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 بخشودگیبا رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر    های شخصیتی ویژگیارائه مدل علی در تبیین رابطه بین   

 3، اعظم فتاحی اندبیل 2، پریوش وکیلی 1نادره طلوع تکمیلی ترابی 

 چکیده 

  رضایت  مبنای  و   بوده  یرگذارتأث  ها آن  زندگی  شیوه  بر  داشته،  هاآن  زندگی  مختلف  ابعاد  در  کلیدی  نقش  زوجین  بین  : روابطمقدمه

تبیین  . گیردمی  قرار  زوجین   زناشویی حاضر  پژوهش    نقش   اساس   بر  زناشویی   رضایت  با   های شخصیتیویژگی  بین  رابطه   هدف 

 بخشودگی بود.   میانجیگر

در  تمام معلّمان زن و مرد متأهل شاغل  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل    روش پژوهش:

برداری تصادفی تعداد  که به روش نمونه    بودنفر    4080آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد    6مدارس متوسطه اول و دوم منطقه  

های  آوری دادهبرای جمعاز معلمان داوطلب انتخاب شدند.    نفر براساس پیشنهاد کالین  304ها  مدرسه و در نهایت از بین آن  28

و مقیاس  ؛ پرسشنامه بخشش در خانواده پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنینگز کریپنج عاملی نئو کاستا و مک پرسشنامه پژوهش از

جهت تحلیل  داده پرت،    3پرسشنامه مخدوش و    10پس از حذف  استفاده شد.  زناشویی اِنریچ ساخته اولسون، فورنیر و دروچمن  

   ساختاری استفاده شد.  تمدلیابی معادالها از روش داده

پذیری  ( و توافقp  ،065/0=β<01/0)  شناسیهای وظیفهیویژگضریب مسیر غیرمستقیم  نتایج پژوهش حاضر نشان داد    ها:یافته

(01/0>p  ،184/0=β  مسیر ضریب  و  مثبت  زناشویی  رضایت  با  روانغیر( شخصیت  ویژگی  بین  و  مستقیم  رنجورخویی شخصیت 

   معنادار بود. 01/0منفی و در سطح   (p ،071/0-=β<01/0رضایت زناشویی )

توان رضایت زناشویی زوجین ناسازگار و متعارض را  با تمرکز بر افزایش بخشودگی میان زوجین در زوج درمانی می  : گیرینتیجه

و بدین ترتیب  افزایش و تظاهرات شخصیتی منفی و پیامدهای نارضایتی زناشویی نظیر طالق عاطفی و طالق واقعی را کاهش داد  

 ای با کارکرد سالم دست یافت. به خانواده

   5/1399/ 14تاریخ پذیرش نهایی:                 21/2/1399تاریخ دریافت:  

 شناسیوظیفه "رنجورخوییروان "رضایت زناشویی "پذیریتوافق "بخشودگی کلیدواژه:
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  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 مقدمه: 

از مهم اترین سیستمخانواده یکی  از اهمیت بسیاری زدواج دو جنس مخالف شکل میهای اجتماعی است که با  گیرد و تداوم آن 

.  ( 1)  عنوان واحد اجتماعی، هم بستری برای شکوفایی و هم بستری برای فروپاشی روابط بین اعضا استبرخوردار است. خانواده به

از آن  خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسی افراد هر اجتماعی در بستر آن رشد و نمو پیدا کرده،  ترین بنیان جوامع است که 

  هترین آن، نظام زناشویی است که نقطشود که اصلیهایی تقسیم مینهاد خانواده به زیرمجموعه.  (2)  شوندطریق وارد جامعه می

  فرد   به  منحصر  فرد  دو  عنوان  به  بالغ   مرد   و   زن  یک  بین  شکیبایی  بر  مبتنی  رابطه  یک  . ازدواج( 3)  پیمان ازدواج است  وصل آن،

  ضایتر  مبنای  و  بوده  تأثیرگذار  هاآن  زندگی   شیوه  بر  داشته،  هاآن  زندگی  مختلف  ابعاد  در  کلیدی  نقش  دو،  این  بین  روابط  لذااست،  

یابی به نیازهای عاطفی افراد  ماعی برای دستترین رسم اجتترین و مهمازدواج به عنوان عالی  .(4)گیرد  می  قرار  زوجین  1زناشویی

همواره مورد توجه بوده است. صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی به  

 .  (5) مک کندک هاآنتواند به تصحیح چهارچوب ساختاری روابط می ینمطالعه روابط زوج. ( 2) رودشمار می

توجه  شدیدا    مختلف  ادیان  در  که  مواردی  از  یکی .  است  خانوادگی   روابط  بخصوص  فردی،   بین  روابط  است،  گرفته  قرار  مورد 

شامل اجزای  ای چندوجهی  پدیدههای اخالقی  ترین ارزشیکی از مهمبخشودگی    .(6)است    دین  تأکید  مورد  امور  زا  یکی  بخشودگی،

تصمیم رفتاری،  عاطفی،  بینشناختی،  و  است  گیری  همکاران  مک.  ( 8,  7)فردی  و  جهت   ودگیبخش  (9)کالوف  به را  مثبت  دادن 

کردهانگیزه تعریف  منفی  انگیزههای  با  که  مصالحهاند  ورثینگتون  های  است.  همراه  خطاکار  فرد  به  نسبت  مثبت  و    ( 10)آمیز 

های رفتاریشخص )تغییر که شامل تغییر در هدف  2بخشودگی تصمیمی  -الف:  اند ازداند که عبارتوجهی می  را مقوله دو  شودگیبخ

میانگیزه  در خطاکار  فرد  یک  به  نسبت  بها(  و  هیجانی   -شود  جایگزین  3بخشودگی  عدمک  که  با  مرتبط  منفی  هیجانات    ردن 

  و  گردد  جادیا  تیمیصم  دوباره  دهایتهد  از  پس   که  آورد  یم  فراهم  را  امکان  نیا  خشودگیب.  بخشودگی هیجان مثبت را در بر دارد

ها به بخشودگی به عنوان یک متغیر شخصیتی اثرگذار بر  در پژوهش  .(11)  بماند  یباق  مدت  دراز  و  داریپا  صورت  به  زوجین  روابط

کرده یاد  زناشویی  میروابط  جمله  آن  از  که  پژوهشاند  به  همکاران  توان  و  زاهدبابالن  و؛  (12)های  کانی  درختکار  ؛  (13)  آهنگر 

؛ (18)؛ اولسون و همکاران  (17)؛ نعمتی و همکاران  (16)؛ منصوری و همکاران  (15)؛ غفوری و همکاران  (14)سهرابی و همکاران  

 اشاره کرد.   (21)و مک دونالد و همکاران  (20)؛ شلدون و همکاران (19)بل و همکاران 

شاید بتوان .  ( 22)  دارد  4شخصیتی  هایویژگیبخشیدن بستگی به عوامل متعددی همچون عوامل موقعیتی، عوامل ارتباطی و  

هایی مانند انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و  ترین موضوع علم روانشناسی دانست زیرا محور اساسی بحث در زمینهیسشخصیت را اسا

تشکیل اجزای  الذکر  فوق  موارد  عبارتی،  به  است.  قبیل  این  از  مواردی  و  حساحساسات  به  شخصیت  میادهنده  .  (23)  آیندب 

کننده رفتار  بینیتوانند پیشکنند و میاند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمی های شخصیتی، صفات پایداری ویژگی

،  6، خوشایندی5گرایی برونگیرد عبارتند از:  میبرابعادی که مدل پنج عاملی شخصیت را در   .(24)  های مختلف باشند فرد در موقعیت

 
1. marital satisfaction 
2. decisional 
3. emotional 
4. Personality features 
5. extraversion 
6. agreeableness 
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که این ابعاد به وسیله مطالعات بین فرهنگی انجام شده مورد تأکید قرار    3و گشودگی به تجربه  2رنجورخویی ، روان1شناسی وظیفه

سیستمگرفته از  سازمانی  عنوان  به  ابعاد  این  پویا  اند.  سبکهای  و  افراد  رفتارهای صحیح  آن که  تفکر  میهای  ارزیابی  را  کند،  ها 

می گرایش  . شوندتعریف  وسیله  به  رفته  هم  روی  عامل  پنج  این  از  یک  عکس  هر  و  احساسات  افکار،  در  موقعیت  از  جدا  های 

