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 مقدمه

تواند نیازهای عاطفی و شته مورد تاکید بوده که میترین رسم اجتماعی است از گذترین و عالیمهم 8ازدواج

ازدواج مانند زندگی همان  چنینهم (.1083ایمنی افراد بزرگسال و بقای نسل بشر را حفظ کند )والرستین، 

توانند با انجام زوجین می بنابراینهاست. سازد و نظامی از عادترا میچیزی است که خود شخص آن

ترین و (. در واقع ازدواج موفق مهم8332)اسکورتو، بخش دست یابندالم و رضایتس رابطههایی بیک تمرین

هاست. عناصر اصلی ازدواج موفق عشق، ارتباط خوب، تعهد، تفاهم، ترین سرمایه و دستاورد زوجبا ارزش

یی از (. موفقیت در ازدواج داشتن معنا8331، یرسول و فررینآ) باشدمیمراقبت از یکدیگر و با هم بودن 

احساس آرامش و رضایت است که زوجین با دیدگاه معنوی و اخالقی و با انجام رفتارهای مولد خوشبختی 

های (. ازدواج8336، یمهر و محمددهند )خجستهدر حضور دیگران با ازدواج سازنده خود آن را تشکیل می

 قبل از ازدواج تشخیص داد. مثالً توانرا میها های مشخصی هستند. برخی از این ویژگیموفق دارای ویژگی

ا موفقی رهای شود ازدواجشان برای حل مسئله فعال میهای شناختیکسانی که در برابر مشکل، مکانیزم

ترین عامل ( ثبات هیجانی را قوی8332برادبری ) و (. کارنی1081کنند )اسپاینلیس، تجربه می

( بیان کرد که 1083دانند. در این مورد آدامز )ج میکننده موفقیت زندگی حتی پیش از ازدوابینیپیش

و جو طفره پذیر تحریک»بودند در مقایسه با اشخاصی که  «آرام، صادق و باثبات»افرادی که قبل از ازدواج 

فت توان گو ازدواج موفقی دارند. در واقع می ی را تجربه کردهتربیشبودند؛ بعد از ازدواج شادکامی  «هیجانی

گذارند و گرفته از خانواده بر زندگی مشترک فرد و نحوه تعامل بعدی وی به شدت تأثیر می أتنشتجارب 

باشند که از سطوح باالی سالمت هیجانی هایی در صورتی که هر دو زوج متقاضی ازدواج دارای خانواده

نگ، تلی و بارتلی هری)ساب بینی کردپیش ها آن توان سطح باالی سازگاری زناشویی را دربرخوردار باشند، می

یابد و آن هم موجبات سالمت و رفاه های موفق رضایت و سازگاری زناشویی افزایش میدر ازدواج(. 1003

 گذارد )خدادای سنگده، کالئیکند یعنی بر ابعاد مختلف سالمت افراد تاثیر میجسمانی، روانی را فراهم می

هایش منبع اهداف بشر بوده و در همه جنبهترین سی(. رضایت از زندگی یکی از اسا8333گوهری پور،  و

اصلی انگیزه و کلیدی برای خوشبختی انسان خواهد بود. عوامل متعددی در آن دخیل هستند، مثل 

(. 1010مهمی در رضایت از زندگی است )ییلپاز و یاکار، کننده بینیکه پیش 1شناختیپذیریانعطاف

تواند با ازدواج موفق ارتباط داشته و از زناشویی می همندی از رابطپذیری شناختی با ایجاد رضایتانعطاف

ترین عناصر شناختی از مهمپذیری(. انعطاف1085باشد )لی و اورسیلو، عملکردهای شناختی زوجین می

کارکردهای اجرایی است که به توانایی فرد در تغییر افکار، اعمال و راهکارها در واکنش به تغییر شرایط 

(. زندگی زناشویی دارای 1085نکت، یانو و فریسچبالنکو، اوهل، دلیشود )هاپل، نیکسک، کاستیق میاطال

مربوط به آن مرحله کنار بیایند های باید در هر مرحله بتوانند با بحرانها زیادی بوده و زوجهای فراز و نشیب

برای خانواده مراحل رشد را مشخص  (. مینوچین1082)گوپنیک، اوگرادی، لوکاس،گریفتس،بریگرز و داهل، 

وجود آمده در این مراحل وفق دهد. به عبارتی ه کند و معتقد است خانواده باید بتواند خود را با تغییرات بمی

زوجین باید توانایی انطباق داشته باشند. منظور از انطباق یعنی حفظ تعادل سیستم در شرایط جدید به 

در واقع تعادل یعنی حفظ ثبات در عین تغییر. یعنی اگر فرد  ؛گارهمراه جذب آن شرایط و تحول ساز
                                                           
1. Marriage 

2. Cognitive Flexibility  
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(. 8331)مینوچین،  تواند تعادل سیستم خانواده را حفظ کنددیدگاهش را در هر شرایطی حفظ نماید نمی

ندی آنان متواند برای سالمت رابطه زناشویی و در نتیجه رضایتپذیری میین توانایی افراد در انعطافابنابر

 شد.با مفید

 8تگیجا که تمایزیافکند. از آنیافتگی را تسهیل میبحرانی در زندگی بوده که هویتای از طرفی ازدواج مرحله

و قبول مسئولیت الزمه ازدواج مطلوب است، این تصمیم مهم مانند تولدی گیری از والدین و توانایی تصمیم

( 8325طبق نظر بوئن ) (.1085گیرد )گاتمن، اختیاری صورت می دیگر در زندگی است که به شکلی کامالً

رد زمانی یند احساسی بوده و یک فآیند عقلی از فرآتمایز یافتگی به معنای توانایی شخص برای تمیز بین فر

در بهترین حالت تمایزیافتگی است که بتواند بین عقل و احساس خود تعادل برقرار کند. ایجاد تعادل بین 

بتوانند در حین وابستگی به یکدیگر از استقالل نسبی برخوردار بوده و ها زوج کهاینعقل و احساس یعنی 

(. توانایی برقراری ارتباط عاطفی متعادل و 1085هویت خود را در رابطه زناشویی از دست ندهند )هافنر، 

 نبنابرای ؛بخش برخوردارندهایی است که از روابط سالم و رضایتحفظ استقالل نسبی وجه مشخصه زوج

از طرفی گاتمن  .(1085تواند عامل مهمی در ازدواج موفق باشد )لوهان و گاپتا،سطح مناسب تمایزیافتگی می

دانند. ینوع ازدواج مکننده بینیپیشو بسیاری از محققینی که با زوجین سر و کار دارند تعامالت آنان را نیز 

این  ردرسد که می به نظرت زوجین قرار دارد و کیفیت تعامال تأثیریعنی ازدواج موفق به میزان زیادی تحت 

چراکه هیجانات نیز نقش مهم و اساسی در  از فاکتورهای مهمی باشند. 1تعامالت تنظیم شناختی هیجان

اساسی های یکی از مؤلفه 3(. تنظیم هیجان1085کند )بلوچ، هاس و لونسون، زندگی زوجین ایفا می

ل اجتماعی قوی عمهای کنندهبه عنوان یکی از تعدیل چنینهمو  باشدو شایستگی فرد میپذیری انعطاف

ازگاری معرفی سکننده بینیعنوان بهترین پیشهبها باشد و توسط بعضیسالمت می کنندهبینیپیشکند، می

(. تنظیم هیجان یک 8336شده است و برای موفقیت و شادکامی شدیدًا مهم دانسته شده است )مک لم، 

که افراد با تجارب ای عملکردی انسان است و نقش حیاتی در شیوههای برای همه جنبه یند محوریآفر

( بیان کردند که 1002کوردوا ) و کند. میرگینکنند، ایفا میکنند و شادی را تجربه میمقابله میزا استرس

از طریق تأثیر بر ها توان در تعامالت زوجین به وفور مالحظه کرد. این مهارتهای هیجانی را میمهارت

( نیز به نقش 1010) جنسون وکلمن گانونگ، گذارد. فرای،صمیمیت بر رضایت زناشویی تأثیر می

بارتی عه کنندگی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در تعارضات و رضایت زناشویی اشاره کردند. بتعدیل

ای تواند منبع غنی برمیها آن ب ازمناس هآگاهی از کیفیت و نحوه بروز هیجانات، چگونگی کنترل و استفاد

