزارش گودرزی،    21سوالی و فرم    13همبستگی بین فرم  

باشد که حاکی از روایی مناسب پرسشنامه جهت استفاده در ایران  می 74/0

(. پایایی پرسشنامه حاضر  1390،  است )به نقل از رئیسیان، گلزاری و برجعلی

 محاسبه شد.   86/0در این پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ  

رسشنامه استرس پس از  پ:    3( PTSQرسشنامه استرس پس از ضربه )پ

لیتز، هرمن،    درز،یو  لهیاست که به وس  یدهخودگزارش   پرسشنامه  کیضربه  

سوال است که    17  یپرسشنامه دارا   نی شد. ا  ی( طراح1993)  4نیهوسکا و ک

نشانه و  عالئم  به  مربوط  آن  ماده  آس  یهاپنج  حادثه  مجدد    ی زا ب یتجربه 

 یکرخت  یهامربوط به عالئم و نشانه  آن ماده 7 ،(5تا  1)سواالت  کیترومات

فهرست مربوط به عالئم و    نیماده ا  5و  (  12تا    6)سواالت  و اجتناب    یعاطف

  این پرسشنامه بر   است.(  17تا    13)سواالت    دیشد  یختگیبرانگ  یهانشانه 

  زیادتا خیلی    1  اصالد نمرهلیکرت است که از امتیاز  ای  درجه  5اساس مقیاس  

  85تا    17دامنه نمرات این پرسشنامه بین  بندی شده است.  درجه   5نمره  

در   استرس پس از ضربه بیشترهای نشانه های باالتر نشان دهنده نمره است. 

قرار    یمختلف مورد بررس  یهاآزمون در پژوهش   نیا  ییایو پا  ییروا  است.  فرد

  ی همسان  بی( ضر1996)  5، الکساندر، باکلی و فورنریسگرفته است. بلنجارد

مقوکر  ی)آلفا   یدرون کل  و  ،  93/0را    اس ینباخ(  عالئم  به  مربوط  سواالت 

آس  یهانشانه  حادثه  مجدد  و  ،  93/0را    کیترومات  یزا بیتجربه  عالئم 

را    یعاطف  یکرخت  یهانشانه  اجتناب  ماده   82/0و  و    یهاو  عالئم  مال  

نموده   0/ 83را    دیشد  یختگیبرانگ  یهانشانه  و همکاران  گزارش  ویدرز  اند. 

  ن یا  ییهمگرا  ییروا  نمودند.  یآزمون را بررس  نیا  یهمگرا   یی( روا1993)

(  0/ 46با جن  )  ییارویرو  اسیو مق(  90/0)مقیاس اثر حادثه  با    پرسشنامه

( مورد  1382) یدر پژوهش گودرز  اسیمق نیا یصور یی. روادیگزارش گرد

نباخ محاسبه  وکر   یآلفا   بیپژوهش ضر  نیدر ا  نیقرار گرفت. همچن  دییتا

است. میزان پایایی این  گزارش شده  0/ 83پرسشنامه برابر با    نیا  یشده برا 

( نیز به  1391جمالی، احدی و فرخی )پرسشنامه در پژوهش کاظمی، بنی

محاسبه شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی با استفاده از    90/0میزان  

 به دست آمد.   79/0ضریب آلفای کرونباخ  

 پرسشنامه حمایت اجتماعی ادرا  شده:  6ی اجتماع تیحما  پرسشنامه

  12بر   مشتمل،  است (  1988)  7فارلی  و  زیمت  داهلم،،  زیمت ساخته که

 5 لیکرت طیف  گذاری نمره  اساس بر  که است  مقیاس خرده  3 و سؤال

5. Blanchard, Alexander, Buckley, Forneris 

6. Social Support Questionnaire 

7. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley 
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 خرده   .گرددمی  گذاری   نمره موافق  کامالد  تا  مخالف   کامالد از  و  ای درجه 

،  9،  7،  6  سؤاالت شامل  دوستان؛  11،  8،  4،  3  سؤاالت شامل  خانواده  مقیاس 

حداقل نمره آزمودنی .  است  10و    5،  2،  1  سؤاالت شامل  مهم اشخاص ؛  12

خواهد بود. کسب نمره باال نشان دهنده ادرا     60حداکثر آن برابر  و    12ها  

است. اجتماعی  حمایت  پژوهش    باالی  در  پرسشنامه  این  محتوایی  روایی 

( بررسی و مطلوب گزارش شده است. همچنین این  1988زیمت و همکاران )

