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 چکيده
یک مشکل پیچیده عاطفی، اجتماعی، خانوادگی، خیانت زناشویی  مقدمه:

های ناخوشایندی به دنبال دارد. توان تحمل حقوقی و اخلاقی است که پیامد
حت تأثیر عوامل مختلفی باشد. تواند تیم خیانت زناشویی از پریشانی ناشی 

ارایه مدل رابطه بین سرمایه روانشناختی و بخشایش   هدف پژوهش حاضر،
 با تحمل پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری شناختی و ادراك استرس

روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری  بود.
زنان و مردان متأهل دچار  شامل تمامی پژوهش نیا در یآمار جامعهبود. 

نیمه به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در  کنندهمراجعه خیانت زناشویی
یری تصادفی گنمونهنفر با روش  592از بین آنها  بودند که 9910سال دوم 

، بخشایش، ادراك پریشانی تحملی هاپرسشنامه به و هی انتخاب شداخوشه
 هادادهشناختی پاسخ دادند.  پذیریعطافانی و شناخترواناسترس، سرمایه 

و تحلیل ساختاری گشتاوری  55نسخه  (SPSS) افزارنرم با استفاده از
(AMOS) .یافته ها: نتایج  با محاسبه شاخص های برازندگی، تحلیل شد

ی برازندگی، بیانگر برازش مدل پیشنهادی بعد از کنترل هاشاخصحاصل از 
یه های روانشناختی )تاب آوری و مثبت همپوشی بین دو مؤلفه از سرما

معناداری  اندیشی( بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری و رگرسیون حاکی از
مسیر مستقیم بین متغیرها در مدل نهایی بود. بر طبق مسیر اول، نقش  ضرایب
شناختی و روان سرمایه بین رابطه یری شناختی درپذانعطافی مثبت اواسطه

مشخص شد. اما در مسیر دوم مشخص  زوجینریشانی پ با تحمل بخشایش
شد که متغیر ادراك استرس نقش منفی بر اثر مثبت سرمایه های روانشناختی 
و بخشایش بر تحمل پریشانی داشت. نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می 
توان نتیجه گرفت که اگرچه سرمایه های روانشناختی و بخشایش رابطه 

نی زوجین دچار خیانت زناشویی، دارند، اما در این مستقیم با تحمل پریشا
میان، انعطاف پذیری بالا، نقش تسهیل کننده و در مقابل، استرس بالا، نقش 

 تعدیل کننده بر تحمل پریشانی زوجین دچار خیانت دارند.
 

پذیری شناختی، بخشایش، انعطافسرمایه روان واژگان کليدی:
 .ی، خیانت زناشوییشناختی، ادراك استرس، تحمل پریشان

 

Abstract 

Objective: Infidelity is an emotional, social, familial, legal, and 

moral complex problem causes adverse consequences. The 

ability to tolerate the distress of infidelity can be influenced by a 

variety of factors. According to these varieties, the aim of the 
present study was to investigate the mediating role of cognitive 

flexibility and stress perception in the relationship between 

psychological capital and forgiveness with distress tolerance. 

The method of present study was a correlational study of 
structural equation modelling. The statistical population in the 

present study included all married men and women with an 

experience of infidelity, who referred to family counseling 

centers in Tehran in in fall and winter in 2019, which Among 

them 215 people were selected by random cluster sampling 
method. They completed the distress tolerance, psychological 

capital, and Forgiveness and stress perception questionnaires. 

Data were analyzed by using SPSS-22 software and analysis of 

indexes fitness in moment structures (AMOS). The results were 
supported the fitness of the proposed model after controlling the 

overlap between two variables. The results of structural equation 

analysis and regression indicated that there are significance 

coefficients of direct path in the final model. Also According to 

the first path, the mediaing role of the cognitive flexibility was 
identified in the relationship between psychological capital and 
forgiveness with distress tolerance in couples. But in the second 

path, it was found that the stress perception variable had a 

modulating role in the positive effect of forgiveness and 
psychological capital on distress tolerance. Based on these 

results, it can be concluded that although psychological capital 

and forgiveness have a positive direct effect on distress 

tolerance in couples who suffering from marital infidelity. 
However, high cognitive flexibility has a facilitating role and in 
contrast to the high perceived stress has a moderating role on 

distress tolerance. 
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 مقدمه

یا  جنسی، عاطفی رابطه، نوعی 9خیانت زناشویی

 است که از با فردی غیر از همسر جنسی -عاطفی

اصلی آن رازگونه بودن  نشانهو  ماندهپنهان  همسر

زیرا  .(5190، 5باشد )جانسونمی خیانت زناشویی

دور از چشم همسر روابط خیانت آمیز، پنهانی و به

یابند )دورلی، کاشدان، گرفته و تداوم میشکل

(. در نتیجه وقتیکه 5191، 9الکساندر و همکاران

ی شود همسر فرد خیانت کار، متوجه مشکل م

بحران و تنشی در روابط بین زوجین پیش می آید 

که تحمل این تنش و پریشانی برای زوجین 

دشوار بوده و گذر از این بحران نیازمند عوامل 

حمایتی درون فردی و بین فردی گوناگونی می 

باشد که شناسایی و تدوین مدل نظری برای تبیین 

در زوجین می  0عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی

اند راه گشای مقابله با تنش و پریشانی در این تو

 (. 5192، 2 گروه از افراد باشد )بندیکسن و کنیر

ظرفیت تجربه و عنوان بهتحمل پریشانی 

منفی، تعریف  شناختیروانت اتحمل کردن حال

 تحمل قت،یحق در(. 5192، 6شود )پیرتمی

 برابر در مقاومت و تجربه تیظرف به یشانیپر

)دورلی، و همکاران،  ی کندم هاشار یناراحت

 در مهم یساختار عنوانبه یشانیپر تحمل(. 5191

                                                           
1. Affair  

2. Johnson 

3. Doorley, Kashdan, Alexander, Blalock & McKnight 

4. distress tolerance 

5. Bendixen, Kennair  

6. Pearte 

 تداوم و شروع در مقابل دیجد ینشیب ایجاد

 درمان و یریشگیپ نیهمچن و یروان هایآسیب

 ،2لیرو، زیوولسکی و برنشتاین) است شدهمشاهده

در راستای نقش تحمل پریشانی در  (.5191

 فرد ییتوانا را یانشیپر تحمل زندگی زناشویی،

برای  یمنف یجانیه حالات تحمل و تجربه در

 آمیزموفقیت سازگاریرسیدن به هدف نهایی و 

 مشکلاتو  هاچالشهمه  با وجود، با زندگی

(. 5192، 0و همکاران شاریاند )کرده فیتعر

 و هااز توانایی یکی یشانیپر تحملهمچنین 

 ایبر زوجین به تواندمی که هایی استمهارت

 کمک وفصل مشکلاتحل و سازگاری افزایش

 تحمل (. بنابراین5190، 1)اوکتاوا و آبراهام کند

 ییتوانا در مهم یرهایمتغ از یکی عنوانبه یشانیپر

 در که ییفشارزا هایموقعیت تحمل یبرا زوجین

 را روابط زناشویی زوجین و افتدمی اتفاق یزندگ

، 91چ)مان است بررسیقابل  ،متأثر می سازند

در این گروه عوامل گوناگونی با تحمل . (5192

پریشانی مرتبط شناخته شده اند که به مرور برخی 

 از آنها پرداخته می شود. 

