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 چکیده
در  یشناختروان یسرسخت یانقش واسطه یهدف پژوهش حاضر، بررس

 یمعنو یستیبود. بهز ییزناشو تیو رضا یمعنو یستیبهز انیم یرابطه
 یرهایعنوان متغبه یشناختروان یزاد و سرسختبرون ریعنوان متغبه

اد مورد توجه قرار گرفتند. زدرون ریعنوان متغبه ییزناشو تیو رضا یاواسطه
 رازیمتأهل خوابگاه دانشگاه ش یدانشجو 300پژوهش  نیدر ا کنندگانتشرک

انتخاب  یاخوشه یریگبودند که به روش نمونه رازیش یو خوابگاه علوم پزشک
 اسی(، مق1982) سونیو ال نیپالوتز یمعنو یستیبهز اسیشدند و به مق

اهواز  یشناختروان یسرسخت اسی( و مق1992هادسون ) ییزناشو تیرضا
 یبود و برا ی( پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگ1999)

نشان داد که  جی. نتادیاستفاده گرد ریمس لیها از روش تحلداده لیتحل
( p، 68/0=β=004/0) یشناختروان یاثر مثبت بر سرسخت یمعنو یستیبهز

 ییزناشو تیمثبت بر رضااثر  یدارا یشناختروان یسرسخت زیدارد و ن
(02/0=p ،22/0=βدارد. همچن )یشناختروان یمشخص شد که سرسخت ن،ی 

دارد  ییزناشو تیو رضا یمعنو یستیبهز نیب یمعنادار یانقش واسطه
(03/0=p ،82/0=βبا توجه به ا .)گرفت که با  جهینت توانیم هاافتهی نی

 ییزناشو تیرضا یکارهاراه دتواننیافراد م ،یمعنو یستیو ارتقاء بهز شیافزا
خود را باال  یاز زندگ تیرضا قیطر نیکرده و از ا تیرا در وجود خود تقو

 برند.

 ها:کلیدواژه
 یشناختروان یسرسخت ،یمعنو یستیبهز ،ییزناشو تیرضا

 Abstract 

This study aimed to investigate the psychological hardiness as the 

role of mediator in the relationship between spiritual well-being 

and marital satisfaction. This study considers spiritual well-being 

as an exogenous variable, and dimensions of psychological 

hardiness as mediator variables, and marital satisfaction as an 

endogenous variable. Participants in this study were 300 marital 

students of Shiraz University and Shiraz medical sciences 

dormitories selected by cluster sampling method. Also 

participants responded spiritual well-being scale Paloutzian & 

Ellison (1982), Hudson Index of Martial Satisfaction (IMS) (1992) 

and Ahvaz Hardiness Scale (1999). The method of research was 

correlation and path analysis was used to analyze the data. The 

results showed that the Spiritual well-being has positive effect on 

the psychological hardiness (β=0.68, p=0.004) and the 

psychological hardiness has a positive effect on the martial 

satisfaction (β=0.22, p=0.02). Also, it was found that the 

psychological hardiness played significant mediator role between 

spiritual well-being and the martial satisfaction (β=0.82, p= 0.03). 

According to these findings, it can be concluded that if persons 

increase and enhance the spiritual well-being, it will reinforce 

principles and strategies of marital satisfaction and enhance 

satisfaction of their life. 
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 مقدمه

 شیدایاست که از بدو پ یسازمان اجتماع نیتریمیخانواده قد
 یاجتماع یهاسازمان یمرکز یانسان وجود داشته و در هسته

 یبرا یتر قرارگرفته است. خانواده در حکم بافت سلولگسترده
آموزش و  ت،یو ترب میو در تعل کندیعمل م یاجتماع یهااندام

گفت که مرکز ثقل  توانیطور حتم منقش دارد. به یسالمت روان
 ازها آن تیزوج است. ارتباط و رضا قالب در ایزن و مرد  ،خانواده

عامل حفظ و سالمت خانواده و  نیتریاز اساس یکی ییزناشو یزندگ

 مانیانتخاب همسر و بستن پ کهنیطور جامعه است. با توجه به اهمان
 یشخص یشرفتیدر رشد و هم پ یعطف یعنوان نقطههم به ییزناشو

که در طول  ییهامیتصم نیتراز مهم یکیبدون شک  شود،یم یتلق
است  یزندگ کیشر کیانتخاب  شودیم گرفته یهرکس یزندگ

از مردم، ازدواج با  یاریبس یا(. بر2014و ماللو،  یرضاخوان ،یقمر)
 در رسدیم نظر به اما؛ شودیآغاز م یستیو بهز یاز شاد یمنبع مهم

 است شدن یمتالش و یثباتیب خطر در ازدواج ساختار معاصر یایدن
 (.2015 نگر،یولف)



 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 31-41 32 31-41، 14(1)، 1398 ه روانشناسی معاصردوفصلنام

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.31 

 یشناختروان یسرسخت یگر: نقش واسطهییزناشو تیبا رضا یمعنو یستیبهز یرابطهو همکاران، ی فیس اوری

 که ستین یفرد یاهطالق، مسئل جهیازدواج و درنت یثباتیب
 یدر آن شود، بلکه معضل ریافراد درگ متوجه فقط آن عوارض و عواقب
 کی. طالق دهدیقرار م ریاست که کل جامعه را تحت تأث یاجتماع

خانواده است که اثرات آن به  یدر نهاد اجتماع یمعضل سالمت عموم
از  یناشآثار سوء  نیشتریب کهینحوبه شودیمنتقل م زیفرزندان ن

(. 2013گولک و پروا،  یغفار ،ینصراللهان است )فرزند متوجه طالق
طور خانواده به انیعنوان عامل استحکام بنبه ییزناشو تیرضا اگر

کند  جادیا یو روان یجسم بارانیاثرات ز تواندیم ابد،یکامل به وجود ن
 و یاستنل رهودس، ،مارکمنبکشاند ) راههیخانواده را به ب ریو مس

 متحدهاالتی(، ا2010) تهدیوا و پاپنو گزارش طبق بر(. 2013 پترسون،
 نیرا دارد؛ بد اینرخ طالق در دن نیاست که باالتر یاز کشورها یکی

 نیاز سوم %73از ازدواج دوم و  %60ازدواج،  نیاز اول %40که  بیترت
 %25 تنها ،ینگران نیا علت بر عالوه. شودیازدواج منجر به طالق م

 و پاپنودارند ) تیخود رضا یسال از ازدواج، از رابطه 10پس از  نیزوج
در روابط  یعدم خشنود وعیباعث ش یعوامل چه اما(؛ 2010 تهد،یوا
 یاند که عواملگزارش کرده یاریمطالعات بس شود؟یم نیزوج نیب
 ،یاقتصاد تیوضع ت،یمذهب، قوم ،هاارزش الت،یانند هوش، تحصم

