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 چکیده

 سژژایی ر تژژاری در ر ژژایو یناشژژویی ژژای بژژایداری و   ژژالپژژهو ح ضا ژژر بژژا  ژژدن بررسژژی نقژژح سیسژژت  

گی ای نظژژر روت صوفژژیزی ای نژژوت    سژژت پژژهو ح ضا ژژر ای  حژژاک  ژژدن کژژاربردی ویوجژژیا انجژژاف .ر ژژو  

 کژژل یوجژژیا شژژبر اردبیژژل )کژژ  ضژژدا ل یژژز سژژال ای مژژدب ایدواجشژژان .یشژژت  بژژود( جام ژژ   مژژاری    بژژود 

ی باشژگا ا  بژ  فژورب در دسژتر  ا    ،ن ونژ   یوج بژ  ننژوان  100دادنژد کژ  ای میژان  نبژا     پهو ح را صشکیل مژی 

 (1994ایژو ) کژاور و و سژایی ر تژاری   یداری و   ژال  ژای سیسژت  بژا    ا و    انتخژا  شژده و بژ  مقیژا     و پارک

یزی ای  ژژا نژژبوه بژژر  مژژار صوفژژ ( پاسژژد دادنژژد  بژژرای صجتیژژ  و صحلیژژل داده ENRICHو ر ژژایو یناشژژویی )

یو  یمژژون    سژژتگی و صحلیژژل ر.رسژژیون   تمژژان اسژژتزاده شژژد  نتژژاین پژژهو ح ضا ژژر نشژژان داد کژژ  ر ژژا 

اب ژژ  مت ژژو سژژای ر تژژاری رزژژی و م نژژادار و بژژا سیسژژت    ژژالیناشژژویی بژژا سیسژژت  بژژایداری ر تژژاری راب ژژ  من

نژژد صوانسژژایی ر تژژاری مژژی  ژژای بژژایداری و   ژژال درفژژد دارد    ینژژیا سیسژژت   01/0م نژژادار در سژژ    

اری و بینژژی کننژژد  ایژژا نتژژاین ای نقژژح سیسژژت  بژژایاد   درفژژد ای صیییژژراب ر ژژایو یناشژژویی را پژژیح   57/0

 کنند   ض ایو می سایی ر تاری در ر ایو یناشویی  ال

 سایی ر تاری، ر ایو یناشویی ای بایداری، سیست    السیست واژگان کلیدی: 
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  مقدمه
ی ی انسژژانی صوفژژیه شژژده اسژژو، اژژون سژژاختار او یژژ  بژژرای صشژژکیل یژژز خژژانواده صژژریا راب ژژ صژژریا و مبژژ ایدواج اساسژژی

ی یناشژویی اسژو کژ  نقژح       یکژی ای اب ژاد روابژو یوجژیا کیزیژو راب ژ       سژاید کنژد و صو یژد نسژل را م کژا مژی     او ی  را  ژرا   مژی  

اساسژژی در ارییژژابی کلژژی ارص انژژاب خژژانواد.ی دارد، کیزیژژو روابژژو یناشژژویی مزبژژومی انژژد ب ژژدی اسژژو و شژژامل اب ژژاد روابژژو       

-ا ژراد را  ژادر مژی    شژود  ایدواج خژو  و مناسژ    .ونا.ون ارص ژا  یوجژیا ماننژد سژای.اری، ر ژایو، شژادمانی، انسژجاف و ص بژد مژی         

(   نیژژ  در ایدواج مبژژ  Rosen, Myers &Hattie  ،2004شژژان دسژژو یابنژژد) سژژاید صژژا بژژ  ضسژژی ای م نژژای  ویژژو در ینژژد.ی  

یناشژژویی و ژژ یتی اسژژو کژژ  در  ن ین و شژژو ر در بیشژژتر موا ژژ     و ر ژژایو ای ایدواج اسژژو  ر ژژایو   1یناشژژوییاسژژو، ر ژژایو  

 ژژ  داشژژت  باشژژند  بژژ  ن ژژارب دیگژژر یوجژژیا سژژای.ار ین و شژژو ر ایی  سژژتند کژژ  ای    اضسژژا  ناشژژی ای ر ژژایو و خوشژژ ختی ای  

.ژیاری، اگژونگی ادامژ     ی مسژالل .ونژا.ون ینژد.ی متژل .یرانژدن او ژاب  رامژو، سژرمای         انژد و در یمینژ   شان با یکدیگر را یروابو

؛ بژ  نقژل ای ناشژوری و منشژ ،     Greef،2000نژد) ییژادی بژا  ژ  اصزژار نظژر دار     بژرای  ینژده و میژره صژا ضژدود       و صص ی  یند.ی، ایده

1392 )  

 ژای ییژاد   و ح ژای ن لکژرد سژا   نبژاد خژانواده  سژتند کژ  پژه        صژریا مژبک  ای مبژ   یناشژویی و ر ژایو  سان ر ژایو  بدیا

 neCollins & Coltra (1991) ژای نژوینی مژدب انجژاف شژده اسژو        یناشژویی در ایدواج  بژرای شژناخو نوامژل مژبرر بژر ر ژایو      

انژژد  ده ژژای پایژژدار ایژژا نژژور .ژژتارت کژژر  صژژریا ننافژژر صشژژکیل د نژژده ایدواج نتژژاین یژژز نظرسژژنجی ن ژژومی را در مژژورد مبژژ   

ار ژژای (،   کژژاری در ک%52(، نبیژژق مشژژترک) %59(،  رینژژدان)%75(، ینژژد.ی جنسژژی خژژو ) %83(، درک متقابژژل)%93و ژژاداری)

هه را در (  نیژژت، سژژ  نامژژل ویژژ 1994)  Larson & Holman(  25% ژژای مشژژاب )( و داشژژتا یمینژژ 41%(، پژژول کژژا ی)43%خانژژ )

 ژژای  ژژردی داننژژد کژژ  نخسژژو نوامژژل بژژا تی )نوامژژل  ر نگژژی و اجت ژژانی(، دوف خصژژای  و ر تار  یناشژژویی را مژژبرر مژژیر ژژایو 

و  شژده مربژ   یژاد   ژایی کژ  بژ   اکتور ژای    باشژند   نژان بژ  ایژا نتیجژ  رسژیدند کژ  نامژل        یوجیا و سوف  رایند ص املی یوجژیا مژی  

 .(1389افل، م یا و ببلو ی ر وی ،یناشویی  ستند)ب  نقل ای  ی مناس ی برای ر ایوبینی کنندهاسو، پیح
صژریا  صژریا و ن یژق  سژای نژبر فژورب .ر تژ ، نشژان داده اسژو کژ  یکژی ای مبژ           ا در مورد نوامژل یمینژ   برخی ای پهو ح

- ژای شخصژیتی و اخژتبیب روانژی، صژنح      اسژو  برخژی ای ویه.ژی   وانژی یوج  ژای شخصژیتی و اخژتبیب ر    ای نبر، ویه.ژی ریش 

