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Abstract: Virtues, defined as strengths or personality traits, enable a good or 

valuable life.Applying the concept of marital virtues to the context of the marital 

relationship is a result of recent positive psychology works. One of the tools for 

measuring marital virtues is the Marital Virtues Profile (MVP). Research has 

shown that marital virtues affect marital quality, stability, and adjustment. The 

MVP includes items that measure the individual and other-centeredness levels of 

marital virtues in a marital relationship. The present study aimed to evaluate the 

psychometric properties of the martial virtues profile in married people in Izeh. To 

achieve this goal, 228 married individuals (118 females and 110 males) responded 

to the profile of martial virtues. The findings confirmed the five-factor structure of 

the marital virtues profile (admiration, understanding, sacrifice, justice, and 

forgiveness) in the Iranian sample as well. Findings also showed that this measure 

has good reliability and validity. The internal consistency of MVP was 0.89 using 

Cronbach's alpha and the correlation between MVP with the Relationship 

Assessment Scale (RAS) was 0/49. Therefore, the implication of this measure is 

recommended for family and marriage researchers, family and couples therapists 

and educators of marriage education programs. 
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در  (MVP) های زناشوییسنجی پروفایل فضیلتهای روانویژگی

 یک نمونه ایرانی

 

 مهررضا خجسته

 ، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهواز

 سارا شیرمردی

 مشاوره

 کیومرث بشلیده

 ، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 ایب خو یهستند، امکان زندگ یتیمثبت شخص هاییژگیو ایکه همان نقاط قوت  هالتی: فضدهیچک

اصل ح یدر بافت رابطه زوج ییزناشو هایلتیکاربردن مفهوم فض. بهکنندیما فراهم م یبا ارزش را برا

 لیروفاپ ،ییزناشو یهالتیسنجش فض یاز ابزارها یکیمثبت بوده است.  یشناسروان ریاخ هایتیفعال

و  ثبات ت،یفیبر ک ییزناشو هایلتیها نشان داده اند که فضاست. پژوهش ییزناشو یهالتیفض

است که  هایی( شامل مادهMVP) ییزناشو هایلتیفض لی. پروفاگذارندیاثر م ییزناشو یسازگار

حاضر  وهش. هدف پژسنجدیم نیرا در رابطه زوج ییزناشو هایلتیفض گرمحورِیسطوح فردمحور و د

منظور هبود. ب ذهیهل شهرستان اأافراد مت ییزناشو هایلتیفض لیپروفا سنجیروان هاییژگیو یابیارز

 هایلتیفض لیمرد( به پروفا 997و زن  998کننده متأهل )شرکت 228هدف،  نیبه ا یابیدست

کردن، کدر ن،یتحس) ییزناشو هایلتیفض لیپروفا یساختار پنج عامل هاافتهیپاسخ دادند.  ییزناشو

 نینشان داد که ا نچنیپژوهش هم جیکردند. نتا دییتأ یرانیانصاف و بخشش( را در نمونه ا ،یفداکار

 هایلتیفض لیپروفا یدرون یهمسان کهیطوربرخوردار است؛ به یمناسب ییو روا ییایابزار از پا

  (RAS)رابطه  یابیارز اسیبا مق نآ یو همبستگ 81/7کرونباخ برابر با  یبا استفاده از آلفا ییزناشو

خانواده و ازدواج، خانواده و سنجه به پژوهشگران  نیاساس، استفاده از ا نای بر. آمد دستبه 21/7

 .شودیم شنهادیازدواج پ یآموزش یهابرنامه انیمرب درمانگران وزوج

 ازدواج ،سنجیروان یهایژگیو ،ییزناشو لتیفض :یدیکل هایواژه
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 مهمقد
و مرد زن آن  پناهاجتماعی است که در  ایپدیده 9ازدواج

 ،یک کشور اخلاق، مذهب و قانونی مبتنی بر از طریق تعهد

 ا هم زندگی کنند )دیکسون،ب همسر عنوانبهگیرند تصمیم می

تواند که می داندمیای ابطها رر ازدواج (27779) فاورز (.2799

 خوشبختیطور کلی به وخوشحالی ، 2بهزیستیموجبات 

 .آوردفراهم  -استبا یکدیگر  شانرفتارکه حاصل -را زوجین 
به نقش متغیرهای گوناگونی  هاگرچه بسیاری از پژوهشا

