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 ابطسالمت رو تواندینوبه خود مها در حل اختالفات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام بهناکامی زوج :چکیده

واز  کندیبسیاری رادرگیر خود م یهااست که زوج عدم رضایت زناشویی. یکی از انواع بروز اختالفات زناشویی، مواجه سازدخطر  بازناشویی را 

عناداری نقش تمایزیافتگی، م ، تعیین. هدف پژوهش حاضرردیپذیم ریتمایزیافتگی، بخشودگی و معناداری زندگی تأثعدم بسیاری ازجمله  عوامل

نفری از دانشجویان زن متأهل انتخاب شد.  252ای ضایت زناشویی دانشجویان متأهل بود. به این منظور نمونهر ینیبشیزندگی و بخشودگی در پ

باتیستاوآلموند  زندگی ارزشمندی شاخص(، DSI-Rاسکورن ) شدهینیبرای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازب

(LRI ،)بخشش  مقیاس(FS)  مقیاس زوجی اینریچو (ECS،)  .زندگی و نتایج پژوهش نشان داد که بین تمایزیافتگی، معناداری استفاده شد

وجود دارد. درمجموع، نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای تمایزیافتگی، معناداری زندگی  یرابطه مثبت معنادار بخشودگی با رضایت زناشویی

  زناشویی دارد. واریانس رضایت ینیبشیو بخشودگی نقش مهمی در تبیین و پ
 ، بخشودگی و رضایت زناشوییتمایزیافتگی، معناداری زندگی کلیدی: یهاواژه

 
Abstract: The failure of couples in resolving marital problems could be expressed in various forms so that each of them 

can be a threat to the health of marital relationship. One common type of marital discord is marital dissatisfaction, 

which is affected by many factors, including lack of differentiation, forgiveness and meaningfulness in life. The purpose 

of this study was to investigate the role of differentiation, life meaningfulness and forgiveness in predicting marital 

satisfaction among married female students of Islamic Azad University of Dezful. For this purpose, a sample of 256 

married female students was selected. Four types of instruments were used: Skowron’s revised Differentiation of Self 

Questionnaire (DSI-R), the Life-Regard Index (LRI), the Forgiveness scale (FS), and Enrich Couple Scales (ECS). The 

results showed that a significant positive relationship existed between differentiation, life meaningfulness, and 

forgiveness and marital satisfaction. Results also showed that differentiation, meaningfulness in life, and forgiveness 

had a important role in explaining and predicting the variance of marital satisfaction.  
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 مقدمه
 بااولیه جوامع بشری است که  هایظامخانواده یکی از ن

تحوالت اساسی، در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده  وجود

 ازنظراست و در همه جوامع اهمیت اساسی دارد. خانواده 

، ولی از آیدیمواحد اجتماع به شمار  ینترکوچکظاهری 

)پرویزی،  و ارزش، هسته مرکزی اجتماع است جهت اهمیت

(. در حقیقت انسان موجودی اجتماعی است و وجود دو 9322

ا یکدیگر، از ابتدا در ب آنهار زن و مرد و زندگی مشترک عنص

ر د کنندهیلتسهشده است. بررسی عوامل  جوامع بشری دیده

ارتباط بین زن و شوهر و عواملی که در تداوم این ارتباط مؤثر 

بوده و با پیچیده شدن جوامع و  توجه موردباشد، همواره 

 ودشیماحساس  ترتازه یهاپژوهشپیچیدگی زندگی، نیاز به 

ها با آرمان زندگی مشترک و زوج (.9329)مصاحبی، 

تشکیل خانواده گام  یسوبهبرخورداری از حمایت و آرامش 

مثابه یک موجود زنده تحول دارند، اما خانواده با هویتی بهبرمی

. از لحظه شروع زندگی مشترک تا پایان آن، موجودیت یابدیم

این نظام بالنده و در حال تحول، با عبور از مراحل مختلف 

با  2یافتگی مجددو سازش 9رو انطباق. ازاینشودیمدگرگون 

از خانواده  هاآنای مثال با تولد فرزندان، جدایی مراحلی که بر

، امری ضروری است گیرندیمشکل  هازوجو یا بازنشستگی 

 ترینیجهانزندگی زناشویی یکی از (. 9329پور، )صیاد

و استعدادهای  هاییتوانانیازهای بشری است که از دو نفر با 

با متفاوت و با نیازها و عالیق مختلف و در یک کالم 

گوناگون تشکیل شده است )گلدنبرگ و  هاییتشخص

یی صمیمی یک رابطه زناشو (.9312 / 2662گلدنبرگ، 

ر کنند برقراارتباط  باهممستلزم آن است که زوجین یاد بگیرند 

 (.2662 )یونگ و النگ، متفاوت باشند باهمو 

مرتبط با توانایی فرد برای رسیدن به  هاییدهایکی از 

است. تمایزیافتگی شامل  5بوئن« 4تمایزیافتگی»، 3صمیمیت

فظ در عین ح ،ماندن در ارتباط با دیگریتوانایی فرد برای باقی

به عبارتی تمایزیافتگی یعنی توانایی  ؛است« 2ادراک خود»

حفظ استقالل در عین حفظ ارتباط با دیگران )اسکورون و 

 ( معتقد است که در رابطه9112(. بوئن )9112فریدلندر، 

 

زناشویی هرگاه سطح تمایزیافتگی هردو زوج پایین باشد 

که این حالت منجر به  دهدیمآمیزش عاطفی بیشتری روی 

کاهش کیفیت زناشویی و سازگاری پایین در روابط زناشویی 

که حداقل آمیزش عاطفی را باهم  ییهازوج. در عوض شودیم

ن م بوددارند، بیشترین فردیت را نیز دارند و این، امکان باه

مهر و )به نقل از محمودی دهدیم آنهابه  یترمحکمباثبات و 

از  ناپذیرییجدا(. تمایزیافتگی یک جزء 9321نژاد، نوابی

طح س رسدیمنظر یی فرد برای رشد صمیمیت است و بهتوانا

مرتبط باشد. برای مثال  1تمایزیافتگی با سطح رضایت زناشویی

 آمیختهتمایزیافتگی که درهمهمسرانی با سطوح پایین 

، ممکن است کمتر بتوانند بفهمند که برای بهبود اندشده

که این مطلب  خواهندیمروابطشان چه چیزی از یکدیگر 

 ودشیمرضایت زناشویی منجر  تریینپابه سطوح  یتدرنها

 (.2661)پاتریک، سلس، جیوردانو و تولرود، 

 مهم موضوع یک عنوانبه دلیل چندین به زندگی در 2معنا

 1فرانکل است. گرفته قرار یموردبررسزناشویی،  زندگی در

 وجود باید شادمانی و لذت زندگی در»است:  معتقد( 9124)