 , Whisman ،Lauren کنژژد)د ژژد و صژژداوف ینژژد.ی یناشژژویی را صبدیژژد مژژی     ژژا را ا ژژتایح مژژی   ژژا و ص ار ژژاب بژژیا یوج  

Uebelacker ،2004  ) 

شژژنا  مشژژبور، وان ژژای نروسژژایکو وشیز شخصژژیو، نظریژژ  ضساسژژیو بژژ  صقویژژو اسژژو کژژ  صوسژژو ر  یکژژی دیگژژر ای مژژدل

 ژای صن یژ  کننژده و پژادات د نژده م ژر  شژده         ژای  ژردی در واکژنح بژ  محژرک     (، بر اسژا  صزژاوب  1934-2004جزری .ری )

شژوند  وی سیسژت  در.یژر در     ژای متزژاوصی ای میژت صنظژی  مژی     اسو  .ری م تقد بژود کژ   یجژان مت ژو و منزژی بژ  وسژیل  بخژح        

 تژاری یژا دسژتگاه .ژرایح و سیسژت  در.یژر در  یجژان منزژی بژ  ویژهه ا ژ را  را سیسژت              سژای ر  ای مت و را سیست    ال یجان

کنژژد کژژ  سژژ  سیسژژت    ( بیژژان مژژی 1981(  نظریژژ  شخصژژیو .ژژری ) 1394بژژایداری ر تژژاری یژژا دسژژتگاه صو ژژه نامید)بشژژرپور،    

کنژد  مل ژ    ا یژو  ژر یژز      نتژرل مژی  در میژت پسژتانداران وجژود دارد کژ  ر تار ژای  یجژانی  نبژا را ک        -اما در ص امل با   –جدا.ان 

 ژژای شژژود و شژژیوه ژژای  یجژژانی متزژژاوب نظیژژر ا ژژ را ، یود انگیختگژژی و صژژر  منجژژر مژژی ژژا در  ژژرد، بژژ  ضا ژژوای ایژژا سیسژژت 

- ژای میژتی و ر تژاری م کژا اسژو بژر نحژوه        ژای  ژردی در سیسژت    انگیژتد  صزژاوب   ای ر تاری متزاوب را برمژی ای و واکنحمقابل 

 ,Johnson سران در مواجب  بژا مشژکبب بژیا شخصژی صژبریر بگژیارد و ر تار ژای متزژاوصی را بژ  دن ژال داشژت  باشژد)            ی واکنح  

Kim, Giovannelli & Cagle  ،2010         صژری دارنژد بژ  دن ژال بژروی      (  بژرای متژال، ا ژرادی کژ  سیسژت  بژایداری ر تژاری ضسژا

ن اینژژد  جویانژژ  خژژودداری مژژیبژژ  ن ژژوده و ای ابژژرای ر تژژار کینژژ رنجژژح و د خژژوری در روابژژو بژژیا شخصژژی، صژژر  و ا ژژ را  را صجر

د ژد کژ  ا ژراد دارای سیسژت      نتژاین پژهو ح نشژان مژی    شژود    ژا اشژاره مژی    ژایی در ایژا یمینژ  فژورب .ر تژ  کژ  بژ   ن       پهو ح

صحقیقژژاب   دن لکژژرد ببتژژری در خژژانواده دارنژژ   بژژای BASو  BISنسژژ و بژژ  ا ژژراد بژژا   سژژایی ر تژژاری متوسژژو  بژژایداری و   ژژال 

                                                           
1 - marital satisfaction 
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Thomsen & Gilbert (1998 نشژژان مژژی ،)   صوانژژد ر ژژایو یناشژژویی را   د ژژد کژژ  صرکیژژ  نوامژژل شخصژژیتی و  یتیو ژژوشی مژژی

.رایژی و ن لکژرد خژانواده    .رایژی، بژرون  (، بژا ننژوان مقایسژ  درون   1393بینی کند  پژهو ح دیگژری کژ  ض ژته ربژا )     صوفیه و پیح

.ژرا ای نظژر ن لکژرد    .ژرا  و بژرون  متا ژل انجژاف داد نتژاین نشژان داد کژ  بژیا ا ژراد درون         ای میتی ر تژاری در ینژان  براسا  سیست 

میژژتی ر تژژاری مختلژژه صزژژاوب –خژژانواد صزژژاوب وجژژود دارد و   ینژژیا بژژیا میژژتان ن لکژژرد خژژانواده در بژژیا ا ژژراد دارای سیسژژت   

در ن لکژژرد خژژانواده ن ژژره بیشژژتری نسژژ و  متوسژژوBAS و    BISم نژژاداری وجژژود دارد  ایژژا پژژهو ح نشژژان داد کژژ  ا ژژراد دارای

ی  (، راب ژژ 1392باشژژد   ژژدیری یبیحژژی)درفژژد م نژژادار مژژی1باشژژند و ایژژا اخژژتبن در سژژ   بژژای مژژی BASو  BISبژژ  ا ژژراد بژژا 

 مژوی را بررسژی نتژاین نشژان داد کژ  ایژا دو متییژر بژا         سژایی ر تژاری و ر ژایو ای ینژد.ی دختژران دانژح        ژال - ای بایداریسیست 

-ای صنظژی   یجژانی بژیا   ا یژو سیسژت  میژتی      (، پهو شژی را بژ  منظژور بررسژی نقژح واسژ        1392نصژیری )   ارص ژا  دارنژد     

 ژای صنظژی  شژناختی  یجژان بکژار.یری  ژر دو        زژ  مبای  ر تاری و ر ایت ندی یناشویی انجاف داد کژ  نتژاین ضژاکی ای ایژا بژود کژ ،      

 زژ  اجتنژا    ژال و سیسژت  جنژز/.ریت بژ  نژور مسژتقی          بت  میژتی ر تژاری دو م   ژای سیسژ   زژ  برا  رد ای منزی و مت ژو و ای م 

و سیست  بایداری ر تار با واس   در ر ایت ندی یناشژویی در ارص ژا  مژی باشژند  بژ  نژور کلژی نتژاین ایژا پژهو ح نشژان مژی د ژد              

در پهو شژی    یناشژویی مژی باشژند    بینژی ر ژایت ندی   ای سیست  میتی ر تژاری و صنظژی  شژناختی  یجژان  ژادر بژ  پژیح       ک  مو ز 

 ژای میژتی ر تژاری بژا بخشژح و ر ژایو یوجژیا        ی بژیا   ا یژو سیسژت    (، بژا  ژدن بررسژی راب ژ     1392کلژوری ) ک  پورمحسنی

 وری ر تژاری راب ژ  مت ژو و بژا سیسژت  بژایداری ر تژاری راب ژ          یناشژویی بژا سیسژت  روی    انجاف دادند، نتژاین نشژان داد کژ  ر ژایو    