را  ییزناشو تیاز رضا یینرخ باال ،یکیزیف تیو جذاب یاجتماع
 چر و داک،رسپا؛ 1985 ،ساب؛ 1995 ،گنیس و تانکند )یم ینیبشیپ

انتظارات  گران،یتفکر، ادراک فرد از خود و د ینحوه نیهمچن(. 1994
 ییزناشو تیو ... رضا هاجانیه ،یتیشخص یهایژگیو ،یفرد از زندگ

توجه به  با(. 2009 ،یو محمد انیمانیسلدهد )یم قرار ریتأث تحت را
 تواندیمؤثر است و م ییزناشو تیدارد که بر رضا وجود یعوامل کهنیا

 یبررس لیدل نیقرار دهد به هم ریرا کامالً تحت تأث نیزوج یزندگ
مورد دخالت دارند  نیدر ا کهها عوامل مربوط به آن وافراد  تیمعنو
 پژوهش است. نیمسئله ا نیترمهم

از  یانسان است که برخ یدرون یازهایاز ن یکی تیمعنو
 ،یشناخت یهانهیزم ریرشد انسان در سا یان، آن را الزمهنظرصاحب

 یپاسخ دادن به چراها یو تالش مداوم انسان برا یعاطف ،یاخالق
 تواندیم ییزناشو ارتباط ژهیوبه یفرد نیب ارتباط. دانندیم یزندگ

 مذهب. ردیگیقرار م تیمعنو ریباشد که تحت تأث ییهانهیزم از یکی
 یلهیوسخدا به یاست که از سو یو دستورات یادیمجموع اصول بن

 قتیو اطاعت در برابر حق میرا به تسل تیابالغ شده است تا بشر امبریپ
 مانیآرامش و ا جادیا قیاز طر یکامل دعوت کند و اعتقادات مذهب

 شتریبا فراهم آوردن اعتماد به خود و کوشش ب ینیبخوش ،یدرون
 یسالمت معنو ژهیوان بهو عامل مؤثر در سالمت انس سازنهیزم

 یمذهب نگرش(. 2009 ،یانیآدر یو مهر یروشن ،یعسگرهستند )
 ییمذهب شامل رهنمودها رایمؤثر باشد؛ ز ییدر ارتباط زناشو تواندیم

 نیهاست که اباورها و ارزش یسامانه یدهندهارائه و یزندگ یبرا
و جنکاز،  هانلررا متأثر کنند ) ییزناشو یندگز توانندیم هایژگیو

 ژهیوبه ت،یو معنو یدارنیمرتبط با د یذهن یهایی(. توانا2005
دارند  یفاعل یستیدر بهز ینقش مثبت ،یشخص یمعنا دیتول ییتوانا

(. در رابطه با نقش 2011 ،یمهرآباد یفاضل و یفراهان ،ییآقابابا)
مزمن  یماریمبتال به ب مارانیب یزندگ تیفیدر ک یمعنو یستیبهز

زنان مبتال به  یزندگ تیفیدر ک یمعنو یستیبهز نقشو  یویر
 لوا،یسبود ) مارانیب یزندگ تیفیک بهبوداز  یحاک نه،یسرطان س

 (.2009 ،سانتوس و استمچ مورا،یک

 نیتراز مهم یکی ،ینید یهابر اساس آموزه گر،ید یسو از
یرا فراهم م ییزناشو یاز زندگ تیآرامش و رضا ینهیکه زم یمسائل
و همکاران  یماهوناست.  یبه دستورات مذهب نیزوج یبندیپا سازد

گوناگون  یهاکه جنبه مشاهدات نشان دادند لیوتحلهی( با تجز1999)
تعداد برخوردها و خشونت  ،ییزناشو تیشامل رضا ییعملکرد زناشو

صورت  نیدر ارتباط است به ا یو اعتقادات مذهب هاتیبا فعال یکیزیف
 یشتریب ییزناشو تیباالتر، رضا یاعتقادات مذهب یدارا یهاکه زوج

 یت. زنانها نسبت به هم کمتر اسآن یهاداشته و برخوردها و خشونت
 نندیگزیرا برم وبیمع یارتباط یاند کمتر الگوهابه مذهب بندیکه پا

 (.2013 ثناگو،)

 ،ییزناشو تیرضا یبررس جهت در شد گفته که یمطالب اساس بر
 ریتأث ییزناشو تیبر رشد رضا کهآن لیدل به یمعنو یستیبهز ریمتغ

 پژوهش نیا اهداف از یکی گر،یدعبارتبهشد.  انتخاب گذاردیم
 .است افراد ییزناشو تیرضا بر یمعنو یستیبهز اثر یبررس

 ییتنهابه کهنیبر ا عالوه یمعنو یستیبهزکه  رسدیبه نظر م اما
از  یقسمت نیشود؛ همچن ییزناشو تیرضا جادیا موجب تواندیم

 ییزناشو تیکه ازنظر رضا یمسائل در یمعنو یستیبهز یرگذاریتأث
 گرددیممطرح  کنند،یم ریرا درگ یشخص یهادارند و ارزش تیاهم

 .شوند ییزناشو تیرضا سطح ارتقاء به منجر تا

 تحت را نیزوج ییزناشو روابط تیفیک توانندیم یمختلف عوامل
 ،ینیحس) است یتیشخص صفات عوامل نیا از یکی. دهند قرار ریتأث

 صفات انیم از(. 2015 ،یمحمد و یشاکرم ا،یداورن زهراکار،
نشان  جی. نتاکرد اشاره 1یشناختروان یبه سرسخت توانیم ت،یشخص

 یداراارتباط معن دیو ام یاز زندگ تی، رضایسرسخت نیکه ب است هداد
خود  یهی( در مطالعات اول1979(. کوباسا )2011 د،یحموجود دارد )

 یهاافتهیرا بر اساس  یشناختروان یسرسخت یتیشخص یسازه
رو بودند و روبه یادیز یفشارها اکه ب یاز افراد شدهیآورجمع

 ،یشناختروان یکرد. سرسخت یمعرف کردند،یم یماریاحساس ب
با  ییارویرو است که در یتیشخص هایژگیمتشکل از و یامجموعه

 یعنوان سپراز مقاومت و به یعنوان منبعبه ،یزندگ یحوادث فشارزا

                                                                 
1. psychological Hardiness 
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 یکل یریگ جهتکی یشناختروان ی. سرسختکندیمحافظ عمل م
 ،1است و شامل سه مؤلفه تعهد رامونیپ یاینسبت به خود و دن

