
111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

113 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 سی نقش پیش بینی کنندگی تمایز خود و حمایت اجتماعی ادراک شده برربر

 رضایت زناشویی زنان متاهل 

 

 *دکتر مهدی شاه نظری  ،نصیره مقدم فر

 
 

 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهرانارشد، روانکارشناسی

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دکتری تخصصی روانشناسی،

 
 

 

اج یک رویداد چالش برانگیز است و به نظر  می رسد شادی، ثبات و رضایت از ازدواج به زوجین بستگی ازدو چکیده:

سی نقش پیش بینی کنندگی تمایز خود و حمایت اجتماعی ادراک شده بر رضایت ربرهدف پژوهشی حاضردارد. 

زنان  کلیه را پژوهش این یآمار جامعه .ی همبستگی استهاپژوهش. روش، از نوع می باشد زناشویی زنان متاهل

 666است که از بین آنها 59ماهه دوم سال  6شهرداری شهر تهران در  1ی های سالمت منطقهمراجعه کننده به خانه

ی انتخاب شدند. و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های مقیاس زوجی انریچ، اخوشهنفر با روش نمونه گیری 

( و پرسشنامه حمایت YSQ SF فرم کوتاه ) –، پرسشنامه طرحواره یانگ (DSIخود ) یافتگی زیتما پرسشنامه

 یهمبستگ بیضر استفاده از روش آزمون با داده ها ( پاسخ دهند.1551همکاران )اجتماعی ادراک شده زیمت و 

های سبین کلیه زیر مقیادر مجموع  که است آن از حاکی نتایج .ندشد بررسی و روش رگرسیون گام به گام رسونیپ

های رضایت زناشویی در زنان رابطه معنی داری وجود متغیرهای تمایزخود، حمایت اجتماعی ادراک شده با مولفه

ها نشان همچنین تحلیل داده ، رضایت زناشویی با منابع دیگران.حل تعارض و ارتباطاتبجز تحریف آرمانی با  دارد

و  دهدین قرار مییل متغیر رضایت زناشویی را مورد تبدرصد از واریانس ک 1/1داد که شاخص تمایز خود حدود 

با  .دهدین قرار مییدرصد از واریانس کل متغیر رضایت زناشویی را مورد تب 1/7شاخص حمایت اجتماعی حدود 

تمایز یافتگی به این معنا که افراد خانواده یاد بگیرند بین کارکرد توجه به نتایج تحقیق می توان با آموزش مفهوم 

و هم زمان یاد دهی  کنندالنی و احساسی خود تمایز قائل شوند و نیز کارکرد خود را از اعضای خانواده تفکیک عق

شیوه ی درست حمایت اجتماعی در بستر خانواده میزان رضایت زناشویی را باال برد و کارکرد خانواده را بهبود 

 بخشید. 

 ، رضایت زناشوییتمایز خود، حمایت اجتماعی ادراک شده واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و سبب پیدایش همکاری، همدردی، یگانگی، عالقه و  استازدواج و رابطه زناشویی، منبع حمایت، صمیمیت و لذت انسان 

به تحقق پیوستن اهداف ازدواج پس از برقراری (. 6009، 3، فالوی6، نیک گابین1شد )بات پذیری نسبت به خانواده خواهد ولیتئمس

و خالف این امر، اختالف زناشویی و در نهایت نارضایتی از ازدواج  شودیموجب احساس رضایت و خوشبختی فرد م رابطه زناشویی،

 ،ترین عوامل بهداشت روانی در اجتماع دانست که اگر با مشکل روبرو شودیکی از مهم توانیرا به همراه خواهد داشت. ازدواج را م

نفی و ماندگار آن نظیر افسردگی و اضطراب و دیگر اختالالت روانی نتیجه این بهداشت روانی حاصل نخواهد شد و اثرات م

ترین پیوند انسانی است. در این پیوند ابعاد زیستی، ازدواج مطلوب (.6006، 9دفرین و 4نارضایتی زناشویی خواهد بود )اولسن

تواند ضامن سالمت رابطه و حفظ میعاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد و همسانی در این پدیده 

ی یکی از پیامدهای آن است. فرزندان در خانواده فرزندپرورانجامد و شود. ازدواج به ایجاد خانواده می بخش لذتزناشویی زندگی

ارلسون (. ک1314شوند تا مردان و زنان جامعه فردا را تشکیل دهند )پوردهقان، گیرند و اجتماعی میکنند، شخصیت میرشد می

گونه تعریف کرده است: ازدواج فرایندی است که کنش متقابل بین در اثرخود به نام انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج، ازدواج را این

اند، را اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود بر پا داشتهدو فرد، یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده

ند. کلودی استروس معتقد است که ازدواج برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش کایجاد می

گونه تعریف کرده است: رضایت، خوشی برآمده از دائرةالمعارف فلسفه و روانشناسی رضایت را این (.1316جنسی است )ساروخانی، 

رضاء برخی از تمایالت خاص پیوند خورده است. از آنجا که رضایت همراه با ا معموالًآگاهی به یک وضعیت راحت است که 

خوشایندی است، لذا خوشایندی ممکن است به رضایت تبدیل شود. افراد رضایت را در فکر کردن بر وضعیتی که در وهله اول از 

شود. خوشایندی فاوت قائل میاین تعریف بین رضایت و خوشایندی ت. آورندشود به دست میخوشایندی برای آنها حاصل می

و رضایت از ارزیابی منطقی درباره حالت خوشایندی ایجاد  دیآیمی نهاده شده در انسان به وجود ازهاینحالتی است که از ارضاء 

 آید. به عبارت دیگر رضایت ازهای متقابل اجتماعی و بروز حاالت روانی افراد نسبت به یکدیگر به دست میو در کنش گرددیم

رضایت زناشویی  (.1379گردد )مهدوی، تعادل بین حاالت خوشایند کننده احساس و کند و کاو های عقالنی در افراد ایجاد می
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 1551و ماکرجی،  هانیسحالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند )

( معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود 1574(. وینچ و همکاران )1316اران، به نقل از میر احمدی زاده و همک

گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می

که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی،  کند( بیان می1515) سیآلوضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین 

(. 1373گیرند )سلیمانیان، را در نظر می ازدواجشانهای رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه

در رابطه ( ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکالت موجود 1375به نقل از ثنایی،  1556هادسن )مطابق با نظر 

ی سالم، کمک به اعضاء خود برای تمایز یافتگی است. به خانوادههای یژگیویکی از  منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنهاست.

این معنا که افراد خانواده یاد بگیرند بین کارکرد عقالنی و احساسی خود تمایز قائل شوند و نیز کارکرد خود را از اعضای خانواده 

یک شاخص کلیدی عملکرد خانواده است. به اعتقاد  ،تمایز اعضای خانواده(. 1311، به نقل از غفاری، 6006، 6سلمکنند )تفکیک 

و بوئن  1تجربه اضطراب مزمن توسط اعضای خانواده است. کر ،پیامد عمده سطح پایین تمایزیافتگی (6004)و همکاران  7میلر

افزایش یابد به همان اندازه سطح تمایزیافتگی  5که هر اندازه اضطراب مزمنبر این باورند ( 6004)و همکاران  میلر و (1511)

مبتنی بر این است که چطور خانوادة اصلی  اضطرابواکنش افراد به این  ( شدت6007) 11و یونگ 10. به اعتقاد النگابدییکاهش م

فرهنگی فرد به طور  یهاستمیر خانواده یا س. بنابراین گرچه اضطراب ممکن است مطابق با ساختادهدیاضطراب را انتقال م ،فرد

 .متفاوتی نمود پیدا کند، با این وصف پدیدة مشابهی برای همگان است

 16در برابر رفتار دیگران واکنش عااطفی  نایافته زیر مشخص کرد: افراد تمایز هایویژگیافراد تمایز یافته و تمایز نایافته را با  توانمی

. در مقابل افراد تمایز یافتاه ممکان اسات    کنندمیرا صرف تجربه، بیان و تشدید عواطفشان  شانرژیان، بخش عمدة دهندمینشان 

و واکنش این دسته از افراد کنتارل شاده اساتم زماانی کاه       روندنمیعواطف شدیدی را تجربه کنند، اما توسط این عواطف تحلیل 

م در حالی که افاراد  گیرندمیفراد تمایز نایافته از دیگران فاصله عاطفی زا باشد، ا درونی یا تعامالت بین فردی بسیار تنش هایتجربه

که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند. این گونه افراد از هویتی محکام برخوردارنادم افاراد     کنندنمیتمایز یافته ضرورتی احساس 
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قادرناد   اناد، یافتهر حالی که افرادی که به خوبی تمایز م دشوندمیتمایز نایافته روی هم رفته در روابط صمیمانه با دیگران مستحیل 

. افراد تمایز نایافته از نظر عاطفی به دیگران یابدمینمود  " 13موضع من " تمایز در توانایی ابراز. حفظ کنند را شانشدهخود تعریف 

