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 چكیده

 . انجام شدتعیین رابطه بین هوش معنوی، امید به زندگی با میزان سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل پژوهش حاضر با هدف 

سال دانشگاه آزاد قزوین سال  02تا  22جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل  .همبستگی بود -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نفر بودند که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با پرسشنامه های ( مرد 62زن و  67) 111م نمونه حج. ، بودند30-1931تحصیلی 

تجزیه و تحلیل . مورد آزمون قرار گرفتند( 1367)و سازگاری زناشویی اسپانیر (  1311)، امید به زندگی میلر (2221)هوش معنوی کینگ 

 . همبستگی پیرسون انجام شداطالعات با روش رگرسیون چند متغیری و ضریب 

 . به صورت مثبت و معنادار، با سازگاری زناشویی رابطه دارد( >21/2P)و  امید به زندگی  (>21/2P)نتایج نشان داد بعد آگاهی متعالی

گاری زناشویی نتایج به دست آمده لزوم توجه به نقش هوش معنوی، امید به زندگی را در نیل به سازگاری زناشویی و پیشگیری از ناساز 

  .خاطر نشان می سازد

 امید به زندگی، سازگاری زناشویی، هوش معنوی :واژگان کلیدی  
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Abstract 

The study aimed to evaluate the relationship of spiritual intelligence and life expectancy with marital 

adjustment in married students.  

This descriptive and correlational research was conducted on all married students within the age range 

of 20-50 years in the academic year of 2015-2016. In total, 148 subjects (76 female and 72 male) were 

randomly selected. Study tools were Kingspiritual intelligence scale (2008), life expectancy by Miller 

(1988) and marital adjustment by Spanier (1976). Data analysis was performed using multiple 

regressions and Pearson’s correlation coefficient.  

In this research, a positive and significant correlation was observed between marital adjustment and the 

dimensions of transcendental consciousness (P<0/01) and life expectancy (P<0.01).  

Results of this research were indicative of the importance of role of spiritual intelligence and life 

expectancy in a successful marriage and prevention of marital conflicts.  
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 مقدمه

خانواده، به عنوان یک گروه واحد اجتماعی در بر گیرنده ی بیشترین، عمیق ترین و اساسی ترین مناسبات انسانی است که 

روی هم رفته، ازدواج را می توان ارتباطی دانست که دارای تمامیت بی نظیر و . براساس ازدواج و زندگی زناشویی شکل می گیرد

خانواده اگر (. 2220شیخ محسنی، )گسترده ای است؛ ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است 

از جمله . و همدلی شکل گرفته و استمرار یابد محلی برای رشد و بالندگی اعضا فراهم خواهد نمودبر پایه احترام، اعتماد، تفاهم 

مهمترین مسائلی که مدنظر مشاوران خانواده و ازدواج بوده است، ارائه الگوهایی برای کسب سازگاری و تفاهم در زوجین است 

تواند در درمان مشکالت ارتباطی کمک کننده باشد و هم در  که هم کارکرد پیشگیرانه برای حفظ اساس خانواده دارد، هم می

معین، )حیط پیشگیری سطح سوم، کمک می کند تا خود زوج بتوانند با کمک یکدیگر مشکالت احتمالی پیش رو را حل کنند 

به صورت در دهه ی اخیر، محققان سازگاری زناشویی را با جنبه های مختلف زندگی انسان ها، (. 1932غیاثی، مسموعی، 

نتایج مطالعات نشان می دهند که سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد (. 2222، 1گریف)گسترده مورد مطالعه قرار داده اند 

کمک می کند؛ یعنی همسرانی که از سازگاری زناشویی باالیی برخوردارند، عزت نفس باالیی دارند و در روابط اجتماعی 

تیجه فرایند زناشویی و شامل عواملی مانند ابراز محبت و عشق میان همسران، احترام متقابل، سازگاری زناشویی ن. سازگارترند