یناشژویی بژای و ا ژراد بژا سیسژت  بژایداری ر تژاری         وری ر تژاری بژای ر ژایو    ر دارد ب  نژوری کژ  ا ژراد بژا سیسژت  روی     منزی م نادا

جنسژژی  بینژژی ر ژژایو(، بژژا  ژژدن پژژیح1392کننژژد  در پهو شژژی کژژ  درصژژاج رژژانی )بژژای ر ژژایو یناشژژویی ک تژژری را صجربژژ  مژژی 

 ژژای  ژژای شخصژژیتی انجژژاف داد، نتژژاین نشژژان داد کژژ  ویه.ژژی   .ژژی ژژای نقژژح جنسژژیتی، صصژژویر بژژدنی و ویه  براسژژا  نرضژژواره

بینژی کننژده مت ژو    پژییر بژودن نیژت پژیح    بینژی کننژده منزژی ر ژایو جنسژی و ویه.ژی مسژئو یو       پییر بودن پیحشخصیتی ان  ان

کژژ   ( انجژژاف دادنژژد نتژژاین نشژژان داد  1392جنسژژی در دانشژژجویان بژژود  در پهو شژژی کژژ  ض یژژد،   اجژژانی و سژژ یدی )     ر ژژایو

(، 1391 بژژادی، روشژنی و ن ژژاری ) یناشژژویی راب ژ  منزژژی دارد  در پهو شژی کژژ  ن ان ژایی، پنا نژژده، ضسژیا    ا سژرد.ی بژژا ر ژایو   

یناشژژویی در کارمنژژدان دانشژژگاه  ردوسژژی مشژژبد انجژژاف دادنژژد، کژژ  نتژژاین  بژژا  ژژدن بررسژژی راب ژژ  سژژبمو ن ژژومی و ر ژژایت ندی  

 ژژای یناشژژویی داشژژو  ا ژژ را  و ا سژژرد.ی کژژ  ای مب زژژ   و م نژژاداری بژژا ر ژژایو   ی مسژژتقی روان راب ژژ نشژژان داد کژژ  سژژبمو 

( در پهو شژژی نشژژان داد کژژ  اخژژتبیب شخصژژیو در 1390دامژژی) ژژرهیناشژژویی راب ژژ  منزژژی داشژژتند  روان بژژود بژژا ر ژژایو سژژبمو

ی بژژیا در ص یژژیا راب ژژ   ژژای شخصژژیتی(، در پهو شژژی کژژ  بژژا  ژژدن بررسژژی ویه.ژژی 1398) ینژژان م لقژژ  بیشژژتر اسژژو  پژژوراک ر 

ی بژیا ر ژایو یناشژویی و     ژای شخصژیتی بژر راب ژ     ر ایو یناشژویی و ر ژایت ندی جنسژی انجژاف داد نتژاین نشژان داد کژ  ویه.ژی        

در پژژهو ح بخشژژی، اسژژدپور و   بینژژی کننژژده ر ژژایت ندی یناشژژویی و ر ژژایو جنسژژی اسژژو   ر ژژایو جنسژژی صژژبریر دارد و پژژیح 

یناشژژویی بژژا ا سژژرد.ی در یوجژژیا انجژژاف دادنژژد نتژژاین نشژژان داد کژژ      ی ر ژژایو  یژژیا راب ژژ (، بژژا  ژژدن ص1386یاده )خژژدادای

.یژژو و بژژارب یناشژژویی یوجژژیا داشژژو  پژژهو ح  ام ژژد، دونژژبن، یکژژانو، مژژز  ی منزژژی و م نژژاداری بژژا ر ژژایو  ا سژژرد.ی راب ژژ 

سژژای.اری یناشژژویی ای ا  یژژو بسژژتایی بینژژی کننژژده روانژژی  ژژا بژژ  ننژژوان پژژیح ژژای شخصژژیتی یوج( نشژژان داد کژژ  ویه.ژژی2010)

 ژژای شخصژژیتی د ژژد سژژای.اری و ر ژژایو یناشژژویی، بیشژژتریا صژژبریر را ای ویه.ژژی ژژا نشژژان مژژیبرخژژوردار اسژژو    ینژژیا پژژهو ح

( در پهو شژژی نشژژان  2010) Kanoy Steiner, & Burchinal, ( Fisher & McNulty ،2008کنژژد) ژژا دریا ژژو مژژی یوج

روان برخوردارنژژد ای ینژژد.ی  یناشژژویی راب ژژ  مت ژژو وجژژود دارد و کسژژانی کژژ  ای سژژبمو   و ر ژژایوروان دادنژژد کژژ  بژژیا سژژبمو  

(، در پهو شژژی نشژژان دادنژژد ینژژان م لقژژ  و بیژژوه ای ا سژژرد.ی و ا ژژ را   2009) برنژژد  صریژژودر، سژژارن و دیژژانییناشژژویی  ژژیب مژژی

  نژت،   شژود  یا  نبژا بیشژتر ای ینژان متب ژل دیژده مژی      .ژرا در بژ  برنژد و ا گژوی شخصژیو خژود یار، وابسژت ، و منزژی      بیشتری رنن مژی 

 ژای سژا   دارای مشژکبب ارص ژانی و ر ژایو       ژای ا سژرده نسژ و بژ  یوج    (، نشژان دانژد یوج  2007) بایس   ژیا، ایسژلر و دمیتنژار   

ربژ  نوانژه   سژایی ر تژاری بژا صج    ژای   ژال  د ژد سیسژت   (، نشژان مژی  2000صژری بودنژد  م ا  ژ  .ابژل و   کژاران )     یناشویی پاییا

،  Balconi & Bortolottiمت ژژو، خوشژژ ینی و ببتیسژژتی روانژژی راب ژژ  صنگژژاصنگی دارد و بژژا ا سژژرد.ی ک تژژر    سژژت  اسژژو)    

 ,Voigt (  در مقابژژل سیسژژت  بژژایداری ر تژژاری بیشژژتر بژژا مشژژکبب جسژژ انی و صجربژژ  نوانژژه منزژژی ارص ژژا  دارد)       2012

Dillard, Braddock, Anderson,& ,Sopory  2009 )  
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ایی کژژ  ای  ژژبژژا صوجژژ  صحقیقژژاب انجژژاف شژژده، نار ژژایتی یناشژژویی نقژژح بسژژتایی در نژژبر دارد، در مژژورد انژژیا خژژانواده    

    ژل  کننژد لژد مژی  یند.ی یناشویی خود ر ایو ندارند، و درفدد جژدا شژدن  سژتند، ینژد.ی را بژ  کژاف خژود و خژانواده و دیگژران ص         

بژو پیشژگیری   جرب یژا تا دییژل افژلی مشژکل نژبر، نار ژایتی یناشژویی  نبژا،         شژان بژ  نژبر بیانجامژد،  ژرو     ای ایا کژ  روابژو  

 رسد می رسد  و با صوج  ب  خبء پهو شی در ایا یمین  انجاف پهو ح ضا ر  روری ب  نظرییف و  روری ب  نظر می

