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Introduction 
Marriage as the most important stage of human life is one of the most 

stable interpersonal relationships. This study aimed to investigate the 

mediating role of emotion regulation, conflict management and sexual 

intimacy in the relationship between marital adjustment and personality traits. 

 

Method 
The present study was conducted using a correlational design and 

structural equation modeling. The research population included all married 

teachers working at primary, middle, and high schools in Kermanshah in 

2020-2010. The participants were 300 married teachers who were selected 

by random sampling. Among the three educational districts in the city of 

Kermanshah, District 3 with the highest number of teachers was selected and 

the target schools for boys and girls at all three educational levels were 

selected. The data were collected from the selected teachers using the 

Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanier, 1976), the Personality Traits 

Inventory (Costa & McCrae, 1985), the Emotion Regulation Difficulty Scale 
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(Gertz & Romer, 2004), and Conflict Resolution and Sexual Intimacy 

Subscale of ENRICH Marital Satisfaction Scale (Olson, 1998). The collected 

data were analyzed using SPSS-24 and AMOS-24 software. 

 

Results 
The results of the final model indicated that personality traits and marital 

adjustment are directly correlated and the mediating roles of conflict 

management, emotion regulation, and sexual intimacy are indirectly 

correlated (p<0.05). The findings also showed that personality traits are 

directly associated with conflict management, emotion adjustment difficulty, 

sexual intimacy, and marital adjustment. Besides, emotional adjustment 

difficulty is correlated with marital adjustment. It was also showed there is a 

significant correlation between conflict management and marital adjustment 

and between sexual intimacy and marital adjustment. The data also 

confirmed the positive significant impact of personality traits on marital 

adjustment through emotion adjustment difficulty (p = 0.02; β= 0.21), the 

indirect effect of personality traits on marital adjustment mediated by 

conflict management (p = 0.01; β= 0.07), and the indirect effect of 

personality traits on marital adjustment through sexual intimacy (p = 0.04; 

β= -0.12). 

 

Discussion 
Following the findings of the study, it is suggested that in premarital 

counseling and treatment of marital problems, more attention be paid to 

providing training on factors affecting marital adjustment, personality traits, 

and mediating variables for prevention and treatment purposes. 
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 آزیتا چهری
 چکیده

ای تنظيم هيجان، مديريت تعارض و صميميت جنسی در  اين پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه
های شخصيتی انجام شد. اين پژوهش توصيفی از نوع همبستگی  رابطه سازگاری زناشويی و ويژگی

معلمان متأهل شهر کرمانشاه از هر سه مقطع تحصيلی در   آماری اين پژوهش شامل کليه  اشد. جامعهب می
گيری تصادفی  معلم متأهل به روش نمونه 311ها  بوده که از ميان آن 0399-0411بازه زمانی سال 

اسپانير(، های سازگاری زناشويی )ای انتخاب شدند. اطالعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه مرحله
(، دشواری تنظيم هيجان )گرتز و رومر(، حل تعارض و  کری های شخصيتی )کاستا و مکگیويژ

آوری و با استفاده  نامه رضايت زناشويی انريچ )اولسون(، جمع مقياس پرسش صميميت جنسی از خرده
های ويژگی تجزيه وتحليل شدند. نتايج مدل نهايی نشان داد AMOS-24و  SPSS-24افزارهای  از نرم

ای مديريت تعارض، تنظيم هيجان و طور مستقيم و با نقش واسطه شخصيتی و سازگاری زناشويی به
ها نشان داد که  همبسته هستند. يافته 15/1داری  مستقيم در سطح معنی طور غير صميميت جنسی به

ری های شخصيتی با مديريت تعارض، دشواری تنظيم هيجان، صميميت جنسی و سازگا ويژگی
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زناشويی و دشواری تنظيم هيجان به سازگاری زناشويی، مديريت تعارض به سازگاری زناشويی و 
صميميت جنسی به سازگاری زناشويی نيز رابطه مستقيم دارند. همچنين نتايج ديگر نشان داد که اثر 

های شخصيتی بر سازگاری زناشويی از طريق دشواری تنظيم هيجان، مدريت  غيرمستقيم ويژگی
شود در  دار بود. با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد می عارض و صميمت جنسی از لحاظ آماری معنیت

های اثرگذار بر سازگاری زناشويی، مشاوره پيش از ازدواج و درمان مشکالت زناشويی بر آموزش مؤلفه
 های ميانجی به عنوان پيشگيری و درمان تأکيد شود.های شخصيتی و متغير ويژگی

 

های شخصيتی، سازگاری زناشويی، صميميت جنسی،  دشواری تنظيم هيجان، ويژگی :ان کلیدیواژگ
 مديريت تعارض

 

 مقدمه
ترين مرحله از زندگی بشر يکی از پايدارترين روابط بين فردی محسوب  عنوان مهم ازدواج به

 maritalسازگاری زناشويی ) Spanier( 1976(. اولين بار )Karimi & Ismaili, 2020شود )می

adjustment را يک فرايند دائمی که مبتنی بر ميزان توافق زوجين در زمينه مسائل مهم رابطه )

های عاطفی و های مشترک، صميميت زناشويی، چون ميزان مشارکت زوجين در انجام فعاليت

لی اص ی های از چهار مؤلّف(، که مجموعهIssa Nejad & Alizadeh, 2020فيزيکی در نظر گرفتند )

