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چکیده
هدف این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی زوجین متاهل شهر قم بر اساس متغیرهای خودمیان بینی ،قدرتمندی های
من و عوامل شخصیت بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره قم در سال  39بوده
است .از این جامعه  953نفر از متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره به عنوان نمونه به صورت تصادفی در دسترس انتخاب
شدند .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامههای تحول شخصیت شامل پرسشنامه افسانهپردازی
شخصی و پرسشنامه جدید خیالپردازی حاضر جهت سنجش خودمیانبینی و نیرومندیهای من و پرسشنامه شخصیتی 61
عاملی کتل مورد استفاده قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری انجام
گرفت و نتایج نشان داد که متغیرهای خودمیان بینی ،قدرتمندی های من و عوامل شخصیتی  95درصد از واریانس رضایت
زناشویی را پیش بینی می کنند .همنین متغیرهای خودمیان بینی و قدرتمندی های من و نیز خودمیان بینی و عوامل شخصیت
هرکدام بصورت دوبه دو 55درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند .بنابراین این متغیرها می توانند پیش
بینی کننده معناداری برای رضایت زناشویی باشند.
کلید واژگان :خودمیانبینی ،نیرومندیهای من ،عوامل شخصیتی ،رضایت زناشویی
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The purpose of this study was to provide a hypothesical model of relationship between
Personality development (self differentiation, Ego centrism, Ego Strengths& Factors
.Personality) and marital satisfaction In the married of Qom In solar 1393Hjry
The population of this study consisted of All couples counseling center in Qom in 1393. A
Sample of this community of 350 married referred to as counseling centers were randomly

selected. To collect the required data from the questionnaires (Personality development
questionnaires: self differentiation questionnaire, personal fable questionnaire, Imarginary
audience questionnaire, Ego centrism questionnaire, Ego Strengths questionnaire & Cattles
16Factors Personality) were used in this study. Infirst phase, result of path analysis showed that
our proposed model is not fitted model. So in order to achive a fitted model, we assumed that
remained variance is constant, and the basic model is then analyzed. The results indicated that
.in this situation the model is fitted perfectly
.Compared to the first model in the new model one of the paths was removed
Keywords: hypothesical model, Ego centrism, self differentiation, Ego Strengths, marital
.satisfaction, Personality development

مقدمه(بیان مساله)
رابطه زناشویی به عنوان مهمترین و اساسیترین رابطه انسان توصیف شده است ،زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه
خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم میسازد (احمدی ،خدابخش .)6935 ،رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده
از یک رابطه زناشویی است (اولیا )6935 ،به عبارت دیگر ،یکی از جنبههای حیاتی یک سیستم زناشویی ،رضایتی است که
همسران در رابطه خویش احساس و تجربه میکنند (ایماننژاد.)6933 ،
لذا توجه به رضایت زناشویی به علت نقشی که در سالمت روانی زوجین و فرزندان آنها دارد اجتناب ناپذیر است( .عطاری،
 .)6931برخی از صاحبنظران در تعریف رضایت زناشویی آن را تابع مراحل چرخه زندگی میدانند( .السن .)6331 ،6بسیاری از
تحقیقات رضایت زناشویی را به عنوان عامل موثر در رشد معرفی میکنند (کارت رایت.)5333 ،5
به لحاظ اهمیت باالیی که رضایت زناشویی در زندگی انسان دارد محققان بسیاری به سمت و سوی این موضوع سوق پیدا
کرده اند و به بررسی عو امل مهم و تاثیر گذار بر این متغیر پرداخته اند .از جمله این عوامل می توان به خود میان بینی زوجین
اشاره کرد.
مانع اصلی ترقیات هماهنگی فکری و روابط متقابل اخالقی همانا ارتباطیترین و ریشهدارترین رفتار رفتار وجدان فردی و
حتی وجدان گروهی ،یعنی وجود خود میانبینی ،9عقلی و عاطفی است .که در روح هر فرد تا حدودی که بیشتر بدوی است و
هنوز در اثر عدم تعامل اجتماعی از خود میان بینی رهایی نیافته است وجود دارد و نیز همراه با آن ،وجود اجتماع

