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 چكيده

میت کرد اما آیا از طریو تعامل صمیتوان سازگاری زناشویی را پیش بینی مطالعات نشان داده است که از طریو صمیمیت زناشویی میزمينه: 

 سطوح بینیشپی هدف پژوهش حاضرهدف: ؟ تری از سازگاری زناشویی دست یافتتوان به پیش بینی دقیوزناشویی و دشواری تنظیم هیجان می

از  زوج 82 تعداد ود.روي این پژوهش همبستگی بروش:  بود. صمیمیت زناشویی و دشواری تنظیم هیجان اساس متغیرهای بر زناشویی سازگاری

ناشویی های سازگاری زاز آنها خواسته شد که به پرسشنامه زوجینی که به مراکز مشاوره شهر شاهرود مراجعه نمودند، در این پژوهش شرکت کردند.

ها از همبستگی تحلیل داده ( را تکمیل کنند. برای2112) گرتز و رومر ( و دشواری تنظیم هیجان2110، صمیمیت زناشویی باگاروزی )(0181) یراسپان

 بینیپیش قابل تنظیم هیجان زناشویی و صمیمیت سازگاری زناشویی توسط که داد نشان پژوهش نتایج ها:يافته و رگرسیون گام به گام استفاده شد. 

های یجانهکند. عدم پذیري می ایفا سازگاری زناشویی نسبت به صمیمیت زناشویی بینیسهم بیشتری در پیش های آنبود. تنظیم هیجان و مؤلفه

 جان وهای دشواری تنظیم هیمنفی، دشواری در مهار رفتارهای تکانشی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش و فقدان آگاهی هیجانی از مؤلفه

 سازگاری زناشویی ایفا بینیهای صمیمیت زناشویی سهم بیشتری در پیشتفریحی از مؤلفه -صمیمیت عاطفی، روانشناختی، جنسی، اجتماعی 

توان نتیجه گرفت که زوجینی که صمیمیت زناشویی باالتری داشته و توانایی های پژوهش میبر اساس یافته گيری:نتيجه (.>10/1pکنند )می

 هیجان تنظیم اریشود، صمیمیت زناشویی، زناشویی سازگاری واژه كليدها: .بیشتری در کنترل هیجانات دارند، سازگاری زناشویی بیشتری دارند

Background: studies have shown that marital intimacy can predict marital adjustment, but can more 

accurate prediction of marital adjustment  be achieved through marital intimacy  interaction and deficit 

emotion regulate?Aims: The purpose of the present study was to predict marital adjustment levels based 

on variables of marital intimacy and emotion regulation difficulty. Method: the method of this study was 

correlation. For this purpose, 72 couples who referred to counseling centers in Shahroud participated in 

this study. They were asked to complete the Spanier Marital Adjustment Questionnaires (1976), Marital 

Intimacy (2001), and Gertz & Romer (2004) Deficit emotional regulate scale. stepwise regression and 

correlation were used for data analysis. Results: The results showed that marital adjustment was 

predictable by marital intimacy and emotion regulation. Emotion regulation and its components play a 

greater role in predicting marital adjustment than marital intimacy. nonacceptance of negative emotions, 

controlling impulsive behaviors, limited access and lack of emotional awareness of components Deficit 

emotional regulate and emotional, psychological, sexual, social, and recreational intimacy (p<0/01). 

Conclusions: Based on these findings, it can be concluded that couples who have higher marital intimacy 

and are more able to control emotions have more marital adjustment. Key words: Marital adjustment, 

Marital intimacy, Deficit emotional regulate 
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 مقدمه

خانواده به عنوان یك واحد اجتماعی با ازدواج دو نفر شکل 

گیرد. همه همسران زندگی زناشویی خود را با این امید آغاز می

و شادمانه زندگی کنند که عمری را در کنار یکدیگر صمیمی می

زندگی مشترکی  ها،گذرد که در برخی از زوجدیری نمیکنند؛ اما 

شود که با تفاهم و توافو آغاز شده است به تنش و تعارض منتهی می

ها درصد ازدواج 01تا  21(. ساالنه 0313)اصغری گنجی و نوابی نژاد، 

در ایران  (.2108، 0شود )انجمن روانشناسان امریکابه طالق منجر می

ازدواج یك  3/2در مقابل  0312سال ماه اول  1ی هاازدواجنیز در 

ورزنه، اسمعیلی، فرحبخش و برجعلی، طالق ثبت شده است )حاتمی

؛ چن، تاناک، 2110(. مطالعات زیادی )برادول و الیت، 0310

( به بررسی 0378؛ خمسه و حسینیان، 2118هیرامورا و شیکای، 

اند و در اختهمتغیرهایی مرتبط با ناخشنودی و عدم تفاهم زوجین پرد

های دیگری، به عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی توجه پژوهش

 احساس یك آن در که است حالتی 2زناشویی سازگاری شده است.