آميز در محيط خانواده است؛  رضايت دوتايی، توافق دوتايی، همبستگی دوتايی و بيان محبت

رضايت دونفری ميزان شادمانی در روابط و توافق دونفره ميزان موافقت زوجين را پوشش 

شوند و های مشترک میدهد؛ همبستگی دونفره اين است که همسران چه ميزان درگير فعاليت می

 کنندها به يکديگر ابراز عشق و عالقه میاين است که چند وقت يک بار زوجابراز محبت 

(Rahmati et al., 2019سازگاری زناشويی دوره .)  کمال و تحول است، در صورت عدم درک و

تجربه اين دوره، اتمام روابط زناشويی پيامد حتمی خواهد بود؛ بنابراين شناخت عوامل مؤثر در 

 Sheikh Zainuddinتعارضات زناشويی و آمار طالق در جامعه دارد )  آن نقش مهمی در کاهش

et al., 2018 سازگاری زناشويی يک مفهوم چند بعدی و در بر گيرنده عوامل گوناگونی است .)

 (. Ahmadi et al., 2020های شخصيتی زوجين است ) ها ويژگی که يکی از آن

شناختی، احساسی و رفتاری تعريف شده  ای از الگوهای پايدار،عنوان مجموعه شخصيت به

رنجورخويی و گشودگی شناسی، روان جويی، وظيفه گرايی، توافق است که شامل پنج بُعد برون

بند  مدار، کارآمد، مرتب، مسئول و به تعهدات اخالقی خود پایبه تجربه است؛ افراد وظيفه

پذير همدل، مهربان و در  فقاند؛ افراد تواگراها، فعال، اجتماعی و پر حرفهستند؛ برون
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نژند، عصبانی وغمگين؛ افراد پذير هستند؛ افراد روانرويارويی با رويدادهای زندگی سازش

(. Briley & Tucker-Drob, 2012شوند )گشوده به تجربه، کنجکاو، خالق و نوگرا شناخته می

سازگاری زناشويی ای در زمينه ارتباط عوامل مختلف با در چند سال اخير مطالعات گسترده

های محدود و تک متغيری آن ها در زمينه رضايت زناشويی و مؤلفه انجام شده است که اکثر آن

بينی سازگاری زناشويی از  توان به مطالعات انجام شده در زمينه پيش عنوان نمونه می است. به

 & Sheikh Zainuddin et al., 2018; Oshio et al., 2018; Thomasطريق صفات شخصيت )

Tanka, 2017; Khademi, 2017; Wang et al., 2014 گاری  (؛ اثر ابعاد شخصيت بر ساز

( اشاره کرد. يکی از رويکردهای دهه اخير که به عنوان Schaffhuser et al., 2014زناشويی )

يکی از عوامل تأثيرگذار بر مشکالت زناشويی توجه زيادی را به خود جلب کرده، رويکرد 

توانند به شکل پايدار در های هيجانی می (. مهارتSaemi et al., 2019ان است )تنظيم هيج

کننده سازگاری زناشويی طی  بينیتواند پيش روابط زوجين و رضايت زناشويی آنان مؤثر و می

(. از ديگر عوامل اثرگذار بر کيفيت رابطه زناشويی، Gottman & Gottman, 2017زمان شود )

ها با تعارضات زندگی زناشويی يا راهبردهای حل تعارض است  چگونگی مواجهه زوج

(Shukri & Matini Yekta, 2019تعارض .)  زناشويی از نظرGlasser  ناشی از ناهماهنگی زن

 ,.Zarei et alها نسبت به ارتباط زناشويی است ) و شوهر در نوع نيازها و روش ارضای آن

آوری  طور ناکارآمدی مديريت کنند اثرات زيان ههای متعارض را بها موقعيت (. اگر زوج2018

درصد افراد مطلقه  60که  طوری ها خواهد داشت، به بر سالمت جسمانی و هيجانی زوج

 (.Taggart et al., 2019اند ) تعارض بيش ازحد را يکی از داليل طالق خويش گزارش کرده

صميميت جنسی  اشدتأثيرگذار ب سازگاری زناشويی تواند در از ديگر عواملی که می

(sexual intimacyدر روابط زوجين )  است که بخش مهمی از ازدواج موفق و استمرار آن

وجود اين مؤلفه است و به معنی ارتباط برقرار کردن، در ميان گذاشتن افکار، احساسات، 

پردازی شهوانی و جنسی زوجين که هدف آن برانگيختگی تمايالت جنسی تمايالت و خيال

طی پژوهشی نشان داد که نوع ارتباط جنسی  Vefini( Hosseini et al., 2015( .)2017 است )

زمانی که با عواطف صميمانه باال همراه باشد، بر تعهد و سازگاری زناشويی تأثيرگذار به ويژه

 ( cited in Rezapour Mirsaleh et al., 2019است )

 همچنان يکی از مقدمات جدايی و در هزاره سوم از عمر بشر، بروز ناسازگاری زناشويی 
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رسد و با  انديشی در جهت تحکيم بنيان خانواده ضروری به نظر میطالق است. لذا چاره

توان راهکارهايی برای واکاوی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشويی و شناخت اين عوامل، می

کرد. گرچه رابطه تثبيت هرچه بيشتر سازگاری زناشويی و ثبات و دوام زندگی مشترک پيشنهاد 

