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 چکيده
و بهزیستي روانشناختي با كيفيت زندگي در  یيزناشو تیبررسي رابطه رضا پژوهش حاضر هدف از

. دباشيم یكاربردو از نوع  يهمبستگاز روش  . پژوهش حاضربود شهر كرمانشاهدانشجویان متاهل 

با . و باشد يم 9317متاهل دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه در سال  انیدانشجو هيكل یجامعه آمار

مورد استفاده  یابزارها .ر انتختب شدندفن 022د تعدا یطبقه ا يتصادف یرياز روش نمونه گاستفاده 

سازمان  يزندگ تيفيو بهزیستي روانشناختي ریف و ك يیزناشو تیپژوهش پرسشنامه رضا نیدر ا

قرار  ليو تحل هیمورد تجز SPSSنرم افزار پژوهش با استفاده از  یداده هاباشد.  يم يبهداشت جهان

بين رضایت زناشویي با كيفيت زندگي دانشجویان  كه بودآن  از يبدست آمده حاك جیگرفت. نتا

 معني داری وجود دارد.ه مثبت و متاهل رابط

 .دانشجویان متاهل ،كيفيت زندگي، یيزناشو تیرضا :يديکل واژگان
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  3 فاطمه موزون،  2 يسراب قنبر یسارا صادق ، 1 انيمحمد شمس

 .رانیا زد،ی ،يدانشگاه آزاد اسالم زد،یواحد  ،يگروه روانشناس ،ينيبال يارشد روانشناس يكارشناس 9
 .رانیا ،كرمانشاه ،يدانشگاه آزاد اسالم ،كرمانشاه واحد ،يگروه روانشناس ،ينيبال يارشد روانشناس يكارشناس 0
اسالم  ،ي، دانشگاه آزاد اسالمواحد اسالم آباد غرب ،ي، گروه روانشناسيعموم يارشد روانشناس يرشناساك 3

 .ناریآباد غرب، ا
 

 نام نویسنده مسئول:

 يسراب قنبر یسارا صادق

 دانشجویان متاهل با کيفيت زندگی در ییزناشو تیرابطه رضا

 شهر کرمانشاه
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 مقدمه
اعضای خویش و در جریان ارتباطي دائمي، تعاملي و طرحدار با یكدیگر  ای زنده و در حال تغيير است كه با استفاده ازخانواده جوهره

ای از روابط درهم توان یك واحد عاطفي و شبكهیابد. خانواده را ميكند و در طول زمان و مكان گسترش ميیك كل را سازمان دهي مي

فرد از زندگي زناشویي به منزله رضایت وی از خانواده محسوب  شود. و رضایت یكای دانست كه از پيوند زناشویي زن و مرد بنا نهاده ميتنيده

شود  و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد و تعالي و پيشرفت مادی و معنوی حامعه را دربر مي

آید بلكه مستلزم را به عنوان یك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه خود به خود به وجود نمي 9توان رضایت زناشویيمي .خواهد داشت

ثبات است و روابط در معرض بيشترین خطر قرار دارند )زادهوش، های اوليه رضایت زناشویي بسيار بيتالش هر دو زوج است، به ویژه در سال

9331 .) 

ه در پایداری زناشویي و ثبات نظام خانواده نقش مؤثری را ایفا مي كند . ازدواج ها در خالء رضایت زناشویي از جمله عواملي است ك

ند. ووجود ندارند. افراد در ازدواج های نابسامان بيشتر احتمال دارد كه دچار اضطراب ، افسردگي ، اختالل های رفتاری و بيماریهای جسماني ش

از رایج ترین مشكالتي است كه از سوی همسران ناراضي ابراز مي شود. تعامالت و ارتباطهای شكست در برقراری ارتباط یكي عالوه بر این 

متاسفانه . نامناسب كه زوجين درگير آن مي شوند در همان چند سال نخست ازدواج منجر به افزایش پرخاشگری زباني و بدني مي گردد

ارتباط زناشویي فرایندی است كه طي ان زوجين به  ه با هم مشكل دارند.بسياری از همسران در برقراری و حفظ روابط دوستانه و صميمان

عمق صميميتي كه افراد در رابطه خود ایجاد مي كنند به ميزان زیادی صورت كالمي و غير كالمي به تبادل احساسات و افكار مي پردازند. 

ت، نيازها، خواسته ها و تمایالتشان دارد. بنابراین، یادگيری چگونگي بستگي به توانایي آنان برای ارتباط دقيق، مؤثر و روشن با افكار، احساسا

توجه به الگوهای ارتباطي زوجين مي تواند ارتباط كارآمد نخستين گام در فرآیند ایجاد یا افزایش صميميت در هر رابطه ای به شمار مي رود. 

 (.9333فرقاني، ) هداطالعات ارزشمندی به مشاوران و درمانگران در زمينه كار با زوجين د

 ایت زوجين از زندگي زناشویي مي باشد. رضایتورضایت زناشویي یك ارزیابي كلي از وضعيت رابطه زناشویي فرد و یك متغير مهم در ر

 ادی و لذت از روابط ميان زوج ها مرتبط است و به معنای داشتن احساس مطلوب از ازدواج مي باشد كه مي توان آن را یكشزناشویي به 

 (.  9337)پاك گهر،موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه خود به خود به وجود نمي آید بلكه مستلزم تالش هر زوج است

ميان عوامل تاثيرگذار بر كيفيت زندگي، نقش خانواده و نحوه ارتباطات اعضای آن با یكدیگر به ویژه زن و شوهر ، اساسي بنظر مي  در