 و ازدواجشان به نسبت شوهر و زن در و شادکامی رضایت از کلی

 یك زناشویی زندگی در سازگاری .دارد وجود یکدیگر به نسبت

 (،2102جونیور،  و امیمناست ) تغییر درحال و مستمر فرآیند

 بلکه نیست، زندگی در مشکل نداشتن معنای به سازگاری زناشویی

 حل آنهاست توانایی و مشکالت با شدن سازگار ظرفیت به معنای

 فعال یك فرآیند زناشویی سازگاری (.2117بنسهوف،  و )ماداتیل

 هاینقش کردن و پیدا زمان گذشت با زوجین آن اساس بر که است

 را آن و کنندمی درک خود را مختلف وظایف خانواده، در جدید

 رضایت مهم هایاز همبسته یکی رابطه یك در پذیرند. سازگاریمی

 سازگاری که دهندمی نشان تحقیقات .آیدمی حساب به زندگی از

 افراد ازدواج از که سالیانی طی زندگی از و رضایت زناشویی

 دیگر طرف مانند. ازمی باقی باهم همبسته گذرد همچنانمی

 رضایت افزایش سبب تواندمی زوجین از یك هر سازگاری زناشویی

 (.2103یوبالکر،  و ویسمن )به، شود دیگری از زندگی

 متغیرهای تعامل نتیجه زمان در هر زوج یك زناشویی سازگاری

 دهدمی قرار ت ثیر تحت را آنها که رابطه است شرایطی و متعدد

(. 2110 تینگل، و ماداتیل مایرز، ؛2111 وتامسون، هیندین )باچراچ،

 روانی، مانند عوامل عواملی که اندداده نشان بسیاری تحقیقات

                                                           
1. American Psychological Association 
2. marital adjustment 

 میزان بر شناختی افراد جمعیت هایویژگی و فردی اجتماعی،

 بشارت، ؛2100 ،اولسون ( گذاردمی ت ثیر آنها زناشویی سازگاری

 (.0312همکاران،  و بشارت ؛0310

های میان فردی، متغیر صمیمیت زناشویی به عنوان در بین ویژگی

یکی از عوامل مؤثر بر روابط زناشویی مطرح است )دول و شرودر، 

(. به اعتقاد خانواده درمانگران از جمله عوامل مؤثر در کاهش 2110

میزان جدایی و افزایش سازگاری زناشویی، حفظ و ارتقای ساختار 

د روابط همسران و بهبود صمیمیت زناشویی است خانواده، بهبو

 (.2102)مارگوریت، زیمرجمبك و بویسالرد، 

یا  عاشقانه شخصی روابط و تشابه نزدیکی، یك صمیمیت

 از عمیو و درک شناخت مستلزم که است دیگر شخص با هیجانی

 با آنها تشابه نشانه که است و احساساتی افکار بیان طور همین و فرد

 ازدواج در صمیمیت (. میزان2101)البریکیو و ویزمن،  است یکدیگر

 .تاس محکم ضروری خانوادگی و زناشویی ارتباطات داشتن برای

صمیمیت را باید محصول یك جریان رشد در رابطه دانست؛ فرایندی 

تر یابد. بیششود و بعد از آن نیز ادامه میکه قبل از ازدواج شروع می

ئه شده شامل رفتارهای دلبستگی، هایی که از صمیمیت اراتعریف

ارضای نیازها و دلبستگی هیجانی است. صمیمیت به عنوان توانایی 

عاریف شود. اینگونه تارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می

د فردی ای از رشمبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه

میمیت را ار کند. صدست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقر

توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که می

خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت و قابلیت شخص در جهت 

مفهوم رایج از  (.2108 صمیمیت، بسیار ضروری است )گاتمن،

 ها وگذاری ارزيصمیمیت، میزان نزدیکی با همسر، به اشتراک

ی مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و هایتفعالها، یدها

رفتارهای عاطفی نظیر نوازي کردن است. سازگاری زناشویی 

هایی که میزان صمیمیت باالتری دارند، بیشتر باشد. تواند در زوجمی

ر قابلیت بیشتری د هایی که صمیمیت باالتری دارند،در واقع زوج

یجه خود، دارند و در نتمواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه 

یك، کنند )پاتررضایت و سازگاری زناشویی باالتری را تجربه می

 (.2118، 3سلز، گیوردنو و تالرود

ای روابط صمیمانه شامل مشارکت نزدیك و توقع داشتن رابطه

3. Patrick, Sells, Giordano & Tollerud 
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(. صمیمیت شامل 2111 یابد )اولسون و دفرین،است که تداوم می

ادتمند ساختن دیگری، احساس نزدیکی، دغدغه متقابل برای سع

داشتن احساس اعتماد و امنیت، صداقت و باز بودن و حمایت متقابل 

(. به نظر 2111باشد )ویکس، جرالد، فیفه و استفان، از یکدیگر می

( صمیمیت واقعی فرآیندی تعاملی است که از 2110باگاروزی )

چندین مؤلفه مربوط به هم تشکیل شده است و هسته اصلی این 

شناخت، فهم و پذیري فرد مقابل، همدلی با احساسات او و  فرآیند،

 باشد.همتای وی نسبت به جهان میقدرشناسی از دیدگاه بی

 زناشویی سازگاری سطو بینیپیش با رابطه در که دیگری عامل

 بخشجان پدیده هیجان .است 0هیجان تنظیم دارد، اهمیت زوجین

 لحظات و فقر و غنا روزانه، تجارب هاینشیب و فراز اساس و زندگی

 هستند مهم هاهیجان که است آشکار. است انسان حیات ماندنی یاد به

 مکمل آنها همچنین. کنندمی بازی ما زندگی در مهمی بسیار نقش و

هستند م مه ما بقای برای و هستند شخصی روابط و موفقیت سالمتی،

 حد تا روانشناختی سازگاری و تطبیو(. 2111 اولسون و دفرین،)

