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ها توانایی مدیریت تفاوتناپذیر است ولی اجتناب  هایی که عالیق و نیازهایشان با یکدیگر همسو نیستمواجهه زن و شوهر با موقعیت :چکیده

رصه ها در عتواند زوجین را برای ایجاد یک رابطه صمیمی یاری دهد. در فرهنگ اسالمی، مدارا بهترین شیوه برخورد با تفاوتبه شکل سازنده می

همسران بود. تعداد بینی صمیمیت زناشویی بر اساس مدل مدارای دینی در روابط روابط انسانی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر پیش

( و مقیاس TSRSکردند و از آنان خواسته شد مقیاس مدارا در روابط همسران )مرد( در این پژوهش شرکت 700زن و 778فرد متأهل ) 047

 و همدلی و پذیرش همسر، کنترل هیجانی و صبرهای چهارگانه مدارا )( را تکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفهISصمیمیت )

( و نمره کل آن با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت معنادار دارد. تحمل، تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر و احسان و گذشت نسبت به همسر

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد از بین چهار مؤلفه مدارا در روابط همسران به ترتیب متغیر همدلی و پذیرش و احسان و گذشت نسبت به 

و تسهیل فرایند رشد و  ی کنترل هیجانی و صبر و تحملبینی صمیمیت زناشویی دارند. دو متغیر باقیماندهیشترین سهم را در پیشهمسر ب

تیجه توان نهای این پژوهش میبین از مدل رگرسیون خارج شدند. بر اساس یافتههمپوشی با دیگر متغیرهای پیششکوفایی همسر به دلیل 

حاضر  دست آمده از پژوهشهای بهکند. یافتهشویی ایفا میبینی صمیمیت زناای در پیشکنندهیکرد اسالمی نقش تعییندارا با روگرفت که م

 متخصصان و درمانگران خانواده قرار گیرد. تواند مورد استفادهمی

 ، صمیمیت زناشویی، رویکرد اسالمیمدارا های کلیدی:واژه

Abstract: situations in which spouses’ interests and needs are different are unavoidable. Yet, the ability to manage 

differences constructively assists couples establish intimate relationships. In an Islamic culture, tolerance is defined as 

the best way of dealing with differences in human relationships. The current research aimed to predict marital intimacy 

based on an Islamic model in spouses’ relations. A total of 240 married couples (118 women and 122 men) participated 

in the study and filled out the Tolerance in Spouses` Relationships Scale (TSRS) and the Intimacy Scale (IS). The 

results of the research showed significantly positive correlations among the four components of tolerance (spouse`s 

empathy and acceptance, emotional control and patience, facilitation of spouse's growth and actuation process, and 

beneficence and forgiveness toward spouse), its total score and marital intimacy. Also, the results revealed that spouse`s 

empathy and acceptance as well as the beneficence and forgiveness toward spouse could predict marital intimacy more 

than other components. The remaining variables, emotional control and patience, and facilitation of spouse`s growth 

and actualization process were excluded from the regression model because of overlapping with other predictor 

variables. According to the results of the research, one can conclude that tolerance with an Islamic approach plays a 

determining role in predicting marital intimacy. The findings of the present research can be used by specialists and 

family therapists. 
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 مقدمه
ها نیاز پایه و اساسی جهت برقراری روابط همه انسان

، یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی 7صمیمانه دارند و صمیمیت

(. ازدواج، یک فرصت 0778شود )مان و بادر، در نظر گرفته می

یافتن به این نیاز و همچنین رشد فرد برای دستمنحصر به 

گذارد که فراتر از روابط صمیمانه با صمیمیت در اختیار می

صمیمیت را  (.0777دوستان و خویشاوندان است )کریگ، 

، 0صورت ترکیبی از دوست داشتن و عاطفهبه توانمی

، ارتباط 5، یکپارچگی4، سازگاری9آشکارسازی و ابراز کردن

 3و همانندی 8، خودپیروی1، حل کردن تعارضات1جنسی

؛ به نقل از استولهفر، 7387،  77تعریف کرد )شافر و السون

برآورده نشدن این نیاز موجب  (.0774فریایرا و لندریپت ، 

ت و کاهش صمیمیت در روابط زناشویی و بروز افزایش تعارضا

؛ 0774)کرافورد و رودا،  شود.مشکالت عاطفی و روانی می

؛ به نقل از شعاع کاظمی، خسروی و میرزایی، 7387، 77وارینگ

بین همسران،  ی. افزون بر این، اختالفات و تفاوتها(0778

بخش طبیعی از رابطه زناشویی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، 

که  ایگونهبه ها است؛واکنش زوجین به این اختالفات و تفاوت

های مخرب حل مشکل از قبیل اجتناب و استفاده از سبک

باعث جدایی و دوری بیشتر زوجین و سست شدن  فادعوا، صر

آل صورت ایدهبه (.0770شود )کانوی، رابطه صمیمانه می

و  70مدارا توان گفت که مشکالت مربوط به تفاوتهایمان، بامی

سازی راه حل مدارا، در شود؛ ولی برای محقَقهمکاری حل می

 (.0774عمل اقدامی صورت نگرفته است )تنر، 

( معتقدند مدارا، داشتن 7330) 79کروسکی و ریچمانمک

درک کردن و احترام گذاشتن به عقاید  75طاقت یا 74ظرفیت

ها در ها و رنجدیگران و همچنین توانایی تحمل کردن سختی

طور پیوسته و نیز مدارا عاملی است که به زندگی مشترک

دهد، با این وجود مطلب زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار می

