
Journal of Counseling Research 

Iranian Counseling Association 

Vol. 20, No. 80 Winter 2021 

Research Article 

p-issn: 400-2717Xe-issn: 4018-2717 
DOI: 10.18502/qjcr.v20i80.8499 

Burnout and Well-Being in Couples Relationships: The Predictive 
Role of Moral Virtues in Dyadic Relationship 

Seyyedeh Fatemeh Mousavi1 
1. Department of Psychology, Women Research Center, Alzahra University, Tehran. Iran. f.mousavi@alzahra.ac.ir

ABSTRACT .

R
ec

ei
v

ed
: 

1
3
/0

2
/1

4
0
0

 -
 A

cc
ep

te
d

: 
2
0

/0
8
/1

4
0

0
 

Aim: The current study was done with the aim of investigating the role of 
marital virtues in promoting well-being and coping with marital burnout of 
married men and women living in Tehran. The research method is descriptive and 
correlation. Methods: For this purpose, 290 married people (152 women and 138 
men) were selected through convenient sampling. For data collection, the 
researcher-made Marital Virtues Scale, the Well-being Scale WHO-5 (2012), and 
Marital Burnout Scale (Pines, 1996) were administrated. Data were analyzed using 
correlation and stepwise regression tests.  Results: The findings showed that there 
was a significant positive correlation between all marital virtues’ subscales and the 
well-being and there was a negative significant correlation between all marital 
virtues’ subscales and marital burnout. Also, the results showed the virtues of 
fairness, tolerance, love, and empathy can explain 13% of the variance of well-
being (F=14.68, p <.001) and the virtues of fairness, foresight and precaution, 
love, and empathy can explain 33% of the variance of marital burnout (F=47.06, p 
<.001). Conclusion: The cultivation of moral virtues over time can predict well-
being in couples and could be considered as a strategy to deal with marital 
burnout. 
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های زناشویی و ن ژح آن در افژرایح وههیسژتی و م ابلژه پژوهح حاضر با هدک بررسی ف یلت هد :
روش پژژوهح توصژیفی و از نژوگ  روش:با دلردگی زناشویی در زنان و مردان مترهم شژهر تهژران انجژا  شژد. 

ی نمونژهبه شیوه( زن 510مرد و  567) فرد مترهم 010ای به حجم همبستگی است. به این منظور نمونه
 WHO-5م یژاس وههیسژتی ، هژای زناشژوییساخته ف ژیلتم یاس مح ق گیری دردسترس انتخاب شدند و

هژژژا بژژژا روش همبسژژژتگی و را تکمیژژژم نمودنژژژد. داده( 5116، پژژژاینس( و م یژژژاس دلردگژژژی زناشژژژویی( 0050)
هژای زناشژویی ی ف یلتهای پژوهح نشان داد که وین همهیافته ها:یافتهگا  تحلیم شد. بهرگرسیون گا 

ی هژای زناشژویی بژا دلردگژی زناشژویی راب ژهی ف ژیلتمقبژت و معنژادار و وژین همژه با وههیستی همبستگی
بردبژاری ، های انصژاکگا  نشان داد که ف یلتبهمنفی و معناداری وجود دارد. نتای  تحلیم رگرسیون گا 

 کنژژژژژژد درصژژژژژژد واریژژژژژژانس وههیسژژژژژژتی را تبیژژژژژژون مژژژژژژی 56و عشژژژژژژق و همژژژژژژدلی در سژژژژژژه گژژژژژژا  و در مجمژژژژژژوگ 
(005/0p<,67/54=F )دوراندیشژژژی و احتیژژژا  و عشژژژق و همژژژدلی در سژژژه گژژژا  ، هژژژای انصژژژاکو ف ژژژیلت

 ,005/0) کننژژژژددرصژژژژد واریژژژژانس دلردگژژژژی زناشژژژژویی را تبیژژژژون مژژژژی 66دلردگژژژژی زناشژژژژویی و در مجمژژژژوگ 

p<06/48=F.) هژای اخالقژژی در طژژول زمژان قژژادر اسژت سژژالمت روانژژی را در پژرورش ف ژژیلت گیههری:نتیجهه
راهبردی برای م ابله با دلردگی زناشویی تل ی شود.وینی کرده و زوجین پوح

وههیستی، دلردگی زناشویی، ف یلت زناشوییهای کلیدی:  واژه

mailto:f.mousavi@alzahra.ac.ir
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 مقدمه
که به واسطه ی ی  نهاد اساسی و بنیادین تلقی میازدواج به مبابه ی هنجارهاای شود 

باارای افااراد دهاای  اجتماااعی مربااوط بااه خااانواده و ازدواج حمایاات شااده و از  رفیاات پااادام
که باه واساطه (.2631، 1وو) برخوردارست هاای اخالقای تاداوم پیادا مایی ارزمنهاد ازدواج 

، 2جااین و مااانور) شااود هااا نامیااده ماایی فضاایلتمدرسااه، بااه نظاار برخاای از محققااان، کنااد
گونه(، 2631 که در بافت آنبه  کما  فضیلت، ای  ها به هماوارکردن مسایر زنادگی زناشاویی 
، 3پااارک و جااین) شااودازدواج مسایری صااعب و دشااوار تلقاای مای، هاااغیاااب آنکنااد و در مای

کاه داشاتن و عمالنشان می( 2663) چارچوب نظری فائورز (.2631 کاردن طباق حاایت دهد 
موجب تقویت و قاوام ازدواج ، ها در بافت ازدواجشخصی خاصی از شخصیت یا فضیلت

کناد: اشااره مای( 2666) کاه فاائورزتاجاایی(، 2636، 4برادفاورد و ویال، بوگان-ولدریت) شودمی
ی رواباط در زمیناه 5فضیلت«. بودن استفرد خوبی، بهترین راه برای داشتن ازدواج خوب»

کااه تمرکااز خااود را از گاارا ارتباااط پیاادا ماایشناساای مببااتبااا آنااار اخیاار در روان، زناشااویی کنااد 
هااای مبباات ساازه هاا و ساااختشناساای و بازساازی مسااائل منفای بااه تقویات ویژگاایآسایب

ی زناشاویی را بنیاان فضایلت در رابطاه (.2635، 6سلیگمن و سایکزنتمهالی) دهدتغییر می
کینزپایااه( 2666) فااائورز کاارد و هااا آن را عملیاااتی ( 2667) 7فاساات و جنگینااز، بلن ااارد، ریاازی 

اقتصاااد بااه ماادل فردگرایانااه و مبتناای باار ( 2667) 8کااارول و یانااگ، فااائورز، نمودنااد. هاااوکینز
کیااد ماای کردنااد و تأ کااه رابطااهتعااامالت زناشااویی انتقاااد  و « دادن»ی زناشااویی بایااد باار کننااد 

کردن» یافت« اعطا گرفتن و در کند نه صرفا  بر  کاه در ، کاردنتمرکز  و ایان هماان چیازی اسات 