، 7، تعهد زناشویی2، صمیمیت زناشویی9در رضایت زناشویی

اعتمادی، جابری، )اند پرداخته 7و ازدواج موفق 6کیفیت رابطه

ادی، افروز، حسینیان، جو؛ 9919جزایری و احمدی، 

مهر، پارسی و خجسته؛ 9912واسانی، لو غلامعلی  آذربایجانی

آبادی و منتظری، زارع شاه؛ 9917رشید، ؛ 9912نیا، شیرالی

قزلسفلو،  ؛9917اقدم، احدی، جمهری و فرخی، فتحی؛ 2791

 ؛(2797س، واژاپیلی و ری؛ 9917جزایری، بهرامی و محمدی، 

و  سلیگمن)در حوزه ازدواج  دیگری هایاما پژوهش

؛ 2779؛ فاورز، 2779؛ شوری، 2777، مایهالیسیکسزنت

 مطلوبو عملکرد  اند که ساختارنشان داده (9917مشتاقی، 

  است. 8های زناشوییتفضیل متکی بر و ثبات آن ازدواج

همان نقاط قوت یا  هافضیلت( 2779)فاورز  طبق نظر

ا که امکان زندگی خوب ی هستند مثبتی های شخصیتیویژگی

 هایفضیلتمفهوم  بردنکاربه .دنکنارزش را فراهم میبا

ی اخیر هاحاصل فعالیتزوجی  زناشویی در بافت رابطه

جای تمرکز آن بهکه  ؛است بوده 1شناسی مثبتروان

و  )سلیگمن نقاط قوت شخصیتی است روی97شناسیآسیب

، نقل از ولدورل، بردفورد و ویل ؛ به2777سیکسزنت مایهالی، 

که است از زمانی  هاآغاز پرداختن به فضیلت واقع،در. (2797

ذار گثیرعامل تأیک  ،شناسان پی بردند رفتارهای اخلاقیروان

افراد است )فاورز، کارول،  99یبر بهزیستی و سلامت روان

چهارچوب ( 2777فاورز ) (.2729کوکلت، لئونهاردت و 

و از عقاید ارسطهای زناشویی را بر اساس تفسیرهایی فضیلت

 با کارهای هاوکینزاین چهارچوب مطرح کرد و فضیلت  درباره

( 9918موسوی و دهشیری، نقل از  ؛ به2777) 92و همکاران

 اجرایی شد.   2777و  2776 هایدر سال

، ظرفیت 99شجاعت وح فردی چونها شامل سطفضیلت

-چون میانه 97مدنیح وو سط 92بخشودگی و داشتندوست

-و سیکسزنت )سلیگمن هستند 97پذیریو مسئولیت 96روی

 (.2797، و همکاران  بروگان-نقل از ولدورل ؛ به2777مایهالی، 

، 98هایی چون دوستیفضیلت (، به2777) و همکاران هاوکینز

در ساختار نیز  22کردندرکو ، 29، انصاف27، بخشش91فداکاری

ها به دو ( فضیلت2777فاورز )از نظر . انداشاره کردهازدواج 

شش شوند. تقسیم می 22عام و 29خاص هایدسته فضیلت

ها فضیلت (9: اندهای عام مشترکدر فضیلتاساسی عنصر 

 ؛شوندانجام می 26مانند عدالت یا دانش 27یاهداف خوب خاطربه

 (9؛ یابندمینمود  27مشاهدهقابل های در فعالیتها فضیلت (2

احساساتی متناسب با  و با دارند 28عاطفی مولفهها فضیلت

 21یا همدلی ،احساس عشق در دوستی مثلاند؛ فعالیت همراه

-و پایدار می با گذشت زمان ثابتها فضیلت (2؛ 97در شفقت

 بهترین کردن بهعملها شامل دانش چگونه ضیلتف( 7 ؛مانند

. یعنی فرد باید بداند چه فضیلتی دارد و آگاهانه هستند نحو

16. moderation 

17. responsibility 

18. friendship 

19. sacrifice 

20. forgiveness 

21. justice 

22. understanding 

23. specific   

24. common 

25. goodness 

26. knowledge 

27. visible 

28. emotional 

29. empathy 

30. compassion 

 ویژگیهای روانسنجی پروفایل فضیلتهای زناشویی                                                             77

1. marriage 

2. wellbeing  

3. marital satisfaction 

4. marital intimacy 

5. marital commitment 

6. relationship quality 

7. successful marriage 

8. marital virtues 

9. positive psychology 

10. pathology 

11. mental health 

12. Hawkins, A. J., et al.

 13. courage 

14. generosity 

15. civil virtues 
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در  9خرد عملی (6 کند؛را انتخاب  ها براساس آن جازیمُعمل 

تیلور  های خاص،اما در مورد فضیلت مشهود است؛ هافضیلت

برخی از آنها  که دنبسیاری وجود دار انواعمعتقد است ( 9181)

شجاعت، خورند؛ مانند به چشم می هافهرست همهدر  تقریبا

 . و شفقت 2، مهربانی9قدردانی ،عدالت، سخاوت، 2صداقت

-فضیلت( 2797)بروگان، بردفورد و ویل -ولدورلبه عقیده 

 به کاهش ارتباطاتگذار هستند و منجراثرها بر کیفیت رابطه 

ا بر هاند با این که فضیلتها نشان دادهپژوهششوند. میمنفی 

؛ 9916مهر، آقایی و امیدیان، )خجسته 7کیفیت ازدواج

هاوکینز  ؛2779فاورز،  ؛2777مایهالی،  و سیکسزنت سلیگمن

 -)ولدورل 6ارتباط و سازگاری زناشویی ( و2777و همکاران، 

( اثرگذار هستند، اما این متغیر 2797ن، بردفورد و ویل، ابروگ

های آموزشی ازدواج و ارزیابی آن مورد توجه قرار در برنامه

 (.2777نگرفته است )هاوکینز و همکاران، 

در پژوهش و  زناشوییهای فضیلتشناخت و کاربرد  

های و سایر ویژگی 8روایی ،7ی دارد که پایایینیاز به ابزار درمان

 .قرار گرفته باشد تحقیقآن به قدر کافی مورد  1سنجیروان

 (MVP) 97های زناشوییپروفایل فضیلت ،یکی از این ابزارها

ر به مرحله اکه در حال گذ زوجینی برنامه آموزش طیکه  است

هاوکینز، فاوست، کارول و ) طراحی شدوالدینی بودند 

نقل از فاوست، فاوست، هاوکینز و  ؛ به2776، 99گیلیلند

 یکاصلی های زناشویی پروفایل فضیلت .(2799یورگاسن، 

های ماده بندی لیکرت است.ای از نوع درجهماده 72 مقیاس

خودگزارشی( و هم در سطح ) هم در سطح فردی این مقیاس

از این دست را مواردی  ،(همسر گرگزارشیِیدغیرفردی )

، 99گرمحوریی، پذیرش، د92تحسینبخشش،  کنند:ارزیابی می

و نزدیکی به  92انصاف، تقدیر و تشکر، درک، احساس تعلق

 چنین،هم. 96وفاداری پذیری ولیتومسئ، 97خود وقفهمسر، 

 برایهایی مادهدارای اصلی های زناشویی پروفایل فضیلت

گرچه ا .استکار تیمی و اهداف زندگی مشترک  ارزیابی

1. practical wisdom 

2. honesty 

3. appreciation 

4. kindness 

5. marriage quality 

6. marital adjustment 

7. reliability  

8. validity 

9. psychometric properties 

10. Marital Virtues Profile (MVP) 

 2777و  2776در سال  که های زناشویی اصلیپروفایل فضیلت

فرمت  بیشتر روی ،تهیه شدتوسط هاوکینز و همکاران 

-و برنامه های درمانیدر کاراما  ،بودمتمرکز  آنگزارشی گرید

های فضیلتخودگزارشی  مقیاس از معمولا، های آموزشی

 .(2777هاوکینز و همکاران، ) شوداستفاده میزناشویی 

خودگزارشی های مقیاس( 2799فاوست و همکاران ) بنابراین

نگران درماای استفاده بهتر بررا های زناشویی پروفایل فضیلت

فرمت  نیز مورد بررسی بیشتر قرار دادند. در این پژوهش

و  که توسط فاوست های زناشوییپروفایل فضیلتخودگزارشی 

شده است، و هنجاریابی  97تحلیل عاملی (2799) همکاران

و  ماده 97 . این ابزار دارایارزیابی قرار گرفتاستفاده و مورد 

و  کردن، فداکاری، انصافتحسین، درک :است عامل پنج

  بخشش.

نقل از فاوست و  ؛ به2777فاورز ) نظرطبق  عامل تحسین:

صفات خوب  شناسایی به معنی( تحسین 2799همکاران، 

که  ینقاط قوت خاطربه واقع زوجین؛ درهاستو تأیید آنیکدیگر 

-یید میدارند و تأهمدیگر را دوست  ،شناسندمی یکدیگر در

عبارت آن  9ماده شماره  که ؛دارداده تحسین سه م عامل کنند.