 .  (25) آیند های افراد به وجود میالعمل

ایمانی پژوهش  نتایج  راستا،  این  همکاران  در  و  داد    (22)فر  توافقنشان  و  دیگران  بخشودگی  بین بین  و  مثبت  رابطه  پذیری، 

  که   داد  نشان  (26)نیا و میرزایی  تقوایی  پژوهش  در  تحلیل  و  تجزیهرنجورخویی، رابطه منفی وجود دارد.  بخشودگی دیگران و روان 

 نسبت ی گشودگ  گرایی،برون)  شخصیتی هایویژگی بین.  دارد وجود معناداری منفی  رابطه بخشودگی  و نجورخوییرروان ویژگی  بین

های شخصیتی هم به صورت ویژگی  هادر پژوهش آن  .دارد  وجود  مثبت  رابطه  بخشودگی  با(  شناسیوظیفه  و  یندیخوشا  تجربه،  به

 ( 27)  و همکاران  بروس  پژوهش  در.  دار داشتندشناختی رابطه معنیوانمستقیم و هم غیر مستقیم از طریق بخشایش با بهزیستی ر

  ها آن   پژوهش  در.  داشت  مثبت  رابطه  گراییبرون   و  یندیخوشا  صفات  با  و  یمنف  رابطه  رنجورخویی  روان  صفت  اب  بخشودگی  ابعاد

  ی اجتماع   تیمطلوب  و  مذهب  ، یهمدل  ،یشناخت  تیجمع  یرهایمتغ  کنترل  از  بعد   بخشودگی  بینپیش  تیشخص  یعامل   پنج  صفات

 . بودند

ه پراهمیتی ئلشود و در مسگر میدگی و روابط اجتماعی انسان جلوههای شخصیتی در تمام زمینه های زنویژگی عالوه براین،  

ای طولی اسکافهازر و همکاران طی مطالعه.  (28)  دهدثیر قرار میأ ها را تحت ت و رضایت آن  میزان بخشودگی زوجینچون ازدواج،  

شناسی رابطه  پذیری و وظیفهمندی در زوجین صمیمی دارد و توافقرنجورخویی رابطه منفی با رضایتنشان دادند که روان  (29)

های مرتبط با آن های شخصیتی با سازگاری زناشویی و سازهاگرچه رابطه بین ویژگی  مندی در این زوجین دارد.مثبت با رضایت

 اند.ررسی قرار گرفته است، با این حال، سازوکارهای میانجی در این رابطه هنوز ناشناخته نظیر رضایت از زناشویی بسیار مورد ب

برای بسیاری از افراد، روابط با همسر یا های خاصی برخوردار است.  ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویاست و از ویژگیازدواج رابطه 

شان است. بنابراین، کیفیت این روابط احتماال  عامل مهمی در  گی فردی در طول زند ترین روابط بینشریک زندگی، از جمله مهم

ناسازگاری هستند.  مرتبط  یکدیگر  با  افراد  روانی  سالمت  و  روابط  این  کیفیت  دلیل  چندین  به  است.  افراد  روانی  و  سالمت  ها 

صادی، اجتماعی و شغلی را افزایش  ها و مشکالت جسمانی، هیجانی، روانی و اقتزاست که خطر ناتوانی زناشویی، تنش  هاینارضایتی

رو  افزاید. از اینو این مسئله بر اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر می  ( 30)  کشاندهای متارکه کرده را به انزوا میو زوجدهد  می

بود:   پاسخگویی به سؤال مقابل  پژوهش حاضر  رابطه آیا ویژگیهدف  زناشویی  با رضایت  با میانجیگری بخشودگی  های شخصیتی 

 دارند؟

 

 
1. conscientiousness 
2. neuroticism 
3. openness to experience 



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 روش پژوهش: 

تمام معلّمان زن و مرد متأهل شاغل در مدارس متوسطه جامعه آماری پژوهش شامل  بود.  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  

آموزش و پرورش شهر تهران به   6وزشی و پرورشی منطقه  اول و دوم اعم از رسمی، غیررسمی، پیمانی و قراردادی در دو شاخه آم

ساختاری به سه نوع    هایهمعادل  الگوهای با تقسیم انواع    (31)کالین    . از آنجا کهبود  1397-98در سال تحصیلی    نفر  4080تعداد  

کمی پیچیده بین    الگوهای، در  100ساده زیر    الگوهای  کند که حجم نمونه درپیچیده عنوان می  الگوهایساده، کمی پیچیده و  

در    200تا    100 و  باالی    الگوهاینفر  بررسی،  200پیچیده  مورد  متغیرهای  تعداد  به  توجه  با  و  است  نوع    نفر  از  حاضر  پژوهش 

پیچیده   الگوهای نمونه  آید  به حساب می  کمی  افت نمونه به روش  احتمال  با در نظر گرفتن  با در نظر گرفتن  و  برداری تصادفی 

نفر از معلمان داوطلب انتخاب شدند. از    304ها  مدرسه و در نهایت از بین آن  28تعداد    6شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز منطقه  

 فرزند بود.   1سال زندگی زناشویی و داشتن حداقل  5های ورود به پژوهش تأهل، طول مدت حداقل کجمله مال

  5گویه است که    60ساخته شده، شامل    1989ری در سال  کاستا و مک  نئو  ی پرسشنامه پنج عامل.  1پرسشنامه پنج عاملی نئو 

ای از درجه  5ذیری و وظیفه شناسی را در یک طیف لیکرت  پ خرده مقیاس روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق

ندارم=  1؛ مخالفم=  0کامال  مخالفم=   تا کامال  موافقم=  3؛ موافقم=  2؛ نظری  قرار می  4؛  ارزیابی  اصلی  (32)دهد  مورد  . سازندگان 

ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه این  از  برای  ابزار را با پرسشنامه شخصیتی چندوجهی   86/0تا    68/0ای  این  و همبستگی 

کردند  2سوتا مینه گزارش  مناسب  روایی  از  شاخصی  عنوان  همکاران    .(33)به  و  گروسی  ایران  ضرایب   (34)در  ابزار  این  برای 

بین  خرده  5همبستگی   را  دامنه87/0تا    56/0مقیاس  را در  آلفای کرونباخ  بین  ، ضرایب  بین دو    56/0تا    87/0ای  و همبستگی 

ارزیابی مشاهده در این پژوهش ضریب    .(34) گزارش کردند    45/0تا    66/0ای بین  گر را در دامنهنسخه گزارش شخصی و نسخه 

توافقهای روانآلفای کرونباخ خرده مقیاس به تجربه،  برونگرایی، گشودگی  ترتیب  رنجورخویی،  به  ، 76/0پذیری و وظیفه شناسی 

 به دست آمد.   83/0و  70/0، 65/0، 65/0

خرده مقیاس   5گویه    40شامل    (35)پرسشنامه بخشودگی در خانواده پوالرد و همکاران  .  3ر خانوادهدپرسشنامه بخشودگی  

از    سبکبالی  واحساس بهبودی  ؛  دلجویی کردن؛  جبران عمل؛  تصدیقانه؛  بینواقعدرک   همیشه این   تقریبا را در یک طیف لیکرت 

دهد.  مورد ارزیابی قرار می  1=  این طور نیست  اصال    و  2=  رت این طور استندهب  ،3=  اغلب اوقات همین طور است  ،4=  طور است

ای یا نسل  یک قسمت مربوط به خانواده اصلی )نسل اول( و قسمت دیگر مربوط به خانواده هسته  استپرسشنامه شامل دو قسمت  

می )زوجین(  همکاران  شود.  دوم  و  کرونباخ    ( 36)دغاغله  آلفای  ضریب  ابزار  این  پرسشنامه   85/0برای  با  را  آن  همبستگی  و 

در پژوهش حاضر ضریب آلفای    به عنوان شاخصی از روایی همزمان پرسشنامه گزارش کردند.   40/0بخشودگی بین فردی برابر با  

،  62/0،  65/0اس بهبودی به ترتیب  های درک واقع بینانه، تصدیق خطا، جبران عمل، دلجویی و احسکرونباخ برای خرده مقیاس

 به دست آمد.  62/0و   67/0، 63/0

 
1. NEO Five-Factor Inventory 
2. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
3. Family Forgiveness Scale 
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گویه   47ساخته شده شامل   1983 2مقیاس زناشویی اِنریچ که توسط اولسون، فورنیر و دروچمن .  1مقیاس رضایت زناشویی اِنریچ 