شود چرا که اکثرا ه گفته نمیزیادی در مورد خود این کلم

شود؛ خودگذشتگی برای بقای رابطه اشتباه گرفته میاز مدارا با

                                                                   
1. intimacy 

2. love and affection 

3. revealing and expressing 

4. compatibility 

5. integrity 

6. sexual intercourse 

7. conflict resolution 

8. self-control  

های کوچک در بیشتر موارد به جدایی گذشتگیاین ازخود زیرا

شوند و از خیلی وقت پیش صبر و تحمل فرد لبریز ختم می

؛ به نقل از کوچارلز، 7330کروسکی و ریچماند، شده است )مک

ها هر دوی آن (. بنابراین، باید هر دو نفر متوجه باشند که0773

وظیفه درک متقابل دارند که همسرشان نسبت به عادات، 

ها چه احساسی دارد؛ زیرا این یکی از آنحرکات و اعمال 

(. 0771ترین عوامل دوام یک رابطه است )شهید و شهید، مهم

ذاری در ایجاد آرامش و سازگاری در زندگی رگمدارا نقش تأثی

کند تا از زندگی یکند و به زوجین کمک ممشترک ایفا می

ثباتی اب زناشویی شاد و موفق خود لذت ببرند، زندگی زناشویی

پوشی کنند و داشته باشند، از اشتباهات همسر خود چشم

تر نکنند. با این وجود مدارا در زندگی زندگی خود را تلخ

های مهمی است که نادیده گرفته زناشویی یکی از جنبه

 (. 0777شود )الکس، می

، حتی 71نگردرمانی رفتاری یکپارچهوجمطابق ز

ها نیز با عدم توافق و تفاوت مواجه خواهند ترین زوجخوشبخت

ناپذیر است؛ بنابراین، مشکالت بود که امری طبیعی و اجتناب

ها وجای که زشود بلکه به علت شیوهها ایجاد نمیبه علت تفاوت

ود. شاد میدهند، ایجناپذیر پاسخ میهای اجتناببه این تفاوت

اسی در بر این اساس، پذیرش از طریق مدارا، یک گام اس

فردی زوجین است. این روش درمانی چنین افزایش روابط بین

های روابط زوجین قابل تغییر کند که همه جنبهفرض می

ها به این معنی نیست و پذیرش از طریق مدارا در این حیطه

شکالت الینحل، رغم مکنند تا علیاست که زوجین تالش می

درمانی صمیمیت و نزدیکی خود را حفظ کنند. مدارا در زوج

کار گرفته ای کمک به زوجینی بهنگر بررفتاری یکپارچه

 هایهایی هستند که بر سوء تفاهمشود که درگیر تعارضمی

 سازدو زوجین را قادر می استهایشان متمرکز ناشی از تفاوت

پذیر درنظر بگیرند و از تحمل هایشان را قابل درک وتا تفاوت

تالش برای تغییر همسرشان دست بردارند )کوردووا، 

 (.7338جاکوبسون وکریستنسن، 

58                                                                             خجستهمهر، داتلی بگی و عباسپور 

9. similarity  

10. Schaefer, M. T., & Olson, D. H. 

11. Waring, E. M. 

12. tolerance 

13. Maccrosky, J. C., & Richmond, V. P. 

14. capacity 

15. patience 

16. Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

 



 

 
 

ها و اختالفات بین همسران های برخورد با تفاوتفهم شیوه

های متفاوت دارای اهمیت زیادی است )تریانداس، در فرهنگ

، 9ئیسمو بودا 0، تائوئیسم7(. در دیدگاه کنفوسیانیسم7383

 شودمدارا در بافت زندگی زناشویی به دو صورت تعریف می

 5(: مدارای با خود0774؛ به نقل از لی و ویکراما، 4)لی و یانگ

. مدارای با خود عبارتست از اصول 1و مدارای مبتنی بر گذشت

 ، افکاراخالقی فرد در کنترل خویش، مدارا و آرام کردن رفتارها

منظور فرونشاندن یک تقابل و احساسات واکنشی خود به

ارتباطی. مدارای مبتنی بر گذشت عبارتست از فداکاری و از 

خودگذشتگی فرد برای مدارا و تحمل کردن رفتارها و 

 های طرفاحساسات طرف مقابل و تمایل به مقدم دانستن نیاز

دت ممنظور دستیابی به سازگاری بلندمقابل بر نیازهای خود به

مدارا عبارتست از نرم در اسالم ترک. و جاودان در زندگی مش

برخورد کردن با دیگران، به آنها جا دادن و در حق آنان خشونت 

آقا جمال ) روا نداشتن در اختالفات بدون فروگذاری حق

(. این ویژگی در 10ق، ج7479مجلسی، ؛ 7911خوانساری، 

ای برخوردار نهاد خانواده از اهمیت ویژه وزندگی اجتماعی 

مقایسه با مدارای مطرح در غرب در مدارای دینی است و در 

اصول و مبانی ثابت است و در آن کمترین اغماضی صورت 

؛ نوابی، 7987جعفری،  /ق7474)ابن شعبه حرانی،گیرد نمی

  .(7984؛ به نقل از ایروانی، 7913

از دیدگاه آیات و روایات، مدارا مهارتی است که زوجین را 

های همسر شکیبا باشند خلقیتا در برابر کج سازدقادر می

(، در هر شرایطی مراعات حال 779ق، ج  7479)مجلسی، 

همسرش را کرده، توان همسرش را در نظر گرفته و از تحمیل 

شریف الرضی، ؛ 9ق، ج  7479ابن بابویه، امور به وی بپرهیزد )

ق(، سخن یا خصلت ناشایست همسر را با سخن،  7474

؛ 00: 79قرآن مالطفت در حق وی پاسخ دهد ) خصلت نیکو و

و نیز از همسرش حمایت عاطفی کند و فرایند رشد  (54: 08

 /ق7474ابن شعبه حرانی، و شکوفایی وی را تسهیل کند )

 کلینی،؛ 7939عمادی، ؛ 7930نژاد، ؛ توحیدی7980جنتی، 

های اسالم با ارائه الگوی رفتاری ارتباط (. آموزه4ق، ج  7471

همسر، درصدد استنباط و ارائه معیارهای اخالقی مدارا در با 

 ها مدارا نیزروابط همسران برآمده است و در پرتو این آموزه

                                                                   
1. confucian 

2. Taoist 

3. Buddhist 

4. Lee, M. L., & Yang, K. S. 

رآن قعنوان یکی از عوامل ایجاد صمیمیت معرفی شده است )به

ق(. 7477؛ تمیمی آمدی،9ق، ج  7479بابویه، ؛ ابن94: 47

گیری از با بهره( 7938) پورو عباس بگیمهر، داتلیخجسته

کارگیری تکنیک تحلیل همتون دینی )آیات و روایات( و با ب

، یک مدل تجربی چهار عاملی را از مدارا در 1اکتشافی عوامل

روابط همسران شامل: همدلی و پذیرش همسر، کنترل هیجانی 

و صبر و تحمل، تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر و احسان 

 کردند. و گذشت نسبت به همسر ارائه

، همدلی اسالمییکی از عوامل و معیارهای مدارا با رویکرد 

و پذیرش همسر است. بنابر روایاتی از رسول خدا )ص( و امام 

و  کنندصادق )ع(، اگر زوجین نتوانند با همسر خود مدارا 

های تغییرناپذیر باشند، وی شکسته صدد تغییر ویژگیدر

 /ق7470 طبرسی،؛ 5ق، ج  7471کلینی، )خواهد شد 

اسالم های دینی، در آموزه. همچنین (0ج  ،7915میرباقری، 

( و زن را 94)نساء/ « الرجال قوامون علی النساء...»مرد را قوّام 

«( المراه ریحانه و لیست بقهرمانه...»ریحان )امام علی )ع(: 

( و ق7474شریف الرضی، ؛ 9ق، ج 7479بابویه، ابن)داند می

زن و مرد دارد  این نکته اشاره به درست دیدن طبیعت

یکی دیگر از (. 7983؛ به نقل از اکبری، 7913ای، )خامنه

عوامل مدارا، کنترل هیجانی و صبر و تحمل است. رسول خدا 

ق،  7471)ص( شکیبایی را رأس مدارا دانسته است )کلینی، 

تار دفع سخن یا رفدر قرآن کریم توصیه شده که (. 7ج 

ناشایست با سخن یا رفتار نیکو موجب دوستی گرم و صمیمی 

 کندالزمه این امر معرفی میشود و صبر و شکیبایی را می

کنترل خود در برابر خطاهای همسر . (94ـ  95 :47قرآن )

را شود؛ زییکی از نتایج صبر است که باعث بهبود روابط می

د کنتر میخلقی، مهرورزی میان زوجین را کمکج

عفت و (. در روایتی از امیرالمؤمنین )ع( 7930پورفرد، )بانکی

های فرد صبور معرفی شده از ویژگی فروتنی و دور اندیشی

تسهیل فرایند رشد و شکوفایی (. 4ق، ج 7471)کلینی،  است

رود. امام شمار میههمسر، سومین عامل و معیار اخالقی مدارا ب

کیشان را مدارا همراه با حق هم ،سجاد )ع( در رساله حقوق

 /ق7474 اصالح آنان معرفی کرده است )ابن شعبه حرانی،

(. مدارا و سازگاری با یک مشکل، هرگز به معنای 7980جنتی، 
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5. self-reserved tolerance 

