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ای شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی میشادکامی یکی از مهم :چکیده

بخشش در رابطه بین سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 

آوری کنندگان پژوهش درخواست شد برای جمعمرد( دانشگاه آزاد واحد پیشوا بودند. از شرکت 933زن و  973أهل )دانشجوی مت 333حاضر 

( را OHQ( و شادکامی آکسفورد )SWLS(، رضایت از زندگی دینر )FS(، بخشش ری )DASهای سازگاری زناشویی اسپانیر )ها، پرسشنامهداده

ل از نتایج حاصتکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و بخشش با شادکامی رابطه معنادار دارد. 

مدل معادالت ساختاری نشان داد سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و بخشش اثرات مستقیم مثبت و معناداری بر شادکامی و نیز سازگاری 

داری بر بخشش دارد. همچنین نتایج مشخص ساخت دو متغیر سازگاری زناشویی و ویی و رضایت از زندگی اثرات مستقیم مثبت و معنیزناش

دست آمده از پژوهش حاضر به تفصیل مورد بحث قرار های بهداری بر شادکامی دارند. یافتهرضایت از زندگی اثرات غیرمستقیم مثبت و معنی

 گرفتند.

 ، رضایت از زندگی، بخشششادکامی، سازگاری زناشویی کلیدی: هایواژه
Abstract: Happiness is one of the most important factors that strengthens and maintains a marital relationship. The aim 

of the present study was to investigate the mediating role of forgiveness in the relationship between marital adjustment, 

life satisfaction and happiness. The present study was a descriptive correlational study. The sample of the present study 

was 300 married students (170 women and 130 men) of Pishva Branch Azad University. Research Participants were 

asked to collect data, complete the Spanier’s Dyadic Adjustment Questionnaires (DAS), Rye’s Forgiveness (FS), 

Diener's Satisfaction with Life (SWLS) and Oxford Happiness (OHQ). The results of the present study showed that 

marital adjustment, life satisfaction and forgiveness have a significant relationship with happiness. The results of the 

structural equation model showed that marital adjustment, life satisfaction and forgiveness have direct and significant 

positive effects on happiness, as well as marital adjustment and life satisfaction have direct positive and significant 

effects on forgiveness. The results also showed that the two variables of marital adjustment and life satisfaction have 

indirectly positive and significant effects on happiness. The findings of the present study were discussed in detail. 
Keywords: Happiness, marital adjustment, life Satisfaction, forgiveness 
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 مقدمه
ها است؛ آنچنان که هدف مشترک همه انسان 9شادکامی

های انسان در زندگی برای رسیدن به این هدف همه تالش

(. یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار 2333گیرد )باس، صورت می

در زندگی و پویایی آن، شادکامی است. شادکامی به معنای 

دلی، در رشد و بالندگی خوشی، خرمی، سرور، طراوت و زنده

و همچنین در بروز استعدادها و خالقیت آنان نقش همسران 

واند تنشاط و اندوهگین است نمیای که بیاساسی دارد. خانواده

از استعدادهای نهفته خویش بهره کافی را ببرد. زندگی 

و شادکامی باشد  2مندیزناشویی و مشترک اگر تهی از رضایت

ی طورکل(. به9388پایداری کمتری خواهد داشت )پناهی، 

 دهند.افراد با حالت خوشی و ناخوشی به زندگی خود رنگ می

فردی که از شادکامی بیشتری برخوردار است، آرامش و 

تر، میزان کار گیری راحتاحساس امنیت بیشتر، تصمیم

مطلوب و مشارکت بیشتر، زندگی سالم و پرانرژی و در نهایت 

به (. 2332ای دارد )پریسمن و کوهن، زندگی رضایتمندانه

( شادکامی سه جزء اساسی 9112اعتقاد آرجیل، مارتین و لو )