میانبینی1

عقلی و عاطفی است که به نوبه خود در هر واحد اجتماعی باز در حدودی که میان واگرایی صورت نپذیرفته است بروز میکند
(پیاژه ،ترجمه منصور و دادستان .)6915 ،پیاژه تا اواسط دهه  93به طور اساسی و بنیادی درباره مفهوم خود میان بینی که خود
ارائه داده بود تجدید نظر کرد (کسیلرینگ و مولر5366 ،5؛ به نقل از پوربافرانی.)6936 ،
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الکایند 6دو اص طالح را درباره خود میان بینی به تصویر کشید توصیفی برای تمایل و گرایش نوجوان به توجه خاص به فکر
و ذهنیت خود است .الف) خیالپردازی :5یعنی عدم توانایی برای تمایل قایل شدن میان اهداف فکر که موجب میشود فکر کنید
به اینکه دیگران ذهنشان مشغول شماست ،چرا که ذهن شما نیز مشغول خودتان است .ب) افسانهپردازی شخصی :9یعنی توانایی
جدید برای فکر کردن به افکاری که نسبت به افکار دیگران نوعی کشش و جاذبه ایجاد میکند که با افکار دیگران متفاوت است
و در نتیجه به بروز این عقیده منجر میگردد که فرد منحصر به فرد آسیبناپذیر است (جرینی6331 ،1؛ به نقل از پوربافرانی،
 .)6936خودمیان بینی الکایند ادامهی مراحل رشد شناختی پیاژه است (برگر5363 ،5؛ نقل از همان منبع).
از سوی دیگر ،ازدواج به عنوان مرحله ای مهم از زندگی و برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد توجه بوده
است .انسان در مراحل مختلف زندگی خود با موفقیتهایی مواجه میشود که تجهیزات و توانمندیهای روانشناختی او را به
چالش میطلبد .این توانمندیها به افراد در تدارک راهبردهای مقابله و چگونگی مواجهه با چالشها کمک میکنند ،در ارزیابی
از واقعیتهای موجود راهگشا هستند ،کیفیت روابط بین شخصی را تنظیم میکنند ،واکنشهای دفاعی را به راه میاندازند و در
مهار برانگیختگیها موثرند .یکی از این توانمندیها ،من تحول یافته و نیرومند است که به بخش قابل مالحظهای از کنشوریهای
فرد در قلمروهای مختلف زندگی پوشش میدهد( .به نقل از کچوئی ،فتحی آشتیانی .)6935 ،قدرتمندیهای من در سرتا سر
چرخه زندگی به عنوان پاسخی به حل موفقیتآمیز مراحل روانی اجتماعی در نظر گرفته شدهاند( .به عنوان مثال امید از اعتماد،
اراده از خود مختاری ،هدفمندی از ابتکار ،شایستگی از پوشایی ،وفاداری از هویت ،عشق از صمیمیت ،مراقبت از تولید نسل و
فرزانگی از انسجام) .در صورت بندی ادیسون از مراحل روانی اجتماعی زندگی ،ازدواج در مرحلهای اتفاق میافتد که چالش
اساسی فرد بین صمیمیت و انزوا است .صمیمیت ششمین مرحله روانی اجتماعی ،در پی اتمام موفقیتآمیز بحران هویت و تسلط
نیرومندی من وفاداری شکل میگیرد .توانایی ساختن و حفظ تعهدات بین فردی اساس این مرحله است (به نقل از همان منبع)،
بزرگساالن جوان با یک هویت استقرار یافته آماده میشوند تا با هویتی از فرد دیگر در آمیزند .نقطه مخالف صمیمیت یعنی انزوا
وقتی رخ میدهد که جوان به وسیله اشتراک گذاشتن صمیمیت واقعی ،هویت خود را در خطر میبیند .این افراد از زاد و ولد و
مراقیبت از کودک نیز هراس دارند (به نقل از همان منبع) .) .پس چنین میتوان نتیجه گرفت که یکی دیگر از عوامل موثر بر
رضایت زناشویی نیرومندیهای من است (کچویی ،فتحیآشتیانی 6936 ،و سونسون.)6333 ،
صفات شخصیتی نیز میتوانند پیشبینی کننده معناداری از رضایت زناشویی باشند و ویژگیهای شخصیتی زوجین از جمله
موثرترین عوامل میزان رضایت از زندگی است که در تبین تغییرات رضایتمندی زناشویی اهمیت ویژهای دارد (به نقل از شاکریان،
نظری ،ابراهیمی ،فاطمی ،دانایی .)6933 ،همچنین مطالعات فراوان نشان میدهد که عوامل شخصیتی بنیادین ،از مهمترین
