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Abstract 

Background & Objectives: Marital adjustment is a term used in the family and marital studies are related to terms such as marital satisfaction, 

success, stability, etc. each of these terms refers to only one dimension of marriage. In contrast, Marital compatibility is a multidimensional term. 

Adaptation in married life is a continuous and flexible process defined as the agreement and adaptation of a couple in a certain period. Marital 
adjustment is influenced by several factors, such as psychological flexibility, which means changing cognitive motivations to adapt to changing 

environmental stimuli. Another personality factor that affects marital adjustment is self-control, which is defined as the proper use of emotions 

and is an essential and remarkable feature that allows people to manage their thoughts, impulses, emotional states, and behaviors. Identifying 
the factors that affect couples’ adjustment is theoretically and clinically crucial because our greater understanding of the fundamental 

psychological trends and predictors of marital adjustment can lead to a better understanding of this Concept. In addition, by identifying the 

causative factors of couples’ adjustment, one can effectively predict and control it; Therefore, this study aimed to determine the effect size of 
psychological flexibility and self-control on marital adjustment of married staff of Samen Al-Aimeh Hospital in Mashhad. 

Methods: This study was a descriptive correlational study. The statistical population included all married employees of Samen Al-Aimeh 
Hospital in Mashhad in September 2017. Among the eligible volunteers, 181 people (male=69; female=112) were selected based on Morgan and 

Krejcie table by available sampling method. The participants completed Second Edition Acceptance and Practice Questionnaire (Bond et al., 

2011), Self-control Questionnaire (Tanjani et al., 2004) and Questionnaire Marital Adjustment (Locke & Wallace, 1959). Data were analyzed 
using SPSS software version 25 by Pearson correlation test and multiple regression while a p<0.05 was considered as statistically significant.  

Results: According to the obtained results, among the participants, 112 individuals were female (61.8%) and 69 were male (38.2%). Also, among 

the participants, 32 individuals were 25-34 years old (17.7%), 78 were 35-44 years old (43.1%) and 71 were 45-55 years old (39.2%). The results 
showed that marital adjustment had a direct and significant relationship with psychological flexibility (r = 0.457, p<0.001) and between self-

control (r=0.345, p<0.010). Also, the results of multiple regression coefficients showed that the value of standardized regression coefficient 

(Beta) for the variables of psychological flexibility was (p<0.001, β=0.379) and for self-control was (p=0.025, β=0.168); Therefore, it can be 

said that psychological flexibility and self-control were able to predict marital adjustment. 

Conclusion: Based on the findings of this study, psychological flexibility and self-control are essential for marital adjustment, so if couples 

experience more psychological flexibility and self-control in life, they will have more marital adjustment. 

Keywords: Psychological Flexibility, Self-Control, Marital Adjustment. 
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1 

  .۰۸1(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰۰ آذر برخط انتشار   

 متأهل کارکنان زناشویی سازگاری در و خودکنترلی شناختیروان پذیریانعطاف اثراندازه نییتع
 مشهد االئمهثامن مارستانیب

 ۳ حمزه اکبری، ۲یجاجرم دومحم*، 1یجردو یاسحاق درضایحم

 سندگانینو حاتیتوض

 ، ایران؛بجنوردبجنورد،  واحد یاسالم زادآ دانشگاهشناسی، شناسی، گروه رواندانشجوی دکتری روان .1
 ، ایران؛بجنوردبجنورد،  واحد یاسالم زادآ دانشگاه، سیشناروان استادیار، گروه. ۲
 .ادشهر، ایرانآزادشهر، آز واحد یاسالم زادآ دانشگاه، سیشناروان استادیار، گروه .۳

 Mahmoudjajarmi@gmail.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۴۰۰فروردین  1۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ماه دی ۲۹ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بنابراین هدف  کند؛می عمل خانواده یاعضا توسعٔه و سالمت در یاساس یعامل عنوانبه و است مطلوب ایخانواده تحقق در یعال یهدف ییزناشو یسازگار زمینه و هدف:
 .بود مشهد االئمهثامن مارستانیب متأهل کارکنان ییزناشو یسازگار در یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف اثراندازه نییتعحاضر  مطالعٔه
از بین  که بود 1۳۹۸ سال مهرماه در مشهد االئمٔهثامن مارستانیب متأهل تمامی کارکنان شاملمطالعه،  آماری جامعٔه. بود یهمبستگاز نوع  حاضر پژوهش روش بررسی:روش

کنترلی تانجنی و خود(، ۲۰11) پذیرش و عمل ویرایش دوم بوند و همکاران نامٔهپرسششدند.  انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به نفر 1۸1 واجد شرایط افراد داوطلب
 سطح در چندگانه ونیرگرستحلیل  و رسونیپ یهمبستگآزمون  قیطر از زین هاداده. توسط ایشان تکمیل شد(1۹۵۹) و واالس الک زناشویی سازگاری و( ۲۰۰۴) همکاران

 .گردید تحلیل ۲۵ نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با α=۰۵/۰ داریامعن
 رابطٔه( p ،۰٫۳۴۵=r=۰٫۰1۰) زناشویی سازگاری بین خودکنترلی با(، p ،۰٫۴۵۷=r<۰٫۰۰1) زناشویی با سازگاریشناختی روان پذیریانعطاف نتایج نشان داد که بین ها:یافته

 و خودکنترلی( p ،۰٫۳۷۹=β<۰٫۰۰1) شناختیروان پذیریی انعطافرهایمتغ یبرا( Beta) استانداردشدٔه یونیرگرس بیضر مقدار همچنین. داردداری وجود امستقیم و معن
(۰٫۰۲۵=p ،۰٫1۶۸=β )بود. 