های مرتبط با آن بسيار بررسی شده  های شخصيتی با سازگاری زناشويی و سازهبين ويژگی

رسد سازوکارهای ميانجی در اين رابطه هنوز ناشناخته است و تحقيقات انجام  است، به نظر می

مع و در طور جااند و به شده در اين زمينه بيشتر به روابط همبستگی و رگرسيونی بسنده کرده

اند. پژوهش حاضر به قالب مدل متغيرهای مهم مرتبط با سازگاری زناشويی را بررسی نکرده

بينی بيشترين سطح واريانس سازگاری زناشويی است که آيا دنبال ارائه مدلی برای پيش

تنظيم هيجان، مديريت تعارض و صميميت جنسی با سازگاری  های شخصيتی به واسطه ويژگی

 طه دارد؟ زناشويی راب

 
Figure 1. Proposed model of the present study 

 روش
 باشد و طرح پژوهش حاضر، از نوع همبستگی از طريق الگوی معادالت ساختاری می

 روش به بود که 0399-0411سال در معلم شهر کرمانشاه شامل کليه زوجين آماری آن جامعه

اقل  حد Her et al. (2012)انتخاب شدند.  مزوج معل 311ای تعداد گيری تصادفی مرحله نمونه

از بين  .(Qasemi, 2011اند ) پيشنهاد کرده ساختارى معادله ىها مدل را در 311نمونه  حجم

گانه موجود در سطح شهر کرمانشاه ناحيه سه آموزش و پرورش به دليل باالترين مناطق سه
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دخترانه و پسرانه انتخاب آمار معلمان مشخص شد و مدارس هدف از هر سه مقطع تحصيلی 

های ورود به پژوهش شامل متأهل  . مالکبه معلمان داده شد را نظر مورد هاینامه پرسش و

، بود ها گذشته باشد سال از ازدواج آن 1بودن، تمايل افراد برای شرکت در پژوهش و حداقل 

 خواهد باقی انهمحرم اطالعاتشان که ضمن توضيح درباره پژوهش، اهداف آن و اطمينان به اين

گيری به وسيله تحليل عاملی  ها را پر کنند. مدل اندازه ماند از آنان خواسته شد پرسشنامه

 تجزيه و تحليل شد.  (ML)و برآورد بيشينه احتمال  AMOS-24افزار  تأييدی و با استفاده از نرم

 

 ابزار پژوهش
که  ماده دارد 31 اسيمق ني: ا(Dyadic Adjustment Scaleيی )زناشو یسازگار اسيمق

چهار و  شده است هيته يیزناشو یسازگار تيفيک یمنظور بررس به Spanier( 1976توسط )

. سنجدرا می و ابراز محبت يیتوافق زناشو ،يیزناشو یهمبستگ ،يیزناشو تيبُعد رضا

 هميشگی= ای )مخالفتشش درجه اساس طيف ليکرت بر سؤاالت اين مقياس گذاری نمره

است  061ها از صفر تا  باشد که حداقل و حداکثر نمره می (5=  هميشگی توافق هگزين صفر تا

(Sanai et al., 2009 .)(1976 )Spanier  را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ و روايی  96/1پايايی

و در افراد طـالق  66/1افراد متأهل  در ـ واالسک سازگاری زناشـويی الاين مقياس با مقياس 

 95/1در يک پژوهش، ضريب پايايی آلفای کرونباخ اين مقياس  .گـزارش نمـود 66/1 گرفتـه

(Saemi et al., 2017گزارش شده است؛ در مطالعه )  (2011 )Kajbaf et al.  روايی همزمان اين

گزارش  94/1 ـ واالسک سازگاری زناشـويی المقياس با استفاده از روش روايی مالکی، با مقياس 

 .محاسبه شد 65/1ضريب پايايی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ،پژوهشاين در  نمودند.

 کوتاه (: فرمNEO Five-Factor Inventoryکوتاه ) شخصيتی فرم هایويژگی پرسشنامه

 عامل اصلی پنج گويه، 61با  Costa and McCurry (1985شخصيت ) عاملی پنج مقياس

گشودگی به  گرايی، برون رنجوری،روان شامل گويه با طيف ليکرت( 01شخصيت )هر عامل 

باشد  46 تا صفر بين تواند می عامل هر نمره. سنجد می را شناسی وظيفه و جويیتوافق تجربه،

(Costa & McCurry, 2000( .)2001 )Farshi Grossi et al.  جهت بررسی روايی اين آزمون از

استفاده کردند که حداکثر  گر هو فرم ارزيابی مشاهد همبستگی بين دو فرم گزارش شخصی

 جويیتوافقدر عامل  11/1گرايی و حداقل آن به ميزان  در عامل برون 66/1همبستگی به ميزان 
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روش  با استفاده ازضريب پايايی اين پرسشنامه  Kalantari and Merart(2019)  .بوده است

و  جويیتوافقی به تجربه، گرايی، گشودگ رنجوری، برون ترتيب برای روان بهرا آلفای کرونباخ 

 Rahimi( 2017گزارش نمودند. ) 94/1و  69/1 ، 64/1، 21/1 ،66/1وجدانی بودن ضرايب 

Pordanjani and Mohamadzadeh Ebrahimi نئو آزمون شخصيتی کل ويژگی پايايی ضرايب 

رستی در اين پژوهش د .نمودند گزارش 61/1 کرونباخآلفای روش از استفاده با را کوتاه فرم

