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Abstract
The main objective of this study was to investigate the role of mediatory factors of
personality traits, hope and forgiveness in marital satisfaction of couples on the verge of
divorce. The methodology used in this study was correlation method and the statistical
sample included married couples on the verge of divorce in Mashhad, Iran, which 180
couples from counseling centers were selected in random. For data collection purpose, four
questionnaires were used, including Five Factor Model of NEO Personality Inventory
Revised (60-question form), Enrich Marital Satisfaction Scale (47-question form), Family
Forgiveness Scale, by Pollard et al. and Schneider’s Hope scale (1991). Data analysis was
performed by applying the statistical method of analysis with recursive models. Results
confirmed the desired evaluation of the investigation model. They also revealed that sense of
duty has a positive and significant effect and neuroticism has a negative and significant
impact on the marital satisfaction. Also, hope and forgiveness have mediatory roles in this
relationship. Moreover, results showed the positive and significant effect of experientialism
on the marital satisfaction but hope and forgiveness, as personality traits, have no mediatory
roles in this relation. therefore consequence, neuroticism and sense of duty have effect on the
marital satisfaction through hope and forgiveness, as personality traits. each of three variables
including personality traits, hope and forgiveness can result in increasing the marital
satisfaction of married couples on the verge of divorce.
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چکیده
این پژوهش باهدف بررسي نقشش عوامشو واسش هاي بخششش و امیشد در تأثیرگشذاري ویژگشيهشاي شخ شیتي بررضشایت
زناشویي انجام شد .لذا از بین زوجین در معرض طالق شهرستان مشهد به شیوه ت ادفي دردسترس نمونشهاي بشاحج 507
زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره انتخاب شد .براي جمعآوري دادهها ازچهار پرسششنامشه پشنع عشاملي شخ شیتي نئشو
(فرم 07سوالي) ،رضایت زناشویي اینریچ( فرم 71سوالي) ،مقیاس سنجش بخشودگي پشوررد و هماشاران و مقیشاس امیشد
اشنایدراستفاده شد .تحلیو دادهها با روش آماري تحلیو مسیربامدلهاي برگشتي انجشام ششد .یافتشههشا ضشمن تاییشدبرازش
م لوب مدل پژوهش نشان دادند وظیفهشناسي تأثیر مثبت ومعنشيدار و روان آزردگشي تشأثیرمنفي ومعنشيدار بشر رضشایت
زناشویي دارند .همچنین امیدوبخشش نیز بین وظیفه شناسي وروان آزردگي ورضایت زناشویي اثشر میشانجي دارنشد .نتشایع
نشان دادند ضمن تأثیرمثبت و معنيدار تجربهگرایي بررضایت زناشویي عاموهاي امیدوبخشش نیز اثر میانجي نداششتهانشد.
بنابراین یافتههاي پژوهش نشان داد که روان آزردگي و وظیفهشناسي از طریق امید و بخششش بررضشایتمنشدي زناششویي
تأثیرگذار هستندوهرسه متغیرویژگيهشاي شخ شیتي ،امیدوبخششش مشيتواننشد تشأثیربر رضشایتمنشدي زناششویي زوجشین
درمعرض طالق داشته باشند.
واژههای کلیدی :ویژگيهاي شخ یتي ،بخشش ،امید ،رضایتمندي زناشویي ،زوجین در معرض طالق.
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خششانوادگي زیششادتري دارنششد ،دوعامششو معنششوي امیششد

. Mc Coullough, Paramount and Thorsen
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وبخششششششش تغییراتشششششي رامشششششي توانددرنگرشششششششها،
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ویژگيهاي شخ یتي (پیششایندها) و رضشایت زناششویي

وفرضیههاي اثرا غیرمستقی عبار بودهد از:

موردبررسي قراردهدومتغیرهاي مورد نظر را به صشور
تعاملي و در قال

 .5وظیفهشناسي از طریق امید بشر رضشایت زناششویي

یک مدل مفهومي مشد نظشر قراردهشد

اثر دارد .0 .وظیفهشناسي از طریشق بخششش بشر رضشایت

کاربردي براي مشاوره زناششویي زوجهشاي

زناشویي اثشر دارد .9 .روان آزردگشي از طریشق امیشد بشر

متقاضي طشالق راایجادکنشد .بشدین منظشور فرضشیههشاي

رضایت زناشویي اثشر دارد .7 .روان آزردگشي از طریشق

اثششرا مسششتقی وغیرمسششتقی ایششن پششژوهش بششه ترتی ش

بخشش بر رضایت زناشویي اثر دارد .1 .تجربهگرایي از

زیرتنظی شده اند:

طریق امید بر رضایت زناشویي اثر دارد .0.تجربهگرایشي

تازمینه قال

 .5وظیفششهشناسششي اثششر مثبششت و مسششتقی بششر رضششایت

از طریق بخشش بر رضایت زناشویي اثر دارد.

زناشویي دارد .0 .تجربهگرایشي اثشر مثبشت و مسشتقی بشر

درنهایت ،براساس مباحث وفرضیههاي بحشث ششده،

رضایت زناشویي دارد .9 .امید اثشر مثبشت و مسشتقی بشر

مدل پیشنهادي ومفهومي پژوهش م ابق شاو ( )5ارائشه

رضایت زناشویي دارد .7 .بخشش اثشر مثبشت و مسشتقی

شد.

بر رضایت زناشویي دارد .1 .روان آزردگي اثر منفشي و

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش

روش

مراکز مشاوره وخدما روان ششناختي ششهر مششهد در

روش پژوهش ،جامعه آماري ونمونه :این پشژوهش،

سششال  5930مراجعششه کششرده بودنششد .انتخششاب نمونششه بششه

از نوع طرحهاي توصیفي -همبستگي وبشه ششیوه تحلیشو

تعداد 37زوج زن و37زوج مرد(یعني 507نفر) بشه ششیوه

مسشیربامدلهشاي برگششتي اسشت .جامعشه آمشاري ایشن

ت ادفي دردسشترس ازبشین زوجشین مراجعشه کننشده بشه7

پشژوهش تمشامي زوجینشي بودنشد کشه بشه دلیشو وجشود

مرکزمشاوره باداشتن ششرایز ورودبشه پشژوهش انتخشاب

تعارض و درگیري شدید زناشویي (به منظور طالق) بشه

شدند .معیارهاي ورود عبار بودند از .5 :زو جها یشي

نقش واس هاي بخشش و امید در تأثیرگذاري ویژگيهاي شخ یتي بررضایت زناشویي زوجین در معرض طالق11/

ابزارهاي سنجش :پرسشنامه شخ یتي نئو :0این

که در زمان پژوهش متاهو بودنشد .0 .زوجهشا یشي کشه
دچشار اخشتالر
اخششتالر

روانشي – شخ شیتي مشزمن ماننشد

پرسشنامه شامو  07ماده است که براساس تحلیو

شخ ششیتي ،افسششرد گششي دو ق بششي ،روان

عاملي نمرا فرم بلند که در سال  5300اجرا شده بود،
9

گسستگي ،اختالر سلو کي نبودنشد .9 .زو جهشا یشي

بدست آمده است .رنیون و گوداشتاین (رنیون و

که حداقو یک سال سابقه زندگي مشتر ،داششتند.7 .

