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رابطه بین تاب آوری و مهارت های حل مساله با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه 

 بین المللی امام خمینی )ره(

 

 الهام غالمحسین زاده

 علیرضا کاکاوند

 حسن شمس اسفند آباد

         چکیده                                                                                                                        

هل متا  در دانشجويانتاب آوری  و  مهارت های  حل مساله  با  رضايت   زناشويی  بين  رابطه   تعيين هدف  با   ، پژوهش اين          

  انشجوياند  شامل کليه جامعه آماری   .است  همبستگی  توصيفی  از نوع   پژوهش  . رسيد  به انجام بين المللی امام خمينی ) ره (  دانشگاه 

آماری با استفاده  نمونه  به عنوان زوج  082بودند که از ميان آن ها   94-95تحصيلی   در سال امام  خمينی )ره(  قزوين   دانشگاه متاهل 

تاب آوری  کانر و  ديويدسون ،   مهارت های  حل   پرسش نامه  سه از   . در اين پژوهش شدند  انتخابدر دسترس   از روش نمونه گيری

ی  آماری  روشهااز   استفاده  با  پرسش نامه ها  از  حاصل  داده هایمساله  کسيدی و  النگ ،  رضايت  زناشويی  انريچ  استفاده  شد .  

هارت تاب آوری و  م  بينمی دهد که   نشان  نتايج . قرار گرفت  ورد تحليلم چندگانه   تحليل رگرسيون  پيرسون و  همبستگی  ضريب

 نشان تحليل رگرسيون. (p<0.05)  ددار  وجود معنادار  رابطههای  حل مساله و خرده  مقياس های آنها با رضايت زناشويی دانشجويان 

با توجه  به   . را تبيين کند زناشويی رضايت واريانس درصد  60و مهارت های حل  مساله می توانددرصد 61می تواند می دهد تاب آوری 

  رضايت  زناشويی  را  پيش بينی کند  .  می تواند  ميزاننتايج  بدست آمده  متغير های تاب آوری و  مهارت های  حل مساله 

  

 تاب آوری ،  مهارت های  حل مساله  ،  رضايت  زناشويی  .  واژگان کلیدی :  
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 مقدمه

يکی ازمهم ترين عواملی که ازدواج کار آمد را ازازدواج ناکارآمد متمايز می کند ، عامل  رضايتمندی  زناشويی است . مسلما زمانی       

ی از زندگی زناشويی خود داشته باشند . امکان توجه به تامين زوجين به وظايف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس  رضايتمند

، نقل از  احمد زاده  6131نياز های  روانی ، عاطفی و  جسمانی  منوط به داشتن احساس رضايتمندی از زندگی زناشويی است )سليمانيان ، 

  ،6184.  ) 

خواسته هايی که  فرد  از  موقعيت  کنونی  زندگی  زناشويی اش  دارد رضايت  زناشويی  اين گونه  تعريف  می شود : ميزان  تطابق  ميان   

و هر  قدر اين فاصله کمتر باشد فرد بيشتر احساس  رضايتمندی  ( Winch،  2000)و آنچه  در دوران  زندگی  کنونی اش  تجربه  می کند 

برای  توصيف  چگونگی  روابط  زناشويی  از اصطالحات متعددی  مانند سازگاری ، رضايتمندی ، خشنودی ، موفقيت و کيفيت   .می کند 

  سازگاری .به  جای  هم  به کار برده  می شوند   زندگی  زناشويی  استفاده  شده است . معموال  کيفيت  سازگاری و رضايت  زناشويی

در  آن  زن و شوهر  در بيشتر مواقع احساس خوشبختی و  رضايت از همديگر دارند و  از طريق  عالقه  متقابل زناشويی وضعيتی  است که  

، در اين ازدواج  (6184، مراقبت  از يکديگر ، پذيرش ، درک  يکديگر و ارضای  نيازها ايجاد می شود )احمدی ، مرز آبادی ، مال زمانی، 

 (1988,رضايت  ديگری  حل و فصل می کنند   و شوهر  مشکالتشان  را در جهت  خشنودی ودرگيری و تعارض وجود  ندارد و زن 

Sabatelli  ،2014 , نقل از Ozden & Celen) .  سازگاری زناشويی  می تواند  به طور کامل  بر کيفيت  زندگی  زوجين  تاثير  بگذارد

نواع  نتايج  بالينی  مانند  بهداشت  روانی  و  جسمانی و  حتی  طول  عمر  و تحقيقات  انجام  شده ، اهميت تاثير اين  موضوع  را  به  ا

ر رضايت زناشويی ارائه  مدل های  نظری عمده ای  برای مشخص کردن عوامل موثر ب ( . 6189نموده اند ) علی اکبری دهکردی ،  تاييد 

عوامل درون فردی  تاکيد می کنند و بر اين باورند که ويژگی های و روان تحليل گری بر نقش 6نظريه پردازان  رويکرد  صفات شده اند .

 ل بين فردی را  مهم  می دانندنيز  بيشترعوام رفتاری -اختیروان شناختی زوجين موجب  رضايتمندی  زناشويی می شود . درمانگران  شن

تظارات(و  از  سوی ديگر  عوامل بين ها ، ارزش ها و اندر واقع از يک سو  عوامل   درون فردی  )ويژگی های  شخصيتی ، نگرش ها ، باور . 

  شويیزنا دگی و اجتماعی( بر ميزان رضايتجنسی ، الگوهای ارتباطی ، موضوعات خانوافردی )عشق ، صميميت ،  تعهد ، عواطف ، رابطه 

تعارض در زندگی  زناشويی نوعی و اين طه صميمی گريز ناپذير است تعارض در هر راب . (6191تاثير می گذارند  )مطيعی و  همکاران ، 

ر  نتيجه  د مخربی  بر  زندگی  زناشويی  داشته  باشد . می تواند آثارکه  ده  برای  زوجين محسوب می شود شرايط  استرس زا و تهديد کنن

تشان کمک کند، مشکالفصل  که می تواند به زوجی برای افزايش  سازگاری و  حل و و مهارت هايی به  نظر  می رسد يکی از توانايی ها

چالش انگيز و تهديدکننده  شرايطازگاری مثبت و موفقيت آميز  در س يایفرآيند پوآموزش تاب آوری است. در روان شناسی، تاب آوری 

( . دراين معنا تاب آوری  به Loh , Schutte & Thorsteinsson،  2014 نقل از ، Luthar, Cicchetti & Becker، 2000)است

روانی شديد ، ور مت  در  برابر  عوامل  خطر سازی که  باعث  استرس  بااليی می شوند: از جمله ) ضربه محافظتی  و مقاوعنوان  عوامل 

  2005)ا خوشايندا اين  رويداد های  نبسالمت روانی در مواجهه  فرهنگی ( و حفظ  نشاط وتصادی ، تحوالت سياسی و تغييرات شکستی اق