 است. 3ییجوو مبارزه 2کنترل

 ییطح باالدر س یشناختروان یسرسخت یهامؤلفه در که یافراد
و  راتییبر انجام تغ یثابت زندگ یهااتکا بر جنبه یجاقرار دارند، به
که  ندینمایم ینیبشیپ یافراد نیتمرکز دارند، چن طیتطابق با شرا

کند یها فراهم مآن یرشد و توسعه آت یرا برا ییهافرصت راتییتغ
 (.2003 ،یهابد و پیهاسل ،یکرال)

با  یمشخص شد که ارتباط معنو زین یپژوهش اتیادب یبررس در
 و یاحیس ،یباستانباال ) یبا سالمت روان ،یقو یخدا و اعتقاد مذهب

زا تنش طیدر برابر شرا یمذهب یمقابله یریکارگبا به ،(2012 ،یحقان
 یدادهایرو و هاینگرانرو شدن با روبه تحمل با ،(2003کس، برو)

و  ی( و با شادکام2010 ،و هسالم یفرا ن،یدیآ شر،یف) دیشد
( در ارتباط است و بر 2018 همکاران، و یرچیدم یصدر) یسرسخت

 یمعنو یستیمشخص شده است که بهز نی. همچندگذاریها اثر مآن
بر  یهدفمند مبتن یو معنا ینظام ارزش کی یدهشکل قیاز طر

 یمطلق(، نوع یعنوان داناو حکمت خدا )به ماتیاعتماد به تصم
توان مقابله  شیمنجر به افزا رونیو ازا اندازدیبه راه م یمعنو یمقابله

 گرددی( مییجومبارزه کنترل و تعهد،) یشناختروان یو سرسخت
که  کنندیم انینماها پژوهش نی(. ا2016 ،یو غفار انیمهدو)

قرار  ریرا تحت تأث یشناختروان یسرسخت تواندیم یمعنو یستیبهز
 یسرسخت ریمتغ به توجه با کهشده است  نشان داده ن،یدهد. همچن

 هایژگیو نیکه واجد ا ینمود افراد ینیبشیپ توانیم یشناختروان
که اغلب  یو اجتماع یخانوادگ ،یشغل یهستند در مقابل فشارها

 از استفاده به یلزوم و داشته یشتریب تحمل رند،یناپذاجتناب
زرگر و خود نداشته باشند ) جانیکنترل ه جهت یرمنطقیغ یهاروش

 . (2008 ،همکاران

قرار دارند،  ییدر سطح باال یسرسخت یهاکه در مؤلفه یافراد
و تطابق با  راتییبر انجام تغ یثابت زندگ یهااتکا بر جنبه یجابه

 راتییکه تغ ندینمایم ینیبشیپ یافراد نیتمرکز دارند، چن طیشرا
 ،یکرالکند )یها فراهم مآن یرشد و توسعه آت یرا برا ییهافرصت

 افرادشد  مشخص گری(. در پژوهش د2003 ،یهابد و پیهاسل
یم ن،ـیبنابرا د؛ـننیبیارزا مـر فشـرا کمت یـوادث زندگـسرسخت ح

 یسرسخت یداشته باشند. از رو یبا زندگ یمؤثر یسازگار توانند
افراد وجود دارد  ییزناشو یسازگار ینیبشیامکان پ یشناختروان

 (.1992 ،و هس یمد)

                                                                 
1. commitment 

2. control 

3. Challenge 

 کهنیکه عالوه بر ا شودیکه گفته شد مشخص م یبر مطالب بنا
 ییزناشو تیبر رضا میطور جداگانه و مستقخود به یمعنو یستیبهز
 یرگذاریبا تأث میرمستقیطور غبه تواندیم نیاست همچن رگذاریتأث
 نیرا در زوج تیاآن، رض تیو تقو یشناختروان یسرسخت یرو
 دهد. شیافزا

و  یعامل معنو نکهیباوجود ا است یضرور نکته نیا ذکر
 ریتأث یهرکدام به نحو ییزناشو تیدر رضا یشناختروان یسرسخت
صورت جامع صورت نگرفته است که به یتاکنون پژوهش امادارند؛ 

قرار دهد و  یشناختروان یرا در کنار سرسخت یمعنو یستیعامل بهز
 در لیدل نیبسنجد. به هم ییزناشو تیرضا یها را بر روآن ریتأث

 یدر رابطه یشناختروان یسرسخت یاپژوهش حاضر، نقش واسطه
مورد  یعلّ مدل کی قالبدر  ییزناشو تیو رضا یمعنو یستیبهز نیب

 قرار گرفته است. یبررس

 هاهیفرض

 است: ریقرار زپژوهش به یهاهیفرض

 ییزناشو تیمعنادار رضا ینندهکینیبشیپ یمعنو یستیبهز 
 است.

 یمعنادار سرسخت یکنندهینیبشیپ یمعنو یستیبهز 
 است. یشناختروان

 تیمعنادار رضا یکنندهینیبشیپ یشناختروان یسرسخت 
 .است ییزناشو

 با  یمعنو یستیبهز یدر رابطه یشناختروان یسرسخت
 .کندیم فایا یانقش واسطه ییزناشو تیرضا

 یرهایمتغ نیاز روابط ب یمدل مفهوم 1ستا، شکل را نیا در
 .دهدیپژوهش را نشان م

 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل

 

 

 روش

مدل  کیر قالب داست که  یحاضر از نوع همبستگ پژوهش
 یپژوهش موردبررس یرهایمتغ نیروابط ب ر،یمس لیاز نوع تحل یعلّ

زاد(، برون ری)متغ یمعنو یستیبهزمدل،  نیقرارگرفته است. در ا
 ری)متغ ییزناشو تیرضا( و یاواسطه ری)متغ یشناختروان یسرسخت

 هستند. ریپذمشاهده یرهایزاد( از نوع متغدرون

 یگردآور یحداقل حجم نمونه الزم برا نیی: تعیآمار ینمونه
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 تیبا اهم اریبس یمعادالت ساختار یابیمربوط به مدل یهاداده
 از پژوهشگران، حداقل یاریزعم بس(. به2004 ،یتیکمکاست )

؛ 1999گارور و منتزر، ؛ 1983،ترهولاست ) 200الزم  یحجم نمونه
( 2010) نیکال نی(. همچن2008هو، ؛ 2006و همکاران،  وویس

 20تا  10 ریهر متغ یبرا یاکتشاف یعامل لیمعتقد است در تحل
 اماقابل دفاع است؛  200 ینمونه حجم حداقل یولنمونه الزم است 

ها حداقل حجم نمونه بر اساس عامل ،یدییتأ یعامل لیتحل در
 یت ساختارمعادال یابیاگر از مدل رها؛ینه متغ شودیم نییتع

پنهان( الزم  ریهر عامل )متغ ینمونه برا 20استفاده شود، حداقل 
 (.2003جکسون، است )