یز یافته ذاتاً خود رهبرند، افکاار و احساساات   برای خودشان فکر، احساس و عمل کنندم اما افراد تما توانندمی، به دشواری اندوابسته

. (6000م اساکورون، 6000)توایساون و فریدلنادر،   ندارناد خاص خودشان را دارند، و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگاران  

)بعاد باین    19فیو گسلش عاط 14واکنش عاطفی، موضع من )بعد درون روانی( و آمیختگی با دیگران :بنابراین با توجه به چهار عامل

 د.تمییز دا توانمیفردی( افراد تمایز یافته و تمایز نایافته را 

که در  کندیظرفیتی برای خودتنظیمی در فرد ایجاد م ،در بعد درون روانی، تمایز خود (6003) و همکاران اسکورون بر اساس نظر

یز توانایی برای دستیابی به هویتی محکم و قوی و بیان فکری از فرایندهای عاطفی و ن فرایندهایطی آن فرد را قادر به جداسازی 

تر هستند در رابطه نزدیک و صمیمانه احساس  . در بعد بین فردی، افرادی که تمایز یافتهکندیفردی م یهادگاهیآزادانه افکار و د

 .ابدییکاهش م، از این رو نیازی به کنترل اضطراب از طریق آمیختگی یا گسلش عاطفی در روابط کنندیآرامش م

یاک شابکه    احساس ارزشمند بودن به فرد داده و بخشی از (شده توسط دیگران یعنی منابع فراهم) 16حمایت اجتماعی ادراک شده

. حمایت اجتمااعی باه میازان    آوردیرا برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با ارزش فراهم م ییهااجتماعی است که فرصت

حمایت اجتمااعی   (.6006، 17همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است )سارافینو برخوردی از محبت،

های مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد و به عنوان یاک  ادراک شده بر وضعیت جسمی، روانی، رضایت از زندگی و جنبه

رایط استرس زای زندگی شناخته شده است. در مطالعات موجود در ایان زمیناه،   عامل تعدیل کننده مؤثر در مقابله و سازگاری با ش

گیارد. در حمایات اجتمااعی    مورد مطالعه قرار مای  15و ادراک شده 11حمایت اجتماعی به دو صورت حمایت اجتماعی دریافت شده

هاای فارد از در   راک شده، ارزیابیهای کسب شده توسط فرد مورد تأکید است و در حمایت اجتماعی اددریافت شده، میزان حمایت

(. مفهوم حمایات اجتمااعی ادراک شاده باه     1315شود )گالکت، ها در مواقع ضروری و مورد نیاز بررسی میدسترس بودن حمایت

ا حمایت از دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از روابطش اشاره دارد. نظریه پردازان این حوزه بر این باورند کاه تماام روابطای کاه فارد با      
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ها را باه عناوان یاک منباع در دساترس و مناساب بارای رفاع         شودم مگر اینکه فرد آندیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی

 باه  مختلاف  تجربای  شواهد پژوهشی، ادبیات در(. 6003، 64و ترگرودیک 63، مورای66، انس61، کاکس60نیازهایش ارزیابی کند )کالرا

 بهزیساتی  و روانی سالمت ویژه به سالمت به وابسته زندگی کیفیت بینی پیش در جتماعیا حمایت بالمنازع اهمیت از با ثباتی طور

 (.1356م نقل از مظفری،1559ولس، و هایس شربانی،) اندکرده حمایت هیجانی

 هعالقا  ماورد  آنهاا  کاه  رساند یما  بااور  به این افراد که داندیم اطالعاتی عنوان به را اجتماعی ادراک شده حمایت( 1576) 69کوب

 و دوستان و خانواده اعضای توجه و مساعدت و محبت از برخوردار و هستند ارزشمند و احترام قابل داشتنی، دوست و بوده اطرافیان

 .باشندیم سهیم جانبه دو ارتباطی شبکه یک در طرفی از و دارند قرار افراد سایر

وصیه بهداشتی، حمایت عاطفی از سوی دیگرانی که فرد مالی، طرح یا ت یهاحمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطالعات، کمک

مانناد همسار، بساتگان و     روندیشمار م و بخشی از شبکه اجتماعی فرد به شوندیبه آنها عالقمند است و یا برایش ارزشمند تلقی م

رق مختلفای تعریاف   حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که به اشاکال و طا  (. 6003، 66)تایلور نیز تماس با نهادهای مذهبی

آن را به عنوان یک منبع فراهم شده توسط دیگران، به عنوان امکاناتی برای مقابله با استرس، یا یاک   توانیشده است برای مثال، م

های روابط اجتمااعی اسات و   ترین شکلحمایت اجتماعی یکی از مهم (.61،6004و شوارتزر 67از منابع تعریف نمود )شولتز یامبادله

تواند متفاوت باشاد.  به آن با توجه به سن، جنس، شخصیت و حتی فرهنگ می نیازری از آن و ادراک و تصور آن، همچنین برخوردا

های دیگر آن اثارات  هایی از حمایت، اهمیت پیدا کنند و نسبت به جنبهاز طرف دیگر در هر مرحله از زندگی نیز ممکن است جنبه

و کودکی، حمایت خانوادگی از اهمیت زیادی برخوردار باوده و در مقایساه باا ساایر مناابع       بیشتری داشته باشند. در دوران نوزادی

(. حمایات اجتمااعی   1351کند )ابوالقاسمی، تقی پور و نریمانی، تری در حفظ امنیت جسمانی و روانی بازی میحمایتی، نقش مهم

ی افراد عمده از قبیل اعضای خانواده، دوساتان، همکااران،   هاغلب به طور معمول، به اعمال انجام شده برای یک فرد آشفته به وسیل

                                                           
20 -Clara 

21 -Cox 

22 -Enns 

23 -Murray 

24 -Torgruudic 
25 -Cobb 

26 -Taylor 

27 -Schulz 

28 -Schwartzberg 
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کماک  »و « 30هیجاانی  -کماک اجتمااعی  »، «65کماک ابازاری  »شاود. ایان اعماال معماوالً     خویشاوندان و همساایگان اطاالق مای   

را بارای انجاام    شود که فارد ی دیگران اطالق میشود. کمک ابزاری به اعمال یا مواد فراهم شده به وسیلهرا شامل می« 31اطالعاتی

(. منابع حمایت اجتماعی بسیار متناوع  1356سازد )حریریان، آقاجانلو و غفوری فرد، های مربوط به نقش معمولی قادر میمسئولیت

منابع از قبیل گروه همساالن، دوستان،  و گوناگون است. محیط خانواده به عنوان محل کسب اولین تجارب حمایت اجتماعی و دیگر

گیرند. به طور کلی تماام افارادی   همسایگان، مغازه دار محله، معلم، همکاران، و سایرین در این طیف گسترده قرار می خویشاوندان،

دهند، باه عناوان مناابع حماایتی     پذیرند و برای رفع مشکالتش وی را یاری رسانده و مورد حمایت قرار میای میکه فرد را به گونه

ل دوستان و همسایگان به طور غیر رسمی و برخی دیگر مانناد مؤسساات مشااوره و بهداشات     مطرح هستند. برخی از این منابع مث

کنند. طبعااً هرچاه تعاداد ایان مناابع      روانی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شکل رسمی و تخصصی حمایت خود را عرضه می

هاای باالقوه روشانتر و    ذهان فارد در ماورد مسااعدت     شود افزایش یابد و نیز هرچههایی که به فرد ارائه میحمایتی و میزان کمک

(. علیرغم اینکه جنسیت 1356تر باشد، توانایی وی در رویارویی با مشکالت و اعتماد به نفس او بیشتر خواهد شد )مظفری، مطمئن

هاای  بینی کننده تفاوتهای مطالعات مختلف درباره نقش پیش تاثیرات مهمی بر تعامالت اجتماعی وابسته به حمایت دارد اما یافته

باشد. متیود، ایبانز، بتن کارت، ماریرو و کاربالرا جنسیتی بر سطوح حمایت اجتماعی در دو جنس به اندازه کافی صریح و قطعی نمی

های جنسیتی را در ساختار حمایت اجتماعی ادراک شاده گروهای از زناان و ماردان مطالعاه کردناد. نتیجاه        ( نقش تفاوت6003)

ختاری حمایت اجتماعی ادراک شده در دو جنس نشان داد که برای زنان مفهوم حمایات اجتمااعی دارای یاک سااختار     مقایسه سا

های جنسیتی در رفتار بین فردی و روابط باین فاردی در   تک عاملی و برای مردان دارای یک ساختار دو عاملی بود. مشاهده تفاوت

و مردان در انتخاب شیوه ترجیحی خود برای مشارکت در رواباط باا دیگاران     ی آن است که زنانسراسر چرخه زندگی نشان دهنده

متفاوتند. فرایند اجتماعی شدن در دو جنس با یکدیگر متفاوت است. برای مردان فرایند اجتماعی شدن اغلب با عدم تاکید بر بیاان  