که   فعالیت  9است  مالی،  مدیریت  تعارض،  حل  زناشویی،  ارتباط  شخصیتی،  موضوعات  مقیاس  روابط  هاخرده  فراغت،  اوقات  ی 

اقوام و دوستان و جهت ازدواج و فرزندان،  لیکرت  جنسی،  را در یک طیف  از کامال  موافقم=  درجه  5گیری مذهبی  تا کامال     5ای 

تا    71/0ای از  ی این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنهبرا  (37). فوورس و اولسون  (37)دهد  مورد ارزیابی قرار می  1مخالفم=  

عنوان شاخصی از روایی واگرای این ابزار گزارش کردند.  مند بهمند و نارضایتو توانایی این آزمون را در تمایز زوجین رضایت  86/0

 به دست آمد.  96/0در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار 

  6رفی نامه از پژوهش دانشگاه و ارائه آن به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و اخذ مجوز پژوهش برای منطقه  پس از اخذ مع

به دلیل سهولت رفت و آمد پژوهشگر و اخذ تأییدیه واحد پژوهش و حراست این منطقه و معرفی پژوهشگر به وسیله اوتوماسیون به 

با همکاری مدیران مدارس انتخاب معلمین در زمان  مدارس و در نهایت  ارائه توضیحات و  با  از ساعات درسی پژوهشگر  هایی غیر 

پرسشنامه تکمیل  نحوه  و  پژوهش  اهداف  درباره  به مختصری  کالس  هر  معلمین  درسی  ها  ساعت  پایان  از  پس  فردی  صورت 

پژوهش حاضر پسها را تکمیل کردند. دادهها را دریافت و در منزل پرسشنامهپرسشنامه   3پرسشنامه ناقص و    10از حذف    های 

 تحلیل شدند. ( ML)و برآورد بیشینه احتمال  AMOS 18.0نرم افزار داده پرت با استفاده از 

 

 ها:یافته

حضور داشتند. میزان    55/8  ±  67/49سنی    معیارمرد( با میانگین و انحراف    131زن و    173)  کنندهشرکت  304در این پژوهش  

،  کارشناسیدرصد(    97/46نفر )  140درصد( فوق دیپلم،    69/4نفر )   14دیپلم،    هاهکنند( از شرکتدرصد  68/2نفر )  8تحصیالت  

-مدت زمان ازدواج شرکت  معیاردرصد( دکتری بود. میانگین و انحراف    36/4نفر )  13و    کارشناسی ارشددرصد(    27/41نفر )  123

  38/15نفر )  46فرزند،    2درصد(    52/57نفر )  172فرزند،    1  اهدرصد( از آن  74/24نفر )  74سال بود و    78/10±09/22  ها هکنند

وضعیت اقتصادی    درصد(  32/51نفر )  156در پژوهش حاضر    فرزند داشتند.   3تر از  درصد( بیش  34/2نفر )  7فرزند و    3درصد(  

را خوب و    07/45نفر )  137خود را متوسط،   اقتصادی خود  اقتصا  62/3نفر )  11درصد( وضعیت  دی خود را باال  درصد( وضعیت 

 گزارش کرده بودند. 

 

 

 

 

 
1. ENRICH Marital Satisfaction Scale 
2. Olson, Fournier & Druckman 



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 . میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 1جدول  

Table 1. Mean, standard deviation and correlation matrix of research variables 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پژوهشمتغیرهای  

 -شخصیت    .1

 رنجورخویی روان

-           

 -شخصیت    .2

 برونگرایی 

**431/0- -          

         - 200/0** -201/0** گشودگی   -شخصیت    .3

توافق   -شخصیت    .4

 پذیری 

**373/0- **361/0 **289/0 -        

  -شخصیت    .5

 شناسیوظیفه

**405/0- **373/0 **276/0 **380/0 -       

درک   –بخشودگی    .6

 بینانه واقع

**289/0- **195/0 093/0 **228/0 **265/0 -      

تصدیق    –بخشودگی    .7

 خطا

**465/0- **346/0 *138/0 **374/0 **426/0 **595/0 -     

جبران   –بخشودگی    .8

 عمل

**369/0- **355/0 **217/0 **332/0 **387/0 **536/0 **613/0 -    

   - 658/0** 715/0** 564/0** 823/0** 337/0** 212/0** 327/0** -403/0** دلجویی  –بخشودگی    .9

 –بخشودگی    .10

 احساس بهبودی 

**343/0- **286/0 *129/0 **236/0 **367/0 **476/0 **568/0 **501/0 **527/0 -  

 - 374/0** 511/0** 479/0** 572/0** 374/0** 475/0** 503/0** 270/0** 478/0** -613/0** رضایت زناشویی   .11

 45/161 29/24 81/24 21/24 44/24 29/24 92/31 00/32 43/28 25/29 21/24 میانگین 

 36/31 39/3 49/3 56/3 11/4 39/3 63/7 23/7 26/4 79/5 93/7 انحراف استاندارد

 

از بین  نشان می  1جدول   رنجورخویی به صورت منفی و دیگر صفات شخصیت )برونگرایی،  شخصیت روان   هایویژگیدهد که 

پذیری توافق  معناداری  و وظیفه  گشودگی،  و در سطح  مثبت  به صورت  بودند.    01/0شناسی(  زناشویی همبسته  رضایت  متغیر  با 

با رضایت زناشویی همبسته بودند. در این تحقیق    01/0گانه بخشودگی نیز به صورت مثبت و در سطح معناداری  های پنجمؤلفه 

شیدگی و چولگی و مفروضه همخطی بودن از طریق ارزیابی مقادیر  مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق ارزیابی مقادیر ک
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  ±  2  مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر کشیدگی و چولگی همه متغیرها در محدوده  2( و ضریب تحملVIF)  1عامل تورم واریانس 

بین پژوهش به ترتیب  ی پیشها بود. همچنین ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرها بود، این موضوع بیانگر نرمال بودن توزیع داده

از  بزرگ از  و کوچک  1/0تر  داده  10تر  در بین  برقراری مفروضه همخطی بودن  بیانگر  این موضوع  بود.  بود و  پژوهش حاضر  های 

های چند متغیری نرمال  نیز نشان داد که توزیع داده  «3فاصله مهلنوبایس( »ارزیابی مقادیر کشیدگی و چولگی اطالعات مربوط به  

 بود. 73/0و   13/1زیرا که مقادیر کشیدگی و چولگی مربوط به نمرات فاصله مهلنوبایس به ترتیب برابر با  است.

داد و چنین فرض شده  را تشکیل میگیری پژوهش حاضر در این پژوهش متغیر بخشودگی تنها متغیر مکنون بود که مدل اندازه

که   واقعبهبود  درک  نشانگرهای  خوسیله  تصدیق  میبینانه،  بهبودی سنجیده  احساس  و  دلجویی  عمل،  جبران  شود. چگونگی  طا، 

اندازه بهبرازش مدل  پژوهش  افزار  گیری  نرم  از  استفاده  با  تأییدی  عاملی  احتمال   AMOS 24.0وسیله تحلیل  بیشینه  برآورد  و 

(ML) دهدگیری را نشان میهای برازندگی مدل اندازهشاخص 2 مورد ارزیابی قرار گرفت. جدول . 

 

 گیری های برازش مدل اندازهشاخص.  2جدول  

Table 2. Fitness indexes of the measurement model 

 نقطه برش  مدل اولیه  های برازندگیشاخص

 - 75/5 4مجذور کای 

 - 5 درجه آزادی مدل 

5df/2 15/1  3کمتر از 

6GFI 993/0 < 85/0 

7AGFI 978/0 < 80/0 

8CFI 999/0 < 90/0 

9RMSEA 022/0 > 10/0 

  

 
1. variance inflation factor 
2. tolerance 
3. Mahalanobis distance (D) 
4. chi-square 
5. normed chi-square 
6. goodness fit index 
7. adjusted goodness fit index 
8. comparative fit index 
9. root mean square error of approximation  



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

ارزیابی شاخص فوق،  نتایج جدول  بر  اندازهمنطبق  مدل  که  داد  نشان  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  برازندگی حاصل  با  های  گیری 

=  2  ،15/1=df/2  ،999/0  =CFI،  993/0  =GFI،  978/0(  N،5 =df=304=)75/5)  های گردآوری شده برازش مطلوب داردداده

AGFI  022/0و =RMSEA)دهد. بارهای عاملی هریک از نشانگرهای متغیرهای مکنون را نشان می 3 دامه جدول. در ا 

 

 گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه پارامترهای.  3جدول  

Table 3. Parameters of the research measurement model in confirmatory factor analysis 

 b β SE t گر نشان  -متغیر مکنون

   657/0 1 احساس بهبودی  –خشودگی  ب

 10/12** 121/0 839/0 463/1 دلجویی  –بخشودگی  

 23/11** 120/0 759/0 347/1 جبران عمل  –بخشودگی  

 14/12** 142/0 844/0 729/1 تصدیق خطا  –بخشودگی  

 46/10** 114/0 696/0 193/1 بینانه درک واقع  –بخشودگی  

01/0> P** 

ها معنادار و در جهت مورد انتظار است. باالترین بار  روابط بین عامل ها و نشانگر های مربوط به آننشان می دهد که    3جدول  

( بخشودگی  β=657/0( و پایین ترین بار عاملی متعلق به نشانگر احساس بهبودی )β=844/0)  عاملی متعلق به نشانگر تصدیق خطا

از   باالتر  عاملی  بارهای  همه  دیگر  عبارت  به  اندازه  32/0بود.  مدل  نشانگرهای  همه  بنابراین  و  برای  بوده  الزم  توان  از  گیری 

 گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند. اندازه

صفات شخصیت هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری بخشودگی، رضایت زناشویی را    در این مدل چنان فرض شده بود که

یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان  با استفاده از روش مدل  مدل ساختاری پژوهش  بینی می کند.پیش

 ،2  ،20/1=df/2  ،996/0  =CFI ،  980/0  =GFI=88/34های گردآوری شده برازش قابل قبول دارد )داد که مدل ساختاری با داده

954/0  =AGFI    026/0و  =RMSEA).    غیر مست  4جدول و  در مدل  ضرایب مسیر کل، مستقیم  پژوهش  متغیرهای  بین  قیم 

 دهد. ساختاری را نشان می

 

 

 . ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری4جدول  

Table 4. Total, direct and indirect path coefficients between research variables in the 

structural model 
 b S.E β sig بین متغیر پیش 

ل
ر ک

اث
 

 001/0 159/0 274/0 861/0 رضایت زناشویی  -برونگرایی

 009/0 147/0 225/0 605/0 رضایت زناشویی  -شناسیوظیفه 

 001/0 -369/0 209/0 -457/1 رضایت زناشویی  -رنجورخوییروان 
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 001/0 253/0 257/0 102/1 رضایت زناشویی  -توافق پذیری

 441/0 041/0 354/0 304/0 رضایت زناشویی  -گشودگی

یم 
تق

س
ر م

اث
 

 008/0 128/0 267/0 694/0 رضایت زناشویی  -برونگرایی

 147/0 082/0 234/0 337/0 رضایت زناشویی  -شناسیوظیفه 

 001/0 -298/0 222/0 -178/1 رضایت زناشویی  -رنجورخوییروان 

 002/0 177/0 253/0 770/0 رضایت زناشویی  -توافق پذیری

 356/0 045/0 313/0 333/0 رضایت زناشویی  -گشودگی

 001/0 283/0 380/0 477/1 رضایت زناشویی  -بخشودگی

یم 
تق

س
ر م

غی
ر 

اث
 

 143/0 031/0 113/0 167/0 رضایت زناشویی  -برونگرایی

 004/0 065/0 096/0 268/0 رضایت زناشویی  -شناسیوظیفه 

 001/0 -071/0 120/0 -279/0 رضایت زناشویی  -رنجورخوییروان 

 001/0 184/0 107/0 332/0 رضایت زناشویی  -توافق پذیری

 804/0 -009/0 125/0 -029/0 رضایت زناشویی   -گشودگی

          

  

نتایج جدول  بر )  4  اساس  برونگرایی  بین صفات  غیر مستقیم(  و  )مجموع ضرایب مسیر مستقیم  مسیر کل  ،  p<01/0ضرایب 

159/0=β وظیفه توافق  (p  ،147/0=β<01/0)  شناسی(،  )و  و  p  ،253/0=β<01/0پذیری  مثبت  زناشویی  رضایت  با  شخصیت   )

روان ویژگی شخصیتی  بین  زناشویی )ضریب مسیر کل  رضایت  و  در سطح    (p  ،369/0-=β<01/0رنجورخویی شخصیت  و  منفی 

معنادار    01/0و در سطح    ( مثبتp  ،283/0=β<01/0معنادار بود. همچنین ضریب مسیر بین بخشودگی و رضایت زناشویی )  01/0

می نشان  فوق  جدول  غیرمستقیم  بود.  مسیر  ضریب  که  وظیفهیویژگدهد  توافقp  ،065/0=β<01/0)  شناسیهای  و  پذیری ( 

(01/0>p  ،184/0=β  مسیر ضریب  و  مثبت  زناشویی  رضایت  با  روانغیر( شخصیت  ویژگی  بین  و  مستقیم  رنجورخویی شخصیت 

معنادار بود. براین اساس نتایج نشان داد که بخشودگی رابطه بین   01/0منفی و در سطح    (p  ،071 /0-=β<01/0رضایت زناشویی )

رنجورخویی و رضایت  شناسی و توافق پذیری شخصیت با رضایت زناشویی را به صورت مثبت و رابطه بین روان وظیفه  هایویژگی

ژوهش در تبیین رابطه بین صفات شخصیت، بخشودگی و  مدل پ   1کند. شکل  ورت منفی و معنادار میانجیگری میزناشویی را به ص

 دهد. رضایت زناشویی را نشان می

  



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 
 . مدل ساختاری پژوهش1  شکل

به دست آمده،    57/0های چندگانه برای متغیر رضایت زناشویی برابر با  دهد که مجموع مجذور همبستگیشکل فوق نشان می

درصد از واریانس رضایت زناشویی را تبیین می    57خصیت و بخشودگی  دهد که در مجموع صفات شاین است موضوع نشان می

 کند. 

 

 : گیریبحث و نتیجه

پذیری شخصیت با رضایت زناشویی را به  شناسی و توافقهای وظیفهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که بخشودگی رابطه بین ویژگی

 کند. ورت منفی و معنادار میانجیگری میصورت مثبت و رابطه بین روان رنجورخویی و رضایت زناشویی را به ص

  های به خاطر گرایش تجربه هیجان  رنجورروانافراد  رنجورخویی با رضایت زناشویی باید گفت  در تبیین رابطه ویژگی شخصیتی روان

گام تجربه شناختی مثبت کمی هستند، این افراد در هنمنفی )مانند احساس اضطراب، نگرانی، غم و تنش( دارای عملکردهای روان

واکنش  زاتنشهای  موقعیت دچار  منفی سریعا   هیجانی  خصومت  های  و  خشم  فکرهای  می  نظیر  ایجاد  باعث  موضوع  این  شوند، 

از احساسات منفی میتکراری و نشخوار فکری می به نظر میشود، بنابراین وارد یک دور باطل  افراد روانشوند و لذا  ، رنجوررسد 

پایین عملکردسطح  از  روانتری  باشندهای  داشته  را  مثبت  روان.  (23)  شناختی  فرصتویژگی شخصیتی  تحولی  رنجورخویی  های 

مهارتبالقو یادگیری  برای  را  تنظیم هیجانه  فرد سلب میهای  از  اجتماعی  روابط  تواناییها در چارچوب  و  برای کند  را  فرد  های 

-رنجورخویی در درجه اول فرایندهای درونروان  .( 38)کند  ها تضعیف میزا و حل کارآمد تعارضهای تنش   با موقعیت  مؤثرمواجهه  

های عصبی و تمایل به تجربه افکار منفی در  دهد. کاهش کنترل تکانهروانی افراد در زمینه روابط زناشویی را تحت تأثیر قرار می

روان  درونرنجورافراد  دنیای  بیشخو،  را  برونفردی  دنیای  از  میتر  قرار  تأثیر  تحت  ویژگی فردی  دیگر  از  رواندهد.  افراد  -های 

افراد روانرنجورخو، رفتار نکوهش انطباقرنجورخو دارای باورهای غیرمنطقی بیشکننده، تحقیرکننده و تدافعی است.  پذیری  تر و 

گیرند )چهره و  کار می ای نامناسب بهزا راهکارهای مقابلههنگام رویارویی با عوامل تنشویژه با همسر خود هستند و به  تری بهکم
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رنجورخویی و رضایت زناشویی مربوط به الگوهای ارتباطی منفی بین همسران است،  (. قسمت اعظم رابطه بین روان1396همکاران،  