تن روابط زناشویي موفق نه تنها تاثير بسزایي بر خوشبختي و سعادت افراد دارد بلكه فواید بي شماری نيز رسد .كيفيت زندگي مناسب و داش

دارد. زیرا اگر همسراني كه در یك جامعه زندگي مي كنند از روابط زناشویي گرم و صميمي برخوردار باشند، نه تنها فرزندان آنها  عهبرای جام

ضایي آكنده از مهر و محبت زندگي مي كنند بلكه جامعه نيز سالمت و سعادت خود را بدست خواهد آورد روابط صحيح را مي آموزند و در ف

سالمت و سعادت خانواده به مهم ترین بخش آن یعني كيفيت زندگي و كيفيت رابطه زناشویي بستگي داشته و استحكام و  وبنابراین حيات 

 (.9337رد ) ذوالفقاری،پویایي جامعه به ثبات و تعادل خانواده بستگي دا

يازها توجه به ن مفهوم كيفيت زندگي ابعاد گوناگون و بسيار وسيعي دارد. اما مهم این است كه ما این مفهوم را از دیدگاه خود یعني با

كالت تها و مش، ملي و اقليمي خویش بررسي كنيم و از این طریق بكوشيم جامعه خود را از مبتال شدن به مصيب، فرهنگيو شرایط اجتماعي

كيفيت زندگي به دليل گسترش روند صنعتي شدن و پيشرفت . بزرگي كه امروزه جامعه صنعتي غرب با آنها دست به گریبان اند، مصون بداریم

فناوری كه توجه به بعد كمي زندگي انسان را مد نظر قرار مي دهد و همچنين به دنبال غفلت از جنبه های كيفي زندگي انسان، طي چند 

هة گذشته در كشورهای غربي مورد توجه اندیشمندان و متفكران علوم انساني قرار گرفته است.توسعه بيش از پيش زندگي مدرن كه خود د

 را با توليد انبوه كاالها و خدمات متنوع در بعد كمي نشان مي دهد ،مشكالت زیادی برای بشر امروزی به ارمغان آورده است .به همين دليل

از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم كيفيت زندگي معطوف گشته تا از این طریق ، تالشهایي در راستای ارتقای شرایط توجه بسياری 

 (.9331، انزندگي و بهبود بخشيدن به بعد كيفي زندگي بشر صورت دهند )رباني خوراسگاني و همكار

 

گيرند . رضایت های ازدواجشان را درنظر ميكه همه جنبهعبارت از لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعي رضایت زناشویی : 

رش مندی زناشویي در واقع نگشود. طبق تعریف فوق رضایتیك متغير نگرشي است و بنابراین یك خصوصيت فردی زن و شوهر محسوب مي

 ( .9331های مختلف روابط زناشویي خود دارند )سيلمانيان ،بخشي است كه زن و شوهر از جنبهمثبت و لذت
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 ستمي،س فرهنگ نظر ازي زندگ در خود تيموقع از افراد درك ،ي  زندگ تيفيك ، بهداشتي جهان سازمان فیتعر به بنا : یزندگ تيفيک

 مشاهده قابل دیگران توسط و بوده فردی كامال پس  باشدي م شانیتهایاولو و استانداردها ، انتظارات ، ،اهداف كنندي مي زندگ آن در كهي ارزش

 .(0299 0بنومي،)است استوار زندگيشان مختلف های جنبه از افراد درك بر و نيست

 

 پژوهش  فرضيه
 متاْهل رابطه وجود دارد. دانشجویانبا كيفيت زندگي  یيزناشو تیرضابين  .9

 

 روش تحقيق 

جامعه آماری پژوهش حاضر  .باشد يم  يهمبستگ  قاتيلحاظ اجرا جزء تحق از و یكاربرد قاتياین پژوهش از لحاظ هدف جزء تحق

 022 كه با استفاده از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای تعداد مي باشد 9317كليه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه در سال 

 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. 

 

 اندازه گيري هاي بزار ا

سوال  33كه دارای  بررسي ميزان رضایت زناشوئي از این پرسشنامه استفاده شدبرای  :( ENRICHپرسشنامه رضایت زناشوئی ) (1

( از این پرسشنامه برای بررسي رضایت  9131اولسون ) است.و چهار زیر مقياس )تحریف آرماني،رضایت اززندگي، ارتباطات و حل تعارض(

ر ارتباط با یكي از زمينه های مهم است. ارزیابي این زمينه ها زناشوئي استفاده نمود و معتقد است كه هر یك از موضوعات این پرسشنامه د

 ندر درون یك رابطه زناشوئي مي تواند مشكالت بالقوه زوجها را بيان كند، یا مي تواند زمينه نيرومندی و تقویت آنها را مشخص كند. اولسو

فرم اصلي با توجه به زیاد بودن سواالت پرسشنامه موجب  گزارش  كرده اند. 10/2و دیگران اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب آلفا 

بررسي تفكرات غير منطقي بر نارضایتي  "( در پژوهشي تحت عنوان 9373خستگي بيش از اندازه آزمودني ها مي شود. بنابراین سليمانيان )

گزینه ای ) كامالً موافق، نه  3شنامه به صورت سؤال است. سواالت این پرس 33فرم كوتاهي از این پرسشنامه تهيه كرد كه دارای  "زناشوئي 

 973و حداكثر نمره  33امتياز تعلق مي گيرد. حداقل نمره  3موافق و نه مخالف، مخالف، و كامالً مخالف( هستند. به هر گزینه آن از یك تا 

اطالعات و نحوه پاسخ دهي به سواالت آمده پرسشنامه حاوی توضيحاتي برای آزمودنيها ست كه در ابتدای برگه در مورد محرمانه بودن .است 

مي باشد. در این پژوهش از فرم  92و انحراف معيار  32ر است كه در آن ميانگين براب tاست. نمره های محاسبه شده برای فرم از نوع مقياس 

گزارش كرده  13/2محاسبه ضریب آلفا ( پایایي پرسشنامه را فرم كوتاه از طریق 9373كوتاه این پرسشنامه استفاده شده است. سليمانيان )

 است.