گوداشتاین 5331/ 5900ترجمه قرباني ،شاهي برواتي

زو جها یي که طبق م احبه تشخی ي پرونشده مششاوره

وارجمند( م رح کرده است که براي هر

اي ،هر دو یایاي به دلیو نارضایتي اززنشدگي زناششویي

عامو50پرسش وجود دارد که این عوامو با توجه به

درمعرض طالق قرارداشتند واقدام قشانوني بشراي طشالق

دارا بودن بیشترین بار عاملي در ارتباط با صفت مورد

بودند از:

به

انجام نداده بودند .معیارهاي خروج نیز عبار

نظر ،انتخاب شده اند .شیوه نمره گذاري سؤار

 .5زو ج هایي که مایو به اصالح روابز خود نبودند.0 .

صور

زو ج هایي که یاشي از آنهشا دچشار رفتشار اعتیشادي یشا

مخالف ( ،)5نظري ندارم ( ،)0موافق ( )9و کامالً

خشونت خانگي شده بودند .9 .زوج هایي کشه

معاوس

مرتا

لیار

پنع گزینهاي کامالً مخالف

موافق ( )7است .برخي پرسشها به صور

(،)7

سابقه چندین بار فشرار از منشزل ،تشر ،ششغو یشا دچشار

نمره گذاري ميشود .در ایران نتایع پژوهش حق

جسمي فلع کننشده زنشدگي بشوده وقشادر بشه

شناس( )5901بر روي یک نمونه  170نفري در شیراز

ادامه زندگي زناشویي نبودند .دراین پژوهش با توجه به

به این ترتی

آلفاي کرونباخ برابر

تعداد مسیرها ( 57مسیر) ،تعداد واریان هاي متغیرهشاي

 E=7/15 ، O =7/11 ، A =7/15 ، C=7/09و N=7/05

برونششزاد ( 9متغیششر) ،و تعششداد واریانسششهاي خ ششاي درون

و اعتبار آزمون در فاصله  0ماه برابر A=7/0 ، N=7/19

مدل( 9خ ا) تعداد  50پارامتر محاسبه گردید .با در نظر

 O=7/10 ،و  E=7/17گزارش شد (فتحي آشتیاني،

گششرفتن پیشششنهاد (کلششین ،5330 ،5بششه نقششو از بشششلیده،

.)5903

اختالر

بود  :ضرای

 ،)5939به ازاء هر پارامتر محاسشبه ششده بشراي آزمشودن

پرسشششنامششه رضششایت زناشششویي ( اینششریچ :) 7فششرم

مدل دست ک نیاز به  57ششرکت کننشده وجشود داردبشا

71سششؤالي ایششن پرسشششنامششه توسششز السششون ،فششورینر و

توجه به ایناه در این پژوهش پارامترهشاي مششاهدهششده

دراکمن(  )5300ساخته شده است کشه55خشرده مقیشاس

 50مورد است ،حج نمونه  507نفر در نظر گرفتشه ششد

داردونمره گذاري سشوار بشه صشور  ،9 ،0 ،5 ،7و7

(به ازاء هر پشارامتر حشدود  50آزمشودني در نظشر گرفتشه

است .حداکثر نمره آزمودني در این پرسشنامه برابر بشا

از اجشراي پشژوهش از بشین پرسشش نامشههشاي

 707است .نمره بارتر نشان دهنده رضایتمنشدي بیششتر

توزیع شده حدود 01پرسشنامه به دریو پاسخ ت ادفي

زناشویي است .السون و دیگران اعتبار ایشن پرسششنامشه

وعدم برگشت ازروندکار ،خشارج و بشا حشذف پرسشش

آلفاي کرونباخ %30 ،گشزارش کشرده

شد) .پ

را با روش ضری

همبستگي پرسش نامه اینریچ با مقیشاسهشاي

نامههاي ناقص ،درنهایت  551پرسشش نامشه موردتجزیشه

اند .ضری

وتحلیو قرارگرفت .براي حفشو اصشول اخالقشي ازآنشان

رضششایت خششانوادگي از  %75تششا  %07و بششا مقیششاسهششاي

خواسته شد ازذکرنام پرهیشز کننشدوبااطمینان ازمحرمانشه

رضایت زندگي از  %99تا  %75اسشت کشه نششانه روایشي

بودن پاسخ هاباصداقت به سوار پاسخ دهند.

سششازه 1آن اسششت .کششو خششرده مقیششاسهششاي پرسشششنامششه
2

. neo-ffi
. Lanyon & Goodstein
4
. Enrich Marital Satisfaction Scale
5
. Constrct validity
3

. Kline

1

 /10پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)51تابستان5931

اینریچ ،زوجهاي راضي و ناراضي را متمشایز مشيکنشد و

نقو از خلجي )5900 ،اعتبار آن از طریق بازآزمایي بعد

5

از  9هفتششه 7/01و بششراي زیششر مقیششاس تفاششر عامششو 7/05

این نشان ميدهد که این پرسشنامشه از روایشي مشال،

براي مسیرها  7/17گزارش کرده اند( .لوپز و اسشنایدر ،

خوبي برخوردار است ( ثنایي وبراتي.)5913 ،
مقیششاس سششنجش بخشششودگي :(FFS)0ایششن مقیششاس
توسشششز پشششوررد9و هماشششاران سشششاخته ششششد(غفوري و
هماششششاران .)5930 ،سششششی

و بهششششاري آن رابششششراي

 0771بششه نقششو ازکوهسششاریان )5901 ،همسششاني درونششي
مقیاس را از طریق آلفاي کرونباخ  /17تا  /07و ضشری
اعتبار آن با روش بازآزمایي تا 7/07گزارش کرده انشد(