گیری الگوهای تعاملی منفی در  کنند و از این طریق به شکلمیتری را به همسران ابراز  رنجور عواطف منفی بیشیعنی افراد روان

 (. 1392کنند )حسینی، خلقی، جابری، صدیقی، صالحی و همکاران، روابط زناشویی کمک می 

توافق ویژگی شخصیتی  رابطه  تبیین  باید گفت  در  زناشویی  رضایت  با  توافقپذیری  فردی  اساس  بین  رفتارهای  پذیری کیفیت 

پذیر دارای حس فداکاری و ازخودگذشتگی هستند و بیشتر در کارهای گروهی همکاری بیشتری دارند و به  د توافقیعنی افرا،  است

به بدبینی،  از هرگونه  اعتماد میدور  افراد  به دیگر  این جهت،.  (24)  کنندسادگی    به  بوده،  اعتماد  قابل  معموال   پذیرتوافق  افراد  از 

تواند  تری از یکدیگر دارند که به نوبه خود میهای مثبتپذیر ادراکهمسران توافق .  (39)دارند    اعتقاد  دیگران  نیّتحسن  و  صداقت

رضایت بیشبه  نشانمندی  دلپذیری  شود.  منجر  سرخوردگی  کاهش  و  ویژگیتر  دیگران، دهنده  به  نسبت  همدردی  مانند:  هایی 

تمایل به انطباق عالیق با دیگران، همراهی و یاری  .  هستند، استکه دیگران نیز متقابال  کمک کننده  ها و باور به اینکمک به آن 

ویژگی دیگر  از  دیگران،  توافق کردن  افراد  بارز  میهای  باعث  دلپذیری  باالی  میزان  است.  فردی،  پذیر  بین  تعامالت  در  فرد  شود 

-پذیر تضادهای ناشی از روابط بینفق تری از خود نشان دهد. همچنین، افراد تواهای خود را تنظیم کرده، رفتارهای مالیمهیجان

تعاملی منفی میئکنند که این مستری حل میفردی را با سهولت بیش شود. بنابراین،  له باعث کاهش فراوانی و شدت رفتارهای 

کند و فاصله عاطفی میان  تری را برای هر فرد از جانب همسرش ایجاد میافزایش همکاری و سازگاری میان زوجین حمایت بیش

  و   برخوردارند  فردیبین  روابط  در  تریقوی  تمایالت   از  که  هستند  یافتهافرادی سازش  جو،توافق  . افراد(40)  سازد تر میزوجین را کم

-راضی  و   دارند  تریبیش  ثبات  خود نیز  زناشویی  روابط  در  ی،ویژگ  این  بودن  دارا  با  نتیجه  و در  هستند  کنندهکمک  افرادی  نتیجه  در

 .  (41)ترند 

افراد وظیفهدر تبیین رابطه ویژگی شخصیتی وظیفه   اعتماد،   قابل  زیاد  احتمال  به  شناسشناسی با رضایت زناشویی باید گفت 

 مندی افراد توان  موجب  شناسیوظیفه  ویژگی  .(42,  39)هستند، به تقسیم کار عادالنه ایمان دارند    قانون  به  پایبند  پذیر،مسؤولیت 

  آنان  در   از همسر  کردن   انتقاد   شود. همچنین در این همسران احتمال می  در رابطه  شده   ایجاد   احتمالی  هایدرگیری  کردن   اداره  در

  شناسیفه وظی  خصیصه  مهم  ابعاد  از  یکی  تعمق  و   تأمل  .(41)یابد  می  کاهش  آنان  منفی در  هایتعامل  میزان  نتیجه  در  و  است  ترکم

 پرداخته   عمل  گونههر  به  اقدام  از  قبل  رابطه  ابعاد  جانبههمه  و  دقیق  بررسی  به  تعمق  و  تأمل  با خودآگاهی و   شناسوظیفه  فرد.  است

-های موجود در زندگی مشترکهایی که به دلیل تعارضگردد. اغلب زوجمی  متعهد  رابطه  به  نسبت  هوشیارانه  و   محتاطانه  سپس  و

تر به  مجبور  شدهشان  جدایی  و  یکدیگر  میک  اظهار  زندگی  اند  پایداری  در  مؤثر  عوامل  به  نسبت  آگاهی  صورت  در  که  کنند 

احساس  زناشویی، می که  است  عواملی  بررسی  مستلزم  نظر،  مورد  آگاهی  به  دستیابی  کنند.  ریزی  پی  را  بهتری  زندگی  توانستند 

 .  (44, 43)کند ها فراهم میپایدارتری را برای آندهد و در نهایت زندگی رضایت فرد را از ازدواج افزایش می

ویژگی رابطه  تبیین  توافقدر  شخصیتی  وظیفههای  روانپذیری،  و  میانجیگری شناسی  با  زناشویی  رضایت  با  رنجورخویی 

باید گفت،   توافقبخشودگی  وظیفهپذیرتر  افراد  بهشناس  و  هیجو  باثباتلحاظ  روانانی  )یعنی  تنفر  تر  و  پایین( خشم  رنجورخویی 

تجربه می را  کمتری  دریافتهمداوم  زیرا  دارند،  به بخشودگی  بیشتری  تمایل  که بخشودگی  کنند،  برای حفظ   سازوکاراند  مناسبی 



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

است مقوله .  (45,  22)  روابط  و هم  هنر  یک  بخشودگی، هم  میموضوع  گرفته  نظر  در  علمی  هنر  ای  یک  بخشودگی  وقتی  شود. 

شود، با خطاهای شخصی و اجتماعی سروکار دارد و از بهزیستی روانی و سالمت روان افراد متأثر خواهد بود و بر روابط  توصیف می

دارد، نداشتن بخشودگی است. افرادی حتی، رنجش و خلق پایین نگه میگذارد یکی از مواردی که فرد را در نارابین فردی تأثیر می

کنند. اینکه فرد ای در ذهن خود مرور میکنندهمانند و معموال  افکار ناراحت بخشند، در خشم باقی میراحتی نمیکه دیگران را به 

عنوان یک هنر نگریسته  به مفهوم بخشودگی بهکند، بخشی از مسئله است. وقتی  ای را در ذهن خود مرور میکنندهواقعه ناراحت 

بیشتری نشان میمی افرادی که بخشودگی  دهند، معموال  در این ویژگی  شود، این هنر در روابط اجتماعی برجسته خواهد شد و 

  دادن پاسخ و  عدالتیبی  مورد در  گیریانتقام عدم و خشم بر غلبه شامل  بخشودگی از فی . تعری(46)  هنرمندتر از دیگران خواهند بود

تواند در انتقال عدالت  تواند باعث صلح و آشتی گردد، که این صلح میمی  . بخشودگی(47)مندی است  سخاوت  با   فرد خطاکار  به

پیشنهاد کردند روابط عاشقانه یک مثال نوعی از روابط تعاملی است    (48)در این راستا، عزیزپور و صفرزاده  .  (22)  نقش داشته باشد 

بر این اساس میزان روابط عاشقانه و ه روابط تعاملی میو مانند کلی از عدالت و روابط صحیح بین فردی ناشی شده باشد.  بایست 

صمیمی با همسر و شریک زندگی با عواملی همچون میزان ادراک انصاف و رفتار فداکاری زوج ارتباط دارد و همه این عوامل در  

نودی از زندگی زناشویی باشند. باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که رعایت انصاف  توانند ایجاد مؤلفه رضایت و خشکنار هم می

تواند آسایش همسر و در پی  در حق همسر و فداکاری و گذشت در روابط زناشویی خود باعث افزایش صمیمیت با همسر شده و می

  ی م   فراهم  را  امکان  نیا  بخشودگیعالوه براین،  .  (48)آن آسایش و رضایت از زندگی زناشویی را برای شخص به همراه داشته باشد  

  ، ییزناشو  یزندگ  در.  (49)  بماند  یباق  مدت  دراز  و  داریپا  صورت  به  روابط  و  گردد  جادیا  تیمیصم  دوباره  دهایتهد  از  پس  که  آورد

 آن   زیآم  تیموفق  حل  مانع  و  نیزوج  تعارض   کننده   تیتقو  احتماال   ، در عوض بخشودگی  همسر  ی خطاها  از  ی ناش  شده  جادیا  تنفر