 در تردید بدون ارتباط درهمین. دارد بستگی هاهیجان تنظیم به زیادی

 "دشواری تنظیم هیجان" برای زیادی هایزمینه روزمره زندگی

 متیسال برای تکالیف مهمترین از کیی تنظیم هیجان و دارد وجود

 آسچر،)است  زناشویی روابط در ویژه به روانشناختی و جسمی

 در منفی و مثبت هایهیجان مدیریت مستلزم هاهیجان تنظیم(. 2101

 هیجان کاربرد نهایت، دراست.  فعلی شرایط مبنای بر دیگران و خود

 شخصی مشکالت کردن حل جهت در خلو از فرد استفاده عنوان به

 دیمیترویچ، و اربن کپیتانی، بلیز، کان،)شود می تعریف شخصیبین و

 (.0312نورباال،  و تجریشی زاهدی بشارت، از نقل به ؛2101

روابط صمیمی زمینه بروز تجارب هیجانی زوجین را فراهم 

دهد. آورند و این تجارب هیجانی، ماهیت رابطه آنها را شکل میمی

ارزیابی زوجین از شریك زندگی خود و  این روابط صمیمی متقابل،

، دهند )شوبی و رندالقرار می ت ثیرتجارب آنها از روابطشان را تحت 

توانند به شکل پایدار در روابط میان می 2ی هیجانیهامهارت (.2100

زوجین و رضایت زناشویی آنان مؤثر باشند. اگر تالي های فرد برای 

تنظیم هیجان با موفقیت همراه باشد، زوجین حالت مالیمتری از 

ر آنها یاری مؤثرتکنند که به ارتباط انگیختگی هیجانی را تجربه می

رساند و به احتمال قوی به حل و فصل اساسی اختالفات خود می

                                                           
1. emotion regulation 

دست پیدا کنند. در مطالعات انجام شده در مورد تعامالت زناشویی، 

های منفی زوجین هنگام بروز استرس کاهش عواطف و هیجان

بینی کننده سازگاری زناشویی طی زمان شود )گاتمن، تواند پیشیم

یاد ز نسبتاً( نیز نشان دادند که ابراز 2101ن و لوینسون )گاتم(. 2108

های منفی، زمان های مثبت در مقابل هیجانعواطف و هیجان

های زناشویی، باعث رضایت زناشویی بیشتری ها و درگیریاسترس

ر تمایل فرد به اینکه ب) شود. از طرفی، سکون هیجانیدر زوجین می

هایی واریها و دشبا بروز پریشانی یك حالت عاطفی منفی باقی بماند(

 .در زندگی زناشویی افراد همراه خواهد بود

ابراز متقابل عواطف منفی یعنی زنجیرهای که پاسخ هیجانی منفی 

ان گیرد، به عنویك فرد در پاسخ به عواطف منفی همسر او قرار می

گذارترین عوامل مرتبط با ظهور نارضایتی در روابط ت ثیریکی از 

 (.2108یی شناخته شده است )گاتمن، زناشو

 با اندشواری تنظیم هیج بین که است داده نشان تحقیقات نتایج

 دارد. وجود رابطه هیجانی هایمهارت و صمیمیت سازگاری،

 طور به تواندمی هیجانی هایمهارت است داده نشان نتایج همچنین

 باشد و مؤثر زناشویی سازگاری و همسران میان روابط در پایدار

 زناشویی رضایت و صمیمیت با معناداری رابطه هیجانی هایمهارت

 .(2118کوردوا،  و میرجا)است  داده نشان

ی در زمینه ارتباط عوامل اگستردهدر چند سال اخیر مطالعات 

توان مختلفی با سازگاری زناشویی انجام شده است که بطور مثال می

افسردگی و سازگاری و رضایت از مطالعات انجام شده در زمینه 

-ها )پالمر (؛ هیجان2102زناشویی )دنتون، ویترنبرگ و گلدن، 

(؛ دلبستگی )نامن، پاپس، مکنین و 2100اولسن، گلد و وولی، 

(؛ 0110؛ روابط جنسی )مکپی، جانسون و وندروی، (2110جانسون )

( نام برد، 2101و تعارضات زناشویی )گرینبرگ، واروار و مالکوم، 

ی آن است و به هامؤلفهما اکثر آنها در زمینه رضایت زناشویی و ا

ارتباط بین سازگاری زناشویی با صمیمیت زناشویی و تنظیم هیجان و 

پرداخته نشده است. با توجه به مطالب مطرح شده  آنهاهای مؤلفه

 زناشویی سطوح سازگاری بینیهدف پژوهش حاضر، بررسی پیش

بود.  زناشویی و دشواری تنظیم هیجانصمیمیت  اساس متغیرهای بر

. رابطه بین 0زیر پرداخته شده است:  سؤاالتبنابراین به آزمودن 

بیین های آن چگونه تسازگاری زناشویی با صمیمیت زناشویی و مؤلفه

2. emotional skills 
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. رابطه بین سازگاری زناشویی با دشواری تنظیم هیجان و 2شود؟ می

بینی کدامیك از پیش . قدرت3شود؟ های آن چگونه تبیین میمؤلفه

آن در  هایها صمیمیت زناشویی، دشواری تنظیم هیجان و مؤلفهمتغیر

 سازگاری زناشویی بیشتر است؟

 روش

 رودشمارمی به همبستگی -توصیفی  نوع از حاضر پژوهش طرح

 شود.می پژوهش تحلیل اهداف برحسب متغیرها بین رابطه آن در که

از زوجینی که به مراکز مشاوره شهر شاهرود مراجعه  زوج 82 تعداد

 نوع از هایپژوهش در نمودند، در این پژوهش شرکت کردند.

 رابطه، چگونگی بیان برای نفر 01 نمونه حجم حداقل همبستگی،

 (.0310 ،دالور ( دارد ضرورت

شده  در دسترس استفاده گیرینمونه روي در این پژوهش از

بین تمام زوجینی که در شش ماهه دوم  بدین صورت که از .است

 روانشناسی و مشاوره خدمات مرکز سه به در شهر شاهرود 0311سال 

ی تخصصی مراجعه هاکمكخانواده برای دریافت  و افو آرامش،

داشتند، انتخاب  مطالعه را به ورود شرایط که زوج 31کردند، تعداد 

ری زناشویی های سازگاشدند و از آنها خواسته شد که پرسشنامه

( و دشواری 2110، صمیمیت زناشویی باگاروزی )(0181) یراسپان

 ( را تکمیل کنند.2112) گرتز و رومر تنظیم هیجان

 در شرکت برای فرد تمایلگروه نمونه شامل:  به ورود شرایط

حداقل دو سال نبودن،  طالق متقاضی ها،پرسشنامه تکمیل و پژوهش

سال، میزان تحصیالت  37-21 ینزوجزندگی مشترک، دامنه سنی 

میانگین و انحراف استاندارد سن و ازدواج اول بود.  دیپلم و باالتر

و سن زنان به  28/0و  11/32کنندگان مرد به ترتیب برابر با شرکت

درصد از مردان  12/21همچنین  بود. 12/2و  08/21ترتیب برابر با 

درصد دارای مدرک تحصیلی  72/37دارای مدرک تحصیلی دیپلم،

درصد نیز دارای میزان تحصیالت باالتر  11/00تر و یینپالیسانس و 

درصد از زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  0/22اند. از لیسانس بوده

 30/7تر و درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین 12/21

یانگین م اند.درصد نیز دارای میزان تحصیالت باالتر از لیسانس بوده

 بود. 12/2و  28/2و انحراف استاندارد مدت ازدواج به ترتیب برابر با 

 ابزار

آیتم است که  32: این مقیاس دارای 0مقیاس سازگاری زناشویی

                                                           
1. Spanier Dyadic Adjustment Scale 

( به منظور بررسی کیفیت سازگاری زناشویی 0181توسط اسپانیر )

دهد که این مقیاس چهار بُعد ده است. تحلیل عاملی نشان میتهیه ش

سنجد. این چهار بُعد عبارتند از: رضایت زناشویی، همبستگی را می

نمره کل مجموع تمام  زناشویی، توافو زناشویی و ابراز محبت.