 در توانینم شود. واقع هدف نباید خود اما باشد داشته

 خوشبختی زیرا یافت، را آن و رفت جستجوی خوشبختی

 مانیزندگ شرایط کل به ما خود که است معنایی نتیجه

 زندگی در معنایییب درگیر شوهر و زن وقتی «.دهیمیم

 در جدایی به میل و ندارند مشترک زندگی به تمایلی هستند،

 در معنایی که کنید زوجینی فکر شاید .شودیم زیاد آنها

 طالق به تمایل و هستند شکست به محکوم ندارند، زندگی

 و ببرند رنج زندگی در زوجین نتوانند اگر و است زیاد آنها

 شودیم مخدوش آنها زندگی ادامه کنند، درک را رنج معنای

کسانی که زندگی خود را  (.9319یوسفی و کیانی، به نقل از )

، اعتقاد دارند که زندگی هدف مهمی دارد و بینندیممعنادار 

، شخصی که سطوح باالتری از ترتیبینابهقابل فهم است. 

به آسانی قادر به رویارویی  کندیممعناداری در زندگی را تجربه 

با شرایط سخت است. سطوح باالی معنا در زندگی نه فقط به 

 ، بلکه باعث افزایشکندیمکمک  هایدشوارفرد در رویارویی با 

رضایت شخصی و زناشویی، احساس کامیابی و کاهش دلزدگی 

1. djustment 

2. re-adaptation 

3. intimacy 

4. differentiation of self 

5. Bo

 a

wen, M. 

                                                           _____________________                                                     

6. sense of self  

7. marital satisfaction 

8. meaning 

9. Frankl,V. 
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 یهاجنبهگفت  توانیم یجهدرنت. شودیمدر فرد  9زناشویی

در افزایش توان فرد در  یاعمدهخاصی از معناداری نقش 

 (.2665مقابله با مشکالت دارد )کیم، لی، یو، لی و پیگ، 

فرآیندی است که شامل تغییر در احساسات و  2بخشش

. نتیجه این فرآیند، کاهش شودیمنگرش در مورد فرد خطاکار 

ی و یا حفظ بیگانگی با فرد خاط جویانهیتالفانگیزه برای اقدام 

. بردیماست و احساسات منفی نسبت به فرد خطاکار را از بین 

 دهدهننشانبر این باورند که بخشش،  پردازانیهنظر ینهمچن

قت شف ازجملهمثبت  یهانگرشجایگزینی احساسات منفی با 

ده ، تنفر ایجادشدرواقع(. 2662و خیرخواهی است )فیلپات، 

ها و تعارض زوج کنندهیتتقو ناشی از خطاهای همسر، احتماال

آن است. در مقابل، بخشش همسر یکی  آمیزیتموفقمانع حل 

یک  وجود رغمیعل ،3آشتی کنندهفراهماز ابزارهای بالقوه 

است، بنابراین بخشودگی  کنندهنگرانرویداد دردناک و 

بلندمدت و  برای یک رابطه یتوجهقابلکاربردهای  تواندیم

داشته باشد  مدتکوتاهت تعامالت الگوهایی جه ینهمچن

 (.2664)فینچام، بیچ و داویال، 

 ینترمهم( 9316به نقل از نصرتی،  ؛2665) 4اسچوماچر

 و کندیم توصیف هازوج بین انطباق عامل رضایت زناشویی را

 افزایش را زناشویی رضایت سطح عامل این معتقد است

 یکدیگر به هازوج یمندعالقه میزان زناشویی، رضایت .دهدیم

 ازجمله عواملی با که است بودن متأهل به مثبت و نگرش

 تعارض، حل ارتباط، شخصیتی، مسائل آرمانی، تحریف

 جنسی، رابطه ،فراغت اوقات هاییتفعال مدیریت مالی،

 5است. الیس وابسته مذهبی یریگجهت و دوستان فرزندان،

زناشویی را  یترضا (9326ه نقل از عسکری فر، ؛ ب9113)

 زپردایهنظر. این داندیمادله رفتارهای پاداش بخش حاصل مب

توسط زن یا شوهر  شدهتجربهرضایت زناشویی را زمانی لذت 

ازدواجشان را در نظر گرفته باشند.  یهاجنبه همهکه  داندیم

رضایت در این دیدگاه یک متغیر نگرشی است که از 

آریامنش،  .شودیمات فردی زن و شوهر محسوب خصوصی

(، 2693آشکار و پلژ ) _بیادسی، (9312فالح چای و زارعی )

و  االسالمییخشقمری کیوی، (، 9319بیرامی و همکاران، )

مجد، موسوی (، 9312طالبی و غباری بناب )(، 9314صمدی )

 (2693) گابلمن(، 9314و کاظمی )

 
1. disaffection 

2. forgiveness 

3. closure 

ایت و رضخود به بررسی رابطه بین تمایزیافتگی  یهاپژوهش

 نشان داد که بین آنها هاییافته. نتایج اندپرداختهزناشویی 

دارد  وجود معناداریرضایت زناشویی و تمایزیافتگی خود رابطه 

 آنها. کندیمو تمایزیافتگی خود در سازگاری زوجین نقش ایفا 

ی برای بین خوبکه تمایزیافتگی، پیش ندبه این نتیجه رسید

ی که با تعارض زناشوی یاگونهبهضایت زناشویی است. تعارض و 

 دارد. مثبت و با رضایت زناشویی رابطه منفی رابطه

 زادهطالب(، 9316ربانی و بهشتی )، (9321آقابابایی )

آبادی غفوری، مشهدی و حسن (،9316شوشتری و پورشافعی )

وو  (،9321، نصیری و جوکار )(9321گواهی جهان )، (9312)

؛ به نقل از غفوری و همکاران، 2696همکاران ) و 2(، هو2661)

یی  (،9319یوسفی ) (،9321یزدخواستی و همکاران ) (،9312

خود به بررسی  یهاپژوهش(، در 2696) چانگو  ، چانگهو

. دانپرداختهبین معناداری زندگی و رضایت زناشویی رابطه 

ین ب نتایج پژوهش این پژوهشگران حاکی از این مطلب بود که

معناداری ه مثبت معناداری زندگی و رضایت از زندگی رابط

وجود دارد و داشتن فلسفه در زندگی با افزایش رضایت 

و کاهش تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی مرتبط زناشویی 

 است.