عواملی هستند که بر رضایت زناشویی موثرند (نجارپوریان .)6936 ،فروید معتقد است که همه چیزهایی که تاکنون به دست
آورده اید و تمام چیزهایی را که انتظار دارید به دست آورید ،خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سالمت عمومی شما
می تواند تحت تاثیر شخصیت شما و شخصیت افرادی که با آنها تعامل دارید قرار گیرد (منصور ودادستان.)6936 ،
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با توجه به مطالب گفته شده مشخص می شود که هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودمیان بینی ،قدرتمندی های من
و عوامل شخصیت با رضایت زناشویی می باشد .و بطور اخص بدنبال بررسی فرضیه های زیر می باشد:
 .6بین خودمیان بینی ،قدرتمندی های من و عوامل شخصیت با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
 .5بین خودمیان بینی و عوامل شخصیت با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
 .9بین خودمیان بینی و قدرتمندی های من با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و از گروه همبستگی های چندگانه به حساب می آید .جامعه این پژوهش شامل
کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال  6939بوده و نمونه تحقیق شامل  953نفراز این زوجین که به
روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.
ابزرا سنجش :در این پژوهش برای سنجش خودمیان بینی از پرسشنامه افسانه پردازی شخصی و پرسشنامه جدید خیالپردازی
استفاده شد .پرسشنامه افسانه پردازی شخصی مقیاسی است که تصورات فرد را در این زمینه که احساسات و تجربیات او کامال
منحصر به فرد است ،تا حدی که احساس فناناپذیری و آسیب ناپذیری میانجامد ،میسنجد.
این مقیاس شامل  11سوال میباشد که نظر فرد را با  5شماره (از کامال مخالفم ،تا اندازهای مخالفم ،نظری ندارم ،تا اندازهای
موافقم ،کامال موافقم) مشخص می کند ،این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس یکتایی ،همه توانی و آسیب ناپذیری میباشد.
الپسلی و همکاران  ) 6331( 633ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس یکتایی  3/13و برای خرده مقیاس همه توانی
 3/13و برای خرده مقیاس آسیب ناپذیری  3/19گزارش کردهاند .پرسشنامه خیال پردازی مقیاسی است که عدم توانایی فرد را
برای تمایز قائل شدن میان اهداف و فکر که موجب میشود فرد به این فکر کند که ذهن دیگران مشغول اوست ،را میسنجد.
این مقیاس شامل  93سوال میباشد که نظر فرد را با  1شماره (هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات و بیشتر اوقات) مشخص میکند
و به فرد نمره  93تا  655تعلق میگیرد .الپسلی و همکاران  )6333( 6در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای
مقیاس خیالپردازی جدید را  3/39گزارش کردهاند.
برای سنجش متغیر قدرت مندی های من نیز از پرسشنامه روانش اجتماعی نیرومندی من استفاده شد .این پرسشنامه از 3
زیر مقیاس تشکیل شده است ،توسط مارکستروم و همکاران ( )6331ارائه شد .هر زیر مقیاس  PIESشاخصی از حل تعارض
مرحله روانی اجتماعی مربوط به خود است .به طور کلی این مقیاس برای اندازهگیری سازگاری روانی اجتماعی مورد استفاده
قرار میگیرد (مارکستروم و مارشال ،5مارشال .)5331 ،این پرسشنامه بر اساس تحلیل دقیق نوشتههای اریکسون برای ارزیابی
نیرومندی من ساخته شد .روایی صوری و محتوایی آن توسط چند تن از دانشجویان اریکسون مورد تایید قرار گرفت .همسانی
درونی آن در پژوهش های مختلف تایید شده و روایی همزمان آن از طریق بررسی ارتباط با پیشرفت هویت ،عزت نفس ،هدف
در زندگی ،موضع کنترل درونی و نقشهای جنسی نشان داده شده است .آلفای کرونباخ کل مقیاس  3/39به دست امده است.