 توانند به سمت موفقیتبسته به خصوصیات و اعمال و رفتار زوجین میها باشد. یعنی ازدواجها سازگاری زوج

 ها، عدم مدیریت(. بی اعتنایی به هیجان1083کافتسیوس، لیوی و همکاران،  و یا شکست میل کنند )مازوکا،

(، 1008گزافی را برای انسان درپی داشته باشد. گراس )های تواند هزینهمی هاآن و مسامحه در بیانها آن

شود که هر فردی از آن به منظور های شناختی اطالق میمعتقد است تنظیم شناختی هیجان به تمام سبک

 کند. راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افرادافزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان استفاده می

 شود. تنظیم شناختی هیجان یا مقابلهاطالق میها آن برایزا پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب

                                                           
1. Differentiation  

2. Cognitive regulation of emotion 

3. Excitement regulation 
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کی، شوند )گارنفسهیجانی شناخته می هکاری ورود اطالعات فراخواندشناختی دست هشناختی به عنوان شیو

کند و منجر به تر میزندگی را آسان های(. مهارت در ابراز هیجان مقابله با چالش1001کرایج و اسپینهاون، 

های مختلف شود. افرادی که از نظر هیجانی توانمند هستند، در موقعیتافزایش سالمت روانی در افراد می

های موثری حالت هکنند و به گوندهند، مفاهیم ضمنی آن را درک میهای خود را تشخیص میاحساس

ی ترشبیهای منفی از موفقیت این افراد در کنار آمدن با تجربه کنند.هیجانی خود را برای دیگران بیان می

بررسی  (.8336)گلمن  دهندتری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان میبرخوردارند و سازگاری مناسب

: به رغم این واقعیت که ما امروزه بیش از قبل درباره عوامل موفقیت دهدمیپژوهشی نشان  هادبیات و پیشین

پس بررسی عواملی که بتوان بسامان و رو به زوال است، چنان نادواج اطالعات داریم، وضعیت ازدواج همدر از

تر بتوان راهکارهای مفیدی کم هاز تعداد جلسات مشاوره کاسته و با صرف وقت و هزینها آن با استفاده از

شود که در لحظه حاضر بتواند در این پژوهش سعی شده عواملی بررسی رسد. نظر میهارائه داد ضروری ب

یعنی این مطالعه توانایی آن را بینی کرده و باعث غنای روابط زوجین شود. میزان موفقیت ازدواج را پیش

 عالوه مدلی بهینه در خصوص عواملبهکند.  بینیپیشدارد که با بررسی حتی یکی از زوجین آینده ازدواج را 

ی با متمایزسازپذیری شناختی و خودهای مذکور یعنی انعطافرمولفهتاثیرگذار بر ازدواج موفق با تاکید ب

ای تنظیم شناختی هیجان ارائه نماید تا سهم هر کدام از عوامل مورد بررسی و شناسایی قرار نقش واسطه

ذیری پمتغیرهای انعطاف کهاینتوان گفت که عالوه بر می بنابراین، با توجه به مطالعات گوناگونگیرد؛ 

های مهم در ازدواج موفق هستند، احتماال سازی و تنظیم شناختی هیجان از مولفهتی، خودمتمایزشناخ

نظر دارد به ای دارد. لذا در این مطالعه محقق در متغیر تنظیم شناختی هیجان در این رابطه نقش واسطه

 این سوال پاسخ دهد:

ند بر توانمی ای تنظیم شناختی هیجاناسطهپذیری شناختی و خودمتمایزسازی از طریق نقش وآیا انعطاف 

 داشته باشند؟  تأثیرازدواج موفق 

 

 پژوهش روش

 یهااز نوع پژوهش پردازد،یخاص م یمرتبط در بازه زمان یهاداده یپژوهش از آن جهت که به بررس نیا

ل شام یمار. جامعه آباشدیم یاز نوع معادالت ساختار  یهمبستگ-یفیطرح پژوهش توص ثیو از ح یمقطع

بودند. به منظور اخذ  کمشتر یزندگ یزنان و مردان متاهل شهر تهران که در زمان انجام پژوهش دارا هیکل

صورت که از  نیدر دسترس استفاده شد. به ا یریگاطالعات، از روش نمونه یآورجمع یمناسب براای نمونه

انتخاب شدند و سپس با  یورت تصادفبه ص 82و  80، 5، 6، 8گانه شهر تهران، مناطق  11مناطق  نیب

ورود )متاهل بودن، ازدواج های مناطق انتخاب شده، با توجه به مالکهای محله یمراجعه به مدارس و سرا

ناقص پر کردن  ایسال از زمان ازدواج و نداشتن سابقه طالق( و خروج )مخدوش  10تا  6شدن  یاول، سپر

تعداد با توجه به فرمول  نینمونه انتخاب شدند. ا یعنوان اعضانفر داوطلب به  536ها( تعداد پرسشنامه

6Q<n<10Q  محاسبه شد که در آنQ (.8315 )هومن، باشدیم قیتحقهای کل پرسشنامههای هیتعداد گو 
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 پژوهش ابزار

سوالی  16 هگیری متغیر ازدواج موفق از پرسشنامبرای اندازه .شاخص رضایت زناشویي هپرسشنام. 1

تدوین شده است، استفاده شد. با کمک این  (8331که توسط هودسن ) IMS(8(ایت زناشوییشاخص رض

. این آزمون دارای دو توان به دامنه مشکالت زناشویی پی برد و رضایت زناشویی را سنجیدپرسشنامه می

قابل مالحظه است. دومین  مشکالت بالینیدال بر  30که نمرات بیش از  30+( 6نمره برش است یک نمره )

گذاری این نمره .شدید مراجع است استرساست که نمرات باالتر از ان همیشه حاکی از  20نمره برش 

 گاهی اوقات، =5 = نسبتا کم،3 = خیلی بندرت،1= هیچگاه، 8بوده که  2تا  8پرسشنامه در طیف لیکرت از 

 یپایایی آن را از طریق آلفا (8318م نژاد )یابراه .دهدمی= همیشه را نشان 2 ،اکثر اوقات =5= نسبتا زیاد، 6

سازنده نیز ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  .است آورده دست به 0/ 35 مردان در و35/0 زنان در کرونباخ

رونباخ برای این (. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای ک8312 گزارش کرده است )ثنایی ذاکر، 35/0را 

 محاسبه شد. 316/0پرسشنامه 

در این پژوهش جهت سنجش تنظیم شناختی هیجان از  .تنظیم شناختي هیجان هپرسشنام. 2

( استفاده شد. این 1008) گارنفسکی،کرایج و اسپینهاون )CERQ) 1تنظیم شناختی هیجان پرسشنامه

از همیشه تا هرگز است که برای سنجش ای نمره 6در طیف لیکرت ای گویه 35پرسشنامه یک ابزار 

ار کهزندگی که به تازگی تجربه شده، بزای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پس از رویدادهای استرس

کند که شامل مالمت راهبرد شناختی را برای کنترل و تنظیم هیجان ارزیابی می 3این آزمون  .رودمی

، 1مجدد مثبت یابیارز ،2یزی، تمرکز مجدد بر برنامه ر5ثبت، تمرکز مجدد م6ی، نشخوارفکر5رشی، پذ3شیخو

توان در دو عامل را می 3طورکلی این هباشد. بمی88و مالمت دیگران80یانگار، فاجعه3یریپذدگاهید

ماده است. نمره کل هر  5مقیاس شامل کلی تنظیم هیجان مثبت و منفی قرار داد. هر خرده مقیاسخرده

مقیاس آید. بنابراین دامنه نمرات هر خردهبه دست میها ز طریق جمع کردن نمره مادهها امقیاسخردهیک از 

از راهبرد مذکور در  تربیشگر میزان استفاده بیان مقیاسخردهخواهد بود. نمرات باال در هر  10تا  5بین 

وسیله هاین پرسشنامه بی هامقیاسخردهباشد. ضریب آلفا برای و منفی میزا مقابله و مواجهه با وقایع استرس

گزارش شد. نسخه فارسی این پرسشنامه  18/0تا  28/0از ای ( در دامنه1001کرایج و اسپینهاون )،گارنفسکی

ذکر کرد.  31/0تا  25/0از ای ( اعتباریابی شده است که پایایی آن را در دامنه8330در ایران توسط حسنی )

