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آگاهی، الگوهای حل تعارض، بینی صمیمیت زناشويی زنان بر اساس ذهنپیش

 شده و بهزيستی اجتماعیحمايت اجتماعی ادراک
 7/1233/ 12تاریخ پذیرش مقاله :                      7/3/1233تاریخ دریافت مقاله : 

 *1عبدالباسط محمودپور

 3دهقانپورثنا 

 2سحر ایجادی

 4ناصر یوسفی
 پژوهشی مقاله

 چکیده
با توجه به  ای است که در آن مراقبت، اعتماد متقابل و پذیرش وجود دارد.: صمیمت رابطهاقداه

بینی صمیمیت زناشویی بلر  پیش پژوهش حاضرهدف  اهمیت وجود صمیمیت در رابطه زناشویی
 شده و بهزیستی اجتماعی بود. اجتماعی ادراک آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایتاساس ذهن

: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به این منظلور از میلان جامعله زنلان شلهر      روش
تهران انتخلاب   3و 9،7های گیری دردسترس از سرای محلهنفر با استفاده از نمونه 999تهران 

سشلنامه  ر(، پ7613واکلر،  کنندگان به مقیاس صمیمت زناشلویی )تامپسلون و   شدند. شرکت
آگلاهی فرایبلور) )واالچ و   (، فرم کوتاه پرسشنامه ذهلن 7613های حل تعارض )رحیم، سبک

( و مقیلاس بهزیسلتی   7611شده )زیملت،  (، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک9999همکاران، 
 ها از رگرسیون استفاده شد.( پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده7661اجتماعی )کیز، 

آگلاهی، حمایلت اجتملاعی    : نتایج نشان داد که متغیرهای الگوهای حل تعارض، ذهنهاها مه
شده و بهزیستی اجتماعی با صمیمیت زناشویی رابطه معنلادار دارنلد. ایلن متغیرهلا در     ادراک

 درصد از واریانس صمیمیت زناشویی بودند. 93بینی مجموع قادر به پیش
-اضر نشانگر اهمیت متغیرهای الگوهای حل تعارض، ذهلن های پژوهش ح: یافتهگیمینمیجه

شده و بهزیستی اجتماعی در تبیین صمیمیت زناشلویی زنلان   آگاهی، حمایت اجتماعی ادراک
آگلاهی، اراهله حمایلت    های صحیح حل تعارض و تمرینلات ذهلن  است. بنابراین آموزش شیوه

شد ابعاد اجتماعی شخصلیت زنلان،   کافی از سوی خانواده و افراد مهم زندگی و تقویت انگیزه ر
 شود.توصیه می

آگلاهی، حمایلت اجتملاعی    : صمیمیت زناشویی، الگوهای حل تعلارض، ذهلن  کلاات کلیدی
 شده، بهزیستی اجتماعدراک
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Original Article 
Abstract 
Introduction: Intimacy is a relationship in which there is care, 
mutual trust, and acceptance. Regarding the importance of 

intimacy in the marital relationship, this study aimed to predict 
marital intimacy based on mindfulness, patterns of conflict 
resolution, perceived social support, and social well-being.  
Method: The present research method was correlational. For this purpose, 
264 people were selected from the women's community of Tehran using 
the available sampling. Participants responded to Marital Intimacy Scale 
(Thompson & Walker, 1983), Conflict Resolution Styles Questionnaire 
(Rahim, 1983), Short Form of the Freiburg Mindfulness Questionnaire 
(Wallach et al., 2006), Perceived Social Support Scale (Zimet, 1988) and 
responded to the social well-being Scale (Keys, 1998). For data analysis, 
multiple regression was used. 
Result: The results showed that the variables of conflict resolution 
patterns, mindfulness, perceived social support, and social well-
being are significantly related to marital intimacy. In total, these 
variables were able to predict 23% of marital intimacy variance. 
Conclusion: The findings of this study indicate the importance of 
conflict resolution, mindfulness, perceived social support, and social 
well-being in explaining women's marital intimacy. Therefore, teaching 
the correct ways to resolve conflicts and mindfulness exercises, 
providing adequate support from family and important people in life, 
and strengthening the motivation to grow the social dimensions of 
women's personality is recommended. 
Keywords: Marital Intimacy, Conflict Resolution Patterns, 
Mindfulness, Perceived Social Support, Social Well-being 
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 مقدمه

فرردی از  فردی مانند احساس رضایت و خوشربنتي و ابعراد برین   کیفیت رابطه زناشویي ابعاد درون
-نظرهرا را در برر مري   قبیل صمیمیت، توافرق، روابرط جنسري، همراهنگي، تعارضرات و اخرتالف      

چنانچه رابطه زناشویي کارآمرد و برا کفایرت    (.  4113، 1هلميگیرد)نورهایاتي، فاتوروچمان و فادیال
گردد که در آن همسران، صمیمیت، حمایت، رشد متقابل و رشد شنصري  باشد شرایطي فراهم مي

و در پرژوهش   4. هاسبراک و فرر (1331)محمودپور، فرحبنش، حسیني و بلوچ زاده، را تجربه کنند
ي بودن شرامل گارانردن وقرت در    خود دریافتند که صمیمیت در روابط نقش اصلي را دارد. صمیم

باشد )نورهایراتي و  کنار هم، گوش دادن به یکدیگر، باز بودن، صادق بودن و اعتماد به یکدیگر مي
شود، بعد از (.صمیمیت فرآیندی رشدی در رابطه است که از قبل از ازدواج آغاز مي4113همکاران، 

ه در آن مراقبرت، اعتمراد متقابرل و    ای است کر آن ادامه میابد و حتي ابدی است.  صمیمت رابطه
(. مطالعات نشان داده اسرت کره زنردگي    4115پایرش وجود دارد. )صادقي فرد، سماوی و محبي، 

مشترک، سازگاری و ایجاد صرمیمیت برا یکردیگر، تراثیر قابرل تروجهي در سرالمت زوجرین دارد         
(. از 4113، 3جرین و سرامي  جرون، سران  کیو، سروک سو، جینسونگ، سونگیونگ، جونگ)جونگ

( یافت. اریکسون صمیمیت 1351توان ریشه مفهوم صمیمیت را در تئوری اریکسون)نظرگاهي مي
داند کره چنانچره   ای اساسي در رشد شنصیت فرد ميدهد و آن را مرحلهرا در مقابل انزوا قرار مي

عشق در وی پدید  ای پایدار نگردد، بحران انزوا و  بیزاری ازفرد موفق به ایجاد صمیمیت در رابطه
(. ازین روی اهمیت وجود صمیمیت در رابطه و عوامل 1335، 2آید )بروک، واندریکن و ورتومنمي

تواند در وضعیت صمیمیت زوجرین  گردد. عوامل منتلفي ميگر ميایجادکننده و موثر بر آن ، جلوه
در ترکیب با مراقبه،  آگاهي فني است کهآگاهي است. ذهنتاثیرگاار باشد. یکي از این عوامل ذهن

هرای  های ذهني ویژه نسبت به تجارب، آگاهي نسبت به زمان حا  و کنتر  مشرغله گیریبر جهت
آگاهي با کراهش دادن  (. ذهن4114، 5کارني، شولز و گریشود )مکفکری و احساسي متمرکز مي