خانوادههاي ایراني هنجاریابي ومیشزان سشازي نمودنشد و

ن یري و جوکار.)5901 ،

اعتبششار آن را 7/07بششرآورد کردنششد .ایششن مقیششاس داراي

روش اجراوتحلیو :پش

ازانجشام مجوزهشاي رزم و

1خرده مقیشاس (بعد)اسشت :در ،واقشع بینانشه ،ت شدیق

هماهنگي بامراکزمشاوره موردم العه وداشتن معیارهشاي

خ ا ،جبران عمو ارتاابي ،دلجشویي کشردن و احسشاس

ورود ،بششه صششور ح ششوري نسششبت بششه توزیششع پرسششش

بهبودي و سبابالي .این پرسش نامه داراي  77پرسشش و

نامههاي تحقیق اقدام شد .به هنگام توزیع پرسشنامشههشا

دو بخش است که بخش نخست (پرسشهشاي 5تشا،)07

به پاسخ دهندگان متعهد شد اطالعا جمشعآوري ششده

بخشششودگي را در خششانوادههششاي اصششلي و والششدین او و

صرفا براي انجام این پژوهش استفاده مشيششود و کشامالً

بخش دوم (پرسشهاي  07تا  )77میشزان بخششودگي را

محرمانه خواهد بود .براي آزمون مدل مفهومي پژوهش

در خانوادههاي هستهاي (همسران) مشيسشنجد .همچنشین

از روش تحلیو مسیر با مدلهاي برگشتي استفاده شد.

هر خرده مقیشاس داراي 0پرسشش چهارگزینشهاي اسشت.

دراین پژوهش جهت تعیین کفایشت بشرازش الگشوي

 5 ،امتیشاز و گزینشه د 7 ،امتیشاز دارد.

پیشنهادي با دادهها ،ترکیبي از ششاخصهشاي برازنشدگي

میانگین  505/0اسشت و انحشراف معیشار آن 09/1اسشت.

مششورد اسششتفاده قششرار گرفتنششد در نهایششت ،بششراي آزمششون

کشه گزینشه الش
نمشرا

بشار در ایشن مقیشاس ،نششان دهنشده ي میشزان

بخشودگي بیشترو نمرا
بخشودگي کمتر است(سی

ضرای

پایین ،نشان دهنشده ي میشزان

اثرا غیر مستقی در مدل واثرمتغیرمیشانجي ،از

آزمون بو استراپ استفاده شد .معنيداري فرضیههشاي
پشششژوهش در سششش

و بهاري.)5913 ،

 7/71قشششرار داده ششششدودرنهایت

مقیاس امید اشنایدر7:مقیاسشي  50سشؤالي و9خشرده

دادههششاي بششه دسششت آمششده بااسششتفاده ازنششرم افزارآمششاري

مقیاس ،با لیار  0درجه اي از کامالً مخشال  ،نمشره 5

نسشخه  Spss00و  Amos00تحلیشو ششد .بشراي آزمشون

تا کامالً موافق ،نمره  0است .خرده مقیاس تفاشر عامشو

مدل مفهومي وفرضیههاي پژوهش مفروضه هایي م رح

شامو چهار سؤال  57 ،3 ،0و  ،50خرده مقیاس مسشیرها

اندکه قبو از تحلیشو دادههشاي مربشوط ،چهشار مفروضشه

شششامو چهششار سششؤال 0 ، 1 ،7 ،5و7سششوال55 ،0 ،1 ،9بششه

معادر ساختاري ششامو :دادههشاي گمششده ،1بررسشي

عنوان سوال هاي انحرافي است (پدرتي ،ادواردز ،لشوتز،

دادههاي پر  ،0نرمال بودن1و ه خ ي چندگانه 0مورد

 .) 0770نمشره گشذاري سشؤالهشاي انحرافشي کشه بشراي

بررسي قرار گرفتند که به ترتی

بیشان مشيششوند .الش )

افزایش دقت آزمون است حذف ميشود .بنابراین دامنه

دادههاي گمشده :در ایشن پشژوهش ،از روش جشایگزین

نمرا بین  0تا  07اسشت .دراینجشا  0پشائین تشرین نمشره

کردن میانگین به جاي دادههشاي گمششده اسشتفاده ششد.

و 07بارترین نمره محسوب ميشود( اسنایدر 0777 ،بشه

ب) دادههششاي پششر  :بششه منظششور یششافتن دادههششاي پششر

1

5

2

6

. criterion validity
. Family Forgiveness Scale
3
. Pollard
4
. Schneider's hope scale

.missing
.outliers
7
. normality
8
. multi-co linearity

نقش واس هاي بخشش و امید در تأثیرگذاري ویژگيهاي شخ یتي بررضایت زناشویي زوجین در معرض طالق11/

ميتوان ،افرادي که نمرههاي آنها در کرانههشاي توزیشع

 57هستند و این نشان ميدهد که بین متغیرها هش خ شي

دادهها قرار ميگیشرد را شناسشایي کرد(بششلیده.)5935 ،

چندگانه وجود ندارد.

زماني که متغیشر ویژگشي شخ شیتي(تجربه گرایشي) ،بشه
عنوان پیامد در نظشر گرفتشه ششدنمرا  50نفربشه عنشوان

یافتهها

دادههاي پر شناسایي شدند که از تحلیو کنار گذاشته

یافتششههششاي مربششوط بششه آزمششون الگششوي پیشششنهادي

شدند .وقتي متغیر رضایت زناشویي بشه عنشوان پیامشد در

پششژوهش :بششراي آزمششون الگششوي پیشششنهادي ازتحلیششو

نظر گرفته شد ،نمرا 59نفر بشه عنشوان دادههشاي پشر

مسیربامدل هاي برگششتي اسشتفاده ششد .الش ) شناسشایي

شناسایي شدند کشه از تحلیشو کنشار گذاششته ششدند .ج)

مششدل :در مششدل پیشششنهادي پششژوهش ،سششه متغیششر مسششتقو

نرمال بودن :در این پژوهش جهت بررسي نرمشال بشودن
متغیرها از کجشي و کششیدگي متغیرهشا اسشتفاده ششد .بشا
توجه به معیار نرمال بشودن ،متغیرهشاي پشژوهش همگشي
داراي قدر م لشق ضشری
م لق ضشری

کجشي کشوچاتر از  9و قشدر

کششیدگي کشوچاتر از  57هسشتند و لشذا

تخ ي از نرمال بودن دادهها قابو مشاهده نیست .د) هش
خ ي چندگانه :همان طشور کشه نتشایع نششان مشيدهنشد،
ارزشهاي تحمو بشه دسشت آمشده بشراي متغیرهشا بشاري
 7/57هسششتند و نشششان دهنششده عششدم وجششود هشش خ ششي
چندگانه بین متغیرها مشيباششند .همچنشین ،مقشدار عامشو
تورم واریان

ویژگششي شخ ششیتي روان رنجششوري  ،تجربششه گرایششي و
وظیفهشناسي وجود دارد .رضایت زناشویي متغیر وابسته
و متغیرهاي بخشش وامید متغیرهاي میانجي هستند.
ب) بششرآورد مششدل در دو گششام صششور گرفششت)5 :
بررسي برازنشدگي مشدل پیششنهادي پشژوهش کشه ششامو
شششاخصهششاي بششرازش اسششت ،و  )0بششرآورد پارامترهششاي
(ضرای

مسیر اسشتاندارد) .در جشدول( )5ششاخصهشاي

برازندگي مشدل پیششنهادي واصشالحي پشژوهش حاضشر
آورده شده است.