یند با تاکید بر بیانگری کالمی و با تمرکز بر گرمای و  احساسات و با تمرکز بر استقالل، اتکا به خود و خودکفایی و برای زنان این فرا

 (.1356م نقل از مظفری، 6003شود )متیود و همکاران،تالش برای برقراری و حفظ روابط صمیمانه مشخص می

)به خصوص تمایز خود و با توجه به آنچه در باال اشاره شد، توجه به شناسایی و تعیین سهم عوامل پیشایند رضایت زناشویی 

 حاضر لذا سوال اصلی مطالعه ،ی مسائل زناشویی و خانوادگی استاز الویت های پژوهش در حوزهاجتماعی ادراک شده( حمایت 

 نقش پیش بینی کنندگی دارد؟ عبارت است ازم آیا تمایز خود و حمایت اجتماعی ادراک شده بر رضایت زناشویی زنان متاهل

                                                           
29 - Instrumental Aid 
30 - Socioemotional Aid 
31 - Informational Aid 
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 روش:

تمایز خود و حمایت اجتماعی ادراک شده، پیش بینی کند،  رضایت زناشویی را بر اساس داشت پژوهش حاضر به جهت اینکه قصد

 1ی های سالمت منطقهزنان مراجعه کننده به خانه کلیه را پژوهش این آماری جامعه .ی همبستگی استهاپژوهشاز نوع 

اسب برای جمع آوری اطالعات، از روش نمونه ی منانمونهبه منظور اخذ  .تشکیل داد 59ماهه دوم سال  6شهرداری شهر تهران در 

خانه سالمت(، تهیه،  15)شهر تهران  1ی منطقهی سالمت هاخانهی استفاده شدم بدین صورت که ابتدا لیست تمامی اخوشهگیری 

(. در ادامه و امامزاده قاسم کاشانک ی سالمت به صورت تصادفی از بین آنها انتخاب شد )محمودیه، نیاوران، حکمت،خانه 9سپس 

ی سالمت انتخاب شده، پس از کسب رضایت آگاهانه از مراجعین، نسبت به تکمیل هاخانهبه صورت تصادفی از بین مراجعین به 

نفر( از آنها دارای  155)%11نفر بودند که  647تعداد کل افراد نمونه پژوهش حاضر شامل  ی پژوهش اقدام شد.هاپرسشنامه

 99)%66.3سال،  40تا  31نفر(،  101)%40.5 سال، 30تا  60 هایآزمودننفر( از  45)%15.1همچنین  تحصیالت دانشگاهی بودند. 

 سال سن داشتند 91باالی  هایآزمودننفر( از  46)%17 سال و 90تا  41نفر(، 

 ابزار اندازه گیری:

 مقیاس زوجی انریچ:

 به نسبت این مقیاس که معتقدند واند کرده استفاده وییزناش رضایت بررسی برای پرسشنامه، این از( 1515) 33السون و 36فورز

 با ملی تحقیق در تصادفی گیری از نمونه استفاده ( با1515السون ) و فورز استم حساس دیآیم بوجود خانواده در که تغییراتی

 هر. شد قائل تمایز اخرسندن و خرسند زوجین بین 19-59%با دقت توانیم پرسشنامه این از استفاده با که دادند نشان زوج 9035

 زناشویی، رابطه یک درون در هانهیزم این ارزیابی. است مهم یهانهیزم از یکی با در ارتباط پرسشنامه، این موضوعات از یک

 ینهمچن ابزار این .نماید مشخص را آنها تقویت و نیرومندی یهانهیزم تواندیم یا کند، توصیف راها زوج بالقوه مشکالت تواندیم

 خود زناشویی رابطه تقویت دنبال به زناشویی و مشاوره جستجوی در که ییهازوج برای تشخیصی ابزار یک عنوان به تواندیم

                                                           
32 -Fowers 

33 -Olson 
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جمله  از تحقیق ابزار یک عنوان به تواندیم باشدکه می مقیاسخرده  4 شامل ماده و 39مقیاس دارای  این .شود استفاده هستند،

 :است زیر شرح به پرسشنامه این یهااسیمقگردد.  استفاده تعارض حل و ارتباطات، رضایت،

 ( اقتباس شده است.1567ادموند ) زناشویی رسوم و آیین با توافق شده اصالح پرسشنامه از مقیاس، این سئواالت :آرمانی تحریف

 نشان باال نمره. کندیم یگیر اندازه پسندیده اجتماعی رفتارهای اساس بر سئواالت به پاسخ در را زوجین گرایش مقیاس، این

 .است زناشویی رابطه درباره بینانه واقع غیر رابطه دهنده

 حل زناشویی، ارتباط موضوعات شخصیتی،: شامل زناشویی رابطهجنبه  10 با افراد انطباق و رضایت مقیاس، این :زناشویی رضایت

 جهت و طلبی مساوات یهانقش دوستان، و اقوام فرزندان، ازدواج و جنسی، روابط فراغت، اوقات یهاتیفعال مالی، مدیریت تعارض،

 احساسات، مقیاس، این :ارتباطات .است باال زناشویی رضایت دهنده نشان نمره باال. کندیم گیری اندازه را مذهبی گیری

 و شوهر و زن آگاهی دهنده نشان باال، نمره. سنجدیم را روابط زناشویی چگونگی و میزان به نسبت شخص اعتقادات و ،هانگرش

 این :تعارض حل .است ارتباط از رضایت فقدان دهنده نشان پایین، نمره و. است در روابطشان ارتباط نوع و سطح از رضایت

 و جر به دادن پایان در را زوجین یهاروشنیز  و تعارض حل یا آوردن بوجود در را همسر اعتقادات و احساسات ،هانگرش مقیاس،

 نمره و است زناشویی روابط در موجود تعارضات درباره گرایانه ی واقعهانگرش دهنده نشان باال، نمره. کندیم یارزیاب ،هابحث

 سال در السون امی و السون دیوید توسط اینریچ زوجی پرسشنامه است. تعارضات حل از شیوه رضایت عدم دهنده نشان پایین،

 و تعارض، حل ارتباط، زناشویی، رضایت مقیاسهای خرده برای پرسشنامه آلفای ضریب .شد اجرامتأهل  زوج 69901 روی 6000

به ترتیب:  آزمون خرده هر برای پرسشنامه بازآزمایی اعتبار و 0.13و  0.14، 0.10، 0.16است:  قرار این از به ترتیب آرمانی تحریف

 ترتیب به (نفر 730) زوج 369 تعداد ( با1315) پژوهش آسوده در پرسشنامه آلفای است و ضریب بوده 0.56 0.50و  ،0.11، 0.16

 آمد. به دست 0.77و  0.66، 0.71، 0.61 با برابر
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 :34خود یافتگی زیپرسشنامه تما

ساخته شده است که  1551در سال  36دلندریو فر 39اسکورون توسطبوده و  تمیآ 49 ی( داراDSIخود ) یافتگی زیتما پرسشنامه

 یادرجه 6 کرتیل فیاست و در ط گرانیبا د یختگیآمو هم یعاطف زیمن، گر گاهیجا ،یعاطف یریپذواکنش اسیخرده مق 4شامل 

با  یطیاست که فرد به محرک مح یاماده( بازتاب دهنده درجه 11) یعاطف یریپذواکنش اسی. خرده مقشودیپاسخ داده م

واضح حس  فی( که در کنار تعرتمیآ 11ن )م گاهیجا اسِی. خرده مقدهدیپاسخ م یعاطف یریرپذییبا تغ ایاز حد  شیب تیحساس

 اسی. خرده مقکندیخود است، مشخص م دیکه فرد مجبور به انجام خالف عقا یرا در زمان یشخص دیبه عقا یوفادار زانیخود، م

است.  گرانیاز حد در ارتباط با د شیب یریپذبیو احساس آس متی( نشان دهنده احساس ترس از صمتمیآ 16) یعاطف زیگر

 جیاست. نتا گرانیبا د یاز حد عاطف شیدر روابط ب یری(، نشان دهنده درگتمیآ 5) گرانیبا د یختگیهم آم اسینجام خرده مقسرا

 0.11 یکل یافتگی زیتما یکرونباخ محاسبه شده برا یپرسش نامه نشان داده است. آلفا نیا برایرا  الییبا ییاعتبار و روا ،قاتیتحق

و در  0.11کرونباخ  یآلفا بیضر( 1314) انیدر پژوهش اسک است. 0.70و  0.60، 0.79، 0.63 بیرتبه ت هااسیخرده مق یو برا

به  0.50 عیو رف یخزائ قیو در تحق 0.77در پژوهش استوار  بیضر نیبوده است. هم 0.11 ییازآزمابه روش ب ییبایپژوهش شک

 .دهدیپرسش نامه را نشان م نیا الیبا ییایدست آمد که پا

 (.8991همکاران )ه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و پرسشنام

خرده مقیاس است که بر اساس  3سؤال و  16است مشتمل بر ( 1551) 39فارلیو  ، زیمت31داهلم ،37این مقیاس که ساخته زیمت

 ده شامل سؤاالتخرده مقیاس خانوا .گرددیگذاری م و از کامالً مخالف تا کامالً موافق نمره یادرجه 9طیف لیکرت  گذارینمره 

رابطه ( 1316) یاست. افشار (10-9-6-1) و اشخاص مهم شامل سؤاالت (16-5-7-6) دوستان شامل سؤاالت(، 3-4-1-11)

دهنده روایی همگرا و  آن با رضایت از زندگی به دست آورد که نشان یهااسیمثبت و معناداری میان نمرات این مقیاس و خرده مق

                                                           
34 -Differentiation of Self Inventory (DSI) 

35 -Skorown 

36 -Friedlander 

37 -Zimet 

38 -Dahlem 

39 -Farley 
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نمونه مورد بررسی، همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خانواده، دوستان و  دراست.  واگرای این مقیاس

. حداقل نمره دیآیمحاسبه شد. نمره کل مقیاس از جمع نمرات سؤاالت بدست م 0.17و  0.50،0.56شخص مهم به ترتیب 

ادراک باالی حمایت اجتماعی است )به نقل از کرمانی، دهنده  کسب نمره باال نشان .خواهد بود 60و حداکثر آن  16 هایآزمودن

1311.) 

