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مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری
زناشویی
فاطمه علیدوستی* ،1شیرین شجاعی فر ،2طناز کاظمیان

مروی 3

چکیده
مقدمه :خانواده بنا و ساختار اصلی هر جامعه و به عنوان یک واحد اجتماعی – هیجانی ،محل رشد ،توسعه و تغییرات است؛
بنابراین نمی توان تأثیر خانواده بر تعادل روانی ،هیجانی و اجتماعی را نادیده گرفت .پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل
پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی صورت
پذیرفت.
روش پژوهش :طرح پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر مشهد در سال  1398بود که از این جامعه به
روش در دسترس ،حجم نمونه شامل  200نفر انتخاب شد و این افراد فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی
و کرایج ( ،)2006پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر ( )1976و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ( )1998را بهصورت آنالین
تکمیل نمودند .داده های حاصل با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج نشان داد راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان با رضایت زناشویی ( )r=0/24,p<0/001و سازگاری زناشویی
( ) r=0/27,p<0/001رابطه مثبت معنادار؛ و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان با رضایت زناشویی ( )r=-0/41,p<0/001و
سازگاری زناشویی ( ) r=-0/38,p<0/001رابطه منفی معناداری دارند .هم چنین رابطه مثبت معناداری بین سازگاری زناشویی
و رضایت زناشویی به دست آمد ( .)r=0/47,p<0/001نتایج تحلیل مسیر جهت بررسی الگوی پیشنهادی با تعدیلهای صورت
گرفته ،نشان داد سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی
نقش میانجی معناداری دارد (.)CFI = 0/99،AGFI =0/93 ،GFI =0/99 ،RSMEA =0/06 ،χ2/df= 1/56
نتیجه گیری :با عنایت به نتایج حاصل ،میتوان اذعان داشت سازگاری زناشویی بهعنوان مؤلفهای اثرگذار بر رضایت زناشویی
متأثر از انواع راهبردهایی است که زوجین جهت تنظیم شناختی هیجانات خود به کار میگیرند.
کلمات کلیدی :رضایت زناشویی" راهبردهای تنظیم شناختی هیجان" سازگاری زناشویی
تاریخ دریافت1399/12/20 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/2/21 :