  کننده   نگران  و   دردناک  دادیرو  کی  وجود  رغم  ی عل  ،یآشت  کننده  فراهم  بالقوه  یابزارها  از  یکی  همسر  بخشودگی  مقابل،   در.  است

  کوتاه   تعامالت  جهت  یی الگوها  نیهمچن  و   مدت  بلند  رابطه  کی   یبرا  یتوجه  قابل  ی کاربردها  تواند  ی م  ی شودگبخ  نیبنابرا  است،

  فراوانی   ثیرأت  خانوادگی  استحکام  و  زناشویی  رضایت  بر  که  است  موضوعاتی  جمله  از  زناشویی  بخشودگی.  (50)  باشد  داشته  مدت

ویژگی  .(49)  دارد بخشش  فرآیند  شده،    فرایند  این  تسهیل  باعث  نیز  بینی  خوش  و  قدردانی  چون  شناختیروان  مثبت  هایدر 

  این.  نیست  کامل   انسانی  هیچ  زیرا  دهد  نشان  بیشتری  باید انعطاف  هرسد کمی  نتیجه  این   به  شخص  و   زده   کنار  را  منفی  احساسات

. قدردانی باال موجب (51)ببخشد    ترراحت  را  افراد خاطی  تا  کندمی  کمک  دیده  آسیب  فرد  به  انسان  ماهیت  به  نسبت  دیدگاه مثبت

یین موجب کاهش تصور مثبت از خود و  افزایش تصور مثبت از خود، پذیرش دیگران و احساس عشق و ارزشمندی و قدردانی پا

  هایاسترس  منفی   آثار  کاهش  باعث   شود. همچنین قدردانی ها در زندگی و در نهایت منجر به بخشش میدیگران و بروز نارضایتی

  وسویهد  عالقه  کنند می  احساس  باال  قدردانی   دارای  افراد.  شودمی  زندگی   از  رضایت   و  زندگی  کیفیت  افزایش   باعث  طبیعتا    و  محیطی

  دریافـت   بـه  قـدردانی،  ایـن  یکدیگرند. در واقع،   پشتیبان  و   حامی  دشواری  و   سختی   مواقع  در  و   دارد  وجود  دیگران  و  هاآن  بین

 گرفتن  قرار  اهمیت  مورد  و  داشتن  دوست  حس   این  و  شودمی  منجر  بیشتر  قدردانی   به  بیشتر،  حمایت  دریافت   و  بیشتر  حمایت

  که  گرددبرمی رفتارهایی  یا  ها هیجان  افکار، از ایمجموعه به  بخشنده زوج  های. پاسخ(52)ود شمی گذشت و  بخشش افزایش موجب

  ه ک  کنندمی  تأیید   بخشند،همسران می  کهدهد. هنگامیمی  بروز  خود  از  خطاهای همسر  با  همراه  پیامدهای  و  خطاها   قبال  در  وی

  زوج  یعنی  پردازند؛می  خطاکار  و  خطا  از  مجدد  ارزیابی  به  رفتاری  یا  عاطفی  شناختی،  پردازش  با  سپس  و  است  داده  رخ  خطایی

و بدین ترتیب با ایجاد احساس    ( 22)دهد  می  قرار  قضاوت  مورد  جدیدی  شیوه  به  را  همسر خطاکار خود  مجدد،   ارزیابی  با   بخشنده
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تأثیر گذاشته زناشویی  رابطه  بر کیفیت  زناشویی می  آرامش  رضایت  ارتقاء سطح  باید گفت که  در یک جمعشود.  و موجب  بندی 

پذیری به واسطه قدرت سازگاری باالی  رنجورخویی به واسطه خشم و خصومت درونی خود و ویژگی توافقروان  ویژگی شخصیتی

تخطی هنگام  به  بخشودگی  یا  بخشودگی  عدم  موجب  میخود،  زناشویی  روابط  در  واسطه گری  به  زوجین  ترتیب  بدین  و  شوند 

 کنند.  یت زناشویی بیشتری را تجربه میبخشودگی و تظاهرات آن نظیر صمیمیت، ادراک انصاف و عدالت رضا

 :های پژوهشمحدودیت

اقتصادی و جنس کنترل نشد که این امر ممکن -هایی دارد. متغیرهایی چون وضعیت اجتماعیهر پژوهشی در بطن خود محدودیت

شود که  نابراین پیشنهاد میسازد و بر نتایج پژوهش تأثیر گذاشته باشد. بمواجه    های پژوهش را با محدودیت است که تعمیم یافته

نمونهپژوهش در  آتی  اجتماعیهای  وضعیت  چون  متغیرهایی  و  انجام  بالینی  بر    -های  عالوه  و  کنترل  نیز  جنس  و  اقتصادی 

 تر به نحوه ایجاد رضایت زناشویی استفاده شود. ها از مشاهده و مصاحبه بالینی برای پی بردن دقیقپرسشنامه

 : کاربرد پژوهش

ب تمرکز  میبا  درمانی  زوج  در  زوجین  میان  بخشودگی  افزایش  و  ر  افزایش  را  متعارض  و  ناسازگار  زوجین  زناشویی  رضایت  توان 

-تظاهرات شخصیتی منفی و پیامدهای نارضایتی زناشویی نظیر طالق عاطفی و طالق واقعی را کاهش داد و بدین ترتیب به خانواده

 ای با کارکرد سالم دست یافت. 

 : مالحظات اخالقی

 در این پژوهش مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد.  
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 1 نیستم.  نگرانی اصوال  شخص من 0 1 2 3 4

 2 شه افراد زیادی دور و برم باشند. دوست دارم همی 0 1 2 3 4

 3 پردازی تلف کنم. دوست ندارم وقتم را با خیال 0 1 2 3 4

 4 باشم.  مؤدب  همه مقابل   در کنممی  سعی 0 1 2 3 4

 5 دارم. وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می 0 1 2 3 4

 6 کنم. تر از دیگران حس میاغلب خود را کم 0 1 2 3 4

 7 افتم. زود به خنده می 0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
که راه درست، کاری را پیدا کنم، آن روش را همیشه در آن مورد هنگامی

 کنم.  تکرار می

8 

 9 اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.   0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین خوبی میبه

 نجام شوند.  شده ا

10 

4 3 2 1 0 
کنم دارم که تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه احساس می هنگامی

 شوم.  خرد می

11 
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 12 دانم.  ای نمیخودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده 0 1 2 3 4

 13 کند. های هنری و طبیعت مرا مبهوت میهای موجود در پدیدهنقش 0 1 2 3 4

 14 کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم. م فکر میبعضی مرد 0 1 2 3 4

 15 فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم. 0 1 2 3 4

 16 ندرت احساس تنهایی و غم می کنم. به 0 1 2 3 4

 17 برم. واقعا  از صحبت کردن با دیگران لذت می 0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
ط به سردرگمی و  کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقفکر می

 ها منجر خواهد شد. گمراهی آن

18 

 19 دهم.  همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می 0 1 2 3 4

 20 کنم همه کارهایم را با احساس مسئلیت انجام دهم. سعی می  0 1 2 3 4

 21 کنم. اغلب احساس عصبی بودن و تنش می 0 1 2 3 4

 22 ام. همیشه برای کار آماده 0 1 2 3 4

 23 شعر تقریبا  اثری بر من ندارد.  0 1 2 3 4

 24 نسبت به قصد و نیت دیگران حساس مشکوک هستم.  0 1 2 3 4

 25 کنم.  دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه کار می  0 1 2 3 4

 26 کنم. گاهی کامال  احساس بی ارزشی می 0 1 2 3 4

 27 دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم. غالبا  ترجیح می 0 1 2 3 4

 28 کنم. اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می 0 1 2 3 4

 29 کنند. ها از شما سوء استفاده می معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آن 0 1 2 3 4

 30 کنم. قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می  0 1 2 3 4

 31 کنم. ت احساس اضطراب یا ترس میبه ندر 0 1 2 3 4

 32 کنم سرشار از انرژی هستم.اغلب احساس می 0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
آورند  وجود میهای متفاوت بهندرت به احساسات و عواطفی که محیطبه

 کنم. توجه می

33 

 34 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.  0 1 2 3 4

 35 کنم. دا  تالش میبرای رسیدن به اهدافم شدی  0 1 2 3 4

 36 شوم.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می 0 1 2 3 4

 37 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.  0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
گیری درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی  معتقدم که هنگام تصمیم

 پیروی کنیم. 