6. forgiving tolerance 

7. explaratory factor analysis 



 

تنبلی و کوتاهی در رفع آن نیست؛ بلکه هدف از مدارا، جذب 

 (.7930پورفرد، )بانکیرد برای وصول به نقطه مطلوب است ف

نسبت به همسر یکی دیگر از عوامل مدارا در  احسان و گذشت

شود. مهموز مدارا )درأ( سه بار در فرهنگ اسالمی قلمداد می

( 8: 04؛  54 :08؛  00: 79قرآن قرآن کریم تکرار شده است )

« دفع کردن»را به « درأ»و راغب اصفهانی در هر سه آیه، ماده 

تمالی های احمعنا کرده و نیکی کردن را هم موجب دفع بدی

وجب مدیگران دانسته است. به فکر انتقام بودن و تالفی کردن 

(؛ 7930پورفرد، شود )بانکیتر شدن زندگی میخصومت و تلخ

ها ذوب الی محبتها را البهو بدی هابلکه باید با مدارا، کینه

  (. 7983؛ به نقل از اکبری، 7911ای، خامنهکرد )

ردان زنان و م دینیسبک زناشویی تحقیقات بر نقش موثر 

ی مهر، رضایخجسته)صمیمیت زناشویی  بینیدر پیش متاهل

تعهد دینی با صمیمیت زناشویی رابطه (، 7934، و سودانی

نقش  ،(7939،السی و سودانییمهر، احمدی مخجسته)

گیری مذهبی( )پوالدی، الگوهای تربیت خانوادگی)جهتموثر

مرادی،  و دینداری )مدنی و (7931 جهانبخش، محمدی،

. همچنین یکی از اشاره دارد( بر صمیمیت زناشویی 7931

 اسالمیعوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی، مدارا با رویکرد 

 ،بخش و جعفریزاده، فرحسلطان ؛0770، جازی) است

( در پژوهش خود مشخص 0774لی و و یکراما ) .(7937

 -. مدارا7ساختند که سه مهارت مدیریت زندگی مشترک )

( 9تسکین -. دلداری9، 0مالحظه دیگران -. همدلی0، 7فداکاری

دارد.  4رابطه معناداری با میزان استرس و رضایت زناشویی

( درپژوهش خود نشان دادند همبستگی 0771شهید و شهید )

داری بین مدارا و رضایت زناشویی وجود دارد. انیل مثبت معنا

( نیز در پژوهش کیفی خود نشان داد که زوجین 0771)

رضایتمند اهل مدارا، به هنگام اختالف نظر، با همدیگر مشورت 

ود ها اختالف وجپذیرند که بین آنکنند و میک می، درکنندمی

، توجه ردداها را با همدیگر نگه میه آندارد و به چیزهایی ک

( مشخص ساخت که 0773دهند. همچنین روس )نشان می

پذیری، از عناصر مهم زندگی زوجین مدارا، سازگاری و انعطاف

تحقیقات همچنین بر نقش مؤثر عوامل  موفق و شاداب است.

                                                                   

(، 7930)رفاهی و مقتدری،  5مرتبط با مدارا شامل همدلی

مهر و ؛ خجسته0771اسنایدر، ) 1کنترل و تنظیم هیجان

گران و اسماعیلی صدری دمیرچی، شیشه؛ 7934همکاران، 

(، عواطف 0771؛ گلدمن و گرینبرگ، 7935 قاضی ولویی،

در طی حل تعارضات از جمله  8و کاهش عواطف منفی 1مثبت

جای اهانت و سرزنش و اصالح همسر به تالش برای ترمیم

سالواتو، کیو، استی، ؛ 7934نیا، مهر، پارسی، شیرالیخجسته)

؛ محمدی و  7334، اتمنگ؛ 0777، و کالنز سیمپسون

؛ 7935زاده، هواسی، زهراکار و محسن؛ 7931 همکاران،

و  کارتی، هالییان، مک؛ 0774، بنون و وست هیکس، مکوی،

( و صمیمیت زناشویی اشاره دارد. از سوی دیگر 0777، لونسون

(، 7935وزی و خیاطان، سایر تحقیقات به رابطه پذیرش )ج

؛ 7983زاده، مکوندی و باقری، )احتشام 3بخشودگی و گذشت

؛ به 0778،  77دان هام؛ 7988مهر، کرایی و رجبی، خجسته

سالواتور و همکاران، ؛ 7983زاده و همکاران، نقل از احتشام

؛ به 0777،  77ماگیار؛ 7937زاده و همکاران، سلطان؛ 0777

 70و همکاران کلوگمک؛ 7983زاده و همکاران، نقل از احتشام

با صمیمیت  (7988مهر و همکاران، قل از خجسته؛ به ن7338، 

 زناشویی اشاره دارد.

 سو مدلدهد که از یکبازنگری ادبیات پژوهشی نشان می

دینی در روابط همسران یک ساختار ابعادی مدارای تجربی غیر

 مدارا بر سوی دیگر مکانیسم اثرگذاری این نوعنیست و از 

ها صورت از طریق پذیرش تفاوت صمیمیت زناشویی، عمدتا

ر د اسالمیگیرد. در مقابل، مدل مدارای تجربی با رویکرد می

عرصه اختالفات زناشویی، یک مدل چهاربعدی شامل: همدلی 

و پذیرش همسر، کنترل هیجانی و صبر و تحمل در برابر 

سهیل رشد و شکوفایی همسر و نیز عامل احسان و همسر، ت

بگی و مهر، داتلی)خجسته گذشت نسبت به همسر است

بنابراین آزمون این مدل هم به لحاظ نظری  .(7938، پورعباس

با توجه به هدف پژوهش،  و هم کاربردی ضرورت دارد.

پژوهشی موجود و اکتشافی بودن  ادبیاتمالحظات نظری، 

( آیا مدارا 7پژوهش حاضر، دو سؤال به این شرح آزمون شدند: 

های آن با و مؤلفه اسالمیدر روابط همسران با رویکرد 

7. positive emotions  

8. negative emotions  

9. forgiveness 

10  . Dunham, S. M.   

11. Magyar, G. M. 

12. McCullough, M.E.  
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1. tolerance - sacrifice 

2. empathy-consideration 

3. soothing-alleviation 

4. marital satisfaction 

5. empathy  

6. emotional control 



 

 
 

( کدام یک از 0صمیمیت زناشویی رابطه مثبت دارد؟ 

قدرت  اسالمیهای مدارا در روابط همسران با رویکرد مؤلفه

ن میمیت زناشویی دارد؟ اکتشافی بودبینی صبیشتری در پیش

با این عقیده و امید پژوهشگران ندارد که  مباینتیاین پژوهش 

ه های قابل قبول در زمینبر اثر اجرای آن بتوان به تدوین فرضیه

با صمیمیت زناشویی دست  )اسالمی( رابطه ابعاد مدارای دینی

 یافت.