 ها:یافته

 ها در متغیر رضات زناشوییهای توصیفی نمره آزمودنی: شاخص1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه ابعاد متغیر

 

 

 رضایت زناشویی

 4.38 46.64 34 86 رضایت زناشویی

 6.64 46.76 39 86 ارتباطات

عارضحل ت  83 31 46.68 6.39 

 4.81 83.39 46 6 تحریف آرمانی

 84.49 98.18 889 66 نمره کل

 

 تمایز یافتگی خود

.66 3.31 6 4 واکنش پذیری عاطفی  

.66 3.66 6 4 جایگاه من  

.73 3.48 6 4 گریز عاطفی  

حمایت اجتماعی ادراک 

 شده

 4.6 3.66 84 4 خانواده

 3.1 84.84 46 6 دوستان

 3.8 84.98 46 6 دیگران مهم

 

(، 69.64 ± 4.31رضایت زناشویی در افراد گروه در ابعاد رضایت زناشویی  ) متغیرهای بر اساس نتایج به دست آمده میانگین مولفه

 14.65( و نمره کل رضایت زناشویی )13.35 ± 4.11(، تحریف آرمانی )66.01 ± 9.35(، حل تعارض )66.79 ± 9.96ارتباطات )

که میانگین  نشان دهنده این استچهار زیر مقیاس تمایز یافتگی خود  در هایآزمودنی نمرهمیانگین و انحراف معیار و (  51.11 ±

( و مولفه هم 3.41 ± 0.73(، گریز عاطفی )3.96 ± 0.66(، جایگاه من )3.31 ± 0.96و انحراف معیار بعد واکنش پذیری عاطفی )
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در  حمایت اجتماعی ادراک شدهمیانگین و انحراف معیار  همچنینو  ه استبدست آمد (3.15 ± 0.66آمیختگی با دیگران نیز )

 .ه است( بدست آمد14.51 ± 3.1( و بعد دیگران مهم نیز )14.14 ± 3.1(، دوستان )3.99 ± 6.0مقیاس بعد خانواده )

 

 

 خطی چند گانه متغیرهای پیش بین : آزمون بررسی هم4شمارهجدول 

 
VIF 

 اطاتارتب
انزوای 

 اجتماعی

منابع 

 خانواده

واکنش 

پذیری 

 هیجانی

منابع 

 دوستان

های شاخص

 وضعیت

های ارزش

 ویژه

8.66 66.  .66 .66 66.  66.  8.66 83.87 

8.66 68.  .66 64.  .66 64.  7.67 43.  

8.66 .66 84.  .66 .66 .66 86.64 83.  

8.66 .63 .66 .66 .66 .66 88.68 .86 

8.66 .68 67.  .66 .66 .66 84.14 61.  

8.63 .66 36.  .66 .66 .66 84.66 66.  

8.66 64.  .66 68.  64.  .66 86.47 64.  

8.64 68.  68.  66.  64.  64.  87.34 64.  

8.81 38.  86.  63.  .66 68.  89.91 63.  

8.66 64.  86.  64.  .66 66.  44.81 64.  

8.64 64.  66.  63.  64.  68.  43.79 64.  

8.64 36.  64.  .66 64.  64.  46.74 64.  
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8.66 .66 69.  74.  .66 16.  34.74 68.  

8.64 81.  88.  86.  37.  68.  47.66 66.  

 

های ویژهم شاخص وضعیت و نسبت واریانس، های ارزشنیز قابل مشاهده است، در بررسی شاخص 6همانطور که در جدول شماره 

 توانیماست. لذا  6نیز برای هریک از ابعاد کمتر از   VIFگردد. شاخص اعداد بزرگ در تحلیل متغیرهای پیش بین مشاهده نمی

 .ی پیش بین وارد شده در مدل هم خطی چند گانه وجود نداردرهایمتغگیری کرد که بین چنین نتیجه

 

 

 : آزمون نرمال بودن 3جدول شماره 

P Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 رضایت زناشویی 866.16 44.49 8.86 .87

 هم آمیختگی با دیگران 3.89 .66 8.66 .46

 گریز عاطفی 3.46 .73 8.61 .84

 جایگاه من 3.66 .66 8.63 .86

 واکنش پذیری عاطفی 3.37 .66 8.66 .44

 دیگران مهم 86.66 3.64 8.48 .69

 دوستان 84.87 3.34 8.66 .84

 خانواده 86.94 4.64 8.69 .86
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ز متغیرها و بر اساس نتایج به دست آمده از متغیرها با توجه به اینکه مقدار آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنف، در هیچکدام ا

های مورد بررسی از شرایط نرمال بودن بر توان نتیجه گرفت که داده/. معنادار نیست، لذا می09های انها در سطح زیر مقیاس

 .های پارامتریک رگرسیون چندگانه آماده استخوردار هستند و شرابط برای استفاده از آزمون

 ضایت زناشوییتمایز خود و ر: ماتریس همبستگی رابطه بین 4جدول 

 متغیرها
همجوشی 

 با دیگران

جایگاه 

 من

پذیری واکنش

 هیجانی

گریز 

 عاطفی

تحریف 

 آرمانی
 ارتباطات حل تعارض

رضایت 

 زناشویی

همجوشی 

 با دیگران
8        

       8 **68.- جایگاه من

واکنش 

پذیری 

 هیجانی

.69** -.61** 8      

گریز 

 هیجانی
.61** .64** .69** 8     

ریف تح

 آرمانی
.66 -.38 .66 -.88 8    

   8 66.- **41. **36. **34. *84. حل تعارض

  8 **69. 68. **48. **36. **44. **64. ارتباطات

رضایت 

 زناشویی
.34** .81** .89** .84 .48** .64** .67** 8 

 /.01** معناداری در سطح               
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 /.09* معناداری در سطح               

های حل تعارض، ارتباطات و رضایت زناشویی مقیاس رضایت در رابطه بین مولفه rچون مقدار  4شمارههای جدول با توجه به  داده

/. معنادار است، بنابراین 01/. و  09های همجوشی با دیگران، جایگاه من، واکنش پذیری هیجانی و گریز در سطح  زناشویی با مولفه

وجود رابطه بین دو متغیر( رد و فرض تحقیق ) مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر( تایید می گردد. به فرض صفر ) مبنی بر عدم 

های تمایز خود رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم  های رضایت زناشویی با زیر مقیاسبرخی از زیر مقیاس عبارت دیگر بین

 .ود و بالعکسشمیزان تمایز خود افراد نمونه افزوده می وجود دارد و هر چه رضایت زناشویی باالتر باشد، بر

بر روی رضایت زندگی از  ترین مولفههای رضایت زناشویی با تمایز خود، برای تعیین پیشبینپس از بررسی رابطه ساده بین مولفه 

 رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.