، Gayby & Wilson ، 2015 نقل  از   ،Asaadi  & Fouladchang ز رويارويی برگشت به حالت  اوليه  پس ا( و هم  چنين توانايی

اتر از آن رفتن   يعنی شکوفا شدن و رشد کردن فربحران و  حتی که به  برگشتن  به سطح  عملکرد  قبل از با چالش های مخل زندگی 

نقل      & Brown-Baatjies et al  ,، Linley , Joseph ; 2006   2008،  ، نقل از walsh،  2003) می شود  رد گفتهاشاره دا

می شود که تاب آوری سازگاری منفعالنه در برابر عوامل  استرس زا ، چالش ( . از آنچه  گفته  شد مشخص ,  Davydov et al 2010 ، از

بلکه  افراد  تاب آور  از   (jowkar et al،  2010 ، نقل از  Bonanno  ,2004( و حوادث  تروماتيک زندگی  نيست  های  تهديد آميز

اين  تعريف از (.Jowkar et al, 2010)فعال  در محيط  استفاده  کنند   بهترين  مهارت ها و منابع  در دسترس  خود  برای  مشارکت
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،  1999،   1985)تاب آوری  بيانگر  کنش وری   پويای  بين  عوامل  خطر ساز و  محافظت کننده  بيرونی و  درونی  برای  افراد  است  

Rutter  2003نقل  از   ،Olsson  et al.  ) 

حاصل  عوامل  بسياری  از جمله  هوش  باالتر ، در  محققان اغلب علی رغم  تعاريف متعدد  از تاب آوری ، معتقدند که تاب آوری          

  و جستجوی  تازگی  کمتر  بودن ،  وابستگی  کمتر  به  دوستان  ،  فقدان  رفتارهای  توجه  طلبانه  ، استحکام  در  برابر  سوء  استفاده 

 Werner, 1989  ; 1996 , Lynskey& Fergusson همچنين  دوره  نوجوانی  را  سپری  کردن  با  کمترين  قصور و  خطا است  )

ه  اين  سازه  نيز  تصور  می شد که  مطالعات  اولي مين اساس  همسو  با برداشت های عمومی ، در( . بر ه Jew et al،  1991،  نقل از 

نيست و در   افراد  فوق العادهی در انحصار که  تاب آورالعاده است ،  اما  پژوهش های اخير  نشان داده اند  خصيصه  افراد  فوقتاب آوری 

.  نظريه های   (Davydov،  2010) سطوح  متفاوت  تحول  شامل  کودکی ،  نوجوانی و بزرگسالی مشاهده می شود افراد  مختلف و 

مخصوص ، ،همراه  با مهارت های 1و شخصيت0،  مانند  مزاج 6فعلی،  تاب آوری  را  سازه ای  چند بعدی  متشکل  از متغير های  سرشتی

( . با  وجود  اينکه  تاب آوری تا 6181، نقل  از  بشارت ، Campbell – Sills et al،   2006) مثل  مهارت های  حل  مساله  می دانند 

خود را  با آموختن  برخی  از مهارت راد  می توانند  ظرفيت تاب آوری حدی  يک  ويژگی  شخصی و حاصل  تجربه های  محيطی است  اف

  و افراد  ظرفيت  بازسازی  و  تاب آوردنگی  ثابت و تغيير ناپذير  شخصيتی نيست زايش دهند . به  عبارت  ديگر تاب آوری  يک ويژها  اف

مورد  محيط  از طريق  فرصت های  يادگيری   ( . در اين et al ,  Macleod 2016 ، نقل  از 0265، 4را  دارند )انجمن  روان شناسی آمريکا

د  کننده  تاب آوری  افراد  شو  ويژه   برای  تاب آوری ، سيستم های  اجتماعی و فرهنگی  پيشرفته تر می تواند  به  طور  مستمر  تسهيل

(1992  Werner & Smith . )  فائق آمدن  با مشکالت   شخص  برایآوری  به  خصوص در روند حل مساله مهم است . توانايی تاب ،

ور  ط وری  را  يافت که  بهشخصيت مبارز داشتن ، قدرت  سازگاری ، نشان دهنده  تاب آوری  است و  می توان  تعاريف  گوناگونی  از تاب آ

ان  توانايی تحمل برای به عنو  ( تاب آوری  را6992عنوان  مثال  ماستن و همکاران ) حل مساله در ارتباط اند ، به  ويژه  با  مهارت های

  2014مشکالت می دانند)چالش ها و  با فرآيند  زندگی ، با  وجود  همه طور  موفقيت آميز وفق  دادن خودهدف  نهايی و به  رسيدن به 

،et al  Coskun از عوامل  تعديل کننده  اثرات  رويداد های  منفی  زندگی ل مساله به  شيوه کارآمد و مطلوب يکی ( . هم چنين توانايی ح

  هاست و بر سالمت  روان  زوجين و  استحکام   زندگی  زناشويی تاثيرات  مهمی بر جای می گذارد و به  نگرش ، مهارت و توانايی هايی  اشار

موثر و سازگارانه  را انتخاب کند . مهارت  حل  مساله   راه حل برابر  هر  يک از مشکالت  زندگی دارد که  فرد  را  قادر می سازد  در  

ندگی  در  ز  را  برای  مقابله  با  موقعيت های  مشکل سازی  کهوسيله  آن  استراتژی های  موثر  رفتاری است که افراد  به -مهارت  شناختی

 Cassidy & Long ; 2009، Hamarta،   1996، نقل از Nezu،   1987مواجه می شوند شناسايی وکشف می کنند ) روزمره شان با آن

 , Dzurilla & Goldfried) هر شرايطی از زندگی گفته می شود عملکرد انطباقی و موثر انسان درمساله به  ( . به عبارت ديگر ، حل

ردگی ، نا به سامانی ، ( . نقص در مهارت های حل مساله منجر به اختالل های گوناگونی از جمله افس Hamarta , 2009، نقل از   1971

، آموزش حل  مساله  مشکالت  مربوط به  ازدواج و تربيت فرزندان و روابط  نادرست  بين فردی می گردد . از اين رو  بسياری از پژوهش ها

. در اين راستا با توجه به اهميتی  (Jacobson  1979 ,) نحوی موفق در درمان نا هماهنگی ها و مشکالت  زناشويی  به کار می برند را به 

روانی  افراد جامعه  قائل  هستند ، بررسی و  شناخت  عواملی که  منجر به  زی  برای  تداوم و  بقای  سالمت و بهداشت که  جوامع  امرو

با توجه به  .نظر  می رسد می شود  ضروری  به  رضايت  زناشويی  زوجين  دواج و به  تبع  آن  رضايت  جنسی و  پايداری و موفقيت  از

 مطالب مذکور هدف اين پژوهش تعيين رابطه بين تاب آوری و مهارت های حل مساله زوجين با رضايت زناشويی آنها می باشد .

