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abstract: 
The purpose of this study was to investigate the 
relationship between religious attitude and income 

level with marital satisfaction. The statistical 

population of this study is a group of couples in 

Ghale Raisi. Among the 10,000 population, a 
sample of 400 people was selected by simple 

random sampling. For measuring marital 

satisfaction, Marriage Satisfaction Questionnaire 
(ENRICH), Soleimanian (1994) and the religious 

attitude test The religious observation 

questionnaire was used. The results of this study 

showed that the subjects are marital satisfaction 
and moderate to high religious attitude. Marital 

Satisfaction of subjects based on the income level 

is the highest average for a group with a income 

level of one million up and the lowest average for 
the income level is 350 to 500 thousand USD. 

There is also a significant relationship between 

religious attitude and income level with marital 

satisfaction. 
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Marital Satisfaction, Citizens 
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 :چكیده

مذهبی و  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش

جامعه آماری . سطح درآمد با رضایت زناشویی می باشد

این پزوهش گروهی از زوجین شهر قلعه رئیسی می 

نفری ، نمونه  01111باشد كه از بین جامعه آماری 

برای .نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند 011

 سنجش رضایت زناشویی از  پرسشنامه رضایت

و جهت سنجش  ( 0131)انریچ  سلیمانیان زناشویی

 سنج مذهبی امة نگرشنپرسشنگرش مذهبی از 

استفاده شد نتایج این پژوهش نشان داد كه آزمودنی 

رضایت زناشویی و نگرش مذهبی متوسط به باالیی ها 

براساس سطح های  آزمودنی رضایت زناشویی. می باشد

درآمد بیشترین میانگین مربوط به گروه با سطح در 

و كمترین میانگین مربوط به  به باالآمد یک میلیون 

و  می باشد هزار تومان 511تا  151سطح درآمد 

بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت  همچنین

 .زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد

نگرش مذهبی،سطح درآمد، رضایت : واژه های كلیدی

زناشویی، شهروندان
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 مقدمه

 عمومی افكار در همواره فردی، زندگی در واقعه مهمترین و خانواده نهاد گیری شكل مبنای عنوان به ازدواج

 مهم حقوقی و اجتماعی نهاد یک ازدواج .است گرفته قرار توجه مورد دانشگاهی و علمی تحقیقات در و جامعه

 نقشی انتظارات و ها مسئولیت تعهدات، امتیازات، حقوق، از خاصی مجموعه كردن فراهم طریق از كه باشد می

 می اجتماعی ساختار و خانواده نهاد تداوم و بقا موجب و كند می حمایت پایدار زناشویی روابط از جدید،

ازدواج و تشكیل خانواده یكی از مسائل مهمی است كه در زندگی انسانها آثار فراوانی از  (.0131 صادقی،)شود

اخالقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش كارائی نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به كماالت 

اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است كه منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و . می تواند داشته باشد 

ن هر كدام از ادیا. شروع و آغاز بودن آدمی روی كره خاكی همراه خانواده بوده است . از زندگی می شود  نهایتا

كانونی است كه در  هخانواد. الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است 

برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله  …تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و 

 (.0131 ،نشاط دوست و زادهوش)ش محبت در میان افراد حامعه استگستر

 رضایت میزان روانی، سالمت میزان بر كه است زندگی از رضایت شاخصهای مهمترین از یكی زناشویی رضامندی

 ناسازگاری سویی از .میگذارد تأثیر زوجین شغل از رضایت و تحصیلی موفقیت درآمد، میزان بر حتی و زندگی از

 بین فرهنگی ارزشهای افول و اجتماعی انحرافات به گرایش اجتماعی، روابط در اختالل موجب زوجین روابط در

 عوامل زناشویی روابط در(.4110)توركلسونو   موهنون (.0133، همكاران و جنیدی) شود می شوهرها و زن

 زناشویی رضایت در مؤثر عوامل مهمترین یكی از بخشودگی .شود می یكدیگر از همسران رضایت باعث متعددی

چراغی و مولوی، )دوستان تعداد و جنسیت ، سن بین رابطه وجود از خبر پژوهشی می شود ، شواهد محسوب

0135.) 