ها در تبیین تحمل پریشانی، برخی پژوهش

اند که توان تحمل پریشانی ناشی از گزارش کرده

تواند تحت تأثیر عواملی خیانت زناشویی می

اوکتاوا و آبراهام، ) 99شناختیهمچون سرمایه روان
                                                           
7. Leyro, Zvolensky & Bernstein 

8. Shorey, Strauss, Elmquist, Anderson, Cornelius & Stuart 

9. Octaviana, B. N. & Abraham, J. 

10. Munsch 

11. psychological capital 
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و همچنین نقش ( 5192، 9؛ زو و همکاران5190

؛ 9910)یوسفی نژاد و همکاران،  5بخشایش

( در این 5199، 0؛ فیف و همکاران5196، 9نیوسبام

 گروه از زوجین باشد.

بر طبق شواهد پژوهشی، سرمایه 

شناختی از جمله متغیرهای مرتبط با تحمل روان

یرا مطالعات )زو و همکاران، ز پریشانی، است؛

شناختی دهد که سرمایه روان( نشان می5192

عنوان یک عامل محافظ در برابر پریشانی روانی به

است. آنها به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه 

شناختی و تحمل پریشانی همبستگی مثبت روان

 شناختیروان سرمایهمعناداری وجود دارد. زیرا 

 گراواقع و رویکرد مثبت اختیشنروان حالت یک

 از چهار که است زندگی به نسبت پذیرانعطاف و

خودکارآمدی  آوری وبینی، تابخوش امید، سازه

 یک عنوانبه هاآن از هرکدام و شودمی تشکیل

شود می گرفته نظر در مثبت شناختیویژگی روان

 (. 5192، 2)لوتانز و یوسف مورگان

نوان یکی از از طرف دیگر بخشایش به ع

واکنش های مربوط به خیانت زناشویی گزارش 

به  (. بخشایش5199شده است )فیف و همکاران، 

های مختلفی تعریف شده است. در یکی از شکل

تغییر میان  "مهمترین تعاریف بخشودگی به عنوان

فردی و اجتماعی مثبت در مقابل خطایی که در 

                                                           
1. Zhou, Peng, Wang, Kou, Chen & Liao 

2. forgiveness 

3. Nussbaum 

4. Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐ Filbert, J. 

5. Luthans, Youssef-Morgan 

مطرح شده است  "حوزه میان فردی رخ می دهد

(. این 5112، 6)آلموند، آمبرگ، زیمپریچ، فینچام

تواند تنها شود که میتعریف به تغییراتی اطلاق می

در برگیرنده کاهش احساسات منفی همراه با 

افزایش احساسات مثبت باشد. درحالیکه 

بخشایش به معنای لزوم بازگشت به رابطه قبلی با 

فرد خطا کار نیست. بلکه بدین معناست که فرد 

اکار باید به میزانی از تغییر دست یابد تا مورد خط

، 2بخشش قرار گیرد )لیچ و لارك، وارتینگتون

(. در هر صورت این یک تغییر مثبت است 5110

که هدفش ایجاد تعاملات اجتماعی مثبت تر است 

(. بخشایش به عنوان 5116، 0)فینچام، هال و بیچ

ز یک میل انگیزشی که افراد را به سوی بازداری ا

های ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن به پاسخ

طور مثبت نسبت به کسی که به طور منفی با آنها 

سازد، تعریف شده رفتار کرده است، متمایل می

(. به عبارت بهتر، در 5112، 1است )وارتینگتون

بخشایش تمایل به حفظ بیزاری از خطاکار کاهش 

غم نیت نسبت به وی، به رو میل به آشتی و حسن

یابد )چای، تانگ، اعمال مخربش، افزایش می

(. بخشایش 5191، 91وارتینگتون، چان، لام و لین

عاملی مهم در ماندگاری زوجین در تعهد 

زناشویی، بعد از رخداد خیانت زناشویی است 

 (.5199)فیف و همکاران، 

                                                           
6. Allemand, Amberg, Zimprich & Fincham 

7. Leach, Lark & Worthington 

8. Fincham, Hal & Beach 

9. Worthington 

10. Chi, P., Tang, Y., Worthington, E. L., Chan, C. L., Lam, D.  & Lin, X. 
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سرمایه های علاوه بر اثر مستقیم  

روانشناختی، و بخشایش بر تحمل پریشانی، 

تغیرهای دیگری همچون انعطاف پذیری م

نیز می توانند رابطه مثبت بر تحمل  9شناختی

؛ 9911زنگنه پارسا، پریشانی داشته باشند )