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 .پژوهش، یک مطالعه اکتشافی از نوع همبستگی استاین 

جامعه آماری این تحقیق شامل زنان و مردان متأهل ساکن 

 047تعداد  انکه از بین آن دبو 7931-31شهر اهواز در سال 

تصادفی گیری نمونهبا روش  هل(أرد متم 700ن و ز 778) فرن

 خرید،ها، مراکز از طریق مراجعه به پارک دسترسدر 7ایخوشه

تحصیالت حداقل . های مختلف انتخاب شدنددانشگاه و محله

عدم مراجعه به شورای حل اختالف یا ، فرزند داشتن ،دیپلم

سال زندگی  5 حداقلتجربه  ،ها برای اختالفات زناشوییدادگاه

ر د اختالف تجربهو رضایت زناشویی علیرغم داشتن  مشترک

زنان و مردان  های وروداز جمله مالک زندگی مشترک

هش پژوکنندگان از شرکت. در پژوهش حاضر بود کنندهشرکت

 مقیاس مدارا در روابط همسران حاضر درخواست شد

(TSRS)0 مقیاس صمیمیت (IS)9  پرسشنامه اطالعات  و

ان و مرد میانگین سن زنان. شناختی را تکمیل کنندجمعیت

آنها به  و انحراف استاندارد الس 74/53و  71/58به ترتیب 

و  میانگین مدت زندگی مشترک زنان بود. 3و  58/8 ترتیب

 و انحراف استاندارد سال 83/77و  77/79 مردان به ترتیب 

 و میانگین تحصیالت زنان و مردان 98/1و  17/1 آنها به ترتیب

 آنها به ترتیب انحراف استانداردو 53/74و  88/74 به ترتیب

 بود. 93/0و  81/0

 ابزار سنجش

مقیاس  .(TSRS)اس مدارا در روابط همسران مقی

و  مهر( توسط خجستهTSRS) نمدارا در روابط همسرا

                                                                   

این مقیاس متشکل  ( تهیه و اعتباریابی شد.7938) همکاران

کنترل هیجانی  عامل ) همدلی و پذیرش همسر، 4ماده و  07از 

یی رشد و شکوفافرایند تسهیل  ،در برابر همسر و صبر و تحمل

نیز عامل احسان و گذشت نسبت به همسر( است و همسر و 

ای میزان مدارای همسران در اختالفات را در طیف پنج درجه

 (کامال موافقم( تا پنج )کامال مخالفم) از نمره یکلیکرت 

گیری از متون دینی های این مقیاس با بهرهماده سنجد.می

تهیه  (شناسانهای مفسرین و اسالم، دیدگاه)آیات و روایات

دینی  آن توسط تعدادی از متخصصان 4شده و روایی محتوایی

 مهر وخجسته تصدیق قرار گرفت. شناسان خانواده موردو روان

های ویژگی کار تهیه مقیاس و ارزیابی (7938) همکاران

 87)ول . در مطالعه اانجام دادندمطالعه  5را در  آنسنجی روان

= N) محاسبه همسانی  پایایی مقیاس مقدماتی از طریق

 (N = 547) مطالعه دوم در .دست آمدهب 39/7برابر  5درونی

 1) همدلی و پذیرش همسر (7عاملی کشف شد:  4 ساختار

 1) کنترل هیجانی و صبر و تحمل در برابر همسر (0، ماده(

و  ماده( 5) رشد و شکوفایی همسرفرایند هیل تس (9،  ماده(

. در مطالعه دوم (ماده 9) احسان و گذشت نسبت به همسر (4

 عوامل یک از هر 1همچنین ضریب آلفای کرونباخ

، 17/7، 13/7، 14/7به ترتیب  مداراو نمره کل  (هامقیاسزیر)

همسانی درونی مقیاس  همگی نشانگر دست آمد کههب 81/7

با همبسته کردن مقیاس  ( = 777N) مطالعه سوم در .است

 مهر و همکاران،؛ خجستهTSRSمدارا در روابط همسران )

مهر و همکاران، ؛ خجستهTFS1)گذشت صفت با  (7938

مهر ؛ خجستهBEAS8مقیاس صفت همدلی باتسون ) (7988

؛ SDPT3فهمی خود )مقیاس دیدگاه (7988و همکاران، 

آزمون  (7935پور، روان، عباسخجسته مهر، روشن

NEO-از پرسشنامه شخصیتی نئو پنج عاملی ) 77جوییتوافق

PI77 مقیاس سبک  (7988؛ آشتیانی، 7937شناس،حق؛

مهر و همکاران، خجسته ؛RMSSH 70) زناشویی دینی مردان

مهر و همکاران، ؛ خجسته RMSSW 79)و زنان( 7934

ه نتایج مطالع دست آمد.ه همبستگی مثبت معناداری ب( 7934
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1. cluster random sampling 

2. Tolerance in Spouses Relationships Scale (TSRS) 

3. Intimacy Scale (IS) 

4. content validity  

5. internal consistency 

6. Cronbach’s alpha  

7. Trait Forgivingness scale (TFS) 

8. Batson Empathy Adjective Scale (BEAS) 

9. Self- Dyadic Perspective - Taking (SDPT) 

10. agreeableness 

11. NEO Personality Inventory (NEO-PI) 

12. Religious Marital Style Scale for Husbands 

(RMSSH) 

13. Religious Marital Style Scale for wives (RMSSW) 



 

سوم نشان داد که مقیاس مدارا در روابط همسران از روایی 

م برخوردار است؛ در مطالعه چهار مناسبی 7سازه همزمان

(97N = ) ها در دو های آزمودنیضرایب همبستگی بین نمره

دست هب   = 55/7rها برای آزمودنی نوبت با فاصله سه هفته

در  .است مناسب مقیاس 0آمد که نشانه پایایی بازآزمایی

عاملی این مقیاس با  چهارساختار  ( = 913Nم )مطالعه پنج

 بررسی و برازندگی مدل 9ییدیأگیری از تحلیل عامل تبهره

 یید شد.أعاملی این مقیاس ت چهار

کر لمقیاس صمیمیت )وا .(ISمقیاس صمیمیت)

مهر، کاوند و سودانی، ؛ به نقل ازخجسته47389وتامپسون

 و مهر و صمیمیت که شده است گویه تشکیل 71از  (0771

ها در پرسش .کندمیگیری اندازهرا  زوجین 5نزدیکی عاطفی

( تا هفت )هرگز از نمره یک 1ای لیکرتدرجه 1مقیاس 

؛ به نقل از 7389کر و تامپسون )ل. وا)همیشه( قرار دارد

( ضریب پایایی این مقیاس را 0771، و همکاران مهرازخجسته

اند. گزارش کرده 31/7تا  37/7روش آلفای کرونباخ  با

ضریب  در پژوهش خود مهر و همکارانهمچنین خجسته

و  31/7 پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای زنان

 .محاسبه کردند 31/7برای مردان 

 

 هایافته
های توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی این آماره ،7جدول

های آن لفهؤپژوهش شامل مدارا در روابط همسران به همراه م

 .دهدرا نشان میو صمیمیت زناشویی 

 
 7جدول 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته
SD M  متغیر 

    صمیمیت زناشویی  78/13 55/3

 نمره کل مدارا 37/15 97/3

      . همدلی و پذیرش همسر7                    57/73     91/4

 . کنترل هیجانی و صبر و تحمل در برابر همسر            0    71/07 43/9

 . تسهیل رشد و شکوفایی همسر9 45/78 77/9

 . احسان و گذشت نسبت به همسر4 94/77 53/0

      

