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 طهرانی آزاد 1

 و رضامندی زناشویی با میانجیگری  شدهادراکبینی حل تعارض در افراد متأهل بر اساس حمایت اجتماعی  پیش

 شناختیهای روانسرمایه

 3خدیجه ابوالمعالی الحسینی ،  2، مینا مجتبایی* 1لیال طهرانی آزاد

 چکیده 

های خاصی از حل تعارض هستند. امروزه  های زیربنایی خود، دارای سبک شناختها، تجارب و  زوجین بر اساس آموخته   مقدمه:

بنابراین هدف پژوهش حاضر    ؛ترین دغدغه های زوجین تبدیل شده استرضایت زناشویی در زندگی مشترک، به یکی از اصلی

های  سرمایه  و حل تعارض در زوجین بر اساس نقش میانجیگر  شدهادراکتعیین رابطه بین رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی  

 شناختی بود.  روان 

تمام افراد متأهل دانشگاه آزاد اسالمی    ،آماری پژوهش حاضر  ۀ: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعروش پژوهش

تحقیقا علوم  و  تهران شرق  غرب،  تهران  مرکز،  تهران  جنوب،  تهران  تهران شمال،  سال  واحدهای  در  روش   1397ت  به  بود. 

  چندوجهی؛ مقیاس  نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس رضامندی زناشویی افروز  270ای  ای چندمرحله گیری خوشه نمونه 

اجتماعی   همکاران  شده ادراکحمایت  و  پرسشنامزیمت  روان   ۀ؛  همکاران  شناختیسرمایۀ  و  تعا  لوتانز  حل  پرسشنامه  رض  و 

 بود.  کلالن مک

  معنادار بود.  01/0حل تعارض مثبت و در سطح  و    شناختیسرمایۀ روان بین  ضریب مسیر مستقیم  نتایج نشان داد    ها:یافته

. ضریب مسیر  شناختی مثبت بودهای روانحل تعارض با میانجیگری سرمایه   ضریب مسیر غیرمستقیم بین رضایت زناشویی و 

 .  شناختی مثبت بودهای روانحل تعارض با میانجیگری سرمایه و  شدهادراک ت اجتماعی  غیرمستقیم بین حمای

اجتماعی    ۀزوجین رضامند از میزان باالی سرمایکه    گرفت نتیجه چنین توانمی طورکلیبه  حاضر پژوهش نتایج از  گیری:نتیجه

افزایش   را  زناشویی  رضامندی  و  هنجاری مشترک،  و  ارزشی  اخالقی،  نظام  و  امنیت  احساس  آوردن  فراهم  با  که  برخوردارند 

 دهد.  زوجین را ارتقا می شناختیسرمایۀ روان صورت دهد.و بدینمی

 .شناختیروانسرمایۀ  "رضایت زناشویی "حمایت اجتماعی "حل تعارض ها:کلیدواژه
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زنان  ییزناشو تیمیصمبر  یرفتار_یشناخت یدرمانمدار و زوج  جانی ه یدرمانزوج   یاثربخش سهیقام  

: مقدمه  

شود که اگر از عملکرد مناسبی برخوردار باشد،  خصوص در جامعه ایران محسوب میخانواده، یکی از نهادهای مهم در جوامع به 

ترین  شود که اصلیهایی تقسیم میاعضای خانواده نیز از سالمت و بهزیستی برخوردار خواهند بود. نهاد خانواده به زیرمجموعه 

دنبال ازدواج و رابطه  فردی بهترین روابط بین(. یکی از نزدیک1)وصل آن، پیمان ازدواج است  آن، نظام زناشویی است که نقطه  

حل شود، رضایت زناشویی، سالمت روان زوجین و فرزندان را در    یدرستبه(. اگر تعارضات زناشویی  2گیرد )شکل می  زناشویی

(.  4اند )مؤثر  یافته  صورتبه روشی را برای حل تعارض  (. زوجین رضامند آن دسته از زوجینی هستند که  3داشت )  بر خواهد

نقش  لذا روابط بین این دو،  است،    فردمنحصربه دو فرد    عنوانبهازدواج یک رابطه مبتنی بر شکیبایی بین یک زن و مرد بالغ  

گیرد یت زناشویی زوجین قرار میها تأثیرگذار بوده و مبنای رضابر شیوه زندگی آنها داشته، کلیدی در ابعاد مختلف زندگی آن

(5  .) 

  کدامهیچهای خاصی از حل تعارض هستند که  ها، تجارب و شناخت های زیربنایی خود، دارای سبک زوجین بر اساس آموخته 

های زوجین تبدیل شده است  ترین دغدغهدرست یا نادرست نیستند. امروزه رضایت زناشویی در زندگی مشترک، به یکی از اصلی

و به دلیل حضور تعارض و چالش در زندگی مشترک، گاه در نتیجه باال گرفتن تعارض، عرصه زندگی مشترک بر هریک از زوجین  

کنند، ولی همه به یک شکل به آن  و تعارض را در زندگی زناشویی خود تجربه میشود. اگرچه همه همسران اختالف  تنگ می

(. تعارض عبارت است از توافق نداشتن و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری نظرات و اهداف و رفتاری که 6دهند )پاسخ نمی

اختالف اهداف و ادراکات مختلف است. تعارض    با نظر دیگری مخالف است و همچنین ستیزهای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و

کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر همسو نیست. ارتباط ضعیف به حفظ این روند کمک  در روابط زمانی بروز می

 (.  4کند )می

 ازدواجشان د را از  کنند که حداکثر سواند که افراد همسرانی را انتخاب میهای اقتصادی ازدواج و تأهل چنین بیان داشته مدل

(. به لحاظ  7ببرند و به رضایت زناشویی دست یابند و در این میان متغیرهای فردی از جمله عوامل تأثیرگذار بر این مهم است )

تری دارند و به سبب بیش  نفساعتمادبهتری برخوردارند؛ زوجینی که از آرامش روانی و درک و همدلی بیششخصیتی و فردی، 

از   گسترده برخورداری  اجتماعی  حمایتروابط  از  اجتماعی  تر،  سرمایههای  روانو  با  بیششناختی  های  و  برخوردار  نیز  تری 

کمتنیدگی میها  مواجه  )تر  )  ( 9  و  8شوند  است  شده  تعریف  موفقیت  درک  مؤلفه 10احتمال  چهار  تاکنون  شامل    (.  اصلی 