؛ 9912 و مصطفایی، تشان، چالاك ،احمدی

 . (9912صادقی و کریمی، 

 شناختی به معنایروان پذیریانعطاف

است توانمندی بیشتر برای ارتباط با لحظه اکنون 

یا  رفتارهای مربوط به زمان حال ور در یغیت که

در جهت  ، به هنگام همسوییآنپافشاری بر 

 )رویز، لنقرهرال، لوسیانا، ، استزندگی هایارزش

به عبارت دیگر، بودن . (5199 ،5بلترن و کنگاس

تماس مداوم و در زمان حال چون باعث 

رویدادهای محیطی و  گرانه باغیرقضاوت

تواند تحمل پریشانی ، لذا میشودمی شناختیروان

. (5191)دورلی، و همکاران، را افزایش دهد 

 میزان پذیریانعطاف از از آنجا که منظورهمچنین 

 و کنترل قوانین، ها،نقش در که است تغییراتی

لذا  (.5111 ،9)اُلسون دارد وجود خانواده انضباط

رود در تحمل پریشانی زوجین دچار انتظار می

 (.9912)جمشیدی بورخانی، اشد خیانت مؤثر ب

رابطه بین سرمایه بر این اساس در 

، متغیر روانشناختی و تحمل پریشانی

پذیری شناختی به عنوان متغیر واسطه ای انعطاف

در نظر گرفته شد. زیرا بر طبق تبیین فوق و 

رسد متغیر به نظر می شواهد پژوهشی،
                                                           
1. Cognitive flexibility 

2. Ruiz, Luciano, Cangas, & Beltrán 

3. Olson 

تواند در رابطه بین پذیری شناختی میانعطاف

شناختی با تحمل پریشانی، نقش رمایه روانس

 داشته باشد. مثبت

متغیر دیگری که نقش واسطه ای آن در 

رابطه بین دو متغیر پیش بین با یک متغیر وابسته 

)تحمل پریشانی( مورد بررسی قرار خواهد 

های ارزیابیزیرا می باشد.  0ادراك استرسگرفت، 

تفاقات، منفی از استرس و برداشت منفی افراد از ا

تواند پیامدهای آن را تغییر دهد )کیوگ، می

(. 5191، 2ریکاردی، تیمپانو، میشل و اسمیت

( معتقدند ادراك فرد 9110) 6لازاروس و فولکمن

هاست که تنیدگی و شدت آن را تفسیر از رخداد

مند بر نقش مهم کند. آنها با ارائه تحلیلی نظاممی

یدگی زا به ارزیابی شناختی فرد از یک رخداد تن

مثابه یک متغیر تعدیل کننده و میانجی گر در 

مقابله با رویداد استرس زا، تأکید کردند. در این 

میان چگونگی مواجه شدن با تنش بین زوجین و 

مقابله با رویداد خیانت زناشویی، به ویژگی هایی 

همچون افزایش سرمایه روانشناختی و تحمل 

مکاران، پریشانی بستگی دارد )بندیکسن و ه

5192.) 

های تحقیقات نشان داده است در میان مؤلفه

بینی و امید شناختی، دو سرمایه خوشسرمایه روان

بیشترین محافظت را در مقابل استرس 

، 2)آوی، لوتانز و یوسفشناختی دارد روان

                                                           
4. stress Percieving 

5. Keough, Riccardi, Timpano, Mitchell & Schmidt 

6 . Lazarus and Folkman 

7. Avey, Luthans, Youssef-Morgan 
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ها گزارش (. از طرف دیگر برخی پژوهش5191

اند که توان تحمل پریشانی ناشی از خیانت کرده

تواند تحت تأثیر عواملی همچون زناشویی می

ادراك استرس در این گروه از زوجین باشد 

زو و ؛ 5190، 9هاریس؛ 5190)اوکتاوا و آبراهام، 

 (.5192همکاران، 

بنابراین سرمایه روانشناختی یا مستقیماً به 

صورت یک عامل ضربه گیر واقعی بین موقعیت 

د و یا از ناخوشایند و پریشان کننده، ظاهر می شو

طریق اثرگذاری بر متغیرهای مداخله کننده مانند 

کاهش ادراك استرس، در برابر اثرات موقعیت 

های منفی یا رخدادهای استرس زا همچون 

خیانت زناشویی عمل می کند. زیرا ارزیابی 

شناختی به مثابه تفسیر فرد از یک تنشگر بالقوه، 

تابع عوامل متمایز فردی از جهت مقاومت و 

پذیری است )مک کوئید، مانرو، روبرتس، سیبآ

(. در نتیجه الگوی اثرات 5111، 5کاپفر و فرانک

ضربه گیرانه سرمایه روانشناختی به طرق متفاوتی 

بر تحمل پریشانی کمک می کند )کوهن، گوتلیب 

 (.5111، 9وندروود و

اگرچه بر طبق مرور پیشینه، مطالعاتی بر 

طور حاضر به روی هر کدام از متغیرهای پژوهش

 جداگانه یا دو به دو، انجام شده است، اما هیچ

و  پذیریانعطاف ایواسطه پژوهشی با عنوان نقش

 شناختیروان سرمایه بین رابطه ادراك استرس در

 دچار زوجین در پریشانی و بخشایش با تحمل

است. در نتیجه  نشدهخیانت زناشویی گزارش 
                                                           
1. Harris 

2. McQuaid, J.R., Monroe, S.M., Roberts, J.E., Kupfer, D.J., & Frank, E. 

3. Cohen, Gottlieb & Underwood 

ش واسطه جنبه جدید پژوهش حاضر، بررسی نق

ای دو متغیر بین رو متغیر پیش بین و دومتغیر 

ها، به دلیل مشکلات علاوه بر اینملاك می باشد. 

زیاد زوجین مرتکب خیانت زناشویی که در سال 

،  به مراکز مشاوره و خانواده شهر تهران 9910

کرده بودند، بررسی رابطه بین این متغیرها  مراجعه

پژوهش بودن  در این گروه، جنبه دیگر جدید

باشد که تاکنون مطالعه نشده است. بر حاضر می

ه مدل رابطه ئارا این اساس هدف پژوهش حاضر

بین سرمایه روانشناختی و بخشایش  با تحمل 

پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری شناختی 

 باشد.می و ادراك استرس

بنابراین سئوال اصلی در پژوهش حاضر این 

ین سرمایه روانشناختی و مدل رابطه ب است که

بخشایش  با تحمل پریشانی، به واسطه گری 

چگونه  انعطاف پذیری شناختی و ادراك استرس

 است؟

 روش پژوهش

همبستگی  -یفی حاضر توصروش پژوهش 

ی جامعه از نوع معادلات ساختاری بود.

