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 چكيده

ن مساله تمرکز محقو بر ایویژه در بستر تعامالت زناشویی موجب شده تا ت کید روزافزون بر پیوند اخالق و روانشناسی به زمينه:

شویی های زناسنجش فضیلت هدف بامطالعة حاضر هدف:  پرداخت؟های اخالقی سازهمفاهیم سازی کمّیتوان به کند که آیا می

 -از نوع توصیفی  این پژوهش روش:است.  شدهانجامهای ایرانی ارزیابی آن در خانوادهو ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای 

، مت هلزن و مرد  712ی بر رواست که در چند مرحله پیمایشی  در دسترساز نوع  یریگنمونهروش  همبست ی و تحلیل عاملی بود.

 گانة شهر تهران اجرا شد. شرکتاز مناطو پنجنفر  218زن و مرد مت هل، و اجرای نهایی بر روی  011اجرای مقدماتی بر روی 

(، مقیاس بهزیستی 2112فرم کوتاه هیلز و آرگایل ) -(، مقیاس شادکامی آکسفورد 0188کنندگان مقیاس سنجش رابطه هندریك )

ی زناشویی هالتیفض ساختهمحقو( و مقیاس 0112(، مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز )2102ان )سازمان بهداشت جهانی بلوم و همکار

درصد از  21و تدبیر جمعاً  داشتمیحرنتایج نشان داد چهار عامل شامل سخاوت، بردباری،  ها:يافتهرا تکمیل کردند.  (0712)

نتایج همچنین نشان داد  بود. 21/1و  31/1، 31/1، 82/1به ترتیب  واریانس را تبیین کردند. قابلیت اعتماد هرکدام از این فاکتورها

ی ی شادکامی، رواندرستی و رضایت زناشویی درستی واگرای مطلوبهاسازهی زناشویی درستی هم رای مناسبی با هالتیفضمقیاس 

های سخاوت و بردباری تفاوت معناداری با (. نتایج همچنین نشان داد زنان و مردان در فضیلت>10/1pبا دلزدگی زناشویی دارد )

برای زوج ها  ای، بالینیهای مشاورهبرای برنامهاین مقیاس از درستی و قابلیت اعتماد خوبی   گيری:نتيجهیکدی ر داشتند. 

 تحلیل عاملیفضیلت زناشویی، اعتباریابی، ها:  كليد واژه. برخوردار است
 

Background: The increasing emphasis on the link between ethics and psychology, in the context of marital 

interactions, has led researcher of this field to concentrate on quantifying ethical constructs. Aims: The current 

study aimed to assess martial virtues and construct and validate a scale to evaluate these virtues in Iranian 

families. Method: The present research was a descriptive-correlational and factor analysis design. The 

sampling method was convenient which was performed in a number of survey stages on 302 married men and 

women, pilot implementation on 100 married men and women, and the final implementation on 298 people 

from five regions of the city of Tehran. Participants completed Hendrick relationship assessment scale (1988), 

Hills & Argyle (2002) oxford happiness scale-short form, Blom and et al WHO psychological well-being scale 

(2012), Pines marital burnout scale (1996),  and the researcher-made marital virtue scale (2017).                  

Results: Results showed that four factors including generosity, tolerance, guarding privacy, and tactics together 

explained 50% of the total variance. The reliability of each of these factors were 0/85, 0/70, 0/70 and 0/69, 

respectively. Also, results showed that the scale of marital virtues had an appropriate convergent validity with 

the constructs of happiness, well-being, and marital satisfaction as well as a favorable divergent validity with 

marital burnout (p<0/01). Results also showed that women and men had significant differences regarding the 

virtues of generosity and tolerance. Conclusions: this scale had an appropriate reliability and validity for use in 

clinical-counseling and research programs on the couple. Key words: Marital virtue, Validation, Factor analysis. 
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 مقدمه

ی ژگیوبه عنوان صفات پایدار مثبت شخصیتی از  هالتیفض

اصالحی برخوردارند و در شرایط بحرانی، موجب کاهش یا خنثی 

، 0شود )پترسون و سلی منبر فرد می تیسوءموقع راتیت ثنمودن 

یف تعر« شکلی از کمال» عنوانبه( فضیلت را 2112) 2(، فائورز2112

 ی روزانةهاتیفعالتا در هر یك از  دهدیمکه به فرد اجازه  کندیم

 به فضل ریشة از 7فضیلت خود سرانجامِ ارزشمندی را دنبال کند. واژة

بوده، شامل هرگونه  2برتری، برگرفته از مفهوم یونانی آرته معنی

ی اگونهبه دکنیمثابت فرد را قادر  طوربهی است که روانشناختفرآیند 

خود و جامعه حاصل شود فکر و عمل کند که مزایای آن برای 

-گرفته از دیدگاه(. این مفهوم نش ت2111، 2و اسنایدر کالوفمك)

، به رواندرستیهای افالطون و ارسطو در ت کید بر زندگی معطوف

 هایویژگی و کماالت است و به انهیگراکمالجستجوی معنا و عمل 

المی  اسیی اخالقِگرالتیفض. در نظریة کندیماشاره  انسانی برجستة

 صفات و اصلی یژگیو به رفتار یك ارزشمندی و بودندهیپسندنیز، 

ه گردد. در دیدگاکار برمی دهندةانجام منش بنیادین برگرفته از

 هوش ،2فارابی، فضائل در دودستة فضائل شخصی چون: عقل و خرد

ی اجتماعی چون هالتیفضعالی  و  درک ظرافت و ذکاوت، و

-جای می گیرند، ابن 01و سخاوت 1،  اعتدال8عدالت ،3شجاعت

اری(، دحکمت، عفت )خویشتن قسمرا برچهار  هالتیفضمسکویه 

شجاعت و عدالت دانسته، برای هر فضیلت فروعی قائل است )بهشتی، 

 (.0731ابوجعفری و فقیهی، 

، طور کلی( با هدف سنجش فضیلت به2112پترسون و سلی من )

 ن بوداییآیی چین، در تائوئیسم و کنفوسیوس هایبا مروری بر آیین

اسالم  و مسیحیت یهودی، باستان، یونان آسیا، جنوب در هندو و

صفت مثبت شخصیتی مبتنی بر  22پرداخته و به چند فضیلت عمده و 

 و ها دست یافتند. خرد و حکمت، دربرگیرندة وسعتاین فضیلت

 اوتقض و انسانی امور و زندگی شرایط مورد در دانش عموِ استثنایی

                                                           
1. Peterson & Seligman 
2 .Fowers 
3. Virtue 
4. AreteÂ 
5. Snyder & McCullough 
6. Wisdom 
7. Courage 
8. Justice 
9. Temperance 
10. Generosity 

و یا به عبارتی  ( 2111، 00کاربرد این دانش )کرامر عمیو در مورد

 «زندگی نامشخص اما مهم، مسائل مورد در و مشاوره خوب قضاوت»