 (،2661باکوس ) (،9322احتشام زاده، مکوندی و باقری )

(، 2661تسه و ییپ )(، 2693وایت، سلبی و فینچام )برایت

(، دغاغله، عسگری و 9321مهر، کرایی و نجفی )خجسته

نجفی، زهتاب(، 9312)و همکاران  زارع ،(9319) حیدری

 (،9321) و همکاران صالحیان (،9322پور و یادگاری )زندی

در  (،9314ادری، مولوی و نوری )( و ن2693لیسیگا )

را مورد بخشودگی و رضایت زناشویی  رابطه خود یهاپژوهش

حاکی از وجود رابطه آنها  هاییافته. نتایج مطالعه قرار دادند

در  .زناشویی بودبین بخشش و رضایت  معناداری مثبت

 بینی کننده رضایتن پیشبخشودگی بهتری آنها یهاپژوهش

د این مطلب بو کنندهیانبها گزارش شد. نتایج زناشویی زوج

 و کنندیم بینییشپرا  هازوجرضایت  ،همدلی و بخشش که

همدلی و بخشودگی از مولفه های مؤثر بر رضایت  همچنین

 زناشویی هستند.

زناشویی در افزایش با توجه به اهمیت خانواده و رضایت 

عوامل مرتبط با  دارد کارکرد خانواده و سالمت جامعه، ضرورت

4. Schumacher, G. 

5. Ellis, A.  

  

6. Ho, S. 

و لیکانی )2693( در 

                                                          _____________________                                                      
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 عنوانهبآن، یعنی، تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی 

 مهایی بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت استحکاسازه

 .قرار گیرد یموردبررس بخشخانواده و روابط زناشویی رضایت

قبلی رابطه برخی از متغیرها با  یهاپژوهشکه در  هرچند

رضایت زناشویی بررسی شده است، ولی با این ترکیب از 

و تبیین واریانس رضایت زناشویی  بینییشپمتغیرها برای 

بنابراین هدف پژوهش حاضر ؛ پژوهشی انجام نشده است

رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی، معناداری  بینییشپ

با توجه به هدف پژوهش و مالحظات زندگی و بخشودگی است. 

های ها و سوالهای پژوهشی موجود، فرضیهنظری و یافته

یافتگی با رضایت ( تمایز9پژوهش به این شرح آزمون شدند: 

( بخشودگی با رضایت زناشویی 2زناشویی رابطه مثبت دارد، 

( معناداری زندگی با رضایت زناشویی 3، ایطه مثیت داردر

رابطه مثبت دارد. پرسش پژوهش: کدام یک از متغیرهای 

تمایزیافتگی، بخشودگی و معناداری زندگی قدرت بیشتری در 

 بینی رضایت زناشویی دارد؟پیش
 

 روش
 اجرای پژوهشجامعه آماری، نمونه و روش 

زن جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان 

کل جامعه . بودمتأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

شاغل به تحصیل زن متأهل نفر دانشجوی  156 یموردبررس

 46 بدنییتتربنفر،  26روانشناسی و مشاوره )رشته  93در 

 56نفر، زبان انگلیسی  16نفر، حقوق  966نفر، علوم تربیتی 

نفر،  56نفر، حسابداری  26نفر، مامایی  56نفر، ادبیات فارسی 

نفر،  26نفر، شیمی محض  56نفر، کامپیوتر  46پرستاری 

نفر( بود. نمونه پژوهش مشتمل بر  56نفر، برق  56معماری 

وجه به جدول کرچسی که با ت بودنفر از این دانشجویان  252

 .( به روش تصادفی ساده انتخاب شدند9116و مورگان )

 وهشپژ کنندگان درشرکتمیانگین و انحراف استاندارد سنی 

 بود. 21/2و  25/24برابر با  به ترتیب

 

 سنجشابزار 

                                                           
1. Enrich Couple Scales (ECS) 

2. Cronbach's alpha 

3. idealistic distortion 

 9مقیاس زوجی اینریچ. (ECS) ینریچامقیاس زوجی  

)به نقل توسط السون  2662که در سال  است ماده 35 حاوی

 یفط ( ساخته شد.9321از آسوده، خلیلی، لواسانی و دانشپور، 

گزینه  پنجشامل  هاماده از یک هر برای مقیاساین  یگذارنمره

، «نه موافق و نه مخالف»، «موافقم»، «موافقم کامال»

تا  9از  یانمره آنها برای ؛ کهاست« کامال مخالفم»، «مخالفم»

 و السون دیوید توسط اینریچ زوجی مقیاس. گیردیم تعلق 5

)به نقل از آسوده و همکاران،  2666سال  در السون امی

 آلفای ضریب .شد اجرا متاهل زوج 25569روی  (9321

 زناشویی، رضایت هاییاسمقزیر برای پرسشنامه 2کرونباخ

، 26/6، 22/6به ترتیب  3آرمانی تحریف و تعارض حل ارتباط،

 آزمون خرده هر برای مقیاس 4بازآزمایی پایایی و 23/6، 24/6

 . ضریبدست آمدبه 12/6، 16/6، 29/6، 22/6  ترتیب به

تعداد  با (9321) و همکاران آسوده پژوهش در مقیاس آلفای

آلفا  24)با حذف سوال  22/6به ترتیب  «نفر 136»زوج  325

. در این به دست آمد 11/6، 22/6، 12/6(، شودیم 12/6

به  22/6روش آلفای کرونباخ پژوهش پایایی کل مقیاس به 

 یهاپرسشنامهمقیاس اینریچ با  یهمبستگ. ضریب آمد دست

رضایت  هاییاسمقاست و با  42/6تا  32/6رضایت زناشویی از 

روایی سازه  دهندهنشاناست که  26/6تا  49/6خانوادگی از 

کلیه  (.9321مقیاس اینریچ است )ثنایی و همکاران، 

راضی و ناراضی را  یهازوجزیرمقیاس های مقیاس اینریچ 

که این مقیاس از روایی  دهدیمو این نشان  کندیمتفکیک 

 یادشدهمقیاس  5مالکی خوبی برخوردار است. روایی محتوایی

 یشناسرواننیز توسط متخصصان مشاوره خانواده و استادان 

 .(9321آسوده و همکاران، تأیید شده است )
 