 ( به  منظور  بررسی  نقش  اعتماد در  روابط  بين  فردی  و  تاب آوری  خانواده در6194در پژوهشی که خندان دل وکاويان فر)       

رضايت  زناشويی زوج های شاغل ، روی  زوجينی که حداقل يک سال از  ازدواج آنها گذشته  بود انجام دادند  نتايج  نشان  داد که  تاب 
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( به  مقايسه تاب آوری ، رضايت  زناشويی و 6196) و همکاران آوری  توانسته  رضايت  زوجين  هر  دو  شاغل را افزايش  دهد . ميکاييلی 

نفر  از والدين و به  روش  نمونه گيری  تصادفی   52روان  در  والدين  با کودکان  دارای  ناتوانی  يادگيری و  عادی ،  روی  سالمت  

رضايت از زندگی و سالمت   پرداختند که  براساس  يافته های  آنها  می توان  نتيجه گرفت  با افزايش  تاب آوری  روان شناختی ،  ميزان

( 2011احمدی و  بابايی)افزايش داد .  در  پژوهشی که عاليی ،    به  ناتوانايی های  يادگيریگروه  والدين  کودکان  مبتال عمومی را  در

ارتباطی و  اختند ، مشخص  شد که  مهارت هایرابطه بين  مهارت های  ارتباطی و سازگاری  زناشويی در دانشجويان  پرددر بررسی 

ويی  روابط  زناشاطی باالتری دارند  در جنبه های مختلف مهارت های ارتبااليی  با هم  دارند و زوجينی  که  ری زناشويی همبستگی  بسازگا

خداياری  فرد ، زارع های  ارتباطی  ضعيف تری  دارند ، از خود نشان می دهند .سازگاری  بيشتری را  در مقايسه با  زوجينی  که  مهارت 

حل  مساله  بر صميميت  زناشويی  پرداختندکه  نتايج  نشان   بررسی  اثر بخشی آموزش  مهارت ه ( در پژوهشی  ب6188پوروحجاری)

 Glaesmer et (2009)دهنده آن  بود که کاربرد  مهارت  حل  مساله  ميزان  صميميت  زوجين  را  افزايش  می دهد . در  تحقيقی که

al  ی  زنان  آلمانی انجام  دادند مشخص  شد که  رضايت از زندگی به شدت با تاب با عنوان رضايت از زندگی ، پريشانی و تاب آوری  رو

د  باال ، اعتقا، عدم  بيکاری ، اعتماد به  نفس آوری ، درآمد خوب همسر ، حضور يک  شريک زندگی ، عدم  وجود  اضطراب و افسردگی 

جنسيت ، تاب آوری  روان  شناختی ، فرهنگ پذيری و  با موضوع   Kallampally et al ( 2008)مذهبی و سن کمتر  همراه است . 

آمريکايی  انجام  دادند  اين  نتيجه حاصل  شد  که  -معنويت  به عنوان  پيش بينی  کننده های  رضايت  زناشويی ،  روی  زوجين  آسيايی

اشويی  دارد  ولی  بقيه  متغير ها از جمله تاب از ميان اين متغير های  مستقل ، معنويت  توانايی  بسزايی  را  در  پيش بينی  رضايت  زن

در تحقيقی با عنوان کيفيت    Jisha & Thomas  (2016 )آوری به  طور مستقل  نمی توانند  رضايت  زناشويی را  پيش بينی کنند .

زوج  بارور انجام    651نابارور و   زوج  651زندگی وناباروری : تاثير جنسيت ، مدت  زمان  زندگی  زناشويی ، تاب آوری و اضطراب که  روی 

يت  فدادند  به  اين نتيجه  رسيدند که  تاب آوری از طريق اثراتی که  بر تقليل اضطراب می گذارد ، اثرات  غير مستقيم  قابل  توجهی  بر کي

زناشويی و تاب آوری  در   تحت  عنوان  رضايت  Fitzpatrick & Vacha-Haase( (2010زندگی زناشويی  زوجين  دارد . در  مطالعه 

همسر که  از  بيمارستان  دولتی  ماساچوست  انتخاب  شده  بودند  انجام  شد . اين    12مراقبان همسران دارای زوال عقل ، که روی  

رابطه    ه با  سننتيجه  بدست  آمد :  همسرانی که  رنج  مراقبت  را  بيشتر درک  می کنند  رضايت  زناشويی  کمتری  دارند و اين  نتيج

معکوس  داشت ،  به  اين  معنی که  همسران  قديمی تر رضايت  زناشويی  بيشتری  داشتند .  بين  تاب آوری ،  جنسيت و مرحله  اختالل 

يجانی با موضوع  نقش  ناباروری ،  هوش ه  Ganth et al ( 2013)شناختی با رضايت زناشويی  نيز  رابطه ای  بدست  نيامد . در تحقيق 

ور  و تاب آوری بر رضايت  زناشويی  زوجين  هندی ، مشخص  شد که  جنسيت ،  هوش  هيجانی ، تاب آوری و  وضعيت  بارداری  به  ط

با  موضوع  صميميت ، تمايز ، و  Patrick et al ( 2007) در  مطالعهقابل  توجهی  رضايت  زناشويی زوجين را پيش بينی  می کند . 

يتی  به  عنوان  پيش بين های  رضايت  از  زندگی  زناشويی  انجام  دادند  يافتند  که  صميميت و حمايت  از  همسر،  متغير های  شخص

دو متغيری  قوی در  پيش بينی  رضايت از  زندگی  زناشويی  هستند  ولی ويژگی  تمايز ،  طول  مدت ازدواج ، سن ، زندگی مشترک بدون 

  Kriegelewicz  (2006)به طور  قابل  توجه  رضايت از  زندگی  زناشويی  را  نتوانستند  پيش بينی کنند . ازدواج ، تقسيم کارو درآمد

های   درابطه  بين  راهبرد های  حل  مساله  و  رضايت  زناشويی  را  بررسی کردند و نتايج  نشان  داد که  زوجين  رضايتمند  اکثرا  از راهبر

ه  می کنند  و به  ندرت  راهبرد های  حل  مساله  مخرب  را  بکار می گيرند  )نقل از خداياری  فرد ، زارع  پورو حل  مساله  سازنده  استفاد

که  در مورد  نقش  مهارت های  اجتماعی  زن و شوهر  بر رضايت  زناشويی آنها بود  Villa & Prette (2013)( . تحقيق6188حجاری ، 

  Johnson et al (2005). ارد رضايت  زناشويی  و  مهارت های  اجتماعی  زوجين  وجود  د بينص شد که  همبستگی  معناداری  مشخ