 

ضریب ها از در پژوهش حاضر برای بررسی نرمال بودن داده

که گزارش آن متغیرها استفاده شد  8کشیدگیضریب و  1کجی

نتایج حاصل از  0با توجه به جدول  .آمده است 0در جدول 

ها حاکی از آن است متغیری دادهیک متغیری و چندکشیدگی 

چند  +  و7و  -7بین یک متغیری که مقدار این کشیدگی 

متغیری و این اساس توزیع یک بر .است 5کمتر از  متغیری

 نرمال است.ها متغیری دادهچند

 

 
 

 

 
 

                                                                   

1. concurrent structure validity 

2. re-test reliability 

3. confirmatory factor analysis 

4. Walker, A. J., & Thompson, L. 
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5. emotional proximity 

6. Likert  

7. skewness   

8. kurtosis 



 

 
 

 0جدول

 هامتغیری دادهمتغیری و چندآزمون نرمال بودن توزیع یک 
 متغیر حداقل حداکثر کجی نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی

97/7  47/7  11/9  صمیمیت 43 31 53/7 

49/7-  همدلی و پذیرش همسر .7          07 51 7/74- 7/37- 7/77- 

47/0  و صبر و تحمل کنترل هیجانی  .0          00 54 7/40 0/11 7/18 

39/7-  تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر .9          79 97 7/70- 7/19 7/17- 

83/7-  احسان و گذشت نسبت به همسر.4          1 05 7/70 7/19 7/97- 

47/9  چند متغیره     4/97 

       

های این پژوهش براساس روابط ساده و چندگانه بین الوس

ال اول پژوهش به واند. سنهاده شدهمتغیرهای مورد مطالعه بنا 

مدارا در روابط همسران  چهارگانههای لفهؤساده م روابط

تحمل،  و صبر و هیجانی همسر، کنترل پذیرش و همدلی)

 گذشت و احسان همسر و شکوفایی و رشد فرایند تسهیل

برای  و دارد اشاره زناشویی صمیمیت با (همسر به نسبت

 استفاده شد. 7از روش همبستگی پیرسون روابطبررسی این 

مدارا  چهارگانههای لفهؤدهد که مشان مین 9مندرجات جدول 

 کنترل همسر، پذیرش و همدلی در روابط همسران شامل

 مسره شکوفایی و رشد فرایند تسهیل تحمل، و صبر و هیجانی

همگی با  و نمره کل مدارا همسر به نسبت گذشت و احسان و

( دارند. > 77/7p) رابطه مثبت و معناداری صمیمیت زناشویی

 
 9جدول 

 های مدارا در روابط همسران با صمیمیت زناشوییلفهؤم ضرایب همبستگی 
 متغیر صمیمیت زناشویی

 نمره کل مقیاس مدارا در روابط همسران 57/7*
 همدلی و پذیرش همسر  .7  98/7*

 هیجانی و صبر و تحملکنترل  .0      *7/99

 تسهیل رشد و شکوفایی همسر .9       *7/98

 احسان و گذشت نسبت به همسر .4    *7/49

*p < 7/77  

    

ز یک اکدام مبنی بر اینکه ال دوم پژوهشؤسدر پاسخ به 

بینی قدرت بیشتری در پیش اسالمیهای مدارا با رویکرد لفهؤم

از  دهدنشان می 4مندرجات جدول  ،صمیمیت زناشویی دارد

تحلیل رگرسیون، به ترتیب متغیر  درشده متغیر وارد چهاربین 

احسان و گذشت  و 7 /49همدلی و پذیرش همسر با بتای 

 بینیسهم را در پیش بیشترین 08/7نسبت به همسر با بتای 

 ی کنترلماندهمتغیرهای باقی. شتندصمیمیت زناشویی دا

و تسهیل فرایند رشد و شکوفایی  و صبر و تحمل هیجانی

 دلاز مبین های پیشهمپوشی با سایر متغیرهمسر به دلیل 

 خارج شدند. رگرسیون

 
 

                                                                   

1. Pearson correlation  
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 4جدول 

 گامبهبه روش گام زناشویی صمیمیت با های مدارامولفه بینیج رگرسیون چندگانه متغیرهای پیشنتا

df  ضرایب رگرسیون (β( و )B) نسبتF 

 Pاحتمال

RS MR شاخص آماری 
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 .
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هم
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7
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متغیرهای 

 بینپیش

098 B 
β 
t 

p 

  77/7  
*49/7 
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 بحث
بینی صمیمیت زناشویی براساس هدف پژوهش حاضر پیش

خ بود. در پاس اسالمیمدارا در روابط همسران مبتنی بر رویکرد 

 هایلفهؤمهر یک از  آیا  کهپژوهش مبنی بر این اول الوسبه 

 مدارا در روابط همسران مبتنی بر رویکرد دینی رابطه مثبتی

نتایج نشان داد که بین مؤلفه  ،دبا صمیمیت زناشویی دار

همدلی و پذیرش همسر با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و 

کالم خداوند  با معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر

ابن ) سخنان معصومین و رهبران دینی (94: 4قرآن متعال )

؛ 7983؛ به نقل از اکبری، 7913 ای؛ خامنه9ق، ج7479بابویه، 

با نیز  و (8و  5ج ق، 7471 کلینی،ق؛ 7474الرضی، شریف

 ،جوزی و خیاطان؛ 0771انیل، )پیشین  تجربی هایپژوهش

 رفاهی و مقتدری،؛ 7934، مهر و همکارانخجسته؛ 7935

و بر اساس چند  همخوانی دارد  (0774، لی و ویکراما؛ 7930

توجه به طبیعت های دینی، در آموزه شود.احتمال تبیین می

توانایی تحمل بسیاری از تفاوت افراد در  ،متفاوت زن و مرد

تحمیل کردن، مانع  و پذیرش همسر و درک وی امور و مسائل

 جا و زیادی، توقعات بیی کردنخواهی کردن، زیادهروزیاده

شود که این امر موجب باصفا شدن زندگی می شودمی

                   
1. South, S. C., Doss, B. D., & Christensen, A. 

؛ به نقل از اکبری، 7913، ای؛ خامنه9ق، ج  7479بابویه، ابن)

 ی پیشینهابر اساس پژوهش  .(ق 7474الرضی، ؛ شریف7983

یک جزء مهم صمیمیت، توانایی فرد در نقش گرفتن است. 

نقش گرفتن عبارت از این توانایی است که فرد بتواند جهان را 

نچه را که همسرش از دیدگاه از چشم همسرش ببیند، آ

شخص خودش  یعنیکند، ادراک کند، فرد ادراک میمنحصربه

را به جای دیگری بگذارد. همدلی و نقش گرفتن برای رشد 

زاده و رضا؛ 0777ی، صمیمیت واقعی، اساسی است )باگاروز

کنند که چرا درک می انوقتی همسر (.7981پورنقاش تهرانی، 

ا ر بیشتر آن هاآنشود، آنگاه نشان داده می یک رفتار مکررا

 نندکرابطه رضایت پیدا می پذیرند و بنابراین بیشتر ازمی

 (.0771انیل،  ؛ به نقل از0777، 7کریستینسنو  ، داس)سوث

عامل مهم در  نیز (7331بنابر اظهار جکبسون و کریستینسن )

ایجاد پذیرش از طریق مدارا این است که زوجین از تالش برای 

تغییر همدیگر دست بردارند و اگر فرد رفتار دشوار همسرش 

را بدون تالش برای تغییر آن یا فرار از آن رفتار تجربه کند، 

آنگاه این امر باعث کاهش اثر مخرب این رفتار )در رابطه 

شود که پذیرش رک و فهم ایجاد میاین د شود ومی (زناشویی

رفتارهای غیرقابل تحمل قبلی یک موفقیت بزرگ در رضایت 

  .زناشویی است
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دوم  مؤلفه ساختمشخص  همچنین نتایج مطالعه حاضر

کنترل هیجانی و صبر و تحمل با صمیمیت  مدارا مبنی بر

اوند کالم خد نتایج پژوهش حاضر بازناشویی رابطه مثبت دارد. 

تمیمی آمدی، ( و روایات دینی )94-95: 47قرآن متعال )

ج  ق،7479مجلسی، ؛4 و7 ق، ج7471کلینی، ق؛ 7477

؛ به نقل از 7980احمدی، های پیشین )پژوهش و (779

؛ 7939؛ اعتمادی و همکاران، 7937فرد و همکاران،خدایاری

فرد و ؛ به نقل از خدایاری7985؛ اولیاء، 0771اسنایدر، 

؛ 7934و همکاران،  مهرجسته؛ خ7937همکاران، 

 و همکاران، زادهسلطان؛ 7937فرد و همکاران، خدایاری

گلدمن و ؛ 7935، و همکاران ؛ صدری دمیرچی7937

با چندین احتمال تبیین و  همسو است (0771گرینبرگ، 

های دینی وقتی انسانها با افزایش تدابیر مطابق آموزهشود. می

 د اینکننو صبر پیشه میشوند عقالنی مالک نفس خویش می

ادن و نتیجه د تغییر همین عث تغییر رفتار همسر شده وبا امر

همسر مداراگر نوعی پاداش برای او به  هیجانیکنترل صبر و

شود از رابطه خود راضی و بر حساب آمده و باعث می

تمیمی ؛ 7930پورفرد، بانکی) شودصمیمیت او اضافه 

کنترل هیجانی های پیشین ق(. بر اساس پژوهش7477آمدی،

 ،)عاطفی(دن فرد از لحاظ هیجانی قادر است با توانمند کر

 و برقراری روابط دوستانه و نزدیک با دیگران را آسان سازد

یکی از عوامل بروز رفتارهای تبادلی مخرب، تسلط هیجان 

نظیم عدم تدر واقع . ارض استمنفی در حین بروز تع

های منفی در روابط بین همسران، ممکن است باعث هیجان

های شود که افراد چنان سطح باالیی از برانگیختگی هیجان

منفی و آزاردهنده را تجربه کنند که برای رهایی از این تجربه 

ز از خود برودردناک رفتارهای مشکل آفرینی مانند خشونت را 

بنابر اظهار  (.7334؛ گاتمن، 7338)پاش و برادبوری،  دهند

( زوجین ابتدا با کینه و انزجار شروع 0779کریستینسن )

کنند تا خود عمل می کنند و در نهایت به شیوهمی

این امر  و را از طریق درک متقابل بپذیرند هایشانتفاوت

بنابراین زوجین  ؛شودمیای کمتر خصمانه موجب ایجاد رابطه

  .توانند رضایت زناشویی بهتری داشته باشندیم

ا مدار سوم لفهؤم ساختمشخص  نیز نتایج پژوهش حاضر

تسهیل رشد و شکوفایی همسر با صمیمیت زناشویی  مبنی بر

بن ا)روایات دینی  های این پژوهش بایافتهرابطه مثبت دارد. 

ق، 7479مجلسی، ؛ 7980 جنتی، ق/7474 شعبه حرانی،

های پژوهشو  (0، ج7914، ایکمره /ق7479؛ مجلسی، 10ج

؛ 7334گاتمن، ؛ 7934و همکاران، مهر خجستهپیشین )

؛ 0774و همکاران،  هایکس؛ 7931 محمدی و همکاران،

و با چندین احتمال  همسو است (7935، و همکاران هواسی

ی مدارا یک شیوههای دینی، بنابر آموزه شود.تبیین می

است که باعث صمیمیت و گرمی  تربیتی مالیم و دلسوزانه

گیری و شود و به دور از خشونت و سختبین همسران می

زبان تند و سرزنشگرانه است، چرا که مالیمت و نرمی از عوامل 

؛ 7930پورفرد، خوشبختی و ایجاد صمیمیت است )بانکی

 /ق7479؛ مجلسی، 10ق، ج7479مجلسی، ؛  ق7471کلینی، 

طبق نظریه (. 57ق، ج 7479مجلسی، ؛ 0، ج7914ای، کمره

به هنگام تعارض مانند  رفتارهای تبادلی مخربگاتمن، 

شود باعث ارزیابی منفی کلی فرد از رابطه میسرزنش و توهین 

اما رفتارهای  کندو ثبات و رضایت زناشویی را تهدید می

های خوشایند و تالش برای ترمیم و اصالح مانند حرف سازنده

ت شود و ثباباعث ارزیابی مثبت از رابطه می تعارضاتفرد در 

 (.7334دهد )گاتمن، را افزایش می و رضایت زناشویی

 لفهؤم ساخت مشخص همچنین نتایج پژوهش حاضر

با  احسان و گذشت نسبت به همسر مدارا مبنی بر چهارم

 های این پژوهشدارد. یافتهی مثبت رابطه صمیمیت زناشویی

: 04؛ 54: 08 ؛ 94: 47؛ 00: 79) قرآن  متعالکالم خداوند با 

؛ تمیمی 5ق، ج7479ابن بابویه، و روایات دینی ) (8

( و سخنان علما و 15ق، ج7479 ؛ مجلسی،ق7477آمدی،

 هایپژوهشو  (7981مفسرین منابع دینی )مکارم شیرازی، 

؛ 7983زاده و همکاران، ؛ احتشام0771اسنایدر، ) پیشین

؛ به نقل 0778دان هام، ؛ 7988، رجبیو  ، کراییمهرخجسته

؛ 0777سالواتور و همکاران، ؛ 7983زاده و همکاران، از احتشام

؛ 0771 ،گلدمن و گرینبرگ؛ 7937زاده و همکاران، سلطان

؛ 7983زاده و همکاران، ؛ به نقل از احتشام0777ماگیار، 

مهر و ؛ به نقل از خجسته7338کلوگ و همکاران، مک

و بر  مسو است( ه0777، و همکاران یان؛ 7988همکاران، 

 های دینیبنابر آموزهشود. اساس چندین احتمال تبیین می

در احسان نسبت به همسر فرد مداراگر نه تنها بدی را با بدی 

رتو ر پدهد. ددهد بلکه با خوبی و نیکی پاسخ میپاسخ نمی

عنوان یکی از عوامل ایجاد صمیمیت های اسالم مدارا بهآموزه

چرا که هر  (8: 04؛ 54: 08؛ 00: 79قرآن معرفی شده است )

که  افرادی به مثل دارد، مخصوصا ابلهکس بدی کند انتظار مق
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و گاه یک  انددستهچون خودشان از این  تحمل کمی دارند