و از ایرن طریرق    دهرد ها و تعارضات زناشویي را در افراد کاهش مري ها، دلزدگيافکار منفي، تنش
(. سرطح  4112زاده اصرلي و جعفرنرژاد لنگررودی،    شود )علري سبب افزایش صمیمیت زناشویي مي

آگراه، تجربره   باتی خودمهارگری، سازگاری، نگاه مثبت به همسرر و ارتبراط مروثر در افرراد ذهرن     
، 6مرارک، کامپبرل و رو   دهرد )برارنس، بررون، کرروس    صمیمیت زناشویي را در آنها افزایش مي

-(، فرروزش 4113(، فرشریدمنش ) 4113نژاد )(، بهشتي4113) 1(. پن، گو، لي، جو، لیو و ون4111

(، کیمز، جوروکي، مای، اسریواسرتاوا  1331فشارکي و امیدی )یکتا، یعقوبي، موتابي، روشن، غالمي
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گاهي، آهای خود نشان دادند که ذهن( در پژوهش4112) 4( و آدیر، بولتون و آلگو4112) 1و فینچام
( نشران  4116دهد. همچنین مصرال و همکراران )  روابط نزدیک و صمیمیت زوجین را افزایش مي

آگاهي، دلزدگي زناشویي را کاهش و صرمیمیت زوجرین را افرزایش    دادند که درمان مبتني بر ذهن
-نههای خردمندادهد. زماني که فرد آزادانه از الگوهای عادتي خود رهایي بیابد، با آرامش پاسخمي

تری برای مشکالت ارتبراطي خرود خواهرد یافرت و آمرادگي رویرارویي برا حروادث و احساسرات          
کنرد و رضرایت و صرمیمیت بیشرتری را در رابطره تجربره خواهرد کررد         ناخوشایند را کسرب مري  

 (.4112لواساني و قرباني، )امیدبیکي، خلیلي، غالمعلي
جهان کوچک باشد؛ جهان خردی که ی یک ای از ادارهزندگي در کنار یک همسر شاید تجربه

ای از تمام طبیعت باشد و به همین خاطر برای پا بر جا ماندن، بره عناصرر بنیرادی    تواند فشردهمي
چون نظم، عدالت، درآمینتگي زیبای اضداد و البته جریان عشق نیاز دارد. هم اکنون چهل درصرد  

اگرچه (. 4112گیرد)جانسون، رت مياز ارجاعات مراکز بهداشت روان بدلیل تعارضات زناشویي صو
کننرد امرا   در اوایل ازدواج زوجین نسبت به یکدیگر رابطه عاطفي عمیق و تعهد دائمي احساس مي

شوند. تعارض زناشویي نروعي از درگیرری مرداوم    ها به تدریج با هم دچار تعارض ميبرخي از زوج
لسون، آندریج، پنگ، بیلي، مرارالکي  شود )ویها ظاهر ميبین زوجین است که حداقل در یکي از آن

هرای روانري و   تواند صدمات جردی بره مؤلفره   (. تعارضات زناشویي مي4111، 3گالسر-و کیکولت
(. تعارضرات زناشرویي منجرر بره کراهش      4111، 2ارتباطي زوجین وارد کنرد )فینري و کرارانتزاس   

ي، و کاهش صمیمیت شادکامي، رضایت زناشویي و عزت نفس، افزایش عالئم پریشاني روانشناخت
(. ناتواني در حل  فصل تعارضات منجر به از برین رفرتن   4115، 5شود )هاوکینز و بوثزناشویي مي

های حل تعرارض را در چهرار   ( سبک1332) 6(. کوردک4113شود )زاهدی، صمیمیت زناشویي مي
-ز راهنشیني، سازش و درگیری. سبک مثبت حرل تعرارض ا  کند: مثبت، عقببندی ميدسته طبقه

های سازنده برای حل اختالفات تشکیل شده است ، که در آن افراد قادر به مرااکره و سرازش در   
نشریني مردت سرکوت    در سربک عقرب   .هایي هستند که به نفع هر دو همسرر باشرد  مورد راه حل
کنند کره ایرن موضروع    شود و همسران از بح  در مورد مشکالت موجود  اجتناب ميطوتني مي
در روش   .عالقره بره نظرر برسرند    د نسبت به اهمیت رابطه و لزوم حل اخرتالف بري  شوباع  مي

های حل تعارض، فرد برای اجتناب از بح  و مجادله، بردون  سازش به عنوان یکي دیگر از سبک
پایرد و با آن حل و نظر فرد مقابل را مياینکه نظر خود را ابراز بدارد یا از دیدگاه خود دفاع کند راه

سرانجام، سبک حل تعارض درگیری  شامل حمالت شنصري ، تروهین و از برین     کند.ميسازش 
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(. 4113، 1و لواندووسرکي  واگنرر، مسرمان، شرایرن   باشرد ) رفتن کنتر  هیجاني و یرا رفتراری مري   
اند که توانایي زوجین در حل موثر مسئله و تعارضات ارتباطشران در افرزایش   تحقیقات  نشان داده
(، اعتمرادی  4115فررد،  ؛ صرادقي 4111پور، ی و جسمي آنها موثر است )زارعصمیمیت رواني، فکر

هرای  های ارتباطي و سربک ( در پژوهشي نشان دادند که مهارت1333جابری، جزایری و احمدی )
 بیني کننده صمیمیت زناشویي هستند. حل تعارض از جمله عوامل پیش

موثر بر سایر روابط اجتماعي برر رابطره   از آنجا که خانواده یک واحد اجتماعي است متغیرهای 
زناشویي نیز تاثیرگاارند. بدون در نظر گررفتن سرایر عوامرل درون فرردی و محیطري، حمایرت و       

، 4کند )کوهن و ویلزای در رابطه زناشویي ایفا ميکنندهپشتیباني همسر خود به تنهایي نقش تعیین
شده همسران را بر افرزایش رضرایت و   راک( اثرگااری حمایت اجتماعي اد1336) 3(. کوترونا1325

کند: در ابتدا حمایت باع  کاهش احساس ها در چهار زمینه مشنص ميکیفیت رابطه زناشویي آن
دهرد. سروم،   ها مي شود. دوم، افسردگي و اثرات آن را کاهش ميتنهایي زوجین در مقابله با تنش

عي صمیمیت عاطفي زوجرین را افرزایش   شود و در نهایت حمایت اجتمامانع از درگیری زوجین مي
دهد. البته تا زماني که فرد رابطه را منبع مناسب و در دسترس برای رفع نیاز خود ادراک نکنرد،  مي

شود. لاا نه خود حمایت، بلکه ادراک فرد از حمایرت اهمیرت   رابطه حمایت اجتماعي محسوب نمي
ای تعرراد  عرراطفي در رابطرره بررین ( نقررش واسررطه4115) 2(. در پررژوهش ژو1332دارد )آوریررده، 

انرد کره ادراک   بنشودگي و رضایت از زندگي معنادار گزارش شد. تحقیقرات متعرددی نشران داده   
دهرد  حمایت اجتماعي، رضایت زناشویي زوجین و به تبع آن صمیمیت رابطه آنهرا را افرزایش مري   