در  بررسی  مهارت های  حل  مساله و  بيان  موثر  بعنوان  پيش بين کتتده های رضايت  زناشويی  به  اين  نتيجه  رسيدند  که مهارت 

به بررسی تاثيرات  مستقيم و غير   Woszidlo & Segrin (2013)ر هستند . زناشويی موثتغييرات ميزان رضايت های حل  مساله  در 

زوج  تازه  ازدواج کرده  پرداختند  681مستقيم  تجارب  استرس زا  بر رضايت  زناشويی  زوجين  از طريق مهارت حل مساله  متقابل ، روی

يی نقش زناشو دث استرس زا ، و هم چنين  رضايتدواج  کرده  از حوا. نتايج  نشان  داد  ارتباطات  حل  مساله  در تجارب زوجين  تازه  از

. تجارب  استرس زا و رضايت  زناشويی می تواند تا حدی توسط مهارت حل  مساله  زوجين توضيح  داده  شود  مهمی را  ايفا  می کند
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.Denton ( 1997)  &  Burleson   زوجين را بررسی  کردند و  نتيجه گرفتند که  رابطه  بين  مهارت های ارتباطی و رضايت  زناشويی

خوردار  دارند ،  بری ارتباطی  بيشتری در  مقايسه با زوجهايی  که پريشانی زناشويی زوج هايی که  دارای  رضايت  زناشويی اند ، از مهارت ها

 ويیزناش ت های حل مساله زوجين با رضايتبا توجه به مطالب مذکور هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين رابطه بين تاب آوری و مهار هستند  .

 دانشجويان  متاهل دانشگاه  بين المللی امام خمينی )ره( است .

 فرضيه های پژوهش عبارت اند از : 

 تاب آوری و خرده مقياس های آن پيش بينی کننده رضايت زناشويی دانشجويان متاهل دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره( است . -

های حل مساله و خرده مقياس های آن پيش بينی کننده رضايت زناشويی دانشجويان متاهل دانشگاه بين المللی امام خمينی   مهارت  -

 )ره( است .

 روش پژوهش

طرح اين پژوهش، توصيفی و از نوع همبستگی است که هدف آن بررسی رابطه بين تاب آوری ومهارت های  حل مساله با رضايت  زناشويی 

 94 -95جامعه آماری  اين  پژوهش متشکل  از  کليه  دانشجويان  متاهل دانشگاه  بين المللی امام  خمينی )ره( در سال  تحصيلی  است . 

نفر ، بر اساس فرمول  جولی پلنت  922نفر را تشکيل می دهند . حجم  نمونه انتخاب شده با توجه  به  جامعه آماری  922هستند که 

نفر را تشکيل  می  082متاهل دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره( است که مجموعا با احتساب  همسران  آنها   دانشجوی 642( ، 0229)

ماه از ازدواج  68اين بود که حداقل  دهند . اين تعداد بر اساس روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند . مالک های ورود  به پژوهش

 ماری روانی يا جسمانی  خاص نداشته  باشند .زوجين گذشته باشد و زوجين سابقه بي

روش نمونه گيری  به اين صورت بود : ازيکی  از زوجين  دانشجو که مالک های ورود به پژوهش را داشت  خواسته شد تا پرسشنامه ديگر   

در سطح آمارتوصيفی از  فراوانی ، درصد را  همراه  خود به منزل  ببرند  تا  همسرشان  نيز  برای  پاسخگويی به  پرسشنامه مبادرت ورزند . 

د ور، ميانگين ، نما ، انحراف  معيارو واريانس ودرسطح آمار استنباطی  برای  تحليل  داده ها و روابط  بين  متغير ها  در  بين  گروه   م

 چند  گانه  استفاده شد .مطالعه  و  تبيين  و   پيش بينی  متغير های  وابسته  ازآزمون های  آماری  پيرسون و  رگرسيون  

رضايت  زناشويی ( ، سبک های حل مساله کسيدی و النگ و CD-RISC) کانر و ديويدسوندراين پژوهش از چهار پرسشنامه تاب آوری  

 استفاده شد :

زه تاب آوری حو6939-6996اين  پرسشنامه را کانر و ديويدسون  با  مرور  منابع  پژوهشی  پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون :

گويه است و در يک  مقياس  ليکرتی  بين صفر )کامال نادرست( و پنج )هميشه  درست ( نمره گذاری  می شود . 05تهيه کردند که دارای 

ره  او  باالتر باشد ، تاب آوری  باالتری  دارد و  هر چه  نم 50خواهد  بود  به طوريکه هر چه نمره آزمودنی از 50نمره  ميانگين اين  مقياس 

 ( . 6191 کاويانی و همکاران، ، نقل از  6184به صفر نزديک  باشد ، از تاب آوری کمتری  بر خوردار خواهد  بود )محمدی ، 

اين مقياس پنج بعد مختلف تاب آوری شامل  شايستگی / استحکام  شخصی ، اعتماد به غرايز شخصی/ تحمل عواطف منفی ، پذيرش  مثبت  

ن ، کنترل و معنويت  را  نشان  می دهد .  چون  پايايی  و  روايی  زير مقياس ها  هنوز  به  طور  قطع  تاييد  نشده  است تغيير/ روابط  ايم

، در  حال  حاضر  فقط  نمره  کلی  تاب آوری  برای  اهداف  پژوهشی ، معتبر  محسوب  می شود . تحقيقات  اوليه  نشان  می دهد که  

.  بررسی  ويژگی های  روان سنجی  اين  مقياس  در  اد  بزرگسال  مقياس  مناسبی  استجش  ميزان  تاب آوری  افراين  ابزار ، برای  سن

سرپايی  روان پزشکی ، بيماران  با  مشکل  اختالل  مراقبت های  اوليه ، بيماران   شش  گروه  جمعيت  عمومی ، مراجعه  کنندگان  به  بخش

 & Connor،  2003)اضطراب  فراگير  ، و  دو  گروه  از  بيماران  مبتال  به  اختالل  استرس  پس  از  سانحه  ، انجام  شده  است  

Davidson. ) 

فرهنگ  ايرانی  ،  با  استفاده  از روش  تحليل  عاملی ،  ( در پژوهش  خود با بررسی  روايی و  اعتبار  اين مقياس  در6181جوکار)         

گزارش کرده   31/2روايی  آن  را  مورد  تاييد  قرار داد و ضريب  اعتبار  مقياس  مذکور  را  با  استفاده  از  روش  آلفای  کرونباخ  برابر  با 
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کرده اند  همسو   ژوهش هايی که  روايی اين  مقياس  را بررسی( با  يافته های  ديگر  پ6181است . نتايج  حاصل  از  پژوهش  جوکار )

 (  .6196،  نقل  از  قاسم  و  حسين چاری ،   6184محمدی ،   ; 6181،   است  )سامانی و همکاران 