                              
1. Vu, T. T. 
2. Jain, S., & Mathur, R. 
3. Pareek, S., & Jain, G. 
4. Veldorale-Brogan, A., Bradford, K., & Vail, A. 
5. Virtue. 
6. Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M.  
7. Hawkins, A.J., Blanchard, V.L., Fawcett, E.B., & Jenkins, J. 
8. Hawkins, A.J., Fowers, B.J., Carroll, J.S., & Yang, C.  
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ی خاود در مطالعاه( 2666) کناد. فاائورزایجاد ی  ازدواج پایدار و مببت نقش مونری ایفاا مای
یاف که از ایدهدر کامال  استقبال میت همسرانی  طاور فضیلت دوستی را باه، کنندی شراکت 

کسااب زیاارا ماای، کنناادذاتاای و مشااتاقانه تماارین ماای کااه از مزایااای شااراکت باایش از  خواهنااد 
هااایی چااون بخااش بااا مشخصااههااای رضااایتمنااد شااوند. وی نشااان داد ازدواجامتیاااز بهااره

و ، حمایااات از هااام، احتااارام متقابااال، همسااارانانصاااا  در ، دوساااتی، ساااخاوت، وفااااداری
 ی صاامیمت زوجااین محسااوب شاادههااای ارتقادهناادههمؤلفااگفتگااوی عاااری از قضاااوت 

عشاااق و دوسااات، هاااایی چاااون قااادردانی از همسااارو باااا مؤلفاااه( 3122، زادهفرخااای و اساااالم)
 یاباد مادار تاداوم مایها و نیازها باه عناوان رابطاه فضایلتصداقت در بیان خواسته، داشتن

گل)  (.3122، مهر و همکارانهاشمی 
از ویژگای اصاالحی ، شده در زوجینوارهها به عنوان صفات شخصیتی عادتفضیلت

که فرد را در مواجهاه باا شارایط بحرانای مجهاز باه رفتارهاای مقابلاه، برخوردارند به این معنی 
کاهش داده با خنبی نمایناد. گااتمن   ای نموده تا تانیرات سو موقعیت را بر فرد  بارای نموناه 

باین هاای پایشهاای پایادار شخصایتی از جملاه مؤّلفاهنشان دادند ویژگای( 2632) 1و سیلور
گاناگ، هاای شایکیفیات زناشاویی در همساران اسات. یافتاه کی از نقاش ( 2631) 2 و و  حاا

باین در افازایش رضاایت هاای پایش همؤلفاهای شخصیتی مببات باه عناوان  همؤلفبین  پیش
مساااران اسااات. فقااادان صاااداقت و اعتمااااد باااین زوجاااین موجاااب اتخااااذ زناشاااویی باااین ه

، بکناب ) ی زناشاویی شادهکارانه در زوجین و تخریب رابطاهرویکردهای تدافعی و محافظه
کااه از فضایلت، لااذا(، 2636، 3پاتریا  و سالز بخشااش و ، فروتنای، هاای قدرشناساایزوجینای 

هااای بهتااری در حاال تعارضااات  مهااارت، گیرنااد اعتماااد در روابااط زناشااویی خااود بهااره ماای
غبغااب-خلااف) تااری از روابااط خاود دارنااد زناشاویی خااود داشااته و رضاایت باایش  (.2632، 4م 

1. Gottman, J. M., & Silver, N.
2. Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y.
3. Beckenbach, J., Patrick, S., & Sells, J.
4. Khalaf-Moughabghab.
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همسااران بااا همااان ( 3120، ح بااه نقاال از شاااهی براوتاای و نقشاابندی3271) 1طبااق نظاار بااوئن
درگیار ، ی مباد شده در خاانوادههای ارتباطی برخاسته از صفات شخصیتی آموختهویژگی
، ای از تباادیت منفای تکرارشاونده را رقام زدهشاوند و چرخاهت زناشویی نافرجاام مایتعامال

( 3220) 2شااوند. طبااق نظاار پاااینسبااه فرسااودگی و ساارخوردگی در رابطااه زناشااویی دچااار ماای
3دلزدگی زناشاویی

هاای زنادگی ایجااد ی ترکیبای از انتظاارات نادرسات و ناابرابریواساطهباه 
آمیااز و صاامیمانه احساااس ی محبااتیجاااد یاا  رابطااهشااود. زوجااین بااا شکساات در اماای

کاارده و طاای زمااان دچااار فرسااودگی و از دساات دادن اناارژی فیریکاای و درماناادگی و ناامیاادی 
لااذا مشاااهده (، 2631، 4پاااموک و دورماااس) شااوندی زناادگی مشااترک ماایرواناای باارای ادامااه

که زوجین فرساوده و دلازده صامیمیت زناشاویی پاایین می کنناد و از گازارم مایتاری را  شود 
، آموساتی و رضاایی، زادهحااجی، خادادادی سانگده) سالمت عماومی پاایینی برخوردارناد

3121.) 
اعتماااد و صااداقت بااین زوجااین بااه نبااات و ، دهااد حمایاات همسااران شااواهد نشااان ماای

کااارده کمااا   کباااری2631) پااااموک و دورمااااس) ساااازگاری زوجاااین  کباااریح ا ، مقااادممقااادم و ا
انارات  محوری فضیلتبرنامهگسترم دوستی به عنوان (، 3120، یح شفیعی و قمران3125

کااهش منفای و (، 2661، 5گااتمن و درایاور) گاذاردی زناشاویی مایگرایای در رابطاهبیشتری بار 
صاافاتی چااون بخشااودگی و تمایاال بااه بخشاایدن خطااای یکاادیگر بااا ارتباطااات سااازگارانه در 

کیس) باااین همساااران و بهریساااتی (، 3120، و هماااامییاراحمااادی ، ح خاااادمی2636، 6فروساااا
بااه ، هااافضاایلت، رواز ایاان (.2636) 7باااردفورد و ویاال، بروگااان-ولاادوریت) فااردی ارتباااط دارد

و ( 2665، 9سالیگمن و پترساون) 8اسااس بهریساتی، عنوان ی  اقدام متعالی مبتنی بر عمل
                              
1. Bowen. 
2. Pines, A. M. 
3. marital burnout. 
4. Pamuk, M., & Durmuş, E. 
5. Gottman, J. M., & Driver, J. L. 
6. Frousakis, N. N. 
7. Veldorale-Brogan, A., Bradford, K., & Vail, A. 
8. well-being. 
9. Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. 
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گرفتاه مایکنندهبینی پیش ، 1ادواردز و هیال، واناگ) شاوندی سالمت روان در فرد نیاز درنظار 
، 3رواباط مببات باا دیگاران، 2ابعاد بهریساتی در قالاب مفااهیمی چاون پاذیرم خاود (.2637

. در .کیفیات زنادگی و، 6رشد فاردی، داشتن هد  در زندگی، 5کنترل بر محیط، 4استقالل
گرفتااه اساات کاایس) ادبیااات تجرباای مااورد مطالعااه قاارار  یااف و  ف و یاادر ماادل ر (.3221، 7ر

که در تحقاق اساتعدادها  یتالم برا یبه معنا یستیبهر( 3221) کیس استعال  و ارتقاست 
ساالمت روان ( 2636، 2667) 8شود. ساازمان بهداشات جهاانییم یفرد متجل یهاییتوانا و

کااه فاارد را قااادر بااه زناادگی در جهاات بااه فعلّیااترا شاخصاای ماای رساااندن رشااد فااردی و دانااد 
ای فرایناد یکرارچاه، بهریساتی، رو. از ایانسازدتجارب شادکامی و رضایت از این طریق می