 محاسبه شد. 225/0رای این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ ب

                                                           
1. Index of Marital Satisfaction 

2. Cognitive Emotional Regulating Questionary 

3. self-blame 

4 .acceptance 

5. umination 

6.positive refocusing  

7 .refocus on planning 

8. positive reappraisal  

9. putting into perspective 

10 .catastrophizing 

11. other-blame 

https://coper.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c.html
https://coper.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c.html
https://coper.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86.html
https://coper.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86.html
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امه از پرسشن یشناخت یریپذگیری متغیر انعطافبرای اندازه .يشناخت یریپذپرسشنامه انعطاف. 3

CFI) 8شناختیپذیری سوالی انعطاف 10استاندارد  ( تدوین شده، 1080که توسط دنیس و وندروال )(

رد رود که در موفقیت فکار میهشناختی بپذیری فاستفاده شد. این پرسشنامه برای سنجش نوعی از انعطا

لیکرتی و  ای درجه 2برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با کار آمد الزم است. این پرسشنامه در طیف 

یعنی پذیری شود که سه جنبه از انعطافگذاری مینمره (2موافقم ) تا کامالً (8مخالفم ) از کامالً

سنجد. جمع نمرات تمام سواالت، نمره را می 5انسانی یرفتارها یبراهایی جایگزینو  3کنترل،1هاجایگزین

مقیاس  ، جمع نمره سواالت مختص هر زیرچنینهم. دهدمیشناختی را به دست  یپذیرکل آزمون انعطاف

 850ماید تواند اخذ نکه فرد در این پرسشنامه میای . باالترین نمرهدهدمینیز نمره آن زیرمقیاس را نشان 

یک و نمره پایین و نزد تربیششناختی  یپذیردهنده انعطافباشد. نمره باالتر نشانمی 10ترین نمره و پایین

باشد. روایی همگرای آن را دنیس و واندر وال برابر با شناختی پایین می یدهنده انعطاف پذیرنشان 10به 

( ضریب اعتبار 1085ایران شاره، فرمانی و سلطانی ) گزارش کردند. در 38/0 و پایایی آن را برابر با 26/0

گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای  30/0و ضریب آلفای کرونباخ را  28/0کل مقیاس را 

 برای این پرسشنامه محاسبه شد. 155/0کرونباخ 

 استاندارد خود از پرسشنامه یزسازیگیری متغیر خود متمابرای اندازه .یزسازیپرسشنامه خود متما. 4

DSI) 6یزسازیمتما ( 1003)  ( تدوین شده و اسکورون و اشمیت8331) که توسط اسکورون و فریدلندر (

ط ارتباطات مهم و رواب ،در آن تجدید نظر کردند، استفاده شد. تمرکز اصلی این پرسشنامه روی بزرگساالن

در مورد من صحیح  بوده و از کامالً ای درجه 5با خانواده است. این پرسشنامه دارای طیف لیکرت ها آن فعلی

گر نشان 31تا  55شود. نمرات گذاری مینمره (8) در مورد من صحیح نیست ( تا ابدا5ًاست ) 

خودمتمایزسازی باال گزارش  815خودمتمایزسازی متوسط و باالتر از  815تا  31خودمتمایزسازی پایین و 

و هم  1گریز عاطفی، 2، جایگاه من5عاطفیپذیری شامل واکنش اسمقیخرده 5شود. این پرسشنامه دارای می

باشد. می 11/0( برابر با 1005است. میزان پایایی آن در مطالعه اسکورون و دندی ) 3آمیختگی با دیگران

( 8331محسنی ) .بیان کرده است0/ 16را در ایران هنجاریابی کرده و ضریب پایایی را ( آن8316یونسی )

گزارش کرد. 25/0پایایی این پرسشنامه را مورد تحقیق قرار داده و ضریب آلفای کرونباخ را  نیز روایی و

روایی محتوایی نیز مورد تایید محققین و اساتید این رشته قرار گرفت. در پژوهش حاضر نیز ضریب  چنینهم

 محاسبه شد. 221/0آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

مناطق تعیین شده و توضیح در مورد موضوع و بیان های رس و سرای محلهضمن مراجعه به مدا روش اجرا.

های کید بر محرمانه بودن و اختیاری بودن جهت مشارکت، پرسشنامهأاهمیت آن در زندگی روزمره و ت

                                                           
1. .Cognitive Flexibility Inventory 

2..Alternatives  

3. Controls 

4. Alternatives for human behaviors 

5. Differentiation of self-inventory  

6. Emotional reactivity 

7. I position  

8.Emotional cut off  

9. Fusion whth others  
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کنندگان را با موضوع تحقیق آشنا کرده و سپس در صورت رضایت شد. البته ابتدا شرکتتحقیق توزیع می

در ابتدای پرسشنامه شرحی مختصر و صریح  ر منزل به سواالت پاسخ و تحویل دهند. ضمناًخواسته شد د

 آینده ازدواج و آسایش بینیپیشهدف از انجام پژوهش و کاربرد آن در  ،گویی به سواالتبر چگونگی پاسخ

 و سالمتی خانواده توضیح داده شده بود.

 

 هاهیافت

درصد(  60.35) نفر 310درصد( زن و تعداد  53.55) نفر 386داد نفر( تع 536) کنندهاز کل افراد شرکت

درصد  3.8 کنندهافراد شرکت انیاز م چنینهمسال قرار داشتند.  50تا  30 نیمرد بودند. اکثر افراد در سن

نفر(  65درصد ) 1.1 ،سانسیلنفر(  162درصد ) 50.6 ،پلمینفر( د 166درصد ) 50.8 پلم،ید رینفر( ز 61)

 55درصد ) 2.3ازدواج  یهابه سال یبودند. با نگاه یمدرک دکتر ینفر( دارا 3درصد ) 8.6و  نسسایفوق ل

درصد  35.2سال و  86تا 88نفر(  188درصد ) 33.1سال،  80تا  5نفر(  861درصد ) 15.1سال،  6نفر( 

 چنینهم ار،یمعن و انحراف یانگیر مینظ یآمار یهامشخصه سال بودند. 10تا  85 نیب نفر( در دامنه 110)

 گزارش شده است. 8ج حاصله در جدول یکه نتا دیگردحجم نمونه استخراج  تیو کفاها نرمال بودن داده

 

 و کفایت حجم نمونهها ، بررسي نرمال بودن دادهن و انحراف معیاریانگیم: 1جدول

انحراف   میانگین متغیر

 معیار 

-شاپیرو

 ویلک

سطح 

 معناداری

 KMO کشیدگي چولگي

 18/0 0.28 0.25 0.152 0.333 88/3 83/805 واج موفقازد

 353/0 0.32 0.35 0.653 0.336 08/85 55/852 تنظیم شناختی هیجان

 305/0 0.26 0.51 0.15 0.333 55/83 31/31 سازگارانه

 381/0 0.23 0.68 0.351 0.315 23/88 33/11 ناسازگارانه

 303/0 0.65 0.61 0.203 0.335 85/80 60/818 خود متمایزسازی

 156/0 0.20 0.01 0.363 0.335 55/1 88/51 عاطفیپذیری واکنش

 203/0 0.28 0.52 0.3 0.332 1/5 01/61 جایگاه من

 385/0 0.22 0.62 0.856 0.331 1/3 63/63 گریز عاطفی

 386/0 8 0.15 0.525 0.336 83/3 28/60 آمیختگی با دیگرانهم

 133/0 0.15 0.31 0.355 0.335 16/82 05/18 شناختیپذیری انعطاف

 251/0 0.35 0.06 0.062 0.33 58/1 58/61 مختلفهای ادراک گزینه

 335/0 0.81 0.83 0.605 0.336 31/2 31 ادراک کنترل پذیری

 316/0 0.15 0.01 0.162 0.333 1/1 55/3 ادراک توجیه رفتار

 

، 88/3با انحراف معیار 83/805رابر میانگین کلی ازدواج موفق ب دهدمینشان  8اطالعات جدول

 و16/82و انحراف معیار  05/18 شناختیپذیری انعطافو  85/80 انحراف معیار و 60/818 خودمتمایزسازی

 8جدول های یافته چنینهم به دست آمده است. 08/85 انحراف معیار و 55/852تنظیم شناختی هیجان 

بوده و  06/0از  تربیشویلکس برای متغیرهای پژوهش -ودهد مقدار سطح معناداری آزمون شاپیرمی نشان