ورن اسک شدهینیبازبپرسشنامه تمایزیافتگی خود 

(R-DSI) .2کورناس شدهینیبازبتمایزیافتگی خود  پرسشنامه  

 43توسط اسکورن و فریدلندر با  9112نخستین بار در سال 

مقیاس لیکرت و در سوال طراحی و اجرا شد. این پرسشنامه با 

نیست( و  )اصال در مورد من صحیح 9ای، گزینه 2یک طیف 

است  شده یبنددرجهن صحیح است(، )خیلی در مورد م 2

ضریب آلفای  (.9321)ثنایی ذاکر، عالقبند، فالحتی و هومن، 

4. test-retest reliability 

5. content validity 

6. Differentiation of Self Inventory Revised (DSI-R) 
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( برای 9112توسط اسکورن و فریدلندر ) شدهگزارشکرونباخ 

. در پژوهش اسکورن و دست آمدبه 22/6این پرسشنامه 

دست به 12/6یز ضریب پایایی کل آزمون ( ن2663اسمیت )

به نقل از  ؛9325در ایران توسط یونسی ) پرسشنامه. این آمد

( بر روی نمونه عادی 9321غفاری، رفیعی و ثنایی ذاکر، 

باخ فای کرونشده و پایایی آن از طریق بازآزمایی و آل هنجاریابی

( 9312دست آمد. مومنی و علیخانی )به 25/6برای کل مقیاس 

گزارش  11/6تحقیق خود  درنیز پایایی این پرسشنامه را 

به نقل از مومنی  ؛9324عالوه، در پژوهش اسکیان )کردند. به

دست آمد. به 29/6( ضریب آلفای کرونباخ 9312و علیخانی، 

( به 9313چنین پایایی این پرسشنامه در پژوهش ساداتی )هم

. در پژوهش حاضر گزارش شد 21/6 روش آلفای کرونباخ

 بدست آمد. 22/6روش آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه به 

به نقل از غفاری و همکاران،  ؛9325در ایران نیز یونسی )

و روایی  21/51 9( روایی آزمون را از طریق تحلیل عاملی9321

( نیز 9319گزارش کرد. یوسفی ) 23/6محتوایی این آزمون را 

 2فسناعتمادبههای ی روایی این پرسشنامه را با سازهدر تحقیق

محاسبه کرد که ضرایب روایی کل  3فردی و حساسیت بین

و با سازه حساسیت بین  31/6 نفساعتمادبهپرسشنامه با سازه 

 گزارش شد. -32/6فردی 
 

پژوهش  این در .(LRI)زندگی  ارزشمندی شاخص

   4زندگی ارزشمندی شاخص از برای ارزیابی معناداری زندگی

 22   شامل آزمون این .استفاده شد (9113آلموند ) و باتیستا

 و ندارم نظری موافقم، شامل ایینهگز سه طیف یک در ماده

 از شاخص این دهندیم نشان شواهد پژوهشی .است مخالفم

 است )باتیستا و برخوردار مطلوبی پایایی و روایی ضرایب

این شاخص پایایی  (9321(. نصیری و جوکار )9113آلموند، 

گزارش  25/6 کل شاخص برای کرونباخ آلفای را به روش

به روش آلفای  شاخصدر پژوهش حاضر پایایی کل  .کردند

( برای 9321نصیری و جوکار ) آمد. دستبه 23/6کرونباخ 

                                                           

 یهامؤلفهاز تحلیل عوامل به روش  شاخصبررسی روایی این 

 تحلیل نتایجاستفاده کردند.  5اصلی با چرخش واریماکس

 این که داد نشان عاملی ابزار را تایید کرد و 3ساختار  عاملی

 .دنماییمواریانس را تبیین  31/6 ابزار

 

 مقیاس (2669) همکارانو  رای .(FSبخشش ) مقیاس

ماده است و  95این مقیاس حاوی را تدوین کردند.  2بخشش

ای، کامال گزینه 5لیکرت و در یک طیف سواالت در مقیاس 

، 9و کامال مخالفم  2م ، مخالف3نظر ، بی4موافقم  ،5موافقم 

(. رای 9322اند )به نقل از زندی پور و یادگاری، طراحی شده

 21/6را  مقیاس( آلفای کرونباخ برای کل 2669و همکاران )

پایایی به روش  آنها گزارش کردند. همچنین در مطالعه

در تحقیقی که  دست آمد.به 26/6برای کل آزمون  بازآزمایی

( انجام دادند، پایایی این 9316پور، آزادی و ناهیدپور )زندی

 1سازیو از روش دونیمه 11/6ای کرونباخ آزمون از روش آلف

دست آمد. در پژوهشی دیگر که عسگری و روشنی به 29/6

 26/6بازآزمون به روش  مقیاس( انجام دادند پایایی این 2693)

پژوهش در  مقیاسچنین پایایی این گزارش شده است. هم

( به روش آلفای 9313) زاده هنرمند و سودانی، مهرابیساداتی

دست آمد. در پژوهش حاضر پایایی کل به 11/6کرونباخ 

رای و  دست آمد.هب 26/6به روش آلفای کرونباخ  مقیاس

 2و پرسشنامه بخشش انرایت مقیاس( بین این 2669) همکاران

(EFI)  پور و همکاران گزارش کردند. زندیهمبستگی مثبت

را از طریق همبستگی با پنج  مقیاس( نیز روایی این 9316)

به  )FFI-NEO( 1عامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو

، با 52/6 99، با سازگاری-45/6 96رنجورخوییبا روان ترتیب

گزارش  35/6 94، گشودگی42/6 93، توافق33/6 92گراییبرون

 کردند.