که معنایی بیش از شادکامی را در بردارد و شاامل مفهاومی از  مستقل از بیماری روانی است 
کی از ارتباااط ، مطالعااات متعاادد (.2631، 9فاان و همکاااران) شااودبینانااه ماایرشااد خااوم حااا

 نمونااه چالمااه معنااادار صاافات مبباات شخصاایتی بااا بهریسااتی رواناای در فاارد هسااتندح باارای
فاارد  یسااتیی بخشااودگی قااادر اساات باار بهربااه واسااطه یتینشااان داد ابعاااد شخصاا( 3126)

کی از رابطاه( 3121) زاده و اندیشمندی قربانیرگذار باشند. نتایج مطالعهیتان ی ویژگایحاا
هااا موجااب افاازایش سااالمت روان و تقویاات فضاایلت هااای شخصاایتی و بهریسااتی اساات و

هاا نیز بر زیستن باا ارزم( 2626) 11فیشر (.2623، 10سادیا) شودافراد میرضایت از زندگی در 
که برآیندی جز بهریستی برای افاراد ناداردو فضیلت کیاد مای، ها   کناد.  واناگ و همکااران تأ

که فروتنای باه عناوان یا  فضایلت در در مطالعه( 2637) ی خود بر روی زوجین نشان دادند 

                            
1. Wang, F., Edwards, K. J., & Hill, P. C. 
2. self-acceptance.
3. positive relations with others.
4. Autonomy.
5. environmental mastery.
6. personal growth.
7. Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M.
8. World Health Organization (WHO).
9. Fen, C. M., Isa, I., Chu, C. W., Ling, C., & Ling, S. Y.
10. Sadia, H.
11. Fischer, E. F.
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 1د اعتماد و توانمندسازی زوجاین باه بهریساتی زناشاوییی ایجای زناشویی به واسطهرابطه
 کند. کم  می

کاه در طاول زماان  کید بر نقش صفات مببتی شخصایتی باه عناوان صافات پایادار_  با تأ
لاااروم ، شاااوند_ و نقااش آن در اساااتمرار و نبااات رواباااط زناشااویی پاارورم یافتااه و تثبیااات ماای

موجاب ، هاا ماوزم صار  مهاارتمطالعه بر روی تمامی صفات اخالقی همسران به جاای آ
ی ماروری بار پیشاینه، از طار  دیگار، های اخالقی در همسران شده اساتتمرکز بر فضیلت

کمبااود مطالعاااتی باا رویکاارد احصااای فضاایلت، گرفتااه در ایان حااوزههااای صااورتپاژوهش و 
باودن مطالعاات میادانی در باا عنایات باه جاوان، های زناشویی با خاستگاه اخالق اساالمی

ایاان مطالعااه بااا ، شااناختی و روابااط زوجااین ی روانفاااهیم اخالقاای آنهاام در حااوزهخصااوص م
هااای زناشااویی منبعاا  از اخااالق اسااالمی و بررساای نقااش آن در احصااا  تمااامی فضاایلت

درصادد اسات باه ایان پرساش پاساخ دهاد ، ی زوجیافزایش سالمت فردی و سالمت رابطه
دلزدگای زناشاویی در ماردان و زناان متأهال هاای زناشاویی باا بهریساتی و که آیا بین فضایلت

بیناای هااای زناشااویی چااه سااهمی در پاایشکااه فضاایلتشااهر تهااران رابطااه وجااود دارد و ایاان
 بهریستی و دلزدگی زناشویی دارند؟

 روش پژوهش 
متغیار پایش هاای زناشاویی روم پژوهش توصیفی و از نوی همبساتگی اسات. فضایلت

ک محساوب مایبین و بهریستی و دلزدگی زناشویی متغی ی آمااری شاوند. جامعاهرهای مال
کلیااه کن شااهر تهااران در سااال ایاان پااژوهش شااامل  بودنااد.  3121ی زنااان و مااردان متأهاال سااا

ک ، گذشاات یکساااال از ازدواج، زنااادگی بااا همسااار، تأهاال، کننااادگانهاااای ورود شاارکتمااال
هاای کسکونت در شهر تهران و برخورداری از سالمت روان بر اساس خودا هاری بود و مال

غیرشاهروند تهاران و دارای ساابقه ، طاالق یاا ناامزدی، زندگی در دوران متارکاه، تجرد، خروج
که حداقل حجم نمونه  ( باینتعداد متغیرهاای پایش) k 1+16اختالل روانی بود. از آنجایی 

                              
1. marital well-being. 
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کال مادل  بین برای آزمون پیش( 3273، 1هریس) های منفرد و حداقل حجام نموناه در آزماون 
365k+ (3223، 2گارین( )متغیرهاای ماورد مطالعاه تعداد ) کاه توصایه و پیشانهاد شاده اسات 

تاری باه دسات داد از آن بارای انتخااب تعاداد  هردو لحاظ شود و هرکادام حجام نموناه بایش
یاا ( =322N) 31+365نمونه استفاده شود. با توجه به تعداد متغیرهای مورد مطالعاه پاژوهش 

16+1×31 (325N= ) باا اساتفاده ، آید. هم ناین به دست می 322-325نمونه مطلوب بین
هااااای همبسااااتگی و رگرساااایون خطاااای چندگانااااه و نیااااز باااارای طاااارح G-powerافاااازار از ناااارم

کال نموناه  21و  1/6درنظرگرفتن اندازه انر  گاروه 211درصد اطمیناان نیاز حجام  نفار و بارای 
، هاا ل پرسشانامهنفر به دست آمد. لذا با احتساب ریزم و نقد در تکمی 332های دوتایی 

کااز خریااد کااز عمااومی شااهر چااون مرا هااای فرهنگسااراها و سااالن، هاااپااارک، بااا مراجعااه بااه مرا
گیااری دردسااترس و ضاامن ی نمونااهبااه شاایوه، ورزشاای واقااع در نقاااط مختلااف شااهر تهااران

گاهانه و اطالی از محرمانگی اطالعات شخصای شارکت  نفار 226تعاداد ، کننادگانضایت آ
کردناااد. میاااانگین سااانی ماااردان ( زن متأهااال 312مااارد متأهااال و  311) در مطالعاااه شااارکت 

و میاااااانگین طاااااول مااااادت ازدواج  65/20±22/5و میاااااانگین سااااان ازدواج  61/2±52/53
نفار دارای تحصایالت دیاالم و  02فرزناد باود.  3-5ی دارای فرزندان با دامناه 35/36±25/31

کارشناسااای و  11، نفااار دارای مااادرک فاااوق دیاااالم 31، زیاااردیالم نفااار دارای مااادرک  21نفااار 
و میااااانگین ساااان ازدواج  20/17±03/36کارشناساااای ارشااااد بونااااد. میااااانگین ساااانی زنااااان 

ی دارای فرزناادان بااا دامنااه، 05/31±11/33ماادت ازدواج و میااانگین طااول 11/5±11/23
نفاار فااوق  31، نفاار دارای ماادرک دیااالم و زیااردیالم 50، فرزنااد بااود. از حیاا  تحصاایالت 0-3