نگری، مبتنی بر  )مثبت 7بینیبرانگیز(، خوشموفقیت در کارها و وظایف چالشبا تأکیدی بر تعهد و تالش برای  ) 6خودکارآمدی

)نشان دادن مقاومت در راه رسیدن اهداف و تغییر مسیر    8های حال و آینده(، امیدواریموفقیت   مثبت درباره اسناد مثبت درباره

ترین  ها و مشکالت( معرفی شده است. معروفبا سختیپذیری و پایداری در زمان مواجهه  )انعطاف  9آوریدستیابی به اهداف( و تاب

مؤلفه  یافتن  پیوند  درباره  نظری  روانهای  بنیان  منابع    شناختیسرمایۀ  نظریه  زناشویی  رضایت  و سپس  زندگی  از  رضایت  با 

با کارکردهای    بیش از آنکه یک سازه سطحی  شناختیسرمایۀ روان های  این نظریه، مؤلفه   بر اساس(.  12و  11است )  10شناختیروان 

ها باشند، منبعی پایه، محوری و بسط پذیر هستند که در تمامی لحظات برای عمل در  جزئی در سطح رفتار و شناخت انسان

(. چنین  12آورند )کنند و سپس احساس شادکامی، رضایت و موفقیت را به وجود میهای مختلف با فرد همراهی میموقعیت

دهد تا بتواند رضایت از زندگی و رضایت از روابط ، این سازه را در موقعیتی قرار میشناختییۀ روان سرمابرای    یاافتهیم یتعمتوان  

در رضایت از زندگی    شناختیسرمایۀ روانشناختی، نقش  زناشویی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین از دیدگاه نظریه منابع روان 

 (.      13پدیده نیز ریشه دارند )و رضایت زناشویی در کارکردهای عاطفی و شناختی این  

ها از یکدیگر  هاى روانى و اجتماعى آنگران بر نقش خانواده و روابط عاطفى بین اعضاء آن و حمایتدر این میان برخی از پژوهش

هاى  از میزان انرژى صرف شده توسط فرد و تخصیص آن به نقش  و تأثیرى که این عواطف و روابط صمیمانه و نزدیک بر کاستن
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ویژه بر حمایت زوجین از یکدیگر، وجود یک رابطه خوب و تر در پى دارد و بهتر و در نتیجه بروز فشار و تعارض کمپرخواست 

(. مدل میانجیگری 14کنند )ها تأکید میهاى ازدواج و تعارض و افزایش سازگارى میان آنصمیمى میان همسران، کاهش تنش

گذارد، که  زا تأثیر میکند که شخصیت بر کمیت، سطح، یا احساس عوامل استرس رض میاسترس ف( 15استرس کوهن و ویلز )

کنند که تعامل از استرس و پذیری استرس که فرض میهای آسیبدهد. مدلخود نشانگان روانی را تحت تأثیر قرار می  نوبهبه

کنند که  کنندگی استرس پیشنهاد میی تعدیلهاشود، مدلشناسی روانی میفرد منجر به توسعه آسیب   یانه یزمش یپ شخصیت  

بینی  منفی پیش  طوربهیک شخصیت محافظ، در برابر وقایع زندگی مقاوم است و تعامل شخصیت حفاظت کننده و استرس  

کند که حمایت اجتماعی یک عامل حفاظتی در برابر مشکالت زندگی  همچنین این مدل ادعا میکننده نشانگان روانی است.  

از جانب همساالن و    اعتمادقابلنفس، حمایت در دسترس و بهیت اجتماعی سیستم عقیدتی مهمی برای ادراک اعتماداست. حما

 (. 16دیگران است )

 نظر صرفسنجد؛  ، برآورد فرد از حمایت را میشدهادراک( حمایت اجتماعی  17که از نظر کوهن )  شدهادراک حمایت اجتماعی  

تر متمرکز بر گزارش فرد از حمایتی  حمایت اجتماعی واقعی، بیش  کهیدرحالچنین حمایتی دریافت شده است یا نه،    کهنیااز  

  که   یافراددارد.    مدتیطوالنیافته پیامدهای مثبت و  عنوان راهبردی سازشاست که در واقع گرفته است، تعریف شده است، به

 (.  18تر برخوردارند )های حل مسئله منطقیی باالتر بهره برده از سبکتر از حمایت اجتماع به دلیل تعامالت سازنده

انسان نیازهای  باالیی برخوردار است1986)   17برتون  16مدل  اهمیت  از  انسان  نیازهای  الگوی  استدالل می.  ( در زمینه  کند  او 

یک فرد )یکی از همسران( از نیازهای اساسی خود به هویت، امنیت، به رسمیت شناختن یا مشارکت برابر در زندگی    کهیوقت

برای برطرف کردن چنین تعارضی ضروری است .  ستاناپذیر نیز  دهد که اجتنابرخ می  بلندمدتزناشویی سلب شود، تعارض در  

زسازی روابط یا سیستم اجتماعی به شکلی صورت گیرد که نیازهای هر دو زوج  که نیازهای تهدیدآمیز شناسایی شود و متعاقباً با

شان بتوانند بهتر از  یکی از نیازهای اساسی  عنوانبهتوان گفت زوجین با دارا بودن حمایت اجتماعی  بنابراین می.  برطرف شود

  شده ادراکشود. دریافت حمایت اجتماعی  مند میتواند از این حمایت بهرهمواقع لزوم می  داند که درحل مشکالت برآید؛ چون می

(.  20عنوان یکی از عوامل اجتماعی اثر پذیرد و اثر بگذارد )(؛ بر خودکارآمدی به19تواند باعث افزایش میزان امیدواری شود )  می

 یراحتبههستند و    یعاشرتبرخوردارند، م   یترمطلوب  یفردنیب  یهاترند، از مهارتین اجتماع ین نسبت به افراد بدبیبافراد خوش 

پذیر فرد در  دهنده توانایی انعطافآوری نشانتاب  (. 21ند )یجاد نمایگر در اطراف خود اتیحما  ی ک شبکه اجتماع یتوانند  یم

آوری منابع  ها است. تابتنظیم سطوح کنترل در شرایط متفاوت و مقابله مؤثر و کارآمد در برخورد با عوامل فشارزا و چالش

 (. 22گیرد )ای و روابط اجتماعی مطلوب را در برمیبینی، راهبردهای مقابلهای انسان مانند خودپنداره، خوش مقابله