 (.1932طهرانی، حیدری و جعفری، )روابط جنسی، تشابه نگرش و چگونگی ارتباط و حل مساله است 

ی ازدواج، شیوه ارتباطی، عوامل متعددی در بروز رضایت زناشویی دخیل است، مثل کیفیت روابط قبل از ازدواج، چگونگ     

در این بین هوش معنوی . شخصیت زوجین و روش برخورد با مشکالت زناشویی که از عوامل شناخته شده در این زمینه هستند

دریافتند که هنگامی که ( 1333)و همکاران  2ماهونی. از متغیرهایی است که می تواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند

خود جنبه مقدس می دهند، رضایت زناشویی باالتر و تعارضات کمتری دارند و بهتر می توانند مشکالت خود همسران به روابط 

هوش معنوی از طریق تقدس بخشیدن به امور روزانه یعنی تمام اموری که فرد انجام می دهد، عالوه بر یک . را حل و فصل کنند

امی که یک عمل با یک هدف مقدس صورت می پذیرد، کیفیت هنگ. هدف اختصاصی یک هدف کلی و مقدس هم ایجاد می کند

 ریاخ یکه در دهه ها یهوش معنو مفهوم(. 1939ساتکین، فتحی آشتیانی، قهوه چی الحسینی، اله وردی، )متفاوتی می یابد 

تلف مخ یها طهیسطوح رشد را در ح نیو رفتار حل مسأله است که باالتر یسازگار یمطرح شده است، در بردارنده نوع

به  یابیاطرافش و دست یها دهیبا پد یشود و فرد را در جهت هماهنگ یرا شامل م رهیو غ یفرد نیب ،یجانیه ،یاخالق ،یشناخت

 (.1931 ،یو سنجر نیگلچ) دینما یم یاری یرونیو ب یدرون یکپارچگی

متغیر دیگری که در این پژوهش به عنوان متغیر پیش بینی کننده سازگاری زناشویی مورد بررسی قرار گرفت، امید به      

بنیان گذار نظریه امید و درمان مبتنی برآن امید را به عنوان سازه ای شامل دو مفهوم این ( 2221) 9اشنایدر. زندگی می باشد

گذر گاههایی به سوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و عاملیت یا عامل انگیزش الزم  توانایی طراحی": گونه تعریف میکند

داشتن نگرش مثبت و امید به فرد جرأت می دهد که با شرایط خویش مواجه شود و ظرفیت . "برای استفاده از این گذرگاه ها

فعالی است که در برگیرنده داشتن هدف، قدرت برنامه  معتقد است که امید، ویژگی( 1331)اشنایدر . غلبه بر آنها را افزایش دهد

در واقع (. 2221، 0، هارپر1مایرز)ریزی و اراده برای دستیابی به هدف، توجه به موانع، رسیدن به هدف و توانایی رفع آنها است 

ثبت می انجامد، بنابراین می امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر می سازد مسیری را انتخاب کنند که به نتیجه ای م

در این میان با توجه به اهمیت  (.2222، 6، سیگمن7اشنایدر، راند)توان اذعان نمود که افراد امیدوار، هدفمند عمل می کنند 

سازه های امید به زندگی و هوش معنوی و نقشی که می توانند در پیش بینی سازگاری زناشویی داشته باشند و از آنجا که 
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در کمتر پژوهش داخلی، به نقش این عوامل در سازگاری زناشویی پرداخته شده است، این پژوهش در صدد پاسخ به این تاکنون 

 :سوال است که

 کند؟ می بینی پیش را متاهل دانشجویان سازگاری زناشویی میزان زندگی، به امید و معنوی آیا هوش

 روش 

جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قزوین در سال . همبستگی بود -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

به این صورت که از بین دانشکده های دانشگاه آزاد . روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. بود 1931-30تحصیلی 

ن متاهل آن کالسها انجام کالس انتخاب شد و پژوهش حاضر در بین دانشجویا 5قزوین، سه دانشکده انتخاب و از هر دانشکده 