های حمایت خانواده، دوستان و اشخاص  پژوهشگران میزان پایایی زیرمقیاس 

گزارش    93/0و    91/0،  87/0،  89/0نمره کل پرسشنامه را به ترتیب  مهم و  

 مقیاس این  نمرات میان   معناداری و مثبت رابطه (1386) افشاریاند.  کرده 

 دهنده  نشان  که آورد دست  به زندگی از  رضایت با  آن های  مقیاس خرده و

 پرسشنامه است. در نمونه مورد بررسی، همسانی این واگرای  و همگرا روایی

درونی از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خانواده، دوستان، و شخ   

 محاسبه شد.   0/  87و    92/0،  90/0مهم به ترتیب  

( هیجان  تنظیم  توسو    :ERQ )1پرسشنامه  هیجان  تنظیم  پرسشنامه 

جان  و  سال    2گروس  دارای    2003در  و  قسمت    10ساخته  دو  و  سوال 

  هر  به  آزمودنی.  سنجدمی  را  4و راهبردهای سازگارانه   3راهبردهای ناسازگارانه 

مخالف    کامالد  از  لیکرت  ایدرجه   هفت  مقیاس   اساس  بر  پرسشنامه  این  گونه

  مقیاس   این  در  نمرات  دامنه.  دهدمی  ( پاسخ7)نمره    موافق  )نمره یک( تا کامالد

کسب نمره باالتر نشان دهنده تنظیم شناختی هیجانی .  است  70  تا  10  از

  مجدد   ارزیابی  مقیاسخرده  در  درونی  همسانی  باالتر در نزد فرد است. ضریب

 همسانی  ضریب  همچنین.  است  79/0  زنان  برای  و  72/0  مردان  برای  شناختی

  0/ 69  زنان  برای  و  67/0  مردان  برای  هیجانی  بازداری  مقیاسخرده  در  درونی

  خود   پژوهش  ( در1393)  حبیبی  و  (. سلیمانی2003)گروس و جان،    باشدمی

  71/0  شناختی  مجدد  ارزیابی  هایمقیاس  خرده  برای  را  کرونباخ  آلفای  ضریب

پایایی پرسشنامه حاضر در پژوهش  .  کردند  گزارش  81/0هیجانی    بازداری  و

مقیاس بازداری هیجانی ( برای دو خرده 1398)قمرانی  آزاد، منشئی و  اصلی

آلفای   ضریب  وسیله  به  پرسشنامه  کل  نمره  و  شناختی  مجدد  ارزیابی  و 

در پژوهش حاضر نیز  محاسبه شد.    76/0و    74/0،  72/0کرونباخ به ترتیب  

محاسبه    73/0  میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 . شد
از روش تحلیتل مستتتیر و    آماری تحلیتل  و تجزیه  جهتت  حاضتتتر،  پژوهشدر  

 .شد  ستفادها  23نسخه    Amos  و  SPSS  افزارنرم

 

 نتایج
استفاده شد. با توجه به این    تحلیل مسیربرای آزمون مدل مفهومی از روش    

  . بنابراینتحلیل الگوهای علی ماتریس همبستگی است  که مبنای تجزیه و

 .دهدمتغیرهای پژوهش را نشان می   استاندارد انحراف    میانگین و  1  جدول

 
 
 

 
1. Emotion Regulation Questionnaire 

2. Gross, John 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته1جدول 
انحراف   میانگین  متغیر

 استاندارد 

 کشیدگی  چولگی

 - 1/ 11 - 0/ 78 5/ 54 43/ 53 افسردگی 

استرس پس از 

 ضربه

42 /54 66 /6 33 /0 - 67 /0- 

 - 1/ 12 -0/ 63 5/ 56 41/ 52 حمایت اجتماعی 

راهبردهای  

هیجانی 

 ناسازگارانه

69 /17 59 /3 67 /0- 20 /1 - 

راهبردهای  

 هیجانی سازگارانه

72 /20 81 /5 49 /0 - 44 /1 - 

 