 های تمایز خودمولفه رضایت زناشویی از روی : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر9جدول

 مدل
شاخص منابع 

 تغییرات
 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات

1 

 66b. 61.61 4076.16 1 4076.16 رگرسیون

   111.61 649 46610.97 باقی مانده

    446 66417.43 کل

، از لحاظ های تمایز خوداز روی مولفه رضایت زناشوییدهد که رگرسیون نشان می 9نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول 

به عبارت دیگر این  دارد. رضایت زناشوییتبیین واریانس  ها تأثیر معناداری درو این مؤلفه (p ˂ 001/0) آماری معنادار است

 دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است.نتیجه نشان می

 های تمایز خوداز روی مؤلفه رگرسیون چندگانه رضایت زناشویی : نتایج ضرایب6جدول

 متغیر مالک
 

 پیش بین

 ضرایب غیر استاندار
ضرایب 

ااستاندار بت  
T sig 

 B رضایت زناشویی
خطای ضرایب 

 غیر استاندارد

 66. 43.11  4.76 883.64 اثر ثابت 
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های تمایز مؤلفه

 خود
 66. 4.64- 41.- 8.38 6.86- جایگاه من

.61 73.- همجوشی با دیگران  -.66 -9.87 .66 

8 R .41a 
4R .61 

 

 1.1در حدود  های متغیر تمایز خود در مدل ارائه شدهتوان نتیجه گرفت که مولفهمی 6موجود در جدول  6Rبا توجه به میزان

نشان دهنده میزان تبیین واریانس  ه شدهکند. مقدار بتا نیز در مدل ارائرا تبیین میرضایت زناشویی از واریانس متغیر  درصد

در پیش بینی و تبیین واریانس رضایت  تمایز خود متغیرهای پیش بین، روی مالک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا متغیر

رضایت ر واریانس د - 60/0به اندازه  متغیر کیفیت زناشوییزناشویی تأثیر معناداری دارد به طوری که با هر واحد تغییر در واریانس 

پذیری هیجانی و های واکنشدهد که مولفههمچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می گردد.تغییر ایجاد می زناشویی

 داری در تبیین واریانس متغیر رضایت زناشویی ندارد.گریز عاطفی اثر معنی

 رضایت زناشویی حمایت اجتماعی ادراک شده و : ماتریس همبستگی رابطه بین7جدول 

 متغیرها
تحریف 

 آرمانی

حل 

 تعارض
 ارتباطات

رضایت 

 زناشویی

منابع 

 دیگران

منابع 

 دوستان

منابع 

 خانواده

       8 تحریف آرمانی

      8 664.- حل تعارض

     8 **69. 68. ارتباطات

رضایت 

 زناشویی
.48** .64** .67** 8    

   8 86. **49. **37. **34.- منابع دیگران
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  8 **13. **46. **36. **36. **46.- منابع دوستان

 8 **161. **11. 68. **44. **33. **31.- منابع خانواده

 /.01** معناداری در سطح              

 /.09* معناداری در سطح              

ت زناشویی در مقیاس رضایت زناشویی با های ارتباطات و رضایدر رابطه بین مولفه rم چون مقدار 7های جدول با توجه به  داده

معنادار است، بنابراین فرض صفر ) مبنی بر عدم وجود  0.01های منابع دیگران، منابع دوستان و منابع خانواده در سطح مولفه

های مقیاس زیر رابطه بین دو متغیر( رد و فرض تحقیق ) مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر( تایید می گردد. به عبارت دیگر بین

های حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه مثبت معناداری وجود دارد و هر چه حمایت اجتماعی ادراک رضایت زناشویی با زیر مقیاس

 شود و بالعکس.شده باالتر باشد، بر میزان رضایت زناشویی افراد نمونه افزوده می

 های حمایت اجتماعی ادراک شدهمولفه ویرضایت زناشویی از ر : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره1جدول

شاخص منابع  مدل

 تغییرات

میانگین  درجات آزادی مجموع مجذورات

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 66b. 84.64 4144.81 8 4144.81 رگرسیون 8

   894.44 444 47396.63 باقی مانده

    446 66446.18 کل

 

، از های حمایت اجتماعیاز روی مولفه رضایت زناشوییدهد که رگرسیون ن مینشا 1نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول 

به عبارت دیگر این  دارد. رضایت زناشوییتبیین واریانس  ها تأثیر معناداری درو این مؤلفه (p ˂ 001/0) لحاظ آماری معنادار است

 .دهد که ضرایب رگرسیون معنادار استنتیجه نشان می
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 های حمایت اجتماعی ادراک شدهاز روی مؤلفه ب رگرسیون چندگانه رضایت زناشویی: نتایج ضرای5جدول

 متغیر مالک
 

 پیش بین

 ضرایب غیر استاندار

تاضرایب استاندار ب  T sig 
 B رضایت زناشویی

 خطای ضرایب غیر

 استاندارد

 های حمایتمؤلفه

اجتماعی ادراک 

 شده

 66. 66.45  3.70 13.31 اثر ثابت

دوستان منابع  1.66 .31 .44 4.61 .66 

 68. 6.35- 69.- 46. 1.01- منابع خانواده

1 R .41b R4 .67 

 

در  های متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده در مدل فوقتوان نتیجه گرفت که مولفهمی 5وجود در جدول م 6R با توجه به میزان

نشان دهنده میزان تبیین  کند. مقدار بتا نیز در مدل ارائه شدهمیرا تبیین رضایت زناشویی از واریانس متغیر  درصد 7.1حدود 

در پیش  حمایت اجتماعی ادراک شده واریانس متغیرهای پیش بین، روی مالک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا متغیر

به  متغیر کیفیت زناشوییواریانس  بینی و تبیین واریانس رضایت زناشویی تأثیر معناداری دارد به طوری که با هر واحد تغییر در

 دهد که مولفههمچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می گردد.تغییر ایجاد می رضایت زناشوییدر واریانس   0.44اندازه 

 داری در تبیین واریانس متغیر رضایت زناشویی ندارد.منابع دیگران از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، اثر معنی

 بحث و نتیجه گیری: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی تمایز خود و حمایت اجتماعی ادراک شده بر رضایت زناشویی زنان متاهل 

های متغیرهای تمایزخود، حمایت اجتماعی ها نشان داد که بین کلیه زیر مقیاسبه طور کلی، نتایج تحلیل داده .انجام شده است

های مولفه ها نشان داد کهمچنین تحلیل دادههای رضایت زناشویی در زنان رابطه معنی داری وجود دارد. همولفهبا ادراک شده 

های حل تعارض، ارتباطات و همجوشی با دیگران، جایگاه من، واکنش پذیری هیجانی و گریز عاطفی در مقیاس تمایز خود و مؤلفه

های داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش هریک از شاخصه مثبت معنیرضایت زناشویی در مقیاس رضایت زناشویی رابط
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 1/1ها نشان داد که شاخص تمایز خود حدود مذکور رضایت زناشویی در زنان گروه نمونه افزایش داشته است. همچنین تحلیل داده

های علیکی توان همسو با نتایج پژوهشها را میهاین یافت دهد.درصد از واریانس کل متغیر رضایت زناشویی را مورد تبئین قرار می

(، 6006(، چانگ و همکاران )1353بلیاد و همکاران ) (،1351( طالبی و همکاران )1351(، بیرامی و همکاران )1317و همکاران )

گی خود به های خود به این نتیجه دست یافتند که شاخص تمایزیافت( دانست. این پژوهشگران در طی بررسی6000) اسکورون

داری را با متغیر رضایت زناشویی داشته و به عنوان یکی از پیش های کلیدی عملکرد خانواده، رابطه معنیعنوان یکی از شاخص

بر اساس نظریه بوئن تمایز خود، جدایی هیجانی، شناختی و استقالل خود از دیگران را  کند.های این متغیر عمل میبینی کننده

کنند. این تمایز از خانواده اصلی آنها را قادر (. افراد در جریان تفرد درک هویت خویش را کسب می1316، شود )صحبتشامل می

(. فرد تمایز یافته در برخورد با مسائل و 1319ها و اعمال خود را بپذیرند )کوری، سازد تا مسئولیت افکار، احساسات، ادراکمی

تواند از برخورد با مسائل به صورت احساسی جلوگیری کند. بنابراین را داشته و می عقالنی مشکالت زندگی توانایی برخورد منظقی

باشند. در نقطه مقابل افرادی که سطح تمایزیافتگی پایینی این گروه از افراد توانایی حل مسائل را به صورت مسالمت آمیز دارا می

شوند. لذا های عاطفی میداشته و در روابط با دیگران دچار تنشدارند، اضطراب باالتر و آمیختگی بیشتری بین عقل و احساساتشان 

هایی که سطح تمایزیافتگی پایینی دارند در برخورد با مسائل و مشکالت زندگی توانایی توان گفت زوجبا توجه به نظریه بوئن می

و تداخل میان دو سیستم  اده اصلیها به دلیل وابستگی به سیستم خانوتصمیم گیری عقالنی کمتری داشته و از طرفی این زوج

گردد)طالبی و ها و مشکالت و در نهایت نارضایتی زناشویی میشوند که این خود باعث افزایش درگیریدچار مشکالتی می

هایی که سطح باالیی از گریز عاطفی را دارند در برقراری ارتباط با یکدیگر مشکالتی داشته و همچنین زوج (.1351همکاران، 

کند که هرچه سطح گریز عاطفی زنان بیشتر بوده و کنند. تأیید این فرضیه بیان میالً در برخورد با مشکالت کناره گیری میمعمو

هرچه راهبردهای نامناسب بیشتری را برای فرار از پیوندهای عاطفی حل نشده خانواده استفاده کنند، سطح رضایت زناشویی 

توان نتیجه گرفت که تمایز یافتگی عاملی مهم در پیش های این پژوهش میساس یافتهکمتری خواهند داشت. از این روی بر ا