 کنم.یید و تشویق میمن همسرم را صمیمانه تأاست از: 

؛ 9118) 98و باهرمسترپراگر طبق نظر  کردن:عامل درک

کردن شامل درک عامل( 2799، از فاوست و همکاراننقل  به

های مهارت سایر و به یکدیگر دادنگوشهایی است که ماده

مانند ماده  ؛دنگیرمی را دربر 91ارتباطی از قبیل خودافشایی

های احتیو نار هامن به خوبی متوجه خوشحالی: 2شماره 

 . شومهمسرم می

نقل  ؛ به9198) 27رایدلی و بینبه عقیده  فداکاری:عامل 

در روابط که  رویکرد همسرانی است ،فداکاری( 2799از فاورز، 

 هنددبه مشارکت، بیشتر از پیروزی بر یکدیگر اهمیت میخود 

شان نیز نیازها و علائق همسر به های خود،علاوه بر خواستهو 

78                                                                                  خجستهمهر، شیرمردی و بشلیده 

11. Gilliland, T. T. 

12. admiration 

13. other-centeredness 

14. inclusion 

15. self-sacrifice 

16. loyalty 

17. factor analysis 

18. Prager, K. J., & Buhrmester, D.

19. self-disclosure 

20. Ridley, C. A., & Bain, A. B. 
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که بیشتر با اینمن برای : 8کنند؛ مانند ماده شماره توجه می

 . گذرمام میبرخی کارهای شخصی همسرم باشم از خیر

از تمایل  انصاف عامل( 2777طبق نظر فاورز ) عامل انصاف:

 ؛دشومشخص می شاتوجه به نیازهای شریک زندگی برای فرد

های خود، نیازهای دیگری را هم علاوه بر نیاززمانی که فرد 

حال انجام کارها کمک درمن : 1مانند ماده  گیرد.درنظر می

 . همسرم هستم

به معنای  این عامل، (2777) به گفته فاورز عامل بخشش:

 دادنو گوش، ناپذیر دیگریهای اجتنابضعف توانایی بخشیدن

توانم : من می97هاست. مانند ماده حتیاناربه یکدیگر پس از 

 .را که از همسرم دارم، فراموش کنمهایی ناراحتی

( در پژوهش خود روایی و 2799همکاران )فاوست و  

ای از زوجین در نمونه راهای زناشویی پروفایل فضیلت پایایی

را  های زناشوییفضیلتامل وپایایی عضرایب و  ارزیابی کردند

 ،چنینهم گزارش نمودند. مناسببرای مردان و زنان 

 در پژوهشمنظور استفاده از این ابزار به( 9911)شیرمردی 

مطلوب در یک نمونه محدود  های آن رامقیاسزیر پایایی ،خود

با استفاده از تحلیل ( 2799) فاوست و همکاران. کردگزارش 

یک )واریماکس(  2چرخش متعامد از نوع 9عامل اکتشافی

دست هبهای زناشویی پروفایل فضیلت برای عاملی پنجساختار 

 شیرمردییید کردند. را تأ این پروفایل 9روایی سازهو  آوردند

پروفایل  همگرای سازه رواییدر پژوهش خود  نیز (9911)

 با مقیاس کردن آناز طریق همبسته های زناشویی رافضیلت

پور و دانیالی، مهر، عباسخجسته؛ RAS) 2رابطهارزیابی 

 . گزارش کرد 21/7، (9982

که به  ی معتبریهااز مقیاس( 2777هاوکینز و همکاران )

 دنپردازمی و سازگاری زناشویی زناشوییگیری رضایت اندازه

اده های زناشویی اولیه استفپروفایل فضیلتبررسی روایی جهت 

از مقیاس ارزیابی در پژوهش حاضر نیز ند. بر این اساس کرد

پردازد، گیری رضایت زناشویی میکه به اندازه( RAS)رابطه 

ویی های زناشپروفایل فضیلتبررسی روایی سازه همگرای  برای

 استفاده شد. 

حائز اهمیت است.  انجام پژوهش حاضر به دلایل متعددی

ات تغییرهای زناشویی در دوام فضیلتبه نقش  ها نیزپژوهش

 دزناشویی اشاره دارنزندگی و افزایش کیفیت مثبت، پایداری 

بنابراین . (9917؛ مشتاقی، 2777 ،)هاوکینز و همکاران

ی های زناشویفضیلتکارگیری ابزاری معتبر برای سنجش به

 های متفاوتیگرچه ابزارا، . از سوی دیگررسدنظر میضروری به

ها در ابعاد مختلف زندگی تهیه شده گیری فضیلتبرای اندازه

، برای استفاده در بافت رابطه زوجینها یک از آناما هر ،است

 و همکاران کیانیمثال،  عنوانبههایی است. دارای محدودیت

 7های سازمانیگیری فضیلتمدل اندازه ( در پژوهشی1991)

ک ی عنوانبهگیری فضیلت ها اندازههدف آنرا ارائه کردند که 

( 2772اسکوارتز و بوئهنک )لفه اخلاقی در بعد سازمانی بود. مؤ

های ارزش عاملی نیز در پژوهش خود به ارزیابی ساختار

، 7جامعیت و ده عامل زیر را استخراج کردند: پرداختند 6انسانی

، 92، قدرت99، امنیت97، همنوایی1سنت، 8خواهینیک

گرچه ا. 96و خودفرمانی 97، برانگیختگی92گرایی، لذت99موفقیت

-یی ظاهر مکه در ارتباطات انسان لیگرچه این عوامل به فضائا

که ویژه شوند را شامل میفضائل کلی  شود، اشاره دارد اما

ی موسوی و دهشیررابطه زناشویی و ساختار ازدواج نیست. 

 رازناشویی  هایفضیلت( نیز در پژوهش خود مقیاس 9918)

امل که شردند کمعرفی های زناشویی گیری فضیلتجهت اندازه

بود  27، حریم داشت91، بردباری98سخاوت، 97تدبیرعامل چهار 

باز و قضاوت تفکر سنجید: زیر را میمقیاس زیر شانزدهو 

پذیری، بردباری، غیرت، ، مسئولیتسنجیده، دوراندیشی

 انصاف، وفاداری، مشورت، بخشودگی، صداقت، عشق و همدلی،

گویه  77این ابزار  . فداکاری، قدردانی، عفت، قناعت، سخاوت

ت از دقتواند میبر است و رسد تکمیل آن زماننظر میدارد و به

هاوکینز و همکاران  هایهشپاسخگویی بکاهد. بر اساس پژو

11. security 

12. power 

13. achievement 

14. hedonism 

15. stimulation 

16. self-direction 

17. tactics 

18. generosity 

19. tolerance 

20. guarding privacy 
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1. exploratory factor analysis 

2. orthogonal rotation 

3. construct validity 

4. Relationship Assessment Scale (RAS)

5. organizational virtuousness 

6. human values 

7. universalism 

8. benevolence 

9. tradition 

10. conformity 
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-برای اندازهتوان می (2799ن )افاوست و همکار ( و2777)