و نداشتن هیجانات  2، رضایت از زندگی3دارد: هیجان مثبت

. از آنجا که شادکامی تأثیر 7و اضطراب 6مانند افسردگی 2منفی

کمی و کیفی زیادی بر زندگی دارد، در فرآیند تحول و توسعه 

(. مطالعه 9113ینهون، مورد تأکید و توجه قرار گرفته است )و

تواند به تصحیح چارچوب ساختاری روابط ها میروابط زوج

، 8ها کمک کند. مهمترین اجزای کیفیت روابط زناشوییزوج

دهنده سطح شادکامی در ابعاد شادکامی زوجین است که نشان

(. در 2338متنوع از روابط زناشویی است )داش، تیلور، کروگر، 

عنوان شاخص شادکامی زوجین به حوزه شادکامی باید گفت

دهنده موفقیت و تداوم یک ازدواج است. درک مهم نشان

کارگیری مناسب شادکامی از موارد مهم مفهوم و به

است و مفهوم وسیعی است که تجربه  1گراشناسی مثبتروان

های منفی و رضایت های مطلوب، سطوح پائین هیجانهیجان

طور ضمنی (. به2333د )آرجیل، گیرباال از زندگی را در بر می

کننده سطح سطحی از شادکامی )باال و پایین(، تعیین

                                                           
1. happiness 

2. satisfaction 

3. positive excitement 

4. life satisfaction 

5. negative emotions 

6. depression 

7. anxiety 

افراد است، به عبارت دیگر هرقدر سطح شادکامی  93سازگاری

آید زوجین پایین باشد، سطح سازگاری آنها پایین می

که افراد دیگر تمایل به زندگی با شریک فعلی خود طوریبه

ها دهند مانند گذشته ناسازگاریندارند، زیرا که احتمال می

( نیز 2393(. توبلین )2332ادامه پیدا کند )کیرنس و النارد، 

معتقد است زندگی شاد زوجین با انتظارات واقعی از یکدیگر 

شود. تحقیقات انجام گرفته گویای آن است که برآورده می

، 99شناختیتواند به بهزیستی روانشادکامی در زوجین می

سیستم ایمنی بدن، ایجاد روحیه مثبت، کاهش  عملکرد بهتر

بخش و کاهش طالق در آینده افسردگی، روابط جنسی رضایت

(. بنابراین تمرکز بر این بعد از 2331کمک نماید )ساندوهیا، 

کننده سالمت جسمی و روانی زندگی زناشویی نه فقط تضمین

تواند در رشد سالم فرزندان تأثیرگذار همسران است بلکه می

 (. 2337باشد )فینچام، استنلی و بچ، 

بینی شادکامی تواند در پیشیکی از متغیرهایی که می

دانشجویان متأهل نقش مؤثری داشته باشد، سازگاری 

 ایاست. مفهوم سازگاری زناشویی جایگاه برجسته 92زناشویی

را در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناشویی به خود اختصاص 

توان به شکل فرآیندی زناشویی را میداده است. سازگاری 

ی هاتعریف کرد که با پیامدهایی چون دشواری در درک تفاوت

 93مندی زناشوییفردی، رضایتجنسی، اضطراب شخصی و بین

(. مسأله مهم در ازدواج، 9176آیند است )اسپانیر، و غیره هم

سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است. زوجین سازگار، 

تند که توافق زیادی با یکدیگر دارند از نوع و سطح کسانی هس

روابط خود و همچنین از کیفیت گذران اوقات فراغت خود 

رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه وقت و مسائل مالی 

کنند )گریف، آبراهام، مالهرب و هیلگارد، خودشان اعمال می

 ر(. سازگاری در زندگی زناشویی یک فرآیند مستمر و د2333

؛ به نقل از بشارت 2392، 92حال تغییر است )منیام و جونیور

های سپهریان آذر، محمدی، (. نتایج یافته9312زاده، و رفیع

( نشان داد با افزایش شادکامی بر 9312زاده )بدلپور و نوروز

شود. سطح رضایت زناشویی دانشجویان متأهل افزوده می
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8. the quality of marital relations 

9. positive psychology 

10. compatibility 

11. psychological well-being 

12. marital adjustment 

13. marital satisfaction 

14. Manyam, S. B., & Junior, V. Y.

 



( مشخص 2331جندرسن و کارترایت )-پروچنو، ویلسون

ساختند که سازگاری زناشویی موجب افزایش عمر، امید به 

زندگی، شادکامی و نیز کاهش احتمال ابتالی زوجین به 

های دیمکپا شود. یافتههای جسمی و روانی میبیماری

( نشان داد که اصطالح سازگاری زناشویی بر توانایی 2393)

ز ی ازوجین برای راضی و شاد شدن و کسب موفقیت در تعداد

وظایف خاص مربوط به ازدواج اشاره دارد. نتایج تحقیقات 

( نشان داد که سازگاری زناشویی یکی از 2332دهلی و لندرز )

عوامل مهم و مؤثر بر سالمتی زوجین و از مهمترین 

 های رضایت از زندگی است. شاخص

رسد یکی از عوامل مؤثر در میزان شادکامی نظر میبه

منسجم و داشتن  9فردیظ روابط بینانسان، برقراری و حف

( 2333تماس اجتماعی مداوم و پایدار است. تحقیقات آرجیل )

بیانگر ان است که روابط زناشویی موفق باعث شادمانی و ایجاد 

زاده های بالغت، ابراهیمشود. یافتهخلق مثبت در فرد می

( نشان داد 9312نژاد، خزاعی و محمودوند )اسمین، موسوی

، 3و الگوهای معین تبادل عاطفی منفی 2ن عاطفه مثبتکه میزا

کننده سطوح تغییر رضایت از ازدواج است. بینیپیش

( نشان دادند که بین شادکامی 9381مجد و زری مقدم )امیری

و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. با افزایش 

شادکامی در زندگی، هیجانات مثبت در زوجین بیشتر شده و 

عنوان یک پدیده مثبت ارزیابی شود که مشکالت را بهمی باعث

صورت با ارتباط متقابل مناسب که ریشه در کنند. در این

کنند و به رضایت در هیجانات مثبت دارد مشکالت را حل می

 (. 2339رسند )وانالنینگام، جانسن و آماتو، زندگی می

زیابی رضایت از زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوه ار     

مثبت )شناختی و عاطفی( شخص از کل زندگی است. این 

های احساسی نسبت به وقایع، به عالوه ها از واکنشارزیابی

ها از رضایت و برآورده شدن خواسته 2های شناختیقضاوت

اند. رضایت از زندگی، نشانگر آن است که فرد تشکیل شده

کند و بر چگونه زندگی خود را در کل ارزیابی و برآورد می

آورد، عمل میداری که فرد از زندگی خود بهارزیابی دامنه

عنوان تواند بهمتمرکز است. اصطالح رضایت از زندگی می

های زندگی در مقطع خاصی قضاوت فرد در مورد همه حیطه

عنوان یک قضاوت یکپارچه در مورد زندگی شخص از زمان یا به

                                                           
1. interpersonal relationships 

2. positive emotion 

3. negative emotion 

به همین دلیل، افرادی ( 2332از بدو تولد تعریف شود )دینر، 

های مثبت بیشتری را تجربه با رضایت از زندگی باال هیجان

کرده، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهای مثبت 

ی تربیشتری را به یاد آورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت

(. 2393کنند )تیم، دارند و آنها را خوشایند توصیف می

اکی از نقش مهم رضایت از زندگی در های پژوهشگران حیافته

اند هاست چراکه در تحقیقات به این نتیجه رسیدهزندگی انسان

که بین رضایت از زندگی و سالمتی )هاول، کرن و 

پور و زاده، ملک( و عاطفه مثبت )سلطانی2337لیوبومیرسکی، 

( ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین 9319نشاط دوست، 

(؛ بورنی، موریس 9313کاویانی و همکاران ) کجباف، سجادیان،

(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2393شرر ) -و الدمایر

که بین شادکامی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری 

های کوهن، فردریکسون، براونو وجود دارد. نتایج  یافته

( نشان داد که بین هیجانات مثبت و افزایش 2331همکاران )

ضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد؛ هیجانات مثبت ر

کنند و افزایش رضایت از زندگی منابع پایدار شادی را ایجاد می

خاطر خاطر داشتن احساس بهتر بلکه بهدر مردم شاد، نه به

ز هایی نیگسترش ابتکارات برای زندگی بهتر است. پژوهش

ه مثبت بین نقش مهم رضایت از زندگی در شادکامی و رابط

؛ ریو، چانگ، سانگ و اح، 2399دهند )لی، آنها را نشان می

کند (. فوردایس عنوان می2338؛ سینگ و شلیمی، 2393

شادکامی ازجمله عواملی است که در سالمت روان و رضایت از 

کند. زیربنای شادکامی فوردایس زندگی نقش مؤثری را ایفا می

د همانند افراد شاد، تواناین است که اگر شخص بخواهد می

عنوان جهت دادن مثبت به بخشش را به است. 2بخشش

آمیز های مصالحهاند که با انگیزههای منفی تعریف کردهانگیزه

و مثبت نسبت به فرد خطاکار همراه است )پارگامنت و تورسن، 

(. بخشش میل درونی است که افراد را به سوی بازداری 2333

 طور مثبتهای ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن بهاز پاسخ

نسبت به کسی که رفتار منفی با آنها داشته است، متمایل 

(. محققان 2333کالوگ، فینچام و تسانگ، سازد )مکمی
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شاد باشد )فوردایس، 9183(.  

یکی از متغیرهایی که میتواند، نقش واسطهای در رابطه 

شادکامی، سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی داشته باشد، 

4. cognitive judgments 

5. forgiveness 



 

معتقدند عامل بخشش با ایجاد تعادل در زندگی فردی و 

فردی را تحت تأثیر قرار اجتماعی، روابط میان فردی و بین

شخصی بهتر، ازجمله دهد و موجب رفتارهای بینمی

شود که در کاهش تعارضات خانوادگی مؤثرند هایی میراهبرد

(. بخشش از طریق مقابله با 9312)نادری، مولوی و نوری، 

های منفی و ایجاد چارچوب شناختی و رفتاری مطلوب هیجان

تواند به انطباق فردی، میهای بینها و رنجشدر زمان کدورت

زاده، افراد کمک کند )احتشام 9بهتر و درنتیجه به بهزیستی

(. در همین راستا، 9387احدی، عنایتی، مظاهری و حیدری، 

(، مشخص ساخت که 2331پژوهش توساینت و فریدمن )

شناختی مثبت، اثراتش را از عنوان ویژگی روانبخشش به

دهد نشان می 3و عقاید 2هایی نظیر عواطفطریق مکانیسم

کسکیل ؛ مالتبی، م2333)ساستر، وینسنیو، نتو، گیراد و مولت، 

( در پژوهشی 2332(. مالتبی، دی و بربر )2337و جیلت، 

 222ای به حجم رابطه بخشودگی و شادکامی را بر روی نمونه

آموز مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد دانش

که بخشش رابطه معناداری با شادکامی دارد. مالتبی و همکاران 

های مثبت ناشی از ن( مشخص ساختند ایجاد هیجا2332)

بخشیدن خطای دیگران، آنها را به سوی خلق مثبت سوق 

دهد و به این ترتیب سروکار داشتن با احساسات و رفتارهای می

شود. مثبت درباره فرد خاطی، باعث شادکامی در فرد می

( در پژوهشی نشان دادند بخشش 2331همچنین تسی و یپ )

بت شخصی ارتباط مثبینشناختی و سازگاری با بهزیستی روان

معناداری دارد و موجب بهبود افزایش این دو متغیر در افراد 

اند که شود. مطالعات دیگر در زمینه بخشش نشان دادهمی

بخشش از طریق کنترل هیجانات منفی، منجربه کاهش 

تعارضات و افزایش بهزیستی روانی و جسمانی، شادکامی و ارتقا 

شود )حمید و ناشویی میرضایت زناشویی و سازگاری ز

(. 2332؛ کار، 2393؛ چان، 2337؛ کرادک، 9319دهقانی، 

                                                           
1. well-being 

2. emotions 

3. beliefs 

( نشان داد 9388زاده، مکوندی و باقری )نتایج یافته احتشام

که بین بخشش با رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود 

ت کننده میزان رضایبینیدارد. همچنین بخشش بهترین پیش

تومیک و همکاران  ،د. گوردون، هاگزها گزارش شزناشویی زوج

( نیز در پژوهش خود مشخص ساختند که بخشش 2331)

صورت معناداری با رضایت زناشویی و عملکرد آنان در ها بهزوج

( نیز نشان 2393های چان )نتایج یافتهزندگی رابطه دارد. 

ل های متقابفردی و واکنشدادکه مداخله بخشش به روابط بین

یگر بسیار توجه دارد. در آموزش بخشش، افراد افراد با یکد

د و در کننتوانایی باالیی برای بهبود در تعامالت خود کسب می

نتیجه رضایت بیشتری از روابط زناشویی خویش خواهند 

؛ به نقل 9381مهر، کرایی و نجفی )داشت. همچنین خجسته

زاده هنرمند، کیامنش و حسینیان، از کاظمیان مقدم، مهرابی

( در پژوهش خود نشان دادند که رابطه مثبت و 9312

معناداری بین بخشش و رضایت زناشویی وجود دارد. بنابراین 

یادگیری بخشش )خود و دیگران( به افراد در مواجهه با 

فردی( فردی و میانپیامدهای منفی حاصل از تعارضات )درون

شناختی، شادکامی و روابط کند و بهزیستی روانکمک می

اعی معناداری را به همراه دارد. بنابراین یکی از اجتم

 2و انتقام 2تواند ماهیت حلقوی اجتنابهایی که میمکانیزم

زوجین را مختل سازد و منجربه شادکامی آنها شود، بخشش 

(.  با توجه به آنچه گفته شد 2392است )کارایمک و جولگلو، 

، جامعهو با درنظر گرفتن مزایای یک زندگی شاد برای افراد 

مخصوصا قشر دانشجو که قشر فرهیخته جامعه هستند و 

 شوند و با توجهدرصد نسبتا بزرگی از افراد جامعه را شامل می

به ارتباط سازگاری زناشویی و بخشش با شادکامی، هدف 

ای بخشش در رابطه بین پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

مدل سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. 