بینی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم آوری، خوشخودکارآمدی، امیدواری، تاب(  23پرور، قاسمی و مصاحبی )در پژوهش گل

ای گر مجموعه که نشان شناختیسرمایۀ روان( پیشنهاد کردند ساختار مرکزی 24بوری )زاد، باباپور و صو معنادار داشتند. زمانی

عنوان های تعارضی بهتواند در موقعیتدهد. این سالمت ارتقایافته می  تواند سالمت را ارتقا از منابع و سازوکارهای مناسب است می

های تعارضی و استفاده  کند و به فرد در غلبه بر موقعیت  های حل مسئله و حل تعارض عملای از توانایییک منبع و مجموعه

 های شناختی و اجتماعی کمک کند.  صحیح از توانایی

شوند،  دیگر صمیمی میکه دو نفر با یکناپذیر ارتباطات انسانی است. هنگامیبندی، »تعارض« یک جنبه اجتنابدر یک جمع

شوند  ها بارزتر میها یا تفاوتتری وجود دارد  که تعارض را تجربه کنند؛ چراکه در خالل یک ارتباط خصوصی، عادتاحتمال بیش

تواند  توانند آزاردهنده باشند. هرچند تعارض، برای رابطه زناشویی خطرناک نیست، چگونگی مواجهه همسران با آن میو می

خطرساز باشد. تعارض، نوعی کشمکش و درگیری است. وقتی برای یکی از همسران، انجام کار، گفتن حرف و یا داشتن فکر و  
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 نظراختالفیا    قهیسلاختالفمند باشد و برای دیگری چنین نباشد، همسران دچار  ای خاص، مهم و ارزش احساس در زمینه مسئله 

تواند پیامدی  دهد. ناتوانی در تحمل نظر یا سلیقه مخالف، میاط و فرآیند تفاهم را نشان میشوند و این، »تعارض« در ارتبمی

ای از الگوهای رفتاری بین زن و شوهر ایجاد کند که نتیجه آن خصومت و  فراتر از مشاجره ساده و گذرا داشته باشد و مجموعه

  شناختیسرمایۀ روان رسد  رویارویی با تعارض ضروری است. به نظر میهای الزم برای  روابط آشفته باشد. بنابراین دارا بودن مهارت

گذارد و همچنین رضامندی و حمایت  پذیرد و بر حل تعارض اثر میاثر می  شدهادراکاز رضامندی زوجین و حمایت اجتماعی  

گویی به  چه مرور شد پاسخآن هدف پژوهش حاضر با نگاهی بر رون یازااثر مستقیم نیز بر حل تعارض دارد.  شدهادراکاجتماعی 

 سؤال زیر بود: 

کننده حل تعارض  بینیشناختی پیشروانۀ  با میانجیگری سرمای  شده ادراکآیا رضامندی زناشویی و حمایت اجتماعی   -

 افراد متأهل هستند؟ 

 

 : روش پژوهش

پژوهش شامل   آماری  بود. جامعه  بنیادی  پژوهش  از نوع همبستگی و هدف  آزاد پژوهش توصیفی  افراد متأهل دانشگاه  تمام 

بودند. حجم    1397اسالمی واحدهای تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکز، تهران غرب، تهران شرق و علوم تحقیقات در سال  

و    کننده شرکت  7تعیین شد. با توجه به تعداد پارامترها به ازای هر پارامتر    ییابی معادالت ساختارنمونه بر اساس اصول مدل

  طور بهای  مرحله  2گیری تصادفی  نفر رسید. به روش نمونه  270نفر برآورد شد که با بیش برآورد به    245جم نمونه معادل  ح

نهایت    2تصادفی   تهران مرکز و در  انتخاب شدند. مالک  صورتبهنفر    270واحد علوم تحقیقات و  به  در دسترس  های ورود 

ها  های خروج از پژوهش عدم زندگی مشترک با شوهر، معلولیتدواج و مالکسال حداقل طول مدت از 2پژوهش شامل تأهل و 

د ابزارهای پژوهش  یا دارو در طول سال گذشته بود.  یدرمانروانهای شدید روانی و دریافت  های جسمانی مزمن، بیماری و بیماری

 عبارت بودند از:  

توسط زیمت، داهلم،    شدهادراکیت اجتماعی  حما  چندوجهیمقیاس  .  19شدهادراکحمایت اجتماعی    چندوجهیمقیاس  

دهی برای ارزیابی ادراک آزمودنی از کفایت منابع حمایت  ( ساخته شده، یک ابزار خودگزارش1988در سال )  20فارلی  زیمت و

=  1»گویه است که در یک طیف لیکرت از    12اجتماعی شامل خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی آزمودنی طراحی و شامل  

در پژوهش نصیری و عبدالملکی    عاملی تحلیل(. در ایران نتایج  25بندی شده است)= کامالً موافقم« رتبه7کامالً مخالفم« تا »

( از سه عامل حمایت خانواده، حمایت افراد مهم و حمایت دوستان حمایت کرد. نصیری و عبدالملکی برای این ابزار ضرایب  26)

های  مقیاسخردهگزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای    76/0تا    74/0ای از  آلفای کرونباخ را در دامنه

 به دست آمد.  70/0و  83/0، 72/0خانواده، دوستان و سایرین به ترتیب 

 10گویه    110ساخته شده، شامل    1387مقیاس رضامندی زوجیت توسط افروز در سال  مقیاس رضامندی زوجیت افروز.  

( روش  5( رفتارهای ارتباطی و اجتماعی؛  4( رفتارهای شخصی؛  3( رضایت زناشویی؛  2اندیشی همسران؛  ( مطلوب1اس  مقیخرده

  ۀ( نحو10( اوقات فراغت؛9( روش فرزندپروری؛  8( احساسات و رفتار مذهبی؛  7های اقتصادی؛  ( امور مالی و فعالیت6حل مسئله؛  

دهد.  مورد ارزیابی قرار می  0تا کامالً مخالفم=    1، مخالفم=2، موافقم=  3 موافقم=  ای از کامالًدرجه 4تعامل را در یک طیف لیکرت  

و همبستگی این ابزار را با پرسشنامه رضایت زناشویی    98/0زاده، فرزاد و افروز  برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  محبی، قاسم

(. در پژوهش حاضر ضریب  27گزارش کردند)  43/0برابر با    9198  21انریچ ساخته السون، مک کوبین، موکسن، الرسن و ویلسون