ای (  طی دو مرحله ساخته شد و دار6991اين  مقياس  توسط کسيدی و النگ  )  مقیاس  سبک های حل مساله کسیدی  و النگ :  

سوال  است که شش  عامل را می سنجد .  اين  عوامل  عبارتند از  درماندگی  يا  بی ياوری ،کنترل يا  مهار گری حل مساله ، سبک  04

 خالقيت ، اعتماد به نفس در حل مساله ، سبک  اجتناب و  روی آوردی .  ضرايب  آلفای  کرونباخ  برای  زير مقياس های  شيوه  حل  مساله 

( ، شيوه 11/2( ، کنترل  حل  مساله  )11/2مطالعه کسيدی والنگ  به  اين  شرح  است : آلفا  در مطالعه  اول  :  بی ياوری  )  در  دو

( . آلفا در مطالعه دوم : بی 15/2(  و شيوه روی آورد)50/2( ،  شيوه اجتناب  )36/2( ، اعتماد  به  نفس در حل مساله )53/2خالقيت  )

( و 56/2( ،  شيوه اجتناب )11/2( ، اعتماد  به  نفس در حل  مساله )11/2( ،  شيوه  خالقيت )12/2کنترل  حل  مساله ) ( ،81/2ياوری )

است .  در  پژوهش   52/2( . ضرايب  پايايی  اين آزمون  بر طبق اين دو  مطالعه  برای تمام  زير  مقياس ها  باالتر از 51/2شيوه  روی آورد )

بودند)به جز سبک  روی آورد( ، بنابراين  مقياس از پايايی الزم  برخوردار است . در مطالعات  مختلف  52/2ايب آلفا  باالی محمدی  نيز  ضر

( پايايی درونی اين آزمون با 6182نيز اين آزمون از ميزان اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده است . برای مثال در  مطالعه محمدی وصاحبی)

 33/2( آلفای کرونباخ  برابر با 6180گزارش شده  است و درمطالعه بابا خيرالدين و همکاران )12/2يب آلفای کرونباخ برابربهره گيری ازضر

 ( .          6183بود )بابا خير الدين ، 

والی انريچ س 43برای  سنجش ميزان  رضايت   زناشويی   از مقياس  رضايت  زناشويی فرمپرسشنامه سنجش رضایت زناشویی انریچ : 

گزينه ای در  5( ساخته شده است و رضايتمندی زناشويی را به صورت 6989اين  پرسشنامه توسط اولسون و همکاران ) استفاده  شد .

است دارای 652است و افرادی که نمرات آنها زير 015و بيشترين نمره 43مقياس )ازکامالموافق تاکامالمخالف( می سنجد .کمترين  نمره 

حوزه رضايتمندی  زناشويی شامل مسائل  شخصيتی، ارتباط  زناشويی ، حل   9ناسازگاری  زناشويی هستند . اين پرسشنامه  ميزانی از

تعارض، مديريت مالی ، فعاليت های اوقات  فراغت ، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان ، اقوام و دوستان و جهت گيری  مذهبی را ارزيابی می 

گزارش کرده اند . در پژوهش سليمانيان  ضريب اعتبار اين  پرسشنامه 90/2اعتبار اين پرسشنامه را با روش ضريب آلفا کند . اولسون و اولسون 

گزارش شده  است . در پژوهش مهدويان اعتبار  اين آزمون با استفاده از ضريب  همبستگی  پيرسون  و با  روش  91/2از طريق  ضريب آلفا 

به دست آمده  است . ضريب  همبستگی  پرسشنامه انريچ با  942/2و  برای زنان 913/2هفته( برای  مردان  باز آزمايی )به  فاصله  يک 

است که بيانگر روايی سازه آن می باشد .کليه 46/2تا 10/2و با مولفه های رضايت زندگی از12/2تا  46/2مولفه های رضايت خانوادگی از

ناراضی  را متمايز می کند و اين  نشان  می دهد که  پرسشنامه  انريچ  از روايی مالک   خرده مقياس های پرسشنامه ، زوج های راضی و

 ( .6192، و همکاران خوبی برخورداراست ) نقل از پور محسنی کلوری  

 یافته ها

با  ارائه شده است . 6يافته های توصيفی مربوط  به خرده مقياس های  تاب آوری و مهارت های حل مساله و  رضايت  زناشويی  در جدول 

مشخص  می شود که از بين خرده مقياس های تاب آوری ،  خرده  مقياس روابط  ايمن و تحمل  عواطف  منفی  به   6توجه به جدول  

ده باالترين و پايين ترين ميانگين را دارا هستندو از بين خرده مقياس های مهارت های حل مساله ، خر  1.88و  4.06ترتيب  با  ميانگين 

باالترين و پايين ترين  ميانگين  را دارا هستند   1.46و4.00مقياس اعتماد  به  نفس در حل مساله وکنترل )مهار گری( به ترتيب با ميانگين 

. 
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 ( : یافته های توصیفی مربوط به خرده مقیاس های تاب آوری و مهارت های حل مساله و  رضایت زناشویی 1جدول )

انحراف  خرده مقیاس ها میانگین انحراف معیار

 معیار

  خرده مقیاس ها میانگین

 شايستگی 4.69 6.06 درماندگی   1.94 6.14

تحمل عواطف  1.88 6.24 کنترل             1.46 6.09

 فیمن

 روابط  ايمن 4.06 6.09 سبک  خالقيت   1.85          6.68

 کنترل 1.91 6.11 اعتماد  به  نفس   4.00 6.18

 معنويت 4.28 6.46 سبک  اجتناب   4.26 6.21

6.00 

 

 13.1 روی آوردی 1.31

 

رضایت  1311

 زناشویی

 رضایت زناشویی 13.1 1311

 

 

 

 

توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب جنسيت نشان می دهد که نيمی از نمونه آماری تحقيق حاضر را   مردان ونيمی ديگر را زنان تشکيل   

می دهند، به طوريکه هر يک از اين دو گروه سهم مساوی در پاسخگويی به سواالت  پرسشنامه را دارند . پراکندگی  پاسخگويان  بر حسب  

، تشکيل  می دهند  %10سال با  15 تا 16طرف  پرسش  را  افراد  بين  ها  نشان  می دهد که اکثريت  پاسخگويان و افراد سن  تقويمی آن

دهد که می دهند . از لحاظ تحصيالت داده های پژوهشی نشان می  %61سال با  05تا   06و پايين ترين فراوانی را گروه  سنی  بين 

دارای کمترين    %1دارای  مدرک  تحصيلی  ليسانس  هستند ، و  مقطع  ديپلم  با   %51طرف پرسش با   اکثريت دانشجويان و پاسخگويان