امررونتي، جرینرري و (. تر4112، 6؛ مرررت4112، 5؛ آی و اوکررانلي4113؛ عباسرري، 1336فررر،)مقرردم
( در پژوهش خود بر روی زوجین دارای آسیب نناعي دریافت که برین حمایرت   4115) 1استامپاکیا
 2گامراس شده از سوی همسر و کیفیت رابطه زناشویي رابطه مثیت و معنراداری وجرود دارد.   ادراک

اعي ادراک ای دریافتنرد کره حمایرت اجتمر    های جداگانه( نیز در پژوهش4114)3( و تارهان 4115)
شده توسط فرد، بر میزان امید، رضایت از زندگي و بهزیستي روانشناختي به طور مثبرت تأثیرگراار   

اند که افراد مستقل نسبت به افراد کمتر مستقل، حمایت از همسر را به پژوهشها نشان  دادهاست. 
(. 4111، 11دگیرنرد )دان و هامونر  عنوان فرصتي برای تقویت صمیمیت و ابراز عشرق در نظرر مري   

                                                           
1. Wagner, Mosmann, Scheeren & Levandowski 

2. Cohen & Wills 
3. Cutrona 

4. Zhu 

5. Ay&Okanli 
6. Mert 

7. Tramonti, Gerini&Stampacchia 

8. Gümüş  
9. Tarhan  

10. Don & Hammond 
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شرده  ( در پژوهش خود نشان داد که همدلي شریک زندگي و حمایت ادراک4113)1همچنین سلکه
 بیني کننده رضایت زناشویي در مردان است. از سوی او پیش

یکي دیگر از عوامل اجتماعي که تحقیقات اندک صرورت گرفتره، رابطره آن را برا صرمیمیت      
باشد. بهزیستي اجتماعي، ارزیرابي و شرناخت فررد از    عي مياند بهزیستي اجتمازناشویي تایید کرده

های اجتماعي است و نشان چگونگي عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر و گروه
دهد که آیا فرد عملکرد مناسبي در اجتماع خود دارد و این عملکرد چگونه اسرت )سریکوگناني،   مي

ثانوی و پیرسلطان، قادریداغي، مردی(. قره4112آبادی، ، جوشنلو، رستمي و نصرت4پیریني، کیس
( در پژوهش خود نشان دادند که سرمایه اجتماعي )شامل اعتماد دوطرفه زوجرین،  4112درخشانیا )

پایری، احساس امنیرت، احسراس مشرارکت و    های اخالقي، مسئولیتاحترام متقابل، تعاون، ارزش
تاثیر معناداری دارد. حسیني، محمودی، آرمین و مراردپور   های ارتباطي( بر رضایت زناشویيمهارت

( طي پژوهشي نشان دادند که بهزیستي اجتماعي در رابطه بین سالمت معنوی و صمیمیت 1332)
توانرد از طریرق بهزیسرتي    زناشویي نقش میانجي دارد؛ به این صورت کره سرالمت مراهبي مري    

اثیرگراار باشرد. همچنرین حسریني و     اجتماعي برر صرمیمیت زناشرویي بره طرور غیرر مسرتقیم ت       
های روانشناختي به طور غیرر مسرتقیم از طریرق افرزایش     ( نشان دادند که سرمایه1332همکاران)

مبراني نظرری و   بهزیستي اجتماعي بر صمیمیت زناشویي به طور مثبت تاثیرگاار است. باتوجه بره  
 یزیر ربرنامره  و یيزناشرو  صرمیمیت و مررتبط برا    رگااریعوامل تأث یيشناساپژوهشي ذکر شده  

و پربرارکردن   یياز اختالفرات زناشرو   یریشرگ یدر پ توانرد يمر  هرا افتره ی نیبر ا يمبتن یهاآموزش
همچنین توجه به کرارکرد  . دیکمک نما یيزناشو صمیمیت شیافزا ژهیبه و ن،یزوج انیارتباطات م

براتخص   ابط زناشویيرو شدن آن؛ شناخت عوامل مؤثر در خانواده و جلوگیری از متالشي متعاد 
زندگي خانوادگي، یکي از روشرهای  عامل پایداری عنوان ، مهار و مدیریت آن بهصمیمیت زناشویي

رسراند ترا برا    مري  مشکالت زناشویي است. شناخت این عوامل به زوجین یاری توجه در حلقابل 
زناشرویي   صرمیمیت این متغیرها پرداختره و بره    آشنایي با این عوامل به ایجاد، تقویت و یا اصال 

آگاهي، پژوهشهای صورت گرفته درباره این موضوع، نقش ذهن از کدام هیچ نهمچنی .دست یابند
زوجرین را بره    شده و بهزیستي اجتماعي با صمیمیتالگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعي ادراک

 اسرت،  هنپرداخت در صمیمیت زوجینصورت جزئي بررسي نکرده و به بررسي سهم هر یک از آنها 
بین صمیمیت . بنابراین یافتن متغیرهای مرتبط و پیشدمیرس نظر به ضروری يپژوهش چنین انجام

پژوهش حاضر برا هردف   ها اهمیت بسزایي دارد.از این رو و استفاده کاربردی از آنها در درمان زوج
اهي، الگوهای حل تعارض، حمایرت  آگهای ذهنبیني صمیمیت زناشویي زنان بر اساس مؤلفهپیش

 شده و بهزیستي اجتماعي انجام گرفت.اجتماعي ادراک

                                                           
1. Selke 

2. Cicognani, Pirini, Keyes 
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 روش  
شهر تهران بود. از ایرن  متاهل طر  این پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماری آن شامل زنان 

گیری در دسرترس از میران   نفر با روش نمونه 426ها تعداد جامعه با توجه به احتما  افت آزمودني
تهران انتنراب شردند. در نهایرت پرس از      3و  4، 1های مناطق کننده به سرای محلهزنان مراجعه

های ورود بره  مالک پرسشنامه باقیمانده مورد مطالعه قرار گرفت. 462پرسشنامه ناقص،  44حاف 
هرا  پژوهش رضایت برای شرکت در پژوهش، دارا بودن حداقل تحصیالت ابتدایي برای درک گویه

تن سابقه بیماری راني یا مصرف داروی روانپزشکي)به صورت خود اظهاری(  بود همچنرین  و نداش
هرای پرژوهش از   برای تجزیه و تحلیل داده مالک خروج فقدان هر کدام از مالک های ورود بود.