استناد :علی دوستی ف ،شجاعی فر ش ،کاظمیان مروی ط .مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی ،خانواده و بهداشت1400 ،؛ 63-84 :)2(11
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مقدمه:
خانواده بنا و ساختار اصلی هر جامعه و به عنوان یک واحد اجتماعی – هیجانی ،محل رشد ،توسعه و تغییرات است؛ بنابراین
نمیتوان تأثیر خانواده بر تعادل روانی ،هیجانی و اجتماعی را نادیده گرفت ( .)1درواقع ،یکی از مهمترین اهداف ازدواج و
تشکیل خانواده ،کسب رضایت زناشویی 1است؛ زیرا که این رضایت منجر به پایداری خانواده میشود ( .)2به عبارتی ،رضایت از
ازدواج در کیفیت ،تداوم و بقای خانواده نقش غیرقابل انکاری داشته و رضایت زناشویی به حالتی اطالق میگردد که طی آن
زن و مرد بعد ازدواج از باهم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند ( .)3به عبارتی ،رضایت زناشویی احساسات مرتبط با
خشنودی ،رضایت و لذت تجربهشده زن یا شوهر میباشد ( .)4بررسی فرآیندهای زناشویی ،داده های ارزشمندی را در زمینه
ماهیت اصلی ازدواج های موفق در اختیار ما قرار میدهد .در ازدواج های موفق سطح کیفی رابطه باالست و افراد از رابطه خود
راضی و خوشنود هستند ( .)5گرچه کیفیت رابطه زوجین و سازگاری زناشویی تحت تأثیر عوامل مختلفی است ( )6و تحقیقات
زیادی در زمینه رضایت زناشویی و ثبات روابط زوجها انجامشده؛ لیکن ،هنوز سؤاالت بیپاسخ متعددی در این خصوص وجود
داشته و پژوهشهای منسجمی در مورد آنها صورت نپذیرفته است ( 7و .)8
نتایج مطالعات انجام شده در حوزه رضایت زناشویی بر نقش تنظیم شناختی هیجانات در این زمینه تأکید داشته ( )9و
پژوهشگران با رویکردی متفاوت به عوامل درون فردی و بین فردی آشکار در تعامالت روزمره زوجهای راضی و خوشحال
تمرکز کردهاند .این محققین اذعان میکنند عواملی چون آگاهی هیجانی ( ،)10بیان هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان ( )11بر
روابط بین زوجین تأثیر مثبت گذاشته و کیفیت ازدواج آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)12
وجود چالشها ،بحرانها ،مشکالت و موانع در زندگی زناشویی همواره محلی برای تمرین تنظیم هیجان بوده ( )13و ناتوانی در
مهار و تنظیم هیجانات منجر به مشکالت زناشویی میشود ( .)14بر این اساس ،تنظیم هیجان به عنوان یکی از مهارتهای
اجتماعی (15و  )16و عوامل مؤثر در روابط صمیمانه بوده است (17و  .)18راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،2شیوه
شناختی مدیریت هیجان بوده که به افراد کمک میکند تا هیجانها و احساسهای خود را تنظیم نمایند ( .)19بنابراین تنظیم
شناختی هیجان ،یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازماندهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجانهای منفی و
رفتارهای ناسازگارانه محسوب می شود ( )20و به دو دسته راهبرد های سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم میشوند .ازجمله
راهبردهای سازگارانه می توان به ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش ،دیدگاه پذیری ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی اشاره نمود و
راهبردهایی مانند مالمت خود ،نشخوار گری ،مالمت دیگران ،فاجعه سازی در دسته راهبرد های ناسازگارانه قرار میگیرند که
هرکدام از این راهبردها پیامدهایی دارند ( .)21به نظر میرسد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بهواسطه برخی متغیرها
نظیر سازگاری زناشویی نیز بر رضایت زناشویی تأثیرگذار باشند؛ اما تاکنون پژوهشهای منسجم اندکی درزمینه تأثیر نحوه
تنظیم شناختی هیجان بر میزان رضایت زناشویی صورت گرفته است (.)13
نتایج مطالعات انجام شده پیرامون سازگاری زناشویی 3نیز بر نقش هیجانات در انسجام این پیوند و کاهش تعارض زناشویی
صحه گذارده (23 ،22و  )24و لذا ،رابطه بین شیوه تنظیم شناختی هیجان سازگارانه و ناسازگارانه یکی از دغدغههای این
پژوهش است که به شکلی مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت زناشویی تأثیر دارد .سازگاری زناشویی بهعنوان یکی از
شاخصهای کیفیت رابطه زوجین ،توجه بسیاری را در حوزه خانواده به خود جلب کرده ( )25و در پژوهشی نشان داده شده
است که تطبیق و سازگاری روانشناختی افراد تا حد زیادی به تنظیم هیجانات بستگی دارد ( .)26لذا ،با عنایت به مبانی
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نظری میتوان به بررسی نقش میانجی سازگاری زناشویی در رابطه رضایت زناشویی و تنظیم هیجان پرداخت .سازگاری
زناشویی یک فرآیند تکاملی در رابطه بین زوجین است که به تطابق در حوزههای مختلف که زوجین ممکن است در آنها
تعارض داشته باشند ،مربوط میشود ( .)27زوجهای سازگار ،زن و شوهرهایی هستند که با یکدیگر توافق زیادی دارند ،از نوع و
میزان روابط خود و کیفیت اوقات فراغتشان رضـایت دارنـد .آنها همچنین درزمینه صرف وقت و مدیریت مسائل مالی به
خوبی عمل میکنند ( .)28بر این اساس ،سازگاری زناشویی یکی از مؤلفههای مؤثر در ثبات و پایداری زندگی زناشویی
میباشد (.)29
طبق پژوهشهای انجام شده متغیرهایی نظیر هیجان خواهی ( ،)30کیفیت روابط زناشویی ( ،)31وابستگی متقابل (،)32
حمایت اجتماعی ( )3به عنوان متغیرهای میانجی در رضایت زناشویی زوجین تأثیر داشته اما در زمینه سازگاری زناشویی و در
قالب مطالعات ساختاری تاکنون پژوهشی انجام نشده است .با توجه به آنچه بیان گردید ،رابطه راهبردهای سازگارانه و
ناسازگارانه تنظیم شناختی با رضایت زناشویی نیازمند بررسی بوده و برای انجام مداخالت مؤثر جهت افزایش رضایت زناشویی
و کمک به استحکام خانواده ،الزم است فرایند اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تنظیم شناختی هیجان بر رضایت زناشویی نیز
مورد مطالعه قرار گیرد .از سوی دیگر ،در ایران ،به دلیل مسائل فرهنگی جایگاه خانواده از ارزش و مقام باالیی برخوردار
میباشد ( .)33این در حالی است که در سالهای اخیر به دالیل مختلف ،آمار ازدواج به شدت در ایران کاهش یافته و در عین
حال آمار طالق افزایش محسوسی را نشان میدهد ( .)34لذا ،یکی از مهمترین اهدافی که در بستر تحقیقات انجام شده درباره
روابط زوجین ،مورد بررسی قرار گرفته است ،پیشبینی رضایت زناشویی و مشخص کردن عواملی است که بر کیفیت تعامل