- Lapsley et al
Markstrom & Marshal.

1
2

بررسیها نشان داده است که فرم  95سوالی آن نیز از روایی و اعتبار الزم برخوردار است ( ،p =3/36مارکستروم و همکاران،
 .)6331در پژوهش حاضر از فرم  95سوالی استفاده شده است که الفای کرونباخ آن  3/31به دست آمد.
برای بررسی عوامل شخصیت ازپرسشنامه  61عاملی شخصیت کتل استفاده شد .ریموند کتل ( ،)6319شخصیت را به 61
بعد اساسی که آنها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل ،پرسشنامه شخصیتی  61عاملی ()PE16
را در پنج فرم  A/ B/ C/ D/ Eساخت که براساس آن می توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد ،به دست آورد .وی به هر
عامل دو نام داده است؛ یکی برای نمرههای باال و دیگری نمرههای پایین (انکینسون و هیلگارد.)6339 ،
همچنین برای سنجش میزان رضایت زناشویی آزمودنیها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد .از این پرسشنامه
به عنوان یک ابزار معتبر در پژوهشهای متنوعی برای سنجش رضایت زناشویی استفاده شده است .پرسشنامه به صورت 5
گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) در نظر گرفته شده است( .کامال موافق ،موافق ،نه موافق و نه مخالف،
مخالف ،کامال مخالف) که به هر گزینه آن از یک تا  5امتیاز داده میشود .سلیمانیان ( )6919برای تعیین روایی و اعتبار این
پر سشنامه پس از ترجمه ،سواالت آن را به رویت متخصصان رسانید ،بدین ترتیب روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت .در
مرحله بعد پرسشنامه را در یک گروه  66نفری اجرا و ضریب اعتبار 6آن را از طریق آلفا محاسبه کرد که عدد  3/39به دست
آمد.
پرسشنامههای فوق در دو نوبت زمانی به زوجین ارائه شد .ابتدا پرسشنامه  61عاملی کتل به صورت یک دفترچه و سپس 9
پرسشنامه دیگر که به صورت دفترچه دیگری تهیه شده بود ارائه گشت.

یافته های پژوهش
جدول 6شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.

جدول :6شاخص های آمار توصیفی
عوامل شخصیتی

رضایت زناشویی

خودمیان بینی

قدرتمندیهای من

350

350

350

350

صحیح

0

0

0

0

اشتباه

45.48

84.86

30.87

34.28

میانگین

46.00

87.50

31.00

34.00

میانه

6.361

21.886

4.484

5.620

انحراف استاندارد

40.462

478.979

20.107

31.590

- Reliability Coefficient.

تعداد

واریانس
1

44

92

30

58

دامنه

22

27

15

22

حداقل

66

119

45

80

حداکثر

9095

16971

6173

6856

مجموع

جدول شماره 5ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش و جدول شماره 9نتایج بررسی فرضیه اول را نشان می دهد.
جدول :2ماتریس همبستگی بین خودمیان بینی ،قدرتمدی های من و عوامل شخصیت با رضایت زناشویی
رضایت زناشویی

عوامل شخصیتی

قدرتمندی های من

خودمیان بینی

.66

. 51

.65

1.000

خودمیان بینی

.305

.396

1.000

.65

قدرتمندی های من

.370

1.000

.396

.51

عوامل شخصیتی

1.000

.370

.305

.66

رضایت زناشویی

.491

.237

.465

.