، انتخاب گردد دینفر نمونه با 0/2-0 تمیهر آ یبرا یهمبستگ یدر پژوهش ها (2212) نیکال دگاهیبر اساس داز آنجایی که . شد

 67)پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شده بود  111انتخاب گردید که از این تعداد، ( مرد 12زن و  12)نفر  172حجم نمونه 

خام وارد  یسپس داده ها .سال بود 02تا  22مالک های ورود به پژوهش رضایت برای انجام پژوهش و سن بین  .(مرد 62زن و 

SPSS داده ها انجام شد یبر رو یینها لیو تحل هیشد و تجز. 

پژوهش بزارهایا  

 یم تمیآ 21 یساخته شده است، دارا( 2221) نگیک دیویپرسشنامه که توسط د نیا: پرسشنامه هوش معنوی (1

 ،یانتقاد یاست که شامل تفکر وجود اسیمق ریز 1 یدارا. شود یپر م کرتیل یا نهیگز 0 اسیباشد و براساس مق

و  باال ینمرات باال نشان دهنده هوش معنو. باشد یم یاریو گسترش حالت هوش یمتعال یآگاه ،یشخص یمعنا جادیا

از  ینفر 713 ینمونه  کیدر  یاکتشاف یعامل لیبا استفاده از تحل. باشد یدر شخص م یتیظرف نیوجود چن ای

. به دست آمد 11/2 فیتصن قیاز طر ییای، پا30/2کرونباخ  ی، آلفا2226دانشگاه ترنت کانادا در سال  انیدانشجو

و عامل  11/2وم ، عامل س16/2، عامل دوم 11/2اول  عامل: است ریها به قرار ز اسیکرونباخ خرده مق یآلفا نیهمچن

و  32/2کرونباخ  یآلفا ،یدییتا یعامل لیبا استفاده از روش تحل گرید یمطالعه  کیدر . به دست آمد 31/2چهارم 

 .به دست آمد 32/2 زیاستاندارد شده ن یآلفا

آن  یسیکه معادل انگل لریم یدواریپرسشنامه ام ای( MHS) لریم دیپرسشنامه ام: پرسشنامه امید به زندگی (2

Miller Hope Scale  سوال بود که  12 یدارا هیپرسشنامه اول. و پاورز ساخته شد لریم طستو 1311است در سال

موافق  اریتا بس( 1نمره )مخالف  اریاز بس کرتیل فیپرسشنامه در ط نیا. افتی شیسوال افزا 11به  یبعد یها در نسخه

 ردیبگ یشتریاست و هر چه فرد نمره ب 212حداکثر آن و  11حداقل نمره هر فرد . شود یم ینمره گذار( 0نمره )

جنبه از حالتهای امیدواری و درماندگی می باشد که 11این آزمون تشخیصی بوده و شامل  .است یشتریب دیام یدارا

 پاسخ.سواالت قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده اند

تنظیم (0:،بسیار موافق1:،موافق9:،بی تفاوت 2:،مخالف1:بسیارمخالف)درجه ایی0های این پرسشنامه در یک پیوستار

جمله از پرسشنامه میلراز ماده های  12.متغیر می باشد 212تا11در آزمون میلردامنه امتیازات کسب شده از.شده است

غالمی و )گذاری برعکس نمره میگیرند منفی تشکیل شده که این شماره ها در ارزشیابی و نمره 

به این ترتیب که . برای تعیین روایی این پرسشنامه از نمره سوال مالک استفاده کرد (1910)حسینی(.1911همکاران

نمره کل پرسشنامه با نمره سوال مالک همبسته شده است و مشخص گردید که بین این دو رابطه مثبت معناداری 

یایی پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ وتنصیف استفاده کردکه به ترتیب ضرایب آن برای تعیین پا.وجود دارد

ضرایب پایایی پرسشنامه امید به زندگی با استفاده از (1911غالمی و همکاران ،)همچنین در تحقیق .میباشد%13و32%