 اولیه منبع اینكه، بر عالوه .است انسانی مناسبات عمیقترین و بیشترین دارای اجتماعی واحدی به عنوان خانواده

 تشكیل و نگرش ها شكل گیری و یادگیری برای را متعددی موقعیتهای می شود، محسوب فرد اساسی نیازهای

 و روانی جسمانی، نیازهای رفع در تربیتی، و آموزشی مسئولیت كنار در خانواده .می آورد فراهم فرد باورهای

 این و می آموزد را جامعه خواستهای خانواده بستر در فرد .دارد مؤثری بسیار نقش اجتماعی ارزشهای انتقال

 (.1931 مصلحی، ) است شده نگریسته پدیده این می سازد رهنمون معین رفتارهای گزینش به را او شناخت

 رابطة پژوهشگران دهند، می قرار تأكید مورد را مشابهی های ارزش خانواده و مذهب نهاد دو كه ازآنجایی

 میتواند مذهب كه است شده نگرش این به منجر گیری جهت این .كنند می بینی پیش دو آن بین نزدیک

 موضوعاتی از ما اسالمی جامعه در بهویژه آن، به پایبندی و مذهب .بخشد استحكام و تقویت را زناشویی روابط

 سایة در زناشویی زندگی از رضامندی آیا كه دارد معطوف موضوع این به را پژوهشگران ذهن میتواند كه است

 زندگی از رضایت سطح در تأثیری تواند می مذهب به پایبندی آیا و است؟ چگونه آن به پایبندی و الهی تعالیم

 با ازدواج از شوهر و زن آن در كه است حالتی زناشویی رضامندی دینی، منظر از  .نه؟ یا باشد داشته زناشویی

 (.0134،احمدیو   مصلحی)باشند داشته آرامش و طمأنینه احساس بودن، هم با و یكدیگر

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=115915
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7703
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نخستین مشكالت اخالقی ،چون خود پسندی ،عدم اعتماد به نویت وباورهای دینی شكل می گیرد معوقتی 

دچار فقدان معنویت باشدشكی  نفس ،فرار از مسئولیت ،ظاهرسازی ،نفاق، دورویی در روابطی ایجاد می گردد كه

با هیچ لذت دیگر بجز لذت پرستش  وعشق به كمال  . نیست لذتی كه در خانه وخانواده  عاید انسان می شود 

قابل مقایسه نیست كسی كه از زندگی اش راضی باشد با بسیاری از مشكالت وكمبودها می سازد اگر جهان به 

در واقع  اكنون می بینیم بنیان . از زندگی سالمی برخوردار بود الگوهای مقدس دینی و مذهبی توجه می نمود

خانوادهای متزلزل شده و در آستانه فروپاشی  ودر عین حال دارای ثروت و صنعت  اند از بزرگترین موهبت  

الهی كه همان خانواده استوار و لذت بی مانند آن باشد بی بهره اند در حالی كه می توان جای نداشتن ثروت 

 .( 0134صداقت، عارف،.)مكانات مادی را باقناعت پر كرد ،اما بازسازی خانوادها رابه سختی می توان انجام دادوا

سال،  51نفری با میانگین سنی  0151نشان داد كه در یک نمونه ( 0335)  در مطالعه دیگری، وینفیلد

زناشویی در مردان و  دن با رضایتهمچنین مذهبی بو. مذهبی با سالمت روانی، رابطه مثبتی دارند های نگرش

 .(0133میرهاشمیان، )و رضایت شغلی در مردان مرتبط بودزنان 

هدف ارائه الگوی ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن، در رابطه با در تحقیقی با ( 0134) و همكارندهقان 

نتایج .انجام دادندنقش كاركرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

الف تحلیل مسیر در راستای پیش بینی نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخ

نشان داد كه پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم، از طریق كاهش جهت گیری بیرونی مذهبی و به طور 

مستقیم، از طریق افزایش جهت گیری درونی مذهبی، پیش بینی كننده نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج 

ی، پیش بینی كننده نگرش مثبت به است و به طور غیرمستقیم تنها از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درون

همچنین نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی پیامد های ارتباط پیش از ازدواج . ارتباط پیش از ازدواج است

در دانشجویان دارای ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم از طریق 

یش بینی كننده نمره باال در ارتباط اضطرابی و نمره پایین در ارتباط با كاهش جهت گیری بیرونی مذهبی، پ

همچنین پیوستگی اعضای خانواده تنها به طور غیرمستقیم از طریق افزایش جهت گیری مذهبی . خداست

نتایج پژوهش نشان داد كه جهت گیری . درونی، پیش بینی كننده اضطراب ناشی از ارتباط پیش از ازدواج است

ماهیت این دو نوع . ی درونی و بیرونی موجب افزایش اضطراب ناشی از ارتباط با جنس مخالف می گرددمذهب

 .اضطراب در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

 -شناخت ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والدپژوهشی با عنوان ( 0134)همكاران و  صمدی

درصد واریانس متغیر فراشناخت  5/43 یافته ها نشان داد كه حدود.ددادن فرزندی با فراشناخت هیجانی انجام

هیجانی بوسیله رابطه خطی با متغیرهای شایستگی اجتماعی و نگرش مذهبی خانواده تبیین می شود كه سهم 

همچنین . درصد بود 3.3درصد و سهم نگرش مذهبی خانواده تقریبا برابر با  3/03شایستگی اجتماعی تقریبا 

نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین شایستگی اجتماعی و نگرش مذهبی خانواده با فراشناخت در دانش آموزان 

                                                             
1  :  Winfield 
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ر دختر و پسر تفاوت دارد، بطوریكه در دانش آموزان دختر سهم نگرش مذهبی در تبیین فراشناخت آن ها بیشت

از شایستگی اجتماعی برآورد شده است، و این درحالی است كه در دانش آموزان پسر، فراشناخت هیجانی پیش 

به منظور بررسی  تحقیقی(0131)همكاران و  زادهوش .بینی كننده قوی تر نسبت به نگرش مذهبی می باشد

نتایج حاصل از تحلیل  ادنددرفتاری، بر رضایت زناشویی بانوان انجام  -اثربخشی گروه درمانی شناختی 

رفتاری با جهت گیری مذهبی قرار گرفتند در مقایسه با  -كوواریانس نشان داد گروهی كه تحت درمان شناختی 

نتیجه . نمرات باالتری را در پس آزمون در نمرات رضایت زناشویی گزارش كردند گروه كنترل به طور معناداری

رفتاری و راهبردهای  -قات قبلی مبنی بر اثرگذاری درمان شناختی پژوهش حاضر عالوه بر این كه موید تحقی

 .مذهبی در درمان می باشد، راهكار جدیدی را برای درمان مناسب اختالفات زناشویی ارائه می دهد

 .انجام دادند بررسی نگرشهای دینی دانشجویان دانشگاه شیرازقیقی با عنوان تح(0133)جهانگیری و  كشاورز 

یافته های تحقیق رابطه مثبتی را بین متغیرهای جامعه پذیری مذهبی و میزان استفاده مذهبی از وسایل 

می ارتباطی با نگرش دینی نشان می دهد ضمن آنكه بین میزان مادیگرایی و نگرش دینی رابطه منفی را نشان 

اجتماعی بین ابعاد آن و نگرش دینی بررسی صورت گرفته  -جهت سهولت بررسی متغیر پایگاه اقتصادی . دهد

كه نتایج نشان می دهد بین شغل و تحصیالت پدر و مادر و نگرش دینی رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین 