است. نمرات باالتر نشان دهنده رابطه بهتر است.  000تا  1بین  سؤاالت

و یا کمتر از آن باشد، ناسازگار تلقی  010 افرادی که نمره آنها

بر اساس  سؤاالت پاسخ دهی و نمره گذاری (.0371شوند )ثنایی، می

شود که گزینه مخالفت همیشگی نمره صفر مقیاس لیکرت انجام می

شود. برای افزایش لحاظ می 0تا گزینه توافو همیشگی که نمره 

ها به صورت مثبت و تعدادی به قابلیت اعتماد آن، تعدادی از سؤال

اند. نمره میانگین کل این مقیاس برای افراد صورت منفی طراحی شده

 بود. 8/81 هامطلقهو برای  7/002مت هل 

از همسانی درونی قابل  11/1نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ  

های رضایت توجهی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس

و  11/1 ییزناشو، توافو 70/1، همبستگی زناشویی 12/1 ییزناشو

شده است. در پژوهش شارپلی و کروس  گزاري 83/1محبت ابراز 

گزاري شد. در ایران نیز  11/1( قابلیت اعتماد مقیاس یادشده 0172)

دراین مقیاس دست یافتند  10/1پژوهشگران به همسانی درونی 

(. در این پژوهش درستی مقیاس با استفاده 0370)مالزاده و همکاران، 

 بدست آمد. 71/1از روي آلفای کرونباخ 

 20ه دارای : این پرسشنام2پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی

باشد که هدف آن ای تکمیل عبارت میدرجه 01 یاسمقدر  سؤال

)صمیمیت عاطفی، روانشناختی،  ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی

یحی( تفر -عقالنی، جنسی، بدنی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی 

مشخص  01تا  0از عدد  سؤالگویی آن در هر باشد. طیف پاسخمی

تیاجی به محاسبه امتیاز هر گزینه ندارد. گردیده است و لذا، اح

به هیچ وجه چنین  "به معنای  0بندی شده از ها به شکلی رتبهآزمودنی

ه ب "نیاز بسیار زیادی وجود دارد "به معنای 01تا  "چیزی وجود ندارد

و در بعد صمیمیت  01دهند. باالترین نمره در هر بعد هر نیاز پاسخ می

جمع امتیازات هر بعد )به جز بعد صمیمیت باشد. حاصل می 11معنوی 

خواهد بود. در بعد صمیمیت عاطفی این  01تا  0ای از عاطفی( نمره

خواهد بود. نمرات باالتر در یك بعد حاکی از نیاز  11تا  1نمره از 

بیشتر پاسخ دهنده به آن بعد از صمیمیت از طرف همسر خود خواهد 

2. Martial Intimacy Needs Questionnaire (MINQ) 
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 بود.

( ترجمه شد. برای تعیین 0372این پرسشنامه توسط اعتمادی ) 

درستی محتوی آن، پرسشنامه در اختیار پانزده نفر از استادان رشته 

مشاوره و پانزده زوج قرار گرفت. پس از اصالح نهایی، پرسشنامه بر 

زوج اجرا شد و ضریب قابلیت اعتماد کل پرسشنامه با روي  31روی 

خمسه و  ای دیگربه دست آمد. در مطالعه 13/1آلفای کرونباخ 

(، در تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه با روي 0378حسینیان )

، 71/1بازآزمایی، ضریب آلفای کرونباخ را برای صمیمیت عاطفی 

، صمیمیت 70/1، صمیمیت عقالنی 72/1صمیمیت روانشناختی 

، 81/1، صمیمیت زیباشناختی 71/1، صمیمیت فیزیکی 10/1جنسی 

برای  و 10/1صمیمیت معنوی ، 00/1تفریحی  -صمیمیت اجتماعی 

گزاري دادند. افزون بر آن، جهت تعیین درستی  72/1صمیمیت کل 

آزمون، این پرسشنامه همراه با پرسشنامه صمیمیت زناشویی، همزمان 

زوج پاسخ داده شد، که ضریب همبستگی بین نتایج دو  31به وسیله 

است )خمسه و  10/1آزمون صمیمیت، بیانگر همبستگی معنادار 

مقیاس با استفاده از  (. در این پژوهش قابلیت اعتماد0378حسینیان، 

 بدست آمد. 82/1روي آلفای کرونباخ 

: مقیاس دشواری تنظیم (DERS)0دشواری تنظیم هیجان مقیاس

ای است گویه 31( یك ابزار 2112؛ گرتز و رومر، DERS)هیجان )

نج های پکه سطوح نقص و نارسایی تنظیم هیجانی فرد را در اندازه

)تقریباً همیشه( در شش زمینه به شرح  0)تقریباً هرگز( تا  0ی از ادرجه

، دشواری در انجام 2های منفیسنجد: عدم پذیري هیجانزیر می

مواقع درماندگی، دشواری در مهار رفتارهای  3رفتارهای هدفمند

مواقع درماندگی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش  2تکانشی

. از 8، و فقدان شفافیت هیجانی1، فقدان آکاهی هیجانی0تنظیم هیجان

مجموع نمره شش زیر مقیاس آزمون، نمره کل فرد برای دشواری 

ا هشود. نمره بیشتر در هر یك از زیرمقیاستنظیم هیجان محاسبه می

های یژگیوشتر در تنظیم هیجان است. و کل مقیاس، نشانه دشواری بی

ی هانمونهروانسنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در 

یید قرار ت (، مورد بررسی و =n 813( و غیربالینی )=n 078بالینی )

                                                           
1. Deficit emotional regulate scale 
2. nonacceptance of negative emotions 
3. difficulties engaging in goal-directed behaviors 
4. difficulties controlling impulsive behaviors 
5. limited access to effective emotion regulation strategies 
6. lack of emotional awareness 

مقیاس دشواری  1افتراقی(تشخیصی )و  7درستی همگرایی اند.گرفته

) 01تنظیم هیجان از طریو اجرای پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