برای   کرونباخ  و    اندیشی مطلوبهای  مقیاسخردهآلفای  ارتباطی  رفتارهای  شخصی،  رفتارهای  زناشویی،  رضایت  همسران، 
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امل به ترتیب  اجتماعی، روش حل مسئله، مسائل اقتصادی، احساسات و رفتار مذهبی، روش فرزندپروری، اوقات فراغت و نحوه تع

 به دست آمد.  81/0و  75/0، 79/0، 69/0، 73/0، 63/0، 82/0، 85/0، 76/0، 83/0

 4( ساخته شد و  2007ای توسط لوتانز و همکاران در سال )گویه  24پرسشنامه    این  :22شناختیسرمایۀ روان  ۀ پرسشنام 

،  1ای کامالً مخالفم=  درجه 6بینی در طیف لیکرت  و خوش   یآورتاب  ،یامیدوار  ،یخودکارامد  مقیاسخردهدارد.    مقیاسخرده

صرامی فروشانی  .  (28)  شودارزیابی می  6تا کامالً موافقم=    ،5، موافقم=  4موافقم=    ی، تا حدود3مخالفم=    یتا حدود ،2مخالفم=  

  عاملی تحلیلردند و با استفاده از  گزارش ک  89/0تا    85/0ای از  و همکاران نیز برای این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه

(. در پژوهش  29)  بینی و خودکارآمدی دست یافتندآوری، خوشبه چهار عامل مجزای امید، تاب  شناختیسرمایۀ روانپرسشنامه  

  72/0،  74/0،  78/0به ترتیب    بینیخوشو    آوریتابهای خودکارامدی، امیدواری،  مقیاسخردهحاضر ضریب آلفای کرونباخ برای  

 به دست آمد.   75/0و 

  مقیاسخرده   10گویه و    40ساخته شد و شامل    1997در سال    24کلالناین پرسشنامه توسط مک  :23پرسشنامه حل تعارض

  ،سود متقابل   ، تمرکز بر آینده  ،ایجاد رابطه مثبت  ، توجه به نیازها  ،شفافیت  ، فضا و موقعیت  ،تعارض امر طبیعی  مقیاسخردهاست.  

ارزیابی میدرجه  5کاری در طیف لیکرت  ایجاد توافق و مالحظه   ،گذاریهدف از تقریباً هرگز تا تقریباً همیشه  (.  30شود )ای 

  لی عامتحلیلعاملی این پرسشنامه را با استفاده از    10و ساختار    83/0اکرمی و احمدوند  برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  

های تعارض امر طبیعی، فضا و موقعیت، شفافیت،  مقیاسخرده(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای  31تأیید کردند)

،  66/0،  62/0،  64/0کاری  گذاری، ایجاد توافق و مالحظهتوجه به نیازها، ایجاد رابطه مثبت، تمرکز بر آینده، سود متقابل، هدف

 به دست آمد.  64/0و   61/0، 55/0، 63/0، 57/0، 59/0، 62/0

دانشگاه حراست  با  هماهنگی  از  به پس  مراجعه  با  که  صورت  بدین  شدند  پژوهش  وارد  همکاری  به  داوطلب  دانشجویان  ها 

ها خودداری کنند.  شد در صورت عدم تمایل به همکاری از دریافت پرسشنامهها از دانشجویان خواسته میهای دانشگاهمحوطه 

ها هر یک به تنهایی و به دور از دیگران ضیحاتی درباره اهداف پژوهش به دانشجویان و چگونگی تکمیل پرسشنامه پس از ارائه تو

های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و جهت ها از روشدر این پژوهش جهت توصیف داده ها پاسخ دادند.  به آن 

ها استفاده  یابی معادالت ساختاری به شرط برقراری پیش فرضباطی نظیر مدلهای آمار استنهای پژوهش از روشآزمون فرضیه 

 شد.  

 :هایافته

درصد( از شرکت کنندگان    7نفر )  19  درصد( دیگر مرد بودند.   50نفر )  135درصد( از شرکت کنندگان زن و    50نفر )  135

  40تا  36درصد(  5/18نفر ) 50سال،  35تا  31درصد(  9/21نفر) 59سال،  30تا  26درصد(   5/31نفر ) 85سال،  25کمتر از 

نفر   184سال و    5درصد( از شرکت کنندگان کمتر از    9/31نفر )  86سال داشتند.    46درصد(  باالتر از    1/21نفر )  57سال و  

درصد( از شرکت   7نفر ) 19سال سابقه زندگی مشترک با همسر خود داشتند. میزان تحصیالت  6رصد( دیگر بیشتر از د 1/68)

 درصد( دکتری بود.  9/1نفر )  5درصد( فوق لیسانس و  7/13نفر ) 37درصد( لیسانس،   4/77نفر ) 209کنندگان دیپلم، 
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 تحمل متغیرهای پژوهش  بیانس و ضری، عامل تورم واری، چولگیدگی. کش1جدول  

Table 1. Kurtosis, skewness, inflation variance and tolerance factor of research 

variables 

 ی دگیکش یچولگ ریمتغ
ب یضر

 تحمل 

تورم 

 انس یوار

زناشویی      - رضامندی 

 همسر اندیشیمطلوب
534/0- 600/1 279/0 586/3 

زناشویی   رضایت     -رضامندی 

 زناشویی
656/0 - 416/1 258/0 879/3 

رفتارهای     - رضامندی زناشویی  

 شخصی
024/0- 672/0 444/0 250/2 

رفتارهای     - رضامندی زناشویی  

 اجتماعی
020/0- 352/1 216/0 635/4 

زناشویی   حل     - رضامندی 

 مسئله 
171/0 261/0 537/0 862/1 

مسائل      - رضامندی زناشویی  

 اقتصادی
352/0- 387/1 384/0 607/2 

زناشویی       -رضامندی 

 احساسات و مذهب
125/0 306/1 367/0 724/2 

زناشویی       -رضامندی 

 فرزندپروری
233/0- 477/1 286/0 493/3 

زناشویی   اقات      - رضامندی 

 فراغت
364/0- 271/1 275/0 639/3 

زناشویی   نحوه      - رضامندی 

 تعامل 
457/0- 471/1 217/0 613/4 

 478/2 408/0 876/0 -207/1 خانواده -حمایت اجتماعی

 549/1 645/0 359/1 -285/1 دوستان -حمایت اجتماعی

 487/2 402/0 113/1 -145/1 سایرین -حمایت اجتماعی

روان    - شناختیسرمایۀ 

 خودکارآمدی 
405/0- 473/0 562/0 780/1 

روان    - شناختیسرمایۀ 

 امیدواری 
140/0- 030/0- 476/0 100/2 

روان    - شناختیسرمایۀ 

  آوریتاب
059/0 076/0- 498/0 007/2 
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روان    - شناختیسرمایۀ 