 آمد. دست  به 64/1کرنباخ مقياس با استفاده از روش آلفای

دشواری  مقياس: (Emotion Adjustment Difficulty Scaleدشواری تنظيم هيجان ) مقياس

 و نقص سطوح که است ای ماده 36ابزار  يک Gratz and Roemer( 2004) تنظيم هيجان

 دشواری منفی، های يجانه پذيرش عدم هزمين شش در را فرد دشواری تنظيم هيجانی نارسايی

 مواقع تکانشی مهار رفتارهای در دشواری درماندگی، مواقع هدفمند، رفتارهای انجام در

 آگاهی فقدان دشواری تنظيم هيجان، اثربخش راهبردهای به محدود يابی دست درماندگی،

 0ی )ا درجه پنج ها روی يک مقياس ليکرتپاسخ. سنجد هيجانی می شفافيت فقدان و هيجانی،

ها و  مقياس خرده از يک هر در بيشتر اند. نمره تنظيم شده( هميشه يباًتقر=  5 هرگز تا = تقريباً

 ,Kord & Mohammadi) است در دشواری تنظيم هيجان بيشتر دشواری نشانه مقياس، کل

2019 .)(2004 )Gratz and Roemer  شش  و در 93/1مقياس ضريب پايايی آلفای کرونباخ کل

 داری با پرسشنامه پذيرش و عمل یهمبستگی معنضريب  و 61/1 ضرايب باالتر ازمقياس  خرده

(Action and Acceptance Questionnaireبه )  ( 2019آورده است. ) دستKord and Mohammadi 

داری را  و همبستگی معنی .Rafiepoor et al (2019و ) 66/1 مقياس آلفای کرونباخضريب پايايی 

ضريب آلفای کرونباخ  Mahmoodnejad et al. (2017) .اندگزارش کردهمقياس ناگويی هيجان  با

در انجام رفتار هدفمند، دشواری  های هيجانی، دشواری های عدم پذيرش پاسخ مقياس برای خرده

در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هيجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی، عدم 

 ،پژوهشاين  بدست آمد. 60/1و  64/1، 26/1، 20/1، 22/1، 23/1ی به ترتيب وضوح هيجان

 بدست آمد. 22/1 مقياس ضريب پايايی آلفای کرونباخ

 :(Conflict Resolution & Sexual Intimacy Scale) و صميميت جنسی حل تعارض مقياس

مقياس مقياس مديريت تعارض و خردهمنظور سنجش حل تعارض و صميميت جنسی از خرده به

 (Enrich Marital Satisfaction Questionnaireرابطه جنسی پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ )

http://www.ravansanji.ir/?9409201040
http://www.ravansanji.ir/?Escal4045CTS
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کم =  خيلی تا 4)خيلی زياد =  ج گزينهپنها  سؤال از يک هر پرسشنامه برای يندر ااستفاده شد. 

 گذاری به صورت )هميشه، نمره 015 تا 96ی ها سؤالاست. همچنين برای  شده صفر( منظور

 در اين مقياس نمره. هيچ وقت( در نظر گرفته شده است و خيلی کم دانم، ینم اوقات، اغلب

 در مقياس انريچ آلفای ضرايب .دهدزناشويی باالتری را نشان می مندی ميزان رضايت باالتر

مسائل زناشويی،  رضايت آرمانی، تحريف هایبرای مؤلفه .Olson et al (1986) گزارش

 فرزندان جنسی، رابطه فراغت، اوقات های يتفعال مالی، مديريت تعارض، حل ارتباط، شخصيتی،

، 66/1، 23/1، 60/1، 91/1ترتيب  به یطلب مساوات یها نقش و دوستان، خانواده فرزندپروری، و

در اين  (. Sanai et al., 2009اند ) گزارش شده 20/1و  21/1، 22/1، 46/1، 26/1، 24/1، 25/1

و صميميت جنسی  60/1های مديريت تعارض  آلفای کرونباخ مؤلفهيب پايايی اضرپژوهش، 

 دست آمدند.  به 25/1
 

 پژوهش اجرای شیوه

وزش و پرورش استان کرمانشاه اقدام ابتدا برای اخذ مجوز موافقت مسئولين اداره کل آم

شد و با مسئوالن آموزش و پرورش ناحيه سه شهر کرمانشاه برای دريافت ليست زوجين 

فرهنگی همچنين مديران مدارس هدف هماهنگی شد. پس از توضيح هدف پژوهش 

ها در اختيار مديران مدارس قرار گرفت تا در جلسات شورای دبيران مطرح و به  پرسشنامه

ين فرهنگی تحويل گردد. با گذشت چند روز، مکرر به شيوه پيامکی، تلفنی و حضوری، زوج

گيری به وسيله  آوری گرديد. مدل اندازه يادآوری و نهايتا جمع ها نامه پاسخگويی به پرسش

تجزيه  (ML)و برآورد بيشينه احتمال  AMOS 24افزار  تحليل عاملی تاييدی و با استفاده از نرم

  تحليل شد. و
 

 ها یافته
نشان داده  0ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهای پژوهش در جدول 

 شده است.

پذيرش  -ترتيب تنظيم هيجان ر پژوهش حاضر ضريب چولگی و کشيدگی متغيرها بهد

 ، 59/1و  51/1تکانه  -، تنظيم هيجان34/1و  -59/1اهداف  -، تنظيم هيجان46/1و  -49/1
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Table 1.  