باشد. نتیجه نرمال میها ن توزیع دادهی(  قرار دارد، بنابرا-1و  1نیز شاخص چولگی و کشیدگی متغیرها بین )
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 بنابراین ؛باشدمی 2/0از  تربیشها برای همه مقیاس KMOکه مقدار  دهدمینیز نشان  KMOآزمون 

میزان معناداری بارهای عاملی  یت خوبی برای انجام تحلیل عاملی تاییدی برخوردار است.حجم نمونه از کفا

 تربیش بحرانیو نسبت  2/0از  تربیشنیز بررسی شد. نتایج نشان داد که چون در هر مقیاس بارهای عاملی 

مورد گیری دازهانهای درصد معناداری بارهای عاملی در مدل 33بنابراین در سطح اطمینان  ؛است 65/1از 

 آورده شده است. 1ضریب همبستگی متغیرها با ازدواج موفق نیز در جدول  .تایید قرارگرفت

 

 : ضریب همبستگي متغیرها با ازدواج موفق2جدول 

 1 2 3 4 

    - موفق ازدواج .8

   - 56/0* شناختی پذیریانعطاف .1

  - 52/0* 15/0* متمایزسازیخود .3

 - 83/0* 58/0* 53/0* هیجان شناختی تنظیم .5

                      08/0* ضریب همبستگی در سطح 

 

پذیری شناختی، خودمتمایزسازی و که ازدواج موفق با متغیرهای انعطاف دهدمینشان  1جدول های یافته

 ( رابطه مثبت و معنی داری دارد.08/0تنظیم شناختی هیجان در سطح )

 . گزارش شده است 1در جدول گیری دل اندازهم متغیرهایبرازش های شاخص

 

 گیریهای برازش متغیرهای مدل اندازهشاخص :2جدول

ازدواج  حد مطلوب شاخص

 موفق

تنظیم شناختي 

 هیجان

خود 

 متمایزسازی

پذیری انعطاف

 شناختي
X2/df 3 18/1 065/1 13/1 35/1 ترو کم 
RMSR ک به صفرینزد  055/0  033/0  015/0  015/0  

GFI 3/0 و باالتر  318/0  138/0  313/0  333/0  
 052/0 063/0 066/0 061/0 01/0کمتر از  

 

گیری های اندازهمدل بنابراینگیری در حد مطلوب هستند های برازش همه متغیرهای مدل اندازهشاخص

افزار ک نرمکمه گیری مدل ساختاری نمایان شده بگیرد. بعد از تایید مدل اندازهپژوهش مورد تایید قرار می

AMOS  بررسی قرار گرفت.مورد 
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 )تخمین استاندارد( مدل ساختاری برازش یافته .1شکل 

 

گزارش شده  3 نتیجه بررسی فرضیه اصلی پژوهش در جدول 8بر اساس مدل ساختاری تایید شده در نگاره 

 گزارش شده است. VAFاثرات مستقیم، غیرمستقیم و شاخص  3در جدول  است.

 

 VAFتایج بررسي تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و شاخص : ن3جدول
VAF  سطح

 معناداری

نسبت 

 بحراني

CR 

 تاثیر

 کل

تاثیر غیر 

 مستقیم

تاثیر 

 مستقیم

 رابطه متغیر میانجي

13/0 083/0 08/1 35/0 53/0×83/0 

= 

018/0 

تنظیم شناختی  15/0

 هیجان

ازدواج  ←خود متمایز سازی 

 موفق

35/0 008/0 68/5 28/0 53/0×58/0 

= 

15/0 

تنظیم شناختی  56/0

 هیجان

  ←شناختی پذیری انعطاف

 ازدواج موفق

 

شناختی و خودمتمایزسازی بر ازدواج موفق در سطح پذیری متغیر انعطاف دهدمی نشان 3در جدولها یافته

تی شناخی پذیردرصد اثر مستقیم و معنادار مثبتی دارد. در نتیجه با افزایش متغیر انعطاف 33اطمینان 

)ضریب استاندارد مستقیم رابطه برابر با  ( و خودمتمایزسازی56/0استاندارد مستقیم رابطه برابر با  ضریب)

زدواج شناختی بر اپذیری یابد. تاثیر غیرمستقیم متغیر انعطاف(، متغیر ازدواج موفق نیز افزایش می15/0

که با توجه به نسبت  شود،می 15/0برابر با آید که حاصل می دستهب 53/0در  58/0ضرب موفق از حاصل

درصد معنادار است. تاثیر غیرمستقیم متغیر خودمتمایزسازی بر  33بحرانی تاثیر غیر مستقیم با اطمینان 

جایی که شود. از آنمی 018/0آید که حاصل برابر با می بدست 53/0در  83/0ضرب ازدواج موفق از حاصل

بنابراین تاثیر  ؛است 06/0است و سطح معناداری کمتر از  35/8از  تربیشم نسبت بحرانی تاثیر غیرمستقی
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که متغیر  دهدمینشان  3ها در جدول یافته چنینهمدرصد معنادار است.  36غیرمستقیم با اطمینان 

( و 58/0)ضریب استاندارد مستقیم برابر با  شناختی با تنظیم شناختی هیجانپذیری انعطاف

( در سطح اطمینان 83/0ازی با تنظیم شناختی هیجان )ضریب استاندارد مستقیم برابر با متغیرخودمتمایزس

در نتیجه با افزایش  ؛هر دو رابطه مثبت است کهایندرصد رابطه مثبت و معناداری دارد. با توجه به  33

 د.ابیشناختی و خودمتمایزسازی متغیر تنظیم شناختی هیجان نیز افزایش میپذیری متغیر انعطاف

( متغیر تنظیم شناختی هیجان بر ازدواج موفق در سطح 8) با توجه به جدول ضرایب همبستگی چنینهم

ستقیم و معنادار مثبتی دارد 33اطمینان  صد اثر م ستقیم رابطه برابر با  در ستاندارد م ضریب ا ( در 53/0)

 یابد.یش مینتیجه با افزایش متغیر تنظیم شناختی هیجان متغیر ازدواج موفق نیز افزا

نشان  5 که نتایج آن در جدول جهت تعیین میزان تناسب مدل ساختاری چند شاخص برازش محاسبه شد،

 داده شد. 

 های برازش مدل ساختاری: شاخص4 جدول
 مقدار گزارش شده حد مطلوب شاخص
X2/df 3 38/8 ترو کم 
RMR 050/0 ک به صفرینزد 
GFI 3/0 311/0 و باالتر 

AGFI 3/0  301/0 باالترو 
PCFI 6/0 513/0 و باالتر 

 

که مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است. به منظور بررسی  دهدمی برازش نشانهای نتایج شاخص

 6داری روابط اثرات غیر مستقیم از آزمون بوت استراپ نیز استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره معنی

 گزارش شده است.

 

 غیرمستقیم یرهایمس یبرا AMOSافزار ج آزمون بوت استراپ نرمینتا :5جدول

 اطمینان فاصله باال حد پایین حد مالک متغیر میانجي متغیر بینپیش متغیر

 36/0 118/0 30/0 موفق ازدواج هیجان شناختی تنظیم شناختی پذیریانعطاف

 36/0 131/0 11/0 موفق ازدواج هیجان شناختی تنظیم خودمتمایزسازی

 

برای مسیر  دهدمینشان  6گری تنظیم شناختی هیجان، نتایج مندرج در جدول شماره در ارتباط با میانجی

 118/0و حد باال  30/0پذیری شناختی به ازدواج موفق از طریق تنظیم شناختی هیجان، حد پایین انعطاف

و حد باال  11/0، حد پایین و برای مسیر خودمتمایزسازی به ازدواج موفق از طریق تنظیم شناختی هیجان

در هر دو مسیر، صفر  کهایناست. با توجه به  36/0است. در هر دو مسیر فواصل اطمینان در سطح  131/0

دار هستند. به عبارت دیگر تنظیم شناختی گیرد، این مسیرها معنیبیرون از این فاصله اطمینان قرار می

گری دارد. خودمتمایزسازی با ازدواج موفق نقش میانجیپذیری شناختی و هیجان در ارتباط بین انعطاف

پذیری شناختی و خودمتمایزسازی از طریق تنظیم شناختی هیجان بر ازدواج موفق اثر بنابراین انعطاف

 گیرد.یعنی فرضیه اصلی مورد تایید قرار می غیرمستقیم دارد.
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 گیری نتیجه و بحث