 بینیخوش 
112/0- 608/0 483/0 070/2 

تعارض امر   -حل تعارض

 طبیعی 
081/0- 110/0- 

متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 412/0 -407/0 فضا و موقعیت  -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 -032/0 -055/0 شفافیت   -تعارضحل 
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 -131/0 -276/0 توجه به نیازها    -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

ایجاد رابطه    -حل تعارض

 مثبت 
419/0- 440/0 

متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 620/0 322/0 تمرکز بر آینده    -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 611/0 -165/0 سود متقابل   -تعارضحل 
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 030/0 008/0 هدف گذاری    -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 327/0 190/0 ایجاد توافق   -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

 010/0 -225/0 مالحظه کاری   -حل تعارض
متغیر 

 مالک 

متغیر 

 مالک 

  

و    یمربوط به چولگ  یتوزیع داده های تک متغیری در پژوهش حاضر نرمال است، زیرا که شاخص هادهد  نشان می  1جدول  

نیست. همچنین ارزیابی مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس    ±  2چ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدود  یه  یدگیکش

واریانس  نشان می تورم  و  زیرا که ضریب تحمل  است.  برقرار  بین  پیش  متغیرهای  بین  در  بودن  مفروضه هم خطی  که  دهد 

 بود.  10و کوچک تر از  1/0متغیرهای پیش بین به ترتیب بزرگتر از 

پژوهش حاضر حاضر   اندازه گیری  به وسیله نشانگرهای  چندر مدل  زناشویی  بود که متغیر مکنون رضامندی  ین فرض شده 

و   اندیشیمطلوب احساسات  اقتصادی،  مسائل  مسئله،  حل  اجتماعی،  رفتارهای  شخصی،  رفتارهای  زناشویی،  رضایت  همسر، 

و   مذهب، فراغت  اقات  اجتماعی   فرزندپروری،   متغیر مکنون حمایت  تعامل،  وسیل  شده ادراکنحوه  نشانگرهای حمایت  به  ه 

به وسیله نشانگرهای خودکارآمدی، امیدواری،   شناختیسرمایۀ روان خانواده، حمایت دوستان و حمایت سایرین، متغیرمکنون  

و متغیر مکنون حل تعارض به وسیله نشانگرهای تعارض امر طبیعی، فضا و موقعیت، شفافیت، فضا و    بینیخوش و    آوریتاب
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سنجیده   ایجاد رابطه مثبت، تمرکز بر آینده، سود متقابل، هدف گذاری، ایجاد توافق، مالحظه کاری  موقعیت توجه به نیازها،

 شده برازش دارد؟ شود. حال سؤال این بود که آیا مدل اندازه گیری پژوهش با داده های گردآوریمی

   

 . شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده 2جدول  

Table 2. Fitness indices of the initial and modified measurement model 

RMSE

A 
AGF

I 
GFI CFI 

(/df 

2 ) 

2 
 شاخص های برازندگی 

072/0 837 /

0 

875 /

0 

908 /

0 

29/2 82/7

28 

  مدل اندازه گیری اولیه 

064/0 856/0 
891 /

0 

922 /

0 
10/2 

69/6

63 

موقعیت  اصالح اول)کوواریانس بین نشانگرهای فضا و 

  و شفافیت( 

058/0 864/0 
905 /

0 

930 /

0 
98/1 

74/6

24 

اصالح دوم)کوواریانس بین نشانگرهای شفافیت و  

  (ایجاد رابطه مثبت

08/0> 85/0

< 

90/0

< 

90/0

< 

>5 05/0

< 

 نقاط برش قابل قبول

 

دهد مدل  دهد بعد از دو مرحله اصاالح مدل اندازه گیری، در نهایت شااخص هایی به دسات آمد که نشاان مینشاان می 2جدول  

شااااخص های برازندگی حاصااال از    بر اسااااسبدین ترتیب اندازه گیری با داده های گردآوری شاااده برازش قابل قبول دارد. 

گیری شاد که متغیرهای مشااهده شاده از توان الزم برای  تاییدی در ارزیابی مدل اندازه گیری پژوهش چنین نتیجه  عاملیتحلیل

 اندازه گیری متغیرهای مکنون متناظر خود برخوردارند.

 ی دییتأ  عاملیتحلیلپژوهش در   یریمدل اندازه گ ی. پارامترها 3جدول  

Table 3. Parameters of research measurement model in confirmatory factor analysis 
 β SE C.R گرنشان -ر مکنونیمتغ

 **25/30 033/0 835/0 همسر  اندیشیمطلوب  -رضامندی زناشویی  

 **34/36 025/0 859/0 رضایت زناشویی  -رضامندی زناشویی  

 **8/71 080/0 697/0 رفتارهای شخصی  -رضامندی زناشویی  

 **37/25 024/0 894/0 رفتارهای اجتماعی  -زناشویی  رضامندی 

 **12/56 050/0 628/0 حل مسئله  -رضامندی زناشویی  

 **17/16 044/0 755/0 مسائل اقتصادی   -رضامندی زناشویی  

 **24/90 032/0 797/0 احساسات و مذهب    -رضامندی زناشویی  

 **25/21 033/0 832/0 فرزندپروری   -رضامندی زناشویی  

 **35/58 024/0 854/0 اقات فراغت   -رضامندی زناشویی  
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 **44/25 020/0 885/0 نحوه تعامل   -رضامندی زناشویی  