Mean, standard deviation and matrix of correlation coefficients between research 

variables 

Variables M SD 1 2 3 4 5 

Marital adjustment 115.03 18.01 1     

Emotion adjustment 

difficulty 
86.60 19.43 **-0.38 1    

Conflict management 30.26 4.20 0.03 **0.17 1   

Sexual intimacy 39.11 7.51 **0.60 **-0.30 0.04 1  

Personality traits 192.52 16.22 -0.007 0.08 **0.21 -0.10 1 

 **p<0.01   *p<0.05 

 

 -، تنظيم هيجان33/0و  23/1آگاهی  -، تنظيم هيجان31/1و  11/1راهبردها  -تنظيم هيجان

و  55/1برونگرايی  -، شخصيت53/1و  26/0رنجوری  روان -، شخصيت25/1و  06/1شفافيت 

، 40/1و  -09/1سازگاری  -، شخصيت  -1/1و  16/1پذيری  انعطاف -، شخصيت 43/1

، مديريت تعارض 66/1و  16/1صميميت جنسی  ،-62/1و  36/1شناسی  وظيفه -شخصيت

 -، سازگاری زناشويی -65/0، 59/0رضايت زناشويی  -، سازگاری زناشويی21/1و  13/1

و   -61/1و  -11/1توافق دونفره  -، سازگاری زناشويی-16/1و  -66/1همبستگی دونفره 

به معيار نرمال بودن، آمد. با توجه   دست ه ب -21/1 -14/1ابزار محبت  -سازگاری زناشويی

و قدرمطلق کشيدگی کمتر  3متغيرهای پژوهش همگی دارای قدرمطلق ضريب کجی کمتر از 

 ها مشاهده نشد. باشند بنابراين، تخطی از نرمال بودن داده می 01از 

همبستگی دونفره،  -رضايت زناشويی، سازگاری زناشويی -برای متغير سازگاری زناشويی

ابزار محبت آماره تحمل )و عامل  -فق دونفره و سازگاری زناشويیتوا -زناشويی سازگاری

اهداف  -(، تنظيم هيجان61/0) 55/1پذيرش  -ترتيب برای متغيرهای هيجان تورم واريانس( به

(، 09/0) 63/1راهبردها  -(، تنظيم هيجان40/1) 40/1تکانه  -(، تنظيم هيجان13/1) 44/1

 -(، شخصيت23/0) 52/1شفافيت  -م هيجان(، تنظي19/1) 42/1آگاهی -تنظيم هيجان

پذيری  انعطاف -(، شخصيت61/0) 54/1گرايی  برون -(، شخصيت90/0) 51/1رنجوری  روان

(، 56/0) 63/1شناسی  وظيفه -(، شخصيت46/0) 62/1سازگاری  -(، شخصيت46/0) 66/1

که  به اين آمد. با توجه دست  به (16/0) 26/1( و مديريت تعارض 12/0) 26/1صميميت جنسی 

دهندة عدم وجود  باشد لذا نشان می 01/1آمده برای متغيرها، باالی  دست  های تحمل به ارزش

آمده برای  دست  چنين، مقدار عامل تورم واريانس به باشد. هم خطی چندگانه بين متغيرها می هم
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انه وجود خطی چندگ دهد که بين متغيرها هم باشد و اين نشان می می 01تر از  متغيرها کوچک

 آورده شده است. 1های برازندگی الگوی پژوهش حاضر در جدول  ندارد. شاخص
 

Table 2.  
Fitness indices of the present research model 

Fit indicators   X2  df X2/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA 

present  
research  
model 

163.07 85 1.91 0.94 0.89 0.92 0.96 0.96 0.94 0.05 

 

های برازندگی الگوی پژوهش حاضر، دهد، شاخصنشان می 1طور که نتايج جدول همان

، نسبت مجذر کای 65برابر با  (df)، درجة آزادی 12/063برابر با  (X2)شامل مجذور کای 

، شاخص 96/1برابر با  (IFI)های برازندگی فزاينده ، شاخص90/0برابر با  (X2/df)نسبی 

، شاخص 94/1برابر با  (GFI)، شاخص نيکويی برازش 96/1برابر با  (CFI)ای مقايسهبرازش 

و  94/1برابر با  (TLI)لويز  -، شاخص تاکر69/1برابر با  (AGFI)نيکويی برازش تطبيقی 

الگو اصالح  ،باشد. بنابراينمی 15/1برابر با  (RMSEA)شاخص جذر برآورد خطای تقريب 

 بولی برخوردار است. شده از برازندگی قابل ق

 دهد.ضرايب مسير استاندارد الگوی پژوهش حاضر را نشان می 1نمودار 
 

 
 

Figure 2. Standard coefficients of direct paths in the proposedmodel 
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با توجه به ضرايب مسير استاندارد الگوی پژوهش حاضر تمامی مسيرهای مستقيم در سطح 

ای  ک فرض زيربنايی الگوی پژوهش حاضر، وجود مسيرهای واسطهدار شدند. ي معنی 1110/1

ای از روش بوت استراپ استفاده شده است.  داری اين روابط واسطه بود که جهت تعيين معنی

ای  را برای روابط واسطه AMOS-24 افزار استراپ در نرم نتايج حاصل از روش بوت 3جدول 

 دهد. نشان می

Table 3.  