 تعداد زینو  رهایطبقات موجود در متغ ریبا توجه به ز وجودنیباا
عنوان گروه نمونه به یباالتر ینمونه حجم پژوهش، یرهایمتغ
عنوان نفر به 340 ،موردنظر یکه از جامعه رتصونیشد. بد فیتعر

 یبرا یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش به ،کنندهمشارکت
ها، داده یآوربعد از جمع اما؛ شدند انتخاب پژوهش نیا در شرکت

ها کنار گذاشته شدند و مخدوش بودن پرسشنامه لیمورد به دل 40
انتخاب  یه. نحوافتینفر کاهش  350حجم نمونه به  تیدرنها

خوابگاه که  6مجموع  ازصورت بود که ابتدا  نینمونه به ا
خوابگاه  3تصادف متأهل در آن سکونت داشتند، به انیدانشجو

قرار  یخوابگاه مورد بررس 3 انیدانشجو یانتخاب شدند و تمام
یپژوهش شرکت داده م نیدر ا یعنوان آزمودنبه یگرفتند. افراد

ها گذشته آن ازدواج از سال کی اقلحد باشند، متأهل که شدند
 یدر فرد ارهایمع نیباشند. اگر ا یباشد و جزء افراد خوابگاه متأهل

 یبوده باشند، در خوابگاه متأهل یوجود داشت که در دوران نامزد
پژوهش کنار  ینمونه ازمهمان باشند، فرد دانشجو نبوده باشد 

سال  50ل تا سا 20از  انیدانشجو یسن یه. دامنشدیگذاشته م
نفر  60کنندگان مشارکت التیسطح تحص نیبود. همچن

و ازنظر  بود یدکتر نفر 142ارشد و  ینفر کارشناس 98 ،یکارشناس
نفر زن در  143کنندگان مرد و نفر از مشارکت 157 ت،یجنس

 پژوهش حضور داشتند.

 پژوهش ابزار

 1یمعنو یستیبهز اسیمق

ساخته شد و  1982در سال  سونیوال نیپالوتزآزمون توسط  نیا
است. سؤاالت فرد آزمون مربوط  اسیمقخردهسؤال و دو  20شامل 

 از یآزمودنتجربه  زانیبوده و م یمذهب یستیبهز اسیبه خرده مق
و سؤاالت  دهدیباخدا را مورد سنجش قرار م بخشتیرضا یرابطه

                                                                 
1. Spiritual Well- Being Scale 

است که احساس  یوجود یستیزبه اسیمقخردهزوج مربوط به 
به  ییپاسخگو اسی. مقسنجدیرا م یاز زندگ تیو رضا یهدفمند

از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است.  یادرجه 5 کرتیسؤاالت ل
 ینهیگز مثبت سؤاالتاست در  5تا  1سؤاالت از  یگذارنمره یوهیش

 1 یالفم نمرهکامالً مخ ینهیگز ب،یو به ترت 5 یکامالً موافقم نمره
 ،5 ،2 ،1)سؤاالت  است برعکس یمنف سؤاالت یگذار. نمرهردیگیم
 یگذارنمره قیطر از(. هستند یمنف سؤاالت 18و  16 ،13 ،12 ،9 ،6
کل  یو نمره یوجود یستیبهز ،یمذهب یستیبهز ینمره اس،یمق نیا

 یمعنو یستیبهز کل ینمره یدامنه. دیآیم دستبه یمعنو یستیبهز
 اسیمقخرده یبرا ییبازآزما ییایپا بیاست. ضر 100تا  20 نیب

 بیبه ترت اسیکل مق یو نمره یوجود یستیبهز ،یمذهب یستیبهز
برابر با  بیترت بهکرونباخ  یآلفا بیو ضر 93/0و  86/0، 96/0برابر 

 (.1982 سون،یو ال نیپالوتزشده است )گزارش 93/0و  91/0، 91/0

 یمطالعه کی در( 2008) ینجف و یجعفر ،یسهراب ،یریدهش
 ییروا. پرداختند ابزار نیا ییایپا و ییروا یبررس به رانیا در جامع

 یپرسشنامه با ابزار نیا انیم یهمبستگ یبررس با پرسشنامه زمانهم
پرسشنامه و( =R 51/0) ینید یاباوره به عمل (،=R 64/0) یشادکام

( =R -52/0معکوس است ) یگذارنمره یسالمت روان که دارا ی
 یآلفا و آزمون باز - آزمون روش از زین ییایپا یبررس یبرا .شد دییتأ

 اسیکل مق یباز آزمون برا - آزمون بیضر .شد استفاده کرونباخ
 اسیرمقیز یو برا 78/0 یمذهب یستیبهز اسیرمقیز ی، برا85/0
 کل کرونباخ یآلفا نیهمچن. آمد دستبه 81/0 یوجود یستیبهز
 یستیبهز اسیرمقیز و 82/0 یستیبهز اسیرمقیز، 90/0 اسیمق

 ییایپا یبررس یبرا زین حاضر، پژوهش در. شد گزارش 87/0 یوجود
 یستیبهز ییایاستفاده شد که پا کرونباخ یآلفا بیضر از پرسشنامه

آمد و  دستبه 86/0 یوجود یستیبهز ییایو پا 82/0 یمذهب
عامل  لیاز روش تحل زیپرسشنامه ن ییروا یبررس یبرا ن،یهمچن

قرار  دیاستفاده شد و وجود دو عامل مورد تائ AMOS قیاز طر یدییتأ
 ،GFI، 82/0=AGFI=90/0برازش مدل فوق ) یهاگرفت. شاخص

87/0=NFI، 91/0=IFI  08/0و=RMSEA )از مدل که دادند نشان 
 .است برخوردار یطلوبم برازش

 2یسرسخت اسیمق

 اسیمق کیاهواز  یشناختروان یسرسخت یپرسشنامه
 اسیمق نیماده است. ا 27 یاست که دارا یمداد کاغذ یخودگزارش

زاده  یو مهراب انینجار ،یامرثیک یلهیوسعوامل به لیتحل یلهیوسبه
شده ساخته انیاز دانشجو ینفر 523 ینمونه کی( در 1999هنرمند )

 یوهیش. دهدیرا موردسنجش قرار م یشناختروان یو سرسخت

                                                                 
2. Ardiness Scale 
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یمودنزگونه است که آ نیبد یاماده 27 یپرسشنامه نیا یگذارنمره
اوقات، اغلب اوقات  یگاه ،ندرتهرگز، به ینهیاز چهار گز یکیبه  ها

البته  شود،یم یگذارنمره 3و  2، 1، 0 ریپاسخ گفته و بر اساس مقاد
 یمنف یبار عامل یکه دارا 21و  17، 13، 10، 7، 6 یهاجز مادهبه