 .را دارند ییزناشو یسازگاربینی توانایی پیش، یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف ،براساس نتایج پژوهش گیری:نتیجه
 .زناشویی سازگاری، خودکنترلی، شناختیروان پذیریانعطافها: واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
 مطالعات در مورداسااااتفاده اصااااطالحات از 1ییزناشااااو یسااااازگار
 تیرضااااا همچون یاصااااطالحات با که اساااات ییزناشااااو و یخانوادگ
 5ییزناشو ثبات ،4ییزناشو تیموفق ،3ییزناشو یخرسند ،2ییزناشو

 بعد کی بر تنها هرکدام یقبل اصااطالحات اساات، مرتبط لیقب نیا از و
 اصااطال  کی ییزناشااو یسااازگار کهیدرحال دارند، اشاااره ازدواج از

 مستمر ندیفرآ کی ییزناشو یزندگ در یسازگار(. 1) است یچندبعد
 با شااوهروزن انطباق و توافق صااورتبه که( ۲) اساات رییتغ حال در و
شخص یزمان دورٔه کی در گر،یکدی  یسازگار(. ۳) شودیم فیتعر م

 تحت را فرد یاجتماع و یفرد یزندگ یهاجنبه از یاریبسااا ییزناشاااو
ضا بهبود ،یسالمت شیافزا: ازجمله دهد،یم قرار ریتأث  ،یزندگ از تیر

 یهامهارت و تعارض تیریمد یارتقا ،یشناختروان مشکالت کاهش
 (. ۴) مسئله حل و یارتباط

 یریپذانعطاف به توانیم ،ییزناشااااو یسااااازگار با مرتبط عوامل از
 یهازهیانگ رییتغ ییتوانا یمعنابه که ؛(۵) کرد اشاااااره 6یشااااناختروان

 اساااات رییتغ حال در یطیمح کاتیتحر با انطباق منظوربه یشااااناخت
 یهاتیموقع از فرد یابیارز زانیم را یشناختروان یریپذانعطاف(. ۶)

 یریپذانعطاف(. ۷) اندکرده فیتعر طیشرا بودن کنترلقابل و مختلف
 تجارب گرفتن نظر در) 7رشیپذ مؤلفٔه شاااش شاااامل ،یشاااناختروان
 و افکار از شااادن جدا) 8گسااالش ،(هاآن کردن قضااااوت بدون یدرون

جارب گاهذهن ،(یدرون ت ماس) 9یآ مان ت  عنوانبه خود ،(حال باز
( ۸) اسااات 12متعهدانه عمل و 11هاارزش ،(گرمشااااهده خود) 10نهیزم
 و جاناتیه احساسات، از کامل یآگاه لحظه، در ارتباط صورتبه که

 حرکت درمجموع و هاآن از استقبال و ناخواسته تجارب ازجمله افکار
(. ۹) شااودیم ظاهر یفرد یهاارزش به یابیدساات و نییتع ریمساا در

نا که یافراد ند یریپذانعطاف تفکر ییتوا  نیگزیجا هاتیتوج از دار
 طیشرا کنند،یم یبازساز مثبت طوربه را خود تیذهن کنند،یم استفاده
 و مقاومت یذهن ازنظر و رندیپذیم زااسترس عیوقا با را زیبرانگچالش

 رابطٔه از مطالعات(. 1۰) دارند دادهایرو برابر در یشاااتریب یساااازگار
 ،(۵) ییزناشاااو روابط تیفیباک یشاااناختروان یریپذانعطاف دارمعنا

 نیزوج یجانیه طالق ینیبشیپ در یشاااناختروان یریپذانعطاف نقش
ناشااااو فرا روابط بر یریپذانعطااف میمسااااتق اثر ،(11) ( 1۲) ییز

 . دارند تیحکا
 ریتأث یمختلف عوامل از که اسات یچندبعد یعامل ییزناشاو یساازگار

(. 1۲) اساااات 13یخودکنترل ،یتیشااااخ اااا عوامل از یکی رد،یپذیم
 یمهم یژگیو و اندکرده فیتعر هاجانیه حیصح کاربرد را یخودکنترل

 و یجانیه یهاحالت ها،تکانه افکار، دهدیم امکان افراد به که اساااات
 یناادیفرآ یخودکنترل(. 1۳) کننااد تیااریمااد را خود یرفتااارهااا
 و یاجتماع بهبود منظوربه یعاطف اتیتجرب اصال  یبرا فردمنح ربه

                                                      
1 Marital adjustment 
2 Marital Satisfaction 
3 Marital happiness 
4 Marital success 
5 Marital Stability 
6 Psychological Flexibility 
7 Acceptance 