برای تبیین متغیر وابسته از رگرسیون چند نهایتا .هزینه و درآمد و نگرش دینی رابطه معنی داری وجود دارد

متغیره استفاده شده كه نتایج نشان می دهد، جهت تبیین متغیر وابسته، به ترتیب سه متغیر جامعه پذیری 

این سه متغیر در  .مذهبی، میزان استفاده مذهبی از وسایل ارتباطی و میزان هزینه وارد معادله شده است

در پژوهشی به  (0135)چراغی و مولوی.متغیر وابسته را تبیین نموده اند درصد از تغییرات 14/31مجموع 

نتایج این . داری و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند بررسی رابطة ابعاد مختلف دین

همچنین . داری دانشجویان دو جنس از نظر آماری معنادار نیست پژوهش نشان داد كه تفاوت بین نمرات دین

قایسة نمرات سالمت عمومی دختران و پسران نیز نشان داد كه تفاوت معناداری در نمرات سالمت عمومی م

 .دختران و پسران وجود ندارد

 :روش تحقیق 

این روش برای . توصیفی بوده است و روش تحقیق آن روش همبستگی می باشد پزوهش حاضر یک مطالعه  

جامعه آماری این پزوهش  .مطالعه تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است

نفر با روش  011نمونه  نفری  1111كه از بین جامعه آماری می باشد شهروندان شهر قلعه رئیسی  گروهی از

 .تصادفی ساده  انتخاب شده اند

 :ابزار جمع آوری اطالعات  

 :سنج مذهبی امة نگرشنپرسش 

های  تهیه گردید و شامل چهل پرسش دربارة حیطه(0131)این مقیاس توسط خدایاری فرد و غباری بناب

بینی و باورها،  مباحث اجتماعی، جهان ها، اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان، موضوعی عبادات، اخالقیات، ارزش

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=15966


 

5 
 

های كامالً موافقم، تا حدی موافقم، بینابین، تا  گذاری بر اساس روش لیكرت، با گزینه نمره. باشد علم و دین می

های انتخاب شده  گذاری مقیاس، به هر یک از گزینه برای نمره .حدی مخالفم و كامالً مخالفم تنظیم شده است

های  و به گزینه 4و  0. اند هایی كه نگرش منفی تلقی شده امتیاز، به گزینه 5و 0اند شدهكه نگرش مثبت تلقی 

ضریب همبستگی نمرة هر یک از . امتیاز است 411بیشترین نمره در این مقیاس، . گیرد نمره تعلق می 1بینابین 

ن براون و گاتمن برابر معتبر است و پایایی با دو روش اسپیرم 1110/1نامه در سطح  مواد با نمره كل پرسش

نامه را به  پایایی این پرسش(0130)شریفی .باشد می 35/1ضریب آلفای كرونباخ نیز برابر . است 34/1و  -31/1

در تحقیق حاضر، برای . به دست آورده است 31/1، و به روش آلفای كرونباخ برابر 33/1روش تصنیف برابر 

، و 96/0و  3/1ونباخ و تنصیف استفاده شد كه به ترتیب برابر با نامه از دو روش آلفای كر تعیین پایایی پرسش

 .نامة نگرش مذهبی است بیانگر پایایی مطلوب پرسش

 :رضایت زناشوییپرسشنامه 

 و مخالفم ندارم، نظری موافقم، موافقم، )پنج گزینه ایسؤال 41 آزمون اصلی انریچ نسخه زناشویی رضایت پرسشنامه

 پژوهش در پرسشنامه این سؤالی 03 فرم آلفای ضریب .كرده اند گزارش( 0333)السون و السون می باشد (مخالفم كامالً

 . است آمده بدست 34/1،( 0131)سلیمانیان

 های تحقیق یافته

 های توصیفی یافته( الف

مورد  های آماری مانند میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای های توصیفی این پژوهش شامل شاخص یافته

 .ارائه شده است 0مطالعه است كه در جدول 
 و رضایت زناشویی میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مذهبی: 6جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 30/1 33/034 نگرش مذهبی