ی گرشناختی و خود متمایزسازی از طریق واسطهذیری پفرضیه اصلی پژوهش حاضر این بود که انعطاف

یری پذنیز نشان داد که انعطافها تحلیل دادهو تنظیم شناختی هیجان بر ازدواج موفق تاثیر دارد. تجزیه 

تنظیم شناختی هیجان بر ازدواج موفق اثر دارد. این پژوهش گری شناختی و خودمتمایزسازی از طریق واسطه

جان در تعارضات و ینقش تنظیم شناختی هبر ( مبنی 1010) لنسن و کلمن نونگ،با پژوهش فرای، گا

( مبنی برنقش تنظیم هیجانات بر رضایت 1002با پژوهش میرگین و کوردوا ) چنینهمرضایت زناشویی و 

( 1081( و گاپتا و بووی )1010) باشد. از طرفی با پژوهش شهابی، شهابی و فروزندهاز زندگی هماهنگ می

وان بوده خشناختی با انسجام زناشویی رابطه معنادار و مستقیمی دارد، نیز همپذیری بیان کردند انعطافکه 

( که بیان کردند بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی  1085( و لوهان و گاپتا )1085هافنر )های و با پژوهش

-هایی نظیر انعطافوان گفت که مشخصهتمیها وجود دارد، همسو بود. در تبیین این یافته یرابطه معنادار

های زندگی ها در حل مسـائل و چالششود تا زوجپذیری در حل مشکالت و تعارضات زناشویی باعث می

تواند از سطح تعارضات کاسته و ها متوسل شوند. همین امر میحلتری از راهزناشـویی به گستره وسـیع

 شود افراد درشناختی باعث میپذیری انعطاف چنینهمند. زندگی مشترک را با موفقیت و ثبات همراه ک

باال  شناختیپذیری داشته باشند. افراد با انعطافای سازگارانهای مقابلههای مقابل رویدادهای منفی سبک

های سخت را به عنوان موقعیت قابل کنترل در نظر بگیرند و در مواجهه با رویدادهای توانند موقعیتمی

های حلتوانند به راهها میتار افراد، توانایی توجیه چندین گزینه را داشته و در این موقعیتزندگی و رف

ش های زندگی افزایدر سازگاری و مقابله با استرس و دشواری ها آن بنابراین ظرفیت ؛جایگزین فکر کنند

تی فکری خود را به صورت مثب کنند، چارچوباین افراد از توجیهات جایگزین استفاده می ،عبارتیه یابد. بمی

پذیرند و نسبت به افرادی که را میزا چالش برانگیز یا رویدادهای استرسهای کنند و موقعیتبازسازی می

ی تریشبی داشته و رضایت از رابطه زناشویی تربیشنیستند، از نظر روان شناختی سازگاری پذیر انعطاف

شناختی در خوشبختی و پذیری لعه خود به نقش کلیدی انعطاف( نیز در مطا1010دارند. یلپاز و یاکار )

این پژوهش خودمتمایزسازی نیز با ازدواج موفق های رضایت از زندگی تاکید کردند. عالوه بر این طبق یافته

رابطه دارد.که میتوان گفت طبق نظریه سیستمی بوئن خود متمایزسازی حالتی است که شخص میتواند در 

رکرد عقالنی و عاطفی با صمیمیت و خود مختاری تعادل برقرار کند. سطح تمایزیافتگی فرد روابطش بین کا

و تعامالت اعضای خانواده متأثر ها شود؛ بنابراین، به طور وسیعی از پویاییدر خانواده اصلی وی ایجاد می

اصلی و رضایت زناشویی  ه( نشان دادند که بین سالمت خانواد8331فر و رسولی )گردد. در این رابطه آرینمی

اذ اتخ هاصلی ایجاد شده و در نحو هآنان بیان کردند که الگوهای ارتباطی در خانواد مثبت وجود دارد. هرابط

اصلی اثرگذار است. در سیستم زناشویی تمایزیافته  ههای خارج از خانوادتصمیمات در روابط آینده و موقعیت

به وجود آورده و حفظ کنند و در عین حال صمیمیت عاطفی  زوجین قادرند فردیت و استقالل روشنی را

یافتگی دیگر زن و شوهرهایی که از سطوح پایین تمایز یرا داشته باشند؛ از سو ی، پخته و غیر تهدیدآمیزیقو

صمیمیت، با مشکل مواجه هستند چون هویت ثابتی نداشته و خودهایی کاذب را  یبرخوردارند، در برقرار

در نوسان هستند و معموالً باعث آمیختگی افراد و از بین ها کاذب حسب موقعیت یاند. خودهاپرورش داده

 ،که از تمایز یافتگی اندکی برخوردارندهایی شود. زوجو از دست دادن فردیت میها آن بین یرفتن مرزها
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اً گیرند و مکرریخالص کردن خود از اضطراب شدید ناشی از هم آمیختگی از همدیگر فاصله عاطفی م یبرا

جسمی یا عاطفی در یکی از همسران،  یتعارض زناشویی، بیمار :شوندبه یکی از چهار روش زیر متوسل می

در حالی که فرد تمایز یافته در  (.8311فرافکنی مشکل به فرزندان و ترکیبی از این سه مورد )گالدینگ، 

ل تواند از برخورد با مسائو عقالنی را دارد و میبرخورد با مسائل و مشکالت زندگی توانایی برخورد منطقی 

کند. بنابراین این افراد توانایی حل مسائل را به صورت مسالمت آمیز دارند.  یبه صورت احساسی جلوگیر

جود بین عقل و احساسات و یتربیشدر سطح تمایز یافتگی پایین اضطراب باالتر و آمیختگی  عبارتیبه

(. هر چه افراد تمایز یافتگی 8325شوند )بوئن، عاطفی می یهاان دچار تنشداشته و در روابط با دیگر

ی داشته، ارتباطات صمیمانه را مجاز تربیشپذیری رسد که انعطافی داشته باشند، به نظر میتربیش

ی هایکنند. چنین زوجکنند و انفعال هیجانی کمتری را تجربه میدانند، تفاوت از عقایدشان را تحمل میمی

ی نسبت به اختالف عقایدند و در نتیجه تهدید کمتری را احساس تربیشهنگام مواجهه با تضاد، دارای تحمل 

کلید سالمت روان یک شخص در برخورداری وی از هر دو حس تعلق به خانواده و تمایز  عبارتیبهکنند. می

بتوانند در ها زوج کهاینیعنی  ( ایجاد تعادل بین عقل و احساس1085هافنر) به نظریافتگی نهفته است. 

دهند. زناشویی از دست ن هحین وابستگی به یکدیگر از استقالل نسبی برخوردار بوده و هویت خود را در رابط

طی پژوهشی نشان دادند با آموزش  ( نیز1082پارک و بایون ) ،(1010بخشی و صدیقی ) محمدی، علی

 نقش بنابراینیابد. ضایت زناشویی زوجین افزایش میخودمتمایزسازی، به مقدار قابل توجهی میزان ر

بر اساس  چنینهمخودمتمایزسازی نیز در رضایت زناشویی و باالخره ازدواج موفق قابل توجیه است. 

شناختی و خودمتمایزسازی را با پذیری انعطاف هتنظیم شناختی هیجان، رابط های این مطالعه، مهارتیافته

توان گفت که تنظیم هیجان متغیری مهم در روابط کرد. در این رابطه میمی گریازدواج موفق میانجی

بین کاهش رفتار منفی  (1085به این صورت که بنا به پژوهش بولچ، هاس و لونسون ) ؛فردی استبین

زوجین با افزایش رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و با کاهش رفتار منفی رضایت زناشویی زوجین 

ن یجان، مؤثرتریه یم شناختیتنظ یهااز پژوهشگران، مهارت یاریبنابر نظر بس چنینهمیابد. میافزایش 

(. زارع و 1008)گارنفسکی و همکاران،  دیآیدر سالمت روان افراد و ثبات خانواده به شمار م یعامل فرد

رابطه  ای دراسطه( نیز طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تنظیم شناختی هیجان نقش و8335رضایی )

اط جانی در ارتبیشخصیتی و رضایت زناشویی دارد و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی ههای بین ویژگی

سازگارانه تنظیم های آموزشی جهت ارتقای سبکهای آنان پیشنهاد کردند دوره ن مؤثر است.یان زوجیم

سازگارانه با اعتماد به نفس مثبت و شناختی هیجان در بین زوجین برگزار شود. از طرفی تنظیم هیجان 