 

 هایافته
 

 

9. NEO Five- Factor Personality Inventory (NEO-

FFI) 

10. neuroticism 

11. compatibility 

12. extroversion 

13. agreement 

14. openness 

5. varimax rotation 

6. Forgiveness Scale (FS) 

7. split-halves 

8. Enright Forgiveness Inventory (EFI) 

1. factor analysis 

2. self confidence 

3. interpersonal sensitivity 

4. Life- Regard Index (LRI)   

 ________________________                                                     



 زاده هنرمند، کیامنش و حسینیانمقدم، مهرابیکاظمیان                                                                                12

 

 رهای ــاندارد  متغیــن و انحراف استــمیانگی 9 جدول

 

معناداری زندگی و رضایت زناشویی تمایزیافتگی، بخشودگی، 

دهد.را نشان می

 
 9جدول 

 و حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش استانداردمیانگین، انحراف 

 کجی      کشیدگی          تعداد حداکثر نمره حداقل نمره M SD آماری شاخص

 252        12/9       91/6 266 22 23/22 32/961 تمایزیافتگی

 252      -24/6      -24/6 22 26 21/96 26/42 بخشودگی

 252      -29/9      -42/6 22 22 62/92 21/41 معناداری زندگی

 252      22/6       -24/6 919 22 25/29 63/961 رضایت زناشویی

 

ضرایب همبستگی ساده تمایزیافتگی، بخشودگی  2جدول 

یت زناشویی دانشجویان را نشان و معناداری زندگی با رضا

ضرایب  ،شودیممشاهده  2که در جدول  یطورهمان دهد.می

(، = r 22/6و  ≥ p 669/6تمایزیافتگی با رضایت زناشویی )

( و = r 42/6و  ≥ p 669/6) رضایت زناشویی بخشودگی با

  =55/6و  ≥ p 669/6) معناداری زندگی با رضایت زناشویی

r 3و  2، 9های و در نتیجه فرضیه هستند معنادار( مثبت و 

 شوند.تایید می

 
 2جدول 

 رضایت زناشویی ، بخشش و معناداری زندگی باتمایزیافتگیضرایب همبستگی ساده بین 

 آماری یهاشاخص بینیشپمتغیر  متغـیر مالک

 تعداد یمعنادارسطح  ضریب همبستگی

 

 رضایت زناشویی

 252 ≤ 669/6 22/6 تمایزیافتگی

 ≤ 669/6 42/6 بخشودگی

 ≤ 669/6 55/6 معناداری زندگی

     

از تحلیل رگرسیون به پاسخ به پرسش پژوهش  منظوربه

نشان  3ول نتایج حاصل در جد .استفاده شد گامبهگامروش 

حاکی از آن است که در  3های جدول یافته داده شده است.

نمره کل مقیاس رضایت زناشویی به ترتیب متغیرهای 

 بینیشیپو بخشودگی از قدرت  تمایزیافتگی، معناداری زندگی

ان نتایج نش یگردعبارتبه. هستنددار و باالتری برخوردار معنا

درصد از  44تنهایی به داد که در گام اول متغیر تمایزیافتگی

یر و زمانی که متغ کندیمواریانس رضایت زناشویی را تبیین 

 درصد 53، ضریب باال به شودمیمعناداری زندگی وارد معادله 

درصد  54و در گام سوم با ورود متغیر بخشودگی این ضریب به 

 ، معناداری زندگی و بخشودگیبنابراین تمایزیافتگی؛ رسدیم

.نندکیمدرصد از واریانس رضایت زناشویی را تبیین  54 جمعا
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 3جدول 

 بر روی متغیرهای پژوهش گامبهگامنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به شیوه 
 R 2R F Beta T P بینیشپ                  بینییشپمرحله 

 669/6 11/93 25/6 33/915 44/6 22/6 تمایزیافتگی 9

2 
 669/6 22/96 59/6 16/946 53/6 12/6 تمایزیافتگی

 669/6 66/1 33/6 معناداری زندگی

3 

  تمایزیافتگی

13/6 

 

54/6 

 

41/12 
56/6 44/96 669/6 

 669/6 12/4 21/6 معناداری زندگی

 632/6 62/2 99/6 بخشودگی

 

 بحث

نقش تمایزیافتگی، معناداری  حاضر هدف از پژوهش

رضایت زناشویی در  بینییشپزندگی و بخشودگی در 

نشان داد که  هادادهتحلیل . بوددانشجویان زن متأهل 

 ارد.د معناداریمثبت  رضایت زناشویی رابطه بایزیافتگی تما

بیرامی و  ،(9312آریامنش و همکاران ) هایبا یافته این نتیجه

طالبی و  (،2693آشکار و پلژ ) _(، بیادسی 9319همکاران )

(، 9314) و همکاران قمری کیوی(، 9312غباری بناب )

( 2693لیکانی )( و 9314) و همکاران مجد (،2693گابلمن )