 آوردن دستبه. شوندیم یگذارمعکوس نمره یوهیهستند و به ش
 یشناختروان یسرسخت یدهندهپرسشنامه، نشان نیباال در ا ینمره

ورت معکوس صبه 21و  17 ،13 ،10 ،7 ،6باال در فرد است. سؤاالت 
تا  0 نیب یاپرسشنامه نمره نیدر ا ی. هر آزمودنشوندیم یگذارنمره
 یفرد باالتر باشد از سرسخت یکه هرچه نمره کندیکسب م 81

 برخوردار است. یباالتر

دو  اسیمق نیا ییایسنجش پا ی( برا1999و همکاران ) یامرثیک
 بی.. ضراندهرا به کار گرفت یدرون یهمسان و ییروش بازآزما

هفته، در  6 یزمان یآزمون و آزمون دوباره با فاصله انیم یهمبستگ
 یهایو آزمودن هایکل آزمودن یبرا ها،یاز آزمودن ینفر 119 ینمونه
شده گزارش 84/0و  85/0، 84/0 بیپسر به ترت یهایآزمودن و دختر

و سنجش  یابیارز ی. براندباشیم بخشتیرضا یاست که همگ
آلفا  یهابیضر یشناختروان یسرسخت اسیمق یدرون یهمسان

کرونباخ  یآلفا بیضربکار گرفته شد.  ینفر 523 یکرونباخ در نمونه
 یبرا 76/0 هایکل آزمودن یبرا یشناختروان یسرسخت یبرا

بوده که  76/0پسر  یهایآزمودن یو برا 76/0دختر  یهایآزمودن
 هستند. بخشتیکامالً رضا ،هابیضر

آمد و  دستبه 75/0 کرونباخ یآلفا روش با اسیمق نیا ییایپا
استفاده شد که  یدرون یپرسشنامه از روش همسان ییاحراز روا یبرا

 .آمد دستبه 50/0تا  14/0 نیب هاهیگو یهمبستگ بیضرا

 1(IMS) هادسون ییزناشو تیرضا یپرسشنامه

 کی( 2009 ،ییثنا؛ 1992هادسون ) ییزناشو تیشاخص رضا
 و شدت زان،یم یریگاندازه یاست که برا یخودسنج یسؤال 25ابزار 

 شدهنیتدو ییزناشو یشوهر در رابطه ایمشکالت زن  یدامنه ای
 یدامنه ایت و شد یدهندهنشان هااسیمق نیباالتر در ا ینمره. است

 ی)نمره 30برش  یدونقطه یشاخص دارا نیمشکالت است. ا شتریب
 ی)نمره 70 وفراوان(  ینیعدم مشکالت بال ینشانه 30کمتر از 

و احتمال وجود خشونت( است  ادیمشکالت ز ینشانه 70از  شتریب
 (. 2009 ،ییثنا)

شاخص  ییایو پا ییهش حاضر رواپژو یمقدمات یدر مرحله
 ییایقرار گرفت. پا یموردبررس یزوج 38 یبا نمونه ییزناشو تیرضا

مردان و  یزوج 38گروه  یکرونباخ برا یآلفا بیشاخص به روش ضر

                                                                 
1. Index of Martial Satisfaction (IMS) 

 یدرون یاست که نشان از همسان 91/0و  88/0برابر با  بیزنان به ترت
زوج  8وج )افت ز 30متشکل از  یها دارد و در گروهقبول سؤالقابل

( به P<01/0) 87/0و  70/0 یهمبستگ بیدر آزمون مجدد(، با ضر
 ییایپا از یادوهفته ییمردان و زنان به روش بازآزما یبرا بیترت
 .است برخوردار قبولیقابل یزمان

به  چیانر ییزناشو تیرضا یپرسشنامه با شاخص نیا ییروا
 یزوج 38 ینهنمو کیدر  –همگرا  یهمبستگ –سازه  ییروش روا

( P<01/0) -72/0و  -67/0برابر با  بیمردان و زنان به ترت یبرا
 (.2008 ،یعالئ) است

 نمرات کردنجمع  و نمودن معکوس با ابتدا آزمون نیا یگذارنمره

یم محاسبه 23 و 21، 20، 19، 16، 13، 11، 9، 8، 5، 3، 1 یهاسؤال
 یشماره شود؛یم جمع هاسؤال یهیبق نمرات با نمرات نیا سپس. شود

 در حاصل رقم ؛شودیم کسر نمرات جمع از نشده داده پاسخ سؤاالت

 شودیم میتقس شدهدادهپاسخ سؤاالت برابر 6 بر و شودیم ضرب 100

 .است 100 تا صفر نیب آمدهدستبه رقم

 یاروش آلف از ییزناشو تیرضا اسیمق ییایپا یبررس یبرا
 ن،یبه دست آمد. همچن 95/0آلفا  بینباخ استفاده شد که ضروکر
 Amosافزار با استفاده از نرم یدییعامل تأ لیبا تحل اسیمق نیا ییروا

 ،GFI=90/0) زیبرازش مدل ن یهاشاخص تیشد. درنها یبررس
84/0=AGFI، 92/0=NFI، 96/0=IFI  06/0و=RMSEA )نشان 

 .است برخوردار یوبمطل برازش از فوق مدل که دادند

 اجرا روش

مراجعه شد و  نیها به خوابگاه متأهلپرسشنامه یمنظور اجرابه
الزم در خصوص  حاتیها به افراد توضمکان نیپس از حضور در ا

بدون  هاپرسشنامه یاجراپرسشنامه داده شد.  لیتکم ِینحوه
با مراجعه به  یو انفراد یصورت گروهو به یزمان تیمحدود
 نیها بدقرار گرفتن پرسشنامه بی. ترتشد انجام یمتأهل یهاهخوابگا

و  یمعنو یستی)بهز یشناخت یهاگونه بود که در ابتدا پرسشنامه
 تی)رضا یجانیه یها( و پس از آن پرسشنامهیشناختروان یسرسخت

 ای یجانیه یهاآنکه پرسشنامه لی( قرار داده شد. به دلییزناشو
آنان  لقخُ یکنندگان داده شود؛ روه مشارکتاگر در ابتدا امر ب یعاطف
 یدر پاسخ به پرسشنامه یریو ممکن است موجب سوگ گذاردیاثر م
. گرفت قرار افراد اریاخت در یناختشود؛ در ابتدا پرسشنامه ش یبعد

 یهمبستگ یهااطالعات از روش لیوتحلهیتجز یبرا نیهمچن
 استفاده شد. ریمس لیو تحل رسونیپ

 هاافتهی

 ن،یانگیمانند م ،یفیاطالعات توص ها،هیفرض یاز بررس لقب
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پژوهش  یرهایحداقل و حداکثر نمرات در متغ ار،یانحراف مع
 ارائه 1آن در جدول  جیقرار گرفت که نتا یبررس حاضر، مورد

 شده است.