 

  ای پهو ح ر ی 

  سیست  بایداری ر تاری با ر ایو یناشویی راب   دارد 

 اری با ر ایو یناشویی راب   دارد ساری ر تسیست    ال 

  بینی کند صواند ر ایو یناشویی را پیحبایداری و   ا سایی ر تاری میسیست 

 روش 

را  ی  مژژاری پژژهو ح پژژهو ح ضا ژژر ای  حژژاک  ژژدن کژژاربردی و ای نظژژر روت صوفژژیزی ای نژژوت    سژژتگی بژژود  جام ژژ      

نبژژا ب ژژد ای داد کژژ  ای میژژان  صشژژکیل مژژی 1394ردبیژژل در سژژال شژژان .یاشژژت  باشژژد( شژژبر ایوجژژیا )ضژژدا ل یژژز سژژال ای ایدواج

نزژر بژ     200 یوج در مج ژوت  100.یژری در دسژتر    بر ورد ضج  ن ون  بژا مراج ژ  بژ  جژدول کرجسژی و مور.ژان و بژا روت ن ونژ         

  ا ای ابتار ای ییر استزاده .ردید   وری دادهننوان ن ون   ماری انتخا  شدند  برای ج  

بژژرای بررسژژی ر ژژایو  1989  ایژژا پرسشژژنام  صوسژژو ا سژژون، در سژژال  ENRICH)2( ژژایو یناشژژویی انژژری پرسشژژنام  ر

ای اسژو کژ  دامنژ   ن ای    درجژ   5مژاده خژود .تارشژی اسژو   ژر .تینژ  شژامل یژز مقیژا            47یناشویی ساخت  شده اسو و شامل 

(  ژرای    زژای   1989شژتر خوا ژد بژود  ا سژون)    مرص  شده اسژو   راژ  ن ژره  ژرد بیشژتر باشژد، میژتان ر ژایو وی نیژت بی          5صا  1

( پرسشژژنام  ر ژژایو یناشژژویی را صرج ژژ  و    سژژتگی درونژژی  یمژژون را      1373، بژژ  دسژژو  ورد  سژژلی انیان )  92/0کرون ژژار را 

بژژ  دسژژو   95/0بژژ  دسژژو  ورد    ینژژیا  ژژری  پایژژایی  یمژژون نیژژت در پژژهو ح سژژلی انیان، بژژ  روت   زژژای کرون ژژار       95/0

( نیژژت بژژرای بررسژژی روایژژی پرسشژژنام  ر ژژایو یناشژژویی،  ن را بژژا ن ژژراب اسژژتر        1387(  ضیژژدری ارجلژژو) 1375 مژژد)رنایی،

ی روایژژی م لژژو  ایژژا ( بژژ  دسژژو  ورد کژژ  نشژژان د نژژده001/0=( در سژژ   )-30/0دار )   سژژت  کژژرد و یژژز راب ژژ  منزژژی م نژژی

 پرسشنام  اسو  

( نراضژژی شژژد  ایژژا 1994سژژایی صوسژژو کژژاور و وایژژو )  ژژال  مقیژژا  بایداری/)BAS/BIS(3سژژایی مقیژژا  بایداری/  ژژال

ای درجژ   5مژاده اسژو کژ  بژر روی یژز مقیژا         24کنژد و شژامل   ر تژاری را ارییژابی مژی   - ای میژتی مقیا  میتان   ا یو سیست 

  BASمقیژا   خژرده   3شژود  مقیژا  شژامل    .ژیاری مژی  بژرای کژامبً مژوا ق  ن ژره     5برای کامبً مخژا ز  صژا ن ژره     1 یکرب ای ن ره 

.یژژرد و خژژرده مقیژژا  مژژاده، ضساسژژیو ایژژا سیسژژت  را انژژدایه مژژی  7بژژا  BISاسژژو  خژژرده مقیژژا   BISو یژژز خژژرده مقیژژا  

BAS مژژاده( اسژژو و   ا یژژو 4مژژاده( و جسژژتجوی سژژر.رمی )4مژژاده(، سژژالق )5د ژژی بژژ  پژژادات )شژژامل سژژ  خژژرده مقیژژا  پاسژژد

- ژی بژ  پژادات، میژتان ا  یژو پژادات در بژروی نوانژه مت ژو را ارییژابی مژی           د.یژرد  خژرده مقیژا  پاسژد    ایا سیست  را اندایه می

( 2010سژژنجد  جانسژژون و   کژژاران )د نژژده را مژژی ژژای بژژا قوه پژژاداتکنژژد  خژژرده مقیژژا  سژژالق ص ایژژل  ژژرد بژژ  انجژژاف   ا یژژو 

لق و جسژژتجوی د ژژی بژژ  پژژادات، سژژاو   سژژانی درونژژی سژژ  خژژرده مقیژژا  پاسژژد  74/0را  BIS  سژژانی درونژژی خژژرده مقیژژا  

                                                           
2 - Enriching and Nurturing Relationship Issues Communication and Happiness (ENRICH) 

 
3 - Behavioral Inhibition   Approach System  Scale    
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 BASدسژو  مژد اسژو  در ایژا پژهو ح ج ژ  ن ژراب سژ  خژرده مقیژا  بژرای           بژ   60/0و  73/0، 47/0، 47/0سر.رمی ب  صرصی  

 در صجتی  و صحلیل شده اسو  

 هایافته

ارال  شده  1-ر جدولیوج در ایا پهو ح شرکو ن ودند ک  میانگیا و انحران م یار سا، مدب ایدواج و اختبن سنی  نبا د 100ص داد 

 اسو 

 فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد سن، مدت ازدواج، اختالف سنی زوجین  1-جدول

  ماره

 متییر ا

انحران  میانگیا ص داد

 استاندارد

 67/6 92/30 200 سا

 24/7 80/9 200 مدب ایدواج

 79/2 85/3 200 اختبن سا

 67/6با انحران استاندارد  92/30یوج شرکو کننده در پهو ح  100گیا سنی زو ک  میانمی صوان . 1-بر اسا  نتاین جدول ش اره 

ا انحژران  بژ  85/3میژانگیا اخژتبن سژا یوجژیا      سژال بژود و   24/7ا انحران استاندارد سال ب 80/9بود  میانگیا مدب ایدواج یوجیا 

 بود  79/2استاندارد 

  مده اسو  2-میتان صحصیبب یوجیا در جدول 

 صیالت زوجین سازگار و ناسازگارمیزان تح 2-جدول

 ص داد میتان صحصیبب

 58 ییر دی ل 

 66 دی ل  و  ور دی ل 

 67  یسانس

 9  یسانس و بایصر ور

 200 کل

 9زژر  یسژانس و   ن 67نزر دی ل  و  ور دیژ ل ،    66.ان ییر دی ل ، نزر ای شرکو کننده 58مدرک صحصیلی  2-بر اسا  نتاین جدول 