کارشناسی و نفر دار 55، دیالم کارشناسی ارشد بوند. 57ای مدرک  نفر دارای مدرک 

 ابزار سنجش
( پیمایشای 3ساخته در چهاار مرحلاه این مقیاس محققهای زناشویى: مقیاس فضیلت

1. Harris, R.J.
2. Green, S.B.
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زن و مرد متأهال باا  162با هد  بررسی صفات اخالقی مناسب برای همسر خوب )بر روی 
ی ساان ازدواج سااال، دامنااه 30-10ساانی ی سااال، دامنااه 3-26ماادت ازدواج ی طااولدامنااه

اساانادی بااا هااد  -( بررساای آرشاایوی2بناادی صاافات احصاشااده، سااال( و طبقااه17-35
شاااده در متااون اخالقااای و دیناای )در مناااابع و متااون اخاااالق، هاااای توصاایهبررساای فضاالیت

شناسای و فلسافه تعلایم و مذاهب و باه ویاژه دیان اساالم، اخاذ مشااوره از متخصصاان روان
گویهتربیت اسال فضایلت و سازی بارای هار خاردهمی( برای تأیید محتوایی و روایی صوری، 

گویه 36نظرخواهی از  کیفی برای اصالح  ی ( اجرای پاایلوت پرسشانامه1ها، زوج به صورت 
گویهگویه 365 یانس  گویاهای با هد  بررسی وار زن و مارد متأهال  366هاا )بار روی ها و پایایی 

ی در محاادوده 01/7بااا انحاارا  اسااتاندارد  75/11دگان کنناابااا میااانگین ساانی شاارکت
، در 60/1بااا انحاارا  اسااتاندارد  16/36هااا سااال و میااانگین طااول ماادت ازدواج آن 12-31

فضایلت  5زن و مرد متأهال( شاامل  221( اجرای نهایی )بر روی 5سال( و  3-51محدوده 
گویاه(،  1سانجیده )فضیلت: تفکر باز و قضاوت خرده 2عمده: حکمت و خرد مشتمل بر 

گویاه(،  5فضایلت: انصاا  )خارده 1گویاه(، عادالت مشاتمل بار  2دوراندیشی و احتیااط )
 1گویاااه(، صاااداقت ) 1گویاااه(، بخشاااودگی ) 5گویاااه(، مشاااارکت و مشاااورت ) 5وفااااداری )

کاری ) 1گویه(، عشاق و همادلی ) گویاه(،  5شناسای )گویاه(، قادردانی و حاق 5گویاه(، فادا
گویااه(،  5گویااه(، بردباااری ) 5پااذیری )فضاایلت: مساائولیتدهخاار 1شااجاعت مشااتمل باار 

گویاه(،  5داری )عفات( )فضایلت: خویشاتنخارده 1گویه(ح و اعتدال مشتمل بر  2غیرت )
درجااه 0گویاه( در طیاف لیکارت  17گویاه( )در مجمااوی:  5گویاه( و ساخاوت ) 1قناعات )

کامال  مخالفم ) کامال  ماوافقم )3ای از  کال پرسشانامه از ی نمارهمناه( سااخته شاد. دا0( تا  ی 
گویه 16تا  2ها از فضیلتو برای خرده 152-17 کادام متغیار نمره، بسته به تعداد  هاای هار 

هاای کنندگان در این مقیااس باه معناای ضاعف فضایلت بودن نمرات شرکت است. پایین
ی زناشااویی هااای اخالقاای در رابطااه اخالقاای در فاارد و نماارات بااای بااه معناای وجااود فضاایلت

فاارد متخصااد در  1اساات. باارای بررساای روایاای صااوری و محتااوایی پرسشاانامه از نظاارات 
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گویاهوتربیات اساالمی در جهات ضاروریشناسی و فلسفه تعلایم حوزه روان باودن و تناساب 
باه  1( CVIهای پرسشنامه با اهدا  ساخت آزمون استفاده شد، شاخد روایی محتوای )

گویه22/6میزان  ی دسات آماد. رابطاهشاده باههای تعریاففضیلتا با خردههبرای تناسب 
 2هااای ایاان مقیاااس بااا پرسشاانامه رضااایت زناشااویی هناادری  فضاایلت همبسااتگی خاارده

تااا  32/6( بااین 2662) 3و بااا پرسشاانامه شااادکامی هیلااز و آرگایاال 16/6تااا  37/6( بااین 3211)
کل مقیاس  52/6  دست آمد.هب 23/6به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای 

سااخته WHO-10ایان مقیااس از مقیااس :  سازمان بهداشت جهزانی یستیشاخص بهز
 یرسان و ساریچیو، هجبارگ، ب ، شده توسط بلوم

انشاقاق یافتاه اسات.  مقیااس ( 2632) 4
WHO-5 کوتاه یك مقی دو  یرا در طا یساتیزان بهریااسات و م یدهاخاودگزارم یالؤس 1اس 

گذشااته باار اساااس مقهفتااه ( شااهیهم) 1تااا (   وقااتیهاا) 6از  یادرجااه 0کاارت یاس لیاای 
یابی م ( فاقاد بهریساتی) 6ای از ی خاام پاساخگو از لحااظ نظاری در محادودهکند. نمرهیارز

کثر بهریسااتی) 21تااا  کاال در کااردن نماارهتااوان بااا ضااربین ماایهم ناا، گیااردقاارار ماای( حاادا ی 
کرد. نمرات یتبد 366تا  6اس یدامنه نمرات را به مق 5عدد   یساتیی بهردهنادهبایتر نشانل 

اسااات. در پاااژوهش دهشااایری و  یی افساااردگدهنااادهتااار نشااااننییباااایتر اسااات و نمااارات پاااا
یاابی روایای ، محاسبه شاد 12/6ضریب آلفای مقیاس ( 3121) موسوی هم ناین بارای ارز

گاارا کوتاااه افسااردگی باا  ، وا یااابی  -03/6ضااریب همبسااتگی ایاان مقیاااس بااا فاارم  و باارای ارز
کسافورد ، راروایی همگ کوتاه پرسشنامه شادکامی آ  11/6ضریب همبستگی مقیاس با فرم 

کرونبااخ مقیااس باه دسات  23/6 محاسبه شده است. در پژوهش حاضر نیز ضاریب آلفاای 
 آمد.