نتیجه این پژوهش با نظریه بوئن هماهنگ است. . همسو است

اید رضایت زناشویی ب بادر تبیین رابطه مثبت تمایزیافتگی 

زها تا مر سازدیمباال فرد را قادر  یزیافتگیتمااظهار داشت که 

تمایزیافتگی، از آمیختگی زن و شوهر  درواقع .را تنظیم کند

تا  سازدیمو آنها را قادر  کندیمبحرانی جلوگیری  در مواقع

عقل و منطق و نه بر اساس  مشکالت موجود در رابطه را، با

 در سمت .هیجانی و احساسی، رفع کنند هاییریپذواکنش

از  عاطفی یریگفاصلهطریق از  هازوجمقابل، تمایزنایافتگی 

آنها را به سمت دلزدگی سوق  دشوار، هاییتموقعیکدیگر در 

یافتگی اشاره به توانایی تمایزبر اساس نظریه بوئن  .دهدیم

ی و فرایندهای عاطفی در سطح ایجاد تعادل بین نیروهای عقل

مراه با تجربه روانی و ایجاد تعادل بین حفظ فردیت هدرون

 نتوایم. بر این اساس کندیمفردی بین صمیمیت در سطح

رفته در روابط صمیمانه با افراد تمایز نایافته روی همگفت 

 یخوببهافرادی که  کهیدرحال؛ شوندیمدیگران مستحیل 

فراد . ارا حفظ کنند شانشدهیفتعرند خود قادر اندیزیافتهتما

ن اذاتا خود رهبرند، افکار و احساسات خاص خودش یزیافتهتما

را دارند و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگران ندارند 

 (.9316)حسینیان و نجفلویی، 

 عنوانبهبسیاری از تحقیقات، تمایزیافتگی را 

ناشویی و صمیمیت زناشویی مطرح رضایت ز کنندهبینییشپ

. زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی داشته کنندمی

بلوغ عاطفی  رودیمانتظار  کنندیمباشند، زمانی که ازدواج 

کمتری را دارا و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی شدن 

 که هر دو نفر شودیمداشته باشند. این مسئله نیازمند این 

 شانیرهبر)زن و مرد( برای پایداری ازدواجشان رشد و خود 

 یهانظام(. در مقابل در 9325را قربانی ازدواج کنند )نجفلویی، 

ه ک دهندیم، همسران به یکدیگر اجازه یزیافتهتمازناشویی 

داشته باشند و  تریمانهصم یارابطهپذیرتر و نقشی نرمش

ا ر یترکمتفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش عاطفی 

مشکالت کمتری  کهیناتجربه کنند. به سخن دیگر، برای 

داشته باشند در پاسخ به عواطف دیگران آرامش خود را حفظ 

افراد تمایزیافته موجب استحکام  هاییژگیوکنند که این 

و افزایش رضایت زناشویی و سازگاری  هازوجروابط 

 .(9313)ساداتی،  شودیم آنهابهتر  یشناختروان

ضایت ر بابخشودگی نتایج این پژوهش این بود که  از دیگر

 هاینتایج حاصل با یافته مثبت معناداری دارد. زناشویی رابطه

وایت برایت (،2661باکوس )(، 9322احتشام زاده و همکاران )

مهر و خجسته(، 2661تسه و ییپ )(، 2693و همکاران )

(، زارع و همکاران 9319(، دغاغله و همکاران )9321همکاران )

زهتاب نجفی و  (،9322گاری )پور و یادزندی(، 9312)

فینچام و (، 9321صالحیان و همکاران ) (،9316همکاران )

 (9314و نادری و همکاران ) (2693لیسیگا ) (،2661بیچ )

را مورد تأیید  آنهاپژوهشی  هاییافتهسو و هماهنگ است و هم
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رضایت  با. در تبیین رابطه مثبت بخشودگی دهدیمقرار 

 ینترمهمبخشودگی یکی از اظهار داشت که  توانیمزناشویی 

. توانایی شودیمعوامل مؤثر در رضایت زناشویی محسوب 

به عامل پابرجایی رابطه و افزایش  تواندیمبخشش همسر 

 با توقف بنابراین بخشندگی؛ رضایت زناشویی منجر شود

 یهاتکانهخصمانه آشکار و نهان، باعث کنترل  یهاپاسخ

عارض زناشویی و دلزدگی و افزایش پرخاشگری، کاهش ت

(. افرادی که 2661)باکوس،  شودیمرضایت در روابط زناشویی 

قادر به بخشش همسر خود هستند اعتقاد بر تقدس رابطه 

زناشویی خود دارند و این توانایی بخشش همسر به استحکام 

 .امدانجیمبیشتر رابطه زناشویی و افزایش رضایت زناشویی 

 را در هانآو  بردیمرا از بین  هازوجت منفی بخشودگی تعامال

. نتیجه چنین اتحادی کندیماتحادی دوباره به هم نزدیک 

 هاجزوافزایش رضایت از زندگی مشترک است که در نتیجه آن 

و این الگو عالوه بر  یابندبازعملکرد سالم خود را  توانندیم

؛ بعدی هم تداوم یابد یهانسلدر  ،تضمین سالمت روانی

رابطه  مؤثر طوربهارتباطی که  مداخالت ازجملهبنابراین 

، مدارا کردن و بخشایش کندیمعاطفی بین زوجین را تقویت 

بالقوه یک مداخله بسیار توانمند  طوربهاست که  هایدلخور

یک رابطه زناشویی  (.2695است )ورثینگتون و همکاران، 

اط ارتب باهموجین یاد بگیرند صمیمی مستلزم آن است که ز

متفاوت باشند. کسی که در فکر ازدواج است  باهمبرقرار کنند و 

این زندگی با خوشبختی، کند، انتظار دارد و یا ازدواج می

سعادت و رضایت همراه باشد و از لحظه لحظه زندگی خود 

تر به شمار از خود ازدواج مهم آنچهلذت ببرد؛ بدین سبب، 

یت زناشویی زوجین است. قیت در ازدواج یا رضارود، موفمی

رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج 

 باهم بودن احساس شادمانی و رضایت دارندبا یکدیگر و 

 .(2695، ، مارشال، گودارد و شرام)اولسون

ود این ب حاکی از پژوهشنتایج این  از دیگرهمچنین یکی 

 داریمعنامثبت  رضایت زناشویی رابطهبا ری زندگی که معنادا

تبریزی  (،9321آقابابایی ) هاینتایج حاصل با یافته دارد.

شوشتری و  زادهطالب (،9316ربانی و بهشتی ) (،9323)

گواهی جهان ، (9312) و همکاران غفوری (،9319یوسفی )

هالوما و ددووا (، 2661وو )(، 9321، نصیری و جوکار )(9321)

همکاران  هو و ،(9312نقل از نصیری و جوکار، ؛ به 2661)

و  یزدخواستی(، 9312؛ به نقل از غفوری و همکاران، 2696)