های تعامالت اجتماعی مناسب، افزایش در فراوانی تجارب هیجانی مثبت و مقابله مؤثر در مواجهه با موقعیت

نیز خود باعث بهداشت روان در زندگی و باالخره سازگاری مناسب ها که این ویژگی پر استرس مرتبط است،

ها نآ را در افراد باعث شده وها ظیم هیجانی مثبت توانایی مقابله با هیجانتن عبارتیبهشود. در تعامالت می

 یهارا در خود و دیگران تشخیص دهند و بتوانند واکنشی مناسب در موقعیتها سازد تا هیجانرا قادر می

ا ه(. پس تنظیم شناختی هیجان با هدف مدیریت هیجان 1001،نشان دهند )گروسآور و اضطرابزا استرس

ه ی بتربیشپذیری سازد که با انعطافرود و ما را قادر میبه منظور افزایش سازگاری و تطابق به کار می

های مختلف زندگی پاسخ دهیم. بنابراین قابل توجیه است که گفته شود مسائل و چالش

وابط یفیت رگذارد، به بهبود کزوجین میهای که بر بهبود ویژگی یهیجانی مثبت با اثرشناختیتنظیم
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 رود برخورداری از توانمندیبر این اساس، انتظار میت زوجین از زندگی مشترک کمک کند. زناشویی و رضای

یان م تربیشخودمتمایزسازی و تنظیم شناختی هیجان منجر به سازگاری  ،شناختیپذیریباال درانعطاف

 شود.زوجین و به تبع آن، افزایش رضایتمندی و در نتیجه ازدواج موفق 

 ینچنهمپیش از ازدواج و  هشناسان در مواقع مشاورشود مشاوران و روانپیشنهاد می ،راستای نتایج حاصله در

شناختی، خودمتمایزسازی و تنظیم شناختی هیجان مراجعین پذیریسازی روابط زوجین به انعطافغنی

شناختی مرتبط با ازدواج ای روانبه محققان عالقمند در حوزه متغیره چنینهمتوجه خاصی داشته باشند. 

 ای در زمینه تمایزیافتگی وهای مداخلهشود که اثربخشی این متغیرها را با تهیه برنامهموفق پیشنهاد می

در پذیری مورد سنجش قرار دهند تا کاربردی بودن این متغیرها به صورت عملی مشخص گردد. انعطاف

باشد و اگر بخواهیم نتایج را تعمیم محدود می 8331-8333 پژوهش حاضر از نظر زمانی به سال ضمن

 دهیم، باید جانب احتیاط را رعایت کنیم. 

 

  اخالقي موازین

انتخاب به شرکت  یآزاد . ضمن دادنردیمورد توجه قرار گ یشد اصول اخالق یدرتمام مراحل پژوهش سع

افراد  یزندگ یشخص میبه حر بر آن بود تا یسع ،یاصول رازدار تیجهت رعا نانیکنندگان و دادن اطم

 احترام گذاشته شود.

 

  گزاریسپاس

 داشتند کمال تشکر و سپاس را دارم. یپژوهش همکار نیا یکه صادقانه در اجرا یاز تمام کسان

 

  سندگانیمشارکت نو

 یبعنوان استاد مشاور همکار یزدیمنور  دهیبعنوان استاد راهنما و دکتر س انینیحس نیمیخانم دکتر س

 تند.داش

 

  منافع تعارض

 تعارض منافع ندارد. یسازمان خاص ای یپژوهش حاضر با منافع شخص

 

 منابع
بر اساس سالمت  ییزناشو تیرضا ینیبشیپ ی(. مدل معادالت ساختار8331. )ایرو ،ی.، و رسولرهین فر،نیآر

  .862-833(: 8)2 ،ءمطالعات زن و خانواده، دانشگاه الزهراابعاد عشق.  یانجیم ریو متغ یاصل ۀخانواد

 یاسدپور و مهسا نقو لیاسماع هترجم .متخصصان یراهنما :از ازدواج شیپ همشاور(. 8332اسکورتو، آنجال. )

 . تهران: انتشارات انسان برتر.یکلجاه

 تهران: انتشارات بعثت. .سنجش خانواده و ازدواج یهااسیمق(. 8312ذاکر، باقر. ) ییثنا
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(: 3)2 ،ینیبال یروانشناس .جانیه یشناخت میتنظ هپرسشنام یروانسنج اتی(. خصوص8330جعفر. ) ،یحسن

23-13. 

از ازدواج  تیرضا یمفهوم یالگو نی(. تدو8333. )یمرتض پور،یاعظم.، و گوهر ،یسنگده، جواد.،کالئ یخداداد

 .05-12(، 58)88 ،یفصلنامه مشاوره و روان درمان. یبر بافت فرهنگ یدر بستر خانواده سالم مبتن

. یفیک مطالعه کیدار: یپا یهادر ازدواج ی(. تجربه خوشبخت8336، رزگار. )یمهر، رضا.، و محمدخجسته

 .20-63 (:1)3خانواده، یروانشناس

 یهایژگیو نیب هدر رابط جانیه یشناخت میتنظ یانجی(. نقش م8335. )دختیآذرم ،ییزارع، مژگان.، و رضا

ها و روش یپژوهش-یفصلنامه علمشهر مرودشت.  یرهنگشاغل ف نیزوج ییزناشو تیو رضا یتیشخص
 .803-38: (15)2 ،یروانشناخت یهامدل

 ،یزیتبر ی، مصطفیترجمه فرشاد بهادر کاربرد(. ه،ینظر خچه،ی)تار یخانواده درمان(. 8311ساموئل. ) نگ،یگالد

 .هی. تهران: انتشارات تزکفیسوسن س ،یالسادات بهرام یبدر

 یریپذتیو مسئول فرزندی –مادران با تعارض والد  یزسازیمتماخود نیرابطه ب یبررس (.8331هاجر. ) ،یمحسن
 یدانشکده روانشناس ،ییارشد. دانشگاه عالمه طباطبا ینامه کارشناس انیپا. ییآموزان دختردوره راهنمادانش

 .یتیو علوم ترب

 شناسان.معلمان، مشاوران و روان ن،یوالد یگام به گام برا یکودکان: راهنما جانیه میتنظ(. 8336. )لیمکلم، گا

 . تهران: انتشارات ارجمند.یو فاطمه بهرام یانیاحمدرضا ک هترجم

 الملل. نیذاکر،تهران: چاپ و نشر ب ییباقرثنا هترجم .یخانواده و خانواده درمان(. 8331سالوادر. ) ن،ینوچیم

 تهران: انتشارات سمت. .زرلیم افزار لده از نربا استفا یمعادالت ساختار یابیمدل(. 8315. )یدرعلیهومن، ح

 یـان نامـة کارشناسـیپا ـران.یا( در R-DSI) یزسازیآزمون خودمتما یابیهنجار(. 8316، فاطمه. )یونسی

 .یارشـد، چـاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبائ
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*** 