 نس و بایصر بود نزر  ور  یسا

خبف  10-4ر جدولدسایی ر تاری  ای بایداری و   ال ای میانگیا، انحران استاندارد، در مقیا  ر ایو یناشویی و سیست شاخ 

 .ردیده اسو  
 هایش سازی رفتاری با مؤلفههای بازداری و فعالمیانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی  و سیستم3-جدول

سایی   ال بایداری ر تاری اشوییر ایو ین 

 ر تاری

پاسخد ی ب   سالق

 پادات

جستجوی 

 سر.رمی
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 11.0050 15.4200 10.7200 39.3200 18.9100 156.1550 میانگیا

انحران 

 استاندارد

29.59239 2.50465 2.98532 1.89196 2.11090 1.75796 

، سالق 32/39سایی ر تاری ،   ال91/19، بایداری ر تاری 15/156نشان می د د، میانگیا ر ایو یناشویی 3-  ان ور ک  جدول 

  اسو   11و جستجوی سر.رمی  42/15، پاسخد ی ب  پادات 73/10
 هو ح ضا ر س پردایی   در پدر ایا  س و ای پهو ح، بر اسا  انبناب  را    مده، ب  بررسی سوایب و  ر ی   ای م ر  شده می

   مورد بررسی  رار می .یرند   ر ی  م ر  .ردیده ک  ب  صرصی

 هایشسازی رفتاری با مؤلفههای بازداری/فعالضرایب همبستگی بین متغیرهای رضایت زناشویی و سیستم 4-جدول

ر ژژژژژژژایو  متییر ا

 یناشویی

سژژژژایی   ژژژژال بایداری ر تاری

 ر تاری

پاسژژخد ی بژژ    سالق

 پادات

جسژژژژژژتجوی 

 سر.رمی

      1 ر ایو یناشویی

     1 -.450** بایاری ر تاری

    1 -.356** .611** سایی ر تاری  ال

   1 .348** -.222** .371** سالق

  1 .308** .443** -.267** .573** پاسخد ی ب  پادات

 1 .381** .352** .393** -.171* .494** جستجوی سر.رمی

 معنادار 01/0و ** در سطح 05/0* در سطح 

 

 =r-0/450 ای بایداری    ستگی منزی م نادار وجود دارد)و یناشویی با سیست شود بیا ر ایمشا ده می 4-  ان ور ک  در جدول

یا بژ (    ینژیا  >01/0Pو  =611/0rسایی ن  ستگی مت و م نژادار وجژود دارد)  ر ایو یناشویی با سیست    ال(  بیا p<0/01و 

 وجود دارد   سایی ر تاری    ستگی مت و م نادار  ای   الر ایو یناشویی و مب ز 

 رال  شده اسو  ا 5-سایی ر تاری، بر ر ایو یناشویی در جدول ای بایداری و   ال ری  صبریر اب اد سیست 

 برای پاسد ب   ر ی  سوف پهو ح، ای ر.رسیون خ ی .اف ب  .اف استزاده شد  

 وبازداری  هایمولفه اساس ی رضایت زناشویی بربیناز مدل و روش انجام تحلیل برای پیش های وارد شده و خارج شدهمتغیر 5-جدول 

 سازی رفتاریفعال

 روت شده خارج متییر شده وارد متییر مدل

1 

 

 بایداری 

 

- 
 .اف ب  .اف

 ا  ورود متییر برای اضت ا ی س  

05/0 ≥P 

 -   ا سایی 2 ا خروج متییر برای اضت ا ی س  
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10/0 ≥P 

     

-.ون  ک  مشا ده مید د    انصحلیل ر.رسیون را نشان می انجاف نیت، روت و مدل ای شده خارج و شده وارد  ایمتییر 5- جدول    

 10/0 ا، خروج متییر برای اضت ا ی و س   p ≤ 05/0 ا، ورود متییر برای اضت ا ی انجاف شده و س   4.افب شود، ر.رسیون با روت .اف

≥p  د د ک  متییر ای بایداری و   ا سایی، متییر ای وارد شده .اف نشان میب روت .اف ص ییا شده اسو    ینیا، مدل ص ییا شده با

 ب  مدل  ستند 

 

 فتاریبازداری و فعالسازی ر هایمولفه اساس بر زناشویی رضایت بینیی مدل رگرسیون پیشخالصه 6-جدول

 Rصیییر مجیور  انحران استاندارد Rمجیور  R مدل
س   م ناداری صیییر 

 R مجیور

1 38/0 38/0 50/23 37/0 001/0 

2 43/0 43/0 40/23 06/0 001/0 

 

-امل   الی اول، با ورود نشود، در مرضل .ون  ک  مشا ده مید د    انی مدل ر.رسیون ب  دسو  مده را نشان می، خبف 6-جدول

 ایو یناشویی درفد ای واریانس ر 38/0سایی، اسو  ی نی نامل   ال 38/0(  ن، 2Rسایی ب  م اد  ، مجیور    ستگی اند.ان  )

 43/0ند.ان  ب   ستگی ای دوف، پس ای وارد شدن نامل بایداری ر تاری، مقدار مجیور   یوجیا سای.ار را ص ییا ن وده اسو  در مرضل 

یناشویی  ریانس ر ایورفد واد 43سایی و بایداری ر تاری، صوانستند  ای   الی دوف، ناملا تایح یا و  ب  ن ارب دیگر، در مرضل 

.ار، مربو  ب  یناشویی یوجیا سای درفد واریانس ر ایو 43صوان نتیج  .ر و ک  ب  فورب کلی، را ص ییا ن ایند  بنابرایا می یوجیا

 43/0یا بایصر )ا صوج  ب   درب ص یب، مدل دوف 4 -23باشد  با صوج  ب  نتاین ضافل ای جدول سایی و بایداری ر تاری، می ای   النامل

 ( ب  ننوان مدل نبایی انتخا  شد  

سازی بازداری و فعال ایهمولفه اساس بر زناشویی بینی رضایتآزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل نهایی پیش 7-جدول 

 رفتاری

 داریس   م نی F میانگیا مجیوراب درجاب  یادی مج وت مجیوراب مدل

 001/0 85/75 48/37908 2 95/75816 ونر.رسی

   75/499 197 24/98449 با ی انده

    199 20/174266 کل

 ر ایو یناشویی متغیر مالک:    

 سایی و بایداری ر تاری  ال متغیرهای پیش بین:     

شود، مقدار ون  ک  مشا ده می.د د    ان یمون صحلیل واریانس را جبو بررسی م ناداری مدل نبایی ر.رسیون نشان می 7-جدول

 یناشویی بینی ر ایو(  بنابرایا، مدل دوف ر.رسیون برای پیحp ≤ 01/0باشد )بوده و ای  حاک  ماری م نادار می 85/75برابر با  Fی  ماره

 سایی ر تاری، ای  حاک  ماری م نادار اسو بایداری و   ال  ایمو ز  اسا  بر
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سازی ری و فعالبازدا هایمولفه اساس بر زناشویی رضایت بینیی مدل نهایی پیشاستاندارد شده ضرایب رگرسیون ساده و 8-جدو