خودمیان بینی

.000

.000

.

.465

قدرتمندی های من

.000

.

.000

.237

عوامل شخصیتی

.

.000

.000

.491

رضایت زناشویی

200

200

200

200

خودمیان بینی

200

200

200

200

قدرتمندی های من

200

200

200

200

عوامل شخصیتی

200

200

200

200

رضایت زناشویی

همبستگی پیرسون

ضریب معناداری

تعداد

جدول :9نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی با متغیرهای خودمیان بینی ،قدرتمدی های من و عوامل شخصیت
ضرایب استاندارد
RS
./35

R
./58

سطح معنی داری

نسبت t

ضریب بتا

ضرایب غیر استاندارد
ضریب b

خطای استاندارد

.000

5.515

.003

.167

.13

.004

.771

.62

.346

.003

.223

.17

.381

متغیرها
)(Constant

14.314

8.933

.308

.51

خودمیان بینی

.67

قدرتمندی های من

.85

عوامل شخصیتی

چنانچه ضریب معناداری بدست آمده کمتر از  ./35باشد روابط بین متغیرها معنادار است .همانطور که مشاهده می شود در اینجا
این ضریب  ./333بدست آمده است(  .) sig=./000بنابراین روابط بین متغیرها در نمونه حاضر از نظر آماری معنادار می باشد
و در مجموع این سه متغیر  95درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند .پس فرضیه اول تایید می شود.

جدول :1نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی با متغیرهای خودمیان بینی و عوامل شخصیت

ضرایب استاندارد
RS
./25

R
./50

سطح معنی داری

نسبت t

ضریب بتا

.000

4.53

.003

.327

.11

.004

.413

.15

ضرایب غیر استاندارد
ضریب b

خطای استاندارد

متغیرها
)(Constant

11.314

5.933

.208

.71

خودمیان بینی

.261

.65

عوامل شخصیت

چنانچه ضریب معناداری بدست آمده کمتر از  ./35باشد روابط بین متغیرها معنادار است .همانطور که مشاهده می شود در اینجا
این ضریب  ./333بدست آمده است(  .) sig=./000بنابراین روابط بین متغیرها در نمونه حاضر از نظر آماری معنادار می باشد
و در مجموع این دو متغیر  55درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند .پس فرضیه دوم تایید می شود.

جدول :5نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی با متغیرهای خودمیان بینی و قدرتمندی های من
ضرایب استاندارد
RS
./25

R
./49

سطح معنی داری

نسبت t

ضریب بتا

.000

3.94

.003

.337

.14

.003

.513

.13

ضرایب غیر استاندارد
ضریب b

خطای استاندارد
12.419

4.933

.314

.83

.198

.72

متغیرها
)(Constant
خودمیان بینی

قدرتمندی های من

چنانچه ضریب معناداری بدست آمده کمتر از  ./35باشد روابط بین متغیرها معنادار است .همانطور که مشاهده می شود در اینجا
این ضریب  ./333بدست آمده است(  .)sig=./000بنابراین روابط بین متغیرها در نمونه حاضر از نظر آماری معنادار می باشد
و در مجموع این دو متغیر  55درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند .پس فرضیه سوم تایید می شود.

