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Aim: The aim of this study was to explain the relationship between self-
differentiation and forgiveness with marital satisfaction based on the mediating 
role of religious orientation. Methods: The research method was descriptive-
correlational and the statistical population included all married teachers working 
in the sixth and seventh grade in Tehran's 6th educational district, with a total of 
4,080 people, among whom 28 schools and 304 volunteer teachers were randomly 
selected. To collect research data, the following tools were used:  Differentiation 
of Self Inventory by Skowron, E. A., & Schmitt (2003), Family Forgiveness Scale 
by Pollard, Anderson, Anderson & Jennings (1998), Religious Orientation 
Questionnaire by Allport & Ross (1967), and ENRICH Marital Satisfaction Scale 
by Fournier, Olson & Druckman (1983) were used. After deleting 10 distorted 
questionnaires and 3 outliers, structural equation modeling was used for data 
analysis. Results: In this study, the direct path coefficient between internal 
religious orientation and marital satisfaction (P<0.01, β=0.337) was positive and 
significant at the 0.01 level. Indirect path coefficient between self-differentiation 
and marital satisfaction (β = 0.149, P <0.01) and indirect path coefficient between 
forgiveness and marital satisfaction (P <0.01, β = 0.129) were positive and 
significant at 0.01 level. Conclusion: Since internal religious orientation can be 
effective in improving relationships and marital satisfaction, it is suggested that in 
marital counseling, strengthening the religious beliefs of couples be used. 

Keywords: forgiveness, marital satisfaction, religious orientation, self-
differentiation 
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: هد  پژوهت حاضر تبیدان رابطده بدین تمای یدافتگی خدود و ب شدودگی بدا رضدایت زناشدویی بدر هد 
همبسدتگی و جامعده : روش پدژوهت توصدیفی از ندوع روگگیری مدذهبی بدود.  اساس نقت میدانجیگر جهدت

مددان زن و مددرد متأهددل شدداغل در دوره  6متوسددطه اول و دوم منطقدده هددای  آمدداری پددژوهت شددامل تمددام معلو
مدرسده  01برداری تصادفی تعدداد نفر بود که به روش نمونه  5010آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 

هدای پدژوهت از آوری دادهبرای جمد  نفر از معلمان داوطلب انت اب شدند. 105ها و در نهایت از بین آن
، پدویرد) پرسشدنامه ب شدت در خدانواده (؛0001، اسدکورن و اسدمیت) پرسشنامه تمای یافتگی خود ساخته

ندری ( 3168آلهورت و راس ) گیری مذهبی جهت (؛3111اندرسون و جنینگز ، اندرسون  و مقیداس زناشدویی ار
، داده پددرت 1پرسشددنامه م دددوش و  30پددس از حددذ  اسددتفاده شددد. ( 3111اولسددون و درونمددن ، فددورنیر)

در پدژوهت حاضدر ضدریب  هیا:یافتهها از روش مدلیابی معادیت ساختاری استفاده شد. جهت تحلیل داده
مثبددت و ضددریب ( P ،11/0=β<03/0) گیری مددذهبی درونددی و رضددایت زناشددویی مسددیر مسددتقیم بددین جهددت

و ضددددریب مسددددیر ( P ،351/0=β<03/0) زناشددددویی مسددددیر غیرمسددددتقیم بددددین تمای یددددافتگی خددددود و رضددددایت
معندادار بدود.  03/0مثبدت و در سدط) ( P ،301/0=β<03/0) غیرمستقیم بین ب شودگی و رضدایت زناشدویی

، تواند در بهبود رواب  و رضایت زناشویی مدوخر باشددگیری مذهبی درونی میجاکه جهتگیری: از آننتیجه
 ی از تقویت باورهای مذهبی زوجین استفاده شود.شود که در مشاوره زناشویپاشنهاد می
 رضایت زناشویی، گیری مذهبیجهت، تمای یافتگی، ب شودگی های کلیدی:واژه
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 مقدمه
گیرررد.  شررکل می زناشرروییدنبال ازدواج و رابطرره  فررردی برره ترین روابررط بین یکرری از نزدیرره

کیفیت این روابط احتماالص عامل مهمری در سرالمت روان و بهزیسرتی ذهنری افرراد ، بنابراین
. امرررروزه جایگررراه رضرررایت ( 3121، کربالیررری محمرررد میگرررونی و تقررری لرررو، آفتررراب) اسرررت

، هرا و طرالقدلیل نقش آن در سالمت روان افراد و افزایش روزافرزون آمرار خیانرتزناشویی به
 هررای مرررتبط بررا خررانواده و ازدواج بسرریار بررا اهمیررت تشررخیس داده شررده اسررتدر پررژوهش

هرررای اقتصرررادی ازدواج و . مررردل( 2632، 1امامیرررانکرامرررت و ، نظرررری، شرررریعتی، حاصرررلی)
کرره افررراد همسرررانی را انتأهرل چنررین بیرران داشررته کثر سررود را از تخرراب مریانرد  کرره حرردا کننررد 

شرران ببرنررد و برره رضررایت زناشررویی دسررت یابنررد و متغیرهررای فررردی از جملرره عوامررل ازدواج
کینیش) تأمیرگذار در انتخاب همسر است  . ( 2632، 2لی و مه 