 41/3 03/13 رضایت زناشویی

 

و  انحراف ( 33/034)برابر با مالحظه می شود نگرش مذهبی دارای میانگین  0همانطوری كه در جدول شماره 

می باشد ( 41/3)و انحراف معیار برابر با ( 03/13)و رضایت زناشویی دارای میانگین برابر با ( 30/1)معیار برابر با 

 .كه نشان دهنده رضایت زناشویی و نگرش مذهبی متوسط به باالیی می باشد
 براساس سطح درآمدهای  آزمودنی رضایت زناشویی ن و انحراف معیار نمرهمیانگی: 2جدول 

 میلیون به باال 6 میلیون 6تا  053 هزار 033تا  553 هزار 533تا953 هویت ملی

 13/30 40/13 31/13 01/15 میانگین

 04/00 33/5 11/3 13/0 انحراف معیار
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های  آزمودنی رضایت زناشوییمیانگین و انحراف معیار نمره مالحظه می شود  1همانطوری كه در جدول شماره 

سطح در آمد یک میلیون به باال با  مربوط به گروهمیانگین درآمد به ترتیب بیشترین و كمترین براساس سطح 

می ( 01/15)هزار تومان با میانگین  511تا  151سطح درآمد و كمترین میانگین مربوط به ( 13/30) میانگین

و ( 11/3)با انحراف هزار  311تا  551به سطح درآمد  معیار بیشترین انحراف مربوط به و از نظر انحرافباشد 

 .می باشد( 13/0)با انحراف هزار 511تا151سطح درآمد كمترین انحراف مربوط به 

 های پژوهش های مربوط به فرضیه ب ـ یافته

 .بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی رابطه چندگانه و معنی داری وجود دارد: فرضیه

بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی تعامل رگرسیون چندگانه مربوط به  تحلیلنتایج  1جدول 

ترتیب ورود متغیرها به معادله پیش بین بر اساس باالترین  .دهدنشان می( Enter) سلسله مراتبیرا با روش 

نگرش مذهبی و تیب متغیرهای باشد كه بر این اساس به ترضریب همبستگی دومتغیری با متغیر مالک می

 .وارد تحلیل شدند كه نتایج در جدول زیر آمده است رضایت زناشوییبرای پیش بینی سطح درآمد 
 بین نگرش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشوییتعامل نتايج تحليل رگرسيون چندگانه مربوط به . 3جدول 

 شاخص آماري
همبستگي 

 MRچندگانه
 RSضريب تعيين

 Fنسبت 

 pاحتمال

 (B)و ()ضرايب رگرسيون 
 مقدار ثابت

(a) 
متغيرهاي پيش 

 بين
1 2 

 29/0 94/0 نگرش مذهبی  
94/94=F 

001/0p< 

29/2- = B 

94/0-= 

42/6-=t 

001/0p= 

- 9/66 

 26/0 60/0 سطح درآمد
41/29=F 

001/0p< 

0/2- = B 

94/0-= 

14/6-=t 

001/0p= 

61/0- = B 

11/0-= 

4/1-=t 

14/0p= 

14/69 

مشاهده می شود، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش  1همان طور كه در جدول 

با نگرش مذهبی و سطح درآمد چندگانه برای تركیب خطی متغیرهای تعامل  همبستگیسلسله مراتبی، ضریب 

معنی دار  p<110/1می باشد كه در سطح  =45/1RSو ضریب تعیین برابر  =51/1MRبرابر  رضایت زناشویی

شود كه با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، با توجه به نتایج جدول باال فرضیه پژوهش، تأیید می.  است

بین زوجین توسط متغیرهای پیش رضایت زناشوییدرصد واریانس متغیر  45 حدودمشخص شده است كه 

و عدد ثابت به روش ( B) غیراستانداردبا توجه به ستون ضرایب  .قابل تبیین استنگرش مذهبی و سطح درآمد 