 **14/84 057/0 846/0 خانواده -حمایت اجتماعی

 **9/02 065/0 585/0 دوستان -حمایت اجتماعی

 **17/51 048/0 840/0 سایرین -حمایت اجتماعی

 **9/13 069/0 630/0 خودکارآمدی  -شناختیروان سرمایۀ 

 **23/41 034/0 796/0 امیدواری  -شناختیسرمایۀ روان 

 **12/87 055/0 708/0  آوریتاب -شناختیسرمایۀ روان 

 **17/20 044/0 757/0 بینیخوش -شناختیسرمایۀ روان 

 **10/31 054/0 557/0 تعارض امر طبیعی   -حل تعارض

 **5/36 073/0 392/0 فضا و موقعیت  -تعارضحل 

 **9/10 058/0 528/0 شفافیت   -حل تعارض

 **7/16 064/0 458/0 توجه به نیازها    -حل تعارض

 **8/57 058/0 497/0 ایجاد رابطه مثبت    -حل تعارض

 **11/47 051/0 585/0 تمرکز بر آینده    -حل تعارض

 **6/56 069/0 453/0 سود متقابل   -حل تعارض

 **18/31 039/0 714/0 هدف گذاری    -حل تعارض

 **12/30 050/0 615/0 ایجاد توافق   -حل تعارض

 **21/47 036/0 773/0 مالحظه کاری   -حل تعارض

                                       01/0  <**P     

دهد همه متغیرهای مشاهده شده به صورت قابل قبول و معنادار متغیر مکنون متناظر خود را اندازه گیری نشان می  3جدول  

 کند.  می

 

و حل تعارض   شناختیسرمایۀ روان،  شدهادراک. ضرایب مسیر بین رضامندی زناشویی، حمایت اجتماعی 4جدول  

 در همسران

Table 4. Path coefficients between marital satisfaction, perceived social support, 

psychological capital and conflict resolution in spouses 
 b SE β t پیش بین   ی رهایمتغ

 **3/097 462/0 082/0 254/0 حل تعارضشناختیسرمایۀ روان ضریب مسیر مستقیم 

 **4/32 411/0 103/0 444/0 شناختیسرمایۀ رواناجتماعیضریب مسیر مستقیم حمایت 

 *2/45 321/0 089/0 218/0 شناختیسرمایۀ روان ضریب مسیر مستقیم رضامندی زناشویی

61/1 134/0 049/0 079/0 حل تعارض   ضریب مسیر مستقیم حمایت اجتماعی  

 *2/06 187/0 034/0 070/0 حل تعارض ضریب مسیر مستقیم رضامندی زناشویی

 **3/05 190/0 037/0 113/0 حل تعارض  ضریب مسیر غیرمستقیم حمایت اجتماعی

http://journals.iau-astara.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.2.8.3


زنان  ییزناشو تیمیصمبر  یرفتار_یشناخت یدرمانمدار و زوج  جانی ه یدرمانزوج   یاثربخش سهیقام  

 *2/20 148/0 025/0 055/0 حل تعارض ضریب مسیر غیرمستقیم رضامندی زناشویی

 **3/91 323/0 049/0 192/0 حل تعارض   ضریب مسیر کل حمایت اجتماعی 

 **3/13 336/0 040/0 125/0 تعارض حل ضریب مسیر کل رضامندی زناشویی

01/0> P**   05/0و> P * 

،  P<01/0)معنادار است    0/ 01حل تعارض مثبت و در سطح  و    شناختیسرمایۀ روانبین  دهد که ضریب مسیر  نشان می  4جدول  

462/0=β به صورت مثبت و معنادار حل تعارض را در افراد متأهل    شناختیسرمایۀ روان گیری شد که  (. براین اساس چنین نتیجه

حل تعارض مثبت  رضامندی زناشویی و بین کند. ضریب مسیر کل )مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم( بینی میپیش

گیری شد که همسان همسری به صورت مثبت (. براین اساس چنین نتیجه P  ،336/0=β<01/0)معنادار است   01/0و در سطح  

حل تعارض  و    شدهادراکحمایت اجتماعی  بین  کند. ضریب مسیر کل  بینی میو معنادار حل تعارض را در افراد متأهل پیش

  شده ادراکاجتماعی  گیری شد که حمایت  (. براین اساس چنین نتیجهP  ،323/0=β<01/0)معنادار است    01/0مثبت و در سطح  

  کند. ضریب مسیر غیرمستقیم بین رضامندی زناشویی و بینی میبه صورت مثبت و معنادار حل تعارض را در افراد متأهل پیش

سطح   در  و  مثبت  تعارض  است    05/0حل  نتیجه P  ،148/0=β<05/0)معنادار  چنین  اساس  براین  که  (.  شد  سرمایۀ  گیری 

کند. ضریب  ادار رابطه بین رضامندی زناشویی و حل تعارض را در افراد متأهل میانجیگری میبه صورت مثبت و معن  شناختیروان 

(. P  ،190/0=β<01/0)معنادار است    01/0حل تعارض مثبت و در سطح    و  شدهادراکمسیر غیرمستقیم بین حمایت اجتماعی  

  شدهادراکعنادار رابطه بین حمایت اجتماعی به صورت مثبت و م شناختیسرمایۀ روانگیری شد که براین اساس، چنین نتیجه

 کند. و حل تعارض را در افراد متأهل میانجیگری می

 

 . مدل ساختاری پژوهش1شکل  

Figure 1. Structural model of research 
و برای   42/0های چندگانه برای متغیر حل تعارض برابر با  شود مجموع مجذور همبستگیهمچنان که در شکل فوق مالحظه می

، رضامندی  شده ادراکبه دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که حمایت اجتماعی    34/0برابر با    شناختیسرمایۀ روانمتغیر  

ان چنین گفت که حمایت  توکنند. همچنین میدرصد از واریانس حل تعارض را تبیین می  42  شناختیسرمایۀ روانزناشویی و  

 کند. را در افراد متأهل تبیین می شناختیسرمایۀ رواندرصد از واریانس  34و رضامندی زناشویی  شدهادراکاجتماعی 
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 : گیریبحث و نتیجه

به صورت مثبت و معنادار رابطه بین رضامندی زناشویی و حل تعارض را در    شناختیسرمایۀ رواننتایج پژوهش حاضر نشان داد  

و حل    شدهادراکبه صورت مثبت و معنادار رابطه بین حمایت اجتماعی    شناختیسرمایۀ روان کند.  افراد متأهل میانجیگری می

 کند.  تعارض را در افراد متأهل میانجیگری می

تبیین نقش میانجیگر   باید گفت    ناختیشسرمایۀ روان در  افراد متأهل  را در  زناشویی و حل تعارض  رابطه بین رضامندی  در 

ای از منابع و ذخایر ارزشمندی که به صورت ذاتی و زوجین رضامند از میزان باالی سرمایه اجتماعی برخوردارند یعنی مجموعه 