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص اطالعات .1 جدول

 نمرات حداکثر نمرات حداقل اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ

 50 14 90/6 40/41 یمعنو یستیبهز

 82 39 29/8 22/63 یشناختروان یسرسخت

 117 25 17/15 25/43 ییزناشو تیرضا

طور که . هماندهدیرا نشان م یفیاطالعات توص 1 جدول
 یسرسخت ریمربوط به متغ نیانگیم نیشتریب شودیمشاهده م

 نیترنییو پا 29/8 اریو انحراف مع 22/63 نیانگیبا م یشناختروان
و انحراف  40/41 نیانگیبا م یمعنو یستیبهز ریمربوط به متغ نیانگیم

 است. 90/6 اریمع

 یپژوهش، همبستگ یرهایمتغ نیارتباط ساده ب یمنظور بررسبه
 نیب ینشان داد که همبستگ جیمحاسبه شد. نتا رهایمتغ یتمام نیب

 (.2)جدول  استمعنادار  رهایمتغ

 شپژوه یرهایمتغ نیب یهمبستگ .2 جدول

 (5) (4) (3) (2) (1) ریمتغ

     1 یمذهب یستیبهز( 1)

    1 81/0** یوجود یستیبهز( 2)

   1 90/0** 91/0** یمعنو یستیبهز( 3)

  1  38/0** 30/0** 34/0** یشناختروان یسرسخت( 4)

 1 17/0** 34/0 33/0** 31/0* ییزناشو تیرضا( 5)

* p>0/05   **p>0/01 

یم نشان جی. نتادهدیرا نشان م رهایمتغ نیب یهمبستگ 2 جدول
 ،P<01/0) یوجود یستیبهز و یمذهب یستیبهز ریمتغ نیب که دهد
81/0=r ،)01/0) یمعنو یستیبهز و یمذهب یستیبهز نیب>P، 
91/0=r)، 01/0) یشناختروان یسرسخت و یمذهب یستیبهز نیب>P، 
34/0=r ،)05/0) ییزناشو تیرضا و یمذهب یستیبهز نیب>P، 
31/0=r ،)یمعنو یستیبهز و یوجود یستیبهز (01/0>P، 90/0=r ،)
(، P، 30/0=r<01/0) یشناختروان یسرسخت و یوجود یستیبهز
 یستیبهز(، P، 33/0=r<01/0) ییزناشو تیرضا و یوجود یستیبهز

 یسرسخت(، P، 38/0=r<01/0) یشناختروان یسرسخت و یمعنو
 دارامعن یرابطه( P، 17/0=r<01/0) ییزناشو تیرضا و یشناختروان

 .وجود دارد

مدل را  یامکان بررس زیبرازش مدل ن یهاشاخص ن،یهمچن

 آورده شده است. 3فراهم کرد که در جدول 

 یبرازش باال یهاشاخص کهنیا لیبه دل و 3جدول  با توجه به
توان نتیجه میاست  10/0از  کمتر RMSEA نیو همچن 80/0

 یبرا ن،ی. همچناست برخوردار یمطلوب برازش از لکه مد گرفت
 رها،یمتغ نیب ی)روابط خط ریمس لیمفروضات تحل یبررس

و  رهایمتغ یافاصله اسیپژوهش، مق یرهایمتغ نیب یهمبستگ
که روابط ونشان داده شد  استفاده شد SPSSافزار نرمال بودن( از نرم

 سیپژوهش در ماتر یرهایمتغ نیب یو همبستگ رهایمتغ نیب یخط
از نوع  زین رهایمتغ یهااسیو تمام مق وجود دارد یهمبستگ

 .است یافاصله

 ی برازش مدلهاشاخص .3 جدول

 df2X P CFI NFI IFI RFI TLI RMSEA/ شاخص

 05/0 97/0 94/0 99/0 97/0 99/0 03/0 82/1 ریمقاد

نقش  یشناختروان یسرسختبر  یپژوهش مبن یهیفرض
بود که  ییزناشو تیاو رض یمعنو یستیبهز انیدر ارتباط م یاواسطه

 نیب یشناختروان ینشان داد که سرسخت جینتادر این پژوهش 
 جیدارد. نتا یانقش واسطه ییزناشو تیبا رضا یمعنو یستیبهز

و جدول  4، جدول 2شکل  در میرمستقیو غ میمربوط به اثرات مستق
 آورده شده است. 5

 یستیبهز ریمس شود؛یمشاهده م 4جدول  که درطور همان
اثر مثبت و معنادار بر  ی( دارا=p= ،68/0 β 004/0) ینومع

 یبررس ن،یاست. همچن متأهل انیدانشجو یشناختروان یسرسخت
 لیدر تحل ییزناشو تیرضابر  یمعنو یستیبهز میاثرات مستق

( =0001/0p= ،28/0β) یمعنو یستیبهز رینشان داد که مس ریسم
 متأهل انیدانشجو ییزناشو تیرضااثر مثبت و معنادار بر  یدارا

 یشناختروان یمشخص شد که سرسخت نیاست. همچن
(02/0p= ،22/0β=دارا )ییزناشو تیبر رضا میاثر مثبت و مستق ی 

 یسرسخت شیمعنا که افزا نیاست. به ا متأهل انیدانشجو
 نی. در اشودیم ییزناشو تیرضا شیموجب افزا یشناختروان

موجود در مدل آورده  میرمستقیغ ریمس بیضر 5راستا، در جدول 
شده است. استفاده از آزمون بوت استراپ نشان داد که نقش 

 یستیبهز نیب یدر رابطه یشناختروان یسرسخت یگرواسطه
 دار است.امعن ییزناشو تیرضاو  یمعنو

 یشناختروان یسرسختنشان داد که  5حاصل از جدول  جینتا
 ،=p 03/0) یانقش واسطه ییزناشو تیرضا و یمعنو یستیبهز نیب

82/0β=بیضراپژوهش به همراه  ییدارد. مدل نها ی( معنادار 
 است. شده دادهنشان  2در شکل  رهایاستاندارد مس
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 مدل در موجود میمستق یرهایمس بیضرا .4 جدول

 T P استاندارد یخطا استاندارد مقدار برآورد مقدار ریمس

 004/0 87/2 09/0 68/0 71/0 یشناختروان یبه سرسخت یمعنو یستیبهز
 0001/0 52/4 22/0 28/0 99/0 ییزناشو تیرضا به یمعنو یستیبهز

 02/0 39/2 17/0 22/0 41/0 ییزناشو تیبه رضا یشناختروان یسرسخت

 استراپ بوت از استفاده با مدل در موجود میرمستقیغ یرهایمس بیضرا یمعنادار نییتع .5 جدول