 به مناساااب ییگوپاسااا  یبرا یجسااام و یروح طیشااارا در بودن آماده
 میتنظ قدرت یعبارتبه(. 1۴) اساااات یرونیب و یدرون یهاخواسااااته

 درک خود، نیتسااااک یبرا را فرد یشااااخ اااا تیظرف احساااااسااااات،
(. 1۵) دهدیم شیافزا کساااالت، ای یافساااردگ ع،یشاااا یهااضاااطراب

 میمستق اثر ،(1۴) ییزناشو تعهد بر یخودکنترل یکنندگینیبشیپ نقش
 یمندتیرضا بر یخودکنترل و( 1۲) ییفرازناشو روابط بر یخودکنترل

 منبع رابطٔه مطالعات، در نیهمچن اساات، شااده دییتأ( 1۶) ییزناشااو
 با یدرون کنترل منبع یهمبساااتگ ،(1۷) ییزناشاااو یساااازگار با کنترل
 در یفرد کنترل منبع نقش ،(1۸) سااااالمند زنان ییزناشااااو تیرضااااا

 . است دهیگرد دییتأ( 1۹) بازنشستگان ییزناشو روابط تیفیک
شو یسازگار و ازدواج ثبات  جهیدرنت و خانواده یروان سالمت ،ییزنا

 ییشاااناساااا نیبنابرا ،(۲۰) کندیم نیتضااام را جامعه یروان ساااالمت
 ینیبال و ینظر لحاظ از گذارندیم ریتأث نیزوج یسازگار بر که یعوامل
 و یشااناختروان یاساااساا یروندها از ما شااتریب درک رایز اساات، مهم

 نیا از یبهتر درک به تواندیم ییزناشاااو یساااازگار یهاکنندهینیبشیپ
 را دهیپد نیا توانیم جادکنندهیا عوامل ییشناسا با و شود منجر دهیپد
 طورهمان ییسو از(. ۲1) کرد کنترل و ینیبشیپ کارآمد و مؤثر طوربه

باط نٔهیزم در داد، نشاااااان پژوهش نٔهیشاااایپ مرور که هایمتغ ارت  یر
 تا ییزناشاااو یساااازگار در یخودکنترل و یشاااناختروان یریپذانعطاف

 انجام میمستق صورتبه یامطالعه است، نموده یبررس محقق که آنجا
شده ش خأل نهیزم نیا در و ن ساس یپژوه  به نظر نیهمچن شود؛یم اح

 یخودکنترل و یشااناختروان یریپذانعطاف همچون ییرهایمتغ تیاهم
 اثر اندازه نییتع هدف با حاضاااار مطالعٔه تا شااااد موجب ن،یبنیدرا

 ییزناشااااو یسااااازگار در یخودکنترل و یشااااناختروان یریپذانعطاف
 .شود انجام مشهد، االئمهثامن مارستانیب متأهل کارکنان

 بررسیروش 2
 پژوهش یآمار جامعٔه. بود یهمبسااااتگ نوع از حاضاااار پژوهش روش

 مهرماه در مشااهد االئمٔهثامن مارسااتانیب متأهل کارکنان یتمام شااامل
سان نیب از و هدف جامعٔه از(. نفر ۳۸۰) بود 1۳۹۸ سال  واجد که یک
 اسااااس نفربر 1۸1 بودند، پژوهش در مشاااارکت داوطلب و طیشااارا

 انتخاب دساااترس در یریگنمونه روش به ،یکرجسااا و مورگان جدول
 حداکثر و ماهشش حداقل داشتن شامل ورود یهامالک(. ۲۲) شدند

 و نوشااتن و خواندن سااواد حداقل مشااترک، یزندگ سااابقٔه سااالسااتیب
 عدم شااااامل خروج یارهایمع. بود مطالعه در شاااارکت جهت لیتما

 اطالعات یگردآور ابزار. بود هانامهپرسااش پُرکردن ناقص ای یهمکار
 :بودند ریز یهانامهپرسش شامل

: 14(۲۰11) همکاران و بوند دوم شیرایو عمل و رشیپذ نامٔهپرسش-
 سااانجش یبرا همکاران و بوند توساااط یساااؤالهفت نامٔهپرساااش نیا

8 Defusion 
9 Self-as a Content 
10 Mindfulness 
11 Value 
12 Committed action 
13 Self-control 
14 Acceptance and Action Questionnaire-II 
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۳ 

 نیا یهاساااؤال و اسااات شااادهسااااخته یشاااناختروان یریپذانعطاف
 یادرجههفت کرتیل اسیمق کی در توافق زانیم اساس بر نامهپرسش

قات یگاه ؛۳= ندرتبه ؛۲= ندرتبه یلیخ ؛1= هرگز) از  ؛۴= او
 یگذارنمره( ۷= شااااهیهم و ۶= شااااهیهم باًیتقر: ۵= اوقات شااااتریب
ست ۴۹ تا ۷ نیب نمرات دامنٔه لذا شوند؛یم  نیا در شتریب نمرات که ا