( و فهرست عواطف مثبت 2111؛ گارنفسکی و کرایج، 0312بشارت، 

( در مورد 0177؛ واتسون، کالرک و تلگن، 0378) بشارت، 00و منفی

ی مختلف از دو گروه بالینی و غیربالینی محاسبه شد و مورد هانمونه

در این پژوهش قابلیت  (.0371،0313)بشارت، ر گرفت یید قرات 

 بدست آمد. 72/1اعتماد مقیاس با استفاده از روي آلفای کرونباخ 

 توصیفی های تحلیلروي و هاشاخص ها،داده آماری تحلیل در

 اطالعات تحلیل توصیفی شد: استفاده زیر شرح به استنباطی و

 حداقل نمره، شامل هاپرسشنامهدر  هاآزمودنی نمرات و دموگرافیك

 استفاده استاندارد. انحراف و میانگین درصد، فراوانی، نمره، حداکثر

و  متغیرها بین رابطه بررسی برای پیرسون های همبستگیروي از

 بر اساس مالک متغیرهای بینیپیش برای گام به گام رگرسیون

 پژوهش. بینپیش متغیرهای

 هايافته

 هایبرحسب نمره را هاآزمودنی آماری هایمشخصه 0 جدول

صمیمیت زناشویی و دشواری تنظیم هیجان و  سازگاری زناشویی،

 .دهدمی نشان آنهاهای مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. lack of emotional clarity 
8. convergent 
9. discriminant 
10. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
11. Positive and Negative Affect Schedule 
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نمره سازگاری  برحسب هاآزمودنی نمره استاندارد انحراف و . میانگین0جدول

 آنهاهای مؤلفهصمیمیت زناشویی و دشواری تنظیم هیجان و  زناشویی،

 M SD متغییر

03/022 سازگاری زناشویی  08/00  

11/33 صمیمیت عاطفی  33/2  

87/37 صمیمیت روانشناختی  80/3  

07/23 صمیمیت عقالنی  70/2  

17/31 صمیمیت جنسی  01/3  

12/38 صمیمیت فیزیکی  80/3  

80/30 صمیمیت معنوی  28/3  

23/22 صمیمیت زیبایی شناختی  01/2  

21/33 اجتماعی - تفریحیصمیمیت   22/2  

20/20 کل صمیمیت   28/08  

13/02 عدم پذیري  20/2  

33/02 رفتار هدفمند دشواری  20/2  

21/02 دشواری در مهار رفتارهای تکانشی  33/2  

08/00 فقدان آگاهی هیجانی  12/3  

01/01 دسترسی محدود  30/2  

21/1 عدم وضوح هیجانی  21/2  

80/71 کل دشواری تنظیم هیجان  13/00  
 

 

صمیمیت زناشویی  ،با سازگاری زناشویی رابطه بررسی به منظور

 همبستگی ضریب از آنهاهای مؤلفهو دشواری تنظیم هیجان و 

 شده گزاري 2 جدول در هانتایج همبستگی شد. استفاده پیرسون

با سازگاری  صمیمیت زناشویی بین دهدمی حاصل نشان است. نتایج

و بین دشواری تنظیم هیجان با  معنادار و مثبت همبستگی زناشویی

دارد. همچنین بین  سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود

های صمیمیت عاطفی، روانشناختی، عقالنی، جنسی، معنوی و مؤلفه

، 22/1، 82/1، 10/1، 83/1، 70/1تفریحی به ترتیب با  - اجتماعی

دارد. همچنین  معنادار تمثب زناشویی همبستگی سازگاری ، با80/1

های منفی، دشواری در انجام های عدم پذیري هیجانمؤلفهبین 

رفتارهای هدفمند مواقع درماندگی، دشواری در مهار رفتارهای 

تکانشی مواقع درماندگی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش 

ه ب تنظیم هیجان، فقدان آگاهی هیجانی، و فقدان شفافیت هیجانی

، با -82/1، -88/1، -70/1، -78/1، -87/1، -71/1با ترتیب 

 نتیجه دارد. در سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود

 .شوندمی ییدت  پژوهش پژوهش سؤاالتها و فرضیه

 

 آنهاهای هیجانی و مؤلفهصمیمیت زناشویی و تنظیم  نمره سازگاری زناشویی، برحسب هاآزمودنی نمره استاندارد انحراف و . میانگین2جدول

 1 7 8 1 0 2 3 2 0 متغییر

         0 سازگاری زناشویی 0

        0 **703/1 صمیمیت عاطفی 2

       0 **122/1 **830/1 روانشناختی 3

      0 812/1 **123/1 **108/1 عقالنی 2

     0 *082/1 **002/1 **782/1 **828/1 جنسی 0

    0 *212/1 **810/1 328/1 **110/1 202/1 فیزیکی 1

   0 *280/1 *220/1 **110/1 *022/1 **872/1 *223/1 معنوی 8

  0 **100/1 **110/1 **122/1 **831/1 **182/1 **820/1 320/1 زیبایی شناختی 7

 0 221/1 **108/1 **822/1 **133/1 **787/1 **771/1 **723/1 **800/1 اجتماعی - تفریحی 1

 **170/1 **708/1 **878/1 **112/1 *822/1 **702/1 **887/1 **721/1 **111/1 صمیمیتکل  01

 **-108/1 **-118/1 *-278/1 -378/1 -230/1 *-020/1 *-020/1 **-818/1 **-718/1 عدم پذیري 00

 **-811/1 **-801/1 *-223/1 *-278/1 -280/1 **-180/1 **-800/1 **-112/1 **-878/1 رفتار هدفمند دشواری 02

 **-720/1 **-802/1 -320/1 **-178/1 *-020/1 *-022/1 **-718/1 **-770/1 **-782/1 دشواری در مهار رفتار تکانشی 03

 **-008/1 **-028/1 *-210/1 **-878/1 **-132/1 *-220/1 **-120/1 **-833/1 **-700/1 فقدان آگاهی هیجانی 02

 **-178/1 *-208/1 -311/1 *-070/1 *-221/1 *-020/1 **-733/1 **-820/1 **-882/1 دسترسی محدود 00

 **-138/1 **-118/1 -210/1 -300/1 *-023/1 *-012/1 **-810/1 **-878/1 **-822/1 عدم وضوح هیجانی 01

 **-827/1 **-137/1 -320/1 **-012/1 *-238/1 **-110/1 **-800/1 **-731/1 **-710/1 کل دشواری تنظیم هیجان 08

 