دکه بیانگر پایایی مطلوب میباش%31،%30روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب

 .پرسشنامه مذکور است

تهیه شد که برای جمع آوری اطالعات (1367)این پرسشنامه توسط گراهام اسپانیر: پرسشنامه سازگاری زناشویی (3

سوال برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی از نظر 92این مقیاس یک ابزار .مربوط به سازگاری زناشویی استفاده شد

میتوان با بدست آمدن .این ابزار برای دو هدف ساخته شده است .یا هر دونفری که باهم زندگی می کنندزن یا شوهر 
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کل نمرات ،از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد تحلیل عاملی نشان 

یت دونفری ،همبستگی دونفری ،توافق رضا:بعد از این قرارند1این.بعد رابطه را می سنجد1میدهدکه این مقیاس 

از همسانی درونی خوبی برخوردار %37پایایی این پرسشنامه،نمره ی کل مقیاس با آلفای کرونباخ.دونفری وابراز محبت

،توافق %11،همبستگی دونفری%31رضایت دونفری . همسانی درونی خرده مقیاس هابین خوب تا عالی است.است

% 31در این روش پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ پایایی این مقیاس(.1963ایی،ثن%)69و ابراز محبت%32دونفری

مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت .روایی این پرسشنامه،با روش های منطقی روایی محتوا چک شد.به دست آمد

این . ن دادهاستتمییز دادن زوج های متاهل و مطلقه در هر سوال ،روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشا

در (.1963ثنایی،)مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی الک واالس همبستگی دارد

این مقیاس باروش باز آزمایی وبا .توسط آموزگار و حسین نژادهنجاریابی شده است  1961ایران نیز این مقیاس در سال

اجراگردیدوبرای میزان همبستگی از روش (زن72مردو72)نفر زوج ها 122روز روی نمونه ای متشکل از 12فاصله 

،مقیاس رضایت %17ضریب همبستگی بین نمرات زوج ها طی دوبار اجرادرکل نمرات . گشتاوری پیرسون استفاده شد 

 .به دست آمده است%71،ومقیاس ابراز محبت%61،مقیاس همبستگی دونفری %71زناشویی
 رگرسیون ، ازاستنباطی بخش در و معیار انحراف و میانگین فراوانی، درصد، توصیفی، بخش ه ها، دربرای تجزیه و تحلیل یافت

 .استفاده شدچند متغیری و ضریب همبستگی پیرسون 

 یافته ها

 .میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ هریک متغیرهای پژوهش را نشان می دهد 1-1جدول 

  :  2جدول 

انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ ابعاد هوش معنوی، بهزیستی ذهنی، سازگاری زناشویی میانگین، 

 و امید به زندگی

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 121/2 10.21 79.62 (نمره کل)هوش معنوی

 111/2 1.60 17.72 تفکر وجودی انتقادی

 637/2 0.26 16.11 ایجاد معنای شخصی

 120/2 1.11 17.11 آگاهی متعالی

 172/2 1.23 19.10 گسترش حالت هوشیاری

 631/2 3.21 76.22 سازگاری زناشویی

 196/2 17.11 119.26 امید به زندگی

 

را نشان می دهد، همچنان که  عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش، ضرایب آلفای کرونباخ آنها 1جدول 

است، این موضوع بیانگر همسانی درونی قابل قبول  6/2مالحظه می شود، ضرایب آلفای کرونباخ همه متغیرهای پژوهش باالتر از 

 .ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد 2جدول . ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش حاضر است
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 ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش  :2جدول 

با  20/2و   21/2نشان می دهد، به استثنای گسترش حالت هوشیاری، دیگر ابعاد آن در سطح معناداری  2همچنان که جدول 

 .هر دو متغیر سازگاری زناشویی و امید به زندگی همبسته اند
 

 براساس هوش معنویرگرسیون چند متغیری در پیش بینی سازگاری زناشویی : 3جدول 

 b SE β t سطح معناداری 

 2.2221 11.171  9.260 00.171 مقدار ثابت

 2.11 1.726 2.171 2.229 2.927 تفکر وجودی انتقادی

 2.261 -1.122 -2.221 2.227 -2.962 ایجاد معنای شخصی

 2.221 9.029 2.127 2.211 2.671 آگاهی متعالی

 2.117 -2.291 -2.221 2.221 -2.216 گسترش حالت هوشیاری

221/2>P ،02/7(=119 ،1)F  191/2  adjR
2
و =

101/2R
2
=  

  

      

 بین هوش معنوی با میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. 

شد، مولفه آگاهی سازگاری زناشویی نشان می دهد، مولفه های هوش معنوی وارد معادله پیش بینی  9 همچنان که جدول   

(. p<  ،02/7( =119،1 )F 21/2) پیش بینی نمودسازگاری زناشویی را  21/2متعالی به صورت معناداری در سطح معناداری 

2)بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی های چند گانه 
R ) است 101/2برابر با .

بررسی . تبیین نموده استرا درصد از واریانس سازگاری زناشویی  1/10غیرهای پیش بین متاین موضوع نشان می دهد که 

سازگاری   21/2به صورت مثبت و  در سطح معناداری ( p<،127/2=β 21/2) ضرایب رگرسیون نشان داد که بعد آگاهی متعالی

 1 2 9 1 0 7 6 1 3 12 11 

هوش .1

نمره )معنوی

 (کل

تفکر وجودی .2

 انتقادی

ایجاد معنای .9

 شخصی

 آگاهی متعالی.1

گسترش حالت .0

 هوشیاری

سازگاری .6

 زناشویی

امید به .7

 زندگی

01/0> P
و   **

05/0> P
* 
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ری شد که بعد آگاهی متعالی به صورت مثبت بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول چنین نتیجه گی. را پیش بینی می کندزناشویی 

 .و معنادار، با سازگاری زناشویی رابطه دارد

 

 بین امید به زندگی با میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. 
 

 

 رگرسیون ساده در پیش بینی سازگاری زناشویی براساس امید به زندگی :4جدول 

 b SE β t سطح معناداری 

 2.2221 7.717  7.972 12.219 مقدار ثابت

 2.2221 9.317 2.91 2.211 2.161 امید به زندگی

221/2>P ،07/10(=117 ،1)F  232/2  adjR
2
237/2Rو =

2
=    

     

   

شد، امید به زندگی به سازگاری زناشویی نشان می دهد، متغیر امید به زندگی وارد معادله پیش بینی  1همچنان که جدول   

بررسی (. p<  ،07/10( =117،1 )F 21/2) پیش بینی نمودسازگاری زناشویی را  21/2صورت معناداری در سطح معناداری 

2)مجذور همبستگی بدست آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی 
R ) این موضوع نشان می دهد که . است 237/2برابر با

بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که امید به . تبیین نموده استرا درصد از واریانس سازگاری زناشویی  72/3متغیر پیش بین 

بدین ترتیب . را پیش بینی می کندسازگاری زناشویی   21/2به صورت مثبت و  در سطح معناداری ( p<،91/2=β 21/2) زندگی

 .دگی به صورت مثبت و معنادار، با سازگاری زناشویی رابطه دارددر آزمون فرضیه سوم چنین نتیجه گیری شد که امید به زن
 

 بحث و نتیجه گیری

تجزیه  .بود متاهل انیدر دانشجوزناشویی  یسازگار زانیبا مامید به زندگی  ،یهوش معنو نیرابطه بتعیین هدف پژوهش حاضر 

و تحلیل یافته ها در آزمون فرضیه اول نشان داد که بعد آگاهی متعالی به صورت مثبت و معنادار، با سازگاری زناشویی رابطه 

 .دارد

( 1932)، رقیبی، قره چاهی (2222)، فابریکاتور، هندل و فنضل (1913)یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش رجایی 