 ارائه شده است. 9مفهومی پژوهش حاضر در شکل 

4. avoid 

5. revenge 
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 ای بخششتبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی با توجه به نقش واسطه پیشنهادی مدل. 9شکل 

 

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود.  روش پژوهش 

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه 

نفر در سال تحصیلی  9333آزاد اسالمی واحد پیشوا  به تعداد 

 گیریبودند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه 17-9316

 973دانشجوی متأهل ) 333هدفمند دردسترس و به حجم 

 -مرد( بر حسب جدول تعیین حجم نمونه کرجسی 933زن و 

انتخاب شد. پس از جلب رضایت و همکاری کسانی  9مورگان

که داوطلب شرکت در پژوهش بودند، از آنها خواسته شد که 

(، مقیاس سازگاری OHQ)2پرسشنامه شادکامی آکسفورد

( و رضایت از FS)2، مقیاس بخشش 3(DASزناشویی اسپانیر )

 333( را تکمیل کنند. در نهایت پرسشنامه SWLS) 2زندگی

کننده مرد( تحلیل شد. افراد شرکت 933زن و  973آزمودنی )

سال بودند. میانگین  32تا  98در این پژوهش در دامنه سنی 

                                                           

یب ترتکنندگان در پژوهش بهو انحراف استاندارد سنی شرکت

 بود. 22/6و  28/22برابر با 

 ابزارسنجش

برای  (.OHQکامی آکسفورد )پرسشنامه شاد      

سنجش شادکامی از پرسشنامه تجدیدنظرشده هیلز و آرجیل 

سؤال و مقیاس  21( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 2332)

تا کامال  9ای لیکرت )کامال مخالفم= درجه 6پاسخگویی 

صورت معکوس سؤال آن به 92( است که 6موافقم= 

 6( ضریب پایایی2332شود. هیلز و آرجیل )گذاری مینمره

( 9388نژاد و زارعی )گزارش کردند. هادی 19/3پرسشنامه را 

آموزان در پژوهش خود این پرسشنامه را بر روی دانش

دبیرستانی هنجاریابی کردند و عالوه بر بررسی روایی 

این پرسشنامه با پنج  1و واگرای 8و روایی همگرا 7محتوایی

 78/3آن را برابر با  99ایی، پایایی بازآزم93عامل بزرگ شخصیت

اند. ثابت و گزارش کرده 82/3آن را برابر با  92و آلفای کرونباخ

این  93( نیز شواهدی از روایی سازه9381لطفی کاشانی )
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1. Krejecie, R., & Morgan, D. 

2. Oxford Happiness Questionnaire )OHQ( 

3. Dyadic Adjustment Scale (DAS) 

4. Forgiveness Scale (FS) 

5. Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

6. reliability coefficient 

7. content validity 

8. convergent validity 
9. divergent 

10. Questionnaire With Five Major Personality

 Factors (QWFMPF) 

11. test-retest reliability 

12. Cronbach Alpha 

13. structural validity 



 

پرسشنامه ارائه کرده و ضریب آلفای کرونباخ آن را برای گروه 

گزارش  19/3و برای گروه دختران برابر با  88/3پسران برابر با 

 .نمودند

. مقیاس (DAS) مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر     

توسط اسپانیر ساخته شد.  9176سازگاری زناشویی در سال 

سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه  32این مقیاس یک ابزار 

های کلی زناشویی را تعیین زناشویی زنان و شوهرران و شاخص

طه بعد راب کند. تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس چهارمی

، همبستگی 9سنجد، که عبارتند از: رضایت دونفرهرا می

( 9176. اسپانیر )2و ابراز عواطف دونفره 3، توافق دونفره2دونفره

برآورد نمود که نشان  16/3پایایی این مقیاس را در کل نمرات 

توجهی برخوردار دهد این مقیاس از همسانی درونی قابلمی

ها را نیز بین خوب تا عالی اساست. همسانی درونی زیرمقی

، 12/3برآورد کرده است که عبارتند از: مقیاس رضایت دونفره= 

و ابراز عواطف  13/3، توافق دونفره = 89/3همبستگی دونفره = 

. در کشور ما نیز این مقیاس توسط آموزگار و 73/3دونفره = 

( هنجاریابی شده است. این مقیاس با روش 9372نژاد )حسین

ای متشکل از روز روی نمونه 93مایی و با فاصله زمانی بازآز

مرد( اجرا شد و برای بررسی  63زن و  63نفر از زوجین ) 923

استفاده  2میزان همبستگی نمرات از روش گشتاوری پیرسون

شد. ضریب همبستگی بین نمرات زنان و شوهران طی دوبار 

س مقیا ،68/3، مقیاس فرعی اول 86/3اجرا در کل نمرات 

و مقیاس فرعی  79/3، مقیاس فرعی سوم72/3فرعی دوم 

 (. 9382دست آمد )دانش، به 69/3چهارم 

( مقیاس 2339ری و همکاران ) (.FSمقیاس بخشش )     

ماده است و  92بخشش را تدوین کردند. این مقیاس حاوی 

(، تا 2ای، از کامال موافقم )درجه 2سواالت در مقیاس لیکرت 

(، قرار دارند. همچنین این مقیاس حاوی دو 9کامال مخالفم )

زیرمقیاس )فقدان واکنش منفی و وجود واکنش مثبت( است 

(. ری و همکاران 9386پور و یادگاری، )به نقل از زندی

گزارش  87/3( آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را 2339)

کردند. همچنین در مطالعه آنها پایایی به روش بازآزمایی برای 

پور، آزادی دست آمد. در تحقیقی که زندیبه 83/3 کل آزمون

( انجام دادند، پایایی این آزمون از روش 9313و ناهیدپور )

دست به 89/3 6سازیو از روش دونیمه 71/3آلفای کرونباخ 

 آمد.