( شجاعت را به سه 0113) 07(. پوتنام0111 ،02اسمیت و بالتس)است 

جات ن برای فیزیکی آسیب از ترس بر )غلبه 02فیزیکی قسم شجاعت

 تمامیّت هن ام مواجهه با )حفظ 02اخالقی خودیا دی ران(، شجاعت

آبرو( و  یا و خصوصی حریم شغل، دوستان،دادن دست از خطر

ت موقعی یا وکننده ناتوان بیماری یك )مقابله با 02روانی شجاعت

ر اساس ب هاپاداشکند. عدالت نیز به معنای توزیع مخرّب( تقسیم می

 دربرگیرندة مفهومو ( 0138 ،03والستر، والستر و برشید) شایست ی

ریف شده و انصاف تع بر تصمیمات مبتنی نیاز هن امی که یا برابری و

شود )پترسون و قلمداد می 08یدارشتنیخواعتدال دربرگیرندة نوعی 

  .(2112سلی من، 

ی روانشناسمفهوم فضیلت در روابط زناشویی با آثار اخیر در 

(. این 2111، 01)سلی من و سیکزنتمهالی کندیمارتباط پیدا  گرامثبت

محققان در سطوح فردی مطالعة صفاتی چون شجاعت، ظرفیت 

ی ی مدنهالتیفض، بخشودگی و در سطو جمعی بر داشتندوست

کنند. چارچوب ی ت کید میریپذتیمسئولی و روانهیمچون 

ی شده و زیرهیپا( 0118در رابطة زناشویی توسط فائورز ) هالتیفض

( عملیاتی گردیده 2113) 21هاکینز، بلنچارد، فاست و جن ینزتوسط 

ی هالتیفضمدلی از  ارائه( با 2113و همکاران ) نزیهاوکاست. 

یی چون وفاداری، انصاف و فداکاری برای کیفیت هاسازه برزناشویی 

( ازدواج به 2111رو، طبو نظر فائورز )، از ایناندنموده دیت کازدواج 

ة طواسبهی دربرگیرندة رواندرستی شخصی دی ر ارابطهعنوان 

یی چون دوستی، سخاوت، عدالت و وفاداری پرورش هالتیفض

چون شجاعت و اعتماد،  ییهالتیفض( 2110. فائورز )ابدییم

ت که زناشویی اس صمیمیت از مهربانی و بخشودگی بخشی صداقت،

ن صمیمیت بین زوجی دی ر فرآیندهای و اعتماد خودافشاگری، به

کرده و نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی دارد  کمك

11. Kramer 
12. Baltes & Smith 
13. Putnam 
14. Physical Courage 
15. Moral Courage 
16. Psychological Courage 
17. Walster, Walster & Bersheid 
18. Self-restraint  
19. Seligman & Csikszentmihalyi 
20 .Hawkins, Blanchard, Fawcett & Jenkins 
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در مطالعة  .(0712؛ مرادی، یزدانبخش و بساطی، 2112، 0)استیونس

پنج  2انصاف و نیکوکاری ،2، اعتدال، ثبات7( احتیاط2111) 2جفریز

 فضیلت دخیل در عشو کریمانه بین زوجین شناخته شده است. 

گی بست ی به روش زند آنهای ِمراتبسلسلهو سازمان  هالتیفض

را  محتوایی تواندیمفرد در فرهنگ دارد. این روش زندگی است که 

 کند. پیشینة ساخت ابزارهایی برای سنجش نقاط نیت مبرای فضیلت 

را گقوت شخصیتی برگرفته از فضیلت، به مطالعات روانشناسی مثبت

ندانی قدمت چها در زمینة تعامالت زوجین گردد. مطالعه فضیلتبرمی

ندارد. به دلیل حجم زیادی از مطالعاتی که بر اهمیت ارتباطات 

ید آزناشویی تاکنون صورت گرفته است، این سؤال اساسی پیش می

هایی از کیفیت زناشویی وجود دارد که در کنار ت کید که آیا شاخص

های الزم برای زناشویی رضایت بخش، بر بر رفتارها و مهارت

دار همسران ت کید نموده و از ظرفیت غنی سازی برای های پایویژگی

روابط مستمر و پویا در روابط برخوردار باشد )فوست، فوست، هاکینز 

های پایدار اخالقی که در کاهش (، شاخص2107، 2و یورگاسون

(. فائورز 0782کنند )سامانی، تعارضات زناشویی نقش عمده ایفا می

قوت  با برجسته کردن نقاط تواندیمی زناشویی هایابیارزمعتقد است 

کردن نقاط بهبود، فرصت گسترش اهداف همسران و مشخص

فضیلت زناشویی  کهنیامشترک را برای همسران فراهم سازد. 

قان برای محق زیبران  چالشموضوعی قابل سنجش است، موضوعی 

-شده برای سنجش فضیلتهای ساختهاین حوزه است. در بین مقیاس

د چن ی را ازصفات مثبت و نقاط قوت شخصیت( 0113)ها، کاولی 

نچه من آ»با استفاده از دو معیار اکتشافی جمالتی چون:  نامهفرهنگ

 021و بدین ترتیب  استخراج نمود« من چه باید انجام دهم؟»یا « باید....

( در توسعه 2111) 3کاولی، مارتین و جانسونصفت را استخراج نمود. 

 همدلی، عامل به چهار 8ودگزارشی فضیلتخ و اعتباریابی مقیاس

ه نتیجه گرفتند ک آنهاوقار و آرامش دست یافتند.  کاردانی و نظم،

 اخالقی یا رشد نه استدالل و شخصیت حاصل عملکرد فضیلت

( در ساخت  سیاهة نقاط 2112شناختی است. پترسون و سلی من )

گویه   221نقطة قوت شخصیتی در  22شامل  1عمل درها ارزشقوت 

                                                           
1. Stevens 
2. Jeffries 
3. Prudence 
4. Fortitude 
5. Charity 
6. Fawcett, Fawcett, Hawkins, & Yorgason 
7. Cawley, Martin, & Johnson 

 کنجکاوی، دانش )خالقیت، شامل خرد و هالتیفضطبقه از  2به 

 تکار،پش ی(؛ شجاعت )دلیری،شیاندمال یادگیری، به عشو قضاوت،

 اجتماعی(؛ عدالت )کار هوش محبت، صداقت(؛ انسانیت )عشو،

 ر،تدبی فروتنی، رهبری(؛ اعتدال )بخشودگی، انصاف، گروهی،

 مید،ا قدردانی، کمال، و زیبایی از (؛ و تعالی )قدردانیخودنظم جویی

شوارتز و  01یهاارزشطنز و معنویت( دست یافتند. در پرسشنامه 

یی چون قدرت، پیشرفت، لذت، چالش و هاارزش( 2112بوهنك )

یی و عدالت، خیرخواهی، سنت، گرایجهانی، خود رهبرتحریك، 

 شد. سازش و امنیت ارزیابی 

ی ی قوی زناشویهامؤلفهبسیاری از محققان در خصوص ارزیابی 

چون بخشودگی زناشویی )پوالرد، آندرسون، آندرسون و 

(، تعهد زناشویی )رُزبلت، 0781؛ سیف و بهاری، 0188، 00جنین س

( 0112، 02کین و برایان؛ استنلی، تراتن، مك0118مارتز و آگنیو، 

ی هااسیمق. تعداد بسیار محدودی از این اندساختهیی هااسیمق

برای  .پردازندیمی زناشویی هالتیفضی به ارزیابی همة خودگزارش

( شامل 2113هاکینز و همکاران )07ی زناشوییهالتیفضرخ نمونه، نیم

( )اشتیاق فرد برای از خود گذشتن هیگو 3سخاوت ) اسیمق خرده دو

ر رش و قدردانی( و دی به نفع همسر در بر گیرندة بخشودگی، پذی

و درک و  بودنمنصف( )توانایی شخص برای هیگو 2محوری )