سو و هم( 2696و یی هو و همکاران ) (9321) همکاران

را مورد تأیید قرار  آنهاپژوهش  هاییافتههماهنگ است و 

 دهدیمآمده از این پژوهش نشان  دستبه هاییافته. دهدیم

رضایت زناشویی رابطه مثبت و  باکه داشتن معنا در زندگی 

ر نقشی د تواندیمیعنی داشتن معنا در زندگی ؛ دارد معناداری

بهداشت روانی زوجین داشته باشد.  یجهدرنترضایت زناشویی و 

معناداری زندگی و جایگاه و اهمیت آن برای برخوردار بودن از 

 کتمان یرقابلغو  یرانکارناپذیک زندگی خوب و شاد، امری 

موجود ادعا نمودند  هاییافتهاست. برخی از مولفان با توجه به 

که وجود و احساس معنا در زندگی مانند کلیدی است که 

قفل و گره مشکالت زندگی را باز نماید و باعث شود  تواندیم

(. 9123، 9124مثبتی انجام دهند )فرانکل،  یهاکنشتا افراد 

لحاظ اغلب زندگی معنادار را از عوامل مهم رضایت به همین 

وجود معنا  هاپژوهش. لذا با توجه به نتایج دانندیمزناشویی 

چرا که  در زندگی عنصری اساسی در رضایت زناشویی است،

 عوامل پیشرفت در دستیابی ینترمهمرضایت زناشویی یکی از 

 .به اهداف زندگی است

تحقیق تنها شامل دانشجویان زن متأهل  نمونه کهییازآنجا

 نتایج آندر تعمیم ود، لذا بدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

 احتیاطالزم است  دانشجویرغسنی دیگر و زنان  یهاگروهبه 

 ایربه س ،با توجه به نتایج این پژوهش بیشتری به عمل آید.

شود، به نقش متغیرهای درمانگران و مشاوران پیشنهاد می

 پژوهش، در از بین بردن دلزدگی زناشویی و استحکام خانواده

برای بهبود فرآیند  آنها، توجه و از و افزایش رضایت زناشویی

ها استفاده پیشگیری از روند دلزدگی بین زوج درمانی وزوج

از نتایج این تحقیق در جهت شود پیشنهاد می عالوهبه شود.

همچنین  استفاده شود. های در شرف ازدواجافزایی زوجآگاهی

تحقیقی مشابه بر روی دانشجویان مرد انجام گیرد تا بتوان 

 مربوط به دو جنس را مقایسه کرد. یهادادهنتایج حاصل از 
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 منابع
(. رابطه 9322پ.، مکوندی، ب.، و باقری، ا. )زاده، احتشام

گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در بخشودگی، کمال

-های نو در روانمجله یافته. آنهاجانبازان و همسران 

 .923-932 ،4شناسی، 

(. مقایسه 9312چای، ر.، و زارعی، ا. )آریامنش، ص.،  فالح

ای دارای همند و زوجهای رضایتتمایزیافتگی بین زوج

های مجله پژوهشتعارض زناشویی در شهر بندرعباس. 
 .21-29، 3، شناسی بالینی و مشاورهروان

(. 9321آسوده، م. ح.، خلیلی، ش.، لواسانی، م.، و دانشپور، م. )

. دانشکده روانشناسی و ترجمه پرسشنامه زوجی اینریچ

 علوم تربیتی دانشگاه تهران.

(. نقش احساس قدردانی از رضایت از 9321) آقابابایی، ن.

 .55-21 ،3روانشناسی و دین، زندگی. 

اکبری، ا.، و امیری پیچاکالیی، ا.  بیرامی، م.، فهیمی، ص.،

ای هبینی رضایت زناشویی بر اساس سبک(. پیش9319)

 مجله اصول بهداشتهای تمایزیافتگی. مولفه دلبستگی و
 .24-11، 9روانی، 

(. نقش تشکیل خانواده در رشد فردی و 9322پرویزی، ج. )

 .51-12 ،1، مجله راه تربیتاجتماعی. 

 یدرمانگروهبررسی و مقایسه اثربخشی (. 9323تبریزی، م. )
 یدرمانکتابمساحت درمانی گروهی بک و  هازوجتلفیقی 

دکتری مشاوره،  نامهیانپا. نارضایتی زناشوییدر کاهش 

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

ثنایی ذاکر، ب.، عالقبند، س.، فالحتی، ش.، و هومن، ع. 

. تهران: های سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 9321)

 بعثت.

(. رابطه تمایز خود 9316حسینیان، س.، و نجفلویی، ف. )

ه ب کنندهمراجعهو جسمی در زنان  یشناخترواننشانگان 

-44 ،99فصلنامه مطالعات زن و خانواده، مراکز مشاوره. 

21. 

(. بررسی یک 9321خجسته مهر، ر.، کرایی، ا.، و رجبی، غ. )

مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در 

 .955-924، 9، شناختیمجله مطالعات روانازدواج. 

(. رابطه 9319و حیدری، ع. ) دغاغله، ف.، عسگری، پ.،

. مجله بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی
 .51-21، 24 ،شناسیهای نو در روانیافته

(. بررسی تجربی رابطه 9316ربانی، ر.، و بهشتی، ص. )

مجله علوم اجتماعی دانشکده دینداری و رضایت از زندگی. 
-962، 9 هد،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مش

11. 

روایی، ف.، افروز، غ.، حسینیان، س.، خدایاری فرد، م.، و فرزاد، 

محور شناختی خانوادهاثربخشی برنامه روان(. 9315و. )

دو  .ایرانی بر رضایت زناشوییمبتنی بر الگوی اسالمی 

 .91-36، 9 فصلنامه روانشناسی خانواده،

. صادق خانی،ا .، وشمس نطنزی، ع .،غباری بناب، ب .،زارع، ح

های دلبستگی و بخشش با سبک رابطه بین (. 9312)

درمانی مجله مشاوره و روانها. رضایت زناشویی زوج
 .22-43، 2 ،خانواده

(. بررسی 9316پور، ط.، آزادی، ش.، و ناهیدپور، ف. )زندی

های شخصیتی، بخشش و سالمت روان در رابطه ویژگی

به مراکز بهداشت گچساران.  کنندهمراجعههای زوج

 .9-92، 2، زنان یشناسجامعهپژوهشی -فصلنامه علمی

ارتباط بخشش با رضایت (. 9322پور، ط.، و یادگاری، ه. )زندی

از زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه های 

، 3، شناختی زنانمجله مطالعات اجتماعی روان. تهران

922-961. 

(. رابطه 9316گر، م. )نجفی، ع.، درویزه، ز.، و پیوستهزهتاب

بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاه. 