مقياس )پرسشنامه( فرم كوتاه كيفيت زندگي سازمان  : فرم کوتاه – 3( پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی2

 قياسبعد سالمت جسماني، رواني، اجتماعي و محيط فيزیكي را سنجش مي كند كه به عنوان یك م 4سوال است و  02 بهداشت جهاني دارای

گزینه ای  3جامع مورد استفاده قرار مي گيرد و در مجموع شامل كيفيت زندگي كلي و سطوح سالمت عمومي مي باشد. سواالت پرسشنامه 

بصورت معكوس نمره گذاری  02و 4و  3نمره گذاری مي شود. الزم به ذكر است كه سواالت  3و خيلي زیاد برابر با  9هستند كه اصال برابر با 

مي باشد.در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقياس كيفيت زندگي  932و حداكثر نمره  02. حداقل نمره در این مقياس مي شوند

 4برای خرده مقياسهای  2731تا  2773بين المللي این سازمان انجام شده، ضریب آلفای كرونباخ بين مركز 93سازمان بهداشت جهاني كه در 

روش بازآزمایي با فاصله سه  ( برای پایایي مقياس از سه9333و در ایران نيز نصيری ))9333 نصيری،(شده استگانه و كل مقياس گزارش 

بود. همچنين پایایي مقياس كيفيت زندگي را  2734-2737-2727هفته ای، تنصيفي و آلفای كرونباخ استفاده كرد كه به ترتيب برابر

و برای  2777برای سالمت رواني  2772برای سالمت جسمي  2733ای كل مقياس برابر با سنجيده و ضریب آلفای كرونباخ بر (9332رحيمي)

  گزارش كرده است. 2777برای كيفيت محيط زندگي برابر با  2723اجتماعي روابط
 

 

 

 

                                                           
2  Bonomi 
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 هاها و ابزار تجزیه و تحليل دادهروش

توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در این راستا در در این پژوهش برای تجزیه و تحليل داده ها ی آماری از روش های آماری 

بخش توصيفي از مشخصه های آماری نظير فراواني، درصد فراواني، ميانگين و جداول و نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطي از آزمون 

 های همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان استفاده شده است.
 

 ی یافته هاي توصيف

 جنسيتتوزیع آزمودنی ها بر حسب  1شماره جدول 

 درصد فراواني جنسيت

 22/32 922 زن

 22/32 922 مرد

 2/922 022 كل

 

درصد نمونه را تشكيل  22/32نيز  درصد پاسخگویان مرد 22/32پاسخگویان زن مالحظه مي شود،  9ل شماره همان طوری كه در جدو

 مي دهند.

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پزوهش شاخص هاي توصيفی، 2شماره جدول شماره 

N متغير هاي پژوهش ميانگين انحراف استاندارد 

022 

 رضایت زناشویي 11/909 99/09

 تحریف آرماني 32/97 33/4

 رضایت اززندگي 33/32 44/2

 ارتباطات 23/34 20/7

 حل تعارض 19/30 23/3

 كيفيت زندگي 90/73 73/90

 

 ویاندانشج در زندگي كيفيت و یيزناشو تیرضامولفه های ميانگين و انحراف استاندارد نمرات  شاخص های توصيفي، 0شماره جدول 

 را نشان مي دهد.  متاهل

 

 استنباطی یافته هاي 

 متاْهل رابطه وجود دارد.  دانشجویانبا كيفيت زندگي  یيزناشو تیرضابين  :پژوهش فرضيه 

 متاْهل دانشجویانبا کيفيت زندگی  ییزناشو تیضرایب همبستگی ساده بين رضا 3شماره جدول 

 متغير

 مالك

 شاخص آماری

 پيش بين متغير

 ضریب همبستگي

 (r ) 

 سطح

 ( p)  معني داری

 تعداد

 ( nنمونه)

ي
دگ

 زن
ت

في
كي

 

 2229/2 /.94 ** رضایت زناشویي

 2229/2 /.24 ** آرمانيتحریف  022

 2229/2 /.99 ** رضایت اززندگي

  2229/2 /.32 ** ارتباطات 

  2229/2 /.91 ** حل تعارض 
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 معنيمثبت  رابطه  متاهل دانشجویانبا كيفيت زندگي  رضایت زناشویيبين  مالحظه مي شود 3شماره همان طوری كه در جدول 

ر بيشت رضایت زناشویي دانشجویان چه هر به عبارت دیگر، گردد. تأیيد مي اول(. بنابراین فرضيه r= 41/2و  =2229/2pداری وجود دارد )

 باالتر خواهد بود. نيز آنان زندگي كيفيتميزان  اندازه همان به باشد

 اندانشجوی زندگي كيفيت باحل تعارض  ،ارتباطات، رضایت اززندگي ،همچنين بين رضایت زناشویي در زمينه های تحریف آرماني

 مشاهده مي شود.معني داری مثبت رابطه  متاهل
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 نتایج و بحث روي نتایج