جامعه وجود دارد. سرمایه اجتماعی زوجین نیز  های نخستین، ثانوی و در سازمان اجتماعی  نهفته در ذات روابط اجتماعی گروه

ها، همگرایی  با فراهم آوردن احساس امنیت و نظام اخالقی، ارزشی و هنجاری مشترک، افزایش تعاون و همکاری در بین آن

ها  ای آنهمندیدهد و در نهایت باعث ارتقای توان کند و رضامندی زناشویی را افزایش میها را تقویت میذهنی و همبستگی آن 

 دهد.  زوجین را ارتقا می شناختیسرمایۀ روانصورت ( و بدین32دهد )ها را افزایش میشود و احتمال موفقیت آنمی

عنوان یک منبع روانی  زا شوند، بهدر صورتی که بتوانند به اندازه کافی موجب غلبه بر عوامل تنش  شناختیسرمایۀ روانهای  مؤلفه 

صورت اصولی توانند موجب شوند تا افراد بهدهند مینی روانی افراد را به مسیری مثبت و سازنده سوق میمند که نیرو و تواارزش 

با طیف متنوعی از متغیرهای رفتاری،   شناختیسرمایۀ روان های  که هر یک از مؤلفه های تعارض مقابله کرده؛ همچنانبا نشانه

ا تعالی  و  رشد  برای  که  شناختی  و  هیجانی  مثبتعملکردی،  اثر  دارای  هستند،  ضروری  )انسان  با  23ند  زوجین  سرمایۀ  (. 

ت گرفته، تالش  ئها نشهای شخصیتی و ارزشی آنشان که از همسانی ویژگیباال برای رسیدن به اهداف مشترک  شناختیروان 

اهداف آنفراوانی می بر سر  موانعی  با  رویارویی  ثابتتاببینانه و  گیرند، خوشها قرار میکنند، در  سرمایۀ  قدم هستند.  آورانه 

های  آورد و به فرد در غلبه بر موقعیتهای حل مسئله و حل تعارض را برای فرد فراهم میای از تواناییمجموعه   شناختیروان 

وردارند، پایینی برخ  شناختیسرمایۀ روان کند. افرادی که از  های شناختی و اجتماعی کمک میتعارضی و استفاده صحیح از توانایی

پذیری به راهبردهای  واسطه عدم برخورداری از امیدواری و انعطافهای روزمره زندگی، بهبه هنگام برخورد با مشکل و تعارض

 (.  24چسبند )ها میسفت و سخت خود در تعارض

کند،  دهد و مجهزشان میها انرژی میکند. امید به انسانامید، نیرویی هیجانی است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت می

ها  توانند به آنهایی که میمنابع حمایتی و پایگاه  عنوانبهزوجین به دیگران    کند های روزمره عمل میآسانی برای کار و فعالیتبه

شوند و به موانع میرو شوند سازگار  ها روبهشان با آنهایی که ممکن است در زندگیراحتی با چالشنگرند و بهتکیه نمایند می

گزینی اشاره دارد که در آن معموالً پیامدهای مثبت موردانتظارند. اگر ادراکات  بینی به جهت. خوش(19)نگرند  بینانه میخوش 

بینانه و امیدوارانه، حتی کاذب، در مورد آینده  عادی انسان با یک مفهوم مثبت از خود و از کنترل شخصی و یک دیدگاه خوش

زا و تهدیدزای زندگی،  تنها در اداره جزر و مد زندگی روزانه، بلکه در کنار آمدن و مقابله مؤثر با حوادث بسیار تنش، نههمراه شود

(، توانایی عبور از 34)های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار  آوری یکی از سازهتاب(.  33کند )به افراد کمک می

زدشواری  شرایط  بر  غلبه  و  )ها  شرایط  35ندگی  برابر  در  مثبت  شیوه  به  رشد  و  سازگاری  پویای  فرایند  و  بازگشت  قدرت   ،)

آمیز با اختالالت و حفظ نشاط و  (، ظرفیت یک سیستم پویا برای سازگاری موفقیت36)  تهدیدکننده و توانایی ترمیم خویشتن  

اصالح  ناخوشایند و سازوکار خود  با رویدادهای  مواجهه  روانی در  آوری مدل خطی  (. تاب37گری تعریف شده است )سالمت 

فوریتساده با  تعامل  معنوی،  و  روانی  بیولوژیکی،  مراحل هماهنگی  میان  از  باید  فرد  آن  اساس  بر  که  است  زندگی،  ای  های 
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آوری به افراد  . تابدکنآورانه، برگشت به تعادل یا فقدان عبور میها، آمادگی و انتخاب برای انسجام مجدد به صورتی تابتخریب 

   (.38نشینی، بتوانند سازگار شوند و کارکرد قبلی خود را بازیابند )کند در پی بروز شرایط پر خطر یا پس از عقبکمک می

دهند،  تنها در برابر مشکالت مقاومت و پشتکار به خرج میباال نه  شناختیسرمایۀ روانها نشان داده افراد دارای  مطالعات خانواده

جویی و به مرحله اجرا  تری را برای حل مشکالت پیهای سازندهشناختی مثبت اغلب راه حل  - لکه به دلیل تسلط فضای عاطفیب

)درمی یک جمع(.  39آورند  بهدر  کنترل شخصی در حوادث،  مثبت،  تخیل  و سازگاری،  رضامندی  مهارتبندی،  ها،  کارگیری 

های  منجر به حل مشکالت در زندگی خانوادگی و زناشویی زوجین بلکه افزایش شیوهتنها  شایستگی و حل مسئله احتماالً نه

 شود.مثبت حل تعارض می

و حل تعارض را در افراد متأهل باید    شدهادراکدر رابطه بین حمایت اجتماعی    شناختیسرمایۀ روان در تبیین نقش میانجیگر  

کنند که این ارزش های مشترک اجتماعی را خلق میامرئی با هم ارزش های مرئی و نای از شبکههمسران از طریق مجموعه گفت  

گری، اعتماد و  توان با هنجارهایی نظیر حمایت های مشترک اجتماعی را میسرمایه در نظر گرفت. این ارزش   عنوانبه توان را می

ماد و مشارکت را به دنبال خواهد داشت و  باشد، افزایش اعت  برخوردارای که از سرمایه اجتماعی باالیی  مشارکت سنجید. خانواده

افزایش این ابعاد باعث بهبود روابط و اعتماد بین همسران خواهد شد. حس امنیت، نزدیکی و اعتماد حاکم بر روابط زوجین به  