 ریمس
 نییحد پا  باال حد میرمستقیغ اثر

 سطح

 مالک ریمتغ واسطه ریمتغ نیبشیپ رییتغ یمعنادار

 03/0 42/0 24/0 82/0 ییزناشو تیرضا یشناختروان یسرسخت یمعنو یستیبهز

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مدل نهایی پژوهش .2 شکل

 

  بحث

 یسرسخت یانقش واسطه یپژوهش حاضر، بررس هدف
بود.  ییزناشو تیو رضا یمعنو یستیبهز یرابطه نیدر ب یشناختروان
و  یمعنو یستیبهز نیحاصله مشخص شد که ب جیوجه به نتابا ت
 وجود دارد. یارتباط معنادار ییزناشو تیرضا

 و( 2006) ونی و( 2007) الرک مطالعات با همسو افتهی نیا
 که داد نشان( 2007) الرک. است( 2013و همکاران ) ختود نیحس

که از ابعاد رضایت زناشویی بخشش  و دیام با تیو معنو یوخولقخُ
( نشان داد که 2006) ونی ن،یبر ا عالوهرابطه وجود دارد. است، 
نقش دارند.  یکل طوربه تیدر رضا یمعنو یها و باورهاارزش

هوش  نی( نشان دادند که ب2013دوخت و همکاران ) نیحس نیهمچن
 ییزناشو تیو رضا یزندگ تیفی، باکیمعنو یستیو بهز یمعنو

 مثبت و معنادار وجود دارد. یرابطه

 نیا نییکه در مقدمه بدان اشاره شد؛ در تب یتوجه به مطالب با
دارد.  ییزناشو تیدر رضا ینقش مهم تیگفت که معنو توانیم افتهی

فرد را قادر  ،یازلحاظ درون فرد یمذهب عمالو اَ دیکه عقا بیترتنیابه
خشم خود را کنترل  یو عاطف یشناخت ،یولوژیزیکه ازلحاظ ف سازدیم

ها تعارض در را خود عمالاَ تیکند و به او کمک کند که مسؤول
که  کندیم جادیا یطیشرا یمذهب عمالاَ ،یفرد نیلحاظ ب از. ردیبپذ

 جادیهردو زوج ا یبرا یتیفرد در هنگام خشم به خدا توجه کند و حما
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نقش  کیخدا  اجتناب کنند. ارتباط با گریکدیکه از تعارض با  کندیم
 ت،یدارد. درواقع معنو ییدر رابطه با روابط زناشو یو جبران یتعامل

 رسوم، ،یاخالق یهاباورها شامل ارزش از یاافتهیسازمان ستمیس
قدرت  کی ایتر به خدا اعتقاد راسخ یبرا ینید یجامعه در مشارکت

مقابله با مصائب و  یمؤثر برا یاوهیش ،یمذهب یبرتر است. باورها
بر  ها،یدر زمان مشکالت و ناراحت ن،یتجارب دردناک است. همچن

 (.2012 همکاران، و یمنجز) ردگذایاثر م یروابط انسان یچگونگ

در شناخت و ارتباط  یمعنو یستیبهز ،شدهتوجه به مطالب گفته با
و  ابدییمفهوم م شتن،یخدا و بندگان و تحقق فضائل در خو دوستانه با

در  تیمند زن و مرد است که موفقاز ارکان آن، نوع ارتباطات ضابطه
از ابعاد  یاریو بر بس کندیم لیرا تسه یمعنو یستیاز بهز گریارکان د

 قت،ی. در حقگذاردیم ریافراد تأث یو معنو یاجتماع ،یفرد یزندگ
 عملکرد که شود نهینهاد یاگونهبه دیبا ییزناشو یزندگ یسنگ بنا
آن را به دنبال داشته  یاعضا یمعنو یستیبهز ءارتقا و خانواده مطلوب

 یهیدر سا گر،یکدیاز  نیزوج تیازدواج و رضادر  تیباشد. موفق
 ن،یبنابرا (.2011 مقدم،یعیرف و یهیفق) ردیگیشکل م تیمعنو

که گفته شد بر  یعوامل قیاز طر یمعنو یستیاست که بهز گونهنیا
 .گذاردیم ریتأث ییزناشو تیرضا یبر رو گرانیافراد و نوع ارتباط با د

 یبا سرسخت یمعنو یستیبهز یرابطه ینهیدرزم جینتا
 یشناختروان یبر سرسخت یمعنو یستینشان داد که بهز یشناختروان

امر  نیبه ا زی( ن2003دارد. پژوهش بروکس ) یاثر مثبت و معنادار
 یهمقابل یریکارگموجب به یاعتقادات معنو کهکرده است  اشاره
همسو  هاافتهی نیا عالوه،به . گرددیزا متنش طیدر برابر شرا یمذهب

( است که نشان دادند 2016و همکاران ) یرامیبا پژوهش ب
ها با مغز و ارتباط متقابل آن یاز راه مراکز قشر یمعنو یهاتیفعال

 از. کنندیم دایپ یاطفمعنا و مفهوم ع پوتاالموسیغدد تاالموس و ه
غده،  نیدر ارتباط هستند که ا زیپوفیه یغده با مراکز نیا گر،ید یسو
 (.2016 همکاران، و یرامیب. )کندیم میها را تنظغده گرید تیفعال

 یبر سرسخت یمعنو یستیبهز میاثر مستق نییجهت تب در
 کی یشناختروان یکه سرسخت آنجا ازگفت که  توانیم یشناختروان

 یزابا حوادث تنش ییارویاست که در هنگام رو یتیشخص یژگیو
 کندیمنبع مقاومت و سپر محافظ عمل م کیعنوان به ،یزندگ

از  یمعنو یستیبرداشت کرد که بهز گونهنیا توانی(، م1983کوباسا، )
بر اعتماد  یهدفمند مبتن ییو معنا یام ارزشنظ کی یدهشکل قیطر

 یمقابله یمطلق(، نوع یعنوان داناو حکمت خدا )به ماتیبه تصم
 و یامقابله توان شیافزا به منجر رونیو ازا اندازدیبه راه م یمعنو

که  ستیدور از ذهن ن ن،یبنابرا؛ گرددیم یشناختروان یسرسخت
 شیمنجر به افزا یمعنو یستیاز بهز یناش یشناختروان یسرسخت

 کیمبارزه با  نیخصوص در حدر افراد به یدواریام زیو ن یآورتاب

حاصل از  ییگردد. درواقع نظام معنا گریمشکالت د ای یماریب
که افراد سرسخت در برخورد با  شودمنجر به این می یمعنو یستیبهز