 رفتاری

 رای  ر.رسیون استاندارد   رای  ر.رسیون میر استاندارد متییر

 ) بتا(

t س        م نی-

 داری
B خ ای م یار 

 0/617 0/501 --- 29/47 14/76 رابو

 0/001 9/01 0/52 0/57 5/12 سایی  ال

 0/001 4/66- 0/27- 0/68 3/16- بایداری ر تاری

 

شان نیناشویی   ایوبینی ربایداری ر تاری در پیح و سایی ای   ال،  رای  ر.رسیون را برای ص ییا سب   ر یز ای نامل4-جدول

نیا، با صوج  (    یp ≤ 01/0اسو ) ماری م نادار ا، ای  حاک  ی  رای  مربو  ب  ایا ناملشود،    .ون  ک  مشا ده مید د    انمی

بینی ر ایو صری برای پیح، ای سب  بیح-52/0ی بتای استاندارد برابر با با مقدار  ماره ب  مقادیر  رای  ر.رسیون استاندارد، نامل 

 یناشویی برخوردار اسو 

 گیریبحث و نتیجه

تژاین نشژان   نسژایی ر تژاری یوجژیا اجژرا شژد،      یسژت  بژایداری و   ژال   بینژی ر ژایو یناشژویی براسژا  س    ایا پهو ح با  دن پژیح 

ل ننژد   ر ژی  او  کبینژی مژی  نژور م نژاداری ر ژایو یناشژویی یوجژیا را پژیح      سژایی ر تژاری بژ     ای بایداری و   ژال داد ک  سیست 

ری ایداری ر تژا بژ کژ  سیسژت    سیسژت  بژایداری ر تژاری بژا ر ژایو یناشژویی راب ژ  دارد  نتژاین نشژان داد          پهو ح ضا ر ایا بود کژ   

کلژوری  ورمحسژنی پ(، 1393 ژای ض ژته ربژا )   ی منزژی و م نژاداری دارد  کژ  ایژا یا تژ    سژو بژا پژهو ح        با ر ایو یناشویی راب ژ  

صژژژیری ن ،(2010کژژژانوی، اسژژژتنیر و باراینژژژال ) (2009(، )ویگژژژو، دیژژژبرد، بژژژرادوک، اندسژژژون، سژژژوپری و   کژژژاران،  1392)

(، 1391ری ) بژژادی، روشژژنی و ن ژژا (، ن ان ژژایی، پنا نژژده، ضسژژیا 1392ض یژژد،   اجژژانی و سژژ یدی )  ،(1398(، پژژوراک ر)1392)

صژژوان .زژژو تژژ  مژژیاسژژو  در ص ژژیا ایژژا یا  (،2007(،   نژژت، بایسژژ   ژژیا، ایسژژلر و دمیتنژژار)1386یاده )بخشژژی، اسژژدپور و خژژدادای

    ینژیا اضسژا   نبلژ  مربژو  بژ  صن یژ  و  قژدان پژادات      صژری دارنژد در مواجبژ  بژا     ک  ا رادی ک  سیست  بژایداری ر تژاری  ژوی   

ادی ، ضساسژیو ییژ  شژود  بنژابرایا ا ژرادی کژ    ا یژو سیسژت  بژایداری ر تژاری در  نبژا  ژوی اسژو           ا  را  و برانگیختکی   ال می

-نشژان مژی   ودخژ  ژای اجتنژابی ای    ژای صبدیژد کننژده را شژناخت  و پاسژد      ای صبدید کننده داشت  و خیلژی سژری  محژرک   ب  محرک

ری صبدیژد بیشژت    ژای مختلژه  در مو  یژو  یر .ژیار باشژد  اژرا کژ  انژیا  ژردی      صواند در روابژو بژیا  ژردی صژبر    د ند ک  ایا امر می

نژژد ای د و م کژژا اسژژو نتوانژژد نشژژان مژژی و  یژژو ص ژژار  بژژا   سژژر واکژژنح نامناسژژ ی  نسژژ و بژژ  دیگژژران ادراک کژژرده و در م 

ی ر تژاری بژا   (، نشژان داد کژ  سیسژت  بژایدار    2007نتژاین پژهو ح سژکیا)    تزاده کنژد    برای ضل ص ژار  خژود اسژ   را  رد ای مناس

جژیا  ا کژ  ا.ژر یو  صوانژد در ر ژایو یناشژویی مژبرر باشژد  اژر      را  رد ای نامناس  ضل مسژئل  در ارص ژا  بژود  ایژا مو ژوت نیژت مژی       

 شود  یی مناس ی ضل کنند منجر ب  ناسای.اری یناشویی منتوانند ص ار اب خود را ب  شیوه

 ژای پژهو ح نشژان داد کژ      سژای ر تژاری بژا ر ژایو یناشژویی راب ژ  دارد  یا تژ         ر ی  دوف پهو ح ضا ر ایا بود ک  سیسژت    ژال  

ض ژژته  (،2000.ابژژل و   کژژاران ) ژژای  سیسژژت  بژژایداری ر تژژاری بژژا ر ژژایو یناشژژویی راب ژژ  دارد کژژ  ایژژا یا تژژ  م ژژابق بژژا یا تژژ 

(،  سژژو  در 1398(، پژژوراک ر)1392(، نصژژیری )2010)5کژژانوی، اسژژتنیر و باراینژژال  (،1392)کلژژوری پورمحسژژنی(، 1393ربژژا )
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 وری و انگیژژتت خوشژژایند را سژژای ر تژژاری روی(، سیسژژت    ژژال2000بژژ  انتقژژاد  ژژاو س )صژژوان .زژژو کژژ   ژژیا ایژژا یا تژژ  مژژی  ص

پژییری شژناختی،   نژه مت ژو بژا ان  ژان    اسژو  و ای  نجژا کژ  نوا    کنژد و انگیژتت خوشژایند بژا نوانژه سژرخوت   ژراه       کنترل مژی 

یژژری و ضژژل مسژژب     ژژراه اسژژو و ای نریژژق صقویژژو سیسژژت  ای نژژی در بب ژژود سژژبمو جسژژ انی و روانژژی نقژژح .کژژارایی در صصژژ ی 

( م تقژژد  سژژتند کژژ  بژژیا ر تژژار مق ژژول   سژژر و نوانژژه   2011(  سژژادیکن و   کژژاران )1383مژژروری و   کژژاران، دارد)مدرسژژی

  کنژی و رونا ژد   ، بیشژتر اسژو  م کو  وجژود دارد و میژتان نانزژ  منزژی در ا ژراد بژا سیسژت  بژایداری ر تژاری بژای          منزی ا راد راب   

مت ژو   ییناشژویی، بژا سژ و  بژایصر نانزژ       ( در پهو ح خود ب  ایا نتیج  دسژو یا تنژد کژ  سژ و  بژایصر ص بژد و ر ژایو       1995)