Indirect paths coefficients of the proposed model using Bootstrap method 

Path  
Low 

limit 

High 

limit 
P 

Personality traits  → Emotion adjustment difficulty→ 

Marital adjustment 
0.21 0.16 0.39 0.02 

Personality traits  → Conflict management → Marital adjustment 0.07 0.02 0.1 0.01 

Personality traits  → Sexual intimacy → Marital adjustment -0.12 -0.15 -0.01 0.04 
 

های شخصيتی بر سازگاری  ويژگیدهد، اثر غيرمستقيم  نشان می 3گونه که جدول  همان

های شخصيتی بر  ويژگی(، اثر غيرمستقيم p ،10/1 == 11/1) دشواری تنظيم هيجاناز  زناشويی

های  ويژگیاثر غيرمستقيم  و (p ،12/1 == 10/1)مدريت تعارض از طريق  ويیسازگاری زناش

آمد که   ( بدستp ،01/1- == 14/1) صميمت جنسیاز طريق  شخصيتی بر سازگاری زناشويی

مسيرهای اين برای درصد  95فاصله اطمينان  ،باشد. بنابراين دار می از لحاظ آماری معنی

مسيرغيرمستفيم در هر سه  است. لذا فاصله اين ن عدد صفر درغيرمستقيم حاکی از قرار نگرفت

  الگوی پيشنهادی تأييد شدند.
 

 یریگ جهیبحث و نت
های شخصيتی با بينی سازگاری زناشويی بر اساس ويژگی اين پژوهش با هدف پيش

ها  گری تنظيم هيجان، مديريت تعارض و صميميت جنسی زوجين تدوين شده است. يافته ميانجی

 ،دارند. به عالوه دارمعنی و مستقيم زناشويی رابطه سازگاری با شخصيتی هایداد که مؤلفه نشان

 تعارض مديريت گریميانجی با زناشويی سازگاری و شخصيتی هایويژگی ها نشان داد بينيافته

 .Chehreh et al؛ Sheikh Zainuddin et al. (2018) یهاپژوهش دارد. اين يافته با وجود نيز رابطه

 .Hosseini et al؛ Schaffhuser et al. (2014) ؛Khademi (2017)؛ Oshio et al. (2018)؛ (2017)

غم،  ترس، مانند منفی احساسات رنجور باشد. افراد روانهمسو می Zarei et al. (2018)و  (2013)
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 Ahmadiکنند )فراگير، را تجربه می و دايمی کالفگی احساس گناه، احساس خشم، برانگيختگی،

Nadeh et al., 2009.) منجر  قيطر نياز ا و کنندیرا به همسران خود ابراز م یشتريب یعواطف منف

(. به Hosseini et al., 2013) شوندیم يیدر روابط زناشو یمنف یتعامل یالگوها یريگبه شکل

و  شتهپايينی دای فعاط ثبات، دارندرنجوری باال   روان صرادی که در شاخفه داشت اجبايد توعالوه 

 دهند برای حل پديده تعارض نشان میی مساع پيچيده تمايل کمتری به تشريکهای  در موقعيت

(Ebrahimpour et al., 2019)گرايی، های گرمی و محبت، جمعگرا که از جنبه. زوجين برون

 ,.Hosseini Nasab et alطبعی و شادمانی هستند )عواطف مثبت، همچنين دارای قابليت شوخ

 کنندیارتباط برقرار م یبه آسان ،گذارند یم انيدر م گرانيشان را با دیاحساسات درون(. 2009

(Salimi et al., 2015 .)یبرا یکيبه صورت ژنت نييپا يیرنجورخو روان وباال  يیبرونگراين با زوج 

زگاری آنان مؤثر که در سا با تنش روزمره مقابله کنند توانندیبهتر م، دارند یآمادگ یجانيثبات ه

کری گشودگی به تجربه، فرد را هم در تجربه حاالت هيجانی است، بر اساس نظر کاستا و مک

ها زوج شودیم باعث ( وChehre et al., 2017)کند مثبت و هم در حاالت هيجانی منفی هدايت می

، واضح کنندرا اتخاذ  یترو فعال رتريپذ انعطاف یکردهايرو شانيها تعارض و در حل مشکالت

پذيری  . افراد با ويژگی انعطاف(Hosseini et al., 2013)است که سازگاری بهتری خواهند داشت 

 های سخت موقعيت برای جايگزين حلراه چندين توانايی ايجاد از مسائل با مواجهه هنگام

 ضاتتعار به نسبت بيشتری پذيریو انعطاف تحمل(. Dennis & Vanderwall, 2010) برخوردارند

 به صورت را منفی هایآوری، رويدادتاب ويژگی از برخورداری به علت ها دارند، آن امور مبهم و

 ,.Zanasni et al) گرفته واضح است که سازگاری بيشتری دارند در نظر تربينانهو واقع پذيرترانعطاف

 زوجين های هنمر افزايش با زناشويی است، رضايت با مرتبط عوامل از شناسی يکی (. وظيفه2006

 ,.Ahmadi et alيابد )می افزايش نيز و سازگاری زناشويی رضايت شناسی، سطح وظيفه عامل در

طور متفاوت  ، به توان ادعا نمود افراد در موقعيت تعارض و با ويژگی شخصيتی خاص(. می2018