 چیدگیپیاز و تری تهیه کرد ابزار کوتاهگیری فضائل زناشویی 

 کاست. نیز عوامل 

خارجی ابزارهای گوناگون داخلی و  به توانمی ،چنینهم

گیری یک فضیلت در بافت رابطه بسیاری که هر یک به اندازه

 9ناردل-پرسشنامه ارتباط برتاشاره کرد.  ،دنزناشویی می پرداز

(BLRI2799نقل از فاوست و همکاران،  ؛ به) ، درک مقیاس

نقل  ؛ بهCEUIPS) 2کارخوففردی ایندهای بینهمدلانه در فر

بندی ساختار ، مقیاس رتبه(2799از فاوست و همکاران، 

، (2799فاوست و همکاران،  ،ECRS) 9همدلی لامونیکا

ی و مهر، داتلی بیگخجسته) 2مقیاس مدارا در روابط همسران

و  (SDPT) 7فهمی خودمقیاس دیدگاه(، 9917 ،پورعباس

مهر، خجسته؛ ODPT) 6همسرفهمی مقیاس دیدگاه

دلی در به ارزیابی درک و  هم (9917 ،پورروان و عباسروشن

  پردازند.می رابطه زناشویی

؛ VLWSS، 9117) 7فداکاری ون لانگمقیاس اشتیاق به 

و مقیاس رفتارهای  (2799نقل از فاوست و همکاران، به 

 (2797مهر، کاوند و سودانی، خجسته، SBS) 8فداکارانه

 . کنندطه زناشویی ارزیابی میدر راب را فداکاری

 1پرسشنامه ارزشیابی زوجی عوامل ارتباطی ورتینگتون

(WCARE 2799وست و همکاران، نقل از فا ؛ به9117؛ ،)

نقل  ؛ بهKFAQ، 2777) 97نگرش به بخشش کنزپرسشنامه 

مقیاس مقیاس بخشش در ، زیر(2799از فاوست و همکاران، 

همکاران،  مهر وخجسته؛ TSRS) همسرانمدارا در روابط 

مهر، خجسته، FMS) 99و مقیاس گذشت در ازدواج (9917

-هستند که به اندازهجمله ابزارهایی از (9988کرایی و رجبی، 

 پردازند. گیری فضیلت بخشش در رابطه زناشویی می

نقل  ؛ به2772؛ JIJS) 92مقیاس انصاف و صمیمت جوری

 ؛RES) 99مقیاس اخلاق رابطه، (2799از فاوست و همکاران، 

 مقیاسو  (9916پور، مهر، اسمعیلی بابادی و عباسخجسته

1. Barrett-Lennard Relationship Inventory (BLRI) 

2. Carkhuff’s Empathic Understanding in 

Interpersonal Processes Scale (CEUIPS) 

3. LaMonica’s Empathy Construct Rating Scale 

(ECRS) 

4 . Tolerance in Spouses Relationships Scale (TSRS) 

5. Self -Dyadic Perspective-Taking (SDPT) scale 

6. Other-Dyadic Perspective-Taking (ODPT) scale 

7. Van Lange's Willingness to Sacrifice Scale 

(VLWSS) 

فرامرزی و مهر، خجستهنقل از به ؛ MEP) 92ادراک انصاف

-میدر بافت رابطه زناشویی  را انصافنیز  (9919رجبی، 

 سنجند.

 گیریکدام از این ابزارها به اندازهرشد ه همانگونه که اشاره

ن . بنابرایپردازندمیصورت جداگانه بههای زناشویی فضیلت

با ا رای زناشویی هعوامل اصلی فضیلتعرفی ابزاری که بتواند م

-ضرورت ازهای کمتری و در کنار هم ارزیابی کند، تعداد ماده

در همین راستا هاوکینز و . استانجام این پژوهش  های

( نیز ضرورت ساخت و ارزیابی ابزاری برای 2777همکاران )

 شویی در برنامه آموزشی ازدواج راهای زناگیری فضیلتاندازه

سنجش رای استفاده از ابزاری ب، علاوهبهاند. پیشنهاد داده

 جامعهسنجی آن در های روانویژگیهای زناشویی که فضیلت

دف بنابراین هرسد. نظر میی بهیید شده باشد، ضرورایرانی تأ

 پنج ( آیا مدل9های زیر است: پاسخ به پرسش پژوهش حاضر

از برازش کافی برخوردار  های زناشوییعاملی پروفایل فضیلت

 همگرایاز روایی  های زناشویی پروفایل فضیلت( آیا 2است؟ 

 های زناشوییآیا پروفایل فضیلت (9 مناسبی برخوردار است؟

 از پایایی کافی برخوردار است؟ 

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

 بستگیمپژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی از نوع ه

وهش این پژجامعه آماری . بود معادلات ساختاری( یابیمدل)

-9918 هایر سالایذه د ستانشهرساکن هل و مردان متأ زنان

یابی معادلات ساختاری شناسی مدلدر روش .بودند 9911

مشاهده به ازای هر  97تا  7تواند بین تعیین حجم نمونه می

در این  .(9982)هومن،  شده تعیین شودگیریمتغیر اندازه

های پروفایل فضیلتپژوهش با توجه به تعداد پانزده ماده 

یابی معادلات ساختاری، نیاز در مدلو نیز حجم مورد زناشویی

از مرد( انتخاب شدند.  997زن و 998نفری ) 228یک نمونه 

80                                                                                   خجستهمهر، شیرمردی و بشلیده 

14. Perceived Equity Measure (MEP( 

8. Sacrificing Behaviors Scale (SBS) 

9. Worthington Couple Assessment of Relationship 

Elements (WCARE) 

10. Kanz's Forgiveness Attitudes Questionnaire 

(KFAQ) 

11. Forgivingness in  marriage Scale (FMS) 

12. Jory Intimate Justice Scale (JIJS) 

13. Relational Ethics Scale (RES) 
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-هشبکدر  صورت آنلاینکه بهدسترس داوطلب و دراین نمونه 

ها، مراکز خرید، دانشگاه و مراجعه به پارکبا و  های اجتماعی

به پرسشنامه خواسته شد  ،ندشد آوریجمع های مختلفمحله

های زناشویی شناختی، پروفایل فضیلتجمعیتاطلاعات 

(MVP( و مقیاس ارزیابی رابطه )RASپاسخ دهند ). ملاک-

 های ورود به پژوهش، مشابه با ملاکهای ورود به این پژوهش

 (2( تأهل؛ 9: عبارت بودند از (،2799و همکاران ) فاوست

( داشتن 9 ؛مناسب از سوالاتدرک خواندن، نوشتن و توانایی 

قل سه سال از آغاز زندگی حدا گذشتن( 2حداقل یک فرزند؛ 

 توسط افراد واجد شرایط نامهپاسخ سیصد تعداد .مشترک

مورد حذف  72تکمیل شد، اما به دلیل نقص در پاسخگویی 

کنندگان در پژوهش بنابراین، نرخ پاسخدهی شرکتشدند. 