و بره   SPSS-25افزار ها با استفاده از نرمهای آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد. دادهشاخص
 یل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.روش تحل

 

 ابزارهای پژوهش

( 1323) 4این مقیاس کره بره وسریله تامپسرون و والکرر      :1مقیاس صمیمیت زناشوییالف( 

هرا تنظریم شرده    باشد و برای سنجیدن میزان صرمیمیت زوج گویه مي 11ساخته شده است دارای 
-باشد. نمرات براتتر نشران  ( در مقیاس لیکرت  مي1تا همیشه )(  1ها از هرگز)است.  دامنه پاسخ

ایرن   .( ترجمه شرد 1322این مقیاس توسط ثنایي،هومن و عالقمند )دهنده صمیمیت بیشتر است. 
از همساني دروني خوبي برخوردار است. نمررات آزمرودني از    31/1تا 31/1مقیاس با ضریب آلفای 
نژاد، شود. در پؤوهش اعتمادی، نوابيحاصل مي 11ر عدد ها و تقسیم آن بطریق جمع نمرات گویه

که به طور تصادفي انتنراب   اصفهانزن و شوهر در شهر  111احمدی و فرزاد، پرسشنامه بر روی 
به دست آمد که حاکي از  36/1شده بودند، اجرا و ضریب اعتبار کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

ها نیرز نشران داده   سبه ضریب اعتبار با حاف تک تک گویهاعتبار قابل قبو  پرسشنامه است. محا
 (. 1323ها تأثیر محسوسي در ضریب اعتبار ندارد)حامدی و زارعي، که حاف هیچ یک از گویه

گیرری  این پرسشنامه که ابزاری بررای انردازه   :2های حل تعارضپرسشنامه سب ب( 

گویره دارد توسرط    42دهنرد و  ض پاسخ مري ها به تعارای است که افراد با استفاده از آنپنج شیوه
گویره(،   1های یکپرارچگي) ( ساخته شده است. پنج سبک حل تعارض عبارت از سبک1323رحیم)
هرای  گویه( هسرتند. مگویره   2گویه( و مصالحه) 6کننده)گویه(، اجتناب 6شده)گویه(، ملزم 5مسلط)

-گرااری مري  ( نمره5امال موافقم )( تا ک1ای از کامال منالفم)درجه 5این مقیاس به شکل لیکرت 

نفری به تحلیرل اعتبرار و پایرایي ایرن      1413ی ای جامع بر روی یک نمونهشود. رحیم در مطالعه
ی ضررایب  کننده پنج سبک حل تعارض برود. محاسربه  پرسشنامه پرداخت. تحلیل عوامل منعکس

                                                           
1. Marital Intimacy Scale 
2. Thompson & Walker 

3. conflict resolution styles Scale 
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بنش س این پرسشنامه، رضایتپایایي با استفاده از بازآمایي و همساني دروني برای پنج خرده مقیا
( صورت گرفرت، همسراني درونري    1335) 1گزارش شد. در مطالعه دیگری که توسط رحیم و مگنر

 11/1تا  14/1ی های پرسشنامه در دامنهپرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
رسري سراختار عراملي    نفری به بر 1212گزارش شد. رحیم و مگنر در پژوهش بر روی یک نمونه 

ی حل تعارض پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل عاملي تأییدی، پرنج عامرل اصرلي ایرن     پرسشنامه
مد  را مورد تأیید قرار داد. همچنین نتایج نشران داد کره ایرن ابرزار از روایري همگررا و افتراقري        

گرزارش   2/1تا  16/1اخ مطلوبي برخوردار است. همساني دروني این ابزار با استفاده از آلفای کرونب
سنجي این پرسشنامه توسط حقیقري، زارعري و   های روانشد. در ایران نیز ساختار عاملي و ویژگي

( مورد بررسي قرار گرفته اسرت کره پایرایي پرسشرنامه برا اسرتفاده از روش آلفرای        1331قادری )
بره   62/1تصرنی    و برا روش  15/1تا  1/1ی های پرسشنامه در دامنهکرونباخ برای خرده مقیاس

دست آمد. همچنین نتایج تحلیل عراملي اکتشرافي نشران داد کره ایرن پرسشرنامه از پرنج عامرل         
شده، اجتنابي، مسلط و مصالحه تشکیل شده اسرت کره در مجمروع ایرن عوامرل      یکپارچگي، ملزم

 نماید. درصد واریانس کل را تبیین مي 21/11

این پرسشرنامه کره توسرط واتچ،     :3آگاهی فرایبورگفرم کوتاه پرسشنامه ذهنج( 

گویه در مقیراس   12( طراحي شده است، دارای 4116) 3بوچهلد، بوتنمولر،کلینکنچت و اسچیمدت
این پرسشنامه بره صرورت    13باشد. گویه شماره ( مي1( تا بندرت)2درجه بندی لیکرت از همیشه)

اسرت.   56و  12بره ترتیرب    شود. حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامهگااری ميمعکوس نمره

نیکرو و  پور جلیليزاده، محمدعليآگاهي باتتر است. قاسمي جوبنه، عرببیشتر نمایانگر ذهن نمره

آگاهي فرایبور  را به فارسري  ( در پژوهش خود ابتدا فرم کوتاه پوسشنامه ذهن1332زاده )محسن
هرای  زمران برا مقیراس   روایري هرم    ترجمه و سپس روایي و پایایي آن را مورد بررسي قرار دادنرد. 

مناسب گرزارش شرد.    11/1( در سطح معناداری =62/1r( و تنظیم هیجان )=63/1rخودکنترلي )
ها داشته نتایج مد  تحلیل عاملي تأییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولي با داده

و از روایي عاملي مطلوبي برخوردار است. همچنین پایایي محاسبه شده با استفاده از ضریب آلفرای  
 به دست آمد.  23/1و پایایي بازآزمایي به فاصله چهار هفته  33/1، بتای ترتیبي 34/1کرونباخ 

 1322این مقیاس که توسط زیمت در سا   :4مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شدهد( 

گویه برای سنجش حمایت اجتماعي ادراک شده از سه منبرع خرانواده،    14احي شد، متشکل از طر
( تا 1ای لیکرت از کامال منال )درجه 5دوستان و دیگر افراد مهم است که بر اساس یک مقیاس 

مربوط به حمایت اجتماعي ادراک شده  11و  2، 2، 3هایشود. گویه( پاسخ  داده مي5کامال موافق)

                                                           
1. Rahim & Magner 

2. Freiburg Mindfulness Inventory- Short Form 
3. Wallach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht & Schmidt  

4. Perceived Social Support Scale 
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مربوط به حمایت اجتماعي ادراک شده از سوی دوسرتان   14و  3، 6، 1های وی خانواده، گویهاز س
. ایرن  باشرد مربوط به حمایت اجتماعي ادراک شده از سوی دیگران مري  11و  5، 4، 1های و گویه

گزارش  23/1آلفای کرونباخ مقیاس کلي  ( ترجمه شد. 1331مقیاس در ایران توسط اسدی مجره)
مجرره  (. مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس در پرژوهش اسردی  1322زیمت و همکاران، شده  است)

مجرره،  گزارش شده است. آلفای کرونباخ کل مقیراس در پرژوهش آوریرده، اسردی     21/1(، 1331)
و برای سه بعد حمایرت اجتمراعي ادراک شرده از     23/1( 1332بزرگي )مقتدر، عابدیني و میربلوک
ای از به دست آمد. نمونه 21/1و  15/1، 23/1افراد مهم زندگي به ترتیب  سوی خانواده، دوستان و

اند از: فرد خاصي وجود دارد که در هنگام نیراز بره او دسترسري داشرته     سواتت این مقیاس عبارت
 هایم را با او در میان بگاارم.ها و غمتوانم شادیباشم، فرد خاصي وجود دارد که مي