به دست آمده براي متغیرهشا کشوچاتر از
جدول  .1شاخصهای مدل پیشنهادی واصالحی

شاخصهاي برازش

درجه

مجذور خي

متغیر

آزادي

نسبي

الگوپیشنهادي

5

5/051

7/330

الگواصالحي

0

7/300

7/331

7/377

حداقو مقدار قابو

-

 9و کمتر

7/3

 7/3به

 7/3به

به بار

بار

بار

قبول

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RAMSEA

7/300

7/330

7/330

7/333

7/333

7/779

7/331

5/775

5/770

5/775

7/775

 7/3به

 7/3به

 7/3به

 7/0و کمتر

بار

بار

بار

همان طوري که نتشایع منشدرج در جشدول( )5نششان

حذف ششدند وبشه منظشور اصشالح بشرازش کامشو ،یشک

ميدهد ،بسیاري از شاخصهاي برازندگي مانند مجذور

اصالح روي مدل صشور گرفشت .بشین متغیرهشایي کشه

کاي نسشبي ( ،)χ2/df =5/051ششاخص نیاشویي بشرازش

مقششدار احتمششال آنهششا بیشششتر از  7/71شششده اسششت راب ششه

ت بیقششي ( ،)AGFI= 7/300و شششاخص جششذر بششرآورد

خ ششاي  1درصششد وجششود نششدارد و

معنشيداري در سش

( ) RMSEA=7/779نشششان

بایسششتي از مششدل نهششایي حششذف شششوند .عششالوهبششرایششن،

ميدهد که برازندگي مدل پیشنهادي خیلي خوب است.

شاخصهاي تعدیو در برونداد  AMOS- 00اصشالحاتي

از آنجا که مسیرهاي غیر معنشيدار از الگشوي پیششنهادي

را در جهت ایجاد برازنشدگي بهتشر دادههشا پیششنهاد داده

واریششان

خ ششاي تقریشش
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بود .بدین ترتی

بشششرازش مقایسشششهاي ()CFI= 5/775درحشششد م لشششوبي

بعشد از اعمشال تغییشرا  ،مشدل اصشالح

قراردارندکه مدل اصالحي بشه طشور معنشيداري برازنشده

شده ونهایي (مدل  )0مورد آزمون قرار گرفت.

نتششایع جششدول ()5نشششان مششيدهدهمششه شششاخصهششاي

دادههشششا اسشششت وازبرازنشششدگي کشششامال قابشششو قبشششولي

برازندگي ماننشد مجشذور کشاي نسشبي (،)χ2/df =7/300

برخورداراسشششت .بنشششابراین مشششدل مفهشششومي پشششژوهش

شششاخص نیاششویي بششرازش ت بیقششي (،)AGFI= 7/377

تاییدششششدوبراین اسشششاس مشششيتشششوان اثشششرا مسشششتقی

شاخص بنتلشر -بونشت یشا ششاخص نشرم ششده برازنشدگي

وغیرمستقی متغییرهارابررسي کرد.

( ،)NFI= 7/331شاخص جذر برآورد واریان
تقری

خ شاي

بشششرآورد پارامترهشششاي مشششدل پیششششنهادي پشششژوهش:

( ،) RMSEA=7/775ششاخص نیاشویي بشرازش

جدول( )0پارامترهاي مربوط به اثرا مستقی متغیرهاي

( ،)GFI= 7/331شششاخص تششاکر-لششویز (،)TLI=5/775

پژوهش را نشان ميدهد.

شششاخص برازنششدگي فزاینششده ( ) IFI=5/770و شششاخص
جدول .2پارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی
س معني
برآورد
پارامترها
خ اي معیار نسبت بحراني
فرضیه
داري
استاندارد
مسیرها

نتیجه
آزمون

از امید به رضایت زناشویي

اول

7/017

7/505

0/007

7/771

تاییدشد

از بخشش به رضایت زناشویي

دوم

7/570

7/500

5/790

7/510

تاییدنشد

از وظیفهشناسي به رضایت زناشویي

سوم

7/950

7/953

9/770

7/779

تاییدشد

از تجربه پذیري به رضایت زناشویي

چهارم

7/500

7/077

5/700

7/775

تاییدشد

از وظیفهشناسي به امید

پنج

7/700

7/500

7/770

7/775

تاییدشد

از روان آزردگي به امید

شش

-7/971

7/591

-9/071

7/775

تاییدشد

از تجربه پذیري به امید

هفت

7/715

7/571

7/110

7/110

تاییدنشد

از وظیفهشناسي به بخشش

هشت

7/979

7/509

9/131

7/775

تاییدشد

از روان آزردگي به بخشش

نه

-7/793

7/553

-7/157

7/071

تاییدنشد

از تجربه پذیري به بخشش

ده

7/510

7/500

5/317

7/770

تاییدشد

یازده

7/907

7/713

7/199

7/775

تاییدشد

ازامید به بخشش

شکل .2برونداد مدل پژوهش

همان طورکه نتشایع منشدرج در جشدول و ششاو()0
نشان ميدهد ،اثرا مستقی  ،سش

معنشيداري و نتیجشه

آزمون فرضیههاي پژوهش به ترتی

بیان شدهانشد کشه 3

فرضیه تایید شد .نتایع نشان دادند که مسشیرهاي مسشتقی

نقش واس هاي بخشش و امید در تأثیرگذاري ویژگيهاي شخ یتي بررضایت زناشویي زوجین در معرض طالق13/

ویژگي هاي شخ یتي(وظیفه شناسشي ،تجربشه پشذیري) و

همچنششین فرضششیه دوم (بخشششش بششه رضششایت زناشششویي)،

امید به رضایت زناشویي اثر مثبت و معنشي داروهمچنشین

فرضیه هفت (تجربه پذیري به امید) وفرضیه نهش ( روان

روان آزردگششي بششه امیششد اثششر منفششي و مسششتقی داشششتند.