همه  اسیمق خردهفداکاری برای رابطه( است. با این حال، دو 

( 2107. فوست و همکاران )ردیگینم بر دری زناشویی را هالتیفض

ی زناشویی در برنامة هالتیفضنیز در پژوهشی با هدف ارزیابی 

ی هالتیفضرخی از زناشویی و درمان زناشویی، با ارائة نیمآموزش 

ته، زناشویی پرداخ روابط در شدهی طراحارزیابی مقیاس  زناشویی به

ی، اهیگو 02ت ییدی، نشان دادند که نیمرخ  و اکتشافی با تحلیل عاملی

 هفضیلت ویژ دو هر یریگاندازهبرای  اعتماد قابل و کارآمد مقیاسی

 وییزناش آموزش یهابرنامهزناشویی است و قابل کاربرد در  کلی  و

یی رضا ،مهر خجستهدر پژوهش های داخلی  .درمان زناشویی است و

 فیمربوط به تکال یپرسشنامه مقدمات( با ساخت 0712ی )سودانو 

 ةژیو یاماده 22 اسیمق كی، یاز متون اسالمو استخراج  نیزوج

8. Virtues Scale 
9. Values in Action Inventory of Strengths 
10. Portrait Values Questionnaire 
11. Pollard, Anderson, Anderson & Jennings 
12. Stanley, Trathen, McCain, & Bryan 
13. Marital Virtues Profile 
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 ،«یجنس ا یعاطف تیمیصم» یهازنان، مشتمل بر پنج عامل به نام

 ،«ینید نیبه فرام یبندیپا»، «اسناد به همسر یِارتباط یهامهارت»

 27کوتاه  اسیمق كی( و «فداکاری - گذشت»و « خانه تیریمد»

 ،«یجنس -ی عاطف تیمیصم» عاملبر پنج  لان، مشتممرد ةژیو یاماده

 -ی نید نیبه فرام یبندیپا»، «اسناد به همسر یِارتباط یهامهارت»

« عارضحل ت یهاسبك»و  «یسرپرست-ی ریپذتیمسئول»، «مشارکت

 تهیه نمودند.   

دهد که تعداد بسیار محدودی از مروری بر این پیشینه نشان می

ه پردازد یا بمی هالتیفضی که به ارزیابی خودگزارشی هااسیمق

اشویی روابط زنشکل عام دیده شده است و یا آنهایی نیز که در بستر 

داخت بودن پرسشنامه و یا پر، به دلیل طوالنیدانساخته و پرداخته شده

خت کنند، از این رو، سابه یك فضیلت، کاربرد محدودتری پیدا می

ویی در ها در تعامالت زناشو اعتباریابی مقیاسی برای ارزیابی فضیلت

خت آن انمونة ایرانی متمرکز بر پیشینة اخالقی و مذهبی، ضرورت س

را بیشتر کرده، بنابراین، محقو درصدد است تا با هدف ساخت و 

پرسش  های زناشویی به ایناعتباریابی مقیاسی برای سنجش فضیلت

ها در روابط زناشویی کدامند و آیا مقیاس پاسخ دهد که فضیلت

 سنجی خوبی برخوردارست؟شده از خصوصیات روانساخته

 روش

 شامل چند گام به شرح ذیل است: این پژوهش

زن و مرد مت هل با استفاده  712: مطالعة پیمایشی بر روی 0گام 

 لطوبا دامنة  شهری در دسترس از نقاط مختلف ریگنمونهاز روش 

-73سال، دامنة سن ازدواج  02-22 یسن، دامنة 0-21ازدواج  مدت

 پاسخ بازنامة ، با استفاده از پرسش1-2و با دامنه تعداد فرزندان  02

ی اخالقی الزم برای آغاز و تداوم هایست یشا)کیفی( در خصوص 

 زندگی زناشویی؛ 

ی ی زناشویهالتیفض: مطالعة آرشیوی با هدف استخراج 2گام 

در زندگی  بودنمطلوبیی چون: هامالکدر منابع و متون با 

زناشویی، مبتنی بر اخالق، برخورداری از ارزش فرهن ی و جهانی، 

 2ی مختلف و احصاء هاتیموقعآن و بروز صفت در  وارهدتعا

فضیلت؛ سپس مشاوره با کارشناسان دینی، فلسفه خرده  22فضیلت و 

صفات  و هاارزش، هالتیفضتعلیم و تربیت و روانشناسی در خصوص 

 ؛لتیفض خرده 02فضیلت و  2مثبت شخصیتی احصاء شده و تقلیل به 

                                                           
1. World Health Organization-5 (WHO-5) 

آمده؛ اجرای دستهای بهفضیلتسازی برای خرده : گویه7گام 

در طیف لیکرت شش  گویه 012فرم اولیه مقیاس حاوی  مقدماتی

 20) 011( بر روی 2) کامالً موافقم( تا 0ی از کامالً مخالفم )ادرجه

زن( مت هل ساکن شهر تهران با میان ین و انحراف استاندارد  21مرد و 

سال و میان ین و  08-21ی در محدودة سن 32/77± 27/3سنی 

-به روش نمونه 21/01±12/8مدت ازدواج انحراف استاندارد طول

از مراکز و اماکن عمومی چون  و داوطلبانه در دسترسگیری 

ی ورزشی، بازار و مراکز خرید و هاباش اهی زیبایی، هاسالن

 ؛هاپارک

یا  71/1های نامطلوب دارای همبست ی زیر : حذف گویه2گام 

ای از درجهگویه با طیف لیکرت شش 23سقف و کف، تقلیل به اثر 

( و اجرای نهایی با هدف بررسی 2) کامالً موافقم( تا 0کامالً مخالفم )

مرد( مت هل با  022و  زن 022) 218ساختار عاملی مقیاس بر روی 

، میان ین و انحراف 22/71± 01/01میان ین و انحراف استاندارد سنی 

، و میان ین و انحراف 83/02±38/01ازدواج تاستاندارد طول مد

ی دردسترس ریگنمونهبه روش  83/27±08/2استاندارد سن ازدواج 

، بازار، پاساژها، هاپارکو داوطلبانه با مراجعه به مراکز عمومی چون 

 میادین شهر از مناطو مختلف شمال، مرکز، غرب و شرق شهر تهران.