زنان و مردان  تمامیدر این پژوهش  موردمطالعه

به  کنندهجعهمرا خیانت زناشوییمتأهل دچار 

نیمه دوم مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در 

را شامل نفر  651 که در حدود بودند 9910سال 

با توجه به تعداد متغیرهای موجود در  شدند.یم

نفر( به روش  592) پژوهش حاضر، تعداد

مشاوره  مراکز ازی امرحلهی اخوشهتصادفی 

، غرب ،شرق چهارگانه مناطق در واقع خانواده

انتخاب شدند. بدین منظور  تهران جنوب و شمال

رادین و مشاوره )شرق تهران مراکز  0از منطقه 
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غرب تهران مراکز مشاوره  55نوین(، از منطقه 

ی شمال تهران دو مرکز منطقه )ترنم و میعاد(، از

جنوب  90مشاوره )کوشا و ایرانمهر(، و از منطقه 

انتخاب تهران مراکز )مشاوره آسوده و ارشاد(، 

خیانت از بین افراد متأهل دچار  ؛ کهشدند

نفر(  21به این مراکز، ) کنندهمراجعه زناشویی

از هر مرکز، انتخاب  یاخوشهتصادفی  صورتبه

فرد متأهل از هر منطقه  21یگر دعبارت؛ بهشدند

نفر از هر مرکز که  52شهری با رعایت سهم 

 61 تا 51 ینسن نیبدارای شرایط ورود به مطالعه )

 کی حداقل و بودند یدائم ازدواج در بودند، سال

 سقف کی ریز درها آن مشترك یزندگ از سال

. شده بودند( خیانت زناشوییبود و دچار  گذشته

 صورت نیا بهها نمونه خروج اریمع کهیدرحال

مخالف شرکت در پژوهش  یفرد چنانچه که بود

 ودب نداده پاسخسؤالات  از %91 از شیب بهبود یا 

 پسها نمونه .شد خارج و حذف یینها نمونه از

 فرم پژوهش در شرکت یبرا تیرضا کسب از

را تکمیل ها پرسشنامه و شناسییتجمع اطلاعات

 61تا  51در نظر گرفتن معیار دامنه سنی  .کردند

سال به این خاطر بود که معمولاً افراد متأهل زیر 

ت خیانسال بسیار کم شمار هستند و همچنین  51

چندان مطرح نیست. از طرف  هاآندر  زناشویی

 خیانت زناشویی  هاپژوهشبر اساس دیگر 

شکنی جنسی در سنین یمانپبه شکل  خصوصبه

کند، بر این اساس یمسال کاهش پیدا  61بالای 

 سال انتخاب شد. 61تا  51در دامنه  هانمونهسن 

در این پژوهش  هادادهوتحلیل یه تجزجهت 

وصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، از آمار ت

ی و روش تحلیل مسیر با طرح استنباطآمار 

معادلات ساختاری استفاده شد. برازش مدل 

های برازندگی مثل با استفاده از شاخص فرضی

(، شاخص نسبت 5x) 9شاخص مجذور خی

(، شاخص df/5xمجذور خی بر درجه آزادی )

رازش ، شاخص نیکویی ب(GFI) 5نیکویی برازش

 0ای(، شاخص برازش مقایسهAGFI) 9انطباقی

(CFI و مجذور میانگین مجذورات خطای )

ها محاسبه شد. تحلیل داده (RMSEA) 2تقریب

نسخه  (SPSS)با استفاده از نرم افزارهای آماری 

 انجام گرفت. (AMOS)و  55

این مقیاس که  :پريشانی تحمل مقياس

ده ساخته ش (5112 ) 6گاهر و مونزیستوسط 

 2پریشانی تحمل یخود سنج شاخص یکاست 

: مقیاس خرده چهار و ماده 92 دارای که است

 یهانهیگزهست. ارزیابی و تنظـیم جذب،  ،تحمل

لیکـرت  یادرجهاین مقیاس بر اساس مقیاس پنج

. نمره یک به معنای توافق شوندیم یگذارنمره

کامل با گزینه موردنظر و نمره پنج به معنای عدم 

. حداقل باشدیفق کامل با گزینه موردنظر متوا

 22و حداکثر  92نمره آزمودنی در این مقیاس 

. باشدیماست که نمره بالا بیانگر تحمل بیشتر 

 مؤلفان در مورد بررسی پایایی و روایی مقیاس

                                                           
1. chi-square index 

2. goodness of fit index 

3. adjusted goodness of fit 

4. comparative fit index 

5. root mean square error of approximation 

6. Simons & Gaher 

7. Distress Tolerance Scale (DTS) 
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 تحمل،) هااسیمق برای ی کرونباخآلفا ضرایب

، 20/1، 25/1 ترتیب به( تنظیم و ارزیابی جذب،

 05/1مقیاس  کل برای و باشدیم 05/1و  21/1

بررسی پایایی و  (.5112 اهر،گ و مونزیس)باشد یم

 (9910) کردزنگنهتوسط  روایی مقیاس در ایران

 و فردوسی دانشگاه دانشجویان از نفر 00 روی بر

 محاسبه ،(مرد 92و  زن 99مشهد ) پزشکی علوم

 همسانی پایایی مطالعه، این نتایج. ه استشد

 پایایی و (α=0/71) کل برای را بالایی درونی

 برای( 20/1: )هااسیمق خرده برای را متوسطی

 یبرا( 26/1) جذب،( 05/1) تحمل، مقیاس خرده

 اسیمق خرده یبرا( 20/1) و یابیارز مقیاس خرده

 (.9910 ،کرد زنگنه) داد نشان میتنظ

پرسشنامه  ی:شناختروانپرسشنامه سرمايه 

 9سط لوتانز و همکارانی توشناختروانسرمایه 

سؤال و شامل  50و دارای  شدهساخته( 5112)

ی، آورتابچهار خرده مقیاس امیدواری، 

ی و خودکارآمدی است که در آن هر نیبخوش

گویه است و آزمودنی به هر  6خرده مقیاس شامل 

 کاملاً مخالفم تا  کاملاًی )ادرجه 6گویه در مقیاس 

ای محاسبه نمره . بردهدیمموافقم( لیکرت پاسخ 

ی ابتدا نمره هر خرده شناختروانکل سرمایه 

شود و از جمع نمرات خرده مقیاس محاسبه می

-ی حاصل میشناختروانها نمره سرمایه مقیاس

و نمره کل  هااسیمقنمره بالاتر در خرده گردد. 

روایی ی بالاتر است. شناختروانبیانگر سرمایه 

تأیید  پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد

( با استفاده از 5112است. لوتانز ) قرارگرفته

تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نسبت خی دو 

                                                           
1. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M.   

 12/1های برازندگی را و آماره 6/50این آزمون را 

گزارش کرده و روایی عاملی آزمون مورد  10/1و 

است. پایایی پرسشنامه در ایران  قرارگرفتهتأیید 

 آباد، صرتن هاشمیتوسط بهادری خسروشاهی، 

( بر اساس آلفای 9919) خیرالدین، و باباپور

 است. شدهگزارش 02/1کرونباخ 

این شناختی:  یريپذانعطاف پرسشنامه

( 5191) 5پرسشنامه توسط دنیس و وندوروال

 2سؤال در مقیاس  51تدوین گردید که دارای 

( تا کاملًا 9ی لیکرت از کاملاً مخالفم )ادرجه

بعد دارد: ادراك  ( است که سه2موافقم )

ی مختلف و ادراك هانهیگزی، ادراك ریپذکنترل

( گزارش 5191)و وندروال  یسدنتوجیه رفتار. 