گویند، هنگامی که ببینند طرف بدی را چند برابر پاسخ می

 هد، بلکه با خوبی ودمقابل نه تنها بدی را به بدی پاسخ نمی

کند، این های او مدارا میدهد و در مقابل بدینیکی پاسخ می

ها از درون جان برخاسته و جای ها و عداوتجاست که کینه

(. 7981د )مکارم شیرازی، گیرآن را محبت و صمیمیت می

مقابله به مثل کند  دی بخواهد رفتارهای منفی همسر رااگر فر

خواه نا خواه در یک دور منفی گرفتار خواهد شد و پیوسته بر 

اضافه خواهد شد  های زندگی ویتهدیدها و آسیب

(. از سوی دیگر گذشت باعث کنترل 7930پورفرد، )بانکی

ود. شریجی بر نفرت و کینه میهای خصمانه و غلبه تدتکانه

کننده مانند تواند به کاهش عواطف تضعیفشت میگذ

کامی و نفرت کمک کند )وورثینگتون و وات، خصومت، تلخ

همچنین  (.7988مهر و همکاران، ؛ به نقل از خجسته7333

هایی زوجینی که قادرند از وضعیتهای پیشین، بنابر پژوهش

یابد فرار کنند درک بهتری میتسلط  هاآنکه هیجان منفی در 

کنند، برای بهبود رابطه های همدیگر پیدا میاز دیدگاه

کنند و برای حل مشکالت احساس مسئولیت بیشتری می

ن دهند؛ همچنیزیربنایی رابطه مشارکت بیشتری به خرج می

ها از بین راهبردهای تنظیم هیجانی، ایجاد طبق این پژوهش

ین راهبردهای تنظیم هیجانی هیجان مثبت یکی از موثرتر

 . (0777)سالواتور و همکاران،  زوجین است

از  یکدر پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکه کدام

بینی های مدارا با رویکرد دینی قدرت بیشتری در پیشلفهؤم

ای از بین متغیرهصمیمیت زناشویی دارد، نتایج نشان داد که 

بیشترین قدرت را در همسر  پذیرش و همدلی ،بین پیش

مسر آمیز به هنگرش توجهناشویی دارد. بینی صمیمیت زپیش

های همسر باعث افزایش احترام و و اعتبار بخشیدن به گفته

تواند باعث کاهش شود و این خود میدهی به همسر میارزش

در نتیجه سوء  ر زوجین و بهبود ارتباط آنان شود؛مقاومت د

یافته و به جای آن حس همدلی  تفاهم در بین زوجین کاهش

شود و پذیرش همسر موجب افزایش صمیمیت زوجین می

 وال دوم پژوهشدر پاسخ به س همچنین (.0771 ،)انیل

 احسان عامل مدرا، های چهارگانهبین مولفهاز  که شد مشخص

 بینیپیش در را سهم دومین همسر به نسبت گذشت و

 ابربر در بخواهند زوجین از هریک اگر. دارد زناشویی صمیمیت

 همقابل و دنده نشان واکنش همسر سوی از کنشی و رفتار هر

 پورفرد،داشت )بانکی دنخواه تلخی زندگی دنکن مثل به

 یخلق کج و بدی برابر در مداراگر، افراد که جاییآن (. از7930

 یجهدرنت خیزند،برمی مقابله به نیکی و خوبی با خود، همسر

قرآن گیرد )می را هادشمنی و کینه جای صمیمیت و محبت

مکارم ؛ 7983؛ به نقل از اکبری، 7913ای، خامنه؛ 94: 47

 روابط و مثبت ( تعامل7334گاتمن ) نظر از (.7981شیرازی، 

 و ثبات و است زناشویی رضایت بعد تریناصلی دوستانه

 بینیپیش و تعیین را زمان درگذر مشترک رابطه پایداری

گونه که در بخش نتایج بیان شد متغیرهای همان کند.می

 عامل وو صبر و تحمل ،  کنترل هیجانی عامل یباقیمانده

با  یخطرابطه ، علیرغم تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر

صمیمیت زناشویی، به دلیل همپوشی با سایر متغیرهای 

) یا به عبارت دیگر به دلیل همبستگی نسبی عوامل  بینپیش

 خارج صمیمیت زناشویی از مدل رگرسیون مدیگر(مدارا با ه

 شدند.

صرفا شامل زنان و مردان شهر  حاضر گروه نمونه پژوهش

 پژوهش روایی بیرونی شود برای آزمونپیشنهاد می. اهواز بود

هش، پژو درونیروایی  شواهد بیشتری برای مینأحاضر و نیز ت

 ،با صمیمیت زناشویی ی دینیعاملی مدارا چهاررابطه مدل 

 تکرار و معرف جامعه ایرانی باشدکه تری های متنوعدر نمونه

ر پژوهش حاضر امکان . استفاده از طرح همبستگی داجرا شود

ازد. سشناختی نتایج را با محدودیت مواجه میتفسیرهای علت

 مدارا با رویکرد دینی بر مدل پنج عاملی آزمایش اثر آموزش

نه شناختی را در این زمیصمیمیت زناشویی امکان تفسیر علت

این پژوهش محدود به بررسی رابطه مدل سازد. فراهم می

 رسیبرهمسران با پیامد صمیمیت زناشویی بود.  دینی مدارای

 زناشوییهای و وضعیتپیامدها  رابطه این مدل با سایر

آزمون را برای  امکان بیشتری( و طالق، سازگاری، )رضایت

 ادارمعن رابطه مثبتبه سازد. با توجه این مدل فراهم می اعتبار

صمیمیت زناشویی، شناسایی با همسران  دینی مدارای

خانواده  و مشاوران شناسانهای این متغیر به روانبینپیش

ای از جامعه این پژوهش محدود به نمونه .شودمیتوصیه 

رویکرد  مسران باآزمون مدل مدارا در روابط ه. مسلمان بود

 هایبینی صمیمیت زناشویی نمونهدینی برای پیش

ل این مدفرهنگی امکان مطالعه بین جوامع دیگر،مسلمان غیر

نتایج پژوهش حاضر عالوه بر زوجین  کند.را فراهم می

درمانگران و مشاوران خانواده نیز ناسازگار و ناراضی، برای زوج
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متخصصان بر آموزش مدارا در تواند مفید باشد و تاکید می

 واند در ــــتیــس از آن مــــل از ازدواج و پـــله قبــمرح

 افزایش صمیمیت زوجین موثر باشد.

 

 منابع

 5، 4، 9. ج  من ال یحضره الفقیهق( . 7479ابن بابویه، م. )

قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین 

 حوزه علمیه قم.

. ترجمه بهراد تحف العقولق( .7474)ابن شعبه حرانى، ح. ع. 

 .دارالکتب اإلسالمیة( . تهران: 7987) جعفرى.

. ترجمه احمد  تحف العقولق(. 7474) ابن شعبه حرانى، ح. ع.

 ه امیر کبیر.( . تهران: مؤسس7980جنتی. )

. بیروت: دارالفکر لسان العربق(. 7474ابن منظور، م. م. )

 دارصادر. -للطباعه و النشر و التوزیع

رابطه (. »7983زاده، پ.، مکوندی، ب.، و باقری، ا. )احتشام

گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در بخشودگی، کمال

، 4سی ،های نو در روانشنایافته«. جانبازان و همسران آنها

791-709. 