 ابزار

ر ساخته در چهان مقیاس محقوهای زناشویی: ایمقیاس فضیلت

گویه  23گام مطالعة پیمایشی، آرشیوی، پایلوت و اجرای نهایی در 

ویی های اخالقی در رابطة زناشبه منظور ارزیابی فضیلت و شایست ی

فضیلت عمده شامل حکمت  و خرد، عدالت، شجاعت و اعتدال  2در 

و  یشیدوراند، دهیتفکر باز و قضاوت سنجفضیلت شامل  خرده 02و 

، یوفادار، انصاف، رتیغی، بردباری، رپذیتیمسئول، اطیاحت

ی، و همدل عشو، صداقتی، بخشودگ، شورتمو  مشارکت

در طیف  سخاوت، قناعت، عفتشناسی، و حو یقدردانی، فداکار

( ساخته 2( تا کامالً موافقم )0ای از کامالً مخالفم )درجه 2لیکرت 

 محاسبه شد.  10/1 این پژوهششد. ضریب آلفای کل مقیاس در 

: یك مقیاس 0شاخص رواندرستی سازمان بهداشت جهانی

سؤالی تنظیم شده توسط بلوم و همکاران  2دهی کوتاه خودگزارش

( است که میزان رواندرستی را طی دو هفتة گذشته بر اساس 2102)

)همیشه( اندازه می  2)هیچ وقت( تا  1ای از درجه 2طیف لیکرت 
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ای از صفر )فاقد خام پاسخ و از لحاظ نظری در محدوده گیرد. نمرة

گیرد، نمرات باالتر )حداکثر رواندرستی( قرار می 22رواندرستی( تا 

ة دهندتر نشاندهندة رواندرستی باالترست و نمرات پاییننشان

( ضریب 0712افسردگی است. در پژوهش دهشیری و موسوی )

 قابلیت اعتمادنیز  پژوهشاین محاسبه شد. در  81/1آلفای مقیاس 

 به دست آمد. 10/1مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

: مقیاس دلزدگی زناشویی ابزار 0مقیاس دلزدگی زناشویی

گیری درجة دلزدگی گویه بوده و برای اندازه 21خودسنجی دارای 

( طراحی گردیده و شامل 0112ها توسط پاینز )زناشویی در بین زوج

صلی خست ی جسمی )مثال احساس خست ی، سستی و سه جزء ا

داشتن اختالالت خواب( از پا افتادن عاطفی )احساس افسردگی، 

شی، ارزناامیدی، در دام افتادن( و از پا افتادن روانی )مثل احساس بی

ای از سرخوردگی و خشم به همسر( در طیف لیکرت هفت درجه

تجربه عبارت مورد  معرف عدم 0( است. سطو 3( تا همیشه )0هرگز )

معرف تجربه زیاد عبارت موردنظر است. ضریب آلفای  3نظر و سطو 

 این پژوهشدست آمد. در به 82/1( 0782مقیاس در پژوهش نویدی )

 به دست آمد.  12/1نیز ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 

فرم کوتاه: این پرسشنامه توسط  2پرسشنامه شادکامی آکسفورد

ای درجه 2گویه در طیف لیکرت  8( شامل 2112) 7هیلز و آرگایل

)کامالً  موافقم تا کامالً  مخالفم( تنظیم شده است. ضریب آلفای 

کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی در بین دانشجویان ایرانی، به 

گزارش شده است )نجفی، دهشیری، دبیری،  31/1و  11/1ترتیب

( 0717موسوی )(. در پژوهش دهشیری و 0710شیخی و جعفری، 

ای از زنان و مردان مت هل شهر تهران با استفاده از اعتبار آن در جامعه

در این پژوهش ضریب  دست آمد.به 22/1ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 32/1 آلفای کرونباخ مقیاس

: این مقیاس به منظور ارزیابی میزان 2مقیاس سنجش  رابطه

 2نزدیك توسط هندریك رضایت کلی افراد از رابطه صمیمی و

ای )رضایت کم تا گویه در طیف لیکرت پنج درجه3( شامل 0188)

( 2تا  0( یا میان ین )72تا  3رضایت باال( ساخته شده است. نمرة کل )

تواند برای تفسیر میزان رضایت از سؤالی می 3هر فرد در این مقیاس 

اال و رضایت بدهندة رابطه مورد استفاده قرار گیرد. نمرات باال نشان

                                                           
1. Couple Burnout Scale 
2. Oxford Happiness Questionnaire 
3. Hills & Argyle 

نمرات پایین حاکی از رضایت کم در روابط بین زوجین است. 

 10/1تا  82/1ضرایب همسانی درونی مقیاس در مطالعات مختلف بین 

نایت، کاسکا و ؛ رنشوا، مك0188گزارش شده است )هندریك، 

دهنده همسانی باالیی سؤاالت مقیاس در ( که نشان2101، 2بلیس

رابطه صمیمی است. همسانی درونی این گیری رضایت از اندازه

گزارش شده است، همچنین  88/1مقیاس در نمونه ایرانی برابر با 

هم رای مقیاس از طریو همبست ی با نمرات مقیاس رضایت  درستی

زناشویی کانزاس در حد مناسبی گزارش شده است )دهشیری و 

 81/1، آلفای کرونباخ این مقیاس این پژوهش(. در 0712موسوی، 

 بدست آمد. 

ژوهش های پگویی به پرسشها و پاسخبرای تجزیه و تحلیل داده

از میان ین و انحراف استاندارد،  SPSS-22با استفاده از نرم افزار 

 همبست ی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

 هايافته

 : اجرای پیمایشی0مرحله 

زن و مرد مت هل  712با پرسش باز بر روی  نتایج اجرای پیمایشی

خُلو، اعتماد، های اخالقی چون صبر، حسننشان داد شایست ی

صداقت، عطوفت، گذشت و فداکاری، نظم، عشو و عالقه به ترتیب 

های اخالقی چون احترام، قناعت، با بیشترین فراوانی و ویژگی

های ویژگی ترین فراوانیبودن، وفاداری و درک باال با کممنطقی

 اخالقیِ ضروری برای ادامه و ثبات زندگی زناشویی گزارش شدند.

 : مطالعة آرشیوی2مرحله 

ای استفاده در این پژوهش جهت ساخت مقیاس از روش نظریه

کند محتوای آن را شده است. در این راستا، سازنده آزمون سعی می

ابراین بنای انتخاب کند که با نظریه مذکور همساز باشد. به گونه

 مراحل ساخت مقیاس بدین صورت بوده است:

ی ها و تحقیقات قبلهای موجود در نظریهتعریف ابعاد و مؤلفه -0

بودن در زندگی زناشویی، هایی چون خوب و مطلوببا توجه مالک

مبتنی بر اخالق بودن، برخورداری از ارزش جهانی و هم انی، 

های متعدد و در موقعیتبودن آن و بروز صفت واره و ملکه عادت

 مختلف.

4. Relationship Assessment scale 
5. Hendrick 
6. Renshaw, McKnight, Caska, & Blais 
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تهیه و طراحی سؤاالت و عباراتی که بتوانند هر بعد را از  -2

 جوانب مختلف مورد سنجش قرار دهند.

گذاری در هر سؤال و مجموع کل سؤاالت تعیین شیوه نمره -7

 مقیاس.

سنجی و تحلیل آماری جهت دستیابی های روانطراحی روش -2

 به اهداف پژوهش.