پرسشنامه بهزیستي اجتماعي ابتدا توسط  (:1333)1عی کیزمقیاس بهزیستی اجتماه( 

شده فارسي به انگلیسي  ( به زبان فارسي ترجمه و سپس نسنه ترجمه1331صفاری نیا و تبریزی )
، 1خرده مقیاس همبستگي اجتماعي)گویه های  5گویه و  33این مقیاس مشتمل بر .برگردانده شد

(، مشررررارکت 14، 11، 3، 4، 1هررررای ي)گویرررره(، انسررررجام اجتماع43، 41، 43، 41، 12، 15
، 16، 12، 5هرای  (، شرکوفایي اجتماعي)گویره  33، 34، 42، 46، 42، 11، 2، 3های اجتماعي)گویه

( است. نمره گرااری گویره   31، 31، 44، 41، 13، 13، 2، 6های ( و پایرش اجتماعي)گویه45، 11
شرود. بنرابراین   ( انجام مي5امال موافقم)( تا ک1ای از کامال منالفم)درجه 5ها روی مقیاس لیکرت 

( طي دو مطالعه 1332خواهد بود. کیز) 165و  33حداقل و حداکثر نمره کسب شده به ترتیب برابر 
نفری در آمریکا، جهت بررسي پایایي پرسشنامه از ضریب آلفای  4221و  313ی بر روی دو نمونه

را در مطالعره او  بررای ابعراد انسرجام      کرونباخ استفاده کرد کره میرزان ضرریب آلفرای کرونبراخ     
اجتماعي، شکوفایي اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشرارکت اجتمراعي و پرایرش اجتمراعي  بره      

 66/1، 13/1، 62/1، 62/1و برای مطالعه دوم به ترتیب  11/1و  15/1، 21/1، 63/1، 51/1ترتیب 
تحلیل عاملي تاییدی نشران دهنرده   ( نتایج 1332به دست آورد. در مطالعه او  و دوم کیز) 21/1و 

-برازش خوب مد  پنج عاملي بوده است. بررسي روایي همزمان این پرسشنامه برای مقیراس بري  

هنجاری در مطالعه او  نشان داد که کلیه ابعاد بهزیستي اجتماعي با مقیاس بهنجاری رابطه منفي 
قرراری  تي اجتماعي با مقیراس بري  معنادار دارند و در مطالعه دوم روایي همزمان  پرسشنامه بهزیس

قررراری بود)حیرردری و دار و متوسررط ابعرراد آن بررا مقیرراس برريدهنررده رابطرره مثبررت معنررينشرران
 634( در ایران پایایي این مقیاس را برا اجررای آن برر روی    1321حیدری و غنایي) (.1321غنایي،

ضرریب آلفرای کرونبراخ     دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمي واحدهای استان مرکزی و  با اسرتفاده از 
محاسبه کردند و نتایج تحلیل عاملي مؤید ساختار پنج عاملي این پرسشنامه در جامعه ایراني  23/1

                                                           
1. Keyses Social Well-being Scale 
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هرا بره   دهنده برازش خوب مرد  در تعیرین عامرل   بود. همچنین نتایج تحلیل عاملي تأییدی نشان
 ( بود. 1332) شکل اولیه بیان شده توسط کیز

 

 هایافته
 نیترر  مسرن و  سرا   46کننرده   تررین شررکت  سنبود. کم سا  36 کنندگان شرکتمیانگین سني  

نفر دارای 113دیپلم،  از فوق تر نییپانفر دارای مدرک تحصیلي  22بود. تعداد  سا  23کننده  شرکت
 لیسانس و باتتر بودند.  فوق نفر 61و  دیپلم و لیسانس مدرک تحصیلي فوق

شده و بهزیستي اجتمراعي در ایرن   ت اجتماعي ادراکآگاهي، الگوهای حل تعارض، حمایذهن
بین مطر  هستند که رابطه آن ها برا صرمیمیت زناشرویي مرورد     تحقیق به عنوان متغیرهای پیش
 آورده شده است. 1های پژوهش در جدو  های توصیفي مقیاسسنجش واقع شده است. یافته

 
 های تحقیق مقیاس های توصیفی خرده . یافته0جدول 

 آماریشاخص 

 مقیاس
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 12/1 11/1- 22/1 32/12 یکپارچگي

 13/1 12/1- 11/3 41/11 مسلط

 52/1- 16/1 16/3 15/11 ملزم شده

 51/1- 35/1- 62/4 43/13 اجتناب کننده

 54/1- 52/1 25/4 13/15 مصالحه

 42/1- 34/1 46/6 11/31 ذهن آگاهي

 51/1- 13/1 21/3 11/13 حمایت خانواده

 16/1- 12/1 11/3 64/14 حمایت دوستان

 42/1- 42/1- 35/4 53/13 حمایت افراد مهم

 21/1- 14/1- 61/4 64/11 همبستگي اجتماعي

 24/1 45/1 35/4 21/12 انسجام اجتماعي

 66/1- 42/1 34/3 55/41 مشارکت اجتماعي

 11/1- 52/1- 41/3 26/41 شکوفایي اجتماعي

 31/1- 32/1- 23/3 33/13 پایرش اجتماعي

 21/1- 43/1 11/1 52/52 صمیمیت زناشویي

 
دهد از بین مؤلفه الگوهای حل تعارض، بیشرترین میرانگین مربروط بره      نتایج جدو  نشان مي

 الگوی مسلط است.
مشنص مي شود کره شراخص کجري و کشریدگي هریچ یرک از        1های جدو  براساس داده

توان آنها را نرما  یا تقریرب نرمرا  در نظرر    ( نیست و بنابراین مي-3،  3ی )بازهها خارج از مؤلفه
 گرفت.
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 تحمل واریانس و عامل تورم واریانس  .  شاخص2جدول 
 خطی چندگانه های هم شاخص

 VIF تلورانس متغیرهای پیش بین

 21/1 52/1 یکپارچگي

 63/1 63/0 مسلط
 32/4 32/1 ملزم شده

 40/3 43/0 اجتناب کننده
 62/1 61/1 مصالحه

 33/1 92/0 ذهن آگاهي
 66/1 61/1 حمایت خانواده

 03/3 43/0 حمایت دوستان
 33/1 54/1 حمایت افراد مهم

 46/1 63/0 همبستگي اجتماعي
 45/1 21/1 انسجام اجتماعي

 64/1 61/0 مشارکت اجتماعي
 31/1 13/1 شکوفایي اجتماعي

 97/1 64/0 پایرش اجتماعي

 

شود تمامي اعداد نشران از عردم وجرود اثرر هرم خطري شردید برین         همانطور که مشاهده مي
 باشد. بین ميمتغیرهای پیش

 
شده آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک. نتایج رگرسیون عوامل ذهن3جدول 

 و بهزیستی اجتماعی بر صمیمیت زناشویی

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F R R3 

 

R3adj 

 

sig 

 001/0 31/0 32/0 43/0 44/9 99/336 00/14 67/2171 رگرسیون

      61/41 00/343 37/10261 خطای تصادفي 

       11/463 52/13533 کل

 
شده است و نشان از معني  15/1کمتر از  sigشود مقدار  همان طور که در جدو  مشاهده مي

بین بر متغیرر مرالک تراثیر    باشد، یعني حداقل یکي از متغیرهای پیشدار بودن مد  رگرسیون مي
 معنادار دارد.