برای  (.SWLSپرسشنامه رضایت از زندگی )     

 رضایت از زندگی گیری رضایت از زندگی از پرسشنامه اندازه

(SWLS) ( با پنج 9182که دینر، امونز، الرسن و همکاران )

ای لیکرت )کامال موافق سؤال و مقیاس پاسخگویی هفت درجه

( تهیه نمودند، استفاده شد. بر اساس 9تا کامال مخالف =  7= 

( پرسشنامه از روایی و همسانی 9182گزارش دینر و همکاران )

اخ آن ی کرونبدرونی باالیی برخوردار است. به ترتیبی که آلفا

دست به 82/3و پایایی بازآزمایی با فاصله دو ماه  78/3برابر 

( 9313آمد. نتایج پژوهش شیخی، هومن، احدی و همکاران )

نشان داد که مقیاس رضایت از زندگی بین دانشجویان ایرانی 

( برخوردار است 81/3تا  71/3از هماهنگی درونی باالیی )بین 

ی این مقیاس در حد مناسبی گزارش و همچنین پایایی بازآزمای

نشان داد که ساختار عاملی  7شد و نتایج تحلیل عاملی تأییدی

 این مقیاس بین دانشجویان ایرانی تک عاملی است. 

 هایافته
ارائه  9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

شود بین میطور که در جدول زیر مشاهده شده است. همان

داری وجود دارد. همه متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنی

معنادار هستند. p < 39/3ها در سطح کلیه همبستگی

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. dyadic satisfaction  

2. syadic cohesion  

3  . dyadic consesus  

4. affectional expression  
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5. Pearson correlation coefficient

6. halving 

7. confirmatory factor analysis 



 9جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 
 4 3  2 1 متغیر

     9 . سازگاری زناشویی9

    9 681/3* . رضایت از زندگی2

  9  229/3* 221/3* . بخشش3

 9 638/3*  691/3* 622/3* . شادکامی2

 * p < 39/3سطح 

 

پس از بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش در ادامه 

های مربوط به تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش ارائه شد. یافته

ا ههای آزمون و وضعیت کلی دادهقبل از بررسی مدل، مفروضه

های پرت تک متغیری با استفاده دادهمورد بررسی قرار گرفت. 

( بررسی و نتایج نشان داد که Box Plotاز نمودار مستطیلی )

ها با هیچ داده پرتی وجود ندارد. مفروضه نرمال بودن داده

استفاده از نمرات کجی و کشیدگی بررسی شد و نتایج نشان 

ها بود. برای برآورد مدل از روش بیشینه از نرمال بودن داده

 9های ریشه واریانس خطای تقریبنمایی و شاخصتدرس

(RMSEA)، 2ماندریشه استاندارد واریانس پس (RSSRM ،)

 2شده(، شاخص برازش نرمCFI) 3ایبرازندگی مقایسه شاخص

(NFIشاخص نیکویی برازش ،)2  (GFI و شاخص نیکویی )

های ( استفاده شد. برای شاخصAGFI) 6شدهبرازش تعدیل

های متعددی توسط متخصصان مطرح شده برازندگی برش

برای ریشه  32/3است. برای مثال، مقدار مساوی یا کمتر از 

برای  16/3واریانس خطای تقریب، مقدار مساوی یا باالتر از 

ای و برازش نرم شده، مقدار مساوی شاخص برازندگی مقایسه

ماند، ریشه استاندارد واریانس پس برای 37/3یا کمتر از 

دهنده برازندگی کافی مدل است )جورسکوگ و سوربوم، نشان

های (. از طرف دیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخص2333

کویی برازش و نیکویی برازش ای، نیبرازندگی مقایسه

های ریشه واریانس خطای و شاخص 1/3تر از شده بزرگتعدیل

باشد بر  32/3تر از ماند کوچکنس پستقریب و ریشه واریا

بر برازش مطلوب  9/3تر از برازش بسیار مطلوب و کوچک

های برازندگی مدل نهایی (. شاخص9113داللت دارد )برکلر، 

پژوهش در جدول زیر ارائه شده است. فرض اصلی پژوهش 

؛ یعنی اینکه تا چه حد یک استها مبنی بر برازش مدل با داده

گاری و توافق دارد. این برازش های مربوطه سازمدل با داده

کواریانس نمونه با -واقع میزان نزدیکی ماتریس واریانسدر

دهد و از طریق کواریانس جامعه را نشان می-ماتریس واریانس

گیرد. یکی از گیری قرار میهای مختلف مورد اندازهروش

دو آماره خی ،های مورد استفاده برای بررسی برازش مدلآماره

 39/3دو در سطح دهد میزان آماره خیاست. نتایج نشان می

 حجمدار است، اما از آنجایی که این شاخص تحت تأثیر معنی

نفر  223تر از بزرگ هایدر نمونه نمونه قرار دارد معموال

کرد. پوشی توان از آن چشمآید که مییدست مدار بهمعنی

آمده و دست هب 12/17دو در این تحلیل بنابراین مقدار خی

 X2/df=389/2نتیجه میزان بوده که در 22درجه آزادی 

 دست آمده است.هب

 

 

 

 

 

 
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Goodness of Fit Index  

6. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 2جدول 

 های نیکویی برازش مورد مشاهده و مورد انتظارمقادیر شاخص 
برازش شاخص ردیف دست آمدههمقدار ب   

9 𝜒2 12/17  

2 df 22 

3 p 339/3  

2 RMSEA 366/3  

2 NFI 16/3  

6 NNFI 12/3  

7 CFI 16/3  

8 RFI 19/3  

1 RMR 37/3  

93 GFI 12/3  

99 AGFI 81/3  

92 PGFI 36/3  

 

در ادامه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هر کدام از 

متغیرها ارائه شده است. پس از بررسی اثرات مستقیم، 

غیرمستقیم و کل مدل ساختاری در ادامه میزان تأثیرات و 

ز پس اشود. گیری ارائه میضرایب مسیر متغیرهای مدل اندازه

ایج تعنوان متغیر میانجی، نبررسی و مداخله متغیر بخشش به

(، 21/3دهد، سازگاری زناشویی )حاصل از مدل نشان می

( اثرات مستقیم 23/3( و بخشش )22/3رضایت از زندگی )

داری بر روی شادکامی زوجین دارند. همچنین مثبت و معنی

( اثرات 22/3( و رضایت از زندگی )22/3سازگاری زناشویی )