گویاه باوده و یا   23دارای  5مقیااس دلزدگای زناشاویی پااینس: مقیاس دلزدگی زناشزویى

1. Content Validity Ratio.
2. Hendrick, S. S.
3. Hills, P., & Argyle, M.
4. Blom, E. H., Bech, P., Högberg, G., Larsson, J. O., & Serlachius, E.
5. Pines Marital Burnout Scale.
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کاه باراابزار خودسنجی محسوب می ی دلزدگای زناشاویی در باین درجاه یگیارهاناداز یشود 
اناادازه  یکااه باارا یهااا طراحاای شااده اساات. ایاان مقیاااس از یاا  اباازار خودساانجی دیگاارزوج
ابادای ( 3220) اقتبااس شاده اسات. ایان مقیااس توساط پااینس، روددلزدگی بکار مای یگیر

سساتی و داشاتن ، مابال احسااس خساتگی) جاز  اصالی خساتگی جسامی 1و شاامل  شاد
و از پاا( افتاادندر دامی، ناامیاد، احساس افساردگی) از پاافتادن عاطفی( خواب اختالیت

در  طیاف لیکارت ( سارخوردگی و خشام باه همسار، ارزشایمبال احسااس بای) افتادن روانی
 23-357ی نمارات ایان مقیااس باین است. دامنه( 7) تا همیشه( 3) ای از هرگزهفت درجه

گویه ی بایش از درجاه، شاوند نمرات تبدیل به درجه می، ها است. با تقسیم نمرات بر تعداد 
ی ی رابطااهدهنااده تاار نشااان و پااایین 2ی ی زناشااویی و درجااهبااودن رابطااه نشااانگر بحراناای 1

و  10/6( 3115) زناشااویی مطلااوب اساات. ضااریب آلفااای پرسشاانامه در پااژوهش نویاادی
ا مقیاااس دلزدگاای روایاای همگاارای ایاان مقیاااس باا، دساات آماادبااه 12/6پایااایی بازآزمااایی آن 

کاااایرر  ، زاده هنرمناااد و ساااودانیمهرابااای، سااااداتی) محاسااابه شاااده اسااات 15/6زناشاااویی 
کرونباخ مقیاس  (.3121  به دست آمد.  25/6در این پژوهش نیز ضریب آلفای 

 هایافته 

هاااا و انحااارا  اساااتاندارد در هاااای بدسااات آماااده در دو بخاااش توصااایف میاااانگینداده
باه صاورت ضارایب همبساتگی و رگرسایون ، های پاژوهشپرسشو پاسخگویی به  3جدول 

 گزارم شده است. 1تا  3در جداول 



558 .............................................................................................. ... وههیستی و دلردگی در روابا همسران:

های زناشویىدلزدگی زناشویى و فضیلت، بهزیستی یب همبستگیج ضرینتا .1جدول

 بهزیستی های زناشویىفضیلت
دلزدگی

حداکثرحداقل MSDزناشویى 

**22/6انصا 
-13/6**00/3022/5125

**31/6بخشودگی
-27/6**71/322/2531

**21/6بردباری
-20/6**16/3165/5121

**26/6تفکر باز و سنجیده
-21/6**62/3517/2031

01/3511/2531**26/6-33/6داریعفت و خویشتن
**21/6دوراندیشی و احتیاط

-56/6**53/3175/2131
**26/6سخاوت

-13/6**50/2662/1225
**32/6صداقت

-12/6**11/3115/2131
**21/6عشق و همدلی

-55/6**55/2135/53616
37/3113/1131*31/6-61/6غیرت

کاری 16/3722/1225**26/6-61/6فدا
**23/6شناسیقدردانی و حق

-51/6**13/260/1125
07/3513/2031**31/6-33/6قناعت

*32/6پذیریمسئولیت
-.22/6**01/3132/2731

**22/6مشارکت و مشورت
-55/6**20/3153/1025

**30/6تعهد و وفاداری
-17/6**21/2656/1525

____51/3536/12میانگین

____11/110/32استانداردانحرا 

** p< 63/6 *
p< 61/6

های زناشویی به جز عفات و خویشاتنی فضیلتکه بین همه، دهدنشان می 3جدول 
کاری و قناعاات بااا بهریسااتی همبسااتگی مبباات و معناااداری وجااود دارد، غیاارت، داری  فاادا

(61/6,63/6, p< 22/6 _32/6r= ،)که بین هماهنتایج این جدول هم نین نشان می ی دهد 
 معناااااداری وجااااود داردی منفاااای و هااااای زناشااااویی بااااا دلزدگاااای زناشااااویی رابطااااهفضاااایلت

(61/6,63/6, p< 13/6- _31/6r=-.) بیناای بهریسااتی و دلزدگاای زناشااویی باار بااه منظااور پاایش
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گاااماساااس فضاایلت اسااتفاده شااد. بااه  1و  2گااام در جااداول بااههااای زناشااویی از رگرساایون 
و عاماال تااورم  1شاااخد ضااریب تحماال، خطاای چندگانااه هاام منظااور بررساای مفروضااه عاادم

یانس کاماس( VIF) 2وار کاه عامال تاورم  تار از  و  ضاریب تحمال باررگ 36تار از  تفاده شاد. زماانی 
کاه مفروضاه عادم مای، باشد 3/6 گرفات  برقارار  3خطای چندگاناه خطای و هام هام تاوان نتیجاه 

ینو، میرز) است گار باین از دامنه مقادیر ضریب تحمل متغیرهای پیش (.2630، 4گامست و 
یاااانس آن هاااا از و دامناااه مقاااادیر عامااال تاااورم  20/6تاااا  01/6 بیاااانگر تاییاااد  61/3تاااا  1/3وار

 خطی چندگانه است. خطی و هم مفروضه عدم هم

 های زناشویىبینی بهزیستی براساس فضیلتنتایج رگرسیون برای پیش .2جدول
R F R هاکننده بینیپیش هاگام

2 
B β t p 

 6663/6 20/1 22/6 56/6 61/6 7/27 22/6 انصا  3

2 
 انصا 
 بردباری

15/6 65/32 33/6 
15/6 21/6 55/5 6663/6 

21/6 37/6 62/6 662/6 

1 
 انصا 
 بردباری

 عشق و همدلی
10/6 01/35 31/6 

21/6 37/6 00/2 661/6 

21/6 30/6 26/2 665/6 

23/6 31/6 12/2 62/6 
 

هاای زناشاویی بار اسااس بهریساتی برحساب فضایلت ینایبشیپا یون برایمعادله رگرس
 :عبارتست از  Betaنمرات استاندارد 

= Z 02/5+21/6( انصااااا ) +Z21/6( بردباااااری) +Z 23/6( عشااااق و هماااادلی) 
 بهریستی

گاااام اول فضااایلت انصاااا  باااه  2نتاااایج تحلیااال رگرسااایون در جااادول  کاااه در  نشاااان داد 
یاااانس بهریساااتی را پااایش61تنهاااایی  p, 7/27 = (211,3 )≤ 6663/6[کناااد بینااای مااای% از وار

                              
1. Tolerance. 
2. variance inflation factor. 
3. Multicolinearity. 
4. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J.  



551 ............................................................................................... ... وههیستی و دلردگی در روابا همسران:

F,61/6  =R
گام دوم، 2 که همراه با انصا  ، در  درصاد 33فضیلت بردباری وارد معادله شد 

یااانس بهریسااتی را تبیااین ماای p, 65/32= (217,2 )F,33/6 =R≤6663/6 [کناادوار
گااام ، ] 2 در 

یااانس 2کااردن فضاایلت عشااق و هماادلی بااا اضااافه، سااوم همااراه دو فضاایلت ، درصااد بااه وار
یانس بهریساتی را تبیاین نماوده اسات  31دباری انصا  و بر  =p, 01/35≤6663/6[درصد وار

(210,1 )F,31/6=R
2 [ .