 شود.بینی رضایت زناشویی محسوب می

های های منابع دیگران، منابع دوستان و منابع خانواده در مقیاس حمایت اجتماعی با مولفهبین مولفهدر ادامه الزم به ذکر است که 

ر متغیر رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش حمایت ارتباطات و رضایت زناشویی د

ها نشان داد که شاخص حمایت اجتماعی اجتماعی رضایت زناشویی نیز افزایش خواهد داشت و بالعکس. همچنین تحلیل داده

توان همسو با نتایج ها را میاین یافته دهد.میدرصد از واریانس کل متغیر رضایت زناشویی را مورد تبئین قرار  1/7حدود 

(، 6019(، یدیریر و همکاران )1353(، قمری و همکاران )1317(، ریاحی و همکاران )6013های رستمی و همکاران )پژوهش
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های ر پژوهشهای این مطالعه، د( دانست. این پژوهشگران نیز همسو با یافته6013( و میلر و همکاران )6014بودینگ و همکاران )

های رضایت زناشویی به حساب ترین پیش بینی کنندهخود به این نتیجه دست یافتند که حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مهم

همانطور که پیشتر نیز اشاره  شود.های اصلی دوام زندگی زناشویی قلمداد میآمده و وجود منبع حمایت به عنوان یکی از شاخص

عنوان محل اولین تجارب حمایت اجتماعی و همراستا با دیگر منابع در جهت رشد فرد و افزایش سالمت  شد، محیط خانواده به

گیر واقعی نماید. به بیانی دیگر تجربه حمایت اجتماعی مستقیماً به صورت یک عامل ضربهروان و روابط اجتماعی افراد اقدام می

و از طریق اثرگذاری بر متغیرهای مداخله کننده، همچون مقابله در برابر بین موقعیت ناخوشایند و آسیب روانشناختی ظاهر شده 

توان انتظار داشت که با افزایش قدرت (. لذا می1311مکی آبادی، ) کندهای منفی یا رخدادهای استرس زاد عمل میاثرات موقیعت

به طور   ه موازات آن رضایت زناشویی نیز افزایش یابد.گیر روانی، روابط زناشویی نیز از استحکام بیشتری برخوردار بوده و باین ضربه

تر مسائل را فراهم آورده و افراد دارای حمایت اجتماعی باال، توان گفت که دارا بودن حمایت اجتماعی زمینه حل آسانکلی می

نفس زوجین شده و در  توانند مشکالت را حل کنند. همچنین وجود حمایت اجتماعی باعث افزایش میزان اعتماد بهتر میآسان

ادراک  جتماعی افراد داری جمایت اجتماعیگردد. به این ترتیب میزان سازگاری روانی اهای زندگی مؤثر واقع میرویارویی با تنش

(. مطابق با مطالعات 6013باشند)رستمی و همکاران، تری را دارا میشده بیش از افرادی خواهد بود که حمایت اجتماعی پایین

های افزایش سالمت روان رفته، درک حمایت عاطفی از سمت اطرافیان موجب افزایش کیفیت زندگی افراد گشته و زمینهصورت گ

توان گفت که حمایت اجتماعی به ویژه از سمت خانواده و (. از این رو می1353قمری و همکاران، ) را هم در پی خواهد داشت

 کند.ی فرد داشته و به تبع آن ارتباط بین زوجین را نیز تقویت میهمسر اثرات به سزایی در وضعیت جسمانی و روان

 :منابع فارسی 

 ( .1315آسوده، محمد .)پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشاته  فاکتورهای ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت .

 مشاوره خانواده دانشگاه تهران.

 ( .1314اسکیان، پرستو .) 9بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقاه  بررسی نمایشگری .

 .نامه کارشناسی ارشد. تهران: گروه مشاوره. پایان دانشگاه تربیت معلمپایان

 ( .1316افشاری، سمانه .)  زنادگی   بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، عزت نفس و عوامل شخصیتی با رضاایت منادی از

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشجویان
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 ( .نقش1354افشاری، زینب. موتابی، فرشته. و پناغی، لیلی .) اولیه )طرحواره هاای ناساازگار اولیاه(    ناسازگار روانسازه های واسطه ای 

 . 70-95 .1شماره ،6 . دورهخانوادهدو فصلنامه روانشناسی زناشویی.  و رضایت دلبستگی سبکهای بین رابطه در

 ( .1515بک، آرون. تی .)( . تهران: انتشارات ذهن آویز.1310. ترجمه مهدی قرچه داغی)عشق هرگز کافی نیست 

 ،البرز نشر: تهران. داغی قراچه مهدی ترجمه. خانواده سیستمی تحلیل: خانواده(. 1376) جان. برادشاو. 

(. ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با 1313منوره. )غالمرضا. و یزدی، سیدهبنی جمالی، شکوه السادات. نفیسی، 

. دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره مجله علوم تربیتی و روان شناسیاجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج.  –ویژگی های روانی 

 .170-143، 6و 1سوم، سال یازدهم، شماره های 

  ،(. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و 1351منصور. فهیمی، صمد. اکبری، ابراهیم. و پیچا کالیی، احمد. )بیرامی

 .64-77(م ص 1)14، سال مجله ی اصول بهداشت روانیمولفه های تمایز یافتگی، 

 ( .نقش خانو1353بلیاد، میالد. ناهید پور، فراد. آزادی، شهرام. و یادگاری، هدیه .) ،نشاریه  اده اصلی در تمایز خود و تعارضات زناشویی

 11-51(م 6)6، روان پرستاری

  شهرساتان  راهنماایی  مدارس راهنمایی مدارس معلمان زناشویی رضایت و نفس عزت بین رابطه بررسی(. 1311) .مجید دهقان، پور 

 .تحقیقات علوم احدو اسالمی، آزاد دانشگاه( نشده چاپ اثر)ارشد کارشناسی  نامه پایان ،ساوجبالغ

 ،بعثت انتشارات موسسه: تهران. ازدواج و خانواده سنجش های مقیاس(. 1375. )باقر ثنایی ذاکر. 

 ،بیمااران  از ابازاری  حمایات  و اطالعااتی  حمایت وضعیت بررسی(. 1356. )منصور فرد، غفوری علی و. آقاجانلو، حمیدرضا. حریریان 

 .30-69 ،1شماره ،1 دوره. مامایی و پرستاری در پیشگیرانه هایمراقبت مجله. 1356 سال در زنجان هایبیمارستان همودیالیزی

 ،رشد انتشارات. تهران. تربیتی علوم و روانشناسی در کاربردی آمار و احتماالت(. 1353) علی. دالور. 

 ،فصالنامه  روان، ساالمت  و اجتمااعی  حمایات  باین  ی رابطاه  بررسای (. 1317)سعید.  حسین، و پور اعظم. نیا، وردی مریم. ریاحی 

  .19-161 ،(34)10 سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی -علمی

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

133 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 .رشد: تهران(. 1313) همکاران، و نجاریان ترجمه .مرضی روانشناسی(. 6003. )باربارا ایوجین. و ساراسون، ساراسون،

 ،سروش. انتشارات: تهران ،خانواده شناسی جامعه بر ای مقدمه(. 1316)باقر.  ساروخانی 

 اطالعات: تهران ،رشد روانشناسی(. 1310)اکبر. علی نژاد، شعاری. 

 ،195 -141 ،3 و6 های شماره ،1 دوره. شناختی روان مطالعات. ازدواج از رضایت و دلبستگی های شیوه(. 1314. )زهرا صیادپور. 

 ( .سانجش 1354عبادپور، آیدا. صابر، سوسن .)  فصالنامه تخصصای   خاود.   تگیتمایزیااف  و تااب آوری  اسااس  بار  زناشاویی  رضاایت

 .1-11. 13. شماره 4. دورهروانسنجی

 ،در بهزیساتی  ذهنی احساس با اجتماعی حمایت و امیدواری اجتماعی، اضطراب رابطه(. 1315. )هدا الدین، شرف و پرویز. عسگری 

 .اهواز آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. دانشجویان

 ،هاای  دبستان مرد معلمان زناشویی سازگاری مقایسه(. 1314. )مهناز هنرمند، زادهمهرابی لت. وگروه، صوعلی. افضلییوسف عطاری 

 سوم، دوره. اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی. و تربیتی علوم مجله. همسرانشان با خواهی هیجان همسانی اساس بر اهواز شهر

 .44-67 ،1 شماره دوازدهم، سال

 ،پشوتن.: تهران. خویشاوندی نظام و خانواده بر درآمدی .(1313)محمدصادق.  فربد 

 گیری جهت و شده ادراک اجتماعی حمایت با زناشوی دلزدگی بررسی(. 1353)مریم.  ماللو، و سعید. خانی، رضا مریم. قمری،

49-64 م( 11)3،درمانی روان و مشاوره ی فصلنامه. زندگی . 