10/1p<** 10/1p<* 

قدرت پیش  که این بود شد مطرح پژوهش این در که پرسشی

تر های آن در سازگاری زناشویی بیشها و مؤلفهبینی کدامیك از متغیر

ختی یرهای صمیمیت فیزیکی و زیبایی شنامتغاز آنجائیکه بین  است؟

با سازگاری زناشویی رابطه معنادار به دست نیامد، این دو عامل در 
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 مشاهده 3جدول  در که معادله رگرسیون وارد نشدند. همانطور

بر اساس  سازگاری زناشویی گام به گام رگرسیون نتایج شود،می

آنها های مؤلفهدشواری تنظیم هیجان و  صمیمیت زناشویی، متغیرهای

هریك از متغیرهای صممیت زناشویی و دشواری  است آن بیانگر

تنظیم هیجان سهم معناداری در تبیین سازگاری زناشویی دارند 

(10/1p< .)27%  از واریانس تغییرات سازگاری زناشویی با متغییر

با متغیر دشواری تنظیم هیجان  %82( و 2R= 27/1صمیمیت زناشویی )

(82/1 =2R) ابل تبیین است. بنابراین متغیر دشواری تنظیم هیجان ق

 متغیرهای بین سهم بیشتری در تبیین سازگاری زناشویی دارد. از

کنترل  سازگاری زناشویی عوامل رگرسیون در به تحلیل واردشده

( و عدم پذیري هیجان 2R= 10/1(، فقدان آگاهی )2R= 81/1تکانه )

(10/1=2Rاز مؤلفه ) های دشواری تنظیم هیجان و عوامل صمیمیت

( 2R= 02/1( و روانشناختی )2R= 00/1(، جنسی )2R= 11/1عاطفی )

 بینی سازگاری زناشویی دارند.بیشترین سهم را در پیش
 

 ی آنهامؤلفهدشواری تنظیم هیجان و  و زناشوییصمیمیت  متغیرهای بر اساس زناشویی سازگاری . رگرسیون3جدول

 Beta R R2 T P متغیرهای پیش بین متغییرمالک

 سازگاری زناشویی

000/0 220/1 11/1 703/1 70/1 صمیمیت عاطفی  

000/0 810/2 020/1 830/1 028/1 صمیمیت روانشناختی  

000/0 110/1 37/1 108/1 872/1 صمیمیت عقالنی  

000/0 770/1 007/1 828/1 111/1 صمیمیت جنسی  

00/0 208/0 080/1 223/1 020/1 معنوی صمیمیت  

000/0 023/0 000/1 800/1 171/1 اجتماعی -صمیمیت تفریحی   

00/0 013/00 272/1 111/1 010/1 کل صمیمیت  

000/0 878/0 103/1 -718/1 800/1 عدم پذیري  

000/0 102/7 101/1 -878/1 187/1 رفتار هدفمند دشواری  

000/0 028/2 813/1 -782/1 820/1 دشواری در مهار رفتارهای تکانشی  

000/0 811/3 100/1 -700/1 833/1 فقدان آگاهی هیجانی  

000/0 002/0 003/1 -882/1 122/1 دسترسی محدود  

000/0 028/1 003/1 -822/1 128/1 عدم وضوح هیجانی  

 110/1 110/0 820/1 -710/1 802/1 کل دشواری تنظیم هیجان

 

 

 گيریبحث و نتيجه

اساس  بر سطوح سازگاری بینیپیش حاضر پژوهش هدف

 آنها هایصمیمیت زناشویی، دشواری تنظیم هیجان و مؤلفه متغیرهای

زناشویی  بین سازگاری که داد نشان پژوهش این از حاصل بود. نتایج

دارد؛ و صمیمیت  وجود معنادار همبستگی مثبت صمیمیت زناشوییو 

-پیش %27تواند سازگاری زناشویی را تا اطمینان می %10زناشویی با 

صمیمیت افزایش پیدا  هرچه که شکل این به (.>10/1pبینی کند )

 نشان یابد. همچنین نتایجکند، سازگاری زناشویی نیز افزایش میمی

 ی صمیمیت عاطفی، روانشناختی، عقالنی، جنسی،هامؤلفه بین که داد

معنادار  مثبت زناشویی همبستگی سازگاری تفریحی با -اجتماعی 

صمیمیت عاطفی، روانشناختی،  چه هر که شکل این به دارد؛ وجود

 زناشویی سازگاری باشد، تفریحی بیشتر-اجتماعی  عقالنی، جنسی و

 .یابدمی نیز افزایش

 و همکاران، به ( های پیشینپژوهش از حاصل نتایج با نتایج این 

( 2107 ویتنبورن، ؛2108 گاتمن، ؛2118 چن و همکاران، ؛2103

 همچنین با نتایج پژوهش احمدی، پناغی و صادقی همسو است.

رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با ( با بررسی 0311)

بب س که نشان دادند صمیمیت در ابعاد مختلف سازگاری زناشویی

 شود، همسو است.افزایش سازگاری زناشویی می

میزان صمیمیت در ازدواج برای داشتن  نظری، مبانی براساس

ارتباطات زناشویی و خانوادگی محکم ضروری است. صمیمیت را 

باید محصول یك جریان رشد در رابطه دانست؛ فرآیندی که قبل از 

هایی ابد. بیشتر تعریفیشود و بعد از آن نیز ادامه میازدواج شروع می

که از صمیمیت ارائه شده شامل رفتارهای دلبستگی، ارضای نیازها و 

دلبستگی هیجانی است. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران 

خویشتن  مبتنی برشود. اینگونه تعاریف با حفظ فردیت تعریف می

ا تای از رشد فردی دست یابد حاکی از آن است که فرد به درجه

 عنوان ت بهصمیمی بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. در واقع



 0317شهریور( )تابستان،  87، شماره07دوره                                                                                                              وانشناختی                      رمجله علوم 