های زناشویىبینی دلزدگی زناشویى براساس فضیلتنتایج رگرسیون برای پیش  .3جدول 
RFR هاکنندهبینیپیش هاگام

2 
B β t p

663/6-21/2 -16/6 -21/2 21/6 72/22 13/6 انصا  3

2
 انصا 

دوراندیشی و احتیاط
15/617/0316/6

11/3- 53/6- 11/7-663/6
01/3- 21/6- 21/5-663/6

1
 انصا 

دوراندیشی و احتیاط
 عشق و همدلی

17/660/5711/6
53/3- 13/6- 25/1-663/6
51/- 26/6- 70/1-663/6
21/6- 26/6- 11/1-663/6

هاای زناشاویی بار دلزدگای زناشاویی برحساب فضایلت ینیبشیپ یون برایمعادله رگرس
:عبارتست از  Betaاساس نمرات استاندارد 

-53/3( انصاااااااا ) -51/6( دوراندیشاااااای و احتیااااااااط) -21/6( عشااااااق و همااااااادلی) 
 = دلزدگی زناشویی11/321

که در جدول همان گاام اول نشاان ، شاودمشاهده می 1گونه  نتاایج تحلیال رگرسایون در 
که یانس دلزدگی زناشویی را پایش21تنهایی فضیلت انصا  به داد  کنادبینای مای% از وار

[66/6≥p, 72/22= (211,3 )F,21/6 =R
گااام دوم، ] 2 فضاایلت دوراندیشاای و احتیاااط ، در 

یانس 1کردن با اضافه یاانس دلزدگای  16همراه باا فضایلت انصاا  ، درصد به وار درصاد وار
p, 17/03= (217,2 )F,16/6=R≤666/6[زناشاویی را تبیاین نماوده اسات 

گاام ساوم، ] 2 ، در 
یااانس دلزدگاای  1نیااز عشااق و هماادلی بااه همااراه بااا انصااا  و دوراندیشاای فقااط  درصااد بااه وار

یاااانس دلزدگااای زناشاااویی را در زناااان و  11زناشاااویی اضاااافه نماااوده و در مجماااوی  درصاااد وار
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p, 60/57= (210,1 )F,11/6 =R≤663/6[کند بینی میمردان متأهل پیش
2 [. 

 گیریبحث و نتیجه
های زناشاویی و نقاش آن ی فضیلتپژوهش حاضر با هد  بررسی هد  بررسی رابطه

کاااهش دلزدگای زناشااویی در ماردان و زنااان متأهال شااهر تهاران انجااام  در افازایش بهریساتی و 
کاااه باااین هماااه هاااای زناشاااویی باااا بهریساااتی ی فضااایلتشاااد. نتاااایج پاااژوهش نشاااان داد 

(، 3126) معناااداری وجااود دارد. ایاان یافتااه بااا نتااایج مطالعااات چالمااههمبسااتگی مبباات و 
گاااتمن( 3121) زاده و اندیشاامندقرباانی هااا بااه عنااوان نقاااط همسوساات. فضاایلت( 2632) و 

هاای دهند. زوجاساس بهریستی و سالمت روان را در فرد عامل تشکیل می، قوت شخصی
دارای ، روابااط مبباات بااا دیگااران داشااته، از پااذیرم  خااود بااایتری برخااوردار بااوده، بافضاایلت

کنترل بیش بارای زنادگی مشاترک خاود هادفی متعاالی ، تری بر محیط باودهاستقالل عمل و 
کیفیات زنادگی غنای بهریساتی ، رواز ایان، مناد هساتندتاری بهارهمتصورند و از رشد فردی و 

صایتی هاای مببات فارد و اساتمرار نقااط قاوت شخروانی ماحصل تحقق و فعلّیت  رفیات
 شود.های مختلف زندگی محسوب میفرد در موقعّیت

گام که فضایلتبهنتایج تحلیل رگرسیون  بردبااری و عشاق ، هاای انصاا گام نشان داد 
کناد. ایان یافتاه باا نتاایج  درصد بهریستی را در شرکت 31و همدلی قادرند  کننادگان تبیاین 

کینز  پااور لیاااولیالرعایااایی و نااوریامااین، و دانااش( 2667) فااائورز و همکاااران، مطالعااات هااا
گااارفتن ( 3120) همسوسااات. فضااایلت انصاااا  در ازدواج در تمایااال زوجاااین بااارای درنظااار 

ساوی دیادگاهی مشاترک از هاا بارای مشاارکت و همراهای باه نیازهای یکدیگر و از اشتیاق آن
اماور صورت برابری در صر  انرژی روزانه بارای و نیز به، خواهندچه برای خانواده خود میآن

شاود و در برخای مطالعاات باه هاا  ااهر مایها و و ایف حاصل از نقاشمسئولیت، خانواده
ی و اایف تهیاه، داریخاناه، تکاالیف عماومی، اموری چون و اایف مارتبط باا فرزنادپروری
 (.2631، 1هااوکینز و یورگاساون، فوسات، فوسات) غذا و امور آشرزخانه خالصاه شاده اسات

                              
1. Fawcett, E. B., Fawcett, D., Hawkins, A. J., & Yorgason, J. B. 
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کینز و همکاااران فضاایلت انصااا  در ، هااای زناشااوییر تاادوین ماادل فضاایلتد( 2667) هااا
رابطاااه و دیگرمحاااوری را اساسااای دانساااته و آن را جهااات افااازایش تعهاااد و ساااالمت رابطاااه و 

یاع ساختن الگویی رضایت بخش از تعامال زناشاویی ماونر دانساتند. رعایات انصاا  در توز
یااز از تجااااوز و توجاااه بااه ارضااای نیازهااای یکاادیگر و پره، هااای خانااههااا و مساائولیتنقااش

هاای زوجاین و صامیمیت باین گاذاری دیادگاهزمیناه باه اشاتراک، اجحاا  در حاق دیگاری
، هااای مشااترککنااد و بااا افازایش اشااتیاق زوجاین باارای شااراکت در فعالیاتآنهاا را فااراهم مای

رضااایت از زنااادگی و سااالمت روانااای ، هااا فاااراهم ساااختهی تعاماال بیشاااتری باارای آنزمینااه
 کند.اهم میبیشتری برای آنها فر

کی از مهربااانی و یااا هماادلی و هماادردی مبتناای باار اعمااال سااخاوت، عشااق مندانااه و حااا
وار و بانباااات در باااه شاااکل عاااادت، شاااود. چناااین رفتارهااااییخیرخاااواهی از فااارد صاااادر مااای

هاااای مختلاااف از همساااران  برخاااودار از فضااایلت صاااادر شاااده و در طاااول زنااادگی موقعیااات
کناااد و ضااامانتی بااارای تحکااایم و تقویااات زنااادگی مااای بینااایهاااا پااایشساااالمت روان را در آن

گاالمشااترک محسااوب ماای  زادهو  فرخاای و اسااالم( 3122) مهاار و همکااارانشااود. هاشاامی 
نیااز عشااق و قاادردانی از همساار را از الگوهااای ازدواج موفااق و ایجاااد صاامیمیت بااین ( 3122)

گاااهی از نیازهااا و  هااای  خواسااتههمسااران برشاامردند. ایجاااد هماادلی بااین زوجااین موجااب آ
به تقویت پیوناد عااطفی عااری از تهدیاد و ، با افزایش صمیمیت بین زوجین، یکدیگر شده