نگرش مذهبی و سطح از روی نمرات متغیرهای  ترتیببه ( 'y) رضایت زناشویی یبینی نمرهگام به گام، پیش

 : پذیر استبین زیر امكان توسط معادله پیش( X)درآمد 
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 (2X )61/0 - (1X )0/2-14/69 y’= 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد به طور كلی دارای رضایت زناشویی و نگرش مذهبی متوسط به باالیی می باشد 

براساس سطح درآمد به ترتیب بیشترین و كمترین میانگین سطح در های  آزمودنی همچنین رضایت زناشویی

هزار تومان می باشد و  511تا 151سطح درآمد و كمترین میانگین مربوط به  آمد یک میلیون به باال با میانگین

هزار با انحراف و كمترین مربوط به  311تا  551از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به به سطح درآمد 

مبنی بر اینكه رابطه بین نگرش  های پژوهش های مربوط به فرضیه یافته .هزار می باشد 511تا151سطح درآمد 

بین نگرش تعامل رگرسیون چندگانه مربوط به  تحلیلنتایج .زناشویی می باشد مذهبی و سطح درآمد با رضایت

برای تركیب خطی متغیرهای  دهدنشان می سلسله مراتبیرا با روش مذهبی و سطح درآمد با رضایت زناشویی 

می  =45/1RSو ضریب تعیین برابر  =51/1MRبرابر  رضایت زناشوییبا نگرش مذهبی و سطح درآمد تعامل 

شود كه با توجه به با توجه به نتایج  فرضیه پژوهش، تأیید می.  معنی دار است p<110/1كه در سطح  باشد

زوجین  رضایت زناشوییدرصد واریانس متغیر  45حدود ضریب تعیین به دست آمده، مشخص شده است كه 

 . قابل تبیین استنگرش مذهبی و سطح درآمد بین توسط متغیرهای پیش

 :منابع

رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه (0135)مولوی، حسین .چراغی، مونا.0

 .44-0، صفحه 0135، سال دوم، 4شناختی، ش  های تربیتی و روان اصفهان، پژوهش

جویان خدایاری فرد، محمد و غباری بناب، باقر، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانش.4

 0131دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 

رفتاری، بر رضایت زناشویی  -بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ( 0131) حمید ،نشاط دوست .سمیه ،زادهوش.3

   00تا صفحه 40از صفحه ; 1  شماره , 0  دوره , 0131تابستان    :مطالعات روانشناسی بالینی .بانوان 

هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتباط پیش از ازدواج و (0134) فاطمه ،شهابی زاده .محسن، آیتی  .ریحانه،دهقان تنها .4

واحد  پیامدهای آن، در رابطه با نقش كاركرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

  35تا صفحه  30از صفحه ; )41پیاپی ) 1  شماره , 1  دوره , 0134پاییز    .روان شناسی و دین . بیرجند 

بررسی رابطة نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، سالمت عمومی و  (0130)شریفی، طیبه.5

شناسی عمومی،  نامة كارشناسی ارشد روان شكیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، پایان

 0130دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، 

شناخت ارتباط میان نگرش  (0134)جمال ،صادقی .بهزاد، شوقی  .فاطمه ،شاطریان  .طهمورث، آقاجانی  .ملیحه ، فیروزصمدی.1

  دوره , 0134پاییز    :جامعه شناسی مطالعات جوانان . فرزندی با فراشناخت هیجانی  -مذهبی و شایستگی اجتماعی والد

 . 001تا صفحه  35از صفحه  ; 00  شماره , 0

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=115915
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=115915
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7703
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7703
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5584
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5584
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34185
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34185
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34185
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184470
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184470
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=23349
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=23349
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=74408
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1767
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1767
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48155
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48155
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48155
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184068
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=174461
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184069
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184069
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=162657
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=184070
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4252
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4252
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48044
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48044
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48044
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48044
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تابستان   جامعه شناسی بررسی نگرشهای دینی دانشجویان دانشگاه شیراز، (0133)جهانگیر،جهانگیری .امراله ،كشاورز.3