این پرسشنامه با  زمانهمکردند که روایی 

و روایی همگرای  –91/1پرسشنامه افسردگی بک 

ی شناختی مارتین و ریپذانعطافآن با مقیاس 

( 9915) فرمانی و زاده، بود. تقی 22/1 نیراب

ی ادراك هااسیمقیی خرده باز آزماضریب اعتبار 

ی مختلف و ادراك هانهیگزی، ادراك ریپذکنترل

و  22/1و  25/1، 22/1توجیه رفتار را به ترتیب 

گزارش نمودند. ضرایب  29/1را کل مقیاس 

به ترتیب  هااسیمقآلفای کرونباخ را برای خرده 

زارش گ 11/1و کل مقیاس  22/1و  01/1، 02/1

( ضرایب آلفای 9912)و همکاران زارع نمودند. 

 22/1، 25/1را به ترتیب  هااسیمقکرونباخ خرده 

 گزارش نمود.  00/1را و کل مقیاس  69/1و 

مقیاس مقياس بخشايش بين فردی: 

( توسط احتشام IFI-25بخشایش بین فردی )

( ساخته و 9901زاده، احدی، عنایتی و حیدری)
                                                           
2. Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. 
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ماده با  52ت. این مقیاس دارای اعتباریابی شده اس

روش نمره گذاری لیکرت است که یک نمره کلی 

برای بخشودگی بین فردی و سه نمره برای خرده 

مقیاس های: ارتباط مجدد و کاهش انتقام جویی، 

خرده مقیاس کنترل رنجش، و خرده مقیاس درك 

واقع بینانه به دست می دهد. برای هر ماده چهار 

که به شکل کاملاً مخالف گزینه وجود دارد 

(، و کاملاً موافق 9(، موافق )5نمره(، مخالف )9)

( انجام می شود. بقیه ماده ها به شکل معکوس 0)

نمره گذاری می شوند. بدین ترتیب حداکثر نمره 

می باشد.  52و حداقل  911برای کل مقیاس 

کسب نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده 

دن خطای دیگران است. توانایی بالا برای بخشو

( به منظور سنجش 9901احتشام زاده و همکاران )

روایی مقیاس بخشودگی بین فردی، از اجرای 

همزمان آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده 

( خرده مقیاس توافق پذیری از FFSاصلی )

(، و FFI_NEOپرسشنامه پنج عاملی شخصیت )

شد. استفاده   (AAIمقیاس پرخاشگری اهواز )

پایایی کل مقیاس بخشایش با روش آلفای 

، خرده مقیاس ارتباط مجدد و 01/1کرونباخ برابر 

، خرده مقیاس کنترل 22/1کاهش انتقام جویی 

، خرده مقیاس درك واقع بینانه 66/1رنجش 

، گزارش شده است )احتشام زاده و 22/1

 (.9901همکاران، 

: (PSS-14)پرسشنامه استرس ادراك شده 

( 5111سشنامه توسط کوهن و همکاران)پراين 

است که برای سنجش  ماده 90تهیه شده و دارای 

استرس عمومی درك شده در یک ماه گذشته به 

رود. افکار و احساسات درباره حوادث کار می

زا، کنترل، غلبه، کنارآمدن با فشار روانی و استرس

دهد. استرس تجربه شده را مورد سنجش قرار می

پرسشنامه به این شکل است که بر  نمره گذاری

ای لیکرت از هرگز تا درجه 2اساس طیف 

بسیاری از اوقات نمره گذاری می شود. کمترین 

است.  26امتیاز کسب شده صفر و بیشترین نمره 

 .نمره بالاتر نشان دهنده ادراك استرس بیشتر است

آلفای کرونباخ برای این مقیاس در سه مطالعه 

بدست آمده است )کوهن و  06/1و 02/1، 00/1

 .(5111همکاران، 

 

 خلاقی:ا ملاحظات

 کنندهشرکتدر این مطالعه از اعضای 

 .کتبی اخذ شد صورتبهرضایت آگاهانه 

 

 

 هايافته

نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های 

ها نشان داد جمعیت شناختی از قبیل سن آزمودنی

که بیشترین فراوانی سنی آزمودنی ها برای گروه 

 05/1نفر حدود  11سال بود که با فراوانی  21-09

درصد کل نمونه را تشکیل داده است. همچنین 

نتایج توصیفی مربوط به تحصیلات آزمودنی ها 

نشان داد که بیشترین فراوانی تحصیلات آزمودنیها 

نفر بود که حدود  992برای سطح دیپلم به تعداد 

 کل نمونه را تشکیل داده است. درحالیکه 29/1

نفر، کمترین فراوانی،  5تحصیلات ابتدایی با تعداد 

حجم کل نمونه داشته است. علاوه  19/1حدود 

بر این نتایج توصیفی مربوط به میزان درآمد 

های با درآمد دو آزمودنی ها نشان داد که آزمودنی
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 05/1نفر حدود  19تا پنج میلیون با فراوانی 

لیکه درصد کل نمونه را تشکیل می دادند. درحا

آزمودنی های دارای درآمد بالاتر از ده میلیون با 

درصد کمترین  1/1نفر، و حدود  91تعداد 

 فراوانی را در میان کل نمونه داشته است.

نتایج مربوط به محاسبه تعداد سال های 

خیانت زناشویی آزمودنی های مورد مطالعه نشان 

داد سابقه خیانت اغلب آزمودنی ها )با فراوانی 

درصد کل نمونه( بیشتر از  02/1فر و حدود ن 915

 5سال گذشته بود. درحالیکه گروه میان مدت  91

از حجم  92/1نفر، حدود  99سال با تعداد  91تا 

 نمونه را تشکیل می داد.

توصیفی مربوط به  هایدر نهایت یافته

گزارش شده  9در جدول  پژوهشمتغیرهای 

 ایهیهسپس، نتایج حاصل از آزمون فرض است.