زوجین اثر میگذارد ( .)35لیکن از بررسی نقش متغیرهای میانجی غفلت شده است .از سوی دیگر ،منطبق با مبانی نظری
پژوهش ،تنظیم شناختی هیجانات زوجین در کیفیت روابط زناشویی نقش غیرقابل انکاری داشته و با بررسی و شناخت
متغیرهای روانشناختی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم این روابط را تحت تأثیر قرار میدهند ،میتوان عالوه بر توسعه
دانش تجربی در زمینه روابط زناشویی به کاهش تعارضات روابط زناشویی نیز کمک نمود .بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف
آزمون مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجی گری سازگاری زناشویی
صورت گرفت و این سؤال اصلی مطرح شد که آیا سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و رضایت
زناشویی نقش میانجی دارد؟
روش پژوهش:
این پژوهش از لحاظ روش ،توصـیفی از نـوع همبستگی ،بود .جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان شهر مشهد در سال 1398
بودند .برای تحلیل مسیر ،به اعتقاد گیلفورد ( ،1956به نقل از کارشکی ( )36حداقل حجم نمونه  200نفر الزم و قابل دفاع
است .بنابراین با توجه به روش پژوهش ،حجم نمونه  200نفر با روش نمونهگیری در دسترس در نظر گرفته شد .ازجمله مالک
های ورود به پژوهش ،متاهل بودن و گذشت حداکثر دو سال از تاهل آزمودنیها بود .بیش از دو سال ازدواج ،عدم تمایل برای
تکمیل پرسشنامهها و عدم ارائه اطالعات جمعیت شناختی نیز بهعنوان معیارهای خروج در نظر گرفته شدند .پس از طراحی
پرسشنامهها بهصورت الکترونیکی ،لینک تکمیل پرسشنامهها در گروهها و کانالهای تلگرامی مخصوص به بانوان مشهدی قرار
گرفت و تکمیل پرسشنامه ها بهاندازه موردنظر ( 200نفر) در بازه زمانی  3ماهه به طول انجامید .الزم به ذکر است که لینک
آزمون شامل توضیح اهداف پژوهش ،محرمانه بودن اطالعات افراد ،عدم نیاز با ارائه اطالعات هویتی ،تحلیل گروهی پاسخها و
ویژگیهای جمعیت شناختی بود .در این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده شد.
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پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی ( :1)CERQبرای سنجش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از فرم کوتاه پرسشنامه
تنظیم شناختی هیجانی که توسط گارنفسکی و کرایج در سال  2006طراحی شده است ( )37استفاده شد .فرم کوتاه این
مقیاس دارای  18گویه بوده و  9راهبرد شناختی تنظیم هیجان را در دو دسته کلی راهبردهای سازگارانه و راهبردهای
ناسازگارانه در طیف پنج درجهای لیکرت (هرگز = 1تا همیشه =  )5میسنجد .راهبردهای سازگارانه شامل پذیرش ،دیدگاه
پذیری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،برنامهریزی میباشد .راهبردهای ناسازگارانه عبارتاند از مالمت خود،
مالمت دیگران ،نشخوار گری و فاجعه سازی است .هر دو گویه یکی از راهبردهای  9گانه را مورد ارزیابی قرار میدهد .حداقل و
حداکثر نمره در هر زیر مقیاس به ترتیب  2و  10است .نمره باالتر نشاندهنده استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی
محسوب میشود ( .)38گرانفسکی و همکاران ( )37این ابزار را بین نمونههای هلندی اجرا و روایی و پایای آن را تأیید کردهاند.
در پژوهش گارنفسکی و کرایج ( ) 2006نتایج نشان دهنده آن بود که پایایی بازآزمایی راهبردهای مقابله شناختی از ثبات
نسبی برخوردار است و همسانی درونی غالب مقیاس ها با آلفای کرونباخ  0/80تایید شده است .بر اساس نتایج پژوهش بشارت
و بزازیان ( )39فرم  18گویه ای پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان برای سنجش راهبردهای مقابلهای شناختی در نمونههای
ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار بوده و آلفای کرونباخ بین  0/78تا  0/93گزارششده است .در مطالعه حاضر پایایی این
ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه به ترتیب  0/79و  0/82حاصل شد.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :2جهت سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ که توسط فورز و اولسون
( )40تدوین شده ،استفاده گردید .این ابزار با  47سؤال در طیف پنج گزینهای «کامالً موافقم»« ،موافقم»« ،نه موافق و نه
مخالف»« ،مخالفم» و «کامالً مخالفم» تنظیم شده است .در برخی سوال ها نمره گذاری مستقیم است و در برخی سواالت
نمره گذاری به شیوه معکوس انجام میشود .این پرسشنامه شامل  12خرده مقیاس تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،مسائل
شخصیتی ،ارتباطات ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،فرزند پروری ،خانواده و دوستان،
نقشهای مساوات طلبی مربوط به مرد و زن ،جهتگیری مذهبی میباشد .نمره باال در این ابزار به منزله رضایت بیشتر از
رابطه زناشویی است .کمترین نمره در این پرسشنامه  47و بیشترین نمره  235میباشد .روایی این پرسشنامه در گزارش فورز
و اولسون ( )40تأیید و ضریب آلفای خرده مؤلفهها بین  0.81 0.48بهدستآمده است .سلیمانیان ( )41در پژوهش خود روایی
این ابزار را در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار داده و ضریب آلفا  0.93حاصلشده است .در مطالعه حاضر پایایی این ابزار با
استفاده از آلفای کرونباخ  0/85بهدستآمده است.
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر :3در این پژوهش از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر ( )42استفاده شد .این
پرسشنامه  32سؤال دارد و نمرهگذاری بر اساس مقیاس  6درجهای لیکرت از ( 0همیشه اختالف داریم) تا ( 5توافق دائم
داریم) تنظیم شده است .ابزار مذکور چهار بعد رضایت زناشویی ،همبستگی زناشویی ،توافق زناشویی و ابراز محبت را برای
رابطه زن و شوهر میسنجد .این پرسشنامه  4نمره برای این ابعاد و یک نمره کلی که بیانگر رضایت کلی از رابطه است را به
دست میدهد .بیشترین نمره در این پرسشنامه  160و کمترین نمره  0میباشد .نمرات باالتر در این مقیاس نشاندهندهی
رابطه بهتر و سازگارتر است .اسپانیر ( )42روایی را در مطالعه خود تأیید و آلفای کرونباخ را  0.96گزارش کرده است .آموزگار و
حسین نژاد ( )43به هنجار یابی این پرسشنامه پرداخته و با تأیید روایی محتوایی ،پایایی را  0/96به دست آورده است .در
مطالعه حاضر پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/93حاصل شد.
1

. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
. Enrich marital satisfaction scale
3
. Marital Adjustment Questionnaire
2
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در پایان ،داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و شاخصهای تحلیل مسیر و
نرم افزارهای اس پی اس اس  24و لیزرل  8/80مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
آزمودنیهای این پژوهش  200نفر بودند که در جدول  1اطالعات جمعیت شناختی آنها ثبت شده است.
جدول :1اطالعات جمعیت شناختی
Table1. Demographic information
درصد
فراوانی

متغیر

تحصیالت

وضعیت اشتغال

سن

زیر دیپلم

5

2/5

دیپلم

43

21/5

فوق دیپلم

20

10

لیسانس

89

44/5

فوق لیسانس

38

19

دکتری

5

2/5

خانه دار

102

51

شاغل

98

49

کمتر از  20سال

6

3

 20تا  30سال

156

78

بیشتر از  30سال

38

19

در جدول  2شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) نمرات آزمودنیها در راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان ،سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی ارائه شده است .همچنین ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول مذکور
نشان میدهد بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
Table 2. Descriptive indicators of subjects' scores in research variables
متغیر

شاخصهای توصیفی
2

3

میانگین

انحراف معیار

1

-1راهبردهای سازگارانه

33/80

7/19

1

-2راهبردهای ناسازگارانه

23/13

5/90

*-0/18

1

-3سازگاری زناشویی

108/82

21/60

***0/27

***-0/38

1

-4رضایت زناشویی

144/38

11/32

***0/24

***-0/41

***0/47

4

1

p<0/001, *p<0/05

***

مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی

بررسی پیشفرضهای نرمال بودن داده ها با استفاده از مقادیر کجی و کشیدگی در بازه  2و  -2بود به معنای نرمال بودن داده
های تمامی متغیرهای پژوهش بود .بعالوه مقادیر آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش در بازه 0/04
و  0/06بود که تمامی این مقادیر غیر معنادار بودند ( )p>0/05و بیانگر نرمال بودن داده های این متغیرها بودند .مقادیر تورم
واریانس برای متغیرهای پیشبین یعنی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی بزرگتر
از  10نبود ( .)1/08-1/25همچنین تمامی مقادیر تحمل برای این متغیرها در بازه صفر و یک قرار داشت (.)0/80-0/92
بنابراین هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین وجود ندارد .همچنین مقادیر آماره دوربین -واتسون برای پیش بینی
رضایت زناشویی ( )1/85از طریق متغیرهای موجود در الگوی پیشنهادی کمتر از  4به دست آمد که حاکی از برقراری مفروضه
استقالل خطاها برای متغیرهای فوق میباشد.
در ادامه جهت بررسی اینکه آیا سازگاری زناشویی نقش میانجی در رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و رضایت
زناشویی در زنان ایفا میکند ،الگویی طراحی شد .به دلیل اینکه شاخصهای کلی حاکی از عدم برازش الگوی پیشنهادی اولیه
بود ،تصمیم بر آن شد تا اصالحاتی روی الگوی اولیه صورت گیرد و مجدداً برازش آن مورد بررسی قرار گیرد .در نهایت الگوی
مندرج در نمودار  1با برازش خوب مورد تأیید قرار گرفت .شاخصهای کلی الگوی پیشنهادی تصحیحشده ،استانداردهای مورد
نظر را داشت و مقادیر آنها حاکی از برازش خوب این الگو بود (جدول .)3
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش الگوی پیشنهادی
Table 3. Goodness-of-Fit index the proposed model
CFI
AGFI
GFI
RMSEA
χ2/df
0/93
0/99
0/06
1/56
0/99

نمودار( )1الگوی تعدیلشده و تأییدشده نهایی
(ضرایب مسیر و مقادیر  -tداخل پرانتز .)-کلیه این ضرایب در سطح  0/05معنادار می باشد.
در نمودار  ،1مقادیر ضریب مسیر و  tمتناظر با آنها برای هر یک از مسیرهای علی از متغیرهای برونزا به متغیر میانجی و
درونزا ،و از متغیر میانجی به متغیر درونزا نیز وجود دارد .این ضرایب ،قدرت نسبی هر مسیر را نشان میدهد .بر اساس
اطالعات ارائه شده در نمودار  ،1ضریب مسیر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان به سازگاری زناشویی ،0/20
ضریب مسیر مثبت و ضعیفی است؛ اما بر اساس آزمون آماری  tمعنادار است ( .)t=3/05، p<0/05راهبردهای ناسازگارانه
تنظیم شناختی هیجان به سازگاری زناشویی  -0/36است که ضریب مسیر منفی و متوسطی است ،و بر اساس آزمون آماری t
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معنادار است ( .)t=-5/51، p<0/05ضریب مسیر سازگاری زناشویی به رضایت زناشویی  0/40است که ضریب مسیر مثبت و
متوسطی است و بر اساس آزمون آماری  tمعنادار است ( .)t=5/97، p<0/05ضریب مسیر راهبردهای سازگارانه تنظیم
شناختی هیجان به رضایت زناشویی  -0/26است که ضریب مسیر منفی و ضعیفی است ،اما بر اساس آزمون آماری  tهم
معنادار است (.)t=-3/93، p<0/05
جدول  .4ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل در الگوی تأییدشده
Table 4. Path coefficients of direct and indirect effects and total in the approved pattern
واریانس تبیین شده
اثر کل
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم
متغیرها
0/31