 جینتا. اسااات کمتر یشاااناختروان یریپذانعطاف دهندٔهنشاااان اس،یمق
 یدارا یسااؤالهفت نامٔهپرسااش که داد نشااان همکاران و بوند پژوهش
 یهمساااان. شاااد دییتأ آن ییمحتوا ییروا و اسااات یعاملتک سااااختار

 با آن ییبازآزما ییایپا و آمد دساااات به۰٫۸۸ تا ۰٫۷۸ نیب آن یدرون
 آمد دساات به ۰٫۸1 تا ۰٫۷۹ بیترت به ماهدوازده و سااه یزمان فاصاالٔه

عٔه در(. ۲۳) طال  یریپذانعطاف یهمگرا ییروا بیضاااارا ،یمانیا م
 و اضااطراب ،یافسااردگ ،یعموم سااالمت نامٔهپرسااش با یشااناختروان

 که داد نشااااان زین یدییتأ یعامل لیتحل جینتا. بود معنادار اسااااترس
 جامعٔه در دوم شیرایو-عمل و رشیپذ نامٔهپرساااش یعاملتک یالگو

 یدرون یهمسااااان روش به ییایپا بیضاااار دارد؛ یخوب بُرازش یرانیا
سش( کرونباخ یآلفا) ست به ۰٫۷1 ییبازآزما ییایپا و ۰٫۸۶ نامهپر  د

 (. ۲۴) آمد
 نیا: 1(۲۰۰۴) همکاااران و یتااانجن یخودکنترل ناااماأهپرسااااش-

 ۲۰۰۴ سال در بون و ستریبوم ،یتانجن توسط یسؤالزدهیس نامٔهپرسش
: ادیز اریبساا تا 1: چیه) یادرجهپنج اسیمق اساااس بر و شااده ساااخته

 و 1۲ ،1۰ ،۹ ،۷ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ساااؤاالت اما شاااود،یم یگذارنمره( ۵
 و ۶۵ نامهپرسش یبرا نمره حداکثر. شوندیم یگذارنمره معکوس 1۳

 انگریب کنند، کساااب شاااتریب و ۳۳ نمرٔه که یافراد. اسااات 1۳ حداقل
 ییروا همکاران، و یتانجن پژوهش در. است شانیا شتریب یخودکنترل

 شاارفتیپ یهااسیمق با آن یهمبسااتگ یابیارز با اسیمق نیا یهمگرا
 دییتأ ،یفردنیب یهامهارت و مثبت روابط ،یافتگیسااازش ،یلیتح اا
 از اسااتفاده با یآمار نمونٔه دو یرو بر آن ییایپا نیهمچن. اساات شااده
 مطالعٔه در(. ۲۵) آمد دساااات به۰٫۸۵ و۰٫۸۳ کرونباخ یآلفا آزمون
 و یصااور ییروا از نامهپرسااش ییروا یبررساا یبرا ،یباریجو یاحمد
 بیضاار از ییایپا نییتع یبرا و( متخ اا ااان توسااط دییتأ) ییمحتوا

 روش نیا با کرونباخ یآلفا بیضاار که شااد اسااتفاده یدرون یهمسااان
 (. ۲۶) آمد دست به ۰٫۹1 اسیمق کل یبرا
 ابزار نیا: 2(1۹۵۹) واالس و الک ییزناشااو یسااازگار نامٔهپرسااش-

 نمرٔه. شااد ساااخته 1۹۵۹ سااال در واالس و الک توسااط یسااؤالپانزده
 یناسازگار بر داللت و شودیم محسوب برش نمرٔه آن، از کمتر ای 1۰۰

 متفاوت آزمون نیا ساااؤاالت یعدد ارزش. دارد ییزناشاااو روابط در
ست صل با برابر آزمون نمرٔه. ا  آن دامنٔه و سؤال هر ازاتیامت جمع حا

 متوسط ۸۵ - ۹۹ ن،ییپا ۲-۸۴ ازیامت کهیطوربه. است 1۵۸ تا ۲ از
 مطالعٔه در. شااودیم محسااوب آزمون نیا در باال ازیامت 1۰۰-1۵۸ و

 محاساابه یسااازمهیندو کیتکن قیطر از ییایپا بیضاار واالس، و الک
 بود، ۰٫۹۰ با برابر و دیگرد حیت ااح براون رمنیاساا  فرمول با و شااد

 یهمبسااااتگ واالس و الک ینیبشیپ آزمون با نامهپرسااااش نیا نمرات
 اساات نامهپرسااش نیا ادیز همزمان ییروا دهندٔهنشااان که دارد ۰٫۴۷

سط آزمون نیا مطالعٔه در(. ۲۷)  و ترجمه 1۳۷۹ سال در یمظاهر تو
 در(. ۲۸) اساااات شااااده کاربردهبه یرانیا یهازوج از نمونه کی یرو

 نیا یبرا ۰٫۸۴ کرونباخ یآلفا بیضاااار( 1۳۹1) انیشاااااکر پژوهش
 (.   ۲۹) شد گزارش پرسشنامه

مام پژوهش نیا در له مرتبط یاخالق اصااااول یت نه ازجم ما  بودنمحر
 اریاخت و پژوهش در کنندگانشااارکت آگاهانٔه تیرضاااا ها،نامهپرساااش