آزردگي به بخشش) تاییدنشدند.

جدول  .3نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطهای ونتایج فرضیههای اثرات غیرمستقیم
مسیر

فرضیه

مقدار

سطح
معنیداری

نتیجه آزمون

روان آزردگي← امید ← رضایت زناشویي

اول

-7/737

7/775

تاییدشد

روان آزردگي← بخشش← رضایت زناشویي

دوم

-7/770

7/775

تاییدشد

وظیفهشناسي ← امید ← رضایت زناشویي

سوم

7/590

7/775

تاییدشد

وظیفه شناسي← بخشش← رضایت زناشویي

چهارم

7/597

7/701

تاییدشد

تجربه پذیري← امید← رضایت زناشویي

پنج

7/751

7/190

تاییدنشد

تجربه پذیري← بخشش← رضایت زناشویي

شش

7/709

7/733

تاییدنشد

شخ یتي ،متغیرهاي بخشش و امید ه بیشترین سشه را
به منظوربررسي نقش میانجي امیدوبخشش درراب شه
ویژگششيهششاي شخ ششیتي ورضششایت زناشششویي ،اثششرا
غیرمسششتقی وسش

معنششيداري ایششن تأثیربراسششاس روش

درافزایش رضایتمندي زناششویي داششته انشد .درجامعشه
ایرانشششي امیدوبخششششش ،سشششرمایه معنشششوي محسشششوب
مي شوندکه نیرویشي عظشی وبشي پایشان رابشه انسشان ع شا

بششو اسششتراپ محاسششبه شششد .جششدول( )9نتیجششه آزمششون

مي کنندو فراترازسرمایه مادي ومشاهیتي زاینشده و تنظشی

فرضیه هاي مربوط به اثرا غیرمستقی پشژوهش رانششان

گر (گو پرور)5931 ،عمو ميکنند .براساس نتشایع ایشن

مشششيدهشششد .نتشششایع نششششان دادندکشششه امیشششدازمیان سشششه

پژوهش ،امید بارضشایت زناششویي وبخششش اثرمثبشت و

متغیرشخ ششیتي ،بششین روان آزردگششي ووظیفششهشناسششي

معني دارداشت .همچنین امید بین ویژگيهاي شخ یتي

وبخشش بین وظیفهشناسي و رضایت زناشویي به عنشوان

روان آزردگي ووظیفه شناسشي بررضشایت زناششویي اثشر

عوامو میانجي اثرگذاربودند.

میششانجي دارد .ایششن یافتششههششا بششا پششژوهشهششاي (ونششا ،و
مارسینافسشششاي0757 ،؛ عیسشششي زادگشششان وهماشششاران،

بحث:

)5931همسو است که نشان دادند امید متغیرموثري براي

هدف این پژوهش نقش واس هاي امیدو بخششش در

افششزایش رضششایتمنششدي زناشششویي اسششت .درتبیششین آن

تأثیر ویژگيهاي شخ یتي بشر رضشایتمنشدي زناششویي

ميتوان گفت که طبق دیدگاههاي نظري ،امیشد متغیشري

زوجین در معرض طالق بشود .رضشایت زناششویي نقشش

است کشه مشيتوانشد بشه طورمسشتقی وغیرمسشتقی میشزان

مهمششي در کششارکرد بهنجششار خششانواده ودرنهایششت باعششث

رضایت مندي افراد از زندگي ششان را تحشت تشأثیر قشرار

کششاهش ناسششازگاريهششا وطششالق درجامعششه مششيگششردد.

دهدو یک ویژگي وسرمایه مه معنشوي وروانششناختي

رضایت زناشویي بیش از همه ،از ویژگیهاي شخ ششیتي

است که بررضایت زناششویي زوجشین درمعشرض طشالق
تأثیر مشيگشذارد .امیشد ،پشیش بینشي کننشده رضشا یشت از

زوجشششین متششاثر اسششت .عششالوه بششرنقش ویژگششيهششاي

زندگي و شادکامي (ونا ،و مارسینافسشاي )0757 ،و
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برکیفیششت زنششدگي نقششش مثبششت ومششوثري دارد(کششابرال

نتششایع پششژوهش نشششان داد ،بخشششش اثششر مثبششت و

وهمااران )0750 ،ازآنجا که زوجشین درمعشرض طشالق

مستقی بر رضایت زناشویي ندارد .بخشش بشین ویژگشي

نگاه به آینده راندارندوبه خ اهاي گذشته مي نگرند .در

شخ یتي تجربه پذیري ورضایت زناششویي اثشر میشانجي

امید ،نگاه به آینشده وجودداردوتمایشو کلشي بشه سشاختن

معنشي دارنشدارد .همچنشین بشین ویژگشي شخ شیتي روان

آینده و پاسخ مثبت  ،نگرش هاي مثبشت کلشي بشه آینشده

آزردگي وبخشش اثرمنفي ومعني داروجود نشدارد .ایشن

خویش همراه با تالش فعارنه تربراي نتیجشه آتشي مثبشت

یافته با نتایع پژوهش غفوري وهمااران( ،)5930فینچشام

است .براین اساس ،امید به آینده نیشروي حشافو زنشدگي

و همااران ()0777همسو نیست و با پژوهشهشاي قبلشي

مششيشششود ومششي تواندزمینششه بخشششش خ اهششاي زنششدگي

حیششدري ( ،)5907بورچششاردو دیگششران ()0779همخششوان

وافزایش رضایتمندي زناشویي رافراه کنشد .همچنشین

است که م رح کردند بین بخششش ورضشایت زناششویي

در تبیششین اثرمیششانجي امیششدبین روان رنجششوري ورضششایت

راب شششه معنشششي داروجودنشششدارد .درتبیشششین اثرمسشششتقی

زناشویي ميتوان گفت یاي از مؤلفههشاي الگشوي امیشد

وغیرمستقی این یافتهها ازجنبه نظري ميتوان بشه ماهیشت

که محور دو مؤلفه دیگشر نیشز قلمشداد مشيششود ،هشدف

اضدادي بخشش اشاره کرد .با این کشه درمشورد مفهشوم

است .هدف در زندگي ،یاي از سشازه هشایي اسشت کشه

بخشش اتفاق نظر وجود ندارد ،برخي آن را عملي التیام

ميتوان آن را به عنوان میشانجي ،در راب شه ویژگشيهشاي

بخش ميدانندکه ميتواند به بهبود روابز ،ابراز مناسش

شخ یتي بارضایت زناشویي در نظشر گرفشت .هشدف در

خش  ،و التیام زخش هشاي عشاطفي کمشک کنشد .عشدهاي

زندگي راب ه نیرومندي بشا رضشایتمندي زناششویي دارد.