 سنجی آنها )تحلیلهای روانل سؤاالت و برآورد ویژگیتحلی -2

(. از 0782و اعتبار( )آلن و ین ترجمه دالور،  قابلیت اعتمادنیز عامل، 

این رو، با مروری بر منابع و متون مختلف و با اخذ مشاوره از 

العة های یادشده و مبتنی بر مطکارشناسان متخصص با توجه به مالک

فضیلت در مرحلة خرده 22فضیلت و  2شکل از مرحله قبل، مقیاسی مت

 2اول و پس از اخذ مشاوره از صاحبنظران روانشناسی و تربیتی در 

ر تفکخرده فضیلت شامل: شامل حکمت و خرد ) 02فضیلت عمده و 

 ،انصاف(، عدالت )اطیو احت یشیدوراند، دهیباز و قضاوت سنج

، یو همدل عشو، صداقتی، بخشودگ، شورتمو  مشارکتی، وفادار

ی، رپذی تیمسئولشناسی(، شجاعت )و حو یقدردانی، فداکار

( تسخاو، قناعت، )عفت( داریشتنیخو( و اعتدال )رتیغی، بردبار

سنجی گویه احصاء شد و پس از مشورت با اساتید روان 012در 

ا های مرتبط بها به مقیاسها ویرایش شد. برای ساخت گویهگویه

 نیز مراجعه شد.های مورد ارزیابی حیطه

 : اجرای مقدماتی 7مرحله 

گویه در  012فرم اولیه حاوی  قابلیت اعتمادنیز به منظور بررسی 

به  ،«کامالً مخالفم»و  « کامالً موافقم»ای از درجهطیف لیکرت شش

زن و مرد مت هل انجام شد. دامنه ضرایب  011صورت پایلوت بر روی 

دست آمد. در این مرحله، به 32/1تا  02/1همبست ی سؤاالت بین 

یا منفی بود، به عنوان  71/1هایی که ضرایب همبست ی آن زیر گویه

ت ی ها با داشتن همبسهای نامطلوب شناسایی شده، برخی گویهگویه

مناسب، به دلیل میان ین زیر یك )اثر کف( از مقیاس حذف شدند. 

گویه  23و بدین ترتیب، مقیاس به  برخی عبارات نیز اصالح شدند

 تقلیل یافت.

 : تحلیل عاملی2مرحله 

های بی ها از لحاظ دادههای آماری، دادهقبل از انجام تحلیل

و  -22/1تا  -27/0پاسخ و پرت بررسی شد. دامنة کجی سؤاالت بین 

                                                           
1. Kline 
2. Principal Component 

 0بود. مطابو با پیشنهاد کالین10/0تا  -02/1دامنة کشیدگی آنها بین 

و قدر مطلو  7از تر که قدر مطلو کجی کم( درصورتی2112)

ها را نرمال فرض کرد. توان توزیع دادهباشد می 01کشیدگی کمتر از 

برای بررسی  2های اصلیاز تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

 7ریبردانمونهساختار عاملی مقیاس استفاده شد. شاخص کفایت 

(87/1 KMO=( و نتایج آزمون کرویت بارتلت )110/1p< ،13 

/0101= (711)x2های نمونه برای تحلیل ( بیان ر این بود که داده

 هایها، از مالک ارزشتعداد عامل عاملی مناسب است.  برای تعیین

ویژة باالتر از یك، نمودار اسکری و تحلیل موازی استفاده شد. نتایج 

 چهار عاملی بود.  ساختار طور واضو بیان ربه

ل آزمون را تبیین درصد از واریانس ک 21این چهار عامل جمعاً 

. کنددرصد از واریانس آزمون را تبیین می 22/22کنند. عامل اول می

های عشو و همدلی، صداقت فضیلتهای مربوط به خرده تمامی گویه

و قدرشناسی بر روی عامل اول تحت عنوان سخاوت، دارای بار 

درصد از واریانس  21/01هستند. عامل دوم،  22/1عاملی باالتر از 

های لتفضیهای مربوط به خرده کند. تمامی گویهون را تبیین میآزم

بخشودگی و بردباری بر روی عامل دوم تحت عنوان بردباری، دارای 

درصد از واریانس  00/8هستند. عامل سوم،  22/1تر از بار عاملی بیش

ای هفضیلتهای خرده کند. تمامی گویهکل آزمون را تبیین می

داشت، بر روی و غیرت تحت عنوان حریم داری )عفت(خویشتن

 12/2هستند. عامل چهارم  22/1عامل سوم، دارای بار عاملی باالتر از 

کند. تمام خرده درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می

پذیری، قناعت و تفکر سنجیده بر روی عامل های مسئولیتفضیلت

در نهایت،  تند.هس 22/1چهارم تحت عنوان تدبیر، دارای بار عاملی 

های های زناشویی و شاخصای مقیاس فضیلتگویه 22فرم نهایی 

  .به دست آمد 2توصیفی آن در جدول 

ل ها با کدهد که دامنة ضرایب همبست ی گویهنشان می 2جدول 

ها شامل فضیلتبوده، ضرایب آلفای خرده 32/1تا  70/1مقیاس بین 

، 31/1، 82/1ترتیب برابر با  داشت و تدبیر بهسخاوت، بردباری، حریم

 10/1دست آمد. ضریب همسانی درونی کل مقیاس به 21/1و  31/1

 محاسبه شد.

3. Sampling Adequacy 
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 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس مقدماتی0جدول

 2عامل  7عامل  2عامل  0عامل 

 بار عاملی هاگویه بار عاملی هاگویه بار عاملی هاگویه بار عاملی هاگویه
 23/1 01گویه  27/1 0گویه  32/1 00گویه  23/1 2گویه 

 27/1 22گویه  22/1 2گویه  33/1 27گویه  38/1 02گویه 
 21/1 71گویه  22/1 1گویه  21/1 72گویه  87/1 21گویه 

 22/1 27گویه  21/1 01گویه  23/1 21گویه  23/1 23گویه 
 23/1 22گویه  22/1 71گویه  37/1 22گویه  28/1 77گویه 
 - - 21/1 22گویه  - - 37/1 20گویه 

 32/0 مقدار ارزش ویژه 17/2 مقدار ارزش ویژه 22/2 مقدار ارزش ویژه 00/2 مقدار ارزش ویژه

 12/2 دهشدرصد واریانس تبیین 00/8 دهشدرصد واریانس تبیین 21/01 دهشدرصد واریانس تبیین 22/22 دهشدرصد واریانس تبیین
 

 

 های زناشوییای مقیاس فضیلتگویه 22. فرم 2جدول

 آلفا همبست ی با نمره کل هاگویه ش. گویه 

 سخاوت

 28/1 برم.دهم، لذت میام را به همسرم نشان میکه به شکل کالمی و غیرکالمی عالقهاز این 2