سال با  67تا  27کنندگان از دامنه سنی شرکتبود.  76%

و طول مدت  927/72 و 22/99میانگین و انحراف استاندارد 

سال و انحراف  66/8سال با میانگین  97الی  2از  آنهاازدواج 

 بود.  27/7رد ااستاند

 

 ابزار سنجش 

پروفایل  .(MVP) های زناشوییپروفایل فضیلت

 97 یک ابزار (2799های زناشویی )فاوست و همکاران، فضیلت

تحسین، درک کردن،  عامل پنجکه شامل  است ایماده

 هایفضیلتاولیه ابزار است. انصاف و بخشش  ،فداکاری

شامل بخشش،  های زناشوییفضیلت ح فردیسطزناشویی 

 های زناشوییفضیلت دیگرمحورح و سط9تحسین، پذیرش

 یپذیرمسئولیتکردن، فداکاری، درک ،شامل انصاف، قدردانی

(. 2777کند )هاوکینز و همکاران، و وفاداری را ارزیابی می

و  دارد گزارشیجنبه خودزناشویی  هایفضیلتپروفایل 

 ای لیکرتدرجه یک مقیاس پنجهای زناشویی را روی فضیلت

حداکثر  .(2799)فاوست و همکاران، سنجد می 7تا  9 از نمره

هرچه نمره  .است 97نمره  لو حداق 77نمره در این پروفایل 

های زناشویی این پروفایل بیشتر باشد از فضیلتفرد در 

همسانی  (2799) و همکاران فاوستبیشتری برخوردار است. 

 ند؛کردهای زناشویی را محاسبه پروفایل فضیلت املوع درونی

، برای 71/7برای زنان  تحسین زیرمقیاس 2آلفای کرونباخ

، برای 68/7زنان کردن برای زیرمقیاس درک ؛76/7مردان، 

، برای مردان 78/7برای زنان فداکاری  زیرمقیاس؛ 77/7مردان 

؛ 76/7، مردان 71/7انصاف برای زنان  زیرمقیاس؛ 79/7

پایایی و ؛ 76/7، برای مردان82/7برای زنان  بخشش زیرمقیاس

 72/7مردان  و برای  77/7زنان  های زناشویی کلیفضیلت

با استفاده از تحلیل  (2799) فاوست و همکارانگزارش شد. 

عامل اکتشافی نشان دادند که این پروفایل از پنج عامل تشکیل 

چنین، همیید کردند. را تأ شده است و روایی سازه آن

 ،خود با یک نمونه محدود ( در پژوهش9911شیرمردی )

ن، کردهای تحسین، درکضرایب همسانی درونی عامل

 را های زناشوییفضیلت لیکطوربه فداکاری، انصاف، بخشش و

گزارش 89/7و  67/7، 76/7، 82/7، 87/7، 89/7ترتیب به

را از  های زناشوییپروفایل فضیلت روایی همگرای او نمود. 

دست به 21/7کردن آن با مقیاس ارزیابی رابطه طریق همبسته

 (.  p 79/7آورد )

 مقیاس ارزیابی رابطه .(RAS)مقیاس ارزیابی رابطه   

نقل از  ؛ به9118) 9توسط هندریک، دایک و  هندریک که

ماده  هفت ارای( ساخته شد، د9982، و همکارانمهر خجسته

 شودگذاری مییکرت نمرهل ایی طیف پنج درجهواست که ر

د. نکارزیابی میرا  میزان رضایت کلی فرد از رابطه زناشویی و

بالا  زناشویینمره بالای فرد در این پرسشنامه نشانگر رضایت 

و مهر خجستهبه نقل از  ؛9118)هندریک و همکاران  است.

را به روش آلفای کرونباخ پایایی این ابزار ( 9982، همکاران

نیز  (9982)مهر و همکاران گزارش کردند. خجسته 81/7

 2پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ و روش تصنیف

 مهر،چنین، خجستههمدست آوردند. به 12/7و  17/7ترتیب به

این مقیاس  ( ضریب روایی همگرای9919کوچکی و رجبی )

( 9189؛ IMQN)7نورتون را با پرسشنامه کیفیت زناشویی

حاضر، از این مقیاس جهت در پژوهش گزارش کردند.  88/7

ن تعیی، های زناشوییکردن آن با پروفایل فضیلتهمبسته

و تعیین میزان رضایت زناشویی زوجین  آن 6همگرایروایی 

  استفاده شد.

 هایافته

4 . bisection Method 

5. Norton's Marital Quality Inventory (NMQI) 

6. convergent validity 
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1. acceptance 

2. Cronbach's alpha 

3. Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. 
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 دهندگان بهپاسخمیانگین و انحراف استاندارد نمره 

شامل تحسین،  های آنهای زناشویی و عاملروفایل فضیلتپ

و  79/91ترتیب بخشش به کردن، فداکاری، انصاف ودرک

 72/7، 99/2و  67/6، 2/ 27و  67/99، 76/2و  78/99، 79/1

 . دست آمدبه 72/9و  28/92، 12/9و 

-شاخصها از بودن دادهژوهش برای بررسی نرمالاین پ در

 متغیرها مقدار کجی استفاده شد. 2وکشیدگی 9های کجی

ن مقادیر ای. گزارش شد -91/7 هاآن مقدار کشیدگیو  -22/7

های پژوهش توزیع داده، به این معنا که قرار دارند+ 9و  -9بین 

ل پروفایمنظور بررسی ساختار درونی بهچنین هم است. نرمال

-مبستگی هر عامل با نمره کل فضیلته ،های زناشوییفضیلت

همبستگی بین های زناشویی محاسبه شد. نتایج نشان داد 

، کردنای زناشویی با عوامل تحسین، درکهکل فضیلتنمره 

 ،79، 72/7، 77/7، 87/7ترتیب فداکاری، انصاف و بخشش به

  د. معنادار بو  p 79/7 که در سطح است61/7

 های گوناگونی وجود داردروش 9ییدیتأ املع یلبرای تحل

ها که در پژوهش . یکی از این روش(9981)زارع چاهوکی، 

-، روش حداکثر درستشداستفاده برای تحلیل عوامل حاضر 

( مبنی بر حذف 2799)ر کلاین طبق نظ ( است.ML) 2نمایی

بخشش  از عامل 6، ماده 9/7کمتر از های با بار عاملی ماده

 یدییو تحلیل عامل تأ دلیل بار عاملی اندک کنار گذاشته شدبه

ییدی مدل تحلیل عامل تأ 9شد. شکل گویه انجام  92بر روی 

ا نشان ر های زناشوییساختار پنج عاملی پروفایل فضیلت برای

دهدمی

. 