، نوسان خلق و تکانشگری  های اضطراب دهند، بنابراين از طرفی جنبهبه تعارض واکنش نشان می

هايی به زوال رنجور موجب ناتوانی در کنترل موقعيت تعارض شده و چنين ويژگیزوجين روان

؛ شانیاحساسات درونبرونگراها با در ميان گذاشتن  انجامد. در مقابل، سازگار زناشويی می

 منعطف در ايجاد توانمندی افراد گشوده درتجربه حاالت هيجانی مثبت و منفی؛ توانايی زوجين

شناس در حل تعارض؛ هدفمندی و اراده زوجين وظيفه در مواجهه با جايگزين حلراه چندين
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توان تعارض، موجب افزايش سازگاری زناشويی خواهند شد. بر اساس نتايج پژوهش حاضر می

رنجوری به صورت منفی موجب کاهش مديريت تعارض و برونگرايی، بينی کرد که روانپيش

طور مثبت موجب بهبود مديريت تعارض و افزايش سازگاری شناسی به ليت، انعطاف و وظيفهمقبو

 شود. زناشويی می

 با زوجين زناشويی سازگاری و شخصيتی هایويژگی بين نتايج اين پژوهش حاکی است که

 به يممستقتأثير  بر عالوه رنجوریروان شخصيتی دارد، مؤلفه وجود رابطه هيجان تنظيم گریميانجی

 . است اثرگذار زوجين سازگاری بر نيز هيجان تنظيم واسطه به و غيرمستقيم طور

(2015 )Narimani et al.( 2015؛ )Salimi et al.( 2020؛ )Ahmadi et al. همسو است. مطالعات 

 شخصيتی هایويژگی از راتأثير  بيشترين زناشويی سازگاری و زناشويی رضايت که دهد می نشان

 Ahmadi etکند )شخصيت نقشی اساسی در سازگاری زناشويی ايفا می ،پذيرند بنابراينمی زوجين

al., 2020و شناسیوظيفه گشودگی، گرايی، برون و اثر منفی غيرمستقيم رنجوری(. روان  

عالوه،  . به (Rezaeifar et al., 2019دارند ) مستقيم بر ثبات زناشويی اثر مثبت غير پذيریانعطاف

 هيجانی، هایآشفتگی با مواجهه هنگام رفتارها کنترل در دشواری باعث هيجان تنظيم رد دشواری

 به دهی پاسخ برای هيجانی اطالعات از کارآمد استفاده در نقص راهبردها، به محدود دسترسی

 سازگاری و تطبيق نتيجه (. درTull et al., 2009شود ) می آن از حاصل منفی های هيجان و استرس

 برای تکاليف ترين مهم از دارد، که يکی بستگی هاهيجان تنظيم به حد زيادی تا ختیشناروان

 Saemi etاست ) زوجين و سازگاری زناشويی روابط در ويژه به شناختیروان و سالمتی جسمی

al., 2019مانند خود مثبت احساسات صميمانه قاطع و بيان از برخورداری علت به گرا برون ( افراد 

 روابط در رضايتمندی تمجيد و ستايش، موجب و بيان عالقه و محبت ابراز همسر، زا قدردانی

 صميميت، های ويژگی از برخورداری علت به پذيرتوافق افراد رسدمی نظر شود؛ بهمی زناشويی

 استفاده از بخشودگی بيشتر زناشويی، تعارضات بروز هنگام در ديگران با همدلی و درک در توانايی

تعامالت  درو دارند  گريکدياز  یترمثبت یهاادراک (. همچنينRezaeifar et al., 2019کنند )می

له ئمس نيا ند کهاز خود نشان ده یترميمال یو رفتارهانموده  ميخود را تنظ یهاجانيه ،یفرد نيب

. (Sheikh Zainuddin et al., 2018) شودیمو سازگارانه  یتعامل یرفتارها یفراوان افزايش باعث

 از و کنند گفتگو و بحث زناشويی تعارضات و مسائل با مواجهه در کنندمی سعی شناسافراد وظيفه

زناشويی در اين  رابطه به تعهد و غنی هایارزش و باورها به بندیکنند. پای پرهيز مخرب رفتارهای
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ديگر، (. از منظری Mosako, 2009باشد ) صميمانه روابط ثبات و حفظ عامل تواند می افراد

ثباتی هيجانی موجب تشديد تنش و در نتيجه افزايش ناسازگاری زناشويی  رنجورها با بی روان

گرا با ويژگی ابراز هيجان و احساسات، همسران گشوده، با احترام  شوند. همچنين زوجين برون می

اسب، شناس با رفتارهای هدفمند و کنترل من، زن وشوهرهای وظيفه به خواست و نيازهای ديگران

 که هايیزوج ،شوند. بنابراينموجب تنظيم هيجان و در نتيجه افزايش سازگاری زناشويی می

، با  تری دارندپايين رنجورخويیروان و باالتر گشودگی و جويیتوافق شناسی،وظيفه گرايی، برون

سازگاری  یزناشوي زندگی در ، باالتری برخوردار بوده شناختیتنظيم هيجان مناسب از انعطاف روان

 بيشتری دارند. 