با توجه به معنادار بودن کل مد  اکنون باید بررسي کرد که کدام یکي از ضرایب صفر نیست 
 tثیر معنادار در مد  دارند. به ایرن منظرور  از آزمرون    أها تو یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیر

 شود.استفاده مي
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 .  ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون4جدول

 متغیر پیش بین
 ضرایب رگرسیون

Tآماره sig 
 استاندارد شده استاندارد نشده

 14/1 33/4  11/43 مقدار ثابت

 61/1 51/1 12/1 15/1 یکپارچگي

 13/1 63/1- 14/1- 43/1- مسلط

 12/1 13/4- 13/1- 25/1- ملزم شده

 23/1 44/1- 14/1- 15/1- اجتناب کننده

 11/1 26/4 13/1 46/1 مصالحه

 111/1 14/4 11/1 41/1 ذهن آگاهي

 11/1 62/4 13/1 21/1 حمایت خانواده

 32/1 22/1 11/1 16/1 حمایت دوستان

 33/1 31/1 12/1 12/1 حمایت افراد مهم

 111/1 16/3 41/1 53/1 همبستگي اجتماعي

 111/1 11/2 45/1 16/1 انسجام اجتماعي

 12/1 11/4 15/1 34/1 مشارکت اجتماعي

 116/1 16/4 12/1 33/1 شکوفایي اجتماعي

 22/1 16/1 11/1 14/1 پایرش اجتماعي

 
آگاهي، حمایت خرانواده،  دهد عوامل سبک مصالحه، ذهن نشان ميهمان طور که نتایج جدو  

 5برا صرمیمیت زناشرویي در سرطح      همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و شکوفایي اجتمراعي 
دهنده این است کره برا   ی مثبت معنادار دارند و مثبت بودن این ضرایب در واقع نشاندرصد رابطه

شرده و  یابد. همچنین برین سربک ملرزم    زناشویي افزایش ميافزایش این عوامل، میزان صمیمیت 
 منفي معنادار وجود دارد. یصمیمیت زناشویي رابطه

 

 گیریبحث و نتیجه

آگراهي،  بیني صمیمیت زناشویي بر اساس الگوهای حل تعرارض، ذهرن  هدف پژوهش حاضر پیش
پژوهش نشران داد کره    نتایج حاصل از این شده و بهزیستي اجتماعي بود. حمایت اجتماعي ادراک

آگاهي بر صمیمیت زناشویي اثر مستقیم دارد. این نتیجه با سایر مطالعات انجام شده که نشان ذهن
آگاهي با صمیمیت زناشویي، رضایت زناشویي، سازگاری زناشویي، روابط ایمرن در  اند بین ذهنداده

؛ آدیرر و  4111س و همکراران،  زندگي زناشویي و کیفیت زناشویي ارتباط معنادار وجرود دارد )برارن  
؛ 1332جوبنه و همکاران، قاسمي؛ 4113؛ پن و همکاران، 4112؛ کیمز و همکاران،4112همکاران، 
خرواني  ؛( هرم 4116؛ مصال و همکراران،  1332زاده، کریم؛ 4113 فرشیدمنش، ؛4113نژاد، بهشتي

مت روان مطلوبي دارند )قرانع،  آگاهي نه تنها بهزیستي فردی و سالدارد. بنابراین افراد دارای ذهن
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کنند. این یافتره  تری را نیز تجربه مي(، بلکه ارتباط زناشویي صمیمانه1331جوانشیر و درخشانپور، 
توان اینگونه تببین کرد که تنظیم هیجان، تحمل فشار، ناکامي و ناراحتي، رضایت از زنردگي  را مي

پایری رواني و احساس آرامرش و  ، انعطاففردی، حاتت هیجاني و دیدگاه مثبت نسبت به زندگي
شونده برین  آگاهي هستند به ادراک فرد از رابطه و هیجانات تجربههای ذهنامنیت که از مشنصه

-ی سازنده و صمیمانه به وجود ميتری را برای رابطهفردی وی نیز تعمیم میابند و محیط مطلوب

هرای دشروار رابطره، قضراوت     تواننرد در تجربره  آگاهي باتیي دارند بهتر ميآورند. افرادی که ذهن
ای با همسر خود داشته باشند )فروزش و همکراران،  نادرست را به تعویق بیندازند و برخورد سازنده

ها، با افزایش احساس مهرباني و شفقت نسبت بره خرود و دیگرران و نیرز     (. آگاهي از تجربه1331
ا، احساس پایرفته شردن را در همسرر بره    کاهش اضطراب و استرس دروني، خشم و قضاوت نابج

آگاهي با ایجاد فضرایي  کند. ذهنآورد و احساس نزدیکي زوجین را به یکدیگر تقویت ميوجود مي
باز و گشوده توأم با مهرباني نسبت به خود و همسر احساس شادکامي از رابطه را در زوجین تقویت 

 کند.مي
های حل تعارض همبستگي معناداری و سبک همچنین در این مطالعه بین صمیمیت زناشویي

مشاهده شد. این همبستگي بین صمیمیت و سبک حل تعرارض مصرالحه دارای بیشرترین میرزان     
است. به این شکل که زوجین دارای سبک حل تعارض مصالحه، صرمیمیت زناشرویي بیشرتری را    

 ؛4111رانتزاس، هرای پیشرین )فینري و کرا    گزارش کردند. این نتایج با نترایج حاصرل از پرژوهش   
واعتمررادی جررابری، جزایررری و  4115فرررد، ؛ صررادقي4111پررور، زارع ؛4115 برروث، و هرراوکینز
( همسو است. بر اساس مباني نظری وجود تعارض در روابط نزدیک، تهدیدی بررای  1333احمدی،

شود. از سویي تعارض، بنش جدایي ناپایر روابط بشری اسرت و از آن  کیفیت روابط محسوب مي
هرای  توانرد برا خلرق شریوه    زی نیست. با این حا ، از آنجا که بشر موجودی هوشمند است ميگری

سازنده  برای حل تعارضات و مسائل بین فردی، تجربه روابط لات بنش و صمیمانه را برای خود 
هرای پیشرین)کمپاینن، جانسرون و    ممکن سازد. همانگونه که از نتایج پژوهش حاضرر و پرژوهش  

آید، رابطه صرمیمیت زناشرویي و توانرایي زوجرین در حرل      ( برمي4113زاهدی، ؛ 4113، 1فیلیپس
تر باشند در حل تعارضات ای دو سویه است. به این معنا که هرچه زوجین صمیميتعارضات، رابطه

ترری را  ی صرمیمانه تواناترند و نیز هر چه زوجین در حل تعارضات کارآمردتر عمرل نماینرد رابطره    
توان چنین گفت که در هر تعاملي کنش و واکنش وجرود  ها ميتبیین این یافته کنند. درتجربه مي

دارد و هر دو به یک میزان دارای اهمیت است. هنگام بروز تعارض چنانچه زوجین مهارت تزم را 
العملي متناسب با موقعیت و در جهت حل تعارض مسئله و تعارض دارا باشند، عمل و عکسدر حل