  
 های زناشویی با خروجی استاندارد در نمونه ایرانیییدی برای پروفایل فضیلتعامل تأ مدل تحلیل .9 شکل

1. skewness 

2. kurtosis 

3 . confirmatory factor analysis 

4. Maximum Likelihood (ML) 
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 (2χ)مقدار خی دو دهد نشان می 9جدول  که طورهمان   

 29/997 ،های زناشوییساختار پنج عاملی پروفایل فضیلت در

دست هب 17/9 (،df /2χ) شده خی دومقدار شاخص هنجارو 

 هایی الگوی پنج عاملی پروفایل فضیلتکه برازندگ آمد

. در این پژوهش، مقدار ریشه میانگین دهدنشان میرا زناشویی 

دست آمد که به RMSEA(، 76/7( 9خطای برآوردمربعات 

-مهها است. ی مناسب ساختار پنج عامل با دادهبرازندگ نشانگر

های برازندگی مدل شامل برازش دیگر شاخصنتایج چنین، 

 9(AGFI) ، نیکویی برازش انطباقی2  =17/7(CFI) ایمقایسه

نیز برازندگی مناسب  2  =19/7(GFI) و نیکویی برازش 81/7= 

ساختار پنج عاملی  بر اساس این نتایج. دندهرا نشان می مدل

.استد ییتأمورد های زناشویی در نمونه ایرانی پروفایل فضیلت

 
  9جدول 

 های زناشویی ساختار پنج عاملی پروفایل فضیلت های برازندگی مدل برایشاخص

 

گیری پروفایل نیز پارامترهای مدل اندازه 2دول ر جد

ت. ه شده اسییدی ارائدر تحلیل عامل تأ های زناشوییفضیلت

، توان 2در جدول ذکر شده  Bمقادیر پارامتر استاندارد 

تحسین،  6روی متغیرهای مکنون 7شدهمتغیرهای مشاهده

که  دهدبخشش را نشان میاری، انصاف و کردن، فداکدرک

علاوه بر آن، مقادیر نسبت  .شوندمقدار بالایی محسوب می

 استا هعاملعناداری تمام ، حاکی از م2بحرانی بزرگتر از 

به نقل از بشلیده، یوسفی، حقیقی و بهروزی،  ؛9982)هومن، 

معنادار  p < 779/7در سطح های عاملی . تمام بار(9919

است که بیانگر برازش  9/7بالاتر از  هاهستند و ارزش عددی آن

ست. اهای زناشویی پروفایل فضیلت مناسب الگوی پنج عاملی

و بیشترین ضریب  7 ماده( متعلق به 27/7کمترین ضریب )

ا نشان هاست. در مجموع این یافته 99 ماده( متعلق به 12/7)

زناشویی های پروفایل فضیلت ماده 92دهند که هر کدام از می

، فداکاریکردن، های تحسین، درکصورت قابل قبولی عاملبه

 همبستگیچنین، همکند. گیری میازهانصاف و بخشش را اند

، تحسین و انصاف 79/7تحسین و بخشش  هایبین عامل

، 89/7کردن ،  تحسین و درک77/7ین و فداکاری ، تحس88/7

، 79/7کردن و انصاف ، درک68/7کردن و فداکاری درک

، قداکاری 72/7، فداکاری و انصاف 28/7دن و بخشش کردرک

که در سطح  است 78/7، بخشش و انصاف 69/7ش و بخش

779/7 > p  .معنادار است 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Root Mean Squared Error of Approximation 

(RMSEA) 

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

5. observed variables 

6. latent variables 

 2χ df , p df /2χ GFI AGFI CFI TLI NFI RMSEA شاخص

 76/7 17/7 19/7 17/7 81/7 19/7 17/9 777/7، 67 29/997 مقدار
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  2جدول 

   ییدی های زناشویی در تحلیل عامل تأگیری پروفایل فضیلتی مدل اندازهرامترهااپ

 

ای هپروفایل فضیلتدر مطالعه حاضر برای بررسی پایایی 

گونه که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. همانزناشویی 

زناشویی  های فضیلتدهد، پایایی عاملنشان می 9جدول 

کردن، فداکاری، انصاف و بخشش )با شامل تحسین، درک

 76/7و  76/7، 82/7، 87/7، 89/7ترتیب ( به6حذف ماده 

دهنده پایایی مقبول ابزار است.دست آمده است که نشانبه
 

 9جدول 

  های آنی زناشویی و عاملهاضرایب آلفای کرونباخ پروفایل فضیلت
 ضریب آلفای کرونباخ مادهتعداد  های فضیلت زناشوییعامل

 89/7 9 تحسین

 87/7 9 کردندرک

 82/7 2 فداکاری

 76/7 2 انصاف

 76/7 2 بخشش

 81/7 92 های زناشوییفضیلتنمره کل 

 

 ابزار، پروفایلدر مطالعه حاضر برای بررسی روایی همگرای 

 

 

 نسبت بحرانی خطای استاندارد (Bپارامتر استاندارد ) (bبرآورد پارامتر) متغیر مکنون

 9گویه -تحسین

 99گویه  -تحسین

 97گویه  -تحسین

971/9 

828/7 

817/7 

617/7 

727/7 

779/7 

927/7 

717/7 

717/7 

862/1 

197/1 

197/1 

 2گویه  -کردندرک

 2گویه   -کردندرک

 7گویه  -کردندرک

722/7 

826/9 

172/7 

221/7 

767/7 

662/7 

787/7 

218/7 

976/7 

279/6 

279/6 

976/1 

 8گویه  -فداکاری

 99گویه  -فداکاری

782/7 

217/9 

622/7 

122/7 

719/7 

928/7 

691/8 

691/8 

 9گویه   -انصاف

 1گویه  -انصاف

828/7 788/7 

629/7 

992/7 

969/7 

919/7 

919/7 

 7گویه  -بخشش

 97گویه  -بخشش

 92گویه  -بخشش

 92گویه  -بخشش

269/7 

967/2 

128/9 

822/9 

917/7 

879/7 

797/7 

798/7 

789/7 

988/7 

977/7 

996/7 

762/7 

762/7 

271/7 

229/7 

84                                                                                   خجستهمهر، شیرمردی و بشلیده 

فضیلتهای زناشویی با مقیاس ارزیابی رابطه همبسته شد. 