 لیوتحلهیتجز یبرا پژوهش نیا در. شااااد تیرعا پژوهش از خروج
 یهافرضشیپ یبررساااا از پس و اریمعانحراف ن،یانگیم از هاداده
 رنوف،یاسم- کولکموگروف آزمون از استفاده با نمرات عیتوز) یآمار

ندهیباق اسااااتقالل یبررساااا مارٔه از هاما  وجود واتسااااون،-نیدورب آ
نه یهمخط  و تحمل یهاشاااااخص از نیبشیپ یرهایمتغ نیب چندگا
 ونیرگرس لیتحل روش و رسونیپ یهمبستگ از ،(3انسیوار تورم عامل

 SPSS افزارنرم از اسااااتفاده با α=۰٫۰۵ یدارمعنا سااااطح در چندگانه
  . شد استفاده ۲۵ نسخٔه

 اههتفای ۳
 نفر زن 11۲ کنندهاز بین افراد شرکت آمدهدستبهبر اساس نتایج 

همچنین از بین . بودند( درصد۳۸٫۲) نفر مرد ۶۹ و( درصد ۶1٫۸)
نفر  ۷۸(، درصد1۷٫۷) سال ۳۴تا  ۲۵نفربین  ۳۲کننده افراد شرکت

 سال ۵۵تا  ۴۵نفر بین  ۷1و ( درصد۴۳٫1) سال ۴۴تا  ۳۵بین 
 بودننرمال ،همبستگی ضرایب محاسبٔه از قبل. سن داشتند( ۳۹٫۲)

بررسی  اسمیرنوف-کولکموگروف آزمون از استفاده با نمرات توزیع
.شد

 بودن توزیع نمراتاسمیرنوف برای بررسی نرمال- کولکموگروفنتایج آزمون  .1جدول 
 احتمال مقدار رنوفیالموگروف اسمک Z ریمتغ

شناختیپذیری روانانعطاف  1٫۲۰۴ ۰٫1۰۵ 

 ۰٫1۲۹ 1٫1۷1 خودکنترلی

 ۰٫1۷۴ 1٫1۰۵ سازگاری زناشویی

شده برای تمامی محاسبه آمارٔه احتمال مقدار، 1بر اساس نتایج جدول
رات بنابراین فرض نرمال نبودن توزیع نم، بود ۰٫۰۵متغیرها بزرگتر از 

 و ضااااریب معیارانحراف، میانگین ۲ در جدول(. p>۰٫۰۵) رد نشااااد

                                                      
1 Self-control Questionnaire 
2 Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT) 

 اساااس بر .شااده اساات متغیرهای پژوهش گزارش ی پیرسااونهمبسااتگ
شااناختی با روان پذیریانعطاف بین همبسااتگی ضااریب. ۲جدول نتایج

و همبسااتگی بین  (p<۰٫۰۰1)و  ۰٫۴۵۷ با زناشااویی برابر سااازگاری

3 Variance inflation factor 
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۴ 

شویی سازگاری خودکنترلی با  با(. p=۰٫۰1۰) بود ۰٫۳۴۵ با برابر زنا
 بین گفاات توانمی آماادهدساااااتبااه ضاااارایااب بودنمثباات بااه توجااه

 ارتباط زناشویی سازگاری و خودکنترلی با شناختیروان پذیریانعطاف
 . داشت وجود مستقیمی

بررسی  ی آماریهافرضپیش ،چندگانه رگرسیون قبل از اجرای تحلیل
 واتسون-دوربین آمارٔه از هاماندهباقی استقالل بررسی برایکه  گردید

 با، بود 1٫۶۲1 با برابر واتساااون-دوربین آمارٔه مقدار. شاااد اساااتفاده
 فرضپیش، داشاات قرار ۲٫۵ تا 1٫۵ فاصااله در آن مقدار اینکه به توجه

ستقالل  وجود بررسی برای ینهمچن. ه استشد رعایت هاماندهباقی ا

نه یهمخط  و تحمل هایشاااااخص از بینپیش متغیرهای بین چندگا
ستفاده انسیوار تورم عامل ستهب طبق نتایج .شد ا ، ۴جدول از آمدهد

 عامل و بیشااااتر ۰٫1 برش مقدار از تحمل آمارٔه توجه به اینکه مقداربا
 زا یانحراف بنااابراین، بود کمتر 1۰ برش مقاادار انس ازیااوار تورم

.نشد مشاهده چندگانه یهمخط مفروضٔه
 

زناشویی سازگاری با خودکنترلی و شناختیروان پذیریبین انعطاف پیرسون های توصیفی و ضرایب همبستگیشاخص. ۲جدول   

 پذیریانعطاف انحراف معیار میانگین متغیرها
شناختیروان  

زناشویی سازگاری خودکنترلی  

شناختیروان پذیریانعطاف  ۲۷٫۲۵  ۵۸۶٫۴  1   

۳۰٫۳۸ خودکنترلی  ۳1۹٫۶  ۴۶۵٫۰  1  

زناشویی سازگاری  ۴۸٫۹1  ۲۲۷٫1۰  ۴۵۷٫۰  ۳۴۵٫۰  1 

 
ییزناشو یسازگار در یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف اثر اندازه نتایج مدل خالصٔه. ۳جدول   