 

646 

 
 

توانایی شناخت خود در حضور دیگران است که خودآگاهی و رشد 

هویت، برای ظرفیت و قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار 

 (.2108ضروری است )گاتمن، 

 و داشتن دوست از به صورت ترکیبی توانمی را صمیمیت

 ارتباط یکپارچگی، سازگاری، ابرازکردن، و آشکارسازی عاطفه،

کرد.  تعریف همانندی و پیروی خود کردن تعارضات، حل جنسی،

 از یکی روابط صمیمی که اندداده نشان بالینی تجربیات و مطالعات

 افزایش آن موجب نشدن ارضا است و انسان اساسی نیازهای

 مشکالت بروز و روابط زناشویی در صمیمیت کاهش و تعارضات

 هایزوج بین در صمیمیت از برخورداری .گرددمی روانی و عاطفی

رودا،  و است )کرافورد پایدار ازدواج ایجاد عوامل مهم از ،مت هل

صمیمیت  با مثبت به طور متعددی دو نفره و فردی (. فرآیندهای2112

 روانی، سازگاری، بهزیستی به توانمی جمله آن از که هستند همبسته

 رضایت و اعتماد رضایت زناشویی، رابطه، کیفیت روانی،سالمت

 (.2102، فراست ( کرد اشاره جنسی

ها، ها و ایدهمیزان نزدیکی با همسر، به اشتراک گذاری ارزي

های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای یتفعال

های زوجین صمیمی است. یژگیوعاطفی نظیر نوازي کردن از 

یت هایی که میزان صمیمتواند در زوجبنابراین سازگاری زناشویی می

ری هایی که صمیمیت باالتباالتری دارند، بیشتر باشد. در واقع زوج

 جهه با مشکالت و تغییرات مربوط بهقابلیت بیشتری در موا دارند،

رابطه خود، دارند و در نتیجه سازگاری زناشویی باالتری را تجربه 

 کنند.می

زناشویی  بین سازگاری که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

دارد؛ و  وجود معنادار همبستگی منفی و دشواری تنظیم هیجان

سازگاری زناشویی را  توانداطمینان می %11دشواری تنظیم هیجان با 

دشواری  هرچه که شکل این به (.>10/1pبینی کند )پیش %82تا 

یابد. کند، سازگاری زناشویی افزایش میتنظیم هیجان کاهش پیدا می

های یجانههای عدم پذیري مؤلفه بین که داد نشان همچنین نتایج

ی دشوارمنفی، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند مواقع درماندگی، 

در مهار رفتارهای تکانشی مواقع درماندگی، دستیابی محدود به 

راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان، فقدان آگاهی هیجانی، و فقدان 

 شفافیت هیجانی با سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود

فرد دشواری کمتری در تنظیم هیجانات  چه هر که شکل این به دارد.؛

 .یابدمی نیز افزایش زناشویی زگاریداشته باشد، سا

(، کریس، موریس، 2103این نتایج با مطالعات فوسکو و گریچ ) 

( 2108( و ریك، فالکونیر و ویتنبورن )2101پونسی، گوی و سیلك )

های مختلف تنظیم هیجان که به بررسی رابطه سازگاری و جنبه

که نشان داد  هاپژوهشهای این پرداختند، همسو است. یافته

راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان و آگاهی هیجانی، باعث سازگاری 

شود. همچنین بشارت، تاج دین و زناشویی بیشتری می

گر دشواری نظم ( به بررسی نقش میانجی0311لواسانی )غالمعلی

ی ی دلبستگی و تعارضات زناشویهاسبكجویی هیجان در رابطه بین 

ی دلبستگی اجتنابی و هاسبكنشان دادند که  آنهاپرداختند، 

جویی هیجان با تعارضات زناشویی رابطه دوسوگرا و دشواری نظم

 مثبت و معنادار دارد.

 زندگی در توان گفت چون سازگاریدر تبیین این نتایج می

است، زوجین باید بتوانند  تغییر درحال و مستمر فرآیند یك زناشویی

ازدواجشان از  به نسبت و شادکامی رضایت احساس عالوه بر

هیجانات خودآگاه باشند و عواطف منفی در طول تعارض را مدیریت 

(. ناسازگاری زناشویی 2117و عواطف مثبت ایجاد کنند )گارمن، 

نتیجه رفتارهای نامناسبی مانند نادیده گرفتن، تحقیر، سرزنش، اجتناب 

توانند هیجانات خود های ناسازگار، چون نمیو سکوت است. زوج

ین موضوع کنند و ارل کنند، رفتارهای منفی را مقابله به مثل میرا کنت

شود. منجر به افزایش تعارض و ایجاد چرخه معیوب در ایجاد تنش می

ایجاد پذیري، همدلی و  زوجین سازگار با خودآگاهی هیجانی و با

توانند در تعارضاتشان، آرامش کاهش دادن رفتارهای مخرب می

 میمیت بیشتری را تجربه کنند.بیشتری داشته باشند و ص

بینی قدرت پیش اینکه بر مبنی پژوهش این پرسش به پاسخ در

ها صمیمیت زناشویی، دشواری تنظیم هیجان و کدامیك از متغیر

های آن در سازگاری زناشویی بیشتر است، نتایج نشان داد که مؤلفه

دشواری تنظیم هیجان سهم بیشتری نسبت به صمیمیت زناشویی در 

بینی سازگاری زناشویی دارد و متغیرهای عدم پذیري یشپ

ی هاهای منفی و دشواری در مهار رفتارهای تکانشی از مؤلفهیجانه

 بینی سازگاریدشواری تنظیم هیجان بیشترین سهم را در پیش

 زناشویی دارند.