نتایج بررسی روایی همگرای پروفایل فضیلتهای زناشویی در 

جدول 2 آمده است. همانطور که جدول 2 نشان میدهد 

ضرایب همبستگی دو ابزار در سطح p  7/79 معناداراست. 
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 2 جدول

 ارزیابی رابطههای زناشویی و مقیاس ضرایب همبستگی پیرسون پروفایل فضیلت 

 

 بحث
سنجی های روانژگیپژوهش حاضر با هدف ارزیابی وی

. نتایج تحلیل عامل انجام شد های زناشوییپروفایل فضیلت

ین، حست عامل پنجبرای  را هاقبولی از دادهأییدی، برازش قابلت

 هک این یافته نشان داد. و بخشش فداکاری انصاف، کردن،درک

نشان  ( همسو است2799با نتایج پژوهش فاوست و همکاران )

 زیرمقیاس پنج های زناشویی شاملد که پروفایل فضیلتدا

ماده مربوط به عامل تحسین،  9ماده این پروفایل  92از است. 

ماده مربوط به فداکاری،  2کردن، درک ماده مربوط به عامل 9

. در به بخشش استماده مربوط  2نصاف و ماده مربوط به ا 2

ب برای ترتیهای زناشویی بهنسخه انگلیسی پروفایل فضیلت

ماده،  2ماده، فداکاری  9کردن درکماده،  9های تحسین عامل

)فاوست و همکاران،  ماده وجود دارد 7 بخشش ماده و 2انصاف 

 (6جز ماده )به هانسخه فارسی فضیلت بر این اساس .(2799

ارسی فدهندگان نسخه است و پاسخآن  نسخه انگلیسی مشابه

چنین، هماند. داشته الات آنسؤاز و انگلیسی درک مشابهی 

ی در جامعه ایران که های زناشویفضیلت ساختار عاملییید تأ

 گرنشان ،های فرهنگی زیادی با جامعه غرب استدارای تفاوت

ی های زناشویدر ارزیابی فضیلتبالای این پروفایل توانایی 

علاوه بر این، تمامی مقادیر استاندارد شده بار عاملی مدل است. 

 9/7بالاتر از ، از معناداری آماری 6جز ماده هتحلیل عاملی ب

سیله وها بهار عاملمعناد پیشگوییبرخوردار بودند که بیانگر 

و غیرمعنادار ماده  کمبار عاملی رسد که نظر میبهالات بود. سؤ

به دلیل نوع پرسش منفی این  تواندیبخشش م در عامل 6

الات مثبت . درواقع سؤ(9919و همکاران،  بشلیده) ماده باشد

-سازه ابخشش همگرا هستند و این ماده منفی ممکن است ب

طلبی در ارتباط گیری یا خصومتهای دیگری از جمله انتقام

 باشد. 

یل پروفا گرایمدر پژوهش حاضر برای بررسی روایی ه

 رابطهمقیاس ارزیابی  زماناز اجرای همهای زناشویی، فضیلت

استفاده شد. ضریب ( 9982 ،و همکارانمهر جستهخ)

نسبتا بالا بود و  معنادار( 21/7دست آمده )همبستگی به

( 9917مهر و همکاران، ؛ به نقل از خجسته9987)پاشاشریفی، 

  .تهای زناشویی اسپروفایل فضیلت نشانگر روایی مناسبکه 

 ( است2799های فاوست و همکاران )ههمسو با یافت این نتیجه

با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی نشان دادند که این  که

ا ر پروفایل از پنج عامل تشکیل شده است و روایی سازه آن

محاسبه روایی نیز ( 9911)شیرمردی در پژوهش . یید کردندتأ

ا های زناشویی بکردن پروفایل فضیلتطریق همبسته سازه از

این  دهددست آمد که نشان میبه 21/7 رابطهمقیاس ارزیابی 

 آزمون از روایی همگرای مناسبی برخوردار است.

 اب های زناشوییفضیلت نمره کل در پژوهش حاضر پایایی

ت آمد که ضریب پایایی دسبه 81/7روش آلفای کرونباخ 

عمولا برای و یا بیشتر م 77/7زیرا ضرایب پایایی  مناسبی است؛

نقل از  ؛ به9987کند )پاشاشریفی، مقاصد پژوهش کفایت می

یی یایب پااچنین، ضر(. هم9917مهر و همکاران، خجسته

، 82/7، فداکاری 87/7کردن ، درک89/7تحسین   هایعامل

ی که پژوهشدر دست آمد. به 76/7و بخشش  76/7انصاف 

یب اضرانجام گرفت، ( 2799)و همکاران فاوست  توسط

 و مردان برای زنان ،تحسین زیرمقیاسهمسانی درونی 

کردن برای زیرمقیاس درک، 76/7 تا 71/7 در دامنه ترتیببه

 )سطح معناداری( P مقیاس ارزیابی رابطه های زناشوییعامل  فضیلت

 779/7 79/7 تحسین

 777/7 91/7 کردندرک

 777/7 91/7 فداکاری

 711/7 29/7 انصاف

 772/7 27/7 بخشش

 79/7 21/7 های زناشویینمره کل  فضیلت 
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 زیرمقیاس، 77/7 تا 68/7 ترتیب در دامنهو مردان به زنان

 زیرمقیاس، 79/7 تا 78/7 و مردان در دامنه فداکاری برای زنان

، 76/7تا  82/7 ترتیب در دامنهو مردان به بخشش برای زنان

 71/7 ترتیب در دامنهو مردان به انصاف برای زنان زیرمقیاس

زنان و مردان  برای های زناشویی کلیو فضیلت 76/7 تا

همسانی ، بنابراین. گزارش شد 72/7تا  77/7ترتیب در دامنه به

 استفاده از آلفای کرونباخهای زناشویی با عوامل فضیلتدرونی 

 کنندگاندرک شرکترسد نظر میبهیید قرار گرفت. مورد تأ

ابه با مش های زناشوییفضیلت رسی پروفایلفانسخه  ازایرانی 

نسخه انگلیسی بوده است که این  ازدهندگان پاسخدرک 

های فضیلت عواملموجب افزایش ثبات درونی  موضوع

و کردن، فداکاری، انصاف درکشامل تحسین، زناشویی 

ات الد که سؤبررسی نشان داچنین، این همشده است.  بخشش

سنجند و می، مفهوم یکسانی را عواملنسخه فارسی این 

اند؛ داشتهاز سوالات هر فرهنگ درک مشابهی دهندگان پاسخ

نشان داد که عوامل پروفایل به عبارت دیگر، بررسی پایایی 

ش بسیار بالایی در سنجو توانایی از دقت  های زناشوییفضیلت

و بخشش فداکاری، انصاف کردن، های تحسین، درکسازه

 درمانگرانزوجتوانند برای پژوهشگران و و می برخوردار هستند

ان گران و مربیپژوهشگران، درمانبه عبارت دیگر، د. نمفید باش

 وزشی وتوانند در برنامه های آممیحوزه خانواده و ازدواج 

)مانند تعهد،  هامنظور ارزیابی سطح فضیلتای خود بهمداخله

د ستفاده نمایندر رابطه زناشویی از آن ا بخشش، فداکاری و ...(

ین اها طراحی نمایند که منظور افزایش آنو سپس مداخلاتی به

باطی های ارتبه تثبیت تغییرات و بهبود مهارت تواندموضوع می

 زوجین کمک نماید. 