 متاْهل رابطه وجود دارد.  دانشجویانبا كيفيت زندگي  یيزناشو تیرضابين  :پژوهش فرضيه 
 پژوهشه بنابراین فرضي. معني داری وجود داردمثبت  رابطه  متاهل دانشجویانبا كيفيت زندگي  رضایت زناشویيبين  نتایج نشان داد

االتر خواهد ب نيز آنان زندگي كيفيتميزان  اندازه همان به بيشتر باشد رضایت زناشویي دانشجویان چه هر به عبارت دیگر، گردد. تأیيد مي

 متاهل اندانشجوی زندگي كيفيت باحل تعارض  ،ارتباطات، رضایت اززندگي ،بود. همچنين بين رضایت زناشویي در زمينه های تحریف آرماني

 مشاهده مي شود.معني داری مثبت رابطه 

 ماركمن (،0290برژیتاویكبرگ ) فيليپها  وانگ، كریستينا ام، (، 9319ميكائيلي و همكاران ) نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای

 باشد.همسو و هماهنگ مي ( 0299هاكينز و بوث ) (،0299) كاستن ،(0290)

 داشتن ایمعن به و است مرتبط ها زوج ميان روابط از لذت و شادی به زناشویي رضایتكه  توان گفتمي پژوهشدر تبيين نتایج فرضيه 

 تلزممس بلكه آید نمي وجود به خود به خود كه گرفت نظر در شناختي روان موقعيت یك را آن توان مي كه باشد مي ازدواج از مطلوب احساس

 ارتباط .است ارتباطي الگوهای آنها از یكي كه شود مي یكدیگر از همسران رضایت باعث متعددی عوامل زناشویي روابط در. است زوج هر تالش

 ملعوا به توجه صورت در.پردازند مي افكار و احساسات تبادل به غيركالمي و كالمي صورت به زوجين آن طي كه است فرآیندی زناشویي

 اعياجتم و عاطفي رواني، مشكالت از بسياری رواني بهداشت و رضایمندی سطح افزایش با كه داشت انتظار توان مي زناشویي رضایمندی

 اعي،اجتم خدمات و تعالي و رشد به بيشتر خاطر آرامش با جامعه افراد زندگي، از رضایت و زناشویي رضایمندی سطح ارتقاء با. »یابد كاهش

 برد. خواهند سود پيشرفت این از نيز ها خانواده و پرداخت خواهند...  و اقتصادی فرهنگي،

بنابراین رضایت افراد از ازدواجشان زمينه ساز و هسته اصلي رضایت از خانواده و زندگي بطور كلي است. در واقع مي توان گفت سالمت 

 جامعه و خانواده در گرو رضایت افراد از ازدواجشان مي باشد. بيش از یكصد تحقيق منتشر شده وجود دارد كه تداوم رضایت و استحكام روابط

در سالهای اخير تمركز بر روی روابط زوجين و ازدواج به دليل آمار نگران كننده طالق افزایش یافته است و هر .ارزیابي كرده اند زوجين را 

 تحقيقي كه در این زمينه صورت بگيرد مي تواند یافته های كاربردی و معتبری داشته باشد تا ما بتوانيم آثار مخرب آن را كم كنيم

 .(9310)بازغي،

س رضایت از همدیگر یكي از نشانه های زندگي خوب و خوشبختي و شادكامي زوجين مي باشد. این احساس رضایت مي تواند احسا

شامل رضایت زناشویي،رضایت از اخالق و رفتار، رضایت از شيوه برخورد و نوع زندگي و رضایت ظاهری از طرف مقابل باشد درواقع اگر كسي 

سد كه انتخاب خوبي را داشته است، مي توان گفت كه وی خوشبخت بوده و زندگي خوبي را دارا مي باشد. در زندگي خودش یه این تفكر بر

بسياری از افراد احساس رضایت از ظاهر طرف مقابل را فراموش مي كنند و سعي مي كنند تا فقط از نحوه برخوردی فرد مقابل خود را تحت 

هر سني از زندگي خود هستيم حتي در ميانسالي باید خود را برای همر خود خوب و جذاب جلوه تاثير قرار بدهند، اما نباید فراموش كرد در 

خيانت هایي كه در سنين باال انجام مي شود به همين دليل مي باشد كه فرد مورد نظر از لحاظ ظاهری از همسر خود راضي  دهيم. بسياری از

 نبوده و همسر وی در واقع به خود نمي رسد. 

ای زنده و در حال تغيير است كه با استفاده از اعضای خویش و در جریان ارتباطي دائمي، تعاملي و طرحدار با یكدیگر جوهرهخانواده 

ای از روابط درهم توان یك واحد عاطفي و شبكهیابد. خانواده را ميكند و در طول زمان و مكان گسترش ميیك كل را سازمان دهي مي

شود. و رضایت یك فرد از زندگي زناشویي به منزله رضایت وی از خانواده محسوب وند زناشویي زن و مرد بنا نهاده ميای دانست كه از پيتنيده

شود  و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد و تعالي و پيشرفت مادی و معنوی حامعه را دربر مي

زم آید بلكه مستلایت زناشویي را به عنوان یك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت كه خود به خود به وجود نميتوان رضمي .خواهد داشت

ثبات است و روابط در معرض بيشترین خطر قرار دارند. در صورت های اوليه رضایت زناشویي بسيار بيتالش هر دو زوج است، به ویژه در سال

ي توان انتظار داشت كه با افزایش سطح رضایمندی و بهداشت رواني بسياری از مشكالت رواني، عاطفي توجه به عوامل رضامندی زناشویي م

و اجتماعي كاهش یابد.  با ارتقاء سطح رضامندی زناشویي و رضایت از زندگي، افراد جامعه با آرامش خاطر بيشتر به رشد و تعالي و خدمات 