پژوهش    1جدول   بررسی در  مورد  متغیرهای  استاندارد  انحراف  و  میانگین 

راهبردهای   اجتماعی،  حمایت  ضربه،  از  پس  استرس  )افسردگی،  حاضر 

دهد. قبل از  هیجانی سازگارانه( را نشان می هیجانی ناسازگارانه و راهبردهای  

پیش  پیرسون،  همبستگی  آزمون  تحلیل  نتایج  آزمون فرض ارائه  های  های 

آزمون شاپیرو   نتایج  اساس  بر همین  قرار گرفت.  مورد سنجش  پارامتریک 

پیش  که  بود  آن  بیانگر  نمونه ویلک  توزیع  بودن  نرمال  داده فرض  در  ای  ها 

؛  P=17/0(، استرس پس از ضربه )F=89/0؛  P=42/0متغیرهای افسردگی )

80/0=F( اجتماعی  حمایت   ،)40 /0=P  87/0؛=F هیجانی راهبردهای   ،)

؛  P=41/0( و راهبردهای هیجانی سازگارانه )F=96/0؛  P= 62/0ناسازگارانه )

89/0=F فرض همگنی واریانس نیز توسو آزمون  ( برقرار است. همچنین پیش

تایج آن معنادار نبود که این یافته نشان  لوین مورد سنجش قرار گرفت که ن

پیش می واریانس داد  همگنی  )فرض  افسردگی  متغیرهای  در  ؛  P=51/0ها 

96/0=F ( ضربه  از  پس  استرس   ،)59/0=P  84/0؛=F اجتماعی حمایت   ،)

(31/0=P  41/1؛=F( راهبردهای هیجانی ناسازگارانه ،)36/0=P  20/1؛=F  و )

( رعایت شده است. حال به  F=14/1؛  P=38/0راهبردهای هیجانی سازگارانه )

 شود. ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته می

 
های شناختی گرایی، تحریف: تحلیل همبستگی پیرسون بین کمال2جدول  

 و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی نوجوانان  
استرس   افسردگی  متغیرها 

پس از 

 ضربه 

حمایت 

 اجتماعی 

راهبردهای  

هیجانی 

 ناسازگارانه

راهبردهای  

هیجانی 

 سازگارانه

     - افسردگی 

    - 72/0** استرس پس از ضربه 

   - - 41/0** - 49/0** حمایت اجتماعی 

راهبردهای هیجانی  

 ناسازگارانه

**60/0 **56/0 **43/0 - -  

راهبردهای هیجانی  

 سازگارانه

**57/0 - **47/0 - **44/0 **47/0 - - 

 

3. incompatible strategies 

4. adaptive strategies 
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حمایت  مشخ  است    2جدول  با توجه به ضریب همبستگی پیرسون در  

اجتماعی، راهبردهای هیجانی ناسازگارانه و راهبردهای هیجانی سازگارانه با  

همبستگی   انتیاز خ  دهید  بی زنان آسافسردگی و استرس پس از ضربه در  

بینی افسردگی و استرس  پیش . در ادامه به بررسی  (>0p/ 01)  معنادار دارند 

گری راهبردهای هیجانی پس از ضربه بر اساس حمایت اجتماعی با میانجی

  انتیاز خ  دهید  بی زنان آسناسازگارانه و راهبردهای هیجانی سازگارانه در  

 .شودپرداخته می 

 
پیشنهادی  1شکل   استاندارد مدل  از پیش : ضرایب  استرس پس  و  افسردگی  بینی 

اجتماعی حمایت  اساس  بر  میانجی  ضربه  و با  ناسازگارانه  هیجانی  راهبردهای  گری 

 انت یاز خ دهید بیزنان آسراهبردهای هیجانی سازگارانه در 

 

 
جدول  چنان در  شکل    3که  می  1و  اجتماعیشود،  مشاهده  بر    حمایت 

(، راهبردهای هیجانی 05/0p<  ،394/0-  =βراهبردهای هیجانی ناسازگارانه )

( )05/0p<  ،333/0  =βسازگارانه  افسردگی   ،)05/0p<  ،422/0-  =β  و  )

  در زنان آسیب دیده از خیانت (  05/0p<  ،314/0-  =βاسترس پس از ضربه ) 