دهد  می  دهنده را نشانتوان گفت حمایت اجتماعی یک اثر تقلیلبنابراین میشود  ها منتهی میصمیمیت و رضایت بیشتر بین آن 

کند.  ها کمک میکننده است و به حل تعارض سازنده آنکه عمدتاً زمانی که همسران با استرس زیادی مواجه هستند، محافظت

اند که حمایت اجتماعی یک عامل اساسی از مدل جامع استرس و مقابله  ، پژوهشگران چنین پیشنهاد کردهمقابله کردندر زمینه  

ها در کنار آمدن مفید و حل تعارض کمک  فردی میان همسران به آن بحران و اختالفات بین  کردن است که در مواقع تنش و

 کند. می

دویتچ تمایل به مشارکت طرفین در حل تعارض که از میزان رضامندی زناشویی    نظریه حل تعارض مشارکت و رقابت  بر اساس

هاست باعث  های بالقوه آنزوجین و سرمایه  شدهادراکهای  حمایت گیرد و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله  ت میئها نشآن 

  - شود. از طرف دیگر، رویکرد رقابتی منجر به نتایج بردمنجر می  وفصلحلهای متقابل برای  ایجاد جو اعتماد و درنهایت به گزینه

های  شود. سبکاً مخرب تلقی میبین طرفین دارد و عموم  یاعتمادیب شود. این رویکرد تمایل به تشدید خصومت و  باخت می

افراد برای حل اختالفات و گیری در کنار آمدن با تنش باعث میای ناکارآمد مانند خصومت، واکنش و گوشهمقابله این  شود 

نگیرند و با فرار و اجتناب از مشکالت به سستی روابط خود   به کارشان راهبرد مناسبی  های زناشوییتعارضات خود در تعامل

ن بزنند و باعث کاهش اعتماد همسر و کیفیت زندگی زناشویی و به ناامیدی نسبت به آینده و بدبینی، ناکارآمدی و عدم  دام

ها گردند؛ اما حمایت همسران از یکدیگر در کنار آمدن با تنش احتماالً منجر به خودکارآمدی،  آوری در یکی یا هر دو زوجتاب

 (.  40شود )ب مثبت در روابط زناشویی میبینی و تجارآوری خوش امیدواری، تاب

حل تعارض در افراد زوجین رضایتمند   یهان کنندهیبشین پ یتری از قو  یکی  عنوانبه  شناختیسرمایۀ روانو    یت اجتماع یحما

که هر    یاست. به صورت  شناختیسرمایۀ روانکم زوجین نارضایتمند از حمایت اجتماعی و    یانگر برخورداریج بین نتایاست و هم

شتر است و از حل تعارض سازنده  یز بین  شناختیسرمایۀ روانزان  یباشد، م  ترگسترده فرد بهتر و    یت اجتماع یچه شبکه حما

  یکند و به اعضایم  یکارروغنهای خانواده را  رخ چ  شناختیسرمایۀ روانکنند. حمایت زوجین از یکدیگر و  بیشتری استفاده می

ن به ارمغان یزوج  یشناختی براه روانیآرامش و سکون حرکت کنند، آرامشی که حمایت و سرما  یسوبهدهد  یخانواده اجازه م

مطلوبمی به شکل  افزا  یآورد  زناشویباعث  رضایت  م   ییش  زوجیزوجین  سرما  ینیشود.  و  اجتماعی  از سطوح حمایت  ه  یکه 

 کنند.  یرا تجربه م یشتریب ییبرخوردارند، رضایت زناشو یشناختی باالترروان 
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از نارضایتی زناشویی و حل تعارض ناسازنده در همسران، دادن آگاهی و    که بهترین راه برای کمک به پیشگیریبا توجه به این

های رسمی و غیررسمی  توان از طریق آموزش ای مرتبط است، در این خصوص میمتغیرهای زمینهارتقاء درک افراد از شرایط و 

افراد و خانواده پیشگیری را در همسران مستعد به فروپاشی خانواده تسریع کرد و  مناسب و باالبردن سطح آگاهی  ها فرآیند 

و    شدهادراکمایه اجتماعی اعم از حمایت اجتماعی  نتایج حاضر نشان داد متغیرهای سرپیامدهای متعاقب آن را کاهش داد.  

های زوجین در  کنند؛ بنابراین از طریق افزایش مهارتبینی میحل تعارض را در همسران پیش  یخوببه  شناختیسرمایۀ روان 

ها  در آن   توان حل تعارض سازنده راها میبه آن   شناختیسرمایۀ روان فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای یکدیگر و آموزش  

 افزایش داد. 

 :پژوهش کاربرد

های  ، رضامندی زناشویی و سرمایهشدهادراکایجادکننده حمایت اجتماعی   عوامل بهتر شناخت به تواندمی بررسی این نتایج

 .کند کمک شناختی در حل تعارض زناشوییروان 

 :های پژوهشمحدودیت

است.   آن  تأثیر  میزان  و  عوامل  بین  ارتباط  دنبال  به  ماهیت  در  اگرچه  پژوهشی  مجموعه   هرحالبههر  یک  خود  بطن  در 

گیری رضامندی زناشویی استفاده شد که ممکن  هایی را خواهد داشت. در این پژوهش از ابزار خودگزارشی برای اندازه محدودیت

افراد   ناآگاهانه سعی  صورتبه است  و  ویژگی  آگاهانه  است  ممکن  باشند.  کرده  خود  دادن  جلوه  مطلوب  دموگرافیکی  در  های 

ها نداشت و در صورت کنترل مستلزم صرف زمان و  اقتصادی که پژوهشگر کنترلی بر آن  -ها مانند طبقه اجتماعیکنندهشرکت

گران آتی با انجام پژوهش کیفی با  شود که پژوهشبود، بر نتایج پژوهش حاضر اثر گذاشته باشند. پیشنهاد میهزینه بیشتر می

بپردازند.    یریکارگبه آن  بر  اثرگذار  دیگر  عوامل  شناسایی  و  زناشویی همسران  رضامندی  بررسی  به  عمیق  پیشنهاد  مصاحبه 

  اقتصادی متفاوت صورت گیرد. -شود پژوهش حاضر در افراد با طبقات اجتماعیمی

 : تضاد منافع

 دارند.  ارض منافع را اعالم مینویسندگان عدم وجود تع لهیوسنیبد

 : مالحظات اخالقی

 در این پژوهش مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 
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