اخت و خانواده ها نيز از این پيشرفت سود خواهند برد. تحقيقات متعددی نشان داده اند كه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و ... خواهند پرد

(. همچنين 9332؛ به نقل از مهدویان، 0224 1رضایت از زندگي زناشویي بر سالمت رواني و جسماني افراد تأثير مهمي دارد )كاليج و ماهلر

و  با رضایت  %72( حاكي از آن است كه رضایت افراد از ازدواجشان با رضایت از زندگي خانوادگي 0222نتایج تحقيقات اولسون و همكاران )

كه هيچ یك به تنهائي برای ایجاد همبستگي دارد. رضایت زناشویي تحت تأثير مجموعه ای از عوامل متفاوت است  %27از زندگي به طور كلي 

رضایتمندی كافي نيست ) البته این عوامل مي تواند در زوج ها و فرهنگ های مختلف، متفاوت باشد( این عوامل متعدد شخصيتي، فرهنگي، 

                                                           
1  Kalich.N. &Mahler 
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انواده ل پيشرفت اعضاء خاعتقادی، شناختي، ارتباطي، عاطفي، اجتماعي و ... در رضایتمندی زناشویي مؤثر هستند.روابط زناشویي یكي از عوام

ای است ميان زن و مرد برای زندگي مشترك و در دستيابي به اهداف زندگي است. روابط زناشویي به عنوان شاخص اصلي نهاد خانواده، رابطه

ذار كامي زوجين تأثيرگتشكيل خانواده. كيفيت روابط زناشویي بر همه ابعاد كاركرد خانواده از جمله پایداری، تداوم، حمایت از فرزندان و شاد

 است.
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 راجعممنابع و 
(. بررسي اثر بخشي برنامه عملي آموزش های مهارت راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر 9319).ابراهيمي، عليرضا [9]

افزایش كيفيت زندگي و كاهش استرس بيماران مبتال به آسم مراجعين به كلينيكهای درماني تهران. پایان نامه 

 ارشد رشته روانشناسي باليني دانشگاه تهران.كارشناسي 

 (، بهداشت رواني ،انتشارات پيام نور9337احمدوند،محمد علي،) [0]

نفر از معلمان مرد  32بر روی  (. مقایسه و بررسي رابطه كيفيت زندگي و خشنودی شغلي9312افضلي گروه،صولت.) [3]

 كارشناسي ارشد مشاوره خانواده،دانشگاهنامه  پایان. شهر قم و همسرانشان باكنترل سن وطول مدت ازدواج

 اهواز. شهيدچمران

بررسي تاثير استرس شغلي بر رضایت شغلي و كيفيت زندگي در گروهي از در شركت ملي نفت .(9331).اميني ، رضا [4]

 .اهواز،پایان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز –ایران 

 دو – ارتباطي و فردی – ایزمينه عوامل بررسي(. 9332)شكوه.  نژاد،نوابي علي؛ آشتياني، فتحي خدابخش؛ احمدی، [3]

 .3 شماره اول، سال پژوهي، خانواده زناشویي، سازگاری بر مؤثر ایجانبه

 افزایش در روش دو این متقابل كنش و رفتاری – شناختي ، خودیاری های روش مقایسه(. 9333)  كریم. نيا، افشاری [2]

 .تهران تحقيقات علوم واحد آزاد دانشگاه مشاوره، تخصصي دكترای نامه پایان زوجين، زناشویي رضایت

آوری های دلبستگي و ميزان تاب(. بررسي رابطه بين سبك9331اكبری، زهرا، وفائي، طيبه، خسروی، صدراهلل. ) [7]

 .90-97 ،3(92) جانباز، طب پژوهشي –همسران جانبازان. مجله علمي 

 دلبستگي های سبك رابطه بررسي (.9319) .الهي، عباس، اصالني، خاد، تشكر، هاجر، غوابش، سعاد، نكوئي، سميه امان [3]

-27،صفحات 3 ، شماره 92 زنان، دوره اجتماعي روانشناختي مطالعات زناشویي، فصلنامه رضایت با عشق و عاشقانه

33. 

آوری های دلبستگي و ميزان تاببررسي رابطه بين سبك(. 9331اكبری، زهرا، وفائي، طيبه، خسروی، صدراهلل. ) [1]

 .90-97 ،3(92) جانباز، طب پژوهشي –همسران جانبازان. مجله علمي 

 صميميت و رضایت بر رفتاری شناختي درمان . اثربخشي(9312)باباپور، جليل، نظری، محمدعل، رشيدزاده، ليال.  [92]

 .04ششم،شماره روانشناختي،سال نوین های پژوهش شيميایي،فصلنامه جانباز زوجين زناشویي

نامه كارشناسي (. بررسي رابطه بين عشق و رضایت زناشویي در دانشجویان زن متأهل، پایان9339بخشنده، سميه. ) [99]

 ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.