 ژای ناشژاد، کژ  یوجژیا اضساسژاب منزژی بیشژتری نشژان         و  در ایدواجاسژ  ی منزژی میژان   سژران   ژراه    صژر نانزژ   و س و  پاییا

.یرنژد کژ  در نتیجژ     د ند،   سران  نبا ضا ژو صژدا  ی )بژ  فژورب پرخاشژگری و یژا ضتژی پرخاشژگری منز بنژ ( بژ  خژود مژی            می

ی )متژژل خشژژ ، .ژژردد  دانتژژون نیژژت م تقژژد اسژژو کژژ  نشژژان دادن نانزژژ  منزژژبانژژپ پژژاییا  مژژدن ر ژژایو یناشژژویی در یوجژژیا مژژی

-کین ، اضسا  ضقارب، صر ، نصژ انیو و   ( بژ  نژور م کژو  بژر ر ژایو یناشژویی ارژر داشژت  و بانژپ نژدف ر ژایو یناشژویی مژی              

 شود 

بینژی  سژایی ر تژاری  ابژل پژیح     ژای بژایداری و   ژال    ر ی  سوف پژهو ح ضا ژر ایژا بژود کژ  ر ژایو یناشژویی ای نریژق سیسژت          

درفژژد ای صیییژژراب ر ژژایو  43صواننژژد سژژایی ر تژژاری مژژی ژژای بژژایداری و   ژژالد کژژ  سیسژژت  ژژای پژژهو ح نشژژان دااسژژو  یا تژژ 

-پورمحسژژنی(، 1393) ض ژژته ربژژا  (،2000 ژژای .ابژژل و   کژژاران )بینژژی کننژژد  ایژژا یا تژژ    سژژو بژژا پژژهو ح یناشژژویی را پژژیح

.یژژو و  ام ژژد، دونژژبن، یکژژانو، مژژز   (،1398(، پژژوراک ر)1392(، نصژژیری )2010)6کژژانوی، اسژژتنیر و باراینژژال  (،1392کلژژوری )

- ژای بژایداری و   ژال   صژوان .زژو کژ  سیسژت     (،   سژو اسژو  در ص یژیا ایژا یا تژ  مژی      2010(، کژانوی و باراینژال )  2010بارب )

ا سیسژت  بژایداری ر تژاری دارای نوانژه منزژی و ا ژراد بژا سیسژژت         ای کژ  ا ژژراد بژ  سژایی ر تژاری بژر نوانژه صژبریر دارنژد بژ  .ونژ         

سژایی ر تژاری بژا ایجژاد      ژای بژایداری و   ژال   رسژد سیسژت   سایی ر تژاری دارای نوانژه مت ژو  سژتند  بنژابرایا بژ  نظژر مژی          ال

-صژوان ر ژایو یناشژویی را پژیح     ژا مژی  .ژیارد و ای نریژق ایژا سیسژت     نوانه مت و و منزی در ا راد بر ر ژایو یناشژویی صژاریر مژی    

سژایی ر تژاری در ص یژیا     ژای سیسژت  بایدارنژده و   ژال    نیژت بژا صبکیژد بژر مب زژ       (1994ی ییستی شخصیو .ژری ) بینی کرد  نظری 

بسژژیاری ای اب ژژاد ر تژژاری و شژژناختی نقژژح مب ژژی را ایزژژا ن ژژوده اسژژو  سیسژژت  بژژایداری ر تژژاری بژژا  نژژانه منزژژی ماننژژد صژژر ،    

دارنژژد، ص ایژژل بیشژژتری بژژ    ا ژژ را ، اسژژتر  و نزژژرب و نصژژ انیو   ژژراه اسژژو و کسژژانی کژژ  سیسژژت  بژژایداری ر تژژاری بژژاییی   

یا بیشژتر اسژو و ن ژدصاً     ژای صنیژد.ی  پییری و ر تار ای نا نجژار دارنژد   مژاد.ی  نبژا بژرای نشژان دادن ا ژ را  در مو  یژو         سی 

صژژری دارنژد م  ژژویً ای  کننژژد  بژرنکس کسژژانی کژ  سیسژژت  بژایداری ر تژژاری پژاییا    ای را  ر ژای نامناسژ  ضژژل ص ژار  اسژژتزاده مژی    

کننژد  در نتیجژ  سژبمو روان بژاییی دارنژد  ایژا ویه.ژی روابژو میژان ین و شژو ر           مدار ضژل ص ژار  اسژتزاده مژی     لمسئ را  رد ای

ی مت ژو بژاییی دارنژد،    ا ژرادی کژ  نانزژ     شژود  شژان مژی  را صحو صبریر  رار داده و منجر بژ  نژدف ر ژایو ا ژراد ای ینژد.ی یناشژویی      

برنژد  در مقابژل ا ژراد بژا نانزژ  منزژی بژای، مگژ ر ، نگژران و کژ  انژرشی  سژتند              مژی  پرانرشی و با روضیژ  بژوده و ای ینژد.ی  ژیب    

رسژژانی، د ژو، ص رکژژت و   ژانی .سژترده، ر تژژار یژاری   ی مت ژو بژژا بر ژراری روابژژو اجت  شژوا د پهو شژی ضژژاکی ای ارص ژا  بژژیا نانزژ     

نژژایی مقابلژژ  پژژاییا، صنیژژد.ی و ا ژژ را  ر.ژژ  ی بژژا شژژکایاب ی نژژی، صوای منزژژ.یژژری بژژای اسژژو و در مقابژژل نانزژژ صوانژژایی صصژژ ی 

ی نوانژژه منزژژی و خنتژژی کننژژده ارژژراب مخژژر  صوانژژد اب ژژال کننژژده(  نانزژژ  مت ژژو مژژی2009ارص ژژا  دارد) اسژژرند ر و   کژژاران، 

شژژناختی بژژر نقژژح انتقژژال  روان(  در ایژژا بژژاره، یژژز نظریژژ  نصژژ  2003 نبژژا را خنتژژی کننژژده ارژژراب مخژژر   نبژژا باشژژد)مارصیا،  

)اشژژ ی و کندی مت ژژو بژژر کارکرد ژژای شژژناختی صبکیژژد مژژی ی مبژژ  صژژبریراب نانزژژ ی نصژژ ی دوپژژامیا بژژ  ننژژوان واسژژ   نژژدهد 

 ( 2002  کاران، 

بژ  ناکژامی     ژا اضت ژایً  بینژی اینکژ  ایدواج  ی ر تژاری بژ  پژیح   سژای  ژای بژایداری و   ژال   د ند کژ  سیسژت   شوا د پهو شی نشان می

صواننژد ک ژز کننژد  صزژا   در ینژد.ی یناشژویی و ر ژایت ندی        ی سژا   و مسژتحک  خوا نژد داشژو، مژی     شوند یا اینک  بقژای منجر می