 ،تهاران . موساوی  الساادات  اشارف  ترجمه. رفتاری -سیستمی رویکرد با کاربردی درمانی زوج(. 1314. )جواد ریدلی، و مهدی. کرو :

 .کاویان مهر انتشارات

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

134 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 تعیاین  و زناشاویی  رضاامندی (. 1316. )راماین  شفیعیان، و طباطبایی. سیدحمیدرضا. نیما. امرودی، نخعی عللی. زاده، میراحمدی 

-96 ،4 شاماره  هشتم، سال .رفتار( و و روانشناسی بالینی ایران )اندیشهمجله روانپزشکی  فصلنامه .شیراز در آن بر تاثیرگذار عوامل

63. 

 ،(.نشاده  چااپ  اثار )  ارشاد  کارشناسای  ناماه  پایان. روان سالمت و زندگی از رضایت میان رابطه بررسی(. 1379) .فرهاد میرخشتی 

 رودهن. واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

 پایاان . دانشاجویان  شاناختی  روان سالمت با شده ادراک اجتماعی حمایت و آمدی خودکار رابطه(. 1311)زهراسادات.  آبادی، مکی 

 تهران. معلم تربیت دانشگاه. بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی نامه

 ،فصالنامه مجلاه   . زناان  دیادگاه  از زناشاویی  زنادگی  از رضاایت  در زوجین مشابه تعاریف و تصورات تاثیر(. 1316. )احسان موسوی

 .35-6 ،4 شماره دوم، سال. زنان مطالعات

 ،بار  شاغلی  فرساودگی  تاثیر(. 1356. )محمدعلی کیانی،  و زهرا. پور، جالل محمد. واحدیان، معصومه. سعیدی، سیدسعید، مظلومی 

 .46-96 م(1)9. کار طب پژوهشی علمی فصلنامه. یزد شهرستان درمانی بهداشتی پرسنل نفس عزت و اجتماعی حمایت

  ،نگهدارناده  درماان  تحت معتادان و گمنام معتادان در اجتماعی حمایت و هیجان تنظیم تشخیصی نقش(. 1356) فاطمه. مظفری 

 .خوارزمی،تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایانمتادون.  ی

 حمایات  و زناشاویی  رضاایتمندی  و روانای  فشاار  میازان  (. مقایساه 1356اکبار. ) نامی، محمدصالح. افروز، غالمعلی. ارجمندنیا، علی 

ساال  دوماهنامه تعلیم وتربیات اساتثنایی.   گلستان.  استان در عادی کودکان و ذهنی توان کم کودکان شده والدین ادراک اجتماعی

 .9-19، 116، پیاپی 3سیزدهم، شماره

 مربیان. و اولیا انجمن انتشارات تهران، خانواده، و ازدواج مشاوره ،(1310)شهرام.  نژاد، نوابی 

 ،(. 1317 همکااران،  و دهقاان  محسان  ترجمه.) روشها و مفاهیم: درمانی خانواده(. 6006) ریچارد. سی. شوارتز، و پی. مایکل. نیکولز

 .دانژه انتشارات تهران، اول، چاپ

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

135 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 ،روان فرا انتشارات: تهران. جعفری فروغ و کاردانی مژده تبریزی، مصطفی ترجمه. مدت کوتاه درمانی زوج(. 1314. )کیم هالفورد. 

 ترجماه ی  .باالینی  متخصصاان  برای کاربردی راهنمای: درمانی (. طرحواره6003مارجوری. ) ویشار، و ژانت. کلوسکو، جفری. ،یانگ 

 .ارجمند انتشارات: تهران اول، (. چاپ1316اندوز. ) زهرا و حمیدپور حسن

 

 :منابع انگلیسی 

 Ashmore, J. A., Emery, C. F., Hauck, E. R., & MacIntyre, N. R. (2005). Marital 

adjustment among patients with chronic obstructive pulmonary disease who are 

participating in pulmonary rehabilitation. Heart & Lung: The Journal of Acute and 

Critical Care, 34(4), 270-278. 

 

 Anderson, K., Rieger, E., & Caterson, I. (2006). A comparison of maladaptive schemata 

in treatment-seeking obese adults and normal-weight control subjects. Journal of 

psychosomatic research, 60(3), 245-252.  

  

Bambr MR. (2010). Schema therapy for stress. Translated by: A Hamidpour Hassan, 

Zirack husein. Tehran: book Arjmand. 

 

 Baranoff, J., Hanrahan, S., & Connor, J. (2015). The impact of early maladaptive schema 

and avoidant coping in post injury rehabilitation. Journal of science and medicine in 

sport, 12: 109. 

 

 Behzadi, M. (2009). Examine the Mediating Role of Triangulation in the Relationship 

between Parents' Apparent Hostility and Behavioral Problems in Children. Shahid 

Beheshti University. Master's thesis. (Persian). 

 

 Batt, V., Gabhainn, S. N., & Falvey, F. (2002). Perspectives on the Provision of 

Counselling for Women in Ireland. Women's Studies Centre and Centre for Health 

Promotion Studies, National University of Ireland, Galway. 

 Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias: A 

cognitive approach. Basic, New York, b58.   

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

136 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Prentice-Hall. 

 

 Bell, L. G., Bell, D. C., & Nakata, Y. (2001). Triangulation and adolescent development 

in the US and Japan. Family process, 40(2), 173-186. 

 

 Birnbaum, G. E. (2007). Attachment  orientations, sexual functioning, and relationship 

satisfaction in a community sample of women. Journal of Socialand Personal 

Relationships, 24, 21-35. 

 Bradford, K., Vaughn, L. B., & Barber, B. K. (2008). When there is conflict: 

Interparental conflict, parent–child conflict, and youth problem behaviors. Journal of 

Family Issues, 29(6), 780-805.  

 

 Cecero, J. J., Marmon, T. S., Beitel, M., Hutz, A., & Jones, C. (2004). Images of mother, 

self, and God as predictors of dysphoria in non-clinical samples. Personality and 

individual differences, 36(7), 1669-1680. 

 

 Cacioppo, J. T., Cacioppo, S., Gonzaga, G. C., Ogburn, E. L., & VanderWeele, T. J. 

(2013). Marital satisfaction and break-ups differ across on-line and off-line meeting 

venues. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(25), 10135-10140. 

 

 Caspers, K. M., Cadoret, R. J., Langbehn, D., Yucuis, R., & Troutman, B. (2005). 

Contributions of attachment style and perceived social support to lifetime use of illicit 

substances. Addictive behaviors, 30(5), 1007-1011. 

 

 Clara, I. P., Cox, B. J., Enns, M. W., Murray, L. T., & Torgrudc, L. J. (2003). 

Confirmatory factor analysis of the multidimensional scale of perceived social support in 

clinically distressed and student samples. Journal of personality assessment, 81(3), 265-

270. 

 

 

 Clifton, J. A. (1995). The effects of parenting style, attachment and early maladaptive 

schemas on adult romantic relationships (Doctoral dissertation, University of Georgia). 

 

 Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic medicine, 

38(5), 300-314.  

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

137 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Cordova, J. V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: 

Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital 

satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2), 218-235. 

 

 Cecero, J. J., Marmon, T. S., Beitel, M., Hutz, A., & Jones, C. (2004). Images of mother, 

self, and God as predictors of dysphoria in non-clinical samples. Personality and 

individual differences, 36(7), 1669-1680.  

 

 Chung, H., & Gale, J. (2006). Comparing self-differentiation and psychological well-

being between Korean and European American students. Contemporary Family Therapy, 

28(3), 367-381. 

 

 Dehle.C & Landers., JE. (2005). You can't always get what you want, but can you get 

what you need? Personality traits and social support in marriage. Journal of social and 

clinical Psychology, 2005, 24(7).1051-1076 

 

 Delattre, et al. (2004). The Early Maladaptive Schemas: A Study in Adult Patients with 

Anxiety Disorders, Encephale; 30: 255-8. 

 

 Delattre, V., Servant, D., Rusinek, S., Lorette, C., Parquet, P. J., Goudemand, M., & 

Hautekeete, M. (2003). The early maladaptive schemas: a study in adult patients with 

anxiety disorders. L'Encephale, 30(3), 255-258. 

 

 Demir, A., & Fişiloĝlu, H. (1999). Loneliness and marital adjustment of Turkish couples. 

The Journal of Psychology, 133(2), 230-240. 

 

 Esere, M. O., & Oladun, C. (2014). Obstacles and Suggested Solutions to Effective 

Communication in Marriage as Expressed by Married Adults in Kogi State, Nigeria. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 584-592. 

 

 Epstien, N.B., Chen, F., & Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital 

satisfaction in chinese and American couples, Journal of Marital and Family Therapy, 

31, 1, 59-74. 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

138 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Fata L. Motaby F, Dobson K. Moludi R. Ziaei K. (2009).  Factor structure of the Persian 

version of the Young Schema Questionnaire - Form 232 questions in a non-clinical 

sample. Journal - Research Psychology University Tabriz; 4 (16). 