ر سوء مصرف (.رابطه رضایت زناشویي و سبكهای فرزندپروزی والدین بر گرایش جوانان د9310بازغي،پانته آ.) [90]

 مواد.پایان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه علوم و تحقيقات كرمانشاه.منتشر نشده

 .09-32،   9،شماره  94مجله حيات، دوره . تاثير مشاوره بر رضایت جنسي زنان نابارور (. 9337پاك گهر،مينو.) [93]

 .تهران دانشگاه.  دكتری. رساله. خطر معرض در نوجوانان در مواد مصرف وضعيت و آوری تاب(. 9331. )مسلم پرتو، [94]

تاثير آموزش حل تعارض  . (9319) .اكبر علي زارچي، ، مرتضي، كریمي زاده خاقاني ، مسعود نير، ، سيرتي ،اكرم پرنده [93]

 سال،رواني بهداشت اصول فصلنامه،بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه

 .73-27صفحه چهارم، و سي و سوم و سي شماره،هشتم

تاثير تاب آوری بر سالمت ( . 9319اكبر.)زرین، سهراب؛ سنگری، علياهلل؛ عبدیاهلل؛ عباسپور،ذبيحپورسردار، فيض [92]

 (.9)94ها، . فصلنامه یافتهرواني و رضایت از زندگي

دختر و پسر عقب مانده ذهني آموزش پذیر و  مقایسه كيفيت زندگي والدین دانش آموزان .(9333جمالي، طيبه) [97]

. پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي، رشته روانشناسي و  والدین كودكان عادی

 آموزش كودكان استثنایي.

 با جنسي دعملكر طتباار سيربر (.9312سيه)آ ،ریمنصو .ههر، زموحد مؤمني .هطاهر هسيد ،ینب. ميرموالیيز ،توكل [93]

و  ریپرستا هنشكددا علمي . مجلهانتهر شهر بجنو مانيدر شتياكز بهدامر به هكنند جعهامر ننادر ز جنسي ضایتر

 . 0 رهشما،  همزدنودوره  ، انهمد مامایي

 ، دارش كارشناسي مقطع نامه پایان. معلمين بين در زناشویي رضایت كيفي و كمي مقایسه(. 9332)سميرا تبریزی، [91]

 .الزهرا دانشگاه
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 های سنجش خانواده و ازدواج تهران انتشارات رشد.(. مقياس9371ثنایي، حسن. ) [02]

نامه كارشناسي ارشد دانشگاه (. بررسي رابطه شادماني ذهني و رضایت زناشویي زوجين پایان9333چلبيانلو، غالمرضا. ) [09]

 آزاد شيراز.

 با دلبستگي های سبك و منفي عاطفه مثبت، طفهعا عشق، بين رابطه (.9333)فرحناز.  نژاد جامعي7 فریبا حافظي [00]

  ،92  شماره7 4  دوره  اجتماعي، شناسي روان خوزستان، نشریه حفاری ملي شركت كاركنان در زناشویي رضایت

 .34 - 49 صفحه

شماره 4(، كيفيت دوستي وتقابل دوستي وتاب آوری مجله علوم رفتاری، دوره 9331حجازی، الهه و سليماني، حميد ) [03]

 .303تا  391،صفحه 4

 افكار بيني پيش در پروری فرزند های شيوه نقش(.. 9319)مجتبي زاده، غالم7بهمن انامق، اسماعيلي.زینب خانجاني، [04]

 دشهي درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه مجله-نوجوانان عملي و فكری وسواسي عالیم و اضطرابي

 .43-31):30 پياپي) 9)02 ;9319 اردیبهشت و فروردین. یزد صدوقي

 ای مقابله های مهارت آموزش بخشي اثر( 9331) علي دالور، ، فرامرز ، سهرابي ، حسين ،اسكندری، عيسي جعفری، [03]

 3 شماره 9 جلد باليني، روانشناسي مواد،فصلنامه به وابسته افراد در آوری تاب افزایش و عود از پيشگيری در

 .33-77صفحات

، 0،كيفيت زندگينشریه .گيری سازمان بهداشت جهاني(. كيفيت زندگي و ابزار اندازه9331).كاخكي، عليدرویش پور  [02]

03-00 

مبتال به آسم تهران. بيماران (. بررسي ارتباط كيفيت زندگي و استرس ادراك شده شده 9319).دهكردی ،مرتضي [07]

 پزشكي تهران.پایان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاری دانشگاه علوم 

های دلبستگي و ی سبك(. رابطه9333) .محمودی، غالمرضا ،پور، سوزانامامي ،ساداتفروشاني، فاطمهدیباجي [03]

 929-37(، 99) 3مجله اندیشه و رفتار.  ،مندی زناشویي زنانراهبردهای حل تعارض بر رضایت

 زوجين در زناشویي سازگاری و صميميت با دلبستگي های سبك رابطه(. 9310) .تيمور نویي، تيله دوستداری [01]

 انساني. علوم شده، دانشكده شاهرود، منتشره واحد اسالمي آزاد دانشگاه  ارشد كارشناسي نامه پایان فرهنگي،

سال با وبدون 93تا94( بررسي رابطه سبك زندگي و ميزان تاب آوری والدین دارای فرزند9333داداش زاده، شيوا ) [32]

 ،پایان نامه كارشناسي ارشدروانشناسي دانشگاه عالمه طباطبایي. اختالل سلوك شهر تهران

(.بررسي رابطه فرسودگي شغلي 9337رستمي عليرضا، نوروزی علي، زارعي عادل، اميری محسن، سليماني مهران، )  [39]

وره دوسالمت روان با نقش كنترل كنندگي جنسيت وتاب آوری در ميان معلمان ابتدایي، فصلنامه سالمت كاروایران ، 

 ، 4و3، شماره 3

رابطه دلبستگي به خدا و تاب آوری با  (.9319رضایي جمالوی، حسن، حرفتي سبحاني، رعنا، زاهد بابالن، عادل. ) [30]

  .3معنا داری در زندگي دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلي، دوره 

 موردی مطالعه. زندگي كيفيت سنجش برای پيشنهادی مدل(. 9332)مسعود كيانپور،. علي خوراسگاني، رباني [33]

 . 31 و 33 شماره ، 93 سال ، انساني علوم و ادبيات دانشكده مجله شهراصفهان،

 آسيب سراسری كنگره نخستين در شده ارائه راهكارها، ارائه و زناشویي روابط شناسي آسيب .(9333) اكبر. رهنما، [34]

 .ماه اردیبهشت ایران، در خانواده شناسي

تاثير آموزش های شناختي رفتاری بر رضایت زناشویي زوجين دانشجو مستقر در خوابگاه (. 9332رفيعي نيا ،فرحناز. ) [33]

. پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه علوم انساني، متاهلين دانشگاه تهران

 رشته مشاوره.