ی ص امژل ین و شژو ر   ای یند.ی پیامد  راینژد ای بژیا  ژردی اسژو، کیزیژو روابژو یناشژویی و میژتان شژادمانی یناشژویی صژاب  نحژوه            
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صژوان نتیجژ  .ر ژو سیسژت  بژایدای و        بژ  پژهو ح ضا ژر مژی    یای ینژد.ی اسژو  بژا صوجژ     ای صژنح  ا با مو  یوی  نو شیوه مقابل 

 ژود راب ژ  یوجژیا باشژد صژا یوجژیا انتخژا  ببتژر و         بژرای بب  ،تاری بژرای مشژاوران ایدواج  صوانژد بژ  ننژوان ابژ    سایی ر تاری مژی   ال

 راب   ببتری با    داشت  باشند 

 منابع

 وجژژیا  مجلژژ   ژژایو ای روابژژو یناشژژویی بژژا ا سژژرد.ی ییاده، نلژژی، ، ارص ژژا  ربخشژژی، ض یژژد، اسژژدپور، مح ژژد، خژژدادادی

 37-43، 1386، دوره دوف، ش اره ابل سوف، 1386نل ی دانشگاه نلوف پتشکی  تویا

  ،فزاب شخصیو  نظری  و  یمون، صبران، نشر ساواین1394بشرپور، سجاد ، 

   ، پایژان  ا ر ژایو یناشژویی    ژای شخصژیتی در ص یژیا راب ژ  بژیا ر ژایو جنسژی بژ        ، نقژح ویه.ژی  1389پوراک ر، سژ ی-

 نام  کارشناسی ارشد دانشگاه صربیو مدر ، دانشگده نلوف انسانی 

 شژژح و ر ژژایو یناشژژویی یوجژژیا  روانشناسژژی  ر تژژاری بژژا بخ- ژژای میژژتیکلژژوری،  رشژژت ، راب ژژ  سیسژژت محسژژنیپژژور

 17-26، 1392م افر، دوره  شو، ش اره دوف، 

 موسس  انتشاراب ب تو صبران  ااپ اول ، و ایدواج سنجح خانواده ی اا یمق، 1379ا ر،ب ،ییرنا 

           کژرد سیسژت    ض ید، نج  ،   اجانی ا جژدی، انظژ ، سژ یدی، را ژی ، بررسژی راب ژ  ر ژایو یناشژویی بژا ا سژرد.ی و ن ل

 79-95، 1392ی پنجاه و یز، ش اره سیتده،  ای مشاوره، دورهای نی، مجل  پهو ح

 نی و  ژژای نقژژح جنسژژیتی، صصژژویر بژژدنژژی ر ژژایو جنسژژی براسژژا  نرضژژوارهبی، بررسژژی پژژیح1392رژژانی، سژژ ی ، درصژژاج

-و نلژژوف  ژژای شخصژژیتی در دانشژژجویان متب ژژل دانشژژگاه بژژا نر کرمژژان، دانشژژگاه شژژیرای  دانشژژگده روانشناسژژی   ویه.ژژی

 صربیتی 

 لی و شژژی ژژای شخصژژیتی و  ر ژژایو یناشژژویی بژژر ر ژژایر ژژوی ، افژژیر، م ژژیا، یدن، ببلژژو ی افژژل،  ان ژژ ، نقژژح ویه.ژژی

ی ی یژژز، شژژ ارههو شژژی ین و جام ژژ ، دورهپ-کارکنژژان متب ژژل بنیژژاد شژژبید و امژژور ایتژژار.ران شژژیرای،  صژژلنام  نل ژژی  

 18-1، 1389یز، 

  انیژژپا ،تا ژژلم انیدر دانشژجو  یییناشژژو یبژژا ر ژامند  یمن قژ  ریژژم یراب ژ  باور ژژا  یبررسژژ ،1373 اک ژر، لژژین ان،ی انیسژل 

 یتیم ل   دانشکده نلوف صرب ویربارشد مشاوره  دانشگاه ص ینام  کارشناس

  سژژبمو   بژژادی، مجیژژد، روشژژنی،  رنژژای، ن ژژاری، ن ژژا ، بررسژژی راب ژژ   ن ان ژژایی، مح ژژود، پنا نژژده، سژژامی ، ضسژژیا

روان، بمونامژژ  سژژن ژژومی و ر ژژایت ندی یناشژژویی در کارمنژژدان دانشژژگاه  ردوسژژی مشژژبد، صحقیقژژاب نلژژوف ر تژژاری ویژژهه

 491-499، 1391ی د  ، ی شش ، ش ارهدوره

  ن و یر ژژا، ارربخشژژی خژژانواده درمژژانی سژژاختاری بژژر سژژ   ر ژژایو یناشژژویی ینژژان،     ناشژژوری، ج ژژال و منشژژ ، مژژبف

 133-146، 1392ی نوید  ، م ا  اب خانواده، دوره پنج ، ش اره

  ختی بژا  ایی ر تژاری و ارییژابی شژنا   سژ   ژال  - ژای بژایداری  ، ارص ژا  و ژو   یجژانی، سیسژت     1392یبیحی،سژ ی ،   ژدیری

نامژژ  کارشناسژژی ارشژژد محقژژق  مژژویان دختژژر مواجژژ  شژژده بژژا صرومژژا، پایژژاندر دانژژحiptsd ژژا ر ژژایو ای ینژژد.ی و نشژژان 

 اردبیلی، دانشگده نلوف صربیتی و روانشناسی

  ،یا بژژ، مقایسژژ  اختب ژژو شخصژژیو )ا گژژوی بژژا ینی شخصژژیو و ا گو ژژای بژژا ینی شژژدید شخصژژیو(   1389 ژژره دامژژی، ف

 نام  کاارشناسی ارشد، دانشگاه  یاد اسبمی واضد ا رادی شبرستان شوشتر، پایانینان م لق  و ن
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   ی ظریژژ مژژروری، مرصگژژی، صژژبریر ا قژژای نانزژژ  مت ژژو بژژر میژژتان نژژانه مت ژژو و کارکرد ژژای شژژناختی   یمژژون ن  مدرسژژی

 16-9، 1383ی سوف و ابارف، ی شش ، ش اره ای نلوف شناختی، دورهنص  روانشناختی دوپامیا، صایه

   ،بررسژژی نقژژح واسژژ   ای صنظژژی  شژژناختی  یجژژان بژژیا   ا یژژو سیسژژت  میژژتی ر تژژاری و        ، 1393نصژژیری، پگژژاه

 نام  کارشناسی ارشد، دانشگاه شیرای، دانشگده روانشناسی و نلوف صربیتی، پایانر ایت ندی یناشویی

  ، ر تژژاری -ی ژژای میژژت، مقایسژژ  درنگرایژژی، برونگرایژژی و ن لکژژرد خژژانواده بژژر اسژژا  سیسژژت 1392م صژژوم  ،  ژژته ربژژا

 ینام  کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه نل  و  ر نز، دانشگده نلوف انساندر ینان متا ل، پایان
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