خاطر نسبت بره  های موفقیت در حل تعارض به مرور زمان احساس امنیتتجربه نشان خواهند داد.
حلي مفید را در فرد ایجاد و دیردگاه زوجرین را بره یکردیگر     های همسر و امید به یافتن راهواکنش

                                                           
1. Kemppainen, Johnson & Phillips 
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نماید. این احساس امنیت، دیدگاه فهمي و تعامل سرازنده، بسرتری از صرمیمیت بررای     نزدیک مي
 . کندرابطه ایجاد مي

یافته دیگر پژوهش حاکي از وجود رابطه معنادار مستقیم میان صرمیمیت زناشرویي و حمایرت    
باشرد.  شده خانواده )به طور اخص( ميشده )به طور کلي( و حمایت اجتماعي ادراکاجتماعي ادراک

(، دان و همکرراران 4115(، ترامررونتي و همکرراران)4115هررای ژو)ایررن یافترره بررا نتررایج پررژوهش
سرو برود.   ( هرم 4113( و عباسي )1336(، مقدم فر )4113(، سلکه )4112ی و همکاران )(،آ4111)

-ادراک نکردن حمایت از جانب همسر احساس ناخشنودی از زندگي و رابطه را در فرد ایجراد مري  

هرا را  ها کیفیت روابط عاشرقانه آن کند. حمایت زوجین از یکدیگر و ادراک این حمایت از سوی آن
(. از آنجا که رابطه با همسر نزدیک تررین ارتبراط اجتمراعي اسرت،     4116، 1)کرامردهدافزایش مي

ی احسراس آرامرش درونري تروأم برا      کننرده تواند  القرا ادراک همدلي و حمایت از سوی همسر مي
صمیمیت در فرد باشد. تاثیر و اهمیت حمایت اجتماعي ادراک شده از سوی همسر فراتر از حمایت 

، 4تنسرتد، بیرمینگهرام . جرونز   -از سروی هرر منبرع دیگرری اسرت )هالرت      اجتماعي ادراک شده 
(.گرچه گوش دادن به ابراز احساسات و افکار همسر زماني که بره حمایرت نیراز دارد گراهي     4112

شود، با این وجرود برخري افرراد از ایرن فرصرت بررای       اوقات بار و مسئولیت سنگیني احساس مي
کنند )دان و همکاران های ارتباطي و رشد، استفاده ميرتشناخت بیشتر شریک زندگي، تقویت مها

(. از دیگر سو، خانواده به عنوان اولین منبع دلبستگي و امنیت و نیز ننستین واحد اجتماعي 4111،
ها نشران داده  کند. پژوهشگیرد نقش مهمي در سالمت روان فرد ایفا ميکه فرد در آن شکل مي

ه از سوی خانواده و دوستان نقش مثبتي در سازگاری زناشویي است که حمایت اجتماعي ادراک شد
(. ازدواج یک نظام بسته نیسرت کره هریچ تعراملي برا محریط       4114، 3؛ ترسون4112دارد )مرت،

اجتماعي نداشته باشد. بنابر این طبیعي است که تعامل با جامعه و به ویژه خانواده و دوستان نقرش  
-محرور و جمرع  هرای خرانواده  افراد داشته باشد. در فرهنگمهمي در رضایت و سازگاری زناشویي 

تفراوت نیسرتند و حمایرت    ها نسبت به مشکالت اعضا خود بري گرایانه مانند جامعه ایراني، خانواده
ها با ارائه حمایت بره اعضرا خرود بره     اجتماعي در خانواده از اهمیت باتیي برخوردار است. خانواده

کنند و از اعضا انتظار رفتار سازگارانه دارنرد.  ویي اعضا کمک ميبهبود کیفیت زندگي فردی و زناش
تواند در اعتماد به نفس، سازگاری و صمیمیت زناشرویي  ادراک فرد از حمایت اجتماعي خانواده مي

تواند در از بین بردن اثرات نقش موثری ایفا نماید. همچنین حمایت اجتماعي خانواده و دوستان مي
های ایجراد و  های ارتباط مؤثر زناشویي، یادگیری روشایي در خصوص مهارتمنفي ازدواج، راهنم

 حفظ صمیمیت و غنای رابطه موثر باشد.

                                                           
1. Cramer 
2. Holt-Lunstad, Birmingham & Jones  

3. Larson 
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دهنده رابطه مستقیم و معنادار بین صمیمیت و بهزیستي های پژوهش نشانیکي دیگر از یافته
) بره طرور   عيهمبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و شکوفایي اجتمرا اجتماعي )به طور کلي( و  

؛ حسیني و همکراران،  1332های پیشین )آرمین و همکاران، اخص( بود. این یافته با نتایج پژوهش
( 4112داغي و همکاران)توان با نتایج پژوهش قرهخواني دارد. همچنین این یافته را مي( هم1332

-برل، تعراون، ارزش  که نشان دادند سرمایه اجتماعي که شامل اعتماد دو طرفه زوجین، احترام متقا

هرای ارتبراطي برر    پایری، احساس امنیرت، مشرارکت اجتمراعي و مهرارت    های اخالقي، مسئولیت
توان استنباط کررد کره   رضایت زناشویي تأثیر  معنادار دارد، همسو دانست. از این نتایج اینگونه مي

تمراعي،  فردی با بهزیستي اجتماعي بات کره در ایجراد و حفرظ روابرط گررم و رضرایت بنرش اج       
دهرد، توانرایي   پایری عملکرد باتیي نشران مري  حساسیت نسبت به رفاه حا  دیگران و مسئولیت
باشد. بهزیستي اجتماعي یکي از عواملي است کره  همدلي و صمیمیت در رابطه زناشویي را دارا مي

زوجین  شوند؛ فرآیندی که طي آنفردی و فرآیند ارتباط ميبه واسطه آن زوجین وارد تعامالت بین
-اطالعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کالمي و غیرکالمي با یکدیگر در میران مري  

(. بنابراین بهبود ابعاد گوناگون بهزیسرتي  32کنند )حسیني،گاارند و صمیمیت بیشتری را تجربه مي
 بنشد. ی زناشویي عمق ميسازد و به صمیمیت رابطهاجتماعي در زوجین، ازدواج را غني مي

های پژوهش عدم دسترسي به طی  متنوعي از جامعه مورد مطالعره و اکتفرا بره    از محدودیت
-تواند در پژوهشها بود که این محدودیت ميکننده به سرای محلهنمونه در دسترس زنان مراجعه

شرود بررای   های آینده مرتفع گردد. این پژوهش در شهر تهران انجام شده اسرت و پیشرنهاد مري   
هرای مشرابهي در   نان بیشتر از قابلیت تعمیم نتایج آن به زنان سایر منراطق کشرور، پرژوهش   اطمی

توانند مطالعه مشابهي را بر زوی شهرهای دیگر نیز انجام شود. همچنین پژوهشگران عالقمند مي
تری امکان شناخت و مطالعه تشرابهات،  جمعیت مردان انجام دهند تا از این طریق به طور گسترده

ها، تاثیرو تأثرات و تعامالت رفتاری، شناختي و هیجاني زنان و مردان فراهم گردد. با توجره  تتفاو
هرای حرل مسرئله،    هایي برا اهرداف آمروزش مهرارت    شود که کارگاهبه نتایج پژوهش پیشنهاد مي

 ی اجتماعي زنان برگزار گردد.نفس و عالقهآگاهي، تقویت عزتهای ارتباطي، ذهنمهارت
 

 قدردانیتشکر و 
 آید.کنندگان در فرآیند پژوهش، صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل ميبدین وسیله از کلیه شرکت
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 منابع
(. مقایسه استرس ادراک شده، کرانون کنترر  سرالمت و حمایرت     1331مجره، سامره. )اسدی -

ارشد ی کارشناسي نامه. پایانDاجتماعي ادراک شده در دانشجویان با و بدون تی  شنصیت 
 روانشناسي عمومي، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، دانشگاه تبریز.