هررا شخصرریت برره طررور مسررتقیم و برره عنرروان عرراملی تأمیرگررذار بررر فرآینررد زناشررویی زوج
کررنش .شررناخته شررده اسررت هررا را از طرررت شخصرریت یرره فرررد انررواع معررین و  متفرراوتی از وا

 سررازدهررا را متررأمر مرریخوانررد و بررالطبع رضررایت زناشررویی و میررزان سررازگاری آنفرامرریمقابررل 
هرا و دیگرر . خرانواده( 3121، بیان فر و طالع پسند، ؛ روشن نژاد3122، ابراهیمی و حیدری)

یررادی روی نحرروه تفکرررگررروه احسرراس و رفتررار افررراد دارنررد. خررانواده ، هررای اجتمرراعی تررأمیر ز
بروئن تمایزیرافتگی خرود را  (.2623، 3سرپوکین) درسطح تمایزیافتگی فررد نقرش اساسری دارد

کردن بخصور در مواجهره برا اضرطراب  توانایی افراد در انعطات پذیر بودن و عاقالنه عمل 
کرده است کره اشرخار( 2630، 4نیکولز و دیروی ) تعریف  میزانری از ، . بروئن معتقرد اسرت 

کننرد.  و بخشری از آن را بررای هردایت زنردگی صررت می( باهم برودن) طشان را در روابانرژی
س می کرم مشرخم کم با جدایی عراطفی  شرود. ایرن آسریب  این روابط به عنوان تمایزیافتگی 

                                
1. Haseli, A., Shariati, M., Nazari, A. M., Keramat, A., & Emamian, M. H. 
2. Lee, W.-S., & McKinnish, T. 
3. Cepukiene, V. 
4. Nichols, M. P., Davis S. 
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یشرره دارد و اسرراس وابسررتگی  بررا تأمیرپررذیری عرراطفی از دیگررران در نیرراز افررراد برره مررردم دیگررر ر
کررن ش دقیررق دیگررران برررای احسرراس امنیررت در متقابررل یعنرری نیازداشررتن برره مشررارکت یررا وا

، 2پرذیری هیجرانینشکرچهرار م لفره وا یافتگیزیتما ی. برا( 3211، 1بوئن) درون فرد است
ر یره بره شررپ زکرمطررپ شرده اسرت  5گرانیبا د یختگیو هم آم 4ز هیجانییگر، 3گاه منیجا

احساسرات فررد برر عقرل و مرنطقش ، ه در آنکراسرت  یهیجانی حرالت یریپذنشکاست: وا
رد. یرگیصرورت مر یجرانیه یهرانشکرفررد فقرط برر اسراس وا یهرایریگمیغلبه دارد و تصم

برخوردارنررد و برره خرراطر  یرومنرردیگرراه مررن نیا جایرر یقررو یت شخصرریررافترره از هویزیافررراد تما
گریر نمیید خود را تغیرفتار و عقا، گرانیت دیسب رضاک کره ز هیجرانی بردینیدهند.  معنرا 

فررار از بنرد  یبررا یمختلف یاز راهبردها، قبل از آن یا حتی یبه طور معمول در زمان بزرگسال
توانرد فاصرله ین راهبردهرا مریره اکرنند کیحل نشده خانواده استفاده م یجانیه یوندهایپ

 یاز اع ررا یکرریبررا  ردنکررماننررد صررحبت ن یجرراد موانررع روانرریا ایرراز خررانواده  یکرریزیگرررفتن ف
 دهردان را نشران مرییرت اطرافیرد و حماییرگران نیراز بره تأیبا د یختگیخانواده باشد. هم آم

 . ( 2632، 6مورارو و تورلیه)
گرودرزی پژوهشدر  یرامنش ،(3121) هرای  کایمیران  (؛2635) 7فرالپ چرای و زارعری ، آر
 8نرروو و پریرررا ، نارسرریو، فریرررا (؛3121) کیررامنش و حسررینیان، مهرابرری زاده هنرمنررد، مقرردم

 صررردیقی؛ معصرررومی و شررراه سررریاه (؛2632) 9علررری بخشررری و صررردیقی، محمررردی (؛2635)
از تمررایز یررافتگی خررود برره عنرروان یرره متغیررر شخصرریتی ( 2632) 10و پلررگ و راهررل ( 3125)

 امرگذار بر عملکرد خانواده و روابط زناشویی یاد شده است. 

                                
1. Bown, M. 
2. emotional reactivity. 
3. i-position. 
4. emotional cut off. 
5. fusion with others. 
6. Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. 
7. Aryamanesh, S., Fallahchai, S. R., & Zarei, E. (2014). 
8. Ferreira, L. C., Narciso, I., Novo, R. F., & Pereira, C. R. 
9. Mohammadi, M., Alibakhshi, Z., & Sedighi, M. 
10. Peleg, O., & Rahal, A. 
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مواجره برا مشرکل زنردگی هرا را در  مذهب جنبره مهمری از زنردگی افرراد و نحروه مقابلره آن
دهرد بلکره منجرر بره  آوری را در مترأهلین افرزایش مری دهد. مرذهب نره تنهرا تراب تشکیل می

یرردادهای زنرردگی تررنش سررزایی را در حررل مشررکالت  شررود و نقررش برره زا مرری کرراهش تررأمیر رو
 2آلپررورت و راس .(2632، 1خلیلرری و قنبررری همررایی _ فرشرربات، میرغفورونررد) زناشررویی دارد

کرررده ب را برره مررذهