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 چكيده

 و با   ، رفتاري  ـ اين پژوهش با رويكرد شناختي      
هاي باورهاي ارتباطي و مهارت    بررسي نقش   هدف  

 انجام رضايت زناشويي زوجين يبيندر پيشارتباطي  
 شهر  ين زوج از ساكن    80بدين منظور،   .  شده است 

پس از ايجاد انگيزه براي         .  ندتبريز انتخاب شد    
از مشاركت در تحقيق و كسب رضايت آگاهانه،             

هاي باورهاي  پرسشنامهها خواسته شد    كنندهشركت
هاي ارتباطي زناشويي و     ، مهارت )RBQ(ارتباطي  

.را تكميل كنند   )  ENRICH(رضايت زناشويي    
نتايج نشان داد كه مردان رضايت زناشويي باالتري          

 .ن دارندزنانسبت به 
 
 
 
تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي و        :  نويسنده مسئول � 

 شناسي    شناسي، گروه روانروان

     09124548345: تلفن

 com.yahoo@sma_khalil: پست الكترونيكي
 
 
 

 

31/3/90:            دريافت مقاله
4/11/91:               دريافت نسخه اصالح شده
 20/1/92:                                                            پذيرش مقاله

 

Abstract 
    This Study, according to cognitive-
behavior approach, tries to investigate 
the role of relationship beliefs and 
relationship skills in couples' marital 
satisfaction. To do so, 160 persons (80
couples) from Tabriz were selected.   
After establishing the motivation for 
participation in the research and 
getting their informed consent, they 
were asked to fill out Relationship 
Beliefs Questionnaire (RBQ), Mor-
adi's marital relationship skills questi-
onnaire and marital satisfaction questi-
onnaire (ENRICH). 
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 مقدمه

سالمت عاطفي و رواني افراد جامعه در گرو سالمت خانواده و سالمت خانواده وابسته به سالمت و                 
كنند، شناسان و همه افرادي كه در حوزه خانواده پژوهش مي            روان.  استن و شوهر     تدوام روابط ز  

 و به عوامل    اندبرشمردهتكامل اعضاي خانواده      عنوان عامل اصلي آرامش رواني و     رضايت زناشويي را به   
 در) 2000(عنوان مثال، برادبوري، فينچام و بيچ       به.  دهندمؤثر در رضايت زناشويي زوجين اهميت مي      

كننده رضايت زناشويي، تحقيقاتي را كه در طول        مقاله خويش، با هدف مطالعه ماهيت و عوامل تعيين        

-نشان داد كه مهارت    گام به گام     تحليل رگرسيون   

هاي بيني كننده  پيش مدت ازدواج  و    هاي ارتباطي 
،چنينهم.  ضايت زناشويي مردان هستند    دار ر امعن

و برخي از باورهاي ارتباطي از        هاي ارتباطي مهارت
كامل بودن همه چيز در روابط          «جمله باور به      

 و  »انجام همه كارها با كمك يكديگر        «،  »زناشويي

داري در   اترتيب، نقش معن     به  ،»گراييرمانتيك«

سهم ساير  .  زنان داشتند رضايت زناشويي   بيني  پيش
بيني رضايت زناشويي افراد    باورهاي ارتباطي در پيش   

نتايج اين تحقيق با روشن كردن نقش       .  دار نبود امعن
 در رضايت زناشويي،    ها و باورهاي ارتباطي    مهارت

شناختي با    ـمؤيد اين است كه رويكردهاي رفتاري        
يك ازبراي هر هاي ارتباطي تمركز بر آموزش مهارت

در جهت تغيير باورهاي      اقدامات درماني     زوجين و 
در درمان مشكالت زناشويي مؤثر      ان،  غيرمنطقي زن 
   .خواهند بود

 
هاي ارتباطي، باورهاي ارتباطي    مهارت:  هاكليدواژه

 زناشويي، رضايت زناشويي

The results showed that there was 
significant difference between husban-
ds’ and their wives' marital satis-
faction. Stepwise regression analyses 
revealed that relational skills and 
marriage duration were, respectively, 
significant predictors of husbands’ 
marital satisfaction. Also, relational 
skills and some of relational beliefs-
such as "things should always be 
perfect between us", "we should do 
everything together" and "romantic-
cism", had significant contribution in 
prediction of wives’ martial satisfa-
ction, respectively. Contributions of 
other relational beliefs were not 
significant. These results clarified the 
role of relational shills and relational 
beliefs in marital satisfaction, and 
confirmed that cognitive-behavior 
approaches, through training relational 
skills for couples, and therapeutic 
interventions to change wives' irrat-
ional beliefs would be effective in 
treating marital problems. 
 
KeyWords: Relationship Skills, 
Marital Relationship Beliefs, Marital 
Satisfaction.  
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بندي نتايج اين تحقيقات، نقش رضايت زناشويي      ها با جمع  آن.  يك دهه انجام شده بود، بررسي كردند      
مريكا و ساير   آدر  چنين رابطه نارضايتي زناشويي با ميزان باالي طالق         در سالمت فرد و خانواده و هم      
  .اندكشورها را مورد بحث قرار داده

احساسات عيني خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده          )  1989(رضايت زناشويي از نظر اليس       
  است مطالعات بسياري نشان داده     .استشان  زن يا شوهر، با در نظر گرفتن همه جوانب زندگي         توسط  

بيش از  اين تحقيقات   .  كننده رضايت زناشويي است   بينيترين پيش كه كيفيت رابطه زن و شوهر، قوي      
 هاييهتوان به نظر  براي نمونه مي  .  ستا   ارتباطي و رفتاري كمك كرده       هايهبه توسعه نظري  همه  

- كه يكي از مهم     است  تحقيقات نشان داده   ،چنينهم.  اشاره كرد )  1984(و ماركمن   )  1994(گاتمن  

 ترين مشكل مشكالت ارتباطي رايج  .  اختالل در ارتباط است   ساز بين زن و شوهر،      ترين عوامل مشكل  
عنوان مشكل اصلي در روابط      هاي آشفته اين مشكالت را به       درصد زوج  90بيش از   است و   زوجين  

كنند بيان مي )  1980(جكوبسون، والدرون و مور     ).  1384،  1برنشتاين و برنشتاين  (كنند  خود بيان مي  
ها مشكل اصلي خود را مشكل ارتباطي         درصد زوج  87نواده  كه طبق گزارش يك آژانس مشاوره خا       

 .عنوان كرده بودند

گيرند دوام و كيفيت     ناآشنا و با ساليق مختلف، كنار هم قرار مي           دبديهي است زماني كه دو فر      
 دراين امر   ها در تحكيم اين ارتباط بستگي دارد؛         ها به دانش، مهارت و هنر هر يك از آن           آنرابطه  
شود، بيشتر  محسوب مي  انساني   رابطه  نوعترين  ترين و خصوصي   زناشويي كه صميمي     زندگي مورد

عنوان سازي متقابل و مكمل زن و شوهر به        به توافق و برون    ،خانواده درمانگران سيستمي  .  استصادق  
پردازان، اين نظريه ).  1389؛ موسوي،   1389،  2مينوچين(كنند  شرط دوام زندگي زناشويي اشاره مي      

ها الگوهاي  از نظر آن  .  آيندترين زيرمنظومه خانواده مي    ومه زن و شوهري را اولين و مهم          زيرمنظ
تخطي .  دنشوحاكم مي ها  آنآيد و بر روابط متقابل      وجود مي ارتباطي براساس قراردادهايي نامرئي به    

تباطي در  اين الگوهاي ار  .  شودوفايي در طرف مقابل مي    از الگوهاي ارتباطي باعث ايجاد احساس بي       
 .  از انعطاف كمي برخوردارند،عين مشخص بودن

اين رويكردها،  .   موضوع محوري در رويكردهاي ارتباطي نسبت به خانواده است         ،مشكالت ارتباطي 
. كنندعنوان يك رابطه ناكارآمد تحليل مي     تعارض بين زوجين را، نه در قالب مشكالت دو نفر، بلكه به           

تالش  كه   كنندطي مي  ارتباطي معتقدند منازعات اغلب دور باطلي را           درمانيپردازان خانواده نظريه
انجام گويند يا   چه مي ست، زيرا هر كدام از زوجين معتقدند آن        فايدهيافتن نقطه آغاز در آن بي     براي  
، 3گلدنبرگ و گلدنبرگ  (گويد   يا مي  دهدانجام مي  به سبب آن چيزي است كه طرف مقابل           دهندمي

 تمركز درماني در رويكردهاي ارتباطي تصحيح ارتباط است         ،اغلب محققان اين حوزه   به نظر   ).  1385
 ). 2000كرو و ريدلي، (
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ها نسبت به اعمال و     ها را به شيوه تفكر متفاوت آن       نارضايتي زوج  �� رضايت   ،هاي شناختي ديدگاه
، 4جمله بك    از ،شناسان شناختي از ديدگاه روان  ).  1999فيني،  (دهند  رفتار همسرانشان نسبت مي    

آميز و  هاي تعصب  زندگي زناشويي در انديشه       هايريشه بسياري از سوءتفاهم     ...  ، اليس و   5برنز
تواند در ايجاد   ها و تصورات غيرمنطقي افراد مي      اليس معتقد است كه نگرش    .  هاستغيرمنطقي زوج 

شناسان عواملي وجود   واناز ديد اين ر   ).  1996كوري،    (كندسزايي ايفا   رابطه عاطفي ناكارآمد نقش به    
 توانند اثربخشي يك ارتباط را تضعيف كرده و موجب عدم درك پيام فرستاده شده يا به                دارند كه مي  

ها و  داوريتوان به باورهاي غلط، پيش      مي ،عنوان نمونه  به .رمزگشايي صحيح آن شوند   عدم  عبارتي  
 ). 1381د، نقل از حيدري، مظاهري و اديب را(د كرهاي منفي اشاره نگرش

 و  سازي شده مفهومصورت جداگانه   عالوه بر باورهاي غيرمنطقي عمومي كه توسط اليس و بك به          
مورد   هاي مختلفي در  سازيها و مفهوم  بندياند، طبقه توجه باليني و پژوهشي را به خود جلب كرده         

-ايي توسط خود نظريه   ها ابزاره باورهاي غيرمنطقي مربوط به ارتباط زناشويي ارائه شده و براي آن            

ايدلسون و  )  RBI  (6 فهرست باورهاي ارتباطي    ،از آن جمله  .  پردازان طراحي و معرفي شده است       
) RBQ  (8و پرسشنامه باورهاي ارتباطي    )  1386؛ به نقل از ازخوش و عسگري،           1982  (7اپستين

 ؛جام شده است  مورد ابزار اول تحقيقات زيادي در كشور ما ان           در.  هستند)  1995(بورد  رومنس و دي  
صورت بورد تحقيقي در ايران      با استفاده از پرسشنامه باورهاي ارتباطي رومنس و دي           تاكنون  اما  

با استفاده از اين ابزارها رابطه      )  1996بورد، رومنس و كريشاك،     دي(تحقيقات خارجي   .  نگرفته است 
توان گفت كه امروزه   مي جموعدر م .  اندباورهاي ارتباطي زناشويي با سازگاري زناشويي را بررسي كرده        

 . صورت تخصصي به حوزه ارتباط زناشويي توجه كرده استبحث باورهاي غيرمنطقي به
رابطه منفي باورهاي   ي كه با استفاده از فهرست باورهاي ارتباطي انجام شده است،               در تحقيقات 

طه منفي باورهاي   ، راب )1385پور،  شايسته، صاحبي و علي    (ارتباطي غيرمنطقي با رضايت زناشويي       
 ،)1384حيدري، مظاهري و پوراعتماد،      (طقي با احساسات مثبت نسبت به همسر           نارتباطي غيرم 

گرايي جمله عدم تغييرپذيري همسر و كمال          رابطه منفي برخي باورهاي ارتباطي غيرمنطقي از         
ندگي كنرابطه منفي باور به تخريب     )  1387سيف و اسالمي،     (پذيري زن و شوهر      جنسي با سازش  
 افكارو رابطه منفي     )  1991زيل،  مولر و ون   (گرايي ذهني با سازگاري زناشويي        مخالفت و كمال   

راد راد و اديب  اديبتحقيق  .  ده است ـتأييد ش )  1381زاده،  نـؤمـم(ويي  ـاشـ سازگاري زن  باغيرمنطقي  
چنين بين  رد، هم بين باورهاي ارتباطي و دلزدگي زناشويي رابطه وجود دا         نشان داد كه    نيز  )  1384(

. زنان متقاضي طالق و زنان خواهان زندگي مشترك از نظر رابطه اين دو متغير تفاوت وجود دارد                     
 از  ،نشان داد كه برخي از باورهاي ارتباطي غيرمنطقي         )  1384(راد و همكاران     نتيجه تحقيق اديب  
زن و شوهرهاي مراجعه     در   ،نندگي مخالفت و باور به عدم تغييرپذيري همسر        كجمله باور به تخريب   
 .  باالتر است،هايي كه مايل به ادامه زندگي مشترك هستند در مقايسه با آن،كننده به مراكز قضايي
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هاي نقش آموزش مهارت   )  1381  (راد و اديب   مظاهريحيدري،  نتايج تحقيق    ز طرف ديگر،     ا
 . شناختي را در كاهش باورهاي غيرمنطقي ارتباطي نشان داده است

هاي ارتباطي و سازگاري      بر وجود رابطه بين مهارت       نيز    رويكردهاي رفتاري  ديگر،    از طرف 
برنشتاين، و    (نداارائه داده در اين زمينه      هاي مفيدي    يافتهتحقيقات   و    اندكردهزناشويي تأكيد    

هاي ارتباطي  بين مهارت  كه   نشان داد )  1385(تحقيق رضازاده   ).  1385،  رضازاده؛  1384برنشتاين،  
 هايتوان گفت كه زوجين در زمينه مهارت      عبارت ديگر، مي  به.   همبستگي معناداري وجود دارد    ،زوجين

هاي داراي   تحقيق وي نشان داد كه ميزان سازگاري زناشويي زوج         ،چنينهم.  ارتباطي شبيه يكديگرند  
ن پيرو  درمانگرا.  هاي ارتباطي ضعيف است   هاي داراي مهارت  هاي ارتباطي قوي، بيشتر از زوج     مهارت

 تواناز اين گروه درمانگران مي    .  برندكار مي عنوان مداخله اصلي خود به    اين رويكرد، آموزش ارتباط را به     
نقش نيز  تحقيقات  ).  1385گلدنبرگ و گلدنبرگ،    ( اشاره كرد    11 جكوبسون و  10، پترسون 9به استوارت 

  و باال  )1376؛ مهدويان،   1379مرادي،  (در افزايش رضايت زناشويي      را  هاي ارتباطي   آموزش مهارت 
ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي،      هاي حل مشكل، ارتباط، نقش      كارآيي خانواده در زمينه     بردن

، )1999(فيني  طبق گفته   البته  .  اندنشان داده )  1383اصالني،  (كنترل رفتار و عملكرد كلي خانواده        
 ،هاي ارتباطي ي شامل آموزش مهارت   هاي رفتار دهد كه مداخله  نتايج درماني نشان مي   طور كلي،   به

كيفيت روابط زناشويي آنان را تغيير      است  هاي آشفته مفيد بوده و توانسته       وجز درصد از    50فقط در   
  .دهد

. اندهاي ارتباطي تمركز كرده   گونه كه بيان شد، تحقيقات بر يكي از دو مؤلفه باورها و مهارت              همان
رود تر شدن اين دو رويكرد، انتظار مي       رفتاري و نزديك  ـ  ي  هاي شناخت نكه با توسعه درما   در حالي 

ها را در كنار ساير     تحقيقات نيز هر دو مؤلفه رفتاري و شناختي را مورد توجه قرار داده و نقش آن                  
 مقاله پژوهشي حاضر درصدد است سهم باورهاي ارتباطي و              ،بدين ترتيب .  كنندمتغيرها بررسي    

  .بررسي كند هاآنرضايت زناشويي بيني پيشر  را دزوجينهاي ارتباطي مهارت

 
 روش

 جامعه، نمونه و روش اجرا

 سال  25شهر تبريز، با سابقه ازدواج كمتر از          ساكن  جامعه آماري اين پژوهش را افراد متأهل          
در گيري  روش نمونه با  )   زوج 80( نفر   160اي شامل   از جامعه آماري مذكور نمونه    .  نددادتشكيل مي 
 فرزند و نداشتن سابقه طالق يا ازدواج مجدد         3 نداشتن بيش از     ،معيارهاي ورود .  ب شد انتخا  دسترس

آقا و خانم   ها از همكاري ده نفر       در انتخاب نمونه و تكميل پرسشنامه      .  براي هر يك از همسران بود      
ي با مراجعه خانه به خانه در محدوده محل زندگ        اين افراد   .  ديده استفاده شد  عنوان مجري آموزش    به

 و  ه قرار داد  افرادرا در اختيار    آوري اطالعات   ابزارهاي جمع خود و كسب رضايت آگاهانه زن و شوهر،          
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ها كننده از شركت   ،چنينهم.  طور جداگانه تكميل كنند     ها را به    پرسشنامه خواستندمي  هااز آن 
ها، آن.  يين كنند صورت دلخواه تع  ، كد خاصي را به    اطالعاتمنظور محرمانه بودن    بهخواسته شده بود    
ه بود،  ها اعالم شد  از طرف محققان، به آزمودني      كه    تلفني توانستند، با شماره  مي  ،درصورت تمايل 

 توانست انگيزه خوبي در زوجين       اتاين اقدام .   خويش تماس بگيرند   هبراي اطالع از نتايج پرسشنام     
 . ها و پيگيري نتايج ايجاد كندبراي تكميل انفرادي پرسشنامه

 

 ها تجزيه و تحليل دادهروش

هاي ها از روش   پژوهش حاضر، پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي است و براي تحليل داده                 
شناختي، از آزمون مورد متغيرهاي جمعيت  ، و در  رگرسيون چندگانه گام به گام    همبستگي پيرسون و    

tاستفاده شده استراهه يك گروهي، و تحليل واريانس يك   . 
 

 شابزارهاي پژوه

 :  آوري اطالعات استفاده شدزير براي جمعابزارهاي از در اين پژوهش 
 توسط اولسون براي    1994 اين پرسشنامه در سال      :ENRICHپرسشنامه رضايت زناشويي    

هاي تواند زمينه به نظر اولسون اين پرسشنامه مي      .  ارزيابي ميزان رضايت زناشويي تهيه شده است        
عنوان ابزار  تواند به  مي  نيز  و كندها را مشخص    ي و مشكالت بالقوه آن     و نيرومند  ،مهم رابطه زناشويي  
اين .  كار رود  به ،هايي كه در پي مشاوره و تقويت رابطه زناشويي خود هستند             تشخيصي براي زوج  

اولسون و همكاران اعتبار آن را      .  پرسشنامه يكي از ابزارهاي معتبر و پركاربرد در تحقيقات بوده است           
 سؤالي پرسشنامه باعث خستگي     115چون نسخه اصلي      .اند گزارش كرده  92/0 آلفا   با روش ضريب  

 فرم كوتاهي   1373در سال   ژاد  ندر كشور ما براي اولين بار سليمانيان و نوابي        شود،  ها مي دهندهپاسخ
 ديگري  در پژوهش .  اند گزارش كرده  95/0همبستگي دروني فرم كوتاه آن را       و  نموده  از اين ابزار تهيه     
اي براي مردان و زنان به ترتيب         پايايي بازآزمايي آن را با فاصله يك هفته          1376مهدويان در سال    

شامل  سؤالي   47در اين پژوهش از فرم      ).  1387ثنايي و همكاران،      ( گزارش كردند  944/0 و   937/0
استفاده   5 تا   1ي  گذارپنج گزينه كامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و كامالً موافقم با نمره              

 نمره بيشتر به معناي باال بودن رضايت        . بوده است  235 تا   47 كه دامنه نمرات حاصل بين       شده است 
  به 950/0در پژوهش حاضر همساني دروني پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ             .  زناشويي افراد است  

 .   دست آمد

 توسط  1995ر سال     اين پرسشنامه د     ):RBQ( زناشويي    ارتباطيپرسشنامه باورهاي    
باورهاي ارتباطي غيرمنطقي مربوط به زندگي زناشويي را            كه   بورد تهيه شده است    رومنس و دي  

 95/0 نفر آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه را        370روي  )  1995(بورد  رومنس و دي  .  كندگيري مي اندازه


�/ 
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 535امه را روي     سؤالي اين پرسشن   71نسخه  )  1386(در ايران ازخوش و عسگري      .  به دست آوردند  
 كه از جهات مختلف ضعيف شناخته شدند،        تي پس از حذف سؤاال    هاآن.  ندنفر متأهل هنجاريابي كرد   

اين  و پايايي بازآزمايي     95/0همساني دروني برابر با     .  ي از اين پرسشنامه را ارائه دادند       سؤال 58نسخه  
اور به آسان   ، ب گراييرمانتيكس  مقيا خرده 8اين پرسشنامه   .   بود 93/0  ماهپرسشنامه با فاصله يك    

، انجام همه كارها با كمك يكديگر     ،  صادق بودن با يكديگر در همه مواقع      ،  بودن حفظ روابط زناشويي   
 كامل بودن همه چيز در روابط         ، باور توانايي تغيير خود به خاطر ديگري      ،   كردن همه نيازها    ءارضا

سؤاالت شامل چهار گزينه كامالً مخالفم،       .  ندكگيري مي  را اندازه  خواندن افكار يكديگر   و   زناشويي
نمره باال در هر يك از خرده       .   است 4 تا   1گذاري   با نمره  ،نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و كامالً موافقم      

در تحقيق حاضر همساني    .  ها بيانگر اعتقاد باالي افراد به باورهاي ارتباطي غيرمنطقي است           مقياس
 .     آمددست به93/0دروني پرسشنامه 

 تهيه شده   )1379( اين پرسشنامه توسط مرادي       :هاي ارتباطي زناشويي  پرسشنامه مهارت 
هاي ارتباطي را در     ضمن تهيه اين پرسشنامه، اثربخشي آموزش مهارت        ،مرادي در يك تحقيق   .  است

-هشامل هرگز، ب  ي  ا گزينه 5 سؤال   36اين پرسشنامه شامل    .  سازگاري زناشويي بررسي كرده است     
لذا .  شودگذاري مي  نمره 4 است، كه به ترتيب از صفر تا          ها و هميشه  ندرت، گاهي اوقات، بيشتر وقت    
در .  هاي باالي ارتباطي است     و نمره باال بيانگر داشتن مهارت         144دامنه نمرات افراد از صفر تا          

 .دست آمد به756/0پژوهش حاضر همساني دروني پرسشنامه 
مورد جنسيت،     شامل سؤاالتي در   اين پرسشنامه   شناختي؛ساخته جمعيت پرسشنامه محقق 

 .   سن، شغل، ميزان تحصيالت، مدت ازدواج و تعداد فرزندان بود

 
 ها يافته

. سال بود )  SD=62/7  (47/35و ميانگين سني شوهران     )  SD=18/6  (77/29ميانگين سني زنان    
كارمند و     درصد 30،   مردان از بين ين  چنهم.   درصد شاغل بودند   5/17دار و    خانه ، درصد از زنان   5/82
  .بودندمشاغل آزاد داراي  درصد 70

ها از نظر متغيرهاي مورد مطالعه، مدت ازدواج افراد به سه گروه             كننده شركت براي بررسي تفاوت  
راهه و آزمون   نتيجه تحليل واريانس يك    .   سال تقسيم شد    16 سال و باالتر از        9-16 سال،    8-1
اطي ـاي ارتب ـهو مهارت )  F=939/0؛  =393/0p(اد كه از نظر رضايت زناشويي        نشان د  LSDقيبي  عت
)850/0p=  163/0؛=F  ( اما از نظر برخي    .   سال اول، دوم و سوم وجود ندارد        8داري بين   اتفاوت معن

باور كامل بودن همه چيز در        «و  )  F=453/4؛  =013/0p(گرايي  باورهاي ارتباطي يعني رومانتيك    

 سال اول زندگي زناشويي از      8 افراد در    .دار بود اتفاوت معن )    F=632/7؛  =001/0p  (»روابط زناشويي 

 .  نمره باالتري داشتند»باور كامل بودن همه چيز در روابط زناشويي«گرايي و نظر باور رومانتيك
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هاي ارتباطي برحسب سطح تحصيالت افراد بررسي        چنين تفاوت ميزان رضايت زناشويي و مهارت       هم
؛ =006/0p(داري نتايج تحليل واريانس يك راهه در مورد رضايت زناشويي           اا توجه به معن    ب كه  شد
799/3=F(  هاي ارتباطي    و مهارت)001/0p=  175/5؛=F  (     و نتيجه آزمون تعقيبيLSD  مشخص ،

چنين افراد داراي مدرك كارشناسي ارشد، نسبت به         شد كه افراد داراي تحصيالت كارشناسي و هم        
هاي ارتباطي  مدارك تحصيلي زيرديپلم، ديپلم و كارداني، از رضايت زناشويي و مهارت             افراد داراي   

چون تفاوت بين افراد    ).  دار بود اها معن هاي دوتايي اين تفاوت   در بيشتر مقايسه  (باالتري برخوردارند   
چنين تفاوت بين افراد داراي مدرك         داراي سطح تحصيالت زيرديپلم، ديپلم و كارداني، و هم              

دار نبود، لذا ميزان تحصيالت     اهاي ارتباطي معن  رشناسي و باالتر از نظر رضايت زناشويي و مهارت         كا
و )  برابر تحصيالت كارشناسي و باالتر      تر از كارشناسي در   تحصيالت پايين (ارزشي    صورت متغير دو  به

 . هاي رگرسيون وارد شده استمدت ازدواج بر حسب سال، در تحليل
 
 رضايت زناشويي مردان بيني  پيش-الف

 تك  tداري آن با استفاده از آزمون         او معن شده  تفاوت رضايت زناشويي زن و شوهر محاسبه           
شان نتايج نشان داد كه رضايت زن و شوهر از زندگي زناشويي            .  گروهي با ميانگين صفر بررسي شد      

لذا ). t=59/2؛  df=79؛  >001/0p(يكسان نيست و مردان رضايت بيشتري نسبت به همسرشان دارند           
 . هاي پژوهش درمورد زنان و مردان جداگانه تحليل شدداده
 

 

 هايضرايب همبستگي متغيرهاي باورهاي ارتباطي، مهارت: 1جدول 

 ارتباطي و رضايت زناشويي در مردان

 متغيرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
**60/0  

 
 
 
 
 
 
 

1 

029/0  

016/0-  

 
 
 
 
 
 

1 
**54/0  

11/0  

002/0-  

 
 
 
 
 

1 
**61/0  
**52/0  

08/0  

08/0  

 
 
 
 

1 
**55/0  
**49/0  
**56/0  

05/0  

05/0-  

 
 
 

1 
**43/0  
**46/0  
**51/0  
**42/0  

04/0-  

08/0-  

 
 

1 
**58/0  
**27/0  
**43/0  
**60/0  
**46/0  

20/0  

15/0  

 

1 
**33/0  
**46/0  
**49/0  
**60/0  
**54/0  
**40/0  

01/0-  

08/0  

1 
**64/0  
**52/0  
**65/0  
**59/0  
**63/0  
**58/0  
**58/0  

08/0  

05/0  

گراييرومانتيك. 1  

حفظ رابطه. 2  

صادق بودن. 3  

انجام كارها با هم. 4  

ارضاي همه نيازها. 5  

تغيير به خاطر همسر. 6  

 گرايي كمال. 7

خوانيذهن. 8  

هاي ارتباطي مهارت. 9  

رضايت زناشويي. 10  

* p<0/05    ** p<0/01    
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 دارياها رابطه معن  با رضايت زناشويي آن   هاي ارتباطي مردان    شود، مهارت  كه مشاهده مي   طورهمان
 ،ميزان تحصيالت خود و همسر     شامل  (بين  يك از متغيرهاي پيش    كه كدام بررسي اين   براي.  دارد

بيني  سهم بيشتري در پيش     ،)هاي ارتباطي، و باورهاي ارتباطي     مدت ازدواج، تعداد فرزندان، مهارت     
نتايج نشان  .   شد تحليل رگرسيون گام به گام      فاده از  اين متغيرها با است    .داردمردان  رضايت زناشويي   

داري امدل معن   ، و طول مدت ازدواج     هاي ارتباطي زناشويي   متغيرِ مهارت  دوداد كه تركيب خطي      
 كه  هاي ارتباطي زناشويي  مهارت،  بدين ترتيب .  دهنددست مي بيني رضايت زناشويي به    براي پيش 

؛ >001/0p  (وارد مدل شد  يي مردان داشت در گام اول       بيني رضايت زناشو  بيشترين نقش را در پيش    
851/42=F  355/0؛=R2(  ،  به مدل افزوده شده و توانست تنها با         ازدواجگام دوم تنها طول مدت      در  و 

بيني رضايت زناشويي مردان     داري در پيش   بيني مدل، نقش معنا     درصد قدرت پيش    3/7افزايش  
عبارت ديگر، اين دو متغير در        به).  R2∆=037/0؛  F Change=691/4؛  p=033/0(داشته باشد    

 بقيه متغيرها به  .  بيني كنند را پيش مردان  درصد واريانس رضايت زناشويي        2/39توانستند  مجموع  
 .نداهدار، در معادله وارد نشدادليل نداشتن سهم معن

 
 

  مردانيرضايت زناشويكننده بيني ي پيشضرايب رگرسيون گام گام مربوط به متغيرها: 2جدول 

  ضرايب غيراستاندارد ضرايب استاندارد

p 

 

t 
Beta خطاي استاندارد B 

 

 متغيرها

 

 مدل

 1گام هاي ارتباطيمهارت 368/1 209/0 595/0 546/6 >001/0

001/0< 

033/0 

935/6 

166/2 

622/0 

194/0 

206/0 

404/0 

430/1 

875/0 

 هاي ارتباطيمهارت

 مدت ازدواج

 2گام

 

هاي ارتباطي و طول مدت ازدواج رابطه        بيانگر اين است كه مهارت    )  2جدول    (ضرايب رگرسيون 
هاي ارتباطي و طول مدت      داري با رضايت زناشويي مردان دارند و با باال رفتن مهارت              مثبت معنا 

 . يابدداري افزايش ميطور معناازدواج رضايت زناشويي مردان به
 
 بيني رضايت زناشويي زنان  پيش-ب

شود، در زنان،   همان طور كه مشاهده مي     .  گيردروابط بين متغيرها مورد بررسي قرار مي        ابتدا  
 با رضايت    »كامل بودن همه چيز در روابط زناشويي         «هاي ارتباطي، بين باور به        عالوه بر مهارت   

هاي خواني با مهارت  گرايي و ذهن  اين در حالي است كه باورهاي رمانتيك      .  زناشويي رابطه وجود دارد   
 . ارتباطي رابطه منفي دارند

 


 .../بيني رضايت زناشويي همسران براساس باورهاي ارتباطي وپيش                                /�



38 

 
 

 
������� �
���������� / ���� � / �!�"#$$/ !� � %$&'/

 هاي ارتباطي و رضايت زناشويي در زنانضرايب همبستگي متغيرهاي باورهاي ارتباطي، مهارت: 3جدول 

 متغيرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
**62/0  

 
 
 
 
 
 
 

1 
**31/0-  

05/0-  

 
 
 
 
 
 

1 
**71/0  

09/0-  
*21/0  

 
 
 
 
 

1 
**78/0  
**64/0  

02/0-  

12/0  

 
 
 
 

1 
**59/0  
**58/0  
**61/0  

18/0-  

06/0-  

 
 
 

1 
**54/0  
**73/0  
**71/0  
**62/0  

16/0-  

05/0-  

 
 

1 
**46/0  
**43/0  
**54/0  
**61/0  
**45/0  

001/0  

16/0  

 

1 
**47/0  
**72/0  
**54/0  
**70/0  
**70/0  
**49/0  

07/0-  

20/0  

1 
**72/0  
**53/0  
**76/0  
**63/0  
**77/0  
**78/0  
**77/0  
*24/0-  

10/0  

اييگررومانتيك. 1  

حفظ رابطه. 2  

صادق بودن. 3  

انجام كارها با هم. 4  

ارضاي همه نيازها. 5  

تغيير به خاطر همسر. 6  

گرايي كمال. 7  

خوانيذهن. 8  

ي ارتباطيهامهارت. 9  

 رضايت زناشويي. 10

 * p<0/05    ** p<0/01 

 
. ه گام وارد شد   بيني رضايت زناشويي زنان نيز همان متغيرها در مدل رگرسيون گام ب            براي پيش 

؛ F=835/47؛ >001/0p (»هاي ارتباطي مهارت« متغير   4نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي مذكور         

380/0=R2(  ،»         باور كامل بودن همه چيز در روابط زناشويي«)  002/0=p  308/10؛=F Change ؛

073/0=∆R2(  ،»      باور انجام همه كارها با كمك يكديگر«)  016/0=p  051/6؛=F Change  040/0؛=

∆R2  (  گراييرمانتيكباور  «و«)  020/0=p  648/5؛=F Change  035/0؛=∆R2( ترتيب باالترين  ، به

 درصد  9/52توانند   متغير در مجموع مي     4اين  .  بيني رضايت زناشويي زنان دارند     سهم را در پيش    
رايب  فقط ض  4براي رعايت اختصار در جدول        .  بيني كنند واريانس رضايت زناشويي زنان را پيش       
 . رگرسيون آخرين مدل ذكر شده است
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 يهاي ارتباطمهارت

 باور كامل بودن همه چيز در روابط زناشويي

 باور انجام همه كارها با كمك يكديگر

 گراييرمانتيكباور 

 
ارتباطي زناشويي، باور    ضرايب مثبت رگرسيون مربوط به مهارت         ،شودگونه كه مشاهده مي   همان

بيانگر رابطه مثبت اين    گرايي  و باور رمانتيك  زناشويي  همه چيز در روابط     ن  در مورد لزوم كامل بود    
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باور انجام همه كارها با      « و ضريب منفي رگرسيون مربوط به          باشد مي رضايت زناشويي با  متغيرها  

 .  است زنانبيانگر رابطه منفي اين متغير با رضايت زناشويي »كمك يكديگر
 
 بحث 

اي هو مهارت ي ارتباطي   باورها زوجين براساس    بيني رضايت زناشويي  پيشاين پژوهش با هدف      
نتايج نشان داد مردان در مقايسه با همسرانشان رضايت بيشتري از زندگي                  .  انجام شد ارتباطي  

ين رضايت زناشويي مردان    اند ب زناشويي دارند و اين امر با نتايج اكثر تحقيقات قبلي، كه گزارش كرده            
مقدم و  صادق(اما مسئله اصلي اين است كه در تحقيقات قبلي          .  و زنان تفاوت وجود ندارد، مغاير است      

) 1386زردخانه،  فرد، شهابي و اكبري   ؛ خداياري 1386؛ حميدي،   1385؛ نوروزيان،   1385همكاران،  
 اما تفاوت نمره زن و شوهر مدنظر قرار           اندها بوده ها نيز زوج  هرچند كه نمونه انتخابي برخي از آن       

 . عنوان دو گروه مستقل برخورد شده استنگرفته و با زنان و مردان به
-هاي ارتباطي و پس از آن طول مدت ازدواج بيشترين نقش را در پيش               از بين متغيرها، مهارت   

چنين با  طي و هم  هاي ارتبا بدين معنا كه، با ارتقاي مهارت       .  بيني رضايت زناشويي مردان داشتند     
درمورد زنان نيز   .  يابدشان افزايش مي  افزايش طول مدت ازدواج، رضايت مردان از زندگي زناشويي          

برخي از باورهاي ارتباطي، يعني نمره باالي افراد در          .  هاي ارتباطي بود  بين، مهارت اولين متغير پيش  
 زناشويي و نمره پايين افراد در باور        گرايي و باورشان در مورد كامل بودن همه چيز در روابط          رمانتيك

بيني رضايت زناشويي زنان،    دارشان در پيش  انجام همه كارها با كمك يكديگر، با توجه به نقش معنا           
 . هاي ارتباطي قرار داشتندبعد از مهارت
) 1385نوروزيان،  از جمله   (، با نتايج برخي تحقيقات      مدت ازدواج و رضايت زناشويي    طول  رابطه  
اي بين رضايت زناشويي و مدت ازدواج       رابطهنيز  )  1385حربي،  (برخي از تحقيقات    البته  .  ستهمسو ا 

در تحقيقي كه به منظور بررسي      )  1389(اين در حالي است كه عباسي و همكاران         .  اندگزارش نكرده 
خي چرخه تحول خانواده با ابعاد رضايت زناشويي انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه فقط در بر                   

گيري مذهبي، مسائل مربوط به ارتباط با اقوام و دوستان، مديريت مالي و روابط               موارد از جمله جهت   
شود و ساير ابعاد نوسانات قابل توجهي       داري در طول زندگي زناشويي ايجاد مي      جنسي تغييرات معنا  

عنوان شود اين است    چه در اين امر بايد      آن.  دهند و در طول مدت ازدواج ثبات نسبي دارند        نشان نمي 
هاي ضمني و آشكار زيادي در مورد        كه با گذشت زمان و سپري شدن مدت زيادي از ازدواج، توافق             

و اين امر به نوبه خود در افزايش          )  1385و گلدنبرگ،   گلدنبرگ(گيرد  مسائل خانوادگي صورت مي   
 .   رضايت زناشويي مؤثر خواهد بود

هاي رفتاري   با نظريه   در زنان و مردان     ا رضايت زناشويي  هاي ارتباطي ب  داري رابطه مهارت  امعن
و نتايج تحقيقات انجام شده     )  1385؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ،     1384برنشتاين، و برنشتاين،    (ارتباطي  
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به نوعي با   چنين  اين يافته هم  .  استهمسو  )  1379؛ مرادي،   1383؛ اصالني،   1385رضازاده،  (قبلي  
كه بين الگوي ارتباطي سازنده و رضايت زناشويي هم در          )  1384(ي  زاده و احمد  نتيجه تحقيق فاتحي  

هاي ارتباطي بيشترين   كه مهارت امر  اين  .  اند، همسو است  مردان و هم در زنان رابطه مثبت پيدا كرده        
توانند با تأكيد بر آموزش      مؤيد اين است كه رويكردهاي رفتاري مي       ،نقش را در رضايت زناشويي دارد     

هاي سازگاري زناشويي و    اطي در افزايش رضايت زناشويي و به تبع آن در ساير جنبه            هاي ارتب مهارت
چنان كه مباني نظري و نتايج تحقيقات انجام شده درمورد            كاركردهاي خانواده مؤثر واقع شوند؛ هم      

چنين هماين يافته   .  اندخاطرنشان ساخته اي ارتباطي را    همداخالت رفتاري، اثربخشي آموزش مهارت    
له ئاست كه معتقد است وجود مشكل در زندگي زناشويي مس            )  1994(نوعي مؤيد نظر گاتمن      به  

 .  بلكه نحوه برخورد با مسائل ارتباطي زناشويي، مهم است،مهمي نيست
داري رابطه برخي از باورهاي ارتباطي مؤيد نقش فرايندهاي شناختي در رضايت زناشويي                 امعن
 بر اهميت برداشت افراد از رويدادها        12بام مايكن  و مله اليس، بك   از ج  ،پردازان شناختي نظريه.  است

اين .   نقش انكارناپذيري در مسائل هيجاني دارند       ، غيرمنطقي افكارتأكيد داشته و معتقدند باورها و        
1385؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ،     1386بك،  (كنند  پردازان بر تغيير و بازسازي شناختي تأكيد مي       نظريه

راد، حيدري، مظاهري و اديب     (استات قبلي نيز همسو      قين يافته با نتايج تحقي     ا).  1996؛ كوري،   
پور،  شايسته، صاحبي و علي    ؛1387؛ سيف و اسالمي،     1384؛ حيدري، مظاهري و پوراعتماد،       1381
عنوان مثال، اپستين،   به.  چنين يافته مذكور با نتيجه تحقيقات خارجي نيز همسو است           هم).  1385

هايي از آمريكا   هايي از شانگهاي چين و زوج      اي كه روي زوج   در مطالعه )  2005(مجو  كا-چِن و بيدِر  
چنين و هم )  باورهاي ارتباطي (انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه پيروي از استانداردهاي ارتباطي            

 . توافق زوجين درمورد اين استانداردها با سطح سازگاري زناشويي رابطه دارد
بورد، طراحان  طبق نظر رومنس و دي      ر مورد توجه قرار گيرد اين است كه             چه بايد بيشت   آن

شناسان روان و    كندگيري مي اورهاي غيرمنطقي را اندازه    ابزار، ب پرسشنامه باورهاي ارتباطي، اين       
كه اين باورها با    باشد  اين  اوليه  انتظار  شايد    لذا.  دانندشناختي نيز اين نوع باورها را غيرمنطقي مي        

كه در   در حالي  . رابطه منفي داشته باشند    ،جمله رضايت زناشويي     از ،دهاي سازگارانه زناشويي  كاركر
 گرايي و باور كامل بودن همه چيز در روابط زناشويي با             رومانتيكپژوهش حاضر بين باور افراد به         

ل از  نق(بورد   در تبيين اين يافته به نظر رومنس و دي           .رضايت زناشويي رابطه مثبت به دست آمد       
بورد معتقدند اگر برخي از باورهاي ارتباطيِ به     رومنس و دي  .  شوداستناد مي )  2009رايس و اسپرچر،    

رسد، آل به نظر مي   هايي را در جهت نزديك شدن رابطه به سطحي كه ايده            ظاهر غيرمنطقي، تالش  
ي، اگرچه غيرمنطقي به    ها، باورهاي ارتباط  به نظر آن  .  توانند سودمند باشند  برانگيزند، اين باورها مي   

آل باشند كه توافق هر دوي زوجين براي         عنوان هدف يا استانداردي ايده     توانند به رسند، مي نظر مي 
دست عنوان استانداردي استفاده شوند كه اگر هميشه به          نيل به آن ارزشمند است، نه اين كه به           
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بورد، دي(كه تنها برخي از تحقيقات      اين.  نيايند، يا كامالً برآورده نشوند، به معناي شكست خواهد بود         
اند اين باورهاي ارتباطي با سطح باالي رضايت از رابطه               نشان داده )  1996رومنس و كريشاك،     

كه باورهاي  تواند دال بر اين موضوع باشد؛ درحالي        زناشويي و سازگاري زناشويي رابطه دارند، مي        
به نظر  .  يين سازگاري زناشويي رابطه دارند     غيرمنطقي عمومي مبتني بر نظريه اليس، با سطح پا           

هاي خوب سازگار شده ممكن است      هرچند زوج )  2009نقل از رايس و اسپرچر،      (بورد  رومنس و دي  
شان قابل دستيابي است، اين امكان نيز وجود دارد كه اين            باور داشته باشند كه اين اهداف در رابطه        

طور متقابل توسط طرف مقابل نيز جبران       رانگيزد كه به  سيستم باورها، رفتارهاي ارتباطي مثبتي را ب      
ها امكان  كند كه به زوج   عنوان نوعي توهم مثبت عمل مي     به نظر ايشان، باورهاي غيرمنطقي به     .  شود
. صورت سازنده پاسخ دهند   دهد رفتارهاي يكديگر را با ديدي مثبت تعبير كنند و به مشكالت به              مي

به ، كه   »گراييرمانتيك« و   »كامل بودن همه چيز در زندگي زناشويي      «ر   گفت باو  شايد بتوان بنابراين،  

رسند، در مسائل زناشويي و خانواده كاركرد انطباقي داشته و با ايجاد                به نظر مي    ظاهر غيرمنطقي 
و بالطبع اين      و نوعي خشنودي و آرامش، تداوم بخش رابطه زناشويي است              ،  زناناميدواري در    

در اين  جا كه   البته، از آن  .  نيز خواهد شد  يت از زندگي زناشويي     جر به، رضا  وضعيتي مناسب است و من    
توان گفت غيرمنطقي   اي با رضايت زناشويي نداشت، مي       تعدادي از باورهاي ارتباطي رابطه     تحقيق  

با توجه به هنجارهاي     بايد  ، بلكه    هاي نظري بررسي شود    سازيمفهومبا  نبايد صرفاً    بودن باورها    
قضاوت قرار  بررسي و    مورد   جامعهها در قالب فرهنگي       و كارآمدي يا ناكارآمدي آن      جوامعفرهنگي  

ها نيز فقط برخي    ؛ در تحقيق آن    است )1384(راد و همكاران    مؤيد اين امر نتيجه تحقيق اديب     .  گيرد
كنندگي مخالفت و باور به عدم تغييرپذيري        از جمله باور به تخريب    (  از باورهاي ارتباطي غيرمنطقي   

هايي كه مايل به ادامه       در مقايسه با آن     ،كننده به مراكز قضايي   در زن و شوهرهاي مراجعه     )  مسره
ماهيت بين  )  2005( نتيجه تحقيق اِپستين، چِن و بيدِر ـ كامجو            . باالتر بود  ،زندگي مشترك بودند  

هايي از  زوجهاي چين با    هايي از شانگ  ها در مقايسه ميان زوج     آن.  دهدفرهنگي باورها را نشان مي     
تفاوت )  باورهاي ارتباطي (آمريكا، به اين نتيجه رسيدند كه از نظر پايبندي به استانداردهاي ارتباطي              

 . فرهنگي زيادي وجود دارد
طور هاي ارتباطي، مدت ازدواج، و برخي از باورهاي ارتباطي در رضايت زناشويي به               نقش مهارت 

هاي ارتباطي براي زنان    تي و از آن جمله آموزش مهارت      تلويحي اثربخشي رويكردهاي رفتاري ـ شناخ     
كند و بر اين واقعيت     و مردان و بازسازي شناختي در مورد باورهاي ارتباطي براي زنان را تأييد مي                

شان، لزومي ندارد در درمان و در        تأكيد دارد كه برخي باورهاي ارتباطي با توجه به كاركرد انطباقي            
 .       ش جدي قرار گيردمورد همه افراد مورد چال

اين پژوهش با نمونه در     .  هاي اين تحقيق مدنظر قرار گيرد     هايي نيز بايد در تعميم يافته     محدوديت
 هاكنندهچنين شركت هم.  دسترس و بدون كنترل متغيرهاي طول مدت ازدواج و سن انجام شده است              
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يايي در پي دارد، لكن با توجه به         انتخاب زن و شوهر هرچند مزا      .  از بين زوجين انتخاب شده بودند      
تر شدن باورها و    هايي كه در اين مدت در جهت نزديك         گستردگي دامنه مدت ازدواج، و هماهنگي      

مسئله ديگر  .  تواند نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد         ها ايجاد شده، مي    هاي ارتباطي آن  مهارت
شود تحقيقات آتي با     ود، لذا پيشنهاد مي    كه در اين تحقيق تأثير طبقه اجتماعي لحاظ نشده ب            اين

 .    چنين تأثير طبقه اجتماعي انجام گيردكنترل سن، طول مدت ازدواج و هم

 
 تشكر و قدرداني

در ارتباط بوده و صادقانه و      ها  كنندهشركتعنوان رابط و مجري محققان، با         از همه دوستاني كه به    
چنين از سركار خانم مهناز مرادي،      همكردند،  الش مي دلسوزانه در جهت انجام هرچه بهتر پژوهش ت       

شان در تهيه و    سركار خانم معصومه اسالمي و جناب آقاي دكتر عليرضا ازخوش از بابت لطف عالي               
چنين از تمام افرادي كه با تكميل          آوري اطالعات و هم    ارسال پستي و اينترنتي ابزارهاي جمع        

 . آيدعمل مي و تشكر به تقدير،دند كرپرسشنامه محققان را ياري
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 .137-153، 4)14  (،شناسان ايرانيفصلنامه روان. رهاي ارتباطيباو

 پژوهشي رفاه    ـ فصلنامه علمي .  هلأهاي ارتباطي بر كارايي خانوادگي دانشجويان مت       نقش مهارت ).  1383.  (اصالني، خ 
 .115-136 ،4)14(اجتماعي، 
. ر. پورعابديني و غ. ترجمه ح (ه رفتاري ارتباطيزناشويي درماني از ديدگا). 1384. (تي. و برنشتاين، ام. اچ. برنشتاين، ف
   .انتشارات رشد: تهران). منشئي
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هاي نو براي حل مشكالت زناشويي و خانوادگي براساس شناخت           شيوه:  عشق هرگز كافي نيست   ).  1386.  (تي.  بك، اِِي 
 . نشر ذهن آويز: تهران). قراچه داغي. ترجمه م(درماني 
 . انتشارات بعثت: تهران. مقياسهاي سنجش خانواده و ازدواج). 1387. (، و هومن، ع.فالحتي، ش، .، عالقبند، س.ثنائي، ب
نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي،        پايان.  رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي      ).  1385.  (حربي، و 

 . رودهن
فصلنامه .  دي زناشويي در دانشجويان متأهل دبيري     هاي دلبستگي با رضايتمن   بررسي رابطه سبك  ).  1386.  (حميدي، ف 
 . 443-453 ،3)9(، پژوهيخانواده
مطالعه مقدماتي نقش آموزش مهارتهاي شناختي زندگي زناشويي در ). 1381. (، و اديب راد، ن.، مظاهري، م.حيدري، م 

 . 324 -335، 6)4(، مجله روانشناسي. تغيير باورهاي ارتباطي دانشجويان
فصلنامه .  رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر        ).  1384.  (، و پوراعتماد، ح   . مظاهري، م  ،.حيدري، م 

 . 121-130 ،1)2(خانواده پژوهي، 
رابطه نگرش مذهبي با رضايتمندي زناشويي در دانشجويان     )  .  1386.  (زردخانه، س ، و اكبري  .، شهابي، ر  .فرد، م خداياري

   .611-620، 3)10(، پژوهيدهفصلنامه خانوا. متأهل
 .43-50 ،3)1(شناسي معاصر، روان. هاي ارتباطي با سازگاري زناشويي در دانشجويانرابطه مهارت). 1385. (رضازاده، م
فصلنامه انديشه هاي   .  سازگاري زناشويي   نقش باورهاي ارتباطي در كاركرد خانواده و      ).  1387.  (، و اسالمي، م   .سيف، س 

 .99-130 ،4)1و2(، نوين تربيتي
مندي زناشويي با باورهاي ارتباطي و انتظارات         بررسي رابطه رضايت  ).  1385.  (، و عليپور، ا    .، صاحبي م  .شايسته، گ 

 . 223-238، 2)7(، پژوهيفصلنامه خانواده. غيرمنطقي زوجين
از زندگي زناشويي در ميزان رضايت ). 1385. (، و طهماسبي، س.، شمس، هـ.، معروضي، پ.، عسكري، ف.مقدم، لصادق

 .45-50، 12)2(افق دانش، . ها در شهر گنابادزنان شاغل و خانه دار و همسران آن
و ابارشي، . ، منصوري، ن .، يزدخواستي، ح  .پرور، ف  نيك ،.، فدايي، ز  .، انصاري نژاد، ف   .، مظاهري، م  .، دهقاني، م  .عباسي، م 

فصلنامه .  تحليل روند :  ن در طول چرخه زندگي خانواده       بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آ        ).  1389  (.ز
  .5-22 ،6)1(پژوهي، خانواده

مندي زناشويي زوجين شاغل در     بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي و ميزان رضايت      ).  1384.  (، و احمدي، ا   .فاتحي زاده، م  
 .109-120 ،1)2(، پژوهيفصلنامه خانواده. دانشگاه اصفهان

). ارجمند.  نقشبندي و ا  .  حسين شاهي برواتي، س   .  ر.  ترجمه ح   (درمانيخانواده).  1385.  (رگ، اچ و گلدنب .  گلدنبرگ، آي 
 .نشر روان: تهران
نامه كارشناسي ارشد   پايان.  هاي ارتباطي زناشويي بر رضايت زناشويي      ثير آموزش مهارت  أبررسي ت ).  1379.  (مرادي، م 

 . رشته مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران
نامه كارشناسي ارشد، پايان. ارتباط تفكرات غيرمنطقي و الگوهاي دلبستگي با سازگاري زناشويي). 1381. ( فزاده،مؤمن

 .دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
 ). س(دانشگاه الزهرا: تهران. درماني كاربردي با رويكرد سيستميخانواده). 1389. (س. موسوي، ا

شناسي نامه كارشناسي ارشد روان   پايان.  باط زناشويي بر سالمت رواني     ثير آموزش ارت  أبررسي ت ).  1376.  (مهدويان، ف 
 . پزشكي تهران، تهرانباليني، انستيتو روان

 . انتشارات اميركبير: تهران). ثنائي. ترجمه ب(درماني خانواده و خانواده). 1389. (مينوچين، اس
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پژوهشكده ). گزارش پژوهشي (د رضايت زناشويي زنانآموزش خانواده با رويكرد ساختي در بهبو  ).  1385.  (نوروزيان، ش 
 .تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش
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