  8/9و    8/17،  11،  5/15  دارای اثر مستقیم معنادار بوده و توانسته به ترتیب

راهبردهای   دیگر  طرفی  از  کند.  تبیین  را  متغیرها  این  واریانس  از  درصد 

از  05/0p<  ،524/0  =βازگارانه بر افسردگی )هیجانی ناس ( و استرس پس 

دارای اثر مستقیم   در زنان آسیب دیده از خیانت(  05/0p<  ،56/0  =βضربه )

 
1. Bootstrap 

درصد از واریانس این متغیرها    3/31و    4/27  معنادار بوده و توانسته به ترتیب 

،  >05/0pی )را تبیین کند. در نهایت راهبردهای هیجانی سازگارانه بر افسردگ

46/0-  =β( و استرس پس از ضربه )05/0p<  ،33/0-  =β  )  در زنان آسیب

و    4/27  دارای اثر مستقیم معنادار بوده و توانسته به ترتیب   دیده از خیانت

کند  3/31 تبیین  را  متغیرها  این  واریانس  از  کفایت    درصد  تعیین  برای 

ندگی استفاده شد که  های برازبرازندگی مدل پیشنهادی، ترکیبی از شاخ  

پیش از ارائه توضیحات مربوط به جدول  .  ارائه شده است  4نتایج آن در جدول  

یک الگوی مناسب از لحاظ    اشاره به چند نکته ضروری است. از نظر کلی  4

خیشاخ   دارای  باید  برازش  خیهای  نسبت  الیرمعنادار،  درجه  دو  به  دو 

، شاخ  برازش تطبیقی (GFI)، شاخ  نیکویی برازش  3آزادی کمتر از  

(CFI)  ( برازندگی هنجار شده  از  (  NFIو شاخ   ، شاخ   95/0بیشتر 

( یافته  تعدیل  برازش  از  AGFIنیکویی  باالتر  شاخ 90/0(  برازندگی ،    

( مقتصد  از  PCFIتطبیقی  باالتر  افزایشی  50/0(  برازش  شاخ     (IFI)؛ 

کوچکتر    (RMSEA)، و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا  9/0بزرگتر از  

ترین فاکتور قضاوت  باشد. ذکر این نکته بسیار ضروری است که اصلی  09/0از  

  (RMSEA)برازش مدل، توجه به تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا  

 پذیرد. است. چرا که این عامل از تعداد حجم نمونه تاثیر نمی

 

 
شود که در مدل پیشنهادی  مالحظه می  4با توجه به نتایج مندرج در جدول  

ها شاخ  نسبت مجذور خی بر درجه آزادی  تحقیق برای کل نمونه آزمودنی 

(χ2/df  برابر با )برازش    (؛ شاخ  نیکویی3)مقدار مطلوب کوچکتر از    07/2

(GFI  برابر با )(؛ شاخ  نیکویی برازش  95/0)مقدار مطلوب باالتر از    959/0

(؛ شاخ   90/0)مقدار مطلوب باالتر از    925/0( برابر  AGFIتعدیل یافته )

( فزاینده  با  IFIبرازندگی  برابر  از    948/0(  باالتر  مطلوب  (؛  95/0)مقدار 

( توکرلویس  با  IFIشاخ   برابر  از    972/0(  باالتر  مطلوب  (؛  95/0)مقدار 

( تطبیقی  برازندگی  با  CFIشاخ   برابر  از    975/0(  باالتر  مطلوب  )مقدار 

)مقدار مطلوب   963/0( برابر با NFI(؛ شاخ  برازندگی هنجار شده )95/0

از   تقریب  95/0باالتر  خطاب  مجذورات  میانگین  جذر  شاخ   و  (؛ 

(RMSEA  با برابر  از  )  068/0(  این  09/0مقدار مطلوب کوچکتر  است.   )

برازش مناسب مدل پیشنهادی است. حال جهت بررسی یافته های نشانگر 

میانجی  هیجانی   گرینقش  راهبردهای  و  ناسازگارانه  هیجانی  راهبردهای 

انعطاف سازگارانه در رابطه  تاب  شناختی با افسردگی و  پذیری روان آوری و 

از ضربه در   آاسترس پس  بوت    انتیاز خ  دهید  ب ی سزنان  از  نتایج حاصل 

 شود. بررسی می  1استراپ 
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و در نظر گرفتن اینکه صفر در    5با توجه به نتایج آزمون سوبل در جدول  