 

 Fatehizadeh M, & Abasyan HR. (2003).Normalized The short form of schema test on 

Students of Isfahan University (Persian)]. Master's thesis, Isfahan: Isfahan University, 

Faculty of Psychology.; 59-63. 

 Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2010). Adolescent triangulation into parental conflicts: 

longitudinal implications for appraisals and adolescent‐parent relations. Journal of 

Marriage and Family, 72(2), 254-266.  

 Floyd, F. J.; Gilliom, L. A. & Costigan, C.L. (1998) .Marriage and the Parenting 

Alliance: Longitudinal Prediction of Change in Parenting Perceptions and Behaviors 

.Child Development, 569, 1479-1461. 

 

 Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant 

validity and cross‐validation assessment. Journal of marital and family therapy, 15(1), 

65-79. 

 

 

 Franck, K. L., & Buehler, C. (2007). A family process model of marital hostility, parental 

depressive affect, and early adolescent problem behavior: the roles of triangulation and 

parental warmth. Journal of Family Psychology, 21(4), 614. 

 

 Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview. Cengage 

Learning. 

 

 Guyll, M., & Madon, S. (2003). Trait hostility: The breadth and specificity of schema 

effects. Personality and Individual Differences, 34(4), 681-693. 

 

 Hooper, L. M., & DePuy, V. (2010). Mediating and moderating effects of differentiation of 

self on depression symptomatology in a rural community sample. The Family Journal, 18, 

358–368. 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

139 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Horlly WP, Baker DG.(2014). Competing and complementary models of combat stress 

injury. In Figley CR, Nash WP(editors). Combat stress injury: Theory, research, and 

management. New York: Routledge; 65-94. 

 

 Henderson-King, D. H., & Veroff, J. (1994). Sexual satisfaction and marital well-being in 

the first years of marriage. Journal of Social and Personal Relationships, 11(4), 509-534. 

 

 Hu, W., Sze, Y. T., Chen, H., & Fang, X. (2015). Actor–Partner Analyses of the 

Relationship between Family-of-Origin Triangulation and Marital Satisfaction in Chinese 

Couples. Journal of Child and Family Studies, 24(7), 2135-2146.  

 

 Hünler, O. S., & Gençöz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: 

Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital 

satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136. 

 

 Kerr, M. 8: Bowen, M. (1988). Family evaluation. 

 

 Khan, F., & Aftab, S. (2013). Marital satisfaction and perceived social support as 

vulnerability factors to depression. American International Journal of Social Science, 

2(5), 99-107.  

 

 Long, L.L., & Young, M.E. (2007). Counselling and Therapy for Couples.  (2nd Ed). 

Belmont, CA: Thompson. 

 

 Manap, J., Kassim, A. C., Hoesni, S., Nen, S., Idris, F., & Ghazali, F. (2013). The 

Purpose of Marriage among Single Malaysian Youth. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 82, 112-116. 

 

 Markman, H. J., & Floyd, F. (1980). Possibilities for the prevention of marital discord: A 

behavioral perspective. American Journal of Family Therapy, 8(2), 29-48. Chicago  

 

 Maltby, J., & Day, L. (2004). Forgiveness and defense style. The Journal of genetic 

psychology, 165(1), 99-112.  

 

 Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2010).Attachment in adulthood: Structure, 

dynamics, and change. The University ofMichigan: Guilford Press. 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

140 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 

 Miller, R. B., Anderson, S., & Keals, D. K. (2004). Is Bowen theory valid? A review of 

basic research. Journal of marital and family therapy, 30(4), 453-466. 

 

 Miller, R. B., Mason, T. M., Canlas, J. M., Wang, D., Nelson, D. A., & Hart, C. H. 

(2013). Marital satisfaction and depressive symptoms in China. Journal of Family 

Psychology, 27(4), 677. 

 

 McKinley, C.J., Luo, Y., & Wright, P. (2014). Re-assessing the nature and prevalence of 

mental health resources on college counseling center websites: An over-time and cross-

country comparison. Paper to be presented at the annual conference of the International 

Communication Association, Seattle, WA 

 

 Meyers, S. A., & Landsberger, S. A. (2002). Direct and indirect pathways between adult 

attachment style and marital satisfaction. Personal Relationships, 9(2), 159-172.  

 

 Mustafa, S. S., Looper, K. J., Purden, M., Zelkowitz, P., & Baron, M. (2012). Better 

marital adjustment is associated with lower disease activity in early inflammatory arthritis. 

Turkish Journal of Medical Sciences, 42(Sup. 1), 1180-1185. 

 

 Mitrani, V. B., Feaster, D. J., McCabe, B. E., Czaja, S. J., & Szapocznik, J. (2005). 

Adapting the structural family systems rating to assess the patterns of interaction in 

families of dementia caregivers. The Gerontologist, 45(4), 445-455.  

 

 Olson, D. H., & Defrain, J. (2006), Marriages & families intimacy, diversity and strengths 

(5th Ed). New York: McGraw-Hill. 

 

 Peleg, O., & Rahal, A. (2012). Physiological symptoms and differentiation of self: A 

cross-cultural examination. International Journal of Intercultural Relations, 36, 719– 727. 

 

 Prachakul, W., Grant, J. S., & Keltner, N. L. (2007). Relationships among functional 

social support, HIV-related stigma, social problem solving, and depressive symptoms in 

people living with HIV: a pilot study. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 

18(6), 67-76. 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

141 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Rostami, A., Ghazinour, M., & Richter, J. (2013). Marital satisfaction: the differential 

impact of social support dependent on situation and gender in medical staff in Iran. Global 

journal of health science, 5(4), 151. 

 

 Riso, L. P., du Toit, P. L., Stein, D. J., & Young, J. E. (2007). Cognitive schemas and core 

beliefs in psychological problems: A scientist-practitioner guide. American Psychological 

Association. 

 

 Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The Differentiation of Self Inventory: 

Development and initial validation. Journal of counseling psychology, 45(3), 235. 

 

 Schulz, U., & Schwarzer, R. (2004). Long-term effects of spousal support on coping with 

cancer after surgery. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 716-732. 

 

 Sandage, S. J., & Jankowski, P. J. (2010). Forgiveness, spiritual instability, mental health 

symptoms, and well-being: Mediator effects of differentiation of self. Psychology of 

Religion and Spirituality, 2, 168–180. 

 

 Sanders, H. Behrens (1999). Parental Divorce and Premarital Couple Communication. 

Journal of Family Psychology, 13, 60-74. 

 

 Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2014). Health psychology: Biopsychosocial interactions. 

John Wiley & Sons. 

 

 Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of 

counseling Psychology, 47(2), 229.  

 

 Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult's romantic 

relationships. Unpublished Dissertation Proqest Information and Learning Company. 

Retrieved from www. Proqest. Com. 

 

 Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of 

counseling Psychology, 47(2), 229. 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

142 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Skowron, E. A., Holmes, S. E., & Sabatelli, R. M. (2003). Deconstructing differentiation: 

Self regulation, interdependent relating, and well-being in adulthood. Contemporary 

Family Therapy, 25(1), 111-129.  

 

 Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents' differentiation levels predict 

those of their adult children? and other tests of Bowen theory in a Philippine sample. 

Journal of Counseling Psychology, 47(1), 27. 

 

 Thoits, P. A. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying 

social support as a buffer against life stress. Journal of Health and Social behavior, 145-

159. 

 

 Taylor SE.(2003). Health psychology (5th ed). New York: McGraw-Hill 

 

 Walsh, F. (2003). Family resilience: Strengths forced through adversity. 

 

 Wang, L., & Crane, D. R. (2001). The relationship between marital satisfaction, marital 

stability, nuclear family triangulation, and childhood depression. American Journal of 

Family Therapy, 29(4), 337-347.  

 Young J. (2005).  Cognitive therapy of personality disorders, schema-focused approach. 

Ali and Hassan Hamidpour Sahebihagh translation. Tehran: Publications aware of 

venerable publication, (Persian). 

 Young, J. (2009). Schema therapy for couples: new strategies to break therapeutic 

impasses. 

 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's 

guide. Guilford Press. 

 Yang, J., McCrae, R. R., Costa Jr, P. T., Dai, X., Yao, S., Cai, T., & Gao, B. (1999). 

Cross-cultural personality assessment in psychiatric populations: The NEO-PI—R in the 

People's Republic of China. Psychological Assessment, 11(3), 359. 

 Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young schema questionnaire. Cognitive therapy for 

personality disorders: A schema-focused approach, 63-76. 

 Yedirir, S., & Hamarta, E. (2015). Emotional Expression and Spousal Support as 

Predictors of Marital Satisfaction: The Case of Turkey. Educational Sciences: Theory & 

Practice, 6, 1549-1558.  

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


111-141، ص 2911بهمن ، 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

143 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 Zhang, D., & He, H. (2010). Personality traits and life satisfaction: A Chinese case study. 

Social Behavior and Personality: an international journal, 38(8), 1119-1122. 

 Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional 

scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52(1), 30-41. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/