نتیجه گیری
هدف این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی با استفاده از متغیرهای خودمیان بینی ،قدرتمندی های من و عوامل شخصیت بود.
نتایج نشان داد که بین قدرتمندی های من زوجین با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود دارد .این یافته همسو است با یافته
های حقیقت  ،6936کچویی و فتحی آشتیانی  ،6936دغاغله و همکاران  ،6936آسوده و همکاران  ،6933مشاک  ،6933حقیقت ،6931
حفاظی طرقبه و همکاران  ،6935باور و همکاران  ،5366اولسون و آدامز  ،5363هیل و همکاران  ،5331مایر  ،5331مک وال مینک
 ،5331کلمنت وسونسون  ،533آدامز و همکاران  ،6333توماس .6335
در تبیین این یافتهها باید عنوان کرد که زوجینی که توانمندیهای روانشناختی دارند میتوانند در مقابله با چالشهای زندگی
راهبردهای موثر داشته باشند و در ارزیابی واقعیتهای موجود این توانمندیها راهگشا هستند و کیفیت روابط بین شخصی را تنظیم
میکنند و واکنشهای دفاعی به راه میاندازند که در مهار برانگیختگیها موثرند و کنشورزیهای فرد در قلمروهای مختلف زندگی را

پوشش میدهند و باعث حل موفقیتآمیز مراحل روانی اجتماعی زوجین میشوند که در نتیجه کارایی ،تعهد ،عشقف صمیمیت و خردورزی
به وجود میآید و این موجب تحکیم روابط زناشویی و آرامش خانواده می شود و زوجین بیشتر در کنار هم احساس لذت و شادکامی
میکنند.
همچنین بین خودمیان بینی زوجین با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود دارد .این نتایج همسو با نتایج آقایوسفی و همکاران
 ،6935بشری و همکاران  ،6935پورمسعودی و همکاران  ،6935موسوی و همکاران  ،6935پوربافرانی  ،6936ساویتسکی و همکاران
 ،5366کروگر  ،5333روس و ویند سجیت  ،5333آلبرت و الکایند  ،5331کمبرزوسالس  ،5331فریت و همکاران  ،5335اپیالی و
همکاران  ،5331کروگروبوروس  ،5331جرینی و همکاران  ،5333فرانکن و برگر  ،5333جرینی .6331
در تبیین این یافته ها باید عنوان کرد که زوجینی که به میان واگرایی رسیدهاند بیشتر به نظرات هم احترام میگذراند و
همدلی بیشتری دارند و نسبت به هم گذشت بیشتری دارند و تعارضات کمتری را تجربه میکنند در نتیجه آرامش بیشتری و
میزان رضایت باالتر از زندگی زناشویی دارند.
نتایج همچنین حاکی از آن است که بین عوامل شخصیتی ساختاری زوجین با رضایت زناشویی زوجین رابطه معناداری
وجود دارد .این یافته ها همسو است با نتایج پژوهش های رحیمی و همکاران  ،6933مالزاده  ،6933عبداهللزاده  ،6933صفدریان
و همکاران  ،6933تقوا و رفاهی  ،6933خدایی و شکری  ،6933احدی  ،6933هادینژاد  ،6931یوسفعلی و همکاران ،6935
حقشناس  ،6935کالکستون و همکاران  ،5363اولسون و آدامز  ،5363هیل و همکاران  ،5331اسموت وریف  ،6331توماس
 ،6335کلمنت وسونسون  ،6331کتل و نسلرود .6311
در تبیین این یافتهها میتوان اشا ره کرد که زوجینی که شخصیت سالمی دارند رفتارها ،احساسات ،تمایالت و نیازهای
بهنجاری دارند و این یکی از عوامل بسیار مهم در سازگاری افراد و موثرترین عامل بر رضایت زناشویی میباشد .افراد با شخصیت
سالم تصوری مثبت نسبت به تواناییهای خود و در امور زندگی و اجتماعی فعالتر ظاهر شدهاند و به تبع از امکانات اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و رفاهی بیشتری برخوردار میگردند و این امکانات با تجلی در زندگی مشترک موجبات رضایت بیشتر را
فراهم میکند.
با توجه به نتایج اشاره شده و با توجه به تحلیل های رگرسیون در این پژوهش مشخص شد که خودمیان بینی ،قدرتمندی
های من و عوامل شخصیت پیش بینی کننده های معناداری برای رضایت زناشویی محسوب می شوند.
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