تفاده تر است اسکه سازگارانه یامقابله یهااز روش یمشکالت زندگ
 نیو کنترل بدانند و بر ا ینیبشیرا قابل پ یزندگ یدادهایکنند و رو

 دهدیم رخ رامونشانیآنچه را که در پ توانندیباور باشند که با تالش م
 راتییاساس، افراد سرسخت تغ نیقرار دهند و بر هم ریتحت تأث

 .کنندینم یخود تلق تیامن یبرا یدیرا تهد یزندگ

شد که  انیمدل نما لیحاصل از تحل جیبه نتابا توجه  ت،یدرنها
 تیبا رضا یمعنو یستیبهز یدر رابطه یشناختروان یسرسخت

مشخص شد  گر،ید عبارت. بهکندیم فایا یانقش واسطه ییزناشو
 نیو همچن دارد ییزناشو تیبر رضا یمیاثر مستق یمعنو یستیبهز
بر  یختشناروان یسرسخت یگرو با واسطه میرمستقیصورت غبه

 .گذاردمی ریتأث ییزناشو تیرضا

از  یمعنو یستی( نشان دادند که بهز2016و همکاران ) انیمهدو
بر اعتماد  یمبتن هدفمند یومعنو  ینظام ارزش کی یدهشکل قیطر

 یمقابله یمطلق(، نوع یعنوان داناو حکمت خدا )به ماتیبه تصم
توان مقابله و  شیمنجر به افزا رونیو ازا اندازدیه مبه را یمعنو

 نی. بر اگرددی( مییجوکنترل و مبارزه تعهد،) یشناختروان یسرسخت
 واحساسات، رفتارها  یکنندهمنعکس تیگفت معنو توانیاساس م
و موجود برتر  عتیطب گران،یمثبت از ارتباط خود با د یهاشناخت

 کپارچه،ی تیهو یفرد دارا شودیباعث م یمعنو یستیاست. بهز
و  یمثبت، آرامش درون یهاعشق، احترام، نگرش ،یشاد ت،یرضا

 (.2003 شر،یف و گومزباشد ) یهدف و جهت در زندگ

 مصائب و زااسترس یدادهایرو و تحوالت که است ذکر به الزم
 دچار یارابطه هر مانند زین را ییزناشو یزندگ ،یاجتماع و یاقتصاد
و دانشجو بودن بار  لی؛ و آنجا که اشتغال به تحصکندیم اختالل
مسلماً کنار آمدن با مشکالت و  د،یافزایتحوالت م نیبه ا یمضاعف

در  تواندیم تیگفت که معنو توانیم پس. سازدیموانع را متأثر م
کالت و کند که فرد در مقابل مش جادیا یشناختروان یافراد حالت

 جادیا قیاز طر یمعنو یستیواقع بهز در د،یایها بهتر کنار بتنش
 یمثبت روان تیظرف جادیکه در باال به آن اشاره شد باعث ا یهامؤلفه

و اگر افراد در مقابل حوادث  شودیدر کنار آمدن با استرس و حوادث م
یم دنشو تنش دچار ای و دنداشته باش یناآرام یو مشکالت تجربه

 کیباعث  یمعنو یستی. درواقع بهزدنبرگرد تعادل تیوضع به دنانتو
 حوادث زمان روبرو شدن باکه در  شودیدر افراد م گاههیو تک روین

حالت  نی. اکنند مقابلهها با آنو تنش بتوانند هرچه بهتر  یزندگ
 نیاست که ب یشناختروان یدرواقع همان سرسخت یشناختروان
 را یرگذاریقرارگرفته است و تأث ییزناشو تیو رضا یمعنو یستیبهز
که  یریبا تأث یمعنو یستی. بهزدهدیم شیافزا میرمستقیطور غبه
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 تیرضا بهبود یرا برا یگرید ریدرواقع مس گذاردیم یسرسخت یرو
 تیآن بر رضا میکه جدا از اثر مستق است کرده جادیا ییزناشو
 میطور مستقبه کهنیعالوه بر ا تیمعنواساس  نیاست. بر ا ییزناشو

 قیطر از زین میرمستقیطور غبه کندیم ییزناشو تیرضا جادیا
 .دهدیم شیافزا را ییزناشو تیرضا یشناختروان یسرسخت

گفت که به  توانیپژوهش حاضر م یهاتیمحدود ینهیدرزم
اطالعات و داده  زشیبا ر ،کنندگانسخت مشارکت یهمکار لیدل

 قرار یبررس مورد نیمدت ازدواج زوج پژوهش نی. در امیمواجه بود
که آن لیاهواز به دل یشناختروان یسرسخت یپرسشنامه. نشد داده

مشخص نکرده است در  را( ییجو)تعهد، کنترل، مبارزه هااسیمقخرده
 مقطع بهپژوهش حاضر را  یهاافتهیو  جینتانشد.  یبررس زین لیتحل

در ارتباط است؛  التیو تحص درس باکه فقط  یو خوابگاه یدانشگاه
 کهآن لیطرح پژوهش حاضر به دل ن،یداد. عالوه بر ا میتعم توانیم

 .کرد اطیاحت دیبا آن از یعلّ نباطاست، در است یهمبستگ

موارد اشاره کرد:  نیبه ا توانیم یپژوهش یشنهادهایپ ینهیدرزم
 رمشغله وپُ یشغل یهاتیمشابه بهتر است در موقع یهاپژوهش

 یو حت یمنیا ،یپرستار ،یمانند مشاغل پزشک گریترس دراسپُ 
. ردیاجتماع مدنظر قرار گ یافراد عاد وونقل با حمل مرتبطمشاغل 

فرم  یهااز آزمون یآت یهادر پژوهش شودیم شنهادیپ نیهمچن
 مختلف ابعاد وآن محرز شده است  ییو روا ییایکوتاه مشابه که پا

استفاده شود تا هم افراد  دهدیم رقرا یبرس مورد را ییزناشو تیرضا
 تیو هم رضا ندینما یصورت مؤثر همکارمشاغل حساس بتوانند به

 شنهادیپ نی. همچنردیگقرار  یبررس تر موردطور جامعها بهآن ییزناشو
 یو برا گیردقرار  یموردبررس نیکه مدت ازدواج زوج شودیم

الزم را  یهمکاردر نظر گرفته شود تا هم  ییایکنندگان مزامشارکت
 .فتدیاتفاق ب یاطالعات کمتر زشیانجام دهند هم ر

 ترقیدق نییتب یرا برا یمدل یصورت نظرحاضر به یمطالعه
قرار داده است تا آنان  یپژوهشگران آت اریدر اخت ییزناشو تیرضا

 یواسطه با یمعنو یستیکه بهز رندینکته را در نظر بگ نیبتوانند ا
 ارتقاء را ییزناشو تیرضا تا است قادر بهتر یشناختروان یسرسخت
 .ببخشد
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