82/1 

 32/1 کنم.با همسرم احساس همدلی می 02

 21/1 خوبی دارم.مان وجود دارد، احساس ای که بیناز پیوند عاطفی صمیمانه 21

 21/1 دهم.احساساتم را صادقانه به همسرم نشان می 23

 21/1 کنم.صفات مثبتِ همسرم را تحسین می 77

 22/1 کنم.از تالش های همسرم برای زندگی مشترکمان، آگاهی دارم و از او تشکر می 20

 بردباری

 20/1 شوم.و عصبانی می رومهن ام بروز مشکالت و اختالفات، از کوره در می 00

31/1 

 22/1 دهم.شوم و کنترلم را از دست میوقتی همسرم برخالف میلم کاری انجام بدهد، نارحت می 27

 71/1 کنم.موقع دعوا و اختالف، اشتباهات قبلی همسرم را برایش یادآوری می 72

 70/1 کنم.هایم عجله نمیبرای رسیدن به خواسته 21

 22/1 شوم.خواسته هایم آن طوری که باید برآورده نشود، اغلب عصبی یا خسته میوقتی  22

 حریم داشت

 22/1 زدن و رفتارم هستم.هایم با دی ران )نامحرم( مراقب حرفدر معاشرت 0

31/1 

 20/1 شوم.دار داشته باشند، برآشفته میکه دی ران )نامحرم( به همسرم ن اه معنیاز این 2

 22/1 دهم.العمل منفی نشان میمواقعی که همسرم به دی ران )نامحرم( توجه کند، عکسدر  1

 21/1 کنم.زدن و رفتار با دی ران )نامحرم( مالحظاتی را رعایت میدر حرف 01

 22/1 نسبت به ارتباطات همسرم با سایر افراد )نامحرم( حساس نیستم. 71

 72/1 راحتم. در ارتباط با دی ران )نامحرم( 22

 تدبیر

 21/1 کنم.وقتی همسرم ناراحت باشد، از وی دلجویی می 2

21/1 

 77/1 گیرم.مسئولیت رفتارهایم را به عهده می 01

 21/1 کنم که فشاری بر ما وارد نشود.امور اقتصادی زندگی را طوری اداره می 22

 22/1 دهم.گیرم، انجام میها و وظایفی را که به عهده مینقش 71

 27/1 آید، آن را تجزیه و تحلیل کنم.ای که پیش میکنم برای درک بهتر مس لهسعی می 27

 10/1 ضریب آلفای کل مقیاس
 

 

 های زناشوییهم را و واگرای مقیاس فضیلت درستی. 7جدول

 دلزدگی ناشویی رواندرستی شادکامی رضایت زناشویی 

 **1/21- **1/71 **1/21 **1/22 سخاوت

 **1/70- **1/23 **1/71 **1/23 بردباری

11/1 **1/27 داشتحریم  18/1  -1/01** 

 **1/01- **1/03 **1/22 *1/02 تدبیر

12 /1p< *   ,10 /1p< ** 
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هم رای فضیلت  درستیشود، مشاهده می 7چنانچه از جدول 

داشت و تدبیر با هریك از متغیرهای های سخاوت، بردباری، حریم

 12/1و  10/1رضایت زناشویی، شادکامی و رواندرستی در سطو 

ها با دلزدگی زناشویی همبسن ی معنادارست. همچنین همه فضیلت

واگرای قابل قبولی را  درستیداشته و  10/1منفی معناداری در سطو 

 دهند.نشان می

از  بین این دو گروه به منظور بررسی معناداری تفاوت میان ین

 استفاه شده است: 2آزمون آنوا در جدول 

های دهد که دو گروه زنان و مردان در فضیلتنشان می 2جدول 

سخاوت و بردباری تفاوت معناداری با یکدی ر دارند. با ن اهی به 

توان دریافت که مردان نمرات باالتری نسبت به زنان در می 2جدول 

 دست آوردند.بردباری بههای سخاوت و فضیلت
 

 

 های زناشوییمعیار زنان و مردان در فضیلت. میان ین و انحراف2جدول

 هافضیلت
 کل مرد زن

M SD M SD M SD 

 12/2 83/71 21/2 23/70 22/2 70/71 سخاوت

 13/2 03 83/2 31/03 02/2 23/02 بردباری

 2/2 82/23 21/2 72/28 12/2 72/23 داشتحریم

 23/7 13/22 20/7 12/22 22/7 18/22 تدبیر

 11/02 38/011 21/00 22/012 72/02 12/11 کل

 

 

 های زناشویی. مقایسه زنان و مردان در فضیلت2جدول

 df p تفاوت میان ین t هافضیلت

 12/1 212 -02/0 -112/2 سخاوت

 111/1 212 -22/0 -22/2 بردباری

 00/1 212 -13/1 -22/0 داشتحریم

 12/1 212 17/1 13/1 تدبیر

 
 

 

 گيریبحث و نتيجه

کیفیت روابط زناشویی به عنوان ارزیابی کلی فرد از رابطة 

ی های شخصای مرتبط با ویژگیتواند به عنوان سازهزناشویی، می

شان را تعریف شود که قضاوتِ زوجین در مورد رابطة زناشویی

-می های شخصیتی،دهد، مبتنی بر همین ویژگیالشعاع قرار میتحت

توان ازدواج را رویدادی دانست که بر مبنای همکاری بر روی اهداف 

 های اخالقی چون وفاداری،ها و شایست یمشترک به واسطة ویژگی

یابد، از این صداقت، بخشش، عدالت و... رخ داده و استمرار می

( ازدواج رابطة 2107رویکرد، با استناد به نظر فوست و همکاران )

لی دربرگیرندة رواندرستی شخصی دی ر است، موقعیتی که آن تعام

( از نیاز به 2110کند. فائورز )را مبدّل به یك تجربة ذاتاً اخالقی می

حرکت فراسویِ مفهوم فنی صرف از ازدواج کارکردی صحبت 

یار های ارتباطی که ارتباط بسآمیز از مهارتکرده و استفادة موفقیت

دارد را به میان کشیده است. چارچوب نظری زیادی با فضائل اخالقی 

 توانددهد که فضیلت در رابطة زناشویی می( نشان می2111وی )

زوجین در رابطه را متاثر ساخته، پایه ریزی تعامالت  سازش یافت ی

شود. با بر این اساس، موجب تقویت، قوام و استمرار ازدواج می

 سو وختی از یكهای روانشناسازی سازهعنایت به ضرورت بومی

های اخالقی منبعث از فرهنگ دینی ایران از سازی برای ارزشسنجه

های زناشویی، سوی دی ر این پژوهش با هدف ارزیابی فضیلت

ساخت واعتباریابی مقیاسی برای سنجش آن در چند گام بر روی زنان 

 و مردان مت هل شهر تهران انجام شد. 

از ضریب همسانی درونی  نشان داد کل مقیاس این پژوهشنتایج 

خوبی برخوردار بوده، مقیاس به صورت چهار عاملی شامل سخاوت، 

 داشت و تدبیر به صورت بارز از یکدی ر قابل تفکیكبردباری، حریم

کرد. درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 21بوده که جمعاً 

ی تهای شادکامی، رواندرسمقیاس همبست ی هم رای مناسبی با سازه

و رضایت زناشویی و همبست ی واگرای خوبی با سازه دلزدگی 

نشان داد. همچنین دامنة ضرایب  10/1زناشویی در سطو معناداری 

  10/1ها در سطو معناداری فضیلتهمبست ی درونی بین خرده 

 مطلوب و قابل قبول بود. 