 .23-33، 2، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ

رنجورخویی ی تمایزیافتگی، روانرابطه علّ(. 9313ساداتی، ا. )
 گریمیانجیو بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق 

 .تعارض زناشویی در معلمان مرد مدارس شهر استهبان

نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی پایان

 بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

(. 9313زاده هنرمند، م.، و سودانی، م. )ساداتی، ا.، مهرابی

رنجورخویی و بخشودگی با ی تمایزیافتگی، روانرابطه علّ

امه فصلن دو زناشویی با واسطه تعارض زناشویی.دلزدگی 
 .55-22، 2، روانشناسی خانواده

(. 9321صالحیان، ا.، صادقی، م.، بهرامی، ف.، و شریفی، م. )

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات 

 .995-946، 2، شناختیفصلنامه مطالعات روانزناشویی. 

ق: بررسی رضایت از ازدواج در (. ازدواج موف9329صیادپور، ز. )

 .945-951، 2شناسی تحولی، مجله رواندانشجویان. 

http://www.ensani.ir/fa/21978/magazine.aspx
http://ijfp.ir/article-1-94-fa.pdf
http://ijfp.ir/article-1-94-fa.pdf
http://ijfp.ir/article-1-94-fa.pdf
http://ijfp.ir/article-1-94-fa.pdf
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/174666/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/147688/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a8
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/147688/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a8
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/271025/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%d9%85%d8%b3_%d9%86%d8%b7%d9%86%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/271025/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%d9%85%d8%b3_%d9%86%d8%b7%d9%86%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/242678/%d8%a7%d8%b3%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82_%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/242678/%d8%a7%d8%b3%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82_%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/861488
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/861488
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/861488
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/861488


 حسینیانزاده هنرمند، کیامنش و مقدم، مهرابیکاظمیان                                                                                26

 

(. رابطه معنای 9316) .پورشافعی، ه و .،طالب زاده شوشتری، ل

زندگی با سالمت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال 

، 9 ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .16-9321

29-55. 

(. تعیین رابطه 9312طالبی، م.، و غباری بناب، ب. )

تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در 

مراکز مشاوره شهر شاهرود )ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، 

 ،مجله مطالعات زن و خانوادهبنیاد شهید و امور ایثارگران(. 

92 ،32-95. 

ندگی نقش بهداشت روان در ز(. 9326عسگری فر، ح. )
 .وگوگفت. تهران: انتشارات زناشویی، ازدواج، طالق

(. اثربخشی 9321غفاری، ف.، رفیعی، ح.، و ثنایی ذاکر، ب. )

آموزش خانواده با استفاده از تئوری سیستمی بوئن بر 

های دارای فرزند معتاد. تمایزیافتگی و کارکرد خانواده

 .221-231، 22، فصلنامه خانواده پژوهشی

(. اثربخشی 9312آبادی، ح. )مشهدی، ع.، و حسن غفوری، س.،

درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش روان

مندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر رضایت

 .462-492 ،9، مجله اصول بهداشت روانیمشهد. 

(. 9314، ع.، و صمدی، م. )االسالمییخشقمری کیوی، ح.، 

خود و رضایت زناشویی در همسران  یزیافتگیتما رابطه
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در  .سازگار و ناسازگار

علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 

تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت 

مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای 

 .دستیابی به توسعه پایدار

ی . ترجمهیدرمانخانواده(. 2662گلدنبرگ، ه.، و گلدنبرگ، آ. )

 امهو ال دینبشقن کامی، سیرواتبی اهشنسیا حدرضیمح

 (. تهران: روان.9312د )نمارج

(. رابطه بین معنا داشتن در زندگی 9321گواهی جهان، ف. )

 شناسی و علومفصلنامه روانو رضایت از زندگی زناشویی. 
 .41-21، 3تربیتی، 

ررسی ب(. 9314مجد، م.، راضی، ک.، موسوی، م.، و کاظمی، ز. )
رابطه بین ابعاد تمایزیافتگی خود با ابعاد رضایتمندی 

تحقیقات  زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علوم
. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی فارس

فرهنگی. تهران: مرکز  مطالعات اجتماعی وو روانشناسی، 

مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، 

موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی 

 به توسعه پایدار.

درمانی زوج یرتأث(. 9321نژاد، ش. )مهر، م.، و نوابیمحمودی

 .هاگروهی با رویکرد بوئن بر میزان تمایزیافتگی زوج

 .1-92، 31، های مشاورهپژوهش فصلنامه

های (. ارتباط بین شباهت در ویژگی9329مصاحبی، م. )

فصلنامه دانش شخصیتی زن و شوهر و رضایت از زندگی. 
 .934-991 ،92، و پژوهش

(. رابطه عملکرد خانواده، 9312مومنی، خ.، و علیخانی، م. )

آوری با استرس، اضطراب و تمایزیافتگی خود و تاب

مجله مشاوره و متأهل شهر کرمانشاه. افسردگی در زنان 
 .211-321. 2 ،درمانی خانوادهروان

رضایت  بینییشپ(. 9314نادری، ل.، مولوی، ح.، و نوری، ا. )

زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. 

-15 ،4فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

21. 

(. نقش تمایز خود در روابط زناشویی. 9325نجفلویی، ف. )

 .21-31 ،4 ،های نوین تربیتیمجله اندیشه

های زنان بررسی رضایت زناشویی خانواده(. 9316نصرتی، آ. )
نامه کارشناسی پایان در شهر تبریز. دارخانهشاغل و 

 عمومی، دانشگاه پیام نور واحد مرند. یشناسروان

 امید، زندگی،(. معناداری 9321نصیری، ح ا.، و جوکار، ب. )

. فصلنامه پژوهش زنان و سالمت روان در زندگی،رضایت از 
 .951-912، 2 زنان،

یزدخواستی، ح.، منصوری، ن.، زاده محمدی، ع.، و احمدآبادی، 

(. بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، 9321ز. )

طالق در شهرهای اصفهان افسردگی و اضطراب متقاضیان 

 .223-215 ،4. فصلنامه خانواده پژوهی، و اراک

سنجی مقیاس های روانبررسی شاخص (. 9319یوسفی، ن. )

فصلنامه مشاوره و . (DSI-2خانوادگی تفکیک خویشتن )
 .91-32، 9،،درمانی خانوادهروان

 و (. تأثیرگشتالت درمانگری9319یوسفی، ن.، و کیانی، م ع. )

 مردان متقاضی درمانگری بر کاهش میل به طالقمعنا 

-952، 9، خانواده یدرمانروانفصلنامه مشاوره و مشاوره. 

956. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=130228
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=50985
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1670
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1670
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