راهبردهای  گری محدوده باال و پایین نمرات قرار نگرفته است، نقش میانجی 

حمایت   رابطه   در  سازگارانه  هیجانی  راهبردهای  و  ناسازگارانه  هیجانی 

در   ضربه  از  پس  استرس  و  افسردگی  با  آساجتماعی  یید  تا   دهید  بیزنان 

 شود. می

 

 حث و نتیجه گیری ب
اساس    بر  یشناختروان   یهابیآس  بینیارائه مدل پیش پژوهش حاضر با هدف  

اجتماعی در  جانیه  میتنظ  یگریانجی مبا    حمایت  آسی  از    دهید  بیزنان 

ی با  جانیه  میتنظو    صورت پذیرفت. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی  انتیخ

همچنین حمایت    .دارای رابطه معنادار استافسردگی و استرس پس از ضربه  

  ب ی زنان آسی بر افسردگی و استرس پس از ضربه در  جانیه  م یتنظو    اجتماعی

خ  دهید است  انتیاز  معنادار  مستقیم  اثر  نتایج    .دارای  این  بر  بوت  عالوه 

  نشان داد که تنظیم هیجانی سازگارانه و ناسازگارانه در رابطه بین استراپ  

از   ده ید بیزنان آسدر  اجتماعی با افسردگی و استرس پس از ضربهحمایت  

 گری معنادار است. دارای نقش میانجی   انتیخ

معنادار   رابطه  بر  مبنی  پژوهش  این  اول  اجتماعییافته  با    حمایت 

بر   متغیر  این  مستقیم  اثر  همچنین  و  ضربه  از  پس  استرس  و  افسردگی 

زگارانه، افسردگی و اضطراب پس  راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه، ناسا

با نتایج پژوهش پاشکارو و همکاران    انتیاز خ  دهید  بیزنان آسدر    از ضربه

خودمراقبتی 2019) رفتارهای  در  اجتماعی  حمایت  موثر  نقش  بر  مبنی   )

( مبنی بر نقش حمایت اجتماعی بر  2019؛ با یافته گنیلکا و برودا )بیماران

؛ و با گزارش چانکای، شای و ایکسنون  کاهش افسردگی و اضطراب بیماران

( مبنی بر اثر حمایت اجتماعی بر کاهش افسردگی سالمندان همسو  2019)

گفتبود.   باید  یافته  این  تبیین  مقابل    یس ر   یاجتماع  تیحما  در  در 

می   رخدادها  یمنف  یامدها یپ که  .  کندایجاد  صورت  حمابدین    تی وجود 

 یسوء ناش   راتیو تأث  آنان شدهنفس  اعتماد بهافزایش  در افراد باعث    یاجتماع

رفتارهای مرتبو با سالمت  شود افراد  یو باعث م  دهدیرا کاهش م  مشکالتاز  

(. بر این اساس  2019بیشتری را از خود نشان دهد )پاشکارو و همکاران،  

با دریافت حمایت اجتماعی مبتنی بر خانواده و    انتیاز خ  دهی د  بیزنان آس

تر شده و رفتارهای  به سالمت روانی و هیجانی خود حساس دوستان، نسبت  

دهند که این روند  تری را از خود نشان میروانی، هیجانی و اجتماعی سازنده 

نیز با کاهش افسردگی و استرس همراه است. در تبیینی دیگر باید اشاره کرد  

  و  آمیزموفقیت   رویارویی  عوامل  یکی از موثرترین  عنوان  به  اجتماعی  حمایت

  شده   شناخته  زاتنش  شرایو  و  مشکالت خاص  با  افراد  درگیری  زمان  در  آسان

کند )چانکای، شای و ایکسنون،  می  تسهیل  افراد  برای  را  مشکالت  تحمل   و

  دهید  بیزنان آسشود  (. بهبود در تحمل روانی و هیجانی نیز باعث می2019

در مواجهه با مشکالت حاصل از خیانت، صبوری بیشتری از خود    انتیاز خ

نشان داده و پردازش هیجانی و شناختی کارآمدتری را نیز به نمایش گذارند.  