 یهاشاخص 5پژوهش در جدول شماره 

برازندگی مربوط به تحلیل معادلات ساختاری 

گزارش شده است که به دلیل عدم کفایت 

شاخص ها، مجددًا بعد از اصلاح مدل تحلیل شده 

 9است که  نتایج نهایی حاصل از مدل در  جدول 

 گزارش شده است. 5و شکل 

 

 ر متغیرهای موردمطالعهانحراف معیا میانگین و: 9جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل هامؤلفه متغیرها

 3.85545 12.5875 23.00 5.00 تحمل تحمل پریشانی

 3.45657 13.7950 20.00 5.00 جذب هیجان منفی

 3.39596 13.6275 20.00 4.00 ارزیابی

 3.85547 9.8500 19.00 3.00 تنظیم هیجان

سرمایه 

 یختشناروان

 10.779 24.97 36.00 6.00 خودکارآمدی

 9.95147 24.85 36.00 6.00 امیدواری

 9.65573 23.97 36.00 6.00 یآورتاب

 7.35508 22.50 36.00 7.00 ینیبخوش

یری پذانعطاف

 یشناختروان

 6.41009 30.25 44.00 18.00 هاینهانعطاف در گز

 6.95952 28.81 46.00 7.00 انعطاف در کنترل
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 3.69277 15.99 24.00 6.00 انعطاف در دلایل 

 11.278 57.3302 88.00 35.00 بخشایش بخشایش

 9.5847 41.2000 70.00 14.00 ادراك استرس استرس ادراك 

 ی باشد.بیانگر داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در نمونه پژوهش م 9 نتایج جدول

 

از طريق ی شناختروان مدل اوليه سرمايه

 يری شناختی بر تحمل پريشانیپذانعطاف

برازش مدل پژوهش از طریق تحلیل 

ی قرار گرفت. نتایج بررس موردمعادلات ساختاری 

در  موردنظری برازندگی مدل هاشاخصمربوط به 

 طوربهنیز  5ادامه تشریح شده و در جدول شماره 

 است. شده دادهخلاصه نشان 

 
 برازش یا برازندگی تحلیل عامل تأییدی مدل پژوهش های نیکویی. شاخص5جدول 

 2χ P Df df /2 χ NFI IFI GFI AGFI CFI RMSEA هاشاخص

 951/1 12/1 05/1 15/1 12/1 10/1 20/0 96 119/1 9/29 مدل

 

ی هاشاخصکه  5با توجه به جدول شماره 

را  9برازندگی مدل پژوهش مربوط به شکل 

توان نتیجه گرفت دهد، مییمخلاصه نشان  طوربه

در مدل اولیه  RMSEAرمزی  شاخصکه 

غیرقابل قبول بود و همچنین از آنجا که شاخص 

خی دو معنادار بود، و بیانگر تفاوت نمونه با مدل 

است، نمی توان مدل اولیه را تأیید کرد مگر اینکه 

اصلاحاتی در مدل صورت گیرد. در نتیجه لازم 

ت نرم افزار اصلاحاتی در است بر اساس پیشنهادا

کنترل یا حذف متغیرها صورت گیرد تا قابل 

 برازش باشد.
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یری و ادراك پذانعطاف یگرواسطه نقش با یشناختروانبخشایش و سرمایه  طریق تحمل پریشانی از بینییشپ: مدل 9شکل 

 استرس

 
 های نیکویی برازش یا برازندگی تحلیل مجدد مدل پژوهش. شاخص9جدول 

 2χ P Df df /2 χ NFI IFI GFI AGFI CFI RMSEA هاشاخص

 12/1 11/1 19/1 12/1 11/1 12/1 5/5 90 16/1 60/91 مدل

 

نتایج حاصل از تحلیل مجدد مدل پژوهش 

بعد از اصلاح و کنترل بعضی متغیرها در جدول 

گزارش شده است. همچنان که  9شماره 

 ورطبه 5ی برازندگی مربوط به شکل هاشاخص
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توان نتیجه گرفت که دهد، مییمخلاصه نشان 

همه شاخص ها در سطح مطلوبی بود و برازش 

قابل قبول را دارند. در نتیجه می توان به ضرایب 

و ضرایب رگرسیون  5بدست آمده در شکل 

 اعتماد کرد.  0جدول 

 

 
 یری  و ادراك استرسپذانعطاف واسطهبه  یناختشروانبخشایش و سرمایه  طریق تحمل پریشانی از بینییشپ: اصلاح مدل 5شکل 

 

، اثر مستقیم 5با توجه به شکل شماره 

ی بر تحمل پریشانی برابر با شناختروانسرمایه 

ی با شناختروانبوده و رابطه سرمایه  99/1

است.  آمدهدستبه 20/1یری نیز برابر با پذانعطاف

و ی شناختروانبدین معنی که با افزایش سرمایه 

ی، میزان تحمل پریشانی شناختروانیری پذانعطاف

یابد. اثر غیرمستقیم سرمایه زوجین نیز افزایش می

ی بر تحمل پریشانی نیز از طریق شناختروان

بوده است  09/1در حد  درمجموعیری، پذانعطاف

اثر  به خاطرتواند یمکه این افزایش 

ی باشد. شناختروانیری پذانعطافکنندگی یلتسه

مچنین اثر مستقیم بخشایش بر تحمل پریشانی ه
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بوده و اثر بخشایش بر  50/1برابر با 

است.  آمدهدستبه 91/1یری نیز برابر با پذانعطاف

بدین معنی که با افزایش بخشایش و 

ی، میزان تحمل پریشانی شناختروانیری پذانعطاف

یابد. اثر غیرمستقیم زوجین نیز افزایش می

ریشانی نیز از طریق بخشایش بر تحمل پ

بوده است  06/1در حد  درمجموعیری، پذانعطاف

اثر  به خاطرتواند یمکه این افزایش 

ی باشد. شناختروانیری پذانعطافکنندگی یلتسه

در حالیکه متغیر استرس ادراك شده در مدل، 

نقش تعدیل کنندگی داشت. زیرا همبستگی منفی 

 با تحمل پریشانی، و متغیرهای پیش بین

)بخشایش و سرمایه روانشناختی( داشت. اگرچه 

مقدار همبستگی ضعیف و غیرمعنادار است، اما 

برازش مدل با مقدار رمزی  به خاطر درمجموع

RMSEA=0/07  ،توان گفت ضرایب فوق یم

آماری قابل قبول  ازلحاظبوده و  اعتمادقابل

 هستند.