نیششزآن را داراي مششاهیتي اضششدادي مششيداننششد یعنششي ه ش

نقش واس ه اي هدف در زندگي در راب ه جهت گیشري
دیني با شادي (سشیلیک و کتاشار

موج

تقویشت رفتشار فشرد خشاطي و هش موجش

رششد

) 0757تأییشد ششده

شخ ي ميشود .ایشن خاصشیت اضشدادي بخششش(یعني

است .بنابراین ،امیشد بشه زنشدگي بشه عنشوان یشک نیشروي

باوربششه ایناششه بخشششش موج ش تقویششت رفتارفردخششاطي

دروني است که ميتوانشد باعشث غنشاي زنشدگي ششود و

مششيشششود) بششراي زوجششین درمعششرض طششالق وافششرادروان

افراد را قادر سازد کشه چشش انشدازي فراتشر از وضشعیت

رنجشششور باوجودتعشششارضهشششا وباورهشششاي غیرمن قشششي

کنوني و نابسامان درد و رنع خود را ببینند .براین اسشاس

شششششدیدتراززوجین عششششادي مششششيتوانششششد اثربخشششششش

امیدمي تواند به عنشوان عامشو واسش هاي قشوي بشین روان

رابررضایت مندي زناشویي کاهش دهد .درتبیشین دیگشر

آزردگي ورضایت مندي زناشویي اثرگذارباشدوبه حشو

ایششن یافتششههششا مششيتششوان گفششت ،بششا وجودراب ششه معنششي

تعارضا زناششویي کمشک کنشدو ایشن احتمشال

دارومستقی بخشش ورضشایت زناششویي ،اثشر واسش هاي

رامي توان م رح کشرد کشه روان آزردگشي هنگشامي بشه

امید بر رضایت زناشویي قدرتمندتر از اثرمیشانجي گشري

نارضششایتي زناشششویي منجرمششي شششود کششه امیششد زوجششین

بخشششش بششر ایششن متغیششر اسششت کششه ایششن موضششوع باعششث

کششششاهش یابششششد .بنششششابراین اگرامیششششدزوجین تقویششششت

ميشودمتغیر میانجي امید اثرمیانجي گري بخششش را در

شودباوجودروان آزردگي هش رضشایت زناششویي قابشو

مشششدل کششش رنشششگ کنشششدوهمچنین اثشششر ویژگشششي

مناس

ببینشششد ،صشششرف

شخ ششیتي(وظیفه شناسششي)ازطریق بخشششش بششر رضششایت

افشششزایش اسشششت .امشششا اگرامیدآسشششی

نظرازویژگشششي شخ شششیتي فشششرد ،نارضشششایتي زناششششویي

زناشششویي قدرتمنششدتر از اثششر ویژگششي شخ ششیتي(تجربه

اماانپذیر ميشود.

پذیري) بر این متغیر است که این موضوع باعث ميشود

نقش واس هاي بخشش و امید در تأثیرگذاري ویژگيهاي شخ یتي بررضایت زناشویي زوجین در معرض طالق05/

ویژگشششي شخ شششیتي(وظیفه شناسششششي) اثشششر ویژگششششي

مي دهدواین مسشاله رضشایت منشدي زناششویي راافشزایش

شخ یتي(تجربه پذیري) را در مدل ک رنگ کند.

مشششيدهشششد .همچنشششین بخششششش زمینشششه تعهدزناششششویي

نتایع آمشاري نششان داد وظیفشهشناسشي اثشر مثبشت و

رادربحرانهاي زندگي افزایش ميدهد.