بررسی چگونگی تساهل سیاسی در (. 7987افشانی، ع. )
نامه کارشناسی ارشد جامعه . پایانهای دانشجوییتشکل

 شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ای از رهنمودهای مطلع عشق: گزیده(. 7983اکبری، ع. )
.  جوانهای ای به زوجاهلل سیدعلی خامنهحضرت آیت

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پانزدهم.

( .خاستگاه مدارا وعفو از دیدگاه قرآن 7984ایروانی، ج. )

 .785-714، 71مجله الهیات وحقوق ،وحدیث . 

شرح آقا جمال خوانسارى . (7911)آقا جمال خوانسارى، م. ح. 
، چاپ دانشگاه تهران . تهران:بر غرر الحکم و درر الکلم

 .چهارم

«. بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج( .»0777باگاروزی، د. )

ترجمه سید محمدرضا رضازاده و سید سعیدپورنقاش 

 (. تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء.7981تهرانی )

بخش و سردلبران: عوامل آرامش(. 7930پورفرد، ا. ح. )بانکی
 . اصفهان: حدیث راه عشق.نشاط آفرین در خانواده

بینی پیش( .»7931.، جهانبخش، ا.، محمدی، ا. )پوالدی، ا

صمیمیت زوجین از طریق الگوهای تربیت خانوادگی 

گیری مذهبی، الگوهای های فرزندپروری، جهت)سبک

 نامه اسالمیپژوهش«. ای تربیت خانوادگیانسانی و رسانه
 .31-777، 77زنان و خانواده،

دار  . قم:لکلمغرر الحکم و درر ا. (7477) آمدى، ع. م.تمیمى

 ، چاپ دوم.الکتاب اإلسالمی

مدارا ونقش آن درتحکیم و رشد (. »7930توحیدی نژاد، ع. )

 .88-773،  1حدیث حوزه، «. خانواده

رابطه پذیرش ارتباطی (. »7935جوزی، ف.، و خیاطان، ف. )
های هیجانی بخشش و صمیمیت زوجین شهر با طرحواره

 های نوینی یافتهدومین کنفرانس بین الملل«. اصفهان

 .7-77علوم و تکنولوژی، 

های شخصیتی طرح پنج عاملی ویژگی(. 7937شناس، ح. )حق
و   NEO-PI-R)راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون 

NEO-FFI شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . )

 شیراز.

(. 7939مهر، ر.، احمدی میالسی، م.، و سودانی، م. )خجسته

های دینی در رابطه بین سبک تعهد کنندهتعدیل نقش»

مجله روانشناسی «. .دلبستگی ناایمن و صمیمیت زناشویی
 .49-54، 3معاصر، 

نقش ( .»7934نیا، خ. )مهر، ر.، پارسی، ا.، و شیرالیخجسته

کننده هیجان مثبت در رابطه بین هیجان منفی و تعدیل

، 7،خانوادهروانشناسی «. تبادالت زناشویی مخرب در زنان

58-43. 

( .» 7938پور، ذ. )بگی، م.، و عباس مهر، ر.، داتلیخجسته

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش مدارا در روابط 

 )زیر چاپ(. « زناشویی مبتنی بر رویکرد اسالمی

ساخت و (. »7934مهر، ر.، رضایی، ف.، و سودانی، م. )خجسته

«.  ناشویی دینیاعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک ز

پژوهشی مطالعات اسالم و روانشناسی.  –دوفصلنامه علمی 
3 ،05-1. 

(. 7935پور، ذ. )ن.، و عباس روان،مهر، ر.، روشنخجسته

فهمی های دیدگاهسنجی مقیاسهای روانارزیابی ویژگی»

( «. ODPTفهمی همسر )( و دیدگاهSDPTخود )

 .87-30،  9روانشناسی خانواده. 
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بررسی یک ( . »7988مهر، ر.، کرایی، ا.، و رجبی، غ. )خجسته

مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در 

پژوهشی روانشناسی دانشگاه -فصلنامه علمی« . ازدواج
 .758-781، 71تبریز، 

عوامل تقویت مدارا (. »7939دلبری، س.، و خاجوی مقدم، ل. )

های پژوهش«.  ایاتدر خانواده از دیدگاه آیات و رو
 .709-757، 7اجتماعی، اسالمی، 

اثربخشی آموزش مهارت (. »7930رفاهی، ژ.، و مقتدری، ن. )

«. همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

 . 44-55، 7درمانی خانواده، شمارهفصلنامه مشاوره و روان

(. 7937بخش، ک.، و جعفری، م. )زاده، ف.، فرحسلطان

اثیر آموزش مدارا بارویکرد اسالمی برافزایش بررسی ت»
صمیمیت ارتباطی زنان متأهل شاهد و ایثارگر شهر 

سومین همایش ملی مشاوره، دانشگاه آزاد «. اصفهان

 . 7-8اسالمی واحد خمینی شهر، 

نهج البالغه )للصبحی صالح(. ق(. 7474الرضی، م. ح. )شریف
 قم: هجرت.

ن، س.، و اسماعیلی قاضی گراصدری دمیرچی، ا.، اسدی شیشه

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر (. »7935ولویی، ف. )

تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت 

فصلنامه مددکاری «. اجتماعی زنان دارای همسر معتاد
 .91-41 ،5اجتماعی، 

های رفتاری رفق معیارها وشاخص(. 7939عمادی، ع. )
وحدیث وطراحی مقیاس درروابط همسران ازمنظر قرآن 

نامه کارشناسی ارشد رشته علوم وحدیث گرایش . پایانآن

 اخالق، دانشگاه قرآن وحدیث.

 –های روان شناختی آزمون( . 7988فتحی آشتیانی، ع. )
 . تهران: انتشارات بعثت. ارزشیابی شخصیت و سالمت روان

، 4، 0، 7. ج اإلسالمیة( -الکافی )ط(. ق 7471) کلینى، م. ی.

 ، چاپ چهارم.دارالکتب اإلسالمیة، تهران: 8، 5

و  17ج«. بیروت( -بحاراالنوار )ط» ق(. 7479مجلسی، م.م. )

آداب معاشرت، (. »7914ای. )؛ ترجمه محمد باقر کمره10

 ، تهران: اسالمیه.0ج«. بحاراالنوار 10و  17ترجمه جلد 

، 11ج  «.بیروت( -بحار األنوار) ط»ق(. 7479مجلسى، م. م. )

، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ 779، 770، 15، 10

 دوم.

محمدی، م.، زهراکار، ک.، جهانگیری، ج.، داورنیا، ر.، شاکرمی، 

بررسی کارایی مداخله آموزشی (. »7931م.، و مرشدی، م. )

جله م«. مبتنی بر مدل گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان
 . 8-84،15، سالمت و بهداشت

دیدگاه مشاوران و ( .» 7931مرادی، ز. ) مدنی، ی.، و

درمانگران درباره نقش دینداری در رضایت جنسی و روان

«. صمیمیت زناشویی مراجعین: یک پژوهش کیفی

 .791-711، 11، های مشاورهپژوهش

، تهران: 07. جتفسیرنمونه. (7981مکارم شیرازی، ن. )

 دارالکتب االسالمیه ، چاپ بیست و هفتم.

بررسی (. »7935زاده، ف. )هواسی، ن.، زهراکار، ک.، و محسن

درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش اثربخشی زوج

-14، 4نشریه روان پرستاری،«. فرسودگی زناشویی زوجین

53. 
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