نییتع بیضر  (R) همبستگی چندگانه تعدیل شده نییتع بیضر   خطای استاندارد برآورد 

۴۸1٫۰  ۲۳1٫۰  ۲۲۳٫۰  ۰1۶٫۹  

 
 که بود ۰٫۲۲۳ با برابر شده لیتعد نییتع بیضر ۳ جدول به توجه با

 از درصد۲۲٫۳ ینیبشیپتوانایی  مجموع در ریمتغ دو نیا دهدیم نشان
 دارامعن  F=۲۶٫۷۸۴ آمارٔه مقدار. دارند را ییزناشو یسازگار راتییتغ

 نیبشیپ یرهایمتغ گرفت جهینت توانیم که( p<۰٫۰۰1) بود
 ریمتغ ینیبشیپ ییتوانا( یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف)

  . دارند را ییزناشو یسازگار یعنی مالک
 زناشویی سازگاری بینیپیش مدل شدٔه استاندارد و نشده استاندارد رگرسیون ضرایب. ۴جدول 

 اندازه اثر  VIF آماره تحمل مقدار احتمال  t استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده 

      Beta معیارخطای  B مدل

    <a ۵۹٫۶۸۵ ۴٫۶۰۶ - 1۲٫۹۵۸ ۰٫۰۰1عدد ثابت 
 ۰٫۰۴1 1٫۲۷۶ ۰٫۷۸۴ <۰٫۰۰1 ۵٫1۰۷ ۰٫۳۷۹ ۰٫1۶۶ ۰٫۸۴۵ شناختیروان پذیریانعطاف

 ۰٫۰1۰ 1٫۲۷۶ ۰٫۷۸۴ ۰٫۰۲۵ ۲٫۲۶۶ ۰٫1۶۸ ۰٫1۲۰ ۰٫۲۷۲ خودکنترلی

 برای( Beta) مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده. ۴جدول در 
و برای ( p ،۰٫۳۷۹=β<۰٫۰۰1) ختیشناروان پذیریانعطاف

که  توان نتیجه گرفتمی لذا. بود( p ،۰٫1۶۸=β=۰٫۰۲۵) خودکنترلی
 بینی سازگاریتوانایی پیش یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف

 نیانگیم آمدهدستهب یبا توجه به مقادیر بتا. دارندزناشویی را 
 یریپذنعطافانمره افزایش در ازای یکیی بهزناشو یسازگار

نمره افزایش در خودکنترلی ازای یکو به ۰٫۳۷۹ اندازٔهی بهشناختروان
اثر برای متغیر مقدار اندازه. یافتافزایش  ۰٫1۶۸به میزان 

 یخودکنترلو برای متغیر ۰٫۰۴1برابر با  یشناختروان یریپذانعطاف
 با سهیمقا در یشناختروان یریپذانعطاف بنابراین. بود ۰٫۰1برابر با 

 .ی داشتشتریب اثراندازه یخودکنترل
 

 بحث 4

 و یشااااناختروان یریپذانعطاف اثراندازه نییتع حاضاااار مطالعٔه هدف
 االئمٔهثامن مارستانیب متأهل کارکنان ییزناشو یسازگار در یخودکنترل

هد تٔهی نیاول. بود مشاااا  یریپذانعطاف نیب که داد نشاااااان پژوهش اف
. دارد وجود یمیمساااتق ارتباط ییزناشاااو یساااازگار با یشاااناختروان

 ،یدارمعنا و مثبت شااااکل به یشااااناختروان یریپذانعطاف نیهمچن
 فرد قدر چه هر یعنی دارد؛ را ییزناشااااو یسااااازگار ینیبشیپ ییتوانا

شته یشتریب یشناختروان یریپذانعطاف شد، دا شو یسازگار با  ییزنا
 ن،یشاایپ مطالعات جینتا با آمدهدسااتبه جٔهینت نٔهیزم در. دارد یشااتریب

 و مشااابه جینتا با اما اساات، نشااده انجام میمسااتق صااورتبه یپژوهشاا
ثال طوربه. همسااااوسااااات نهیزم نیا در کینزد قت م  و خواهصااااادا

 آزاد دانشااااگاه متأهل انیدانشااااجو یرو بر خود مطالعٔه در پوریبهزاد
 ،یآگاهذهن ،یارتباط یباورها نیب که افتندیدر رازیشااا واحد یاساااالم
 دارمعنا رابطٔه ،ییزناشااو روابط تیفیک و یشااناختروان یریپذانعطاف

 ریتأث که داد نشاااان چندگانه ونیرگرسااا جینتا که یاگونهبه. دارد وجود
ها باط یباور گاهذهن ،یارت طاف و یآ ناختروان یریپذانع  در یشاااا

 یباورها بیترتبه و اساااات معنادار ییزناشااااو روابط تیفیک ینیبشیپ
 تااا نیترکم یشااااناااختروان یریپااذانعطاااف و یآگاااهذهن ،یارتباااط
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۵ 