حما گفت  باید  این  بر  میعالوه  سبب  مبتنی  اجتماعی  اعضای  یت  تا  شود 

آن از خود نشان    انتیاز خ  دهید  بیزنان آسخانواده حساسیت بیشتری درباره  

آرامش    انتیاز خ  دهید  بیزنان آسشود تا  دهند. چنین توجهی نیز سبب می

روانی و هیجانی باالتری را تجربه نموده و بر این اساس راهبردهای هیجانی 

 را نیز از خود نشان دهند. سازگارانه بیشتری  

تنظیم هیجانی سازگارانه و    نشان داد کهبوت استراپ  در نهایت نتایج  

شناختی با افسردگی ی روانر یپذانعطاف ی و  آور تاب  ناسازگارانه در رابطه بین

گری  دارای نقش میانجی  انتیاز خ  دهید  بیزنان آسدر    و استرس پس از ضربه

نتایج پژوهش    .معنادار است با  (  1396و همکاران )  پورشریفییافته حاضر 

استرس افراد مبتال به    و  تنظیم هیجانی بر اضطراب، افسردگی  مبنی بر اثر

( نیز  1399و همکاران ) فرهنگیانو همسو بود. عالوه بر این اختالل کندن م 

کاهش پرخاشگری، استرس   به کاهش منجر تنظیم هیجان  اند کهنشان داده 

پرستاران عمومی  سالمت  علیمی   و  طرفی  از  همکاران    شود.   و  دوستی 

  دارای   مادران  افسردگی  و  اضطراب  بر  هیجان   تنظیم   دریافتند که  (1399)

نیز بیان    (1399)دهد. شیبانی و همکاران  ذهنی را کاهش می  توان  کم  فرزند

که  نموده  هیجان  اند  کاهش  تواندمیتنظیم  به  پذیری،  تحریک   منجر 

این در حالی بود که نتایج مالسزا  شود.  افسردگی، اضطراب، استرس نوجوانان  

(2019( همکاران  و  هریویک  و  تنظیم 2018(  که  بود  آن  دهنده  نشان   )

تأثیرگذار   مولفه  یک  عنوان  به  افسردگی  و  اضطراب  کاهش  در  هیجان 

ی کند.  خودنمایی می م ر  ض ا ح ه  ت ف ا ی ن  ی ی ب ت ر  ت ت د ف گ ن  ا تنظیم هیجان باعث    و

گردد افراد بر روی نوع، زمان و چگونگی تجربه هیجان و بیان آن، تغییر  می

هیجان  جسمانی  یا  و  تجربی  و  رفتاری  فرایندهای  شدت  یا  دوره  ها  طول 

زنان  شود تا  (. این فرایند باعث می 2019تغییراتی را اعمال نماید )مالسزا،  

تواند  زا که میزده آسیب جانات آنی و شتاب از بروز هی  انتیاز خ  دهید  بیآس

روان  مشکالت  تشدید  نمایند.  به  خودداری  زند،  دامن  هیجانی  و  شناختی 

زا از راهبردهای  همچنین باید اشاره کرد، افراد در مواجهه با شرایو استرس 

تلقی  و  دیگران  سرزنش  خود،  سرزنش  فکری،  نشخوار  جمله  از  مختلفی 

کند )هریویک  بردهای هیجانی ناسازگارانه استفاده میآمیز به عنوان راهفاجعه

زنان  شود تا  (. در این فرایند نیز تنظیم هیجان سبب می 2018و همکاران،  

گری از بازارزیابی،  ، با بکارگیری راهبردهای خودتنظیمانت ی از خ  دهید بیآس

نشخوار فکری و خوداظهاری منفی جلوگیری کرده و تالش نمایند تا رابطه  

برداشت خانوا با بکارگیری هیجانات و  اجتماعی بهنجار خود را  های  دگی و 

مثبت از خود و دیگران، گسترش داده و با برقراری روابو سازنده مبتنی بر  
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این   بر  عالوه  نماید.  تجربه  را  استری کمتری  و  افسردگی  مثبت،  هیجانات 