اند. داری بر روی بخشش داشتهمستقیم مثبت و معنی

( 91/3مچنین نتایج نشان داد دو متغیر سازگاری زناشویی )ه

مستقیم مثبت و ( اثرات غیر93/3رضایت از زندگی )و 

داری بر روی شادکامی زوجین به واسطه متغیر بخشش معنی

اند. قابل ذکر است که همه مسیرها اعم از مستقیم و داشته

برای  tدار بوده است، به این معنی که میزان غیرمستقیم معنی

 بوده است. ±16/9همه مسیرها باالتر از 
 3جدول 

 برآورد اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل برای مدل ساختاری 
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم سیرم

 tمیزان  اثر tمیزان  اثر tمیزان  اثر به شادکامی

 82/93 68/3 87/2 91/3 17/7 21/3 سازگاری زناشویی

 12/2 32/3 37/2 93/3 88/3 22/3 رضایت از زندگی

 22/2 97/3 --- --- 22/2 23/3 بخشش

       به بخشش

 29/3 22/3 --- --- 29/3 22/3 سازگاری زناشویی

 79/2 22/3 --- --- 79/2 22/3 رضایت از زندگی

 

در جدول زیر ضرایب مسیر و همچنین میزان ضریب 

ده گیری ارائه شهمبستگی چندگانه برای متغیرهای مدل اندازه

شود اکثر ضرایب مسیر مناسب طور که مالحظه میاست. همان

دار معنی 39/3و  32/3دار بودند. این ضرایب در سطح و معنی

 یزانتوان نتیجه گرفت که متغیرهای آشکار به مبوده و می

های گیری کرده و شاخصرا اندازه 9مناسبی متغیرهای مکنون

 ند.روگیری متغیرهای مکنون به شمار میمناسبی برای اندازه

_________________ 

1. latent variables 
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 2جدول 

 گیریتأثیرات و ضرایب مسیر متغیرهای مدل اندازه
 متغیر مکنون متغیر آشکار ضریب مسیر مجذور همبستگی چندگانه

22/3  رضایت **3/22 

 سازگاری زناشویی
21/3  همبستگی **3/31 

38/3  توافق **3/27 

39/3  38/3  ابراز عواطف 

29/3  نبود احساس منفی **3/23 
 بخشش

23/3  وجود احساس مثبت **3/21 

 

ساختاری و مدل در نهایت پس از بررسی مدل 

 ش ـــدل پژوهــــرها، مـــداری مسییـــری و معنــگیاندازه

 قابل مشاهده است. 2 در حالت استاندارد در شکل

 بخششای ش واسطهمدل نهایی تبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی: نق .9شکل 

 

 بحث
ش در ای بخشهدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

ی کامرابطه بین  سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شاد

بود. نتایج نشان داد که این مدل از برازش ساختاری مناسبی 

مستقیم همه مسیرها اعم از مستقیم و غیر برخوردار است و

همچنین نتایج دیگر مدل نشان داد دو متغیر دار هستند. معنی

بت مستقیم مثو رضایت از زندگی اثرات غیر سازگاری زناشویی

داری بر روی شادکامی زوجین به واسطه متغیر بخشش و معنی

 همخوانی نتایج این یافته با مدل مفهومی پژوهشاند. داشته

 سازگاری زناشوییهای پژوهش حاضر نشان داد که یافتهدارد. 

 این داری بر روی شادکامی داشت.اثر مستقیم مثبت و معنا

(؛ 9381مقدم )مجد و زریامیریهای یافتهیافته با نتایج 

(؛ پروچنو و 9312(؛ بالغت و همکاران )2333آرجیل )

 ( و2393(؛ دیمکپا )2332)(؛ دهلی و لندرز 2331همکاران )

یین در تبهمخوانی دارد.  (9312سپهریان آذر و همکاران )

توان اظهار داشت که رابطه شادکامی با سازگاری زناشویی می

شویی، شادکامی زوجین مهمترین اجزای کیفیت روابط زنا

دهنده سطح شادکامی در ابعاد متنوع از روابط است که نشان

طور ضمنی (. به2338زناشویی است )داش و همکاران، 

 ازگاریس کننده سطحز شادکامی )باال و پایین(، تعیینسطحی ا

قدر سطح شادکامی زوجین پایین افراد است. به عبارت دیگر هر

دیگر  ،که افرادطوری؛ بهآیدباشد، سطح سازگاری آنها پایین می

تمایل به زندگی با شریک فعلی خود ندارند، زیرا که احتمال 
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کند )کیرنس و ها ادامه پیدا دهند مانند گذشته ناسازگاریمی

ین یک ساختار موازی با رضایت می زوج(. شادکا2332النارد، 

که شامل ابعاد نگرش و عواطف مثبت است )واالنینگهام،  است

؛ به نقل از محبوبی قرخلو، خیرخواهی 2339، 9جانسون و آماتو

( معتقد است که زندگی 2393(. توبلین )9317و سهیلیان، 

راد شود. افشاد زوجین با انتظارات واقعی از یکدیگر برآورده می

د تری مورصورت مطلوبوقایع زندگی و مشکالت را به ادکامش

دهند و رویارویی مؤثرتری دارند. از نظر آنان این تفسیر قرار می

 گیرند ونظر میها را به شکل چالش و مثبت درافراد موقعیت

دهند )شاپیرو، دسوسا کمتر به صورت منفی واکنش نشان می

روشن به امور (. زوجین شاد با دیدگاهی 2396و هاک، 

ای حل مسائل خود برند، برنیایش بهره مینگرند، از دعا و می

موده و نموقع مشکالت را شناسایی کنند و بهفعاالنه تالش می

کنند. از سوی دیگر زوجین از دیگران تقاضای کمک می

ت کنند، در خیاالبه شکلی بدبینانه فکر و رفتار میغمگین 

ز تالش ان را سرزنش کرده و اروند، خود و دیگرخود فرو می

نتیجه تعارضات ورزند و دربرای حل مشکالت اجتناب می

 (.2397کنند )شیوتا و همکاران، تری را تجربه میعمیق

مستقیم مثبت و اثر غیرهمچنین سازگاری زناشویی      

 داری بر روی شادکامی به واسطه متغیر بخشش دارد.معنی

سازگاری زناشویی به بخشش و های انجام شده رابطه پژوهش

؛ نادری و همکاران، 2331اند )باکوس، شادکامی را تأیید کرده

مقدم، مجد و زری، امیری2331؛ پروچنو و همکاران، 9312

9381.) 