 پرسشنامه شاخص رضایت زناشویي والتر دبلیو. هودسن )1992(
 خیلی هیچگاه 

 بندرت

 نسبتا

 کم

 گاهی

 اوقات

 نسبتا

 زیاد

 همیشه اکثراوقات

 2 5 6 5 3 1 8 .دارد محبت کافی قدر به من (همسر8

 2 5 6 5 3 1 8 .کندمی فتارر بد من با همسرم ( 1 

 2 5 6 5 3 1 8 .دهدمی اهمیت من به واقعا همسرم (3 

 احساس ،کنم انتخاب دوباره باشد قرار اگر (5 

 کنم. نمی انتخاب را ام فعلی همسر کنممی

8 1 3 5 6 5 2 

 اعتماد همسرم به توانممی که کنممی احساس (6 

 .کنم

8 1 3 5 6 5 2 

 دنپاشی هم از حال در ما رابطه کنممی احساس (5 

 .است

8 1 3 5 6 5 2 

 2 5 6 5 3 1 8 .کند نمی درک مرا واقعا (همسرم2 

 2 5 6 5 3 1 8 .داریم خوبی رابطه ما کنممی (احساس 1  

 2 5 6 5 3 1 8 .داریم خوشی و خوب رابطه همسرم و من (3 

 2 5 6 5 3 1 8 .است آورکسالت ما مشترک زندگی (80 

 خوش بسیار هم کنار در همسرم و من (88 

 .هستیم

8 1 3 5 6 5 2 

 2 5 6 5 3 1 8 .ندارد اطمینان من به همسرم (81 

 2 5 6 5 3 1 8 .است صمیمانه بسیار ما رابطه (83 

 خود همسر به توانم نمی که ،کنممی احساس (85 

 .کنم تکیه

8 1 3 5 6 5 2 

 چندانی مشترک عالیق ما کنممی احساس (86 

 .نداریم

8 1 3 5 6 5 2 

 را خودمان مگوهای بگو و نظرها اختالف ما (85

 .یمرسانمی انجام به خوب خیلی

8 1 3 5 6 5 2 

 حل خوب خیلی را مالی مسائل همسرم و من (82

 .کنیممی فصل و

8 1 3 5 6 5 2 

 همسرم با باید نمی هرگز کنممی احساس (81

 .کردممی ازدواج

8 1 3 5 6 5 2 

 2 5 6 5 3 1 8 .آییممی کنار هم با خوب خیلی همسرم و من (83 

 2 5 6 5 3 1 8 .است ثبات با خیلی ما رابطه (10 

 2 5 6 5 3 1 8 .است من واقعی آرامش مایه همسرم ( 18 

 برایم دیگر همسرم که کنممی احساس (11 

 .ندارد اهمیت

8 1 3 5 6 5 2 

 درخشان ما رابطه آینده کنممی احساس (13 

 .است

8 1 3 5 6 5 2 

 بی و تهی ما رابطه کنممی احساس (15 

 .محتواست

8 1 3 5 6 5 2 

 ما رابطه در هیجانی هیچ کنممی احساس (16 

 .نیست

8 1 3 5 6 5 2 
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  :(2010)(CFI)شناختي دنیس و واندروالپذیری افپرسشنامه انعط

 جمالت زیر را به دقت بخوانید و پاسخ خود را در محل مناسب عالمت بزنید:

=موافقم    5موافقم    ی= تاحد6=نه موافق و نه مخالفم   5مخالفم    ی= تاحد3=مخالفم   1=کامال مخالفم   8

 =کامال موافقم2
ــال  ــام  ک

 مخالفم

حدی مخالفم   تا

 مخالفم

 موافق نه

ـــــــه  ن

 مخالفم

 حدی تا

 موافقم

ــال موافقم ــام  ک

 موافقم

 2 5 6 5 3 1 8 دارم. خوبی توانایی هاموقعیت ارزیابی (در8

ـــوار یهاموقعیت با رویارویی (هنگام1  یبرا دش

 دارم. مشکل یگیرتصمیم

8 1 3 5 6 5 2 

 در ار گوناگون یهاگزینه یگیرتصمیم از قبل (3

 گیرم.می نظر

8 1 3 5 6 5 2 

ــوار یهاموقعیت با (وقتی5 ــوم رو روبه دش  میش

 داد. خواهم دست از را کنترلم کنممی احساس

8 1 3 5 6 5 2 

 نقطه از دشــوار یهاموقعیت به دارم (دوســت6

 کنم. نگاه مختلف ینظرها

8 1 3 5 6 5 2 

 میگردم اطالعاتی دنبال رفتار هر انجام از (قبل5

 نیستند. دسترس در سریعاً که

8 1 3 5 6 5 2 

ـــوار یهاموقعیت اب که هنگامی (2  رو به رو دش

 نمی دیگر و کنممی پریشــانی احســاس میشــوم،

 کنم. تفکر موقعیت حل یبرا توانم

8 1 3 5 6 5 2 

ـــعی (1 ـــائل کنممی س  افراد نظر نقطه از را مس

 کنم. نگاه دیگر

8 1 3 5 6 5 2 

یت با کردن برخورد یبرا کهاین(3  یها موقع

 آزرده ندارد وجود قطعی و معین راه یک دشــوار

 م.میشو

8 1 3 5 6 5 2 

یت در را (خود80 ـــتن دیگران یهاموقع  گذاش

 است. آسان برایم

8 1 3 5 6 5 2 

 میشوم، رو به رو دشوار یهاموقعیت با (وقتی88

 .بکنم باید کار چه دانم نمی

8 1 3 5 6 5 2 

 دشوار یها موقعیت به گوناگون یهاجنبه (از81

 است. مهم کردن نگاه

8 1 3 5 6 5 2 

صمیم کهاین از قبل دشوار یهاموقعیت (در83  ت

 در ار مختلف یهاگزینه کنم، رفتار چگونه بگیرم

 میگیرم. نظر

8 1 3 5 6 5 2 

 یها نظر نقطه از موقعیت یک به معموال (من85

 میکنم. نگاه مختلف

8 1 3 5 6 5 2 

ـــواریهایی بر قادرم (من86  با زندگی در که دش

 کنم. غلبه میشوم رو به رو  هاآن

8 1 3 5 6 5 2 

مام من (85 عات ت قایق و اطال لل تیوق را ح  ع

 گیرم.می نظر در میکنم تعیین یرفتار

8 1 3 5 6 5 2 

ــوار یها موقعیت در (82  هیچ کنممی حس دش

 ندارم. تغییر یبرا قدرتی

8 1 3 5 6 5 2 
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ـــوار یهاموقعیت با وقتی (81 می رو به رو دش

 یها راه به کنممی ســـعی و کرده درنگ شـــوم،

 کنم. فکر آن حل یبرا مختلف

8 1 3 5 6 5 2 

 حل یبرا حل راه یک از تربیش به توانممی (83

 م.کن فکر امشده روبرو آن با که یدشوار موقعیت

8 1 3 5 6 5 2 

 توانممی دشوار شرایط به دادن پاسخ از (قبل10

 بگیرم نظر در را مختلف یهاگزینه

8 1 3 5 6 5 2 

*** 

 (:CERQ( )2001پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان گارنفسکي،کرایج و اسپینهاون)

 برخی ندرت به هرگز 

 اوقات

 اغلب

 اوقات

 همیشه

 یطاشر یا و ارناگو قتفاا آن ردمو در کنم می سحساا      ٫8

 .ممقصر دمخو زاسسترا

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 مبپذیر را ستا دهفتاا قتفاا که نچهآ رممجبو کنم می فکر      ٫1

 6 5 3 1 8 میکنم فکر امشتهدا که اریناگو بهتجر رهبادر حساساتما به      ٫3

 6 5 3 1 8 میکنم فکر امدهکر تجربه نچهآ از بهتر یچیزها به      ٫5

 6 5 3 1 8 میکنم فکر همد منجاا نماتو می که خوبی یهارکا به      ٫6

 چیزهایی یطاشر ینا از نمامیتو که میکنم فکر ینا به      ٫5

 مبگیردیا

8 1 3 5 6 

 قتفاا نستامیتو هم بدتر ینا از که میکنم فکر ینا به      ٫2

 .بیفتد

8 1 3 5 6 

 از بدتر دهفتاا یمابر که تفاقیا که میکنم فکر ینا به      ٫1

 ستا همدآ انیگرد سر بر که ستا یچیز

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 هستند قتفاا ینا مقصر انیگرد کنم می سحساا      ٫3

 ازسسترا یطاشر  یا و ارناگو قتفاا آن لمسئو میکنم حس  ٫80

 .هستم دمخو

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 مبپذیر را همدآ پیش یطاشر رممجبو میکنم فکر  ٫88

 به امر امشتهدا تجربهاریناگونجریا در که حساسیا و رفکاا  ٫81

 .میکند لمشغو دخو

8 1 3 5 6 

 نهاآ به آن از پیش که میکنم فکر خوبی یچیزها به  ٫83

 ام ختهدانپر

8 1 3 5 6 

 پیش یطاشر با نماتو یم چگونه که کنم می فکر ینا به  ٫85

 بیایم رکنا نحو بهترین به همدآ

8 1 3 5 6 

 دفر قتفاا ینا از بعد نمامیتو که میکنم فکر ینا به  ٫86

 .باشم یتریقو

8 1 3 5 6 

 هم را ینا از بدتر یطاشر انیگرد که میکنم فکر ینا به  ٫85

 .ندادهتجربهکر

8 1 3 5 6 

 فکر امهتشدا که ایتجربه دنبو میزآ فاجعه انمیز به مرتب  ٫82

 میکنم

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 هستند قتفاا ینا لمسئو انیگرد میکنم سحساا  ٫81