ناشااااو روابط تیفیک ینیبشیپ در را ریتأث نیترشیب ند ییز (. ۵) دار
 و یمنف ارتباااط داد نشاااااان همکاااران و یلیکااائیم پژوهش نیهمچن
 نیزوج یجانیه طالق و یشااااناختروان یریپذانعطاف نیب یدارمعنا

 افتندیدر همکاران و یآبادخرم گرید یامطالعه در(. 11) داشت وجود
 در(. 1۲) دارد ییزناشااوفرا روابط بر یمیمسااتق اثر یریپذانعطاف که
تٔهی نییتب فت توانیم فوق اف طاف یدارا افراد که گ  به باال یریپذانع

ناختروان لحاظ  نامطلوب یحت یدادهایرو تجربه به مندعالقه یشاااا
 دادهایرو آن دربارٔه قضاوت و کنترل ر،ییتغ شدن، ریدرگ یجابه یدرون

 نیبنابرا دارند، یشااتریب باهدف مرتبط یانهیزم تیحساااساا و هسااتند
 معرض در کمتر و آمده کنار یزندگ یهایناسااااازگار با توانندیم بهتر
 کااه کرد انیااب توانیم درواقع(. ۸) رناادیگیم قرار یمنف راتیتااأث

 یبرا شااتریب منابع قراردادن دردسااترس با یشااناختروان یریپذانعطاف
ندیم افراد،  به کمک با و یدرون یمنف یادهادیرو ریتأث کاهش با توا

 اساااات، معنادار هاآن یبرا که یاهداف انجام و قیدق فیتعر یبرا هاآن
 یزندگ در یناساااازگار جادیا از و( ۹) بخشاااد ارتقا را یروان ساااالمت
 چاه هر کاه گفاات توانیم گریدیعبااارتباه. کنااد یریجلوگ ییزنااشااااو
 یهاتیموقع ندتوایم باشاااد شاااتریب فرد یشاااناختروان یریپذانعطاف

 با مواجهه در و ردیبگ نظر در کنترلقابل تیموقع عنوانبه را سااااخت
ندگ یدادهایرو تار و یز نا افراد، رف  را نیگزیجا هیتوج نیچند ییتوا

 نیگزیجا یهاحلراه به بتواند سااخت یهاتیموقع در و باشااد داشااته
 بهبود و یسااااااازگااار مقااابلااه، در او تیااظرف جااهیدرنت و کنااد فکر

نا که یافراد(. ۷) اساااات شااااتریب یزندگ یهایردشااااوا  تفکر ییتوا
 چارچوب کنند،یم اسااتفاده نیگزیجا هاتیتوج از دارند، ریپذانعطاف

ندیم یبازسااااااز یمثبت صااااورتبه را خود یفکر  یهاتیموقع و کن
 یافراد با سهیدرمقا و رندیپذیم را زااسترس یدادهایرو ای زیانگچالش

. دارند یشاتریب یساتیبهز یشاناختروان ازنظر ،ساتندین ریپذانعطاف که
 یسااااازگار و بهبود ییتوانا و بامعناساااات یزندگ که دارند قیعم باور
 (. 1۰) رادارند یزندگ راتییتغ با دارمعنا

 ییزناشو یسازگار با یخودکنترل نیب که داد نشان پژوهش افتٔهی گرید
 و مثبت شاااکل به یخودکنترل نیهمچن. دارد وجود یمیمساااتق ارتباط
 فوق افتٔهی از. دارد را ییزناشااو یسااازگار ینیبشیپ ییتوانا ،یمعنادار

 یشااتریب یخودکنترل فرد قدر چه هر که نمود برداشاات توانیم گونهنیا
 با آمدهدسااتبه افتٔهی. دارد یشااتریب ییزناشااو یسااازگار باشااد، داشااته

 و یهاد مثال طوربه. همسااوساات نهیزم نیا در نیشاایپ مطالعات جینتا
 یعاطف ییفرازناشااااو روابط با افراد یرو بر که یامطالعه در همکاران

شو تعهد بر یخودکنترل میمستق اثر که افتندیدر بود، شده انجام  ییزنا
 را ییزناشو تعهد در یکنندگینیبشیپ نقش یخودکنترل و است معنادار

 اثر یخودکنترل داد نشان همکاران و یآبادخرم مطالعٔه(. 1۴) داراست
 یثناگو راسااتا نیهم در(. 1۲) دارد ییفرازناشااو روابط بر یمیمسااتق
 انجام طالق ُشرُف در نیزوج یرو بر که پژوهش در همکاران و محرر
 رابطه ییزناشاااو یساااازگار و یخودکنترل نیب که دادند نشاااان دادند،
مدندسااااات به در(. 1۶) دارد وجود فت توانیم یاجهینت نیچن آ  گ

 مربوط یهامهارت بر جان،یه تیریمد آموزش بر عالوه یخودکنترل
 و نامناساااب جانیه بروز از یریشاااگیپ ،یافتگیساااازش ،یآورتاب به

 بهبود در تواناادیم خود نیا کااه دارد دیااتااأک زین تیااموقع اصااااال 

 کند فایا یدیمف نقش ییزناشاااو یهایناساااازگار و ناکارآمد یرفتارها
 به یارزشااامند یامدهایپ یخودکنترل که گفت توانیم نیهمچن(. 1۳)