کرد. کم  خواهد  صادقانه بین همسران 
دار و تواناایی  تارمیم  رفیت بازگشتن از دشواری پایدار و اداماه، فضیلت صبر و بردباری

ر بااه یپااذر و پاسااخ انعطااا ط دشااوایمقابلااه بااا شاارا ییقابلیاات سااازگاری و توانااا، خویشااتن
ای باه انادازه رابطاه زناشاویی روزانه است. اهمیات بردبااری در های  حاوزه یزندگ یفشارها

هاای خودمادیریتی بهتار زوجاین چشمگیر نیست. این  رفیت موجب رشد تفکار و مهاارت
توان سازگاری زوجین بارای توافاق بار سار موضاوعات و ، در مواجهه با نامالیمات زندگی شده

موجاااب ارتقاااای ، نمایاااد و در نهایاااتائل پیشاااامده در زنااادگی مشاااترک را تساااهیل مااایمسااا
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نیااز در پااژوهش خااود ( 3120) شااود. دانااش و همکااارانبهریسااتی و سااالمت در زوجااین ماای
 و بهریستی در زوجین رابطه معناداری وجود دارد.( بردباری) آورینشان دادند بین تاب

هااای زناشااویی بااا دلزدگاای زناشااویی تی فضاایلنتااایج هم نااین نشااان داد بااین همااه
کیکلات رابطه گالسار و  _ ی منفی و معناداری وجاود دارد. ایان یافتاه نیاز باا نتاایج مطالعاات 
کبری( 2631) پوماک و دورماس(، 2663) نیوتن کبریو ا همسوسات. ( 3125) مقادممقدم و ا

کااه درگیاار چرخااهمطالعااات نشااان داده دارای ، شااوندی تعااامالت منفاای ماایانااد همساارانی 
کااه چرخااه نافرجااام تعااامالت بااینکنناادهصاافات شخصاایتی تضااعیف فااردی را ای هسااتند 

ی زناشاویی باه شاکل کاه در رابطاهزماانی، چناین تعاامالتی، زنادبرای فرد باا دیگاران رقام مای
، در زوجااااین دارای صااافات شخصااایتی منفااای افسااااردگی، دهااادمساااتمر و پایااادار رخ مااای

کناد کناد. رویکارد رفتاارگرایی نیاز تأییاد مایبینی مایرا پیش درماندگی و فرسودگی در رابطه
ایان ، از  رفیت  تخریب در رابطاه برخوردارناد، های منفی  تقریبا  بانباتکه زوجین با ویژگی
سارانجام باا احسااس ، ای ایمانی فرسایشی و نافرجاام بارای ایجااد رابطاههمسران در مبارزه

ساالمت روان ، ی فیریکی و روانی برای تداوم زندگیدادن قوادرماندگی و ناامیدی و ازدست
گرفتاااار هیجانااااتی چاااون اضاااطراب و افساااردگی مااای شاااوند. خاااود را باااه مخااااطره انداختاااه و 

کاااهش زناشاویی بااه عنااوان جریاانی تاادریجی و پاایش دلزدگای روناده صاامیمت زناشااویی را 
کاه طباق نتاایج  شودح این در حالی استداده و در شکل نهایی به فروپاشی رابطه منجر می

ی قااوام و کنناادهبیناایی زوجاای پاایشفضاایلت در رابطااه( 2636) بوگااان و همکاااران-ولاادریت
هاایی چاون وفااداری و بخاش باا مشخصاهدوام ازدواج محسوب شده و ی  ازدواج رضاایت

 (.2666، فائورز) شودانصا  در همسران مشخد می، دوستی، سخاوت، تعهد
کااه فضاایلتی حاضاار هم نااین نتااایج مطالعااه دوراندیشاای و ، هااای انصااا نشااان داد 

یانس دلزدگای زناشاویی را تبیاین مای 11احتیاط و عشق و همدلی  کنناد. ایان درصد از وار
کباری(، 3120) یافته با نتاایج مطالعاات شافیعی و قمرانای کباریا و ( 3125) مقادممقادم و ا

یاااان، ماااالکی هاااای ضااااوتاحتیااااط و ق، همسوسااات. دوراندیشااای( 3121) عابااادی و دیار
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ماادار قااادر ساانجیده بااا ایجاااد اسااتانداردهای متعااالی باارای یاا  زناادگی خااوب و فضاالیت
بینای است شادی و رضایت از رابطه زناشویی را به عنوان بعدی از رضایت از زنادگی پایش

کاماال (.3121، مااالکی و همکاااران) کنااد تاارین فضاایلت اخالقاای و دوراندیشاای بااه عنااوان 
کاملی از ی فارد را در برابار مساائل و مشاکالت زنادگی مجهاز ، کرارچگی  ماندستیابی به حد 

هاای باه ایجااد مصاالحه باین خواساته، تار در ویساخته و با ایجاد قدرت خودکنترلی بیش
ح باه 3221) 1از نظار اساترنبرگ (.2665، پترساون سالیگمن) داردخود و دیگری در رابطه وامای
 باا ایجااد تعاادل باین مناافع مختلاف  خاودافاراد خاردورز ( 2665، نقال از پترساون و سالیگمن

پیامادهای روانای  2( فرافاردی) و دیگر ابعااد باافتی( فردیمیان) منافع دیگران(، فردیدرون)
ی حال تعارضاات از عهاده، زنناد و باا برخاورداری از قادرت تحلیالبهتری برای خود رقم می

کاارده و ، آینااد فیمااابین برماای آن را در جهاات ایجاااد رابطااه لااذا از ایجاااد تاانش در روابااط پرهیااز 
 کنند. بخش صر  می رضایت

کاه  در تبیین قدرت فضیلت عشق در پایش گفات افارادی  بینای دلزدگای زناشاویی بایاد 
کاردن باه دیگاری و گیاری معطاو  باه دیگاری و خادمتورزناد باا جهات به سادگی عشق مای

کیفیات رابطاه زن، ی زوجیایجاد تعهد نسبت به رابطه اشاویی خاود به افزایش صمیمیت و 
آمیاز از  ورزی با ایجااد تماایالت دوساتانه و رویکارد مراقبتای و حمایاتکنند. عشقکم  می

کاسااتن از مبااارزه باارای حفاات منااافع شخصاای بااه نفااع دسااتیابی بااه منااافع ، دیگااری موجااب 
بیناای  زوجای و خاانوادگی در زناادگی شاده و تااداوم و اساتمرار رابطاه را بااا قاوت بیشااتری پایش

گیری معطاو  نشان داد فضیلت دیگرمحوری در مقابل  جهت( 2661) 3کند. استیونس می
بینی نماید. برخی شواهد نیز نشاان  به خود قادرست افزایش صمیمیت بین زوجین را پیش

کااه عشاااق و دوساات ماای داشاااتن همساااران بااا مااادیریت تعارضااات زناشاااویی و حااال دهناااد 
ی اختالفاااات در رابطاااه باااا الگوهاااای ایساااتا و فراینااادی تعامااال زناشاااویی ارتبااااط  ساااازنده