38 

 39 گر هستم. کنند که من فردی سرد و حساببرخی فکر می  0 1 2 3 4
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4 3 2 1 0 
توان برای عمل به آن روی من  دهم، همواره میوقتی قول یا تعهدی می

 حساب کرد.

40 

 41 کنم.روند، دلسرد شده و از کار صرف نظر میغالبا  وقتی کارها پیش نمی 0 1 2 3 4

 42 بینی نیستم. شخص با نشاط و خوش 0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
کنم، یک  خوانم یا یک کار هنری را تماشا می بعضی اوقات وقتی شعری را می

 کنم.  احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می

43 

 44 انعطاف هستم. هایم سرسخت و بیدر روش 0 1 2 3 4

 45 طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. گاهی آن 0 1 2 3 4

 46 شوم. ت غمگین و افسرده میندربه 0 1 2 3 4

 47 گذرند. زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می 0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
ای به تأمل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان عالقه

 ندارم.

48 

 49 کنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم. عموما  سعی می  0 1 2 3 4

 50 رسانم. که همیشه کارهایم را به اتمام میفرد مولدی هستم  0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
گردم که مشکالتم را کنم و دنبال کسی میاغلب احساس درماندگی می

 برطرف کند. 

51 

 52 شخص بسیار فعالی هستم.  0 1 2 3 4

 53 من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.  0 1 2 3 4

 54 متوجه این احساسم بشود. گذارماگر کسی را دوست نداشته باشم، می 0 1 2 3 4

 55 کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.فکر نمی 0 1 2 3 4

 56 خواستم خود را پنهان کنم. ام که فقط میزده شدهچنان خجالتگاهی آن 0 1 2 3 4

 57 دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم. ترجیح می 0 1 2 3 4

 58 برم. کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت میاغلب از  0 1 2 3 4

4 3 2 1 0 
ای به طور ماهرانهتوانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را بهاگر الزم باشد می 

 کار بگیرم. 

59 

 60 ای انجام دهم. کنم هر کاری را به نحو ماهرانهتالش می 0 1 2 3 4

*** 
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فم 
خال

الً م
ام

ک
 

 1 2 3 4 5 کنیم. من و همسرم یکدیگر را کامال  درک می 1

 1 2 3 4 5 کند و با آن سازگاری دارد.وخوی مرا درک میهمسرم خلق  2

 1 2 3 4 5 ام.هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده 3

 1 2 3 4 5 های شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم.از ویژگی 4

5 
این ایفا میکه در زندگی مشترکمان مسئولیت از  را خوب  کنیم،  های خود 

 خوشحالیم.
5 4 3 2 1 

6 
رضایت همسرم  با  میروابطم  احساس  و  نیست  درک بخش  مرا  وی  کنم 

 کند. نمی
5 4 3 2 1 

7 
تصمیم نحوه  حلگیریاز  چگونگی  مورد  در  بسیار  ها  اختالفات  وفصل 

 خشنود هستم.
5 4 3 2 1 

8 
تصمیم شیوه  ونیز  خانواده  اقتصادی  وضعیت  آن  گیری از  به  مربوط  های 

 راضی نیستم.
5 4 3 2 1 

9 
برنامه نحوه  کنار  از  در  فراغت  اوقات  صرف  ونیز  فراغت  اوقات  برای  ریزی 

 همسرم بسیار خشنود هستم. 
5 4 3 2 1 

10 
از نحوه ابراز عشق و احساسات ونیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود  

 هستم.
5 4 3 2 1 

11 
به وهم سرم  خود  مسئولیت  و  نقش  ایفای  نحوه  راضی از  »والدین«  عنوان 

 نیستم.
5 4 3 2 1 

12 
مشی خود را دنبال  گاهی اوقات همسرم قابل اعتماد نیست و همیشه خط

 کند. می
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 شود. زند که باعث تحقیر میهایی میمسرم گاهی اوقات حرفه 13

14 
کنم که او مرا هنگام نمایشان گذاشتن مشکالت با همسرم معموال  فکر می

 کند. درک نمی
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 های مالی مشکل داریم.گیری در تصمیم 15

 1 2 3 4 5 شود.م باعث آزارم میتوانم بدون اجازه همسرم پول خرج کناز اینکه نمی 16



   73-98  ،(1)21،  1399دهم، شماره اول، بهار  نواده و بهداشت دوره  فصلنامه خا

Family and Health Quarterly, vol 10, Issue 1, Spring 2020, ISSN: 2322-3065 

طلوع تکمیلی و 

 همکاران

  
 

 1 2 3 4 5 گذرد. تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی 17

18 
به  را  نزدیکی  اینکه همسرم  ناراحت از  رد کند  یا  قبول  غیرمنصفانه  صورت 

 شوم.می
5 4 3 2 1 

19 
ی ما  اختالف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برا

 صورت مشکلی در آمده است. به
5 4 3 2 1 

20 
کنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما به وجود من احساس می

 آورند. می
5 4 3 2 1 

21 
مان عمل کنیم اختالف من وهم سرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبی

 نظر داریم. 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .شق استگاهی اوقات همسرم خیلی کله 22

 1 2 3 4 5 ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.گاهی اوقات می 23

 1 2 3 4 5 های جدی داریم. گاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جروبحث  24

 1 2 3 4 5 اندازمان بسیار راضی هستم. گیری راجع به میزان پساز نحوه تصمیم 25

26 
های اجتماعی یکسانی  ها و فعالیتانیرسد من و همسرم به مهمبه نظر می

 مند هستیم. عالقه
5 4 3 2 1 

27 
راضی   همسرم  سوی  از  نزدیکی(  از  )پیش  محبت  و  عشق  ابراز  میزان  از 

 هستم.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من وهم سرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.  28

 1 2 3 4 5 کنیم. صرف می قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقتما به 29

 1 2 3 4 5 مان دچار اختالف عقیدتی هستیم.من معتقدم که در زندگی زناشویی 30

 1 2 3 4 5 دهد. دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می 31

 1 2 3 4 5 تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند. ای کاش همسرم بیش 32

 1 2 3 4 5 زنم. هر کاری می برای اجتناب از درگیری همسرم دست به 33

34 
ها برای ما  های اصلی اطالع داریم و درنتیجه آن من وهم سرم هر دو از بدی

 آیند. مشکل جدی به شمار نمی
5 4 3 2 1 

35 
اش همراه من کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریتصور نمی

 فرصت یا توان کافی داشته باشد. 
5 4 3 2 1 

36 
مان  هایی هستیم تا از طریق آن بتوانیم روابط جنسیدنبال یافتن راهما به  

 تر سازیم. بخشتر و لذترا جالب
5 4 3 2 1 



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 1 2 3 4 5 ها علت اصلی ایجاد مشکالت در روابط ما هستند.رسد که بچهبه نظر می 37

 1 2 3 4 5 برم.که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمیاز این  38

 1 2 3 4 5 مان توافق نداریم. های مذهبیمن وهم سرم درباره بعضی از آموخته  39

 1 2 3 4 5 گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است. 40

 1 2 3 4 5 های همسرم برایم مشکل است. گاهی اوقات باور کرده تمام حرف 41

42 
ادامه های بین من وهم سرم هم چنان  کنم کشمکشگاهی اوقات فکر می

 دارد و پایان نخواهد یافت. 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 های شخصی کافی ندارد نگران هستم.که همسرم عالیق و سرگرمیاز این  43

44 
راحتی  احساس  کامال   همسرم  با  جنسی  مسائل  به  راجع  صحبت  هنگام 

 کنم. می
5 4 3 2 1 

45 
شده فرزند  صاحب  که  زمانی  بهاز  بایم  برای  زوج  یک  بودن  عنوان  هم  ا 

 بندرت فرصت کافی داریم. 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 گذراند. همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می 46

 1 2 3 4 5 کنیم. مان احساس محدودیت میمن وهم سرم به خاطر اعتقادات مذهبی 47

*** 

 پرسشنامه بخشش در خانواده 

است.   ها بر اساس گزارش یکی از اعضاء خانواده تدوین شدهبخشش« در خانواده  گیری »میزان گذشت واین مقیاس به منظور اندازه

ندارد. لطفا  تا   نظیر و متفاوت با فرد یا خانواده دیگر است. بنابراین هیچگونه پاسخ درست یا نادرست وجودای بیهر فردی یا خانواده

 توانید به جمالت با صداقت پاسخ دهید.  آنجا که می

 

 الت مربوط به خانواده اصلی بخش اول: جم

ها  جمله  راجع به  اید )خانواده اصلی(.ای است که شما در آن بزرگ شدهخانوادههای این مقیاس مربوط به  بخش اول جمله 

 کنید.  اند فکر کنید وگزینه مورد نظر را با عالمت )×( مشخصتان اتفاق افتادهآن طور که برای شما و خانواده

 

 شدیم که در ابراز احساساتمان صادق باشیم.شویق میما در خانواده ت -1

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا اینطور نبود. 