 توجه با نوجوان دختران رواني اختالالت ميزان مقایسه( .  9319.)  شهربان ، ابيمحر.احمد اعتمادی،. عباس رحمتي، [32]

 ربيتيت علوم دانشكده شناختي روان مطالعات جيرفت، شهرستان های دبيرستان در والدین فرزندپروری های شيوه به

 .شماره 3 ی دوره ، الزهرا دانشگاه روانشناسي و

-رفتاری، مذهبي و گروه درماني شناختي -اثربخشي گروه درماني شناختيمقایسه (. بررسي 9337سميه. ) زادهوش، [37]

دانشگاه  پایان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي،منتشر شده، ،بانوان زناشویي و رضایت روابط رفتاری كالسيك بر

 دانشكده روانشناسي اصفهان،
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 ارات جاودان فرد(، مفهوم سالمت روان شناختي ، چاپ اول مشهد ، انتش9333سریع القدم،زهرا،) [33]

(. بررسي تأثير تفكرات غيرمنطقي براساس رویكرد شناختي بر نارضایتي زناشویي. 9333اكبر. )سليمانيان، علي [31]

 نامه كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه تربيت معلم تهران.پایان

 امهن شجویان،پایاندان روانشناختي بهزیستي و آوری تاب در معنوی تجارب و طبعي شوخ .نقش(9310)زهرا. سلطاني، [42]

 .نشده ،منتشر اجتماعي و انساني علوم پژوهشكده ، زنجان ارشد،دانشگاه كارشناسي

(تاب آوری ،سالمت روان ورضایتمندی از زندگي )مجله 9332ساماني، سيامك و جوكار، بهرام وصحرا گرد، نرگس ) [49]

 .012-013، 3روانپزشكي وروانشناسي باليني ایران ،سال سيزدهم،شماره 

( نقش واسطه ای انعطاف پذیری 9310) فرماني، اعظم عبدالمجيد، ، سيد بحرینيان ، حسين، شاره طاني، اسماعيل،سل [40]

بهشتي  شهيد پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي مجله شناختي در اربين سبك های مقابله ای و تاب آوری با افسردگي ،

 12 تا 33 صفحات ، 10 پي در پي ،0 شماره هجدهم، سال

 انیدانشجو آسم عالئم بهبود وي زندگ تيفيك با ارتباط و خانواده تیحمای  سهیمقا وي بررس(. 9310) .ان،رضایشاكر [43]

 .جسنند آزاد دانشگاهي عمومي روانشناس ارشدي كارشناس نامه انیپا. سنندج آزاد دانشگاه آسم به مبتال

زندگي با رضایت زناشویي افراد مبتال به آسم (. بررسي رابطه سبكهای مقابله ای و كيفيت 9319).شيرین پور، مجيد [44]

 اهواز. پایان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 كشور. بهزیستي سازمان: ناشر همسران، برای تعارض حل مهارت(. 9331. )زهرا شيری، [43]

 يام نور.(،مقدمات روانشناسي سالمت ، تهران ،انتشارات پ9312علي پور ،احمد ،) [42]

رفتاری برتاب آوری -رفتاری وتلفيق دارو ودرمان شناختي –(مقایسه اثربخشي درمان شناختي 9333صادقي، الهه ) [47]

 وفشاوری رواني زنان خيانت دیده ،پایان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي ، دانشگاه پيام نور واحد تهران.

 نامه پایان شهركرد، زوجين زناشویي رضایت بر درماني  شناخت گروهي آموزش بخشي اثر .(9333) راحله. فرقاني، [43]

 اصفهان. دانشگاه باليني، روانشناسي ارشد كارشناسي

 رضایتمندی ميزان و ازدواج ارتباطي الگوهای بين ارتباط بررسي (.9332) .احمد سيد احمدی، و مریم زاده، فاتحي [41]

 .902-921 ،0 اول، شماره پژوهي، سال خانواده اصفهان، فصلنامه دانشگاه در شاغل زوجين زناشویي

(نقش درماندگي آموخته شده در تاب آوری وخود پنداری تحصيلي فرزندان مقطع متوسطه 9312فروع زاده، محمد) [32]

 ،شهرستان نورآباد فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبایي.

 آنها، فرزندان افسردگي ميزان و والدین زناشویي رضایت رابطه بررسي .(9332)علي،احمدی، محمد.  آشتياني، فتحي [39]

 تهران معلم تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پایان

 آزمونهای روان شناختي . نشر ویرایش (.9331.)كامكاری، كامبيز، عسكریان، مهناز . ساعتچي، محمود  [30]

ر استرس وتاثير آموزش ان در مولفه های كيفيت زندگي (، تدوین برنامه افزایش تاب آوری در براب9333كاوه، منيژه ) [33]

والدین دارای كودك كم توان ذهني خفيف ،پایان نامه دكتری ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه 

 طباطبایي.