 به توان گفت، چون سازگاری زناشوییدر تببین این نتایج می 

 ظرفیت به معنای بلکه نیست، زندگی در مشکل نداشتن معنای

بنسهوف،  و )ماداتیل حل آنهاست توانایی و مشکالت با شدن سازگار

ای در سازگاری و روابط صمیمانه ( و هیجانات نقش برجسته2117
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همسران دارد. بنابر این زوجینی که هنگام بروز تعارض و مشکل 

وانند تر میتوانند هیجانات خود را کنترل و مدیریت کنند، بهتمی

مشکالت خود را حل و فصل و در نهایت سازگاری بهتری داشته 

باشند. مقوالت همدلی، خودافشایی، درک عمیو از نیازهای خود و 

همسر، پذیري، بیان افکار و احساسات و ایجاد فضای عاطفی که 

روند نقش های هیجانی به شمار میهمگی از عناصر توانایی

ها ایفا کند )جانسون و ن سازگاری زوجقدرتمندی در افزایش میزا

(. برای تقویت صمیمیت و سازگاری زناشویی الزم 2102ویتنبورن، 

ها کمك شود تا مدیریت تعارض، هیجانات و معنای است به زوج

ه باید بیاموزند ک هازوجدر رابطه بیاموزند.  داشتن حس مشترک را،

د یابند و توجه خوچگونه هیجانات خود را کنترل و آرامش خود را باز

هیجانات  توانباید دریابند که چگونه مى هانآرا دوباره متمرکز کنند. 

 (.2108شدید و متفاوت را تنظیم و تعدیل کرد )گاتمن،

 وقایع با سازي در هیجان تنظیم مهم نقش به پژوهش هاسال

)ویتنبورن و همکاران، است  زندگی وضوح بخشیده زایتنیدگی

زا، گاهی اوقات منجر به ی استرسافراد با تجربهی مقابله (.2107

تواند خود، می خودیشود که این امر به افزایش شدت هیجان می

علتی برای استرس بیشتر و تشدید هیجانات باشد. در واقع، بدتنظیمی 

ات یا ی هیجانعنوان مشکل یا ناتوانی در مقابله با تجربههیجانی به

د. ازسویی دیگر، تنظیم هیجان شامل شوپردازي هیجانی تعریف می

دار یا انطباقی( است که افراد هنگام ای )مسئلههر استراتژی مقابله

کنند. مواجهه با یك هیجان شدید ناخواسته، از آن استفاده می

تشخیص این امر، بسیار مهم است که تنظیم هیجان، شبیه به ترموستات 

ند و آنها را در تواند هیجانات را تعدیل کتعادل است که می

که شخص بتواند با آنها کنار طوریی کنترل نگه دارد؛ بهمحدوده

تارهایی دارد و رف افکار گماشتن به کار بر داللت هیجان، تنظیمبیاید. 

ظیم تن هاانسان که گذارند. هنگامیمی ت ثیر آدمی هایهیجان در که

 خود هاینهیجا تظاهر و تجارب چگونگی گیرند،کار میبه را هیجان

 (.2102)جانسون و ویتنبورن، گیرند اختیار می تحت هم را

از طرفی وقتی یکی از زوجین در روابطشان نارضایتی، آسیب یا 

کند، پاسخی هیجانی خواهند داشت، که این رفتار تهدید را تجربه می

از طرف زوج برای ایجاد احساس امنیت در ارتباط است. اغلب یك 

)مانند ترس از آسیب(، که از آگاهی خارج شده است  هیجان اولیه

وجود دارد و توسط یك هیجان ثانویه دفاعی )مانند خشم( که توسط 

همسر تجربه شده است جایگزین شده و در نهایت به دلیل احساس 

ناامنی تجربه شده و هیجانات اولیه نابهنجار، چرخه ارتباطی زوجین به 

شود )ویتنبورن و یت میسمت چرخه معیوب جنگ یا گریز هدا

(. زوج درمانگران برای اصالح این الگوی معیوب به 2107همکاران، 

هیجانات و عواطف به عنوان یك عامل کلیدی برای تنظیم روابط 

تا  کنندکنند و با راهبردهای هیجانی به زوجین کمك میاشاره می

 ،بتوانند بر هیجانات خود تمرکز کرده، از آنها آگاهی پیدا کنند

هیجانات خود را بپذیرند و تجارب هیجانی جدید را ایجاد کنند 

(. بنابراین آگاهی از هیجانات منفی، 2101)گرینبرگ و همکاران، 

پذیري و مهار رفتارهای تکانشی، زوجین را به سطحی از امنیت و 

 رساند که در پی آن با اعتماد بیشتری به یکدیگر به بیانسازگاری می

ی دلبستگی خود پرداخته و در عین حال برای هاخواستهو  نیازها

یکدیگر پاسخگوتر خواهند بود، و در نهایت صمیمیت و سازگاری 

 زناشویی بیشتری را تجربه خواهندکرد.

 به توانندنظری می سطو در پژوهش این پیامدهای و دستاوردها

تببین عوامل مرتبط  با و کنند کمك زناشویی بهتر مشکالت شناخت

کمك  برندی به زوجینی که از مشکالت ارتباطی رنج میبا سازگار

 را مطرح جدیدی هایفرضیه و هاپرسش توانندنتایجی می چنین کند.

در سازگاری  تواننددیگری می عوامل چه به عنوان مثال .سازند

 دیگری چه متغیرهای باشند؟ مؤثر آنهازناشویی زوجین و بهبود رابطه 

تعدیل  یا یاواسطهسازگاری زناشویی نقش  با رابطه در توانندمی

 حاضر های پژوهشیافته عملی، سطو در باشند؟ داشته کننده

برای  درمانی هایتدوین برنامه برای تجربی مناسبی توانند مبنایمی

 سطو کمك به زوجینی که مشکالت ارتباطی دارند، فراهم کنند. در

ها در توانند از این یافتهمی زوج درمانگران، خانواده درمانگران بالینی

 هاییتمحدود .باشند داشته را درمانی بیشترین استفاده هایبرنامه

 در زمینه را هایییتمحدودپژوهش حاضر،  نوع و آماری جامعه

 در باید کند کهمی مطرح تفسیرهای مورد بررسی ها ویافته تعمیم

ا هیجان بدر این پژوهش رابطه صمیمیت و تنظیم  شوند. گرفته نظر

سازگاری زناشویی بررسی شد، که ممکن است متغیرهای دیگری در 

 هایپژوهش در شودمی توصیه سازگاری زناشویی نقش داشته باشند.

های ویژگی از جمله روانشناختی متغیرهای سایر آینده، رابطه

 زناشویی سازگاری با جنسی رضایت خانوادگی و شخصیتی، عوامل

 گیرد. قرار بررسی مورد
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