معنششي بررضششایت زناشششویي ،بخشششش وامیششد زوجششین

نتایع آمشاري نششان داد تجربشه گرایشي بررضشایت

درمعششرض طششالق دارد .وهمچنششین امیدوبخشششش بششین

زناشویي وبخشش زوجین درمعرض طشالق اثشر مثبشت و

وظیفهشناسي ورضایت زناشویي اثر واس هاي دارند .این

معني دار دارد .این یافته هابا نتایع پشژوهش ششاکریان و

بششدین معنششي اسششت کششه وظیفششهشناسششي بششارتر موجشش

هماششاران ( ،)5937جلیلششي و هماششاران ()5900و

امیدوبخشششش بیشششتروهمچنین رضششایت زناشششویي بیشششتر

شششاهمرادي( )5930کششه نشششان دادنششد تجربششه پششذیري

ميشودو وعالوه براثرمستقی  ،ازطریشق عامشو واسش هاي

بارضایتمندي ارتبشاط معنشي دار دارد همسشو اسشت وبشا

امیدوبخشش ه این اثربررضایت زناشویي قابو افزایش

نتششایع پژوهش(کششافمن 0755 ،؛ عباسشششي و هماششاران،

است .این یافته با نتایع پژوهشهاي شاهمرادي 5931 ،؛

 )5900همسونیست .در تبیین اثرمستقی این یافته هشامي-

عباسششششي وهماششاران)5903 ،همسششو اسششت .درتبیششین آن

توان گفت :ویژگي شخ یتي تجربهگرایي عامو مهمي

ميتوان به این موارد اشاره کردکه زوجین وظیفه ششناس

در روابز زناشویي است .زوجین بشا ویژگشي شخ شیتي

افرادي هدفمند ،بشا اراده و م م هستندکه بشراي حفشو

تجربهگرایي ک  ،باعث ميشود ،انع اف پذیري ،تفار

و ثبا روابشز زناششویي خشود تشالش هدفمنشد بیششتري

واگرا براي حشو مسشائو و مششاال زناششویي نداششته

انجام مي دهند و تعهد شخ ي که یاي از ویژگشيهشاي

باشند و به مسائو مختل

و متفاو  ،دیشدگاه یاسشاني

این افراد است ،آنها را به این سمت سوق ميدهد که در

داشته باشند .این افراد عقاید و احساسا همسر خود را

.)0770 ،

نادیده ميگیرندو به دلیشو عشدم اسشتقالل و نشاتواني در

همچنشین قششادر هسششتند تاانششههششاي خشششود را بشششه ششششالي

برخورد با مشاال زندگي ،همسشر خشود را درمعشرض

مناسششش کنتششرل کننشششد و رفتشششارهششاي نابهنجشششار ماننشششد

اتهام قرار ميدهند(جلیلي و هماشاران .)5900 ،زوجشین

م شرف مواد مخشدر ،پرخاشگري فیزیاي و خیانشت بشه

مرد وزني که تجربشه پشذیري پشاییني دارنشد ،پاسشخهشاي

همسشششر در آنهشششا کمتشششر مششششاهده مششيشششود (کششرد،،

عاطفي آنان بسیار محشدود اسشت وایشن عوامشو زوجشین

 .)5339تالش هدفمند ،تعهدواراده ازمولفههاي مشتر،

رابیشششتردچارتعارض ونارضششایتي مششيکندوزمینششه سششاز

وظیفهشناسي وامید مي باشندکه به عنوان عامو واس هاي

جششدایي عششاطفي وطششالق مششيشششود .زوجششین تجربششه

ميتوانندرضایت مندي زناشویي زوجین درمعرض طالق

پذیریامنع

هش دربشاره دنیشاي بیرونشي و هش دربشاره

را افزایش دهنشد .همچنشین کنتشرل تاانشههشا وتعهشد کشه

دنیاي دروني کنجااو هستند و زندگاني آنهشا از لحشا

ازمولفههاي وظیفه شناسي است که ميتواندرضشایتمندي

تجربه غنشي اسشت .آنهشا درزنشدگي زناششویي مایشو بشه

زوجین راافزایش دهد.درتبیین اثرمسشتقی وظیفشهشناسشي

پذیرش عقاید جدید بوده و بیشتر و عمیق تر از افراد غیر

بربخشششش واثرمیششانجي بخشششش بششین وظیفششهشناسششي

منع ششش

هیجشششانهشششاي مثبشششت و منفشششي را تجربششششه

ورضایتمندي ميتوان بشه ایشن موارداششاره داششت کشه

مي کنند(گروسي فرشي)5910 ،واین مساله درتعارضا

وظیفهشناسي به دلیو تعهدوکنترل تاانه هایي مثو خشش

به بخششش و رضشایت زوجشین منجرمشي ششود .براسشاس

 ،توانایي بخشش درقبال خ اهاي زنشدگي رابشه زوجشین

یافته ها ،تجربه گرایي برامیدزوجین درمعرض طالق اثشر

جهت بهبود روابز خودتالش کنند (جاروی
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مثبت و معني دار ندارد .همچنین امیدوبخششش درراب شه

زناشششویي بششرزوجین درمعششرض طششالق مششرتبز هسششتند،

بین تجربه گرایي ورضایت زناشویي اثرمیشانجي ندارنشد.

ایجشششادتغییردراین صشششفا ویاامیدوبخششششش ویاانجشششام

درتبیین اثرغیرمستقی این یافته هشامي تشوان ایشن احتمشال

مداخلشششه درهرسشششه متغیرمشششي توانشششدموج

افشششزایش

رام رح کردکه اثروظیفهشناسي ازطریق امیدوبخشش بر

رضایت مندي زناشویي شود .بنابراین  ،یافتههاي حاصشو

رضایت زناشویي قدرتمندتر از اثرتجربه پذیري بشر ایشن

ازمشششدل ،اطالعشششا بیششششتري دراختیارپژوهششششگرجهت

متغیشر اسشت کشه ایشن موضشوع باعشث مشيششود ویژگششي

دسشششتااري متغییروابسشششته قرارمشششي دهشششد ومحققشششین

شخ یتي(وظیفه شناسشي) اثشر ویژگشي شخ شیتي(تجربه

رادرطراحششي یششک پششژوهش آزمایشششي جهششت افششزایش

پذیري) را در مشدل کش رنشگ کنشد .همچنشین .ازجنبشه

رضششایت زناشششویي زوجششین درمعششرض طششالق کمششک

نظري ميتوان به ماهیشت متنشاقت تجربشه پشذیري اششاره

مينماید .همچنین باتوجه به بافت مذهبي ومعنوي جامعه

کششرد .نتششششایع گششششزارش شششششده در مششششورد راب ششششه

ایراني بخ وص شهرمششهد ،فعشال نمشودن سشرمایههشاي

ویژگششي شخ ششیتي تجربه پذیري نسشبت بششه تجششارب

معنششوي امیدوبخشششش درکششاهش تعارضششا وافششزایش

نشو و رضشایت زناششویي بسشیار متفاو و متنشاقت بشوده

رضایتمندي زناشویي تأثیرا بسزایي دارد.

اند .برخشي از پشژوهش هشا ،راب شه معنشادار بشین تجربشششه

در این پژوهش محشدودیتهشا ،ششامو نشوع نمونشه-

پششذیري و رضششایت زناشششویي نیافتششه انششد.ویژگيهاي

گیري دردسترس و داوطلبانه و تعمی پذیري نتایع است

افرادتجربه پذیرمثو :کنجاشاوي ،تمایشو بشه تنشوع طلبشي

کشششششششه درمشششششششوردزوجین درمعشششششششرض طشششششششالق

وتجربه بیشترهیجانهاي منفي زمینه نامیشدي و نارضشایتي

اجراگردیدوبااحتیاط درسایرگروهها قابلیت تعمی دارد.

راافزایش ميدهد به طوري که عاموهشاي امیدوبخششش

همچنین در ایشن پژوهش باتوجشه بشه ماهیشت همبسشتگي

ه نمي تواند به عنوان میانجي اثرگذارباشد.