(. بررسي 1333السادات و احمدی، سید احمد .)اعتمادی، عارا؛ جابری، سمیه؛ جزایری، رضوان -
های حل تعارض با صمیمیت زناشرویي  رابطه مهارت های ارتباطي، الگوهای ارتباطي و سبک

 .53-51، (1)5پژوهشي زن و جامعه.  -مه علميدر زنان شهر اصفهان. فصلنا
بزرگري، عبراس   مجره، سامره؛ مقتدر، لیال؛ عابردیني، مرریم و میربلروک   آوریده، سولماز؛ اسدی -

ای حمایت اجتماعي ادراک شرده در ترأثیر بنشرودگي برین فرردی برر       (. نقش واسطه1332.)
 .21-11(، 1)41کاربردی، سالمت اجتماعي در دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسي 

، مقیاس های سرنجش خرانواده و ازدواج   (.1322؛ هومن، عباس وعالقمند، ستیال. )ثنایي، باقر -
 تهران.انتشارات بعثت، 

،  1333. ترجمره بیترا حسریني،   "پیوند آفریني"مدار (. زوج درماني هیجان4112جانسون، س. ) -
 نوبت دوم، تهران، نشر جنگل.

 تعرارض  درمران  و ارزیرابي  (.1321. )کراتو. ج برردن. س و گیلبررت     آر. ف؛رن. جيجي. گه -
تهرران، انتشرارات   نوبرت دوم،   ،1335،(. ترجمه فرشاد بهاریایمرحله چهار رویکرد: )زناشویي

 .رشد
سازی ازدواج مبتني بر رویکرد اثربنشي برنامه غني. (1323زارعي، سلمان. )و  حامدی، بهارک -

اشویي معتادان به مواد مندر و همسرانشان. فصرلنامه اعتیراد   رفتاری بر صمیمیت زن-شناختي
 .33-114(، 16)2پژوهي سوءمصرف مواد، 

(. بررسري ارتبراط سررمایه هرای     1332حسیني، مونس؛ محمودی، آرمین و ماردپور، علیرضا .) -
ای بهزیسرتي اجتمراعي.   روان شناختي با صمیمیت زناشویي دانشجویان متأهل و نقش واسطه

 .43-41: (3)42پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي یاسوج، -، مجله علميآرمان دانش
ای بهزیسرتي  (. نقرش واسرطه  1332حسیني، مونس؛ محمودی، آرمرین و مراردپور، علیرضرا .)    -

اجتماعي در ارتباط بین سرالمت معنروی و صرمیمیت زناشرویي دانشرجویان متأهرل. مجلره        
 .21-21: 3مطالعات ناتواني، 

هرای  (. بررسي ساختار عراملي و ویژگري  1331زارعي، اقبا  و قادری، فواد .)اکبر؛ حقیقي، علي -
( در برین زوجرین ایرانري.    ROCI-IIهای حل تعرارض رحریم )  سنجي پرسشنامه سبکروان

 .532-561(، 2)1درماني خانواده، فصلنامه مشاوره و روان
ي اجتماعي. اندیشره  (. هنجاریابي پرسشنامه بهزیست1321حیدری، غالمحسین و غنایي، زیبا .) -

 .21-31 (:1)4 و رفتار،
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(. تأثیر 1333زاده، پرستو. )تبریزی، معصومه؛ محتشمي، طیبه و حسننیا، مجید؛ تدریسصفاری -
پسند و خودشیفتگي بر بهزیسرتي اجتمراعي. دانرش و پرژوهش در     های شنصیت جامعهمؤلفه

 .35-22(: 3)15 روانشناسي کاربردی،
بیني بهزیستي اجتماعي بر اساس (. پیش1336و سپاه منصور، مژگان .)فرزانه مالیوسفي، آزاده  -

شنصرریت جامعرره پسررند و واکررنش روانرري در دانشررجویان. مجلرره روانشناسرري اجتمرراعي.    
22(14،)115-33. 

فشرارکي، محمرد و   یکتا، فاطمه؛ یعقوبي، حمید؛ موتابي، فرشته، روشن، رسو ؛ غالميفروزش -
آگراهي برر پریشراني    برنامه کراهش اسرترس مبتنري برر ذهرن     (. تأثیر 1331امیدی، عبداله .)

روانشناختي، تنظیم هیجران و ارتقرای رضرایت زناشرویي زنران سرازگار. فصرلنامه مطالعرات         
 .61-31(، 2)31روانشناسي بالیني، 

پور، زینب و محسن زاده، قاسمي جوبنه، رضا؛ عرب زاده، مهدی؛ جلیلي نیکو، سعید؛ محمدعلي -
آگراهي  رسي روایي و پایرایي نسرنه فارسري فررم کوتراه پرسشرنامه ذهرن       (. بر1332فرشاد. )

 .131-151(، 4)12فرایبور . مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، 
آگراهي برر   (. اثرر آمروزش ذهرن   1331قانع، صفورا؛ اسدی، جوانشریر و درخشرانپور، فیرروزه .)    -

وم پزشرکي گرگران،   بهزیستي فردی و سالمت روان سالمندان زن. مجله علمي دانشرگاه علر  
41(1) :11-16. 

آگاهي و تعارض (. بررسي صمیمیت جنسي، محبت جسمي، ذهن1332نگاری، علي .)زادهکریم -
هرای دلبسرتگي و کیفیرت زناشرویي     هرای رابطره برین سربک    کنندهزناشویي به عنوان تعدیل

خرانواده،  نامره کارشناسري ارشرد مشراوره     دانشجویان زن دانشگاه شهید چمران اهرواز. پایران  
 دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، دانشگاه شهید چمران.

هرای  (. بررسي نقش حمایت اجتمراعي و طرحرواره  1336نظری، مهدی. )فر، نصیره؛ شاهمقدم -
بینرري رضررایت زناشررویي زنرران متأهررل. نشررریه پررژوهش پرسررتاری ناسررازگار اولیرره در پرریش

 .61-53(: 5)14ایران.

(. 1331الهرام. )  ،بلروچ زاده  ؛ حسریني، بره رزان و  ومرثیر ک، حبنشفر ؛عبدالباسط ،محمودپور -
. يشران یو تحمل پر يخود شفقت ،يبستگ د  یها وهیزنان بر اساس ش یيتعهد زناشو ينیب شیپ
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