 
 بای و بخشایش شناختروانبینی تحمل پریشانی از روی سرمایه یشپی : ضرایب رگرسیون معادلات ساختاری برا0جدول شماره 

 ی و ادراك استرسشناختروانیری پذانعطاف واسطه

 سطح معناداری یحد بحران خطا برآورد بینیشپمتغیر   متغیر وابسته

 یشناختسرمایه روان
 

 *** 9.176 049. 541. یشناخت یریپذانعطاف

 یریپذانعطاف

 یشناخت

 

 حمل پریشانیت
.272 .085 4.008 *** 

 *** 4.803 072. 335. تحمل پریشانی  یشناختسرمایه روان

 بخشایش
 

 *** 4.166 052. 247. تحمل پریشانی

 086. 1.716- 055. 094.- ادراك استرس  بخشایش

 *** 3.402 041. 139. انعطاف پذیری  بخشایش

 301. 1.033- 059. 061.- تحمل پریشانی  ادراك استرس

 یشناختروانسرمایه 
 

 427. 795.- 069. 055.- ادراك استرس

 خودکارآمدی
 

 - - - 1.000 یشناختسرمایه روان

 *** 29.844 032. 964. یشناختسرمایه روان  امیدواری

 *** 26.165 034. 936. یشناختسرمایه روان  یآورتاب

 *** 16.581 037. 798. یشناختسرمایه روان  ینیبخوش

 19/1، **سطح معناداری 12/1*سطح معناداری 

 

نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری 

 0برای ضرایب رگرسیون بین متغیرها در جدول 

است. با توجه به مقادیر ردیف اول  شدهگزارش

جدول فوق مشاهده می شود که ضریب رگرسیون 

 یری بهپذانعطافی و شناختروانبین سرمایه 

( مثبت بوده و در سطح r=0/45مقدار )

(p<0/001 معنادار )باشد. این مقدار ضریب یم

رگرسیون به معنای اثر مستقیم و معنادار سرمایه 
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روانشناختی بر انعطاف پذیری شناختی است. 

 تحمل بایری پذانعطافهمچنین همبستگی بین 

( p<0/001( نیز در سطح )r=0/34پریشانی )

این نتیجه بیانگر نقش  معنادار بوده است.

ی از طریق شناختروانغیرمستقیم سرمایه 

یری بر تحمل پریشانی بوده است. اثر پذانعطاف

مستقیم سرمایه روانشناختی بر تحمل پریشانی به 

( معنادار p<0/001( در سطح )r=0/345مقدار )

 بود. 

که  5در مسیر دیگر مدل ارائه شده در شکل 

ترسیم شده بود،  نقش بخشایش و ادراك استرس

ضرایب مربوط به آنها در ردیف چهارم، پنجم و 

گزارش شده است. همچنان که  0ششم جدول 

اثر مسنقیم بخشایش بر تحمل مشاهده می شود 

( در سطح r=0/217پریشانی به مقدار )

(p<0/001 معنادار بود. همچنین اثر مسنقیم )

( r=0/139بخشایش بر انعطاف پذیری به مقدار )

این یافته  ( معنادار بود.p<0/001ح )در سط

نشانگر نقش واسطه ای انعطاف پذیری بین 

درحالیکه رابطه بخشایش و تحمل پریشانی است. 

-=rبین بخشایش و ادراك استرس به مقدار )

بود. ن( معنادار p<0/086( در سطح )0/094

رابطه استرس ادراك شده و تحمل پریشانی نیز با 

( p<0/301ح )( در سطr=-0/060مقدار )

 .بودنمعنادار 

 

 گیری و بحثنتیجه

 که دهدمی پیشین نشان تحقیقات مرور نتایج

از عوامل گوناگونی تأثیر  خیانت زناشویی موضوع

در نتیجه بخاطر پیچیدگی پیامدهای  می پذیرد.

آن، ضرورت شناسایی عوامل حمایتی، وجود 

ارایه پژوهش حاضر   هدفدارد. بر این اساس 

ه بین سرمایه روانشناختی و بخشایش  با مدل رابط

تحمل پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری 

 راستا، همین در .بود شناختی و ادراك استرس

 توانمی حیث دو از را حاضر پژوهش هاییافته

 از حاصل هاییافته نخست،. قرارداد مورد بررسی

سرمایه بررسی نقش  به که مستقیم مسیرهای

قابل  بخشایش بر تحمل پریشانی،شناختی و روان

 سرمایه که گزارش و تبیین است. دوم تأثیری

پذیری شناختی و بخشایش از طریق انعطافروان

دارند.  شناختی و ادراك استرس بر تحمل پریشانی

های برازندگی مربوط به شاخص نتایجاز آنجا که 

گزارش  9مدل نهایی پژوهش در جدول شماره 

نهایی از برازش مناسبی  توان گفت مدلشد، می

برخوردار بود. لذا برطبق نتایج ضرایب همبستگی 

 توان گفت اثر، می5بین متغیرها در شکل شماره 

بود  52/1پریشانی حدود پذیری بر تحملانعطاف

که این همبستگی بر طبق ضرایب رگرسیون در 

معنادار بود. بدین معنی که با افزایش  0جدول

یشانی زوجین نیز افزایش پذیری، تحمل پرانعطاف

 یابد. می

های پژوهشگران این یافته همسو با یافته

؛ مور و 9912و همکاران،  احمدیدیگر همچون )

اند سرمایه که نشان داده باشد؛می(؛ 5111، 9آدام

پذیری های آن با انعطافشناختی و مؤلفهروان

همچنین در این شناختی همبستگی معناداری دارد. 

 نژاد فلسفی، ، میرحسینیخشی کولاییخدابرابطه 

( بیان می کنند که نتایج پژوهش 9912) ثناگو و

                                                           
1. Moore & Adam 
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( نشان داده 5192، 9های پیشین )برگیم و دیگران

است که برخورداری از سرمایه روانشناختی، افراد 

های را قادر به رویارویی بهتر در برابر موقعیت

استرس زا، می نماید تا کمتر دچار تنش شده و در 

رابر مشکلات از توان بالایی برخوردار باشند. بر ب

این اساس سرمایه روانشناختی بر تحمل پریشانی 

 (.5151اثر مستقیم دارد )زارعان و لطیفی، 

تبیین نقش انعطاف پذیری روانشناختی بر 

اساس مبنای نظری مربوط به نظر مور و آدام 

( اینچنین قابل استدلال است که چون 5111)