 زوجين زناشويی سازگاری و شخصيتی هایويژگی نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد بين

 عالوه شناسی وظيفه و پذيری انعطاف شخصيتی مؤلفه. دارد وجود رابطه جنسی به واسطه صميميت

 .زوجين رابطه دارد یسازگار با نيز جنسی صميميت واسطه به و غيرمستقيم طور به مستقيمتأثير  بر

 نيازهای خوانی دارد. ازهم .Gohari et al( 2015و )  Skowron (2000پژوهش ) نتايج با يافته اين

( Shakrmi et al., 2014) خانواده ارضاء شود چارچوب در بايد که اوست جنسی نياز اساسی انسان،

رضايت و  در ميزان زيادی همس داده، تحت تأثير قرار را زناشويی روابط تواندمی آن کيفيت و

رنجور به دليل های روان(. شخصيتSkowron et al., 2000) دارد سازگاری زناشويی زوجين

رنگ شدن صميميت زناشويی احساس عدم ايمنی و اعتماد همچنين احساس بدبينی، موجب کم

گراها با ويژگی  ونشوند، افراد با خصيصه مقبوليت با ايجاد جاذبه بيشتری برای همسران خود، برمی

شناس با  دلگرمی و مشارکت، افراد گشوده با توجه کردن به خواسته همسر همچنين افراد وظيفه

 ,.Gohari et alشوند )داری باعث افزايش صميميت زناشويی می های کفايت، نظم و خويشتن جنبه

فروپاشی  جر بهمن جنسی زوجين رضايت و عدم جنسی در روابط اختالل (. در بيشتر مواقع،2015

تواند دهد که صميميت جنسی می(. مطالعات نشان میDaqaghleh, 2012گردد )می خانواده بنيان

(. صفت Ahmadi Nadeh et al., 2009رابطه مستحکمی با سازگاری زناشويی داشته باشد )

که  شود باعث می رايز ،شود منجر می ها در زوج شتريبی جنس تيبه رضای، گشودگشخصيت 

 تيرضا ، يیو زناشو یفرد نيدر حل مسائل بو  دهند را گسترش یاکتشاف جنس نديفرا ها زوج

 صميميت و شخصيتی هایويژگی . در مجموع(Hosseini et al., 2013)يشتری کسب نمايند ب

(. از Gohari et al., 2015نمايند )می تبيين را زناشويی فرسودگی تغييرات از درصد 6/40 جنسی
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پذيری منفی  ثباتی هيجانی، عدم پذيرش دوسويه و تهييج رنجورها که از بی اننگاهی ديگر رو

يابد. ويژگی شادابی، سرزندگی و دلگرمی  ها افول می برخوردار هستند سازگاری زناشويی آن

پذير؛ بخشندگی، هماهنگی و جاذبه  گرا؛ صداقت و همدردی همسر توافق بخشيدن زوجين برون

در توجه همسران گشوده موجب افزايش صميميت زناشويی و به تبع بيشتر زوجين مقبول؛ رغبت 

رنجوری پايين،  آن افزايش سازگاری زناشويی خواهد شد. بر اساس پژوهش حاضر، روان

پذيری باالی زوجين، ارتقاء سازگاری زناشويی را به  شناسی و توافق برونگرايی، گشودگی، وظيفه

صفات شخصيتی همسرشان اطالعات بيشتری کسب  دنبال خواهد داشت. شايسته است زوجين از

هم تالش نمايند که حاصل اين مهم، سازگاری و  با مندانه، سعادت زندگی ساختن برای نموده،

 تحکيم بنيان خانواده خواهد بود. 

 شدن به ها، صرفاً محدود های اين پژوهش شامل، احتمال سوگيری در پرسشنامه محدوديت

ص پژوهش در مقايسه با کارهای تجربی و گردآوری اطالعات در زمان خانواده زوجين فرهنگی، نق

گذار بوده  کنندگان اثر دهی شرکت شيوع ويروس کرونا و عدم ارتباط حضوری احتماالً در پاسخ

های اثرگذار بر سازگاری  شود در مشاوره پيش از ازدواج بر آموزش مؤلفه است. پيشنهاد می

های ميانجی به عنوان برنامه پيشگيری تأکيد و ی شخصيتی و متغيرهازناشويی از جمله تأثير ويژگی

های شخصيتی مورد ارزيابی قرار گيرد و در  اهميت داده شود. همچنين در فرايند درمان ويژگی

ها و  آوری داده گردد گرد صورت لزوم مداخله در زمينه بهبودبخشی انجام شود. همچنين پيشنهاد می

 پژوهش حاضر روی از طريق مصاحبه بالينی انجام شود. اجرایهای بعدی  سنجش در پژوهش

 بررسی جهت در تواند با شرايط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف، می ديگر های جمعيت

 .باشد پيشنهادی، بسيار سودمند مدل تر دقيق

 
 
 

 

و نگارش متن مقاله با ها  تحليل و تفسير يافته ،تدوين طرح تحقيق، فرايند گردآوری سهم مشارکت نویسندگان:
 .انجام شد گاننويسندهمه تبادل نظر 

 دانند از مدارس و تمامی معلمان حاضر در پژوهش تقدير و تشکر نمايد. پژوهشگران بر خود الزم می تشکر و قدردانی:

د ها در طول فرآين پژوهش حاضر از هيچ مؤسسه و نهادی حمايت مالی دريافت نکرده و کليه هزينه منابع مالی:
 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.

 نويسندگان اذعان دارند که در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. تضاد منافع:
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