 

تشویق می  -2 در خانواده  آزردهما  را  او  بگذاریم که  از خانواده  عضوی  آن  به جای  را  که چهشدیم که خود  و مجسم کنیم   ایم 

 احساسی دارد؟

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود
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 د= ابدا اینطور نبود.      ج= به ندرت همینطور بود.                                           

 

 دادند. اعضای خانواده ما هیچگاه باهم صمیمی نبودند و به یکدیگر فرصت دوباره نمی -3

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.             ج= به ندرت همینطور بود.                                    

 

 ام عذرخواهی در حد حرف بود نه عمل. در خانواده -4

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 نبود.   ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا اینطور

 

 کردم. پذیرفت، کمتر احساس تقصیر می ام عذرخواهی مرا میوقتی عضوی از خانواده -5

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 ینطور نبود. ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا ا

 

 اعضاء خانواده من لجوج و یکدنده هستند. -6

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا اینطور نبود. 

 

 شدیم که موقع جر و بحث، شان یکدیگر را رعایت کنیم. شویق میما در خانواده ت -7

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا اینطور نبود. 

 ای بود. ای به دیگری زده باشیم، امر پسندیدهقبول اینکه ما هم ممکن است صدمهدر خانواده من  -8

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 ج= به ندرت همینطور بود.                                              د= ابدا اینطور نبود. 

 

 در خانواده من قبول اینکه ما هم ممکن است دیگران را ناراحت کرده باشیم بیشتر پسندیده بود تا انکار آن.  -9

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 د= ابدا اینطور نبود.         ج= به ندرت همینطور بود.                                        

 

 شد. کردیم، اما هیچگاه فراموشمان نمیاگرچه در خانواده از خطای همدیگر گذشت می -10

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                ج= به ندرت همینطور بود.                                

 

 پذیرفتم. ام، آن را میام قصور و خطایی مرتکب شدهکردم در حق عضوی از خانوادهاگر احساس می -11

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                   ج= به ندرت همینطور بود.              

 

 در خانواده من برای اعضاء خانواده برنده شدن مهمتر از همراهی با همدیگر بوده است.   -12

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                              ج= به ندرت همینطور بود.   

 

 شد. رنجید، با او سرشاخ میام از کسی میوقتی عضوی از خانواده -13

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                     ج= به ندرت همینطور بود.            

 

 توان به یکدیگر فرصت داد. ما در خانواده معتقد بودیم که بازهم می -14

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                               ج= به ندرت همینطور بود.                  

 

 زند دیگر قابل جبران نیست.ام، جملگی معتقد بودیم هنگامی که خطایی سر میدر خانواده -15

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                          ج= به ندرت همینطور بود.      

 

   

 در خانواده من قبول اشتباه از سوی هیچ کس پذیرفته نبود.  -16

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                             ج= به ندرت همینطور بود.                    
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 داد.ام اهمیت نمیآمد، کسی از اعضاء خانوادهاگر برای من ناراحتی پیش می -17

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                               ج= به ندرت همینطور بود.                  

 

 شدیم خود را مسئول بدانیم. شدیم وقتی باعث ناراحتی دیگران میام، تشویق میدر خانواده -18

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                             ج= به ندرت همینطور بود.    

 

 شد. در خانواده من عذر خواهی از طریق جبران کردن انجام می -19

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                ج= به ندرت همینطور بود.                

 

 کردیم. شد احساس خوبی پیدا مینظر میدر خانواده من وقتی از خطای کسی صرف -20

 .الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود

 د= ابدا اینطور نبود.                                  ج= به ندرت همینطور بود.              

 

 ای ) نسل دوم /  زوجین (بخش دوم: جمالت مربوط به خانواده هسته

تواند  باشد. این رابطه میقسمت دوم این مقیاس حاوی جمالتی است که مربوط به مهمترین رابطه فعلی شما با همسن و ساالن می

از وی طالق گرفتهشامل همسر، شریک زندگی یا ح  این  اید، یا از دست دادهتی همسری که اخیرا  باشد.  اید یا همسر سابق شما 

 شود. رابطه شامل پدر و مادر و خواهر و برادرهای شما نمی

دهید  تر از بقیه تشخیص می ای که مناسبلطفا  هر یک از عبارات را بخوانید و آن را با وضع خود و این رابطه مطابقت دهید و گزینه

 را عالمت  )×( بزنید. 

 ام هستند. کنم احساسهای واقعیاطمینان دارم احساسهایی که به همسرم ابراز می -21

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.         ج= به ندرت همینطور بود.                                        

 

 ایم. دار کردهبه عقیده ما مهم است که بفهمیم چه موقع احساسات یکدیگر را جریحه  -22



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                ج= به ندرت همینطور بود.                                

 

 به نظر ما، عشق ) عالقه ( بدان معناست که مطلقا یکدیگر را وادار به عذرخواهی نکنیم.  -23

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                            ج= به ندرت همینطور بود.                    

 

 برایم سخت است که معذرت خواهی همسرم را بپذیرم.  -24

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.     ج= به ندرت همینطور بود.                                           

 

 کند. پذیرد و از خطای من صرف نظر میمن مطمئن هستم که وی عذرخواهی مرا می -25

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.       ج= به ندرت همینطور بود.                                          

 

 دار کنیم. خواهیم احساسات یکدیگر را جریحهگویی باهم اکراه داریم چون نمیبیشتر وقتها ما از رک -26

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                              ج= به ندرت همینطور بود.                  

 

 کند.رنجاند ، اصال احساسات مرا درک نمیوقتی همسرم مرا می -27

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                  ج= به ندرت همینطور بود.                              

 

 کنم باید از وی عذرخواهی کنم. دار میبه نظرم وقتی احساسات همسرم را جریحه  -28

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                     ج= به ندرت همینطور بود.                            

 

 ما مایلیم که خودمان مشکالتمان را حل و فصل کنیم.  -29

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 = ابدا اینطور نبود.ج= به ندرت همینطور بود.                                               د
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 کند. کنم عذرخواهی کردن من همیشه کار را خرابتر میاحساس می -30

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ور نبود.ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینط

 

 ام.دار کردهفهمم چه موقع احساسات همسرم را جریحه معموال می -31

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینطور نبود.

 

 آورد، درک کند. بار میکنم او واقعا بتواند درد و رنجی که برای دیگران بهفکر نمی -32

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ور نبود.ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینط

 

 به نظرم قبول خطا نشانه ضعف است. -33

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینطور نبود.

 

 ام. کنم به او نزدیکتر شدهایم احساس میدث دردناکی که داشتهپس از پشت سر گذاشتن حوا -34

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینطور نبود.

 

 ایم، اما هنوز هم فشارها و ناراحتی ادامه دارد.اعتمادی به یکدیگر را پشت سر گذاشتهنکه نامالیمات و بیبا وجود ای -35

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.      ج= به ندرت همینطور بود.                                           

 

 کنم که با وی رویاروی نشوم.کند، سعی میدار میوقتی همسرم احساساتم را جریحه  -36

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.



  بخشودگی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر  های شخصیتیویژگیبین  ارائه مدل علی در تبیین رابطه 

 د= ابدا اینطور نبود.            ج= به ندرت همینطور بود.                                    

 

 ها ما را به یکدیگر نزدیکتر کرده است. به عقیده ما پشت سر گذاشتن نامالیمات و ناراحتی -37

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.                          ج= به ندرت همینطور بود.                      

 

 کنیم. رنجانیم، عذرخواهی میوقتی یکدیگر را می -38

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 د= ابدا اینطور نبود.  ج= به ندرت همینطور بود.                                               

 

 شود.هایی که او در حق من روا داشته است، فراموشم نمیبدی -39

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ور نبود.ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینط

 

 بخشد. ام، مرا میمطمئن هستم که او بعد از عذرخواهی -40

 الف= تقریبا همیشه همینطور بود.                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود.

 ج= به ندرت همینطور بود.                                               د= ابدا اینطور نبود.

 

 