 نیا مسااتلزم اجتماع و ییزناشااو یزندگ در یافتگیسااازش دارد، همراه
 از را خود درک بتوانند یخودکنترل ندیفرا از اسااتفاده با افراد که اساات
 نیا از تا بخشند؛ بهبود را رندیبگ ادی دیبا که یاوهیش و دانسته تیموقع

 در(. 1۴) کنند غلبه آمده،یم وجود به ناگوار طیشاااارا بر بتوانند قیطر
نا که یخودکنترل که گفت توانیم گرید ینییتب ناتیه میتنظ ییتوا  جا

 ارتباط ،یآگاه ذهن چون ییهامهارت و هاکیتکن با شااود،یم فیتعر
 فرد به کنندهناراحت آثار لیتعد و دیجد یهاحلراه ارائه و یفرد نیب

 کمک آن با مرتبط یهاجانیه و خاص طیشاااارا با بهتر آمدن کنار در
 خود یهاجانیه تا کندیم کمک نیزوج به یخودکنترل(. 1۵) کندیم
 در شاادن ناتوان بدون را یجانیه هر ساا س و دهند صیتشااخ قیدق را

 رفتار بدون احسااااساااات لیتعد آن از هدف که کنند یبررسااا آن برابر
ش شدیم مخرب و یواکن سا جان،یه از شدن آگاه ییتوانا. با  و ییشنا

 شادن روبرو و لزوم زمان در یمنف جانیه رشیپذ ها،جانیه یگذارنام
ناب، یجابه آن با  هساااات یخودکنترل یدارا افراد یهایژگیو از اجت
 . کندیم کمک یریپذسازش ندیفرآ بهبود به که( 1۴)

 روش از اسااااتفاااده پژوهش نیا تیاامحاادود نیترمهم و نینخساااات
 على روابط توانینم را شاادهکشااف روابط رو،نیازا. اساات یهمبسااتگ

 یهاپژوهش ازمندین ،یمعلول و علت ارتباط اثبات ن،یبنابرا کرد؛ فرض
 یابزارها از اسااااتفاده ن،یا بر عالوه. اساااات شاااادهکنترل و یشاااایآزما

 با. رودیم شمار به پژوهش نیا یهاتیمحدود از زین یدهخودگزارش
 درمانگران زان،یربرنامه شودیم شنهادیپ آمدهدستبه یهاافتهی به توجه

شاوران و ساس و کرده توجه مذکور یرهایمتغ عالئم به دیبا م  هاآن برا
مه نا ناشااااو یساااااازگار بهبود یبرا را ییهابر ند یطراح زنان ییز . کن
 آموزش با شاااناساااانروان و مشااااوران که شاااودیم شااانهادیپ نیهمچن

 جهت در یآموزش یهاکارگاه یبرگزار قیطر از یخودکنترل یهامهارت
 .بردارند گام نیزوج ییزناشو یسازگار بهبود

 گیرینتیجه ۵
 شناختی با سازگاریروان پذیریانعطاف نتایج نشان داد که بین

مستقیم و  رابطٔه زناشویی سازگاری زناشویی و بین خودکنترلی با
 یریپذانعطاف کهایج نشان داد نت همچنین. داردداری وجود امعن

 ینیبشیپ ییتوانا، یدارامعن و مثبت شکل به یخودکنترل و یشناختروان
براساس نتایج پژوهش  بنابرایندارند؛  را ییزناشو یسازگار

ای در کنندهنقش تعیین، یخودکنترل و یشناختروان یریپذانعطاف
 .دارند ییزناشو یسازگار

 قدردانی و تشکر 6
اند، از تمامی کسانی که در این پژوهش ما را یاری رسانده وسیلهبدین

 شود.تشکر می

 هاهبیانی 7
 از برگرفته پژوهش ینا :کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

 آزاد دانشگاهسی عمومی شناروان رشتٔه اول در دکتری نویسندٔه رسالٔه
به تاری   ۵۶1۹/۲/11/۲۹ به شمارٔه بجنورد واحد یاسالم
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۶ 

 از نمونه افراد روی بر آن اجرای مجوز همچنین. است ۲۹/۰۹/1۳۹۹
 مورخ 1۳۳/۹۲۵ نامٔه شماره با مشهدشهر  االئمٔهثامن مارستانیب سوی

 .است شده صادر ۲۹/۰۹/1۳۹۹
 این امر غیر قابل اجرا است.  :رضایت برای انتشار

 اههداد و داوم هب یسرتسد
 .ها موجود هستداده به دسترسی شرایط و شیوه
 منافع تضاد

 .ندارند منافعی تضاد گونههیچ که کنندمی اعالم نویسندگان

 .شده استمینهای مالی توسط نویسنده اول تأهزینه تمامی :منابع مالی
 ناگدنسیون تکراشم

 در دوم نویسندٔه، داده آوریجمع و پژوهشی ایدٔه ارائٔه در اول نویسندٔه
 مشارکت هاداده تفسیر و آنالیز در سوم نویسندٔه و مطالعه طراحی
 .اندداشته
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