باشد . و اين  نشان  دهنده  اين  است که افراد با تحصيالت  باال به سواالت پاسخ داده اند که  بر اعتبار  تحقيق  می افزايد . فراوانی  می

سال  5تا  1دهد که اکثريت دانشجويان و افراد طرف پرسش نامه  مدت زمان داده های پژوهشی نشان میدر انتها  از لحاظ   مدت ازدواج 

  سال به باال می باشد . 5از آغاز زندگی  مشترکشان  می گذرد و کمترين فراوانی  مدت  ازدواج  
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 و تولرانس خرده مقیاس های تاب آوری و مهارت های حل مساله VIF ( :  آزمون 2جدول)

           VIF                         TOLERANCE                                      متغیرها                          VIF             

TOLERANCE  متغیرها               

                                    ./77                                درماندگی                               11/1                   ./71                       گیشایست

11/1  

                                    ./11                                 مهارگری                                7/1.                   ./11                تحمل عواطف

.1/1 

  حل مساله                   منفی 

                                    ./71                           سبک خالقیت                              ./11                   ./11                      روابط ایمن

.1/1 

                                    ./11                          اعتماد به نفس                             ./17                    ./12                            کنترل

21/1 

 در حل مساله                           21/1                    ./11                      معنویت   

                               ./ .1                            سبک اجتناب                                                                             

11/1 

                                  روی آوردی                                                                                                            

1./.                                    21/1 

 

لذا اثر  هم  ;است  62در همه  خرده  مقياس ها کمتر از عدد  (VIF)نشان  می دهد که  مقدار مربوط به عامل واريانس  0جدول 

خطی  بين  متغير های  پيش بين  رضايت  زناشويی  وجود  ندارد . برای استقالل  خطاها از آزمون  دوربين  واتسون  استفاده  شد .  

ين  واتسون  برای متغير تاب آوری و خرده قياس باشد . آماره  دورب 5/0تا  5/6برای  تاييد  اين  پيش فرض  مقدار  آن  بايد  بين  

شده است  بنابر اين  پيش فرض  استقالل   231/0و برای متغير مهارت های حل مساله و خرده مقياس های  آن   646/0های آن 

 خطاها  تاييد  می شود .
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 ضایت  زناشویی( :  ضرایب همبستگی خرده مقیاس های تاب آوری و مهارت های حل مساله  با  ر.جدول)

 میانگین                 انحراف معیار                ضریب  همبستگی                متغیر                                   تعداد              
 

                           ./17.*                             71/1                            21/1.                     .27                                     شایستگی     

 ./11.*                                11/1                            1.1/1                       .27                   تحمل عواطف منفی

                                21/1                             ./171                        .27                                روابط ایمن

*.13/.                          

                              31/1                             ./111                       .27                                       کنترل 

*..3/.                        

                              1/1.                              ./111                      .27                                 معنویت     

*.27/.                            

                           ./31.*                               12/1                              1.1/1                       .27              ا بی یاوریدرماندگی ی

                           ./11.*                              31/1                              137/1                      .27                مهار گری  حل مساله

                            ./11.*                              27/1                              ./111                      .27                           سبک خالقیت

                            ./.7.*                             11/1                               211/1                      .27                         اعتماد به نفس  

                             33/1                               11/1.                       .27                         سبک اجتناب  

*.13/.                             

                             ./31.*                             11/1                               ./7.1                       .27                            روی آوردی  

P<0/05                                                                                                                     

    * 

ضايت       ساله با  متغير  ر سی  رابطه  خرده مقياس های  تاب آوری  و مهارت های حل م ستگی       به  منظور  برر ضريب  همب شويی از  زنا

محاسبه شده  و شش خرده مقياستاب آوری   از  پنج   خرده   مقياس   محاسبه  شده   1پيرسون  استفاده  شد .  با توجه  به  جدول     

ساله   سطح   معنی داری   برای      ، می توان مهارت های حل م ستحکا     تاب آوری )  ارتباط خرده  مقياس های گفت  ستگی / ا م  شاي

شخصی/  تحمل  عواطف  منفی ،   پذيرش   مثبت  تغيير/  روابط  ايمن  ، کنترل  و   معنويت ( و    شخصی ،    ده خراعتماد  به  غرايز   

، کنترل  يا  مهار گری حل  مساااله  ،  ساابک  خالقيت ، اعتماد   به    درماندگی  يا بی ياوری حل  مساااله  ) مقياس های مهارت های 

( معنادار    > 25/2Pاله ، سبک  اجتناب  و  روی آوردی (  در ارتباط  با  رضايت   زناشويی  دانشجويان  در  سطح  )نفس  در حل  مس

 .  است
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( : خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون مربوط به تاب آوری وخرده مقیاس 1جدول  )

 های آن  و رضایت زناشویی

                             F               Sig                                       Rمجموع              درجه            میانگین                   شاخص
2R 

 مجذورات           آزادی           مجذورات                     مدل

                  ./1..             11/11              111/13                 1                    111/13             رگرسیون

11./.                          117/. 

                                                         ./1.1                 217                 7./111            باقی مانده

 211                227/31                  کل  

 

 

ش رگرساايون هم زمان  برای  بررساای تاثيرات  متغير   پيش بين ) تاب آوری  و  خرده مقياس های  آن ( بر متغير مالک  از  رو

آنها  مورد  بررسی  قرار   ت.  بدين صورت که  رابطه  بين  تمام  خرده مقياس های  متغير  پيش بين و مالک و اثرا  استفاده شد   

واريانس  رضايت    %61د  می توان  و سطح  معنا داری  ،  اين  الگو (   =F  11/11و   =a ./1..) با توجه  به آماره  فيشر  گرفت .

  زناشويی  را  پيش بينی  کند  .  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

 مساله در پیش بینی رضایت زناشویی( : ضرایب استاندارد مربوط به خرده مقیاس های تاب آوری و مهارت های حل 3جدول) 

 

ست  . آماره ی  بتا  بيانگر ميزان  تاثير  هر  يک       5در  قالب  ضرايب  رگرسيونی  در  جدول    نتايج  برآورد  مدل  معنادار  ارائه  شده  ا

ست .  با  توجه  به اينکه   آزمون   سيون  معنی دار      tاز متغير های  پيش بين  بر  مالک  متغير  مالک  ا ضرايب  رگر برای  معناداری  

ست . خرده  مقياس های  تاب آور  شجويان   هستند  ،        ا شويی  دان ی و مهارت های حل مساله پيش بينی  کننده ی  مثبت رضايت  زنا

 (=059/2Betaضرايب  بتا  نشان  می دهد که  سهم   خرده مقياس  روابط  ايمن  برای  پيش بينی  رضايت  زناشويی  دانشجويان  )       

 شاخص

 متغیرها

ضرایب                            ضرایب  غیراستاندارد               

 داستاندار

Sig                t   

 

 B              خطای استاندارد         

Beta                                         
                                                                                 ./311               ./12.                                            مقدار ثابت

171/.                  132/. 