1. Sternberg.
2. Extrapersonal.
3. Stevens, N. J.
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ی فضااایلتنشاااان دادناااد برناماااه( 2661) گااااتمن و درایاااور (.2666، 1جفریاااز) تنگاتناااگ دارد
گسترم عشق و دوستی بین همسران پایه که مبتنی بر  منجار ، شاودریزی و اجارا مایمداری 

کاهش تبادیت رفتاری منفی در راب  شود.ی زناشویی میطهبه 
گاروه زناان و ماردان متأهال شاهر با عنایت به مقطعی بودن پژوهش و محدودشادن باه دو 

ی ی مداخلااهشااود بااا طراحاای بسااته برنامااهپیشاانهاد ماای، تهااران در یاا  طاارح همبسااتگی
آزمایشای  مدار برای زوجین به ویژه زوجین دارای مشکالت ارتباطی و مطالعاه نیماهفضیلت
یا بی انربخشی مداخله و نیز در قالب مطالعاه مادل باا ترکیبای از متغیرهاای فاردی و برای ارز

گیارد. نتاایج ایان مطالعاه حااوی تلویحاات تعاملی در پاژوهش هاای بعادی ماورد توجاه قارار 
کار باا زوجاین بارای آماوزم برخاورداری  درمانگران و خانواده کاربردی برای زوج درمانگران در 

رعایات انصاا  در پاذیرم ، بردبااری، هاای همادلییژگایاز صفات اخالقی به خصاوص و
بینااای نباااات  هاااای زنااادگی در تقویااات پیونااادهای زناشاااویی و پااایش هاااا و مسااائولیت نقاااش

گااران بااا هااد  هم نااین دارای اشااارات عملاای باارای زوج درمااان، زناشااویی زوجااین اساات
جای هاای زو تمرکز بر پرورم صفات اخالقی مببت باه جاای تمرکاز صار  بار آماوزم مهاارت

که آموزم مهارت در رابطه، است ی صفات اخالقای در زوجاین ی زوجی بدون پیشینهچرا
گذرا در پی خواهد داشت.   انربخشی مقطعی و 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

 اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

 .نگارم مقاله است

                              
1. Jeffries, V. 
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حمایت مالی
روان»عنااوان ی پژوهشاای نویساانده مساائول تحااتی هسااتهبرنامااهایاان مقالااه همسااو بااا 

هاای محور: با تمرکاز بار پیامادهای فاردی و سیساتمی در خاانوادهنگر خانوادهشناسی مببت
بااه ( س) معاوناات پااژوهش و فناااوری دانشااگاه الزهاارا معنااوی-تحاات حمایاات مااالی« ایراناای

شده است. نگارم و تنظیم 27/63/27د مورخ 266/1/27شماره قرارداد 

تعارض منافع
  گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. های این مطالعه هی  یافته

قدردانی
کلیه که با شرکت خاود در پاژوهشاز  باه روناد اجارای ، ی زنان و مردان متأهل شهر تهران 

کردند کم   شود. سراسگزاری می، طرح 

 منابع
کبری کبری، مقدما بررسای رابطاه صافات شخصایتی و دلزدگای زناشاویی باین زوجاین مراجعاه (.3125) ح.، مقدمحح ا

کااز مشاااوره شااهر رفساانجان کنفاارانس بااینکننااده بااه مرا ، تهااران، شناساای و علااوم اجتماااعیالمللاای روان. سااومین 
 موسسه همایشگران مهر اشراق. 

نوجوانااان.  یشااناختانرو یسااتیو بهر یتیشخصاا یهااایژگاایش در رابطااه ویبخشااا یانقااش واسااطه (.3126) ر.، چالمااه
 .3-30 (:0) 2 .یشناختروان یهاها و مدلروم

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگای هاای اخاالق در زوجاین  (.3120) ر.، سح همامی، زح یاراحمدی، خادمی
.22-31 (:0) 2. های نوین در علوم رفتاریپیشرفتشهرستان میاندوآب. 

سااالمت ، بیناای دلزدگاای زناشااوییپاایش (.3121) م.،  ح رضااایی، آموسااتی طح، زادهجح حاااجی، ساانگدهخاادادادی
 .51-11 (:2) 0. های پیشگیرانه در پرستاری و ماماییمراقبتعمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. 

شااناختی و رضااایت بهریسااتی روان، آوریرابطااه سااطوح تاااب (.3120) ل.، پااورپح نااوری، الرعایااایییح امااین، دانااش
 .376-371 (:1) 5. سالمت اجتماعیزناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی. 

سنجی نسخه فارسی شااخد بهریساتی پانج ساوالی های روانبررسی ویژگی (.3121) س.  .ی،  ح موسوی، ریدهش
 .07-71 (:2) 1. ی بالینی سمنانشناس روان سازمان بهداشت جهانی. 

ناااورزگرایی و بخشاااندگی باااا ، رابطاااه عّلااای تمایریاااافتگی (.3121) مح ساااودانی م.، زاده هنرمنااادسااااداتی س.اح مهرابااای

http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1&cur=1
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 .11-01(:2) 3ی خانواده.شناس روانتعارض زناشویی. دلزدگی زناشویی با واسطه

 (:3) 1. زن و جامعاهنقش شخصیت تاری  و شکفتگی در دلزدگی زناشویی زوجین.  (.3120) ا.، قمرانی زح، شفیعی
25-77. 

کیفاای. هااای ارتقااا  صاامیمیت زوجبررساای مؤلفااه (.3122) ب.، زادها. و اسااالم، فرخاای هااای ژوهشپااهااا: یاا  تحلیاال 
 .261-372(:70) 32. مشاوره

هااااای شخصاااایت و سااااالمت معنااااوی بااااا بهریسااااتی بررساااای رابطااااه ویژگاااای (.3121) و.، مح اندیشاااامند، زادهقربااااانی
کنفارانس باین المللای پاژوهشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رشته حقاوق. شناخت روان هاای ناوین  اولاین 

 .مطالعات اجتماعی ایرانشناسی و در حوزه علوم تربیتی و روان

گلاادنبرگ، گلاادنبرگ . ترجمااه حمیدرضااا حسااین شاااهی براوتاای و ساایام  نقشاابندی. درمااانیخااانواده (.3120) ه.، اح 
 تهران: نشر روان.

یان،  ح عابدی، مالکی بینی رضایت از زندگی زناشویی بر مبنای خارد و شاادکامی در پیش (.3121) م. م.، م.ر. دیار
 .57-15 (:3/2) 2. تربیتیشناسی و علوممطالعات روانان. بین زنان شهر اصفه

کارکنااان ادارات آمااوزم یبااا عواماال جااّو سااازمان ییزناشااو یسااه رابطااه دلزدگاایو مقا یبررساا (.3115)  .ی، دیاانو ودر 
کارشناساانامااه چاااپانیااپاشااهر تهااران.  یهااامارسااتانیپاارورم و پرسااتاران ب  ارشااد در رشااته مشاااوره. ینشااده 

 .ید بهشتیدانشگاه شه
ارایه الگوی ازدواج موفاق: یا  پاژوهش  (.3122)  .، خح رجبی، حح اصالنی، یح فرهادی، الهیمح امان، مهرگلهاشمی

 .373-353(:70) 32های مشاوره. پژوهشکیفی. 
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