بر رضایت زناشویی از:
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان

-

0/08

0/08

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

-0/26

-0/14

-0/40

سازگاری زناشویی

0/40

-

0/40
0/20

بر سازگاری زناشویی از:
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان

0/20

-

0/20

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

-0/36

-

-0/36

* تمامی ضرایب در سطح  0/05معنادار هستند.
درمجموع و بر اساس نتایج جدول  4میتوان گفت یکی از متغیرهای برونزا یعنی راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان ،بر متغیر درونزا یعنی رضایت زناشویی ،هم اثر مستقیم و هم غیرمستقیم دارد .اما دیگر متغیر برونزا یعنی
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان فقط اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی دارد .به عبارت دیگر نتایج جدول فوق
بیانگر آن است که سازگاری زناشویی برای رابطه هر دو متغیر برونزا با رضایت زناشویی نقش میانجی گر معنیداری ایفا کرده
است .اما از بین دو متغیر برونزا ،راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان اثر قویتری بر رضایت زناشویی داشتهاند.
بحث و نتیجهگیری:
مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با
میانجی گری سازگاری زناشویی صورت پذیرفت .اولین یافته از این پژوهش نشان داد که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی
هیجان با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنادار و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زناشویی رابطه
منفی و معناداری دارد .این یافته با نتایج مطالعه ویلسون و همکاران ( ،)22فرانکل و همکاران ( )23و رستمی و همکاران ()24
همخوان میباشد .کریس ،موریس ،پونس-گارسیا ،گوی و سیلک ( ،)44کردوا ،گی و وارن ،)45( ،افشار و امان الهی (،)1394
ولی پور شیخی و همکاران ( )29و صائمی ،بشارت و اصغرنژاد ( )47نیز در پژوهش خود نشان دادند که توانایی بروز هیجانات و
استفاده از آنها در روابط بین فردی میتواند منجر به تجربه میزان بیشتری از سازگاری شود .زمانی که افراد بر فرآیند تنظیم
هیجان ،شروع یک هیجان ،حفظ ،تعدیل و بروز انواع مختلف هیجان ،تسلط کامل داشته باشند ،سازگاری آنها در روابط بین
فردی افزایش خواهد یافت .درواقع ،توانایی تنظیم هیجان به افراد کمک میکند که بتوانند راحتتر با استرسها و مشکالت
روزمره کنار بیایند و سازگاری بیشتری را در روابط زناشویی نیز تجربه کنند ( .)15زوجین در روابط خود هیجانهای مختلفی
را تجربه میکنند .زمانی که هیجان به شکلی مثبت بین همسران ابراز میشود ،تنظیم هیجان نیز به شکلی صحیح رخ میدهد
و صمیمیتی که در روابط میان فردی به وجود میآید ،موجب تقویت رابطه میشود (48و  .)35کردوا ،گی و وارن ( )45نیز

مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی

معتقدند توانایی تشخیص و استفاده از هیجانات مختلف نقش زیادی در حفظ سازگاری زناشویی دارد و این اثر بخشی از طریق
تأثیری که هیجانات بر روابط صمیمانه دارند ،روی میدهد .افرادی که دائماً خود و یا همسر خود را سرزنش میکنند و به
شیوهای غیرواقع بینانه خود و یا طرف مقابل را مقصر قلمداد میکنند ،سازگاری زناشویی کمتری را تجربه میکنند .این افراد
دائماً به خاطر نشخوار ذهنی و فاجعه سازی در حال مرور نکات منفی هستند .توجه مداوم به نکات منفی ،باعث بروز
هیجانهای منفی در فرد میشود و این امر موجب کاهش سازگاری زناشویی میشود .در روابط صمیمانه ،توانایی بیان و ابراز
راحت هیجانات و عواطف از اهمیت باالیی برخوردار است ( .)49این در حالی است که بسیاری از زوجین اهمیت عواطف و
هیجانات تجربهشده در دوران زندگی مشترک خود را نادیده میگیرند ( .)50لذا ،وقتی زوجین نسبت به یکدیگر قدرت پذیرش
و درک باالتری دارند ،زمانی که میتوانند بر نکات مثبت تمرکز کنند ،نکات منفی و مشکالت را ارزیابی کنند و برای حل آن
اقدام کنند ،قدرت برنامهریزی دارند و میتوانند افکار خود را کنترل کرده و آن را تغییر دهند و درنتیجه ،سازگاری زناشویی
بیشتری را تجربه خواهند کرد .لذا ،میتوان گفت استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان ،موجب کاهش
تجربه هیجانهای منفی و درنتیجه افزایش سازگاری زناشویی میشود.
در دومین یافته فرعی پژوهش نشان داده شد که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی رابطه مثبت
و معنادار و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری دارد .این یافته با نتایج
مطالعه دامن کشان و شیخ االسالمی ( )51ناهمسو میباشد .اما همسو با این یافته ،نجاری الموتی و همکاران ( )52در پژوهش
خود نشان دادند بین نشخوار گری ،فاجعه سازی و سرزنش دیگران با رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد و
افرادی با این راهبردها ،رضایت کمتری را تجربه میکنند .بدون تردید در زندگی روزمره پتانسیل قابل توجهی برای دشواری
در تنظیم هیجانات وجود دارد ( )53و در رابطههای ناپایدار و نامطمئن زوجین بیشتر از راهکارهای مناقشه برانگیز و اجتنابی
استفاده میکنند ( .)54مازوکا ،کافتسویس ،لیوی و پرساگی ( )55عنوان کردند به میزانی که تجربه هیجانات منفی در روابط
زناشویی کمتر باشد ،زوجین رضایت بیشتری را در رابطه خود تجربه خواهند کرد .همچنین ،پژوهشگران دیگر نیز بیان کردهاند
زوجینی که توانایی برقراری ارتباط مؤثر ندارند نارضایتی زیادی را در رابطه زناشویی خود تجربه میکنند .عدم مهارت تنظیم و
ابراز هیجانات و برقراری رابطه مؤثر ،منجر به بروز اختالفات در زوجین میشود که عاملی برای پیشبینی نارضایتی زناشویی در
آینده خواهد بود ( .)6درواقع استفاده کمتر از راهبردهای ناسازگارانه ،بروز هیجانهای منفی را در رابطه کاهش میدهد و
همین امر موجب افزایش رضایت زناشویی میشود.
سومین یافته مطالعه نیز حاکی از ارتباط معناداری رضایت زناشویی با سازگاری زناشویی بود .این یافته با نتایج مطالعه احمدی
و داداشی ( )56و عارفی ،رحیمی و شیخ اسمعیلی ( )57همخوان بود .همچنین مهدی پور بازکیایی و صداقتی فرد ( )58نشان
دادند که بین رضایت زناشویی و سازگاری در خانه رابطه معنادار وجود دارد .بسیاری از صاحب نظران معتقدند فرایندهای
سازگارانه زوجین نظیر مبادله رفتار ،ابراز فعاالنه محبت و سایر عواطف مثبت ،ارتباط در جهت حل تعارض و پرخاشگری ،ایفای
نقش یا انجام وظایف اصلی ،حمایت متقابل ،رضایت جنسی ،باورها و انتظارات مشترک ،مهارتهای ارتباطی قوی در برابر
رویدادهای زندگی با ایجاد زمینه جهت سازگاری زناشویی ،منجر به رضایت زناشویی میشوند ( .)59سازگاری نوعی کنترل
تکانهها و تحمل فشارهای زندگی تا آنجایی است که بتوان برای بسیاری از مسائل پیچیده و گسترده زندگی ،به پاسخهای
مناسبی رسید ( .)60درواقع ،سازگاری با همسر ،نقش مهمی در زندگی عاطفی و اجتماعی زوجین بوده و عدم وجود سازگاری
در زندگی منجر به نارضایتی زناشویی میشود و تمام ابعاد زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار میدهد (.)61
یافته اصلی پژوهش حاکی از برازش الگوی کلی پژوهش بود .راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان بر رضایت
زناشویی ،هم اثر مستقیم و هم غیرمستقیم داشت .اما راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان فقط اثر غیرمستقیم بر
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رضایت زناشویی داشت .درواقع ،عدم وجود اثر مستقیم راهبردها بر رضایت زناشویی دال بر عدم وجود رابطه بین این دو متغیر
نیست ،بلکه این رابطه از طریق سازگاری زناشویی برقرارشده است .همسو با این یافته ،دامنکشان و همکاران ( )51نیز در
مطالعهای مشابه نشان دادند که راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان اثر مستقیم بر رضایت زناشویی
ندارند .در پژوهش عیسی زاده ( ،)62نجاری الموتی و همکاران ( )52و ریک و همکاران ( )17نشان داده شد که راهبردهای
پذیرش ،ارزیابی مجدد مثبت ،تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،توانایی معنیداری برای پیشبینی رضایت
زناشویی دارند؛ اما در این پژوهش یافتهها مؤید وجود رابطهای مستقیم بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و
رضایت زناشویی نبود و درواقع این راهبردها صرفاً به شیوهای غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر سازگاری و افزایش آن میتوانند
بر رضایت زناشویی تأثیر بگذارند .این در حالی است که یافتههای پژوهش حاضر ،نشان داد راهبردهای ناسازگارانه تنظیم
شناختی هیجان بر رضایت زناشویی اثری مستقیم دارد و استفاده کمتر از راهبردهای ناسازگارانه منجر به تجربه رضایت
زناشویی باالتر و استفاده بیشتر از این راهبردها منجر به کاهش رضایت زناشویی میشود .بهعبارت دیگر ،افرادی که از
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده میکنند با برخورداری از سازگاری زناشویی بیشتر ،رضایت زناشویی
باالتری را نیز تجربه خواهند کرد .منطبق با مبانی نظری ،استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توسط زوجین ،یکی از
راههایی است که میتواند باعث پیشگیری از بروز هرگونه نارضایتی در رابطه شود .از سوی دیگر ،استفاده کمتر از راهبردهای
ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان ،منجر به کاهش تجربه هیجانهای منفی و تجربه سازگاری زناشویی بیشتر در فرد شده و با
کاهش میزان تعارضات در روابط ،میزان رضایتمندی زناشویی نیز افزایش میباید ( .)22درواقع ،در روابطی که زوجین با
یکدیگر سازگار هستند ،کنترل هیجان منفی در یک نفر منجر به پیشگیری از بروز هیجان منفی در طرف مقابل میشود .در
همین راستا ،ابوت ( )63اذعان میدارد افرادی که سبک تنظیم شناختی هیجانی ناسازگارانه دارند نمیتوانند روابط خود را با
همسرانشان حفظ کنند .این افراد در زندگی زناشویی خود صمیمیت کمتر و بحرانهای بیشتری را تجربه میکنند .لذا ،زمانی
که زوجین مشکالتی را در رابطه خود تجربه میکنند ،اغلب با راهبردهای ناسازگارانه شرایط را به سمت بروز چالشهای بیشتر
سوق میدهند.
در مجموع ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده بیشتر از شیوه های سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و استفاده کمتر از
راهبردهای ناسازگارانه ،هردو منجر به افزایش سازگاری زناشویی میشوند که به شکلی غیرمستقیم بر تجربه رضایت زناشویی
بیشتر مؤثر خواهند بود .درواقع ،افرادی که در زندگی زناشویی احساس سازگاری باالتر و همسویی بیشتری با همسر خود
دارند ،رضایت باالتری را نیز در رابطه تجربه میکنند .نتایج این پژوهش نشان داد هرچه افراد سازگاری زناشویی باالتری داشته
باشند به همان میزان رضایت بیشتری نیز از زندگی زناشویی خود خواهند داشت.
مالحظات اخالقی:
در این پژوهش مالحظات اخالقی در نظر گرفته شده به شرح زیر میباشد :عدم ضرورت ثبت نام و نام خانوادگی برای شرکت
کنندگان ،رعایت محرمانه بودن اطالعات و گزارش نتایج به صورت گروهی ،داوطلبانه بودن مشارکت در پژوهش.
محدودیت های پژوهش:
باوجود نتایج کاربردی که از پژوهش حاضر قابل استنباط است؛ این پژوهش دارای محدودیت هایی نیز بوده است .از جمله
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 رضایت و سازگاری زناشویی مورد، بدین واسطه میتوان تأثیر جنسیت را نیز بر متغیرهای تنظیم شناختی هیجان.باشند
.بررسی قرار داد
:کاربرد پژوهش
یافته های این پژوهش تلویحات مهمی در حیطه زوج درمانی و خانواده برای درمانگران و مشاوران داشته و میتوان در
 میتوان با آموزش، بهعالوه. بهره برد، مشاورههای پیش از ازدواج و طالق از این نتایج،کلینیکهای تخصصی زوج و خانواده
.راهبردهای سازگارانه جهت تنظیم شناختی هیجانات به افزایش رضایت زناشویی در زوجین کمک نمود
. هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان پژوهش وجود ندارد:تضاد منافع
:تشکر و قدردانی
این پژوهش در راستای دستیابی به اطالعاتی غنی تر در زمینه رضایت زناشویی به عنوان یکی از ارکان مهم در حفظ ساختار
 از تمامی زنان متاهلی که در این پژوهش ما را همراهی نمودند و با شکیبایی به.خانواده توسط نویسندگان انجام شده است
.پرسشنامه ها پاسخ دادند تشکر و قدردانی می شود
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ابزار پژوهش:
پس از مطالعه ی هریک از عبارات زیر مشخص فرمایید وقتی وقایع منفی یا ناخوشایندی را تجربه می کنید عموماً درباره ی
آن ها چگونه فکر می کنید؟
سوال:
 .1احساس میکنم که من مسَول وضعیت پیش آمده هستم.
 .2فکر میکنم که در اصل من عامل وضعیت پیش آمده هستم.
 .3فکر میکنم باید بپذیرم که اتفاقی است که افتاده است.
 .4فکر میکنم باید وضعیت پیش آمده را بیذیرم.
 .5اغلب به احساسات خودم در مورد آنچه تجربه کرده ام فکر میکنم.
 .6ذهنم مدام به افکار و احساساتم در مورد آنچه تجربه کرده ام مشغول
است.
 .7به جای فکر کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده است ،به چیزهای جالب و
خوشایند دیگر فکر میکنم.
 .8به جای فکر کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده است ،به تجربه های
جالب تری که داشته ام فکر میکنم.
 .9به این فکر میکنم که چگونه وضعیت را تغییر دهم.
 .10به این فکر میکنم که چه کار بهتری می توانم انجام دهم.
 .11فکر میکنم می توانم از وضعیت پیش آمده درس بگیرم.
 .12فکر میکنم در نتیجه آنچه پیش آمده است ،میتوانم فرد قوی تری باشم.
 .13فکر میکنم در مقایسه با سایر تجربه ها و پیشامدها ،آن قدرهم بد
نبوده است.
 .14به خودم میگویم ،در زندگی چیزهای بدتر از این هم وجود دارد.
 .15مدام به این فکر میکنم که چه تجربه بدی بود.