 6 5 3 1 8 کنم می فکر امهشد مرتکب یطاشر آن در که شتباهاتیا به  ٫83

 را یچیز داده رخ قتفاا ردمو در نمانمیتو میکنم فکر  ٫10

 کنم ضعو

8 1 3 5 6 



  31 |                                                                   3  شماره |          3دوره   |         0020    پاییز   |               کاربردیفصلنامه خانواده درمانی 
  

 ارناگو قتفاا نجریا در که را حساساتیا لیلد دارم تمایل  ٫18

 .بفهمم امشتهدا

8 1 3 5 6 

 عمطبو یچیزها به ارناگو قتفاا آن به دنکر فکر ضعو در  ٫11

 .میکنم فکر

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 .کنم ضعو را یطاشر نمامیتو چگونه که میکنم فکر ینا به  ٫13

 دبعاا ندامیتو ارناگو یطاشر ینا که میکنم فکر ینا به  ٫15

 .باشد شتهدا هم مثبتی

8 1 3 5 6 

 یگرد تتفاقاا با مقایسه در قتفاا ینا که میکنم فکر ینا به  ٫16

 .ستا دهنبو بد هم خیلی

8 1 3 5 6 

 ستا یچیز آن از بدتر داده رخ یمابر که تفاقیا میکنم فکر  ٫15

 بیفتد قتفاا کسی ایبر نستامیتو که

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 کنم می فکر شد قتفاا ینا باعث که انیگرد تشتباهاا به  ٫12

 یطاشر و ارناگو تتفاقاا ینا صلیا علت که کنم می فکر  ٫11

 .هستم دمخو زاسسترا

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 کنم ندگیز آن با مبگیر دیا باید میکنم فکر  ٫13

 دیجاا یمابر ارناگو یطاشر که هستم حساساتیا رگرفتا  ٫30

 .میکنند

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 میکنم فکر بخو ربتجا به  ٫38

 6 5 3 1 8 یکنمم فکر بهتر دعملکر ایبر اینقشه به  ٫31

 6 5 3 1 8 .میکنم فکر مسئله مثبت دبعاا به  ٫33

 که دارد دجوو اریناگو تتفاقاا ندگیز در میگویم دمخو به  ٫35

 شد وبررو آن با باید

8 1 3 5 6 

 6 5 3 1 8 کنم می فکر همدآ پیش یطاشر حشتناکیو انمیز به اممد  ٫36

 6 5 3 1 8 هستند. انیگرد قتفاا ینا صلیا علت میکنم حس  ٫35

*** 

 (:DSI()2003نامه خودمتمایزسازی اسکورن و اشمیت )پرسش

 = ابدا در مورد من صحیح نیست.8تا 5 کامال در مورد من صحیح است = 
 8 1 3 5 6 5 هیوگ

( نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی 8

 هستم.

5 6 5 3 1 8 

( ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار 1

  است.

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5    کنم.می ام خودداریغالبا از بروز احساساتم به خانواده( 3

 8 1 3 5 6 5 مانم.می ( من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام5

( معموال برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق 6

 زیادی از جانب دیگران نیاز دارم.

5 6 5 3 1 8 

د، د کن( اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش ناامی5

 گیرم.می مدتی از او کناره

5 6 5 3 1 8 

ی چه کس"( هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد، معنای این که 2

 دهم.را از دست نمی "هستم

5 6 5 3 1 8 

خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار ( می1

 کنم.

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 ( کاش این قدر عاطفی)احساساتی( نبودم.3
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خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی (معموال برای 80

 دهم.تغییر می

5 6 5 3 1 8 

(دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات 88

 واقعی خود را برایشان بیان کنم، ندارند.

5 6 5 3 1 8 

کند، چند روز (وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می81

 شوم.رنجیده خاطر می

5 6 5 3 1 8 

زند و تفکراتم دچار را بهم می(گاهی احساساتم وضع م83

 شود.می مشکل

5 6 5 3 1 8 

توانم افکارم را درباره موضوع (هنگام بحث با هر شخصی می85

 مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم.

5 6 5 3 1 8 

 شوند،احساسمی (غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک86

 کنم.ناراحتی می

5 6 5 3 1 8 

تایید تمام اشخاص زندگیم  کنم حقیقتا به(احساس می85

 نیازمندم.

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 بینم که احساساتم دائم در نوسان است.(گاهی می82

را تغییر دهم، آشفته  ها آن توانم(به خاطر چیزهایی که نمی81

 شوم.می

5 6 5 3 1 8 

(نگرانم که مبادا استقالل خود را در روابط صمیمانه از 83

 دست بدهم.

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 بت به انتقاد حساسم.(بیش از حد نس10

 8 1 3 5 6 5 کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم.(سعی می18

 8 1 3 5 6 5 (من نسبتا خودم را قبول دارم.11

کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع (غالبا احساس می13

 دارند.

5 6 5 3 1 8 

موافقت  ها آن (اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با15

 کنم.می

5 6 5 3 1 8 

(اگر با دوستم بحثی داشته باشم، تمام طول روز به آن فکر 16

 کنم.می

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 گویم.ب "نه" ها آن توانم به(حتی اگر فشار دیگران باشم، می15

شود، احساس (وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می12

 کنم باید از آن بگریزم.می

5 6 5 3 1 8 

و برادر)هایم( به من (هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر 11

 .دهدمیاحساس بدی 

5 6 5 3 1 8 

توانم به آسانی از (اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی13

 کنارآن بگذرم.

5 6 5 3 1 8 

کنم درست است، دهم که فکر می(وقتی کاری انجام می30

 کمتر نگران تایید دیگران هستم.

5 6 5 3 1 8 

 ی(برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضا38

 کنم.ام را نمیخانواده

5 6 5 3 1 8 

ارم در کنگیری (غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم31

 کنم.نباشند، احساس نا امنی می

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 (خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم.33

 8 1 3 5 6 5 (اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد.35

 8 1 3 5 6 5 کنم.ساس خفگی می(وقتی با دوستانم هستم، اح36

 8 1 3 5 6 5 گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم.(هنگام تصمیم35
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 8 1 3 5 6 5 ام.(غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته32

شود، معموال صحبت درباره آن وضع (وقتی کاری خراب می31

 کند.را بدتر می

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 .گذارد(همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می33

کنم که فکر (معموال صرف نظر از حرف دیگران کاری را می50

 کنم درست است.می

5 6 5 3 1 8 

(اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما 58

 بهتر خواهد شد.

5 6 5 3 1 8 

 8 1 3 5 6 5 کنم.(غالبا در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می51

 8 1 3 5 6 5 خواهم استفراغ کنم.(گاهی بعد از بحث با دوستانم می53

ها بعد از بحث با همسرم احساس مریضی ( بعضی وقت55

 کنم.می

5 6 5 3 1 8 

کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید (احساس می56

 والدینم را بشنوم.

5 6 5 3 1 8 

(نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان 55

 خود هستم.

5 6 5 3 1 8 
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Abstract  
Aim: This study aimed to model the relationship between Cognitive Flexibility and 

Self-Differentiation with Successful Marriage by considering the mediating role of 

cognitive emotion regulation. Methods: This study was a descriptive correlational 

study of structural equations. The statistical population of the study was married men 

and women in Tehran. Using the available sampling method, 635 people from the 

statistical population of the study in the period of summer (1398) to summer (1399) 

were selected. To collect the data for this study, Hudson Successful Marriage Index 

Questionnaire(1992), Garnefski, Critch, and Spinhaven Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire(2001), Skowron and Friedlander Self-Differentiation 

Questionnaire(2003) were used. Results: The results showed that the predictor 

variables of cognitive flexibility with a correlation coefficient of 0.45 and self-

differentiation with a correlation coefficient of 0.26 are related to the criterion of 

successful marriage at a 99% confidence level (P<0. 01). Cognitive emotion regulation 

also plays a minor mediating role in the relationship between cognitive flexibility and 

self-differentiation with a 95% confidence level. Conclusion:  Therefore, in 

premarital counseling and enriching couples' relationships, the role of training 

cognitive emotion regulation skills as well as cognitive flexibility and self-

differentiation is very important and requires more attention from counselors and 

stakeholders.  

 

Keywords: Successful marriage, Cognitive flexibility, Cognitive emotion regulation, 

Self-differentiation. 
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