                 ./211                                                           ./...               ./21.                                             شایستگی

.11/1                   ..1/. 

                ./111                                                          ./33.                ./11                                        تحمل عواطف

131/2                     ..2/. 

 منفی

                 ./231                                                        ./31.                 ./72                                          روابط ایمن

171/1                  ..2/. 

                   ./111                                                            ./...                ./3..                                                کنترل

.17/1                  ..1/.   

                  ./112                                                        ./11.                  ./11                                                معنویت

111/1                  ..1/. 

                                                                                   ./111                172/2                                       مقدار ثابت

111/2                  ..1/. 

                 ./177                                                        ./11.                 ./11                                          درماندگی

17./1                  ..2/. 

                  ./121                                                          ./72.                ./77                                           مهار گری

71/1                  ..1/. 

                  ./137                                                         ./11.                 ./17                                    سبک خالقیت

3./1                  .../. 

                  ./221                                                              0/096            ./73                                 اعتماد به نفس

13/1                  ..1/. 

                   ./1.1                                                         ./11.                 ./73                                  سبک اجتناب

.7/1                  .../. 

                  ./117                                            ./71.                   ./12                                  روی آوردی

31/1                    ..1/. 
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د  ، شديگر  تاب آوری  برای   رضايت  زناشويی  دانشجويان  دارا  می با   ميان   متغير های است و  قدرت  پيش بينی  بيشتری  را  از   

سهم خرده مقياس  شجويان     برای  پيش بنفس     اعتماد به هم چنين   شويی  دان ضايت  زنا ست  و  قدرت      =Beta 001/2)  ينی  ر ( ا

يعنی     ;رضايت  زناشويی  دانشجويان  دارا  می باشد      هارت های حل مساله  برای  متغير های  ديگر مبينی  بيشتری  را  از  ميان   پيش

 زناشويی  نيز  افزايش  می يابد  . مساله  ميزان رضايت حلايش سطح  تاب آوری و مهارت های با  افز

 

( : خالصه مدل رگرسیون ، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون مربوط به مهارت های حل مساله و 1جدول) 

 های آن و رضایت زناشوییخرده مقیاس 

                    F                                  Sig                   Rمیانگین          درجه                 شاخص                    مجموع            
2R 

 مجذورات        آزادی               مجذورات                                 مدل

               ./31.            ./2..         11/23               111/1                   1                       111/1                رگرسیون

127/. 

 ./321                   217                   .211/1             باقی مانده

 211                  131/32                    کل  

 

برای بررساای تاثيرات متغير پيش بين ) مهارت های  حل مساااله و خرده مقياس های  آن (  بر متغير مالک از روش رگرساايون  هم زمان  

با   .متغير  پيش بين و مالک و اثرات آنها  مورد بررسی  قرارگرفت  استفاده  شد .  بدين  صورت که  رابطه  بين  تمام  خرده مقياس های    

 کند  .واريانس  رضايت زناشويی  را  پيش بينی  %60اين الگو  ، و سطح  معناداری (=13/05Fو  =a 220/2توجه به آماره  فيشر )

 بحث و نتیجه گیری

هدف از اين پژوهش ، تعيين  رابطه بين تاب آوری و مهارت های حل مساله با رضايت زناشويی در دانشجويان متاهل دانشگاه  بين         

المللی امام خمينی )ره( می باشد . ضريب همبستگی رابطه مثبت و معنا داری را بين تاب آوری و مهارت های حل مساله و خرده مقياس 

و با  افزايش تاب آوری و مهارت های حل مساله رضايت زناشويی دانشجويان نيز افزايش   (p <25/2رضايت زناشويی نشان داد) های  آنها با  

می يابد و  بر عکس ، بين همه خرده مقياس های تاب آوری و رضايت زناشويی رابطه معنادار وجود دارد . تحقيقی در اين زمينه يافت نشد  

( 6196( ، ميکاييلی و همکاران )6194خندان  دل و کاويان فر )متعددی  از جمله  پژوهش  های ور کلی با پژوهش ولی  اين مطالعه به ط

( همسو است و با پژوهش  0261( ، جيشا و توماس )0223( ، پاتريک و همکاران )0261)و همکاران ( گنس 0229، بتل و همکاران )

(  ناهمسو است . اين  نتيجه را می توان اين گونه تبيين کرد که  افراد  تاب 0262چ  هاس )( و فيتز پاتريک ووا0228چالمپلی و همکاران )

افرادی توانا در سازماندهی مسئوليت های  روزانه شان می باشند ، اين  افراد نسبت به افراد آسيب پذير در انطباق  يافتن با تغييرات  ، آور

مجموعه ای  از  مهارت های  مقابله ای   مانند  مهارت های  حل مساله  را  دارند که  در   زندگی  توانا ترند و توانايی  ايجاد وگسترش 

( . اين  ويژگی ها سبب  می شود  که  افراد  تاب آور قدرت  6995موقعيت های  چالش زا  از آنها  حمايت  می کند )وات و همکاران ، 

ويی کارآمد  کيفيت  زندگی  زناشکار گيری  مهارت های  حل مساله  و  بتوانند  با به سازگاری  بااليی در  زندگی  زناشويی  داشته  باشند  

ری  امکان  تاب آو آن  رضايتمندی  زناشويی  بيشتری  را هم  تجربه  کنند .  از اين  رو  ويژگی  شخصيتی خود را  بهبود بخشند و به  تبع  

و   گی ،  نارضايتیکاهش  تنيد زوجين فراهم می کند و  باعث را  برای گی   زناشويی ط  استرس زای   زندانطباق   موثر  زوجين  با  شراي

 می کند  .ضايت زناشويی  آنها  را تقويت ر جين  می شود  و  همين  امر  نيز زو بهبود  صالحيت و سالمت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 

 

متغير  مهارت های حل مساله ، از بين   خرده  مقياس های   بين مهارت های حل مساله و رضايت زناشويی رابطه  معنادار وجود دارد .  