همیشه

اغلب

معموال

گاهی

هرگز

مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی

 .16مدام به این فکر میکنم که وضعیت وحشتناکی بود.
 .17احساس میکنم دیگران مسَول وضعیت پیش آمده هستند.
 .18احساس میکنم که در اصل دیگران عامل وضعیت پیش آمده
هستند.
ابتدا هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از جمله ها ی زیر مشخص کنید.
نه
سوال:

کامالً
موافقم

موافقم

موافق
نه
مخالف

 .1من وهمسرم یک دیگر را کامال درک می کنیم.
 .2همسرم خلق وخوی مرا درک می کند وبا آن سازگاری دارد.
 .3هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده ام.
 .4از ویژگی های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی نیستم.
 .5از این که در زندگی مشترکمان مسؤلیت های خود را خوب ایفا می
کنیم  ،خوشحالیم.
 .6روابطم با همسرم رضایت بخش نیست واحساس می کنم وی مرا
درک نمی کند.
 .7از نحوه تصمیم گیری ها در مورد چگونگی حل وفصل اختالفات
بسیار خشنود هستم.
 .8از وضعیت اقتصادی خانواده ونیز شیوه تصمیم گیری های مربوط به
آن راضی نیستم.
 .9ازنحوه برنامه ریزی برای اوقات فراعت ونیز صرف اوقات فراغت در
کنار همسرم بسیار خشنود هستم.
 .10از نحوه ابراز عشق واحساسات ونیز رابطه جنسی با همسرم بسیار
خشنود هستم.
 .11از نحوه ایفای نقش و مسؤلیت خود وهمسرم به عنوان «والدین»
راضی نیستم.
 .12گاهی اوقات همسرم قابل اعتماد نیست وهمیشه خط مشی خود را
دنبال می کند.
 .13همسرم گاهی اوقات حرف هایی می زند که باعث تحقیر می شود.
 .14هنگام درمیان گذاشتن مشکالت با همسرم معموال فکر می کنم
که او مرا درک نمی کند.

مخالفم

کامال
مخالفم
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 .15در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم.
 .16از اینکه نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم
می شود.
 .17تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد.
 .18از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند
ناراحت می شوم.
 .19اختالف نظر راجع به اینکه تاچه اندازه باید به فرزندانمان برسیم
برای ما به صورت مشکلی در آمده است.
 .20من احساس می کنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما
بوجود می آورند.
 .21من وهمسرم در اینکه پگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم
اختالف نظر داریم.
 .22گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است.
 .23گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.
 .24گاهی اوقات در باره ی مسایل جزئی ،حروبحث های جدی داریم.
 .25از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس انئازمان بسیار راضی
هستم.
 .26به نظر می رسد من وهمسرم به مهمانی ها وفعالیت های اجتماعی
یکسانی عالقمند هستیم.
 .27از میزان ابراز عشق ومحبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم
راضی هستم.
 .28من وهمسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.
 .29ما به قدر کافی با اقوام ودوستانمان وقت صرف می کنیم.
 .30من معتقدم که در زندگی زناشویی مان دچار اختالف عقیدتی
هستیم.
 .31دیرآمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد.
 .32ای کاش همسرم بیش تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.
 .33برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می زنم.
 .34من وهمسرم هر دو از بدی های اصلی اطالع داریم ودر نتیجه آن
ها برای ما مشکل جدی به شمار نمی آیند.
 .35تصور نمی کنم همسرم برای تفریح وگذراندن اوقات بیکاری اش
همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد.

مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی

 .36ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از طربق آن بتوانیم روابط
جنسی مان را جالب تر ولذت بخش تر سازیم.
 .37به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی ایجاد مشکالت در روابط ما
هستند.
 .38از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمی
برم.
 .39من وهمسرم در باره بعضی از آموخته های مذهبی مان توافق
نداریم.
 .40گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است.
 .41گاهی اوقات باور کرده تمام حرف های همسرم برایم مشکل است.
 .42گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من وهمسرم هم
چنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.
 .43از این که همسرم عالیق وسرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران
هستم.
 .44هنگام صحبت راجع به مسایل جنسی با همسرم کامال احساس
راحتی می کنم.
 .45از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم
بودن بندرت فرصت کافی داریم.
 .46همسرم زیادی وقتش را با دوستان واقوامش می گذراند.
 .47من وهمسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت
می کنیم.
اکثرمردم در روابط خود اختالفاتی دارند لطفا در مقابل هریک از عبارات زیر میزان تولفق یا عدم توافق خود با همسرتان را با
گزارش عدد مناسب در مقابل آن مشخص کنید.
=5توافق دائم داریم
=4تقریبا توافق دائم داریم
=3گاهی توافق داریم
=2اغلب اختالف داریم
=1تقریبا همیشه اختالف داریم
=0همیشه اختالف داریم
 .1صرف درآمد وامور مالی خانواده
 .2تفریحات وتجدیدقوا
 .3موضوعات ومسائل مذهبی
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 .4ابراز محبت
 .5دوستان
 .6روابط جنسی
 .7رعایت عرف(رفتار صحیح یا مناسب)
 ..8فلسفه زندگی
 .9طرز رفتار با والدین وخویشاوندان همسر
 .10مقاصد ،اهداف وچیزهای مهم
 .11مدت زمان با هم بودن
 .12اتخاذ تصمیمات مهم
 .13انجام کارهای خانه
 .14عالیق وفعالیت های اوقات فراغت
 .15تصمیمات تحصیلی وشغلی
لطفا با استفاده از مقیاس نمرهگذاری زیر مشخص کنید که هریک از موارد زیر چند وقت یکبار بین شما و همسرتان رخ
میدهد.
=1همیشه
=2تقریبا همیشه
=3اکثر اوقات
=4معموال
=5بندرت
. 16چند وقت یکبار به فکرطالق ،جدایی ویا پایان داد به رابطه خود افتاده اید ویا در باره آن بحث کرده اید .
.17چند وقت یکبار شما وهمسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید.
.18کال چند وقت یکبار فکر کرده اید که همه چیز بین شما وهمسرتان به خوبی می گذرد.
.19آیا به همسر خود اعتماد واطمینان دارید.
20آیا اتفاق افتاده که از ازدواج خود متأسف باشید.
.21چند وقت یکبار شما وهمسرتان دعوا می کنید.
.22چند وقت یکبار شما وهمسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید.
 .23همسر خود را میبوسید.
هرروز

تقریباهرروز

گاهی اوقات

ندرتاً

هرگز

مدل پیشبینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجیگری سازگاری زناشویی

 .24آیا شما و همسرتان عالیق مشترک خارج از خانه دارید.
دراکثرموارد

درتمام موارد

دربعضی از موارد

درچند مورد

درهیچ مورد

موارد زیر هر چند وقت یکبار بین شما و همسرتان رخ میدهد
=1هرگز
=2کمتر از یکبار درماه
=3یک یا چند بار درماه
=4روزی یکبار
=5بیش از روزی یکبار
 .25یک تبادل نظرجذاب و دلچسب
 .26با هم خندیدن
 .27به آرامی در مورد چیزی گفتگو کردن
 .28در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن
برخی از مواردی که گاه باعث توافق یا اختالفات زن و شوهرها میشود به قرار زیر است .آیا اینها در چند هفته گذشته
باعث اختالف نظر یا مشکالتی برای شما بوده است؟ لطفا دور پاسخ «بله»یا «خیر» را دایره بکشید.
بله

خیر  .29حال وحوصله رابطه جنسی را نداشتن

بله

خیر  .30ابراز عشق ومحبت نکردن

 .31موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شما است .نتطه وسط ،یعنی خشنودی یا «شادکامی» نشان دهنده
میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است .لطفا با در نظرگرفتن تمام جوانب دور شماره ای را که نشان دهنده میزان
شادکامی شماست دایره بکشید.
بسیارناخشنود

نسبتا ناخشنود کمی ناخشنود خشنود یا شادکام خیلی شادکام فوق العاده شادکام

عالی

 . 32کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره آینده رابطه شماست؟ لطفا عبارت انتخابی خود را با
کشیدن دایره دور شماره جلوی آن مشخص کنید.

 .5مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستیم ،و برای این موفقیت از هر تالش خسته و نا امید نمیشویم.
 .4خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد و برای این موفقیت از هر مقدار تالش خسته و نا امید نمیشویم.
 .3خیلی دلم میخواهد رابطه ما موفق باشد و برای این موفقیت به سهم خود تالش میکنم.
 .2خوب است رابطه مان موفق باشد؛ اما نمیتوانم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم.
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 .1خوب است رابطه مان موفق باشد؛ اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم.
 . 0امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد و برای ادامه آن دیگر از من هیچ کاری ساخته نیست.