رضایت از زندگی اثر  از دیگر نتایج این پژوهش این بود که

داری بر روی شادکامی داشت. نتایج این مستقیم مثبت و معنی

(؛ 2399(؛ لی )2331های کوهن و همکاران )با یافته پژوهش

و  (؛ بورنی2338(؛ سینگ و شلیمی )2393ریو و همکاران )

( همخوانی 9313کجباف و همکاران ) ( و2393همکاران )

در تبیین این یافته پژوهشی، باید گفت که رضایت از  دارد.

کند )نقدی و مقدم زندگی موجبات شادکامی افراد را فراهم می

(. همچنین رضایت کلی زوجین از زندگی به معنای 9313شاد، 

ارزیابی شناختی و آگاهانه فرد از کیفیت زندگی خود به مثابه 

یک کل واحد است که اساس آن بر معیارهای شخصی زوجین 

استوار است. هیجان مثبت، رضایت از زندگی و هدفمند بودن 

 
1. Vanlaningham, J., Johnson, D., & Amato, P. 

دن به شادی است )گیلمان، زندگی از شروط الزم برای رسی

 (. 2332آشبی، سرکو، فلورل و وارجس، 

رضایت همچنین نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد که      

 داری بر روی شادکامیمستقیم مثبت و معنیاز زندگی اثر غیر

تاکنون پژوهشی که این اثر  به واسطه متغیر بخشش دارد.

را  واسطه بخششغیرمستقیم رضایت از زندگی بر شادکامی به 

 های انجام شده رابطهپژوهش بسنجد، انجام نشده است.

تایج ن اند.به بخشش و شادکامی را تأیید کردهرضایت از زندگی 

کالوگ، مک؛ 2332)تامسون و همکاران،  هایافتهبرخی 

( نشان داد که بخشش با سالمت 2333پارگامنت و تئورسون، 

 زندگی زناشویی وجسمی و روانی بهتر، رضایت بیشتر از 

 رضایت از زندگی رابطه دارد.

یافته دیگر پژوهش نشان داد بخشش اثر مستقیم و      

نتایج این پژوهش با داری بر روی شادکامی دارد. معنی

(؛ کار 2337) (؛ کرادک9319های حمید و دهقانی )یافته

( همخوانی 2392کارایمک و گولگلو ) ( و2393(؛ چان )2332)

توان گفت بخشش در برگیرنده یین این یافته میدارد. در تب

کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت در افراد و 

عاملی در جهت شادکامی افراد است. کسانی که از خطاهای 

کنند، افرادی هستند که در ارتباط با دیگران چشم پوشی می

 کنند در زندگیدیگران دارای خلقی مثبت هستند و سعی می

وجب تواند ماندیشی به مسائل بنگرند که این امر میبتبا مث

ه غلب شادی و نشاط در آنها شود. در بخشش تالش عمدی برای

 گیرد تا شادکامیکننده صورت میبر احساسات و افکار ناراحت

فردی، های بینواقع به هنگام رنجش. درفرد تسهیل شود

های منفی و گسترش بخشش از طریق مقابله با هیجان

چارچوب شناختی و رفتاری به بهزیستی و به تبع آن به 

(. 9387زاده و همکاران، کند )احتشامشادکامی افراد کمک می

بدین ترتیب افرادی که از خصیصه ارزشمند بخشش بیشتر 

و شادکامی بیشتری در زندگی  برخوردارند از احساس نشاط

 مند خواهند بود.بهره

سازگاری  ژوهش نشان داد کهنتایج حاصل از مدل نهایی پ     

داری زناشویی و رضایت از زندگی اثرات مستقیم مثبت و معنی

نتایج این یافته با مدل مفهومی اند. بر روی بخشش داشته

باکوس  (؛9388زاده و همکاران )احتشامهای و یافته پژوهش

به نقل از کاظمیان  ؛9381مهر و همکاران، (؛ خجسته2331)
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نادری  ( و2331) ؛ گوردون و همکاران9312مقدم و همکاران، 

 ( همسو است. 9312و همکاران )

گونه تبیین کرد که توان اینیافته پژوهش حاضر را می

بخشش یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رضایت زناشویی 

تواند به عامل شود. توانایی بخشش همسر میمحسوب می

و افزایش رضایت زناشویی منجر شود؛ بنابراین رابطه  پابرجایی

های خصمانه آشکار و نهان، باعث بخشندگی با توقف پاسخ

های پرخاشگری، کاهش تعارضات زناشویی و کنترل تکانه

دلزدگی و افزایش رضایت در روابط زناشویی و شادکامی 

(. افرادی که قادر به بخشش همسر 2331شود )باکوس، می

د اعتقاد بر تقدس رابطه زناشویی خود دارند و این خود هستن

توانایی بخشش همسر به استحکام بیشتر رابطه زناشویی و 

ی تعامالت منف ،انجامد. بخشودگیافزایش رضایت زناشویی می

برد و آنها را در اتحادی دوباره به هم نزدیک ها را از بین میزوج

زندگی  کند. نتیجه چنین اتحادی افزایش رضایت ازمی

توانند عملکرد سالم ها میمشترک است که در نتیجه آن زوج

و این الگو عالوه بر تضمین سالمت روانی در  ازیابندخود را ب

کند )ورثینگتون و همکاران، های بعدی هم تداوم پیدا مینسل

2392 .) 

د هر پژوهش علمی دیگر با این پژوهش مانن 

های این پژوهش اینکه یافتههایی مواجه بود؛ ازجمله محدودیت

های طریق پرسشنامهحاصل اطالعات گردآوری شده از 

دهی در جامعه محدود به دانشجویان متأهل خودگزارش

دهی ، لذا توجه به این نکته در تعمیمدانشگاه آزاد پیشوا بود

 رو انجامدیگر نیز حائز اهمیت است. ازاینهای نتایج به گروه

، ضرورت در میان جامعه متفاوتهای مشابه دادن پژوهش

ثل مشاهده، یابد. همچنین استفاده از ابزارهای مختلفی ممی

بندی رفتار داشجویان متأهل بر قابلیت اعتماد مصاحبه و درجه

ها در این مورد، پژوهش خواهد افزود. بیشتر پژوهش نتایج

نظر به اینکه در مطالعات براساس مطالعات مقطعی بوده است. 