هیجان می  تنظیم  آس  شود،سبب  خ  دهید  بیزنان    پذیرش   ضمن  انتیاز 

مثبت خود  ناتهیجا و    یا   و  منفی  هیجانات  فوری  تسکین  دنبال  به  منفی 

ادراکات    توانندنمی   این زنان  اگرچه  دیگر  عبارت  به.  نباشند  آنها  از  اجتناب

  خود   های هیجانیواکنش   شدت  توانندمی  ولی  دهد،  تغییر  را  انتیخحاصل از  

دهند. بر این    تغییر  محیطی  رویدادهای  و  زاهای تنشموقعیت   به  نسبت  را

تنظیم هیجان سبب می تا  اساس  آسشود  این    انتیاز خ  دهید  بیزنان  به 

  هیجانات  با  مقابله  توانایی  آنها  و  هستند  تحمل   قابلها  ادرا  برسند که هیجان

در    انتیاز خ  دهید  بیزنان آسشود که  دارند. این فرایند باعث می   را  منفی

شناختی و شناختی مخرب، هیجان منفی هنگام مواجهه با آثار و عالئم روان 

 خود را مدیریت کرده و افسردگی و استرس کمتری را تجربه نمایند. 

مراجعه کننده    انتیاز خ  دهید  بیزنان آس  به  محدود  تحقیق حاضر  دامنه

بود. عالوه بر این این پژوهش با  تهران    6به مراکز مشاوره خانواده منطقه  

در خانوادگی  تأثیرگذار  متغیرهای  کنترل  عدم  محدودیت    و   اجتماعی، 

همسر  شخصیتی خیانت  بروز  حمایت    در  بر  فرایند  این  نقش  همچنین  و 

  ب ی زنان آسی، افسردگی و استرس پس از ضربه در  جانیه  میتنظ  اجتماعی،

 تصادفی  گیری  نمونه  روشمواجه بود. عالوه بر این در پژوهش    انتیاز خ  دهید

گردید قلمداد  پژوهش  این  محدویت  دیگر  عنوان  به  که  نشد  استفاده  .  نیز 

 سط   در  ها،یافته  پذیریتعمیم  افزایش  منظور  به  شودمی  پیشنهاد  بنابراین

فرهن    و  هااستان   سایر  در  تحقیق  این  هشی،پژو  پیشنهاد با  های  مناطق 

با توجه به نگرش  اجتماعی مختلف در حوزه خیانت،  مختلف  باروهای  و  ها 

  انجام   تصادفی  گیری  نمونه  شده و روش  ذکر  عوامل  کنترل  جنسیت مردان،

توجه به نقش میانجی معنادار    شودمی  پیشنهاد  عملی   سط   در   همچنین.  شود

الزم است که درمانگران بالینی با بکارگیری فنونی همانند    تنظیم هیجانی 

آموزش تنظیم هیجانی، تالش نمایند تا از میزان افسردگی و استرس پس از  

آسدر    ضربه و    انت یاز خ  دهید  بیزنان  بروز  میزان  وسیله  بدین  تا  بکاهند 

 . آنان کاهش یابد در نزد    زای خیانت نیزتشدید عالیم آسیب 
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 . 67-49 ،(4)10 روانشناختی، کاربردی های پژوهش

اثربخشی درمان تنظیم   (.1396)  م.  ،صابری،  .ا  ،، محمدی.م  ،، بختیاری. ح.م  ،امامی ، دوازده .س  ،پورشریفی 

به اختالل  افراد مبتال  افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در  هیجانی بر شدت عالئم، اضطراب، 

 .110-100(، 2)8، پوست و زیباییو. مجله کندن م

ش رفتاری و آموز-مقایسه اثربخشی درمان شناختی(.  1399. )م   نریمانی،  و  ،. ن  میکاییلی، و  ،.ح شیبانی،

تحریک  بر  هیجان  دارای تنظیم  نوجوانان  هیجانی  تنظیم  و  استرس  اضطراب،  افسردگی،  پذیری، 

 . 50-41(، 2)12. مجله روان شناسی بالینی، اختالل بدتنظیمی خلق مخرب

ادرا  شده و   یاجتماع  تیحما  ،ی رابطه شادکام  (.1397)  س.  ی،آقاجان   .،ن  ی،ل ییکایم  .،ر.ح  ،فردیصمد