با این که این مطالعه حوزة جدیدی از پژوهش در پیوند اخالق 

د روانشناختی در بستر روابط زناشویی است، نتایج برخی با رویکر

رخ ( در ساخت نیم2113مطالعات چون هاکینز و همکاران )

شده بودن مقیاس ساخته های زناشویی نیز حاکی از دو عاملی فضیلت

در دو بخش سخاوت به معنای اشتیاق فرد برای از خود گذشتن به نفع 

ش و قدردانی و دی ر محوری همسر در بر گیرندة بخشودگی، پذیر

شامل تحسین، کارگروهی و دیدگاه مشترک و وفاداری بود. کاولی 

( نیز با هدف ساخت ابزاری برای سنجش فضیلت با مطالعه 0113)

ها نامهصفات مثبت و نقاط قوت مربوط به شخصیت در چند فرهنگ

به چهار عامل همدلی، نظم، فراست و متانت )آرامش( دست یافت. 

( با هدف ساخت و 0712مهر و همکاران )طالعة خجستهدر م

اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبك زناشویی دینی برای زنان و 

مردان مت هل با استخراج از متون اسالمی، تمرکز بیشتر بر تکالیف و 
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نی بر هایی بود که زوجین مبترفتارهای تبادلی و نه صفات و فضیلت

 بینند.و مکلف به انجام آن می های اسالمی خود را موظفآموزه

اخالقی  هایها و شایست یساخت مقیاسی برای ارزیابی فضیلت

ط زمینه و پیشینه ساخت روابدر بستر روابط زناشویی به عنوان پس

یافته، امری نو در عرصة مطالعات داخلی در حوزة مستحکم و قوام

ت امالروانشناختی است، موضوعی که اخالق و روانشناسی را در تع

بات ای برای تمرکز بر پیشایندهای باثزناشویی به هم پیوند زده و زمینه

ها و پایای روابط به جای تمرکز بر پیامدهای روابط و آموزش مهارت

کند. موضوعی که رفتارهای و رفتارها برای حل مس له فراهم می

فرزندپروری والدین و کیفیات تربیتی خانوادة اصلی را در مرکز توجه 

 کردن صفات مثبت شخصیتیریزی و نهادینهرار داده و اهمیت پایهق

ند. کبین و سنگ بنای روابط بعدی را دوچندان میبه عنوان پیش

های شخصیتی ترکیبی از مطالعه بر مطالعه بر روی چنین ویژگی

تحقیقات تجربی، مطالعات دینی و اخالقی و مطالعات روانشناختی در 

می ها مفهوکند. از این رو، مفهوم فضیلتییك نظام واحد را روشن م

گردد که فلسفه، اخالق و روانشناسی را یکجا ای تلقی میرشتهبین

گردهم آورده تا ن رش و بینشی از انسان خوب برای زندگی مطلوب 

ای که در هر با دی ران در یك جامعة اخالقی فراهم نماید، جامعه

های ر مبتنی بر درک ویژگیسطحی از خانواده تا مدرسه و نظام بزرگت

گیرد و به جای ت کید صرف بر منافع شخصی و انسانی شکل می

درونی  هایها و ظرفیتکسب منفعت از ارتباط با دی ران بر سرمایه

ن ترتیب کند و بدیخود فرد برای رساندن منفعت به دی ران ت کید می

های های و پتانسیلای مثبت هم به گسترش ظرفیتبا ایجاد چرخه

 یاددهی -مثبت انسانی کمك نموده و هم در یك جریان یادگیری 

 کند.به ایجاد و رشد چنین ظرفیتی در دی ران کمك می

عامل  2های زناشویی در نتایج مطالعة حاضر نشان داد فضیلت

داشت(، بردباری )ظرفیت مقاومت در چشمسخاوت )اعطاکردن بی

یم رابطه زناشویی( و داشت )پاسداشت حرها(، حریمبرابر سختی

ها و امور های زندگی مشترک، مدیریت نقشتدبیر )پذیرش مسئولیت

جاری زندگی( قابل بررسی است. نکته قابل توجه این مطالعه در 

مقایسه با مطالعات معدود مشابه، رعایت حریم خود و دی ری در 

داری( برای حفظ حریم قالب دو عنصر غیرت و عفت )خویشتن

امنی برای تداوم و قوام زندگی زناشویی است که امری خانواده و ض

 شود. این فضیلت وابسته به فطرتوابسته به فرهنگ محسوب می

انسانی و نهادین در فرهنگ ایرانی فضیلتی است که در ادبیات 

هوم تر در مفروانشناختیِ غرب محلی از بحث و اعتنا نداشته و بیش

زش روانشناسی تکاملی ارهای حسادت مبتنی بر توجیهات و تبیین

کند، همین موضوع ضرورت انطباقی برای تداوم خانواده فراهم می

سازد. های زناشویی در بستر فرهنگ را مضاعف میمطالعه بر فضیلت

مسکویه رازی اندیشمند ( از دیدگاه ابن2102طبو تحلیل بوکار )

فردی )چون ن اه اسالمی، عفت فراتر از لباس و یا تعامالت بین

ای از رفتارها و حاالت چون لباس، حفظ فاصله مناسب( شامل دسته

فردی، و رفتار با دی ران و ارتباط با پرودگار مستلزم پرورش بین

عادت از طریو تعامل با دی رانی غیر از محارم است. از این رو، عفت 

 سازی تمایالتو درونی« منطقة فضیلت عمومی»و پوشش به ایجاد 

ة افراد از جمله مردان کمك کرده، مانع از جنسی مناسب در هم

ود نوبة خآشفت ی و هرج و مرج میل جنسی خارج از ازدواج شده، به

گردد. این موضوع در متون دینی و موجب قوام نهاد خانواده می

اخالقی به عنوان ویژگی محرز و ضروری برای مردان )غیرت( و زنان 

-؛ نهج032، ص 02ج الشیعه، )حیا و عفت( یاد شده است )وسائل

 (.312الفصاحه، ح 

سخاوت به عنوان شاخصی از دی رمحوری به معنای تفاوت 

انداختن ارضای نیازهای خود به خاطر تعویو  توانایی و آمادگی به

دی ری، به اشتیاق فرد برای ازخودگذشتن به نفع همسر است و شامل 

ن داشت قید و شرط، دوستبخشودگی خطاهای همسر، پذیرش بی

های مثبت همسر است. در اندیشة همسر، قدردانی و تحسین ویژگی

فالسفة یونان، انسانیّت )مهربانی و عشو( در قالب مفاهیم به 

شده از انسانیت، چون اهمیت دوستی، سخاوت و گذارده اشتراک

کردن شادی به دی ران و کاستن از درد و رنج آنها عملِ خیر، هدیه 

 شود. در فلسفة آکویناس عشو،طو تعریف میدر آثار افالطون و ارس

این  شود.ها قلمداد میسخاوت و نیکوکاری ریشه و مادر همة فضیلت

موضوع با تعریف ارسطو از سه شکل دوستی شامل: دوستی 

ی طلبانه و مَنِشی؛ و تعریف دوستیِ منشی با بازشناسطلبانه، لذتمنفعت

 از یکدی ر و خصوصیات همدی ر، بازشناسی نقاط قوت همسران

داشتن یکدی ر برای صفات خوب هم مشخص و بارز دوست 

ن، داشتشود. در متون اخالق اسالمی نیز توجه، تکریم و دوست می

رود های موکد به شمار میابراز عاطفه و میل به همسران از فضیلت

 (.202 االخالق، صمکارم؛ 0221الفصاحه، ح )نهج

در ادبیات روانشناختی نیز چون دیدگاه مازلو، قدرشناسی و 

وفا های افراد خودشکشناسی، عشو و احترام به دی ری از ویژگیحو

http://www.hadith.net/n62-e4096.html
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های مختلفی چون دیدگاه برشمرده شده و در مطالعات و نظریه