عنوان طالعات از وضعیت گذشته فرد را بها توانطولی می

شود ررسی کرد، لذا پیشنهاد میکننده شادکامی بعوامل تعیین

با استفاده از مطالعه طولی، رابطه سازگاری زناشویی، رضایت 

ری پذیش با شادکامی بررسی شود تا تعمیماز زندگی و بخش

 . همچنین درمین شودهای پژوهش تأبیشتری برای یافته

شود مطالعات بعدی در بررسی عوامل پایان، پیشنهاد می

تأثیرگذار بر شادکامی دانشجویان متأهل، تأثیر عوامل فرهنگی، 

محیطی و خانوادگی را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به اینکه 

سطح تحصیالت و تجربیات در جامعه دانشجویی و جامعه 

ر است که به همین دلیل بهت عادی تا حدی متفاوت است،

دانشجویی هم های غیرهایی از این دست در جامعهپژوهش

 اجرا شود تا نتایج از اعتبار و قابلیت بیشتری برخوردار باشد.

 

 منابع

زاده، پ.، احدی، ح.، عنایتی، م. ص.، مظاهری، م. م.، و احتشام

نژندگرایی، گرایی، روان(. رابطه برون9387حیدری، ع. )

بخشودگی و راهبردهای مقابله اسالمی با شادکامی در 

دانش و . 9387های اهواز در سال دانشجویان دانشگاه
 .63-12، 38، پژوهش در روانشناسی

(. رابطه میان 9388کوندی، ب.، و باقری، ا. )زاده، پ.، ماحتشام

گرایی با رضایت زناشویی در همسران بخشودگی و کمال

 .23-32، 9، فصلنامه زن و فرهنگجانبازان شهر اهواز. 

(. رابطه شادکامی و 9381مقدم، ف. )مجد، م.، و زریامیری

هر دار شرضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه

 .1-29، 2، نامه علوم رفتاریفصلاراک. 

بینی سطوح (. پیش9312زاده، ب. )بشارت، م. ع.، و رفیع

رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای 

امه فصلنشغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. 
 .39-26، 3، روانشناسی خانواده

، نژاد، س. ج.زاده اسمین، ح.، موسویبالغت، س. ر.، ابراهیم

(. بررسی رابطه 9312خزاعی، ز.، و محمودوند، م. )

های شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده

 فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده،شهرستان زهک. 

7 ،932-82. 

(. عوامل نشاط و شادکامی در همسران از 9388پناهی، ع. ا. )

 .92-38، 98 فصلنامه معرفت،منظر دین و روانشناسی. 

(. هنجاریابی آزمون 9381ثابت، م.، و لطفی کاشانی، ف. )

شناسی اندیشه و رفتار در روانشادکامی آکسفورد. 
 .7-98، 2، کاربردی

(. بررسی اثربخشی آموزش 9319حمید، ن.، و دهقانی، م. )

محور بر میزان ( مذهبTAتحلیل ارتباط محاورهای )
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عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی. 

 .23-23، 2، روانشناسی و دین

نقش خودشناسی در درمان اختالفات (.  9382دانش، ع. )
 . تهران: انتشارات گلشن اندیشه.زناشویی

(. بررسی 9313پور، ط.، آزادی، ش.، و ناهید پور، ف. )زندی

در های شخصیتی، بخشش و سالمت روان رابطه ویژگی

کننده به مراکز بهداشت گچساران. های مراجعهزوج

 .9-98، 2، فصلنامه جامعه شناسی زنان

(. ارتباط بخشش با رضایت 9386پور، ط.، و یادگاری، ه. )زندی

ای هاز زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه

 .931-922، 2، مطالعات زنانتهران. 

دلپور، ز.، و نوروززاده، و. سپهریان آذر، ف.، محمدی، ن.، ب

(. رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی. 9312)

 .38-22، 98، فصلنامه سالمت و مراقبت

(. 9319پور، م.، و نشاط دوست، ح. ط. )زاده، م.، ملکسلطانی

رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی 

نی و اسی بالیفصلنامه روانشندانشجویان دانشگاه اصفهان. 
 .23-62، 2، شخصیت

شیخی، م.، هومن، ح. ع.، احدی، ح.، و سپاه منصور، م. 

های روانسنجی مقیاس رضایت از (. مشخصه9313)

 .97-21، 2مجله اندیشه و رفتار، زندگی. 

زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی

اداری (. نقش تمایز یافتگی معن9312حسینیان، س. )

بینی رضایت زناشویی. زندگی و بخشودگی در پیش

 .79-82، 3فصلنامه روانشناسی خانواده، 

کجباف، م. ب.، سجادیان، پ.، کاویانی، م.، و انوری، ح. 

(. رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در 9313)

روانشناسی و رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. 
 .69-72، 2، دین

(. 9317خلو، م.، خیرخواهی، پ.، و سهیلیان، ه. )محبوبی قر

رابطه پنج عاملی شخصیت و شادکامی در سازگاری زوجین 

شهر تهران.   9کننده به مراکز مشاوره منطقه مراجعه

 63-66، 91، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

بینی رضایت (. پیش9312نادری، ل.، مولوی، ح.، و نوری.، ا. )

زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. 

 .61-72، 2، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

(. امید، شادکامی و رضایت 9313نقدی، ف.، و مقدم شاد، م. )

-93، 2، مجله مطالعات ناتوانیاز زندگی در افراد معلول. 

8. 

(. پایایی، اعتبار و هنجاریابی 9388نژاد، ح.، و زارعی، ف. )هادی

 ،شناختیهای روانپژوهشپرسشنامه شادکامی اکسفورد. 

92 ،77-62  . 
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