 .81-75(، 6)6 ی،. روان پرستارنیزوج نیدر ب یجنس  ادی عزت نفس با اعت

 بر  عاطفی  طالق  بینیپیش  برای  مدلی(.  1398. )ع  آقایوسفی،   ،. و  فرزاد،  ،.ح  پاشاشریفی،  ،.ل  عالقبند،

  تنظیم   میانجیگری  با  خواهی  هیجان  و  زندگی  کیفیت  ای،مقابله   هایسبک   عاطفی،  سواد  مبنای

 .402-388 ،(1)62 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله. هیجان

 مدل   مبنای  بر  هیجان  تنظیم  آموزش  اثربخشی(.  1399. )ش   فر،  شجاعی  ،. ف  جنگی،  ،.ف   دوستی،  علی

  روانشناسی .  ذهنی  توان  کم  فرزند  دارای  مادران  افسردگی  و  اضطراب  هیجان،  تنظیم  بر  گراس

 . 80-69 ،(1)7 خانواده،

  بر  متقابل   رفتار  تحلیل  روش  به  درمانگری  گروه  اثربخشی(.  1397. )ر  جهرمی،  قربان  ،. ن  همدانی،  فاضل

  علوم   مجله.  همسر  خیانت  از  دیده  آسیب  زنان  زناشویی  صمیمیت  و  هیجان  شناختی  جویینظم

 .  753-745 ،(70)17 روانشناختی،

(. تاثیر آموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی 1395آزاد، م.، فرهادی، ط.)اصلیفتحی، ا.، حاتمی ورزنه، ا.،  

(، 3)12های نوین تربیتی،  آموزان پسر دوره دوم متوسطه. اندیشه بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش 

110-130 . 

ش اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاه   (.1399)  و.  ،، احمدی. ز  ،میهن دوست  .،س  ،فرهنگیان 

-53(، 4)9، فصلنامه مدیریت پرستاری. پرخاشگری، استرس شغلی و سالمت عمومی در پرستاران

63. 

ن.) فرخی،  و  ح.،  احدی،  ش.،  جمال،  بنی  آ.،  راهبردهای 1391کاظمی،  آموزش  اثربخشی  بررسی   .)

( و مشکالت روان PTSDرفتاری در کاهش عالیم اختالل استرس پس از ضربه ثانویه )  -شناختی

به  شناخت مبتال  جانبازان  پزشکی    PTSDی همسران  علوم  مجله  تحملیل،  از جن   ناشی  مزمن 

 . 122-129(، 2)22دانشگاه آزاد اسالمی، 

 علی   رابطه  مدل  مقایسه  و  آزمون(.  1398. )غ  رجبی،  ،. م  ییالق،  شهنی  ،.س  بیرگانی،  پور  عالی  ،.غ  کاویانی،

  تحصیلی   خودکارآمدی  گری  میانجی  با  تحصیلی  عملکرد  و زندگی  کیفیت  با  شخصیتیهای  ویژگی 

 35)10  شناختی،  روان  مدلهای  و  روشها.  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  دانشجویان  در  هیجان  تنظیم  و

)، 81-99  . 

 اختالل   هاینشانه   اساس  بر  همسران  تعارض  حل  راهبردهای  بینیپیش(.  1399. )س  کوالییان،  ،. ح  کریمی،

 .  24-13 (،3)12, بالینی  شناسی روان . هیجان تنظیم گری واسطه  با مرزی شخصیت

  تنظیم   بهبود  بر  اجرا  هنر  بر  مبتنی  درمانی  گروه  اثربخشی(.  1398. )ع  محمدی،  زاده  و  ،. س  گلستانی،

.  زناشویی  خیانت  از  دیده  آسیب  زنان  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  عالیم  تقلیل  و  هیجانی

 .  211-197 ،(58)15 پژوهی، خانواده

نیا، راد، گ.، حاج حسینی، م.، الالمعلی لواسانی، م.، س هر، ش.، و قربانی مهدوی، ع.، گلستانی، ع.، همتی 

( افزا  یاثربخش(.  1398ف.  بر  مسئله  حل  مهارت  راهبردها  یاجتماع   یسازگار  شیآموزش   ی و 

.170-157(، 33)16شناسی تربیتی، . مجله مطالعات روان کودکان طالق یمی خودتنظ
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