ی شناختی به معنای توانایی تغییر پذیرانعطاف

های های قدیمی به موقعیتتفکر فرد از موقعیت

جدید، و همچنین سازگاری و انطباق یافتن با 

 افراد دارای های جدید می باشد، که موقعیت

 جایگزین از توجیهات پذیر،انعطاف تفکر توانایی

 فکری مثبت چارچوب صورتبه کنند،می استفاده

های موقعیت و کنندمی زیبازسا را خود

 پذیرند.می را زااسترس رویدادهای یا انگیزچالش

تواند بر تحمل پریشانی تأثیر مثبت گذاشته لذا می

و همچنین اثر سرمایه روانشناختی را بر تحمل 

انعطاف پریشانی تسهیل نماید. زیرا از آنجا که 

توانمندی بیشتر برای  به معنای پذیری روانشناختی

برای ر در رفتار یبا لحظه اکنون و نیز تغی ارتباط

می باشد، لذا با سرمایه  انطباق با زمان حال،

روانشناختی و ابعاد آن همچون خوش بینی، 

امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری همبسته 

( و اثر آنها را بر 5199 است )رویز و دیگران،

تحمل پریشانی تسهیل نماید. در این راستا 

؛ احمدی و دیگران، 9911ه پارسا، تحقیقات )زنگن

                                                           
1. Bergheim K., Nielsen M., Mearns K., & Eid, J. 

( نشان داده است که سرمایه های 9912

پذیری شناختی برای مقابله روانشناختی با انعطاف

 های تنش زا در ارتباط است. با موقعیت

توان گفت که بندی مطالب فوق میدر جمع

با تحمل  های آنپذیری شناختی و مؤلفهانعطاف

داشتند که بر اساس پریشانی رابطه مثبت معناداری 

عنوان پذیری شناختی را بهتوان انعطافآن می

واسط اثر سرمایه های روانشناختی بر تحمل 

پریشانی زوجین دچار خیانت زناشویی تأیید کرد. 

بر این اساس، نقش واسطه ای و تسهیلگر انعطاف 

 پذیری شناختی تأیید شد.

درحالیکه نقش استرس ادراك شده بر تحمل 

به عنوان واسط، معنادار نبود. زیرا اثر  پریشانی،

سرمایه های روانشناختی بر استرس ادراك شده 

بود  -99/1، و اثر بخشایش نیز فقط -12/1فقط 

که هیچکدام معنادار نبوده و مجموع اثر آنها بعد 

رسیده است.  -16/1از تجمیع همپوشی آنها به 

درحالیکه اثر مستقیم سرمایه های روانشناختی بر 

و اثر مستقیم بخشایش  99/1مل پریشانی برابر تح

بود که هر دو ضریب معنادار بودند.  50/1برابر 

بر این اساس اثر منفی استرس ادراك شده بالا، 

مانع از انتقال اثر مثبت سرمایه های روانشناختی و 

بخشایش بر تحمل پریشانی شده است. در تبیین 

شانی اثر غیرمعنادار ادراك استرس بر تحمل پری

می توان چنین استدلال کرد که چون بیشتر 

متغیرهای مدل پژوهش، از جمله ویژگی مثبت 

روانی تلقی می شوند، در نتیجه اثر آنها بر بهبود 

تحمل پریشانی، بیشتر و بارزتر از استرس ادراك 

شده که متغیری منفی هست، می باشد. از طرف 

در تبیین عدم معناداری رابطه بین استرس دیگر 

88 



 

 ... خیانت دچار زوجین در پریشانی تحمل با بخشایش و روانشناختی های سرمایه بین رابطه مدل ارایه و همکاران:صيدی  فرين

  

 

ادراك شده و تحمل پریشانی بر طبق نظریه تبادلی 

استرس و مقابله، می توان گفت که چون ادراك 

استرس تحت تأثیر رابطه بین فرد و محیط می 

باشد، لذا منابع استرس، گسترده و پراکنده است، 

در نتیجه تحت تأثیر عوامل گوناگون درونی و 

و بیرونی می تواند باشد و اثر مستقیم از بخشایش 

سرمایه روانشناختی نپذیرد. زیرا بر طبق الگوی 

تبادلی استرس، که گاهی به صورت الگوی 

شناختی/تبادلی/پدیدارشناختی استرس نام گذاری 

می شود، تاکید بر عنصر شناختی، بیانگر آن است 

که تفکر، حافظه، معنا و اهمیت رخدادها در تعیین 

به ادراك فرد از استرس و مقابله با آن، به مثا

واسطه عوامل میانجیگر اصلی و عوامل علّی بی

قلمداد می شوند، که شاید این ویژگی مانع از 

تأثیرپذیری ادراك استرس بوسیله بخشایش و 

سرمایه روانشناختی باشد. در نتیجه ادراك استرس 

به طور همزمان از طریق ادراك مطالبات محیطی و 

 شوند. منابع فردی تعیین می

توان گفت که الب فوق میبندی مطدر جمع

با انعطاف  شناختیبخشایش و سرمایه های روان

شناختی و تحمل پریشانی رابطه معناداری پذیری 

توان گفت مدل نشان داد که بر اساس آن می

پژوهش برازش داشته و تأیید شد. در نتیجه 

شناختی را واسط بین پذیری روانتوان انعطافمی

شایش با تحمل و بخ شناختیسرمایه روان

 پریشانی زوجین دانست.

 شاملاین پژوهش  هایمحدودیت از

 از اینمونه با که و زمانی بود محدودیت مکانی

 9910در طی نیمه اول سال  تهران شهر زوجین

 نمونه، گروه ساختار به توجه با شد، لذا انجام

نمونه  داد. زیرا تعمیم ایران کلبه را نتایج تواننمی

به شهر تهران با فرهنگ  انیمک اختصاص ما

 اثر کنترل در همچنین ناتوانی .التقاطی آن دارد

خیانت  دچار زوجین عوامل جمعیت شناختی

پریشانی و استرس  تواند میزانمی که زناشویی،

بیانگر این  سازد، زوجین دچار خیانت را متأثر

 همه در را پریشانی تحمل است که نمی توان

  رد.ک فرض یکسان کاملاً زوجین

براساس محدودیت های پژوهش پیشنهادات 

پژوهشی در راستای تعمیم پذیری نتایج، در کل 

جامعه ایران پیشنهاد می شود. همچنین پیشنهاد 

پژوهش در راستای تکرار مدل پژوهش حاضر با 

کنترل اثر عوامل جمعیت شناختی ارائه می شود. 

علاوه بر رفع پژوهش  نتایج ایناز لحاظ کاربردی 

می تواند تأثیرات کاربردی در ء پژوهشی، خلا

های مرتبط کمک به نهاد خانواده و کاهش آسیب

 .با خیانت زناشویی در جامعه داشته باشد

 

 :تضاد منافع

ین تضاد منافع ب گونهدر این مطالعه هیچ

نامه این مقاله از پایان .وجود نداشتمؤلفان 

 شده است.دکتری استخراج

 :تشکر و قدردانی

 دانندیمی خود فهیوظیان، پژوهشگران در پا

کمال تشکر و قدردانی را  ،هایآزمودنتا از تمامی 

 آورند.به عمل
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