 . 000تا صفحه  33از صفحه  ; 4  شماره , 5  دوره , 0133

زوجین، روانشناسی و  زناشویی رضامندی در مذهبی زندگی نقش(0134) احمدی، محمدرضا .مصلحی، جواد3

 35 ص ، 0134 تابستان دوم، شماره ششم، ، سالدین

 با زناشویی رضایت و (برونگرایی /درونگرایی) شخصیتی ویژگیهای تضاد /همانندی رابطه (0130)جواد مصلحی،3

 امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، روانشناسی، ارشد، كارشناسی پایاننامه ن ،زوجی مذهبی پایبندی به توجه

 خمینی

تأثیر اعتقادات مذهبی در شكل گیری مكان كنترل و نیمرخ روانی دانشجویان (0133)میرهاشمیان، حمیرا،01

 .0133نامة دانشگاه آزاد اسالمی،  ، فصل«های تهران دانشگاه

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های (0130) زینب ،خانجانی.مجید،محمودعلیلو ,ابراهیم ،اكبری.00

 .گروه دانشجویان دارای شكست عشقی با و بدون نشانگان بالینی بودناسازگار اولیه و الگوهای فرزندپروری در دو 

 ارشد كارشناسی نامه پایان . یانگ طرحواره پرسشنامه كوتاه نسخه هنجاریابی ( 1385 ) قاسم ،آهی.04

 . طباطبایی عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی

 صمیمیت با و كمالگرایی بخشودگی، رابطه(  0131)باقری ، اشرف . ، بهنام مكوندی. زاده، پروین احتشام.01

 شناسی روان در نو های آنها،یافته همسران و جانبازان در زناشویی رضایت

-411.مجله علوم روانشناختی،ابعاد كمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب( 0130)محمدعلی،بشارت .00

403 

بررسی  (0130) حسین ، شكركن.  منیجه، شهنی ییالق .  سودابه، بساک نژاد .  مهناز ،مهرابی زاده هنرمند.05

گان وانمودگرایی روابط ساده و چندگانه ترس از موفقیت، عزت نفس، كمال گرایی و ترس از ارزیابی منفی با نشان

پاییز  مجله علوم تربیتی و روانشناسی  ،در دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

0130; 04(1:)0-40. 

بررسی  (0133)عباس  ،شكیبا  . ،حسینعلی ،مهرابی  .فارسانی  . ذبیح اهلل ،كاوه . محمدصادق ،منتظری.01 

فصلنامه علمی پژوهشی  ،سازگار اولیه و افسردگی در بین كودكان شهرستان فالورجان های نا رابطه بین طرحواره

 033-033صفحات  33شماره  41جلد  دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه مازندران،

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و طرحواره های  (0131)فروغی علی اكبر .حاتمی ابوالفضل.سحر،رفیعی.03

 0)4 ;0131بهار  (زن و جامعه)جامعه شناسی زنان ، ی شهر تهرانناسازگارانه اولیه در زنان دارای خیانت زناشوی

 .11-40((:5مسلسل )

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین (0133)محمدرضا  ،عابدی. مریم السادات، فاتحی زاده. مریم، ذوالفقاری.03

پاییز  فصلنامه خانواده پژوهی،طرحواره های ناسازگار اولیه و صمیمیت زناشویی در زوجین عادی 

0133; 0(05:)403-410 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=109854
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=15966
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4517
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=27631
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=27631
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=27631
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=27631
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=26671&varStr=6;%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A;1381;1;3;248;263
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=38510&varStr=10;%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2,%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%83%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87,%D8%B4%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%87,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86,%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%20%D9%88%20%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A;%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%201384;12;3;1;24
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=38510&varStr=10;%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2,%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%83%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87,%D8%B4%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%87,%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86,%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84;%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%20%20%D9%88%20%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A;%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%201384;12;3;1;24
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