 نامه پایان.  عادی و جانباز آموزان دانش اوليا در زناشویي رضایت و زندگي كيفيت مقایسه(. 9331)نایلين گدایلو، [34]

 تربيتي علوم و روانشناسي دانشكده ، مركز تهران واحد آزاد دانشگاه ، ارشد كارشناسي مقطع

 .روان :تهران (،9333ي.)براوت يشاه نيرضا حس ديترجمه حم ي،(. خانواده درمان0223) گلدنبرگ، گلدنبرگ. [33]

 تهران. جاویدان، بدرقه نشر .(9337)مهرداد.  انتظاری، ترجمه زناشویي، روابط بازسازی (.0223برگ. ) گرین، [32]

 زن دانشجویان در زناشویي مندیرضایت با مذهبي نگرش و شخصيتي هایویژگي رابطه(. 9312)فاطمه.  مرادی، [37]

 عمومي، شناسيروان ارشد، كارشناسي نامه پایان رودهن، دانشگاه انگليسي زبان و شناسيروان هایرشته متأهل

 رودهن. اسالمي آزاد دانشگاه

 ندرما مركز به كننده مراجعه زمان در ناباوری از ناشي تنيدگي و زناشویي سازگاری ارتباط(. 9333) .شهناز محمدی، [33]

 .02-31 صص ناباروری، و باروری  ی فصلنامه. ناباروری

گاه دانش(. بررسي ساختار عاملي مقياس بهزیستي روانشناختي ریف در بين دانشجویان 9333ميكائيلي منيع، فرزانه .) [31]

 . 943 -927، ، صص 93پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبریز ، سال پنجم ، شماره  -اروميه ، فصلنامه علمي
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(. مقایسه بهزیستي روان شناختي مادران با و بدون دانش آموزان ابتدایي كم توان 9332ميكائيلي منيع، فرزانه. )  [22]

 .33-9337/23، 9ستثنایي، سال هشتم، شمارهذهني: اثر سبك های مقابله ای. پژوهش در حيطه كودكان ا

 رابطه بررسي(. 9310) امين. روستایي، آنيتا، شهربانو، باغداساریانس، فاطمه، قهاری، زاده،عليرضا، قربان آریا، محمدی [29]

، 1، شماره3اجتماعي، دوره شناسي روان های پژوهش زناشویي، رضایت با عشق اجزا و شخصيتي هایویژگي بين

 .992-13صفحات

(.بررسي رابطه بين رابطه كيفيت زندگي با توافق پذیری در دانشجویان شاهد و مقایسه آن با 9312، مينا )محمدیون [20]

سي عمومي،دانشگاه آزاد اسالمي دانشجویان غيرشاهد در دانشگاه دولتي گرگان، پایان نامه كارشناسي ارشد روانشنا

 واحد گرگان

كيفيت زندگي و ویژگيهای شخصيتي آسيبهای اجتماعي نوجوانان در خانواده  (. بررسي رابطه بين9331).مهدوی، زهرا [23]

 های تك والدیني تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.

 زناشویي رضایت و( تعهد و هوس صميميت،)  عشق های مؤلفه مقایسه (.9331) صفرزاده. رسح رویا، مشاك، [24]

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه اهواز، زندگي، شيوه اصالح و خانواده بهداشت ملي همایش اولين مرد، و زن دانشجویان

 .اهواز

تعامل زناشویي و رضایت زناشویي: (. سبك های دلبستگي، فرایندهای 9330محسني، مختار، محسن زاده، فرشاد. ) [23]

، 3مدل معادالت ساختاری)برازش مدل خانواده درماني(، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده. سال دوم شماره 

 .322-033صص 

مقایسه تاب آوری و سالمت روان و رضایت .(  9319) .مسعود جویباری، ، طالبي ميكائيلي،نيلوفر، گنجي،مسعود [22]

 یادگيری، دوره های ناتواني ی لدین با كودكان دارای ناتواني یادگيری و عادی در شهر اردبيل، مجلهزناشویي در وا

 .937(9ی) شماره ،0 ی

 ناسيكارش نامه پایان رواني، سالمت و زناشویي رضایتمندی بر ارتباط و آموزش تأثير بررسي .(9332) فاطمه. مهدویان، [27]

 .تهران روانپزشكي انستيتو ارشد،

 رشد،ا كارشناسي نامه پایان زناشویي، رضایت بر استراتژیك درماني خانواده تاثير بررسي .(9333)احمد.  مهرآبادی، [23]

 .تهران طباطبایي عالمه دانشگاه

 .قومس نشر تهران، رواني، بهداشت ،9332، بهروز فر، ميالني [21]

( . رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابلهای 9319كرمي ،جهانگير . شهبازی راد ، افسانه . ) ،مؤمني، خدا مراد [72]

 . 3، شماره 92با بهزیستي روانشناختي دانشجویان  . ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه . سال

 .رانهت، ريبركيام . چاپ اول ، انتشارات كيفيت زندگي(.  9312نراقي، احسان ) [79]

 . نشر جامعه شناسان. جامعه شناسي كيفيت زندگي(. 9331نظری، جواد. مختاری، مرضيه) [70]

(، بررسي رابطه هوش معنوی و راهبردهای مقابله ای با ميزان تاب اوری در بين دبيران شهر 1391نوروزیان، شهال ) [73]

 يقات تهرانتهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم وتحق

  .نشر روان (.9337. )زوج درماني كاربردی، ترجمه مصطفي تبریزی .(0222). هالفورد، انلي [74]
[75] Ahmadi, K. Nabipoor, S. M., Kimiaee, S.A., & Afzali. M. H. (2010). Effect of family 

problem Soving on marital Satisfaction. Journal of Applied Science, 1.(8): 682-687. 
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