ت برای  حل  مشکال توانايی فرد  بيانگر  اعتماد  در خرده مقياس اعتماد به نفس که از سبک های سازنده  حل مساله  محسوب  می شود و 

 ناشويی زهمبستگی را با  متغير  رضايت بيشترين  برای  پيش بينی  و  هم چنين  (   بيشترين  توانايی  را  =Beta 001/2است  با سهم  )

با توجه به نتايج اين پژوهش .  ( همسو است0221کريگلويز )و   Miller  et al (1986)اين  يافته  با  پژوهش  دارد  . نتايج دانشجويان  

حث ب زوجين  درمشارکت فعال ين کرد که و ديگر پژوهشهای انجام شده در راستای اهداف اين پژوهش می توان اين نتايج را اينگونه تبب

 ( .6981) ميلر و همکاران ، مشکالت  زندگی  زناشويی  موثرتر است مسائل وحل از مسائل زناشويی  در 

( 0266( ، عاليی و همکاران )0261( و وزيدلو و سگرن )0225( ، جانسون و  همکاران  )0261ويالو پرت ) ( ،6993بورلسون و دنتون)   

در پژوهش هايی مشابه نشان دادند که آموزش مهارت های حل مساله باعث افزايش رضايت زناشويی  زوجين می گردد . در تبيين  اين 

ک  راهبرد  مقابله ای  مهم است که توانايی پيشرفت  شخصی  و  اجتماعی   را    افزايش که از آنجايی که  حل  مساله ينتيجه نيز بايد گفت 

زوجينی  که  از توانايی   حل  مساله بيشتری (  Dzurilla & Sheedy،   1992)و تنيدگی و نشانه های  روانی را کاهش  می دهد 

زناشويی  خود  مقابله  کنند و رضايت زناشويی  باالتری  را  نيز تجربه می برخوردارند  بيشتر می توانند  با  تنيدگی ها و مشکالت  زندگی  

 کنند . 

 

 پیشنهادات  پژوهش  :

متاهل  صورت  ژوهش  فقط  در خصوص دانشجويان که  اين  پ در  جامعه  دارد  و  از آنجايی که  اين  پژوهش با  توجه  به  تاثير  مهمی 

 ر  جوامع  و  نمونه های  مختلف  نيز  صورت  گيرد  .د گرفته  است  پيشنهاد  می شود  که

و در  نظر  نگرفته شده  باشد ، در نتيجه در پژوهش های  دخالت  داشتهوجه  به اينکه در پژوهش حاضر ممکن  است متغير های زيادی تبا 

 .و  فرهنگی  توجه  شود   تعددی از جمله  بافت اقتصادی ، اجتماعیعوامل  مبعدی  بايد  به 

 در  طول  زمان  نيز  مشاهده  می شود  .پژوهش های طولی  در  اين زمينه ،  تغييرات در رضايت زناشويی زوجين با  انجام  

 

ماعی اجتشخصی و کفايت دگی زناشويی  زوجين  نقش  بسزايی را در افزايش پيشرفت زن هم چنين از  آنجايی که مهارت های حل مساله در

ا شود تنده گنجاوره قبل ازازدواج  به طور مبسوط رفتاری ايفا می کند ضروری است تا در برنامه های  مشا-شناختی به عنوان  يک راهبرد 

 اشيم  .  بم و  تا حدودی  عاری از مشکالت زناشويی داشته سالزوجين رضايت زناشويی  بيشتری را تجربه کنند و به  تبع آن جامعه   درآينده

 

 منابع  

بررسی رابطه ميان رضايت زناشويی وسالمت روان دربين دبيران زن و مردشاغل درمقطع متوسطه دبيرستانهای "(.6184احمدزاده،ابراهيم.)-

 پايان نامه کارشناسی ارشدرشته روان شناسی،دانشکده روان شناسی گروه مشاوره،دانشگاه  تربيت معلم  .."6181-4شهرتهران درسال تحصيلی

(.بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری برسالمت روان افرادمبتالبه وابستگی مواددرکانون توسکای 6191ريفی درآمدی،پرويز.)احمدی،رضا،ش-

 .  6-61،65،. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالينیشهرتهران

،  فصلنامه  حل مساله  دانش آموزان   (  .  اثر بخشی  آموزش  مهارت های  ارتباطی  بر  شيوه های6183بابا پور خير الدين  ،  جليل .  )  -

 .  8  -  06،    62،    پژوهشی  روان شناسی  دانشگاه  تبريز  -علمی 

 .  131 - 181،  04،   مجله علوم   روان  شناختی، ری ، آسيب پذيری و  سالمت روانی (  .  تاب آو6181بشارت ،  محمد علی .  )  -
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(.  اثر بخشی  6192فيض اهلل . ) علی ، آزاد فالح ،  پرويز ، احمدی ،، فرشته  ، اللهياری ، عباسعلی ، فتحی  آشتيانی ،  پور محسنی کلوری   -

 .  03  - 15،  9(6، ) ،  مجله  روان شناسی بالينیرضايتمندی  زناشويی  زوجين  ای   توانمند سازی  زناشويی بر برنامه ه

 .  81-0،94،  . فصلنامه روان شناسی تربيتی( . ارتباط  بين  تاب آوری و رضايت اززندگی 6189ا . )خلعتبری ، جواد ،  بهاری ، صون  -

. مجله  ( .  اثر بخشی  آموزش  مهارت  حل مساله بر  صميميت  زناشويی  6188خداياری فرد ، محمد ، زارع پور ،  مريم ، حجاری ، الهه )  -

 .  49 – 12،    1،    تهرانروان شناسی و علوم  تربيتی  دانشگاه  

، دو فصلنامه (.نقش اعتماد درروابط بين فردی وتاب آوری خانواده دررضايت زناشويی زوج های شاغل 6194خندان دل،سحر،کاويان فر،حسين .) -

 . 65 -1، 6( 6، )آسيب شناسی، مشاوره وغنی سازی خانواده

 . 699 – 021،  4( 1، )، مجله علوم رفتارینسی زنان باسازگاری زناشويی( . رابطه عملکرد ج6189علی اکبری دهکردی، مهناز. ) -

بيرونی : نقش  واسطه ای  خود کار   –(  .  تاب آوری  روان شناختی و  انگيزش  درونی 6196قاسم ، مرضيه ، حسين چاری ، مسعود .  )  -

 .  16  - 18،    11،    ،  روان شناسی تحولی : روان شناسان ايرانیآمدی 

( . تاثير  درمان  شناختی  رفتاری  مذهب محور بر تاب آوری  زوجين ،  6191کاويانی ، زينب ، حميد ، نجمه ، عنايتی ، ميرصالح الدين .)  -

 .    05 – 14،    1(  53،  )  دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

(  .  نقش  واسطه ای  قصه  عشق  در  رابطه  با  طرحواره های  ناسازگار  اوليه   6191مطيعی ،  زهرا ،  برجعلی ،  احمد ،  تقوايی ،  داوود .  )  -

 .  069  - 001،    1،    ،  مجله علوم  رفتاریو  رضايت  زناشويی  

(. مقايسه تاب آوری، رضايت زناشويی وسالمت روان دروالدين باکودکان دارای 6196ميکائيلی، نيلوفر،گنجی،مسعود، طالبی جويباری، مسعود.)-

 .    602 -613،  6، ، مجله ناتوانی های يادگيریناتوانی يادگيری و عادی 
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