واجراي مق عي آن ،نمي توان به این پرسشش پاسشخ داد

باتوجه به یافتههشاي ایشن پشژوهش مشيتشوان نتیجشه

کشه آیشا ویژگشي هشاي شخ شیتي ،علشت بشرون دادهشاي

گرفت که مدل نهایي از برازنشدگي م لشوبي برخشوردار

راب ششه ،از جملشششه رضشششایت زناششششویي هسششتند ،براسششاس

است .پیام کاربردي پژوهش درتبیین یافتشههشاي حاصشو

نتششایع ایششن تحقیششق پیشششنهاد مششيشششود درطراحششي یششک

ازمششدل واسش هاي امیدوبخشششش ایششن اسششت ازآنجششا کششه

پششژوهش آزمایشششي جهششت کششاهش نارضششایتي زناشششویي

دراین پژوهش ازمیان سه متغیرشخ شیتي ،دومتغیشرروان

استفاده گردد .وپیشنهاد ميشود در پژوهشهشاي بعشدي

آزردگششششي ووظیفششششهشناسششششي ازطریششششق امیششششدویک

از ادبیا غني در دین اسالم به منظور یافتن دیگشر منشابع

متغیروظیفهشناسي ازطریق بخششش بررضشایت زناششویي

معنوي (بشراي مثشال صشبر ،توکشو ،قشدرداني) و بررسشي

اثرمششي گذارنششد .اگششراین متغیرهششا تنهاواجداثرمسششتقی

اثربخشي آنها اسشتفاده ششود .همچنشین در پشژوهشهشاي

بررضششایت زناشششویي بودنششد ،تنهاچششاره بششراي افششزایش

آتي از طرحهاي طولي به منظور بررسي اثر ویژگيهشاي

رضایت زناشویي ،تالش جهت کاهش روان آزردگي و

شخ یتي ،امید وبخشش بر پیامدهاي رضایت زناششویي

افششزایش وظیفششهشناسششي بششود .تحششت چنششین شششرای ي،

استفاده شود و براساس یافتههاي این پژوهش ویافتههشاي

مداخلششههششاي آزمایشششي بایششداین دومتغیررادرمعششرض

متنشششاقت سشششایرپژوهش هادرمورداثربخششششش وتجربشششه

تغییرقراردهنششد .اماباتوجششه بششه ایششن کششه روان آزردگششي

پشششذیري درپشششژوهشهشششاي بعشششدي بیششششترموردم العه

ووظیفششهشناسششي ازطریششق امیدوبخشششش بارضششایتمنششدي

قرارگیرند .ازآنجاکه اثروظیفهشناسي به صور مسشتقی

نقش واس هاي بخشش و امید در تأثیرگذاري ویژگيهاي شخ یتي بررضایت زناشویي زوجین در معرض طالق09/

وغیرمسششتقی ازطریششق عوامششو میششانجي امیدوبخشششش

اخششتالر کودکششان ونوجوانششان ،تهششران :انتشششارا

بیشترازسششایرویژگيهششاي شخ ششیتي اسششت پیشششنهادمي

دانشگاه تهران.

گششردد ایششن عامششو بششراي زوجششین درمعششرض طششالق

تح یلي و موفقیت تح یلي دوره پشیش دانششگاهي

بیشترموردم العه قرارگیرد.

شهر تهران .پایان نامه کارشناسشي ارششد روانشناسشي

منابع:

بششششلیده .)5935( .، ،روشهشششاي پشششژوهش و تحلیشششو
آماري مثال هاي پژوهشي با  SPSSو  .AMOSاهواز:
انتشارا دانشگاه شهید چمران اهواز.

بهششاري ،ف .)5900( .تششاثیر مداخلششههششا ي امیششد محششور،
بخشششش محششور ،و ترکیبششي از ایششن دو بششر تعششارض
زناشویي ،تحری هاي شناختي بین فشردي زوجهشاي
متقاضي طالق شهر اصفهان .پایان نامه دکتري.گروه
مشاوره ،دانشگاه اصفهان.

ثنایي ،ب ،.و براتشي ،ط .)5913( .مقیشاس هشاي سشنجش
خانواده و ازدواج ،تهران :انتشارا

خلجي ،ط .) 5900 (.بررسي راب ه بین امیشد ،منبشع مهشار

بعثت.

جلیلششي ،ف ،.بخشششایش ،ع؛ وفارسششي نششژاد ،م.)5900( .
بررسشششي راب شششه بشششین ویژگشششيهشششاي شخ شششیتي و

رفتارهمسر آزاري .مجموعه چایده مقار پنجمین
همایش مشاوره اسالمي.510-511 ،
حمید ،ن ،رحی  ،.وحیشا بخشش مالیشري ،ل.)5935( .
اثربخشششي روان درمششاني شششناخت -رفتششاري مششذه
محورتشششوام بابششششازآموزي بخشششششودگي برکششششاهش
تعارضششا زناشششویي وافششزایش رضششایت اززنششدگي
درزوجین .مجله روانشناسي ودین.1 -97 ،)0( 1 ،
حیدري ،ا .)5907( .بررسي راب ه بین میزان بخششش و
رضامندي زناشویي زوجهشاي سشاکن تهشران .پایشان
نامه کارشناسشي روانشناسشي .دانششاده روانشناسشي،
دانشگاه آزاد واحد خمین.

خششدایاري فششرد ،م ،.وعابششدیني ،ي .)5937( .نظریششههششا
واصششول خششانواده درمششاني وکششاربردآن دردرمششان

عمومي .دانشاده روانشناسي ،دانشگاه الزهرا.

سشششی  ،س  ،.و بهشششاري ،ف .) 5913 ( .هنجاریشششابي و
استاندارد سشازي مقیشاس سشنجش بخششودگي بشراي
خانواد ههاي ایراني .طرح م وب پژوهشي معاونت
پژوهشي دانشگاه الزهرا.
سوهوند ،. ،رسولزاده طباطبشایي ،.، ،بششار  ،م .ع،.
و الهیاري ،ع .) 5939( .مقایسه مدل زوج درمانگري
تلفیقي مبتني بر خودتنظی گشري دلبسشتگي بشا مشدل
غنششي سششازي زناشششویي انششریچ در افششزایش رضششایت

زناشششویي و بهزیسششتي روانشششناختي زوجششین .مجلششه
روانشناسي معاصر.11-17 ،3 ،
شششاهمرادي ،س .)5931( .پششیش بینششي طششالق بششر اسششاس
صششفا شخ ششیتي ،اخششتالر روانششي و ویژگیهششاي

جمعیت شناختي .ف و نامه فرهنگي  -تربیتي زنان و
خانواده.05-07 ، 91 ،
ششششاکریان ،ع ،.فشششاطمي ،ع ،.وفرهادیشششان ،م.)5937( .
بررسشششي راب شششه بشششین ویژگیهشششاي شخ شششیتي بشششا

رضایتمندي زناششویي .مجلشه علمشي دانششگاه علشوم
پزشاي کردستان.35-30 ،5 ،
صادقي ،م .)5937(.راب ه تشابه ویژگشي هشاي شخ شیتي

زوجششین و رضششایت زناشششویي .مجلششه روانشناسششي
معاصر.01-00 ،)0(57 ،
صششالحي ،م .)5931(.تششأثیر امیششددرمانگري اسششالمي بششر
بهزیستي فاعلي افراد مبشتال بشه مالتیوشو اسالروسیسشو
مقایسه آن باامیددرمانگري مبتني بر نظریشه اسشنایدر.
مجله روانشناسي ودین.17-03 ،)9(3 ،
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عیسششي زادگششان  ،ع ،.سششلمان پششور ،ح. ،.احمششدي  ،ع،.
وقاسشش زاده ،ا .)5931( .نقششش تمایششو بششه بخشششش،

من وري .خ .) 5901 ( .آثار و کارکرد امید در زنشدگي
انسان  .پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآ ني .

قششدرداني ،امیششد و بهزیسششتي ذهنششي در رضششایت از
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