مطالعات پیشین نشان داد که هوش معنوی در زوج های در شرف طالق نسبت به زوج های سازگار کمتر نتایج . همسو می باشد

معنویت . به بیان دیگر، در این افراد توان تحمل تنیدگی ها و استرس و قدرت مقابله با سختی های زندگی کمتر است. است

ب که عقاید و اعمال مذهبی از لحاظ درون فردی، فرد را به این ترتی. نقش مهمی در رضایت و سازگاری زناشویی ایفا می کند

قادر می سازد که از جهت فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی خشم خود را کنترل کند و به او کمک کند تا مسئولیت اعمال خود 

درونی که بازتابی از ، بنابراین زندگی معنوی با اتکا به هسته ی (2212منزقی، شفیع آبادی، سودانی، ) درا در تعارض ها بپذیر

افرادی که از هوش معنوی باال . نگرش و نگاه فرد به دنیا و پیرامون است، سهم معناداری در پیش بینی سازگاری زناشویی دارد

برخوردارند، انعطاف پذیرند و درجه باالیی از هوشیاری نسبت به خود دارند و توانایی آنان برای رویارویی با مشکالت و حل 

 (.2227احمدی، فتحی آشتیانی، عرب نیا، )گی روزمره باال است و رضایت بیشتری از زندگی دارند مسئله زند

. چنین نتیجه گیری شد که امید به زندگی به صورت مثبت و معنادار، با سازگاری زناشویی رابطه دارددر آزمون فرضیه دوم     

، (1932)، خوشخرام و گلزاری (1939)یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های رضوی نعمت اللهی و مهرابی گوهری 

. ابر رویدادهای مهم زندگی دچار ناامیدی و افسردگی می شودکسی که از سالمت روانی برخوردار نباشد، در بر. همسو می باشد

می توان گفت که این دو الزم و ملزوم یکدیگرند و تا انسان امیدوار نباشد، موقعیت های مثبت یا منفی زندگی را که نیاز به 

خویش می پندارد و قدرت رویدادهای منفی را تهدیدی برای امنیت و آرامش . سازگاری و تطابق دارد، نمی تواند ایجاد کند

امیدواری . تحمل در موقعیت های مهم و ناراحت کننده زندگی او را از پای در می آورد و روال طبیعی زندگی را مختل می سازد

موجب پرورش دیدی خوش بینانه نسبت به زندگی می شود و فشار زا بودن وضع را کاهش می دهد و به زندگی معنا و هدف می 
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دارای شخصیت امیدوار است، عقیده دارد که تجربیات حوادث، قابل کنترل و پیش بینی هستند و با تقویت فردی که . بخشد

انعطاف پذیری و پذیرا بودن حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ، خود را هماهنگ کرده و به گونه ای مطلوب آنها را مورد 

سترس و هیجان ها وجود دارد که در افراد با امید باال، استرس ها همچنین یک ارتباط پویا بین امید و ا. ارزشیابی قرار می دهد

تقلیل می یابد و آنها به گونه ی موثر تری از مشکالت و تاثیرات هیجانی بهبود می یابند و در نتیجه رضایت آنها از زندگی و 

 . زندگی زناشویی افزایش می یابد

سشنامه ها و محدود کردن پژوهش به جامعه دانشجویان اشاره از محدودیت های پژوهش می توان به خودگزارشی بودن پر

 یمثبت بر مولفه ها ریکه تاث ییتوجه به آموزش مهارت ها: با توجه به یافته های پژوهش می توان پیشنهاد داد که . داشت

از  یریشگیپ ی نهیو دانشگاه در زم رستانیتواند در سطوح دب یداشته باشد، مو سازگاری زناشویی  یبه زندگ دیام ،یهوش معنو

قابل بحث در ارتقاء  دمجرد و متاهل از جمله موار انیجوان و دانشجو یآموزش زوج ها. ردیخانواده مد نظر قرار گ یها بیآس

  .باشند یپژوهش حاضر م یرهایسطوح متغ
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