یف، و ل وی رواندرستی راریکسون، ال وی بلوغ روانی گرینبرگر، ا

های مطلوب در انتخاب همسر در پیمایش به عنوان ویژگی

( مورد توجه قرار گرفته است. 0111و همکاران،  0فرهن ی )باسبین

ای ( این ویژگی، پایه0111در مطالعات مختلف نیز چون گاتمن )

برای تعامالت سالم زناشویی درنظر گرفته شده و در قالب 

های روشن و دریافت هایی چون درک همسر، فرستادن پیامشاخصه

خ ی و پاسکردن فعال، آگاههای صحیو از طرف مقابل، گوشپیام

گردد و همدالنه در نظامی از تحسین و عطوفت تعریف می

کننده کیفیت زناشویی باال و حل تعارضات سازنده در بینیپیش

 شود.روابط زناشویی محسوب می

یریت پذیری، مدهایی چون مسئولیتفضیلت تدبیر با شاخصه

ها، وظایف زندگی زناشویی، قضاوت عقالنی و حل سازنده نقش

و اختالفات، درنظر گرفتن نیازهای شریك زندگی و  مشکالت

سوی دیدگاهی مشترک از آنچه برای خانواده کارکردن با یکدی ر به

خواهند، برابری در صرف انرژی روزانه برای امور خانواده، خود می

 هایها، نیز از جمله فضیلتها و وظایف حاصل از نقشمسئولیت

ی ی، اخالقی، فلسفی و روانشناختشده در ادبیات دینمؤکد و پرداخته

 است.

فضیلت بردباری و تحمل به عنوان یکی از مکارم اخالق و نشانة 

( شناخته شده است 771، ص 32ایمان کامل در مؤمن )بحاراالنوار، ج 

ها، هم نشینی با نیکان، ارجمند شدن به خوبیو آثاری چون آراسته

ا ان و خاموشی رشدن، رغبت به نیکی، گذشت، آرامش و ت نی، احس

ها و در بردارد و در بستر زناشویی در قالب مقاومت در برابر سختی

و  پوشیمشکالت زندگی زناشویی، صبر بر خطاهای همسر، چشم

گیرد، در ادبیات پذیرش اشتباهات وی در جهت اصالح را در بر می

های برهمن و هندو، مسیحیت و یهود منظوم و منثور فارسی، در آیین

 آوری نیز ردپای عمیقی دارد.ات روانشناختی تحت عنوان تابو ادبی

دهایی های زناشویی با پیامنتایج همیچنین نشان داد بین فضیلت

چون رواندرستی، شادکامی، رضایت زناشویی و  دلزدگی زناشویی 

(، 2111همبست ی خوبی دارد. این یافته با نتایج مطالعات فائورز )

(  و بکنبچ، 2102)  7موک و دورماسپا (،2112) 2گاتمن و درایور

                                                           
1.Buss 
2. Gottman & Driver  
3. Pamuk & Durmuş 

( همسوست. این مطالعات نشان دادند ویژگی 2101پاتریك و سلز )

ویی در بین کیفیت زناشهای پیشهای پایدار شخصیتی از جمله مؤلّفه

همسران است. همسران در صورت برخورداری از صفات شخصیتی 

ای از رخهچ منفی، در تعامالت زناشویی نافرجام گرفتار شده، با ایجاد

نند، بلکه کتبادالت منفی تکرار شونده، نه تنها احساس شادکامی نمی

 .دهندرضایت زناشویی و رواندرستی خود را تحت الشعاع قرار می

نتایج این پژوهش همچنین حاکی از تفاوت معناداری زنان و 

های سخاوت و بردباری بود. مردان در نمرات مربوط به فضیلت

( نشان داد مردان نمرات باالتری 0710مهرآفرید ) مطالعة خاکپور و

آوری نسبت به زنان کسب کردند. با این حال نتایج ضدو در تاب

ا های جنسیتی در این صفت بنقیض است. در برخی مطالعات، تفاوت

پیشینة فرهن ی، میزان تحصیالت و زمینة اخالقی توجیه شده است. 

زنان جوان در مقایسه با در این مطالعات نشان داده شده است که 

ا هتری برخوردارند، این تفاوتمردان جوان از بردباری و تحمل بیش

شوند، در همین مطالعه مشخص شد افراد با افزایش سن، کمتر می

جوان غیربومی نسبت به افراد بومی )غیرمهاجر( و افراد جوان 

 تحصیلکرده بیش از افراد جوان با تحصیالت پایین از ظرفیت تحمل

رسد نقش (. به نظر می2103، 2بیشتری برخوردار بودند ) الندبرگ

های بردباری و زمینة فرهن ی و مذهبی ایران در ایجاد ظرفیت

هد دت ثیر نباشد. برخی مطالعات نشان میسخاوت در مردان و زنان بی

مردان به دلیل بازداری وابسته به فرهنگ در ابراز هیجانات منفی نسبت 

هند د، بردباری و تحمل بیشتری نسبت به زنان نشان میبه درد و رنج

(. تفاوت زنان و مردان در سخاوت نیز با 2111و همکاران،  2)کیف

 های فرهن ی و مذهبی قابل توجیه است.عنایت به همین زمینه

ها در های این پژوهش مدل و مقیاسی برای ارزیابی فضیلتیافته

ترک یزی، تداوم و قوام زندگی مشربستر رابطة زناشویی به منظور پایه

لیت قابنیز ارائه نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که این مقیاس از 

بالینی  - ایهای مشاورهمناسبی برای استفاده در برنامه درستیو  اعتماد

 ها برخوردار است.و پژوهشی بر روی زوج

گیری غیراحتمالی و در دسترس، از جامعه زنان و مردان نمونه

مت هل صرفاً شهر تهران، تحلیل عاملی اکتشافی بدون ت یید عوامل از 

گیری رو، نمونههای طرح حاضر است. از اینجمله محدودیت

4. Lundberg 
5. Keefe 
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های دی ر از تصادفی در صورت تحقو، انجام بازآزمایی در نمونه

جوامع شهری دی ر، انجام تحلیل عاملی ت ییدی برای ت یید عوامل 

ذیری پوام پژوهش، افزایش امکان تعمیمتواند موجب قشده میکشف

 و استفاده آن برای کلیه زوجین از جوامع مختلف ایران شود. 
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