به  نمونه بودند، محدواین پژوهش  هایمحدودیتازجمله 

بررسی . همچنین، بود ایذهزنان و مردان متاهل شهرستان 

به  ودمحددر این مطالعه  های زناشوییایایی پروفایل فضیلتپ

آن محدود روش همسانی درونی و نیز بررسی روایی همگرای 

 دشوپیشنهاد میمقیاس ارزیابی رابطه بود.  زمانبه اجرای هم

) زوجین از بجای زنان و مردان متاهل  ،های آتیدر پژوهش

پروفایل مطالعه پایایی  شود. همچنین، استفاده زن و شوهر(

ی به روش آزمون مجدد و  بررسی روای های زناشوییفضیلت

های فضیلت زناشویی از همگرای آن از طریق سایر همبسته

شود چنین، پیشنهاد میهم .پیشنهادهای پژوهش حاضر است

تهیه هنجار ایرانی  این پروفایل در پژوهشی جداگانه برای که

  رد.تفسیر کبا استفاده از آن شود تا بتوان نمرات فردی افراد را 

 سپاسگزاری

دانند که از تمامی پژوهشگران بر خود لازم می

کنندگان جهت مشارکت در پژوهش تشکر و قدردانی شرکت

 نمایند.

 تعارض منافع

 هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.در این مقاله 

 
 منابع

 .69-72 ،7مجله زن و جامعه، زنان شهر اصفهان. 

(. 9919بشلیده، ک.، یوسفی، ن.، حقیقی، ج.، و بهروزی، ن. )

بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه 

های مثبت و پردازی مثبت، منفی و نیمی از مادهشکل واژه

 دانشگاه شهید چمران اهواز.نیمی منفی در دانشجویان 
 .22-66 ،1مطالعات روانشناسی تربیتی، 

جوادی، ب.، افروز، غ.، حسینیان، س.، آذزبایجانی، م.، و غلامعلی 

های ارتباطی (. اثربخشی آموزش مهارت9912لواسانی، م. )

های دینی بر رضایت و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش

 . 9-92 ،2 مجله روانشناسی خانواده،زناشویی. 
 

(. 9916پور، ذ. )مهر، ر.، اسمعیلی بابادی، ن.، و عباسخجسته

ای. سنجی مقیاس اخلاق رابطههای روانارزیابی ویژگی

 . 69-72 ،2 روانشناسی خانواده، مجله
 

(. فراتحلیل 9916مهر، ر.، آقایی، ز.، و امیدیان، م. )خجسته

سی شنافصلنامه روان رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی. 
 . 929-979 ،92معاصر، 

(. نقش 9912نیا، خ. )مهر، ر.، پارسی، ا.، و شیرالیخجسته

کننده هیجان در رابطه بین هیجان منفی و تبادلات تعدیل

-78، 9 مجله روانشناسی خانواده،زناشویی مخرب در زنان. 

21 . 
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اعتمادی، ع.، جابری، س.، جزایری، ر.، و احمدی، س. ا. 

)9919(. بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی، الگوهای 

ارتباطی و سبکهای حل تعارض با صمیمیت زناشویی در 
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(. 9917مهر، ر.، داتلی بیگی، م،. و عباس پور، ذ. )خجسته

دارا با رویکرد اسلامی در بافت زندگی آزمون مدل م

 . 77-77، 7مجله رواشناسی خانواده، زناشویی. 

(. ارزیابی 9917پور، ذ. )روان، ن.، و عباسمهر، ر.، روشنخجسته

فهمی خود های دیدگاهسنجی مقیاسهای روانویژگی

(SDPTو دیدگاه )( فهمی همسرODPT .) مجله
 . 89-12، 9روانشناسی خانواده، 

ها و نظریه(. 9982پور، ذ.، و دانیالی، ز. )مهر، ر.، عباسجستهخ
. تهران: انتشارات شناسی خانواده و ازدواجها در روانآزمون

 رشد.

(. بررسی 9919مهر، ر.، فرامرزی، س.، و رجبی، غ. )خجسته

مطالعات روان نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی. 
 . 92-77، 8شناختی، 

(. بررسی یک 9988کرایی، ا.، و رجبی، غ. ) مهر، ر.،خجسته

مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در 

های نوین روانشناختی )روانشناسی دانشگاه پژوهشازدواج. 
 . 977-982 ،2تبریز(، 

(. نقش 9919مهر، ر.، کوچکی، ر.، و رجبی، غ. )خجسته

 ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارضواسطه

های دلبستگی و کیفیت غیرسازنده در رابطه بین سبک

 . 9-92 ،7مجله روانشناسی معاصر، زناشویی. 

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زنان متأهل (. 9917رشید، س. )
. کنگره ملی توانمندسازی تهران 2سال در منطقه  97بالای 

جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، 

 تهران.

های تحلیل چندمتغیره در روش(. 9981زارع چاهوکی، م. ع. )
 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:. SPSSنرم افزار 

(. اثربخشی یک برنامه برگرفته از 9911شیرمردی، س. )
تری. نامه دک. پایانهای زناشوییفراتحلیل در بهبود فضیلت

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

ی، ح.، جمهری، ف.، و فرخی، ن. ع. فتحی اقدم، ق.، احد

های ارتباطی در (. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت9917)

جله متعارضات زناشویی و کیفیت زندگی دانشجویان زن. 
 . 979-991 ،9علوم رفتاری، 

(. 9917قزلسفلو، م.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، و محمودی، ر. )

های زوج شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر

-28 ،96های مشاوره، پژوهشایرانی )یک مطالعه کیفی(. 

7 . 

(. 9911کیانی، م.، زارعیان، ح.، مومنی، س.، و اسمعیلی، م. )

عنوان یک گیری فضیلت سازمانی بهتدوین مدل اندازه

 . 929-977، 97اخلاق در علوم و فناوری، مؤلفه اخلاقی. 

های آموزش مهارت(. فراتحلیل اثربخشی 9917مشتاقی، س. )

(. 2797-2797زندگی بر رضایت زناشویی زوجین )ایران: 

 . 999-928، 2شناختی، مجله دستاوردهای روان

(. فضیلت در رابطه 9918موسوی، س. ف.، و دهشیری، غ. )

ویی. های زناشزناشویی: ساخت و اعتباریابی مقیاس فضیلت

 .81-977، 98فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 

یابی معادلات ساختاری با کتاب مدل(. 9982هومن، ح. ع. )
 . تهران: انتشارات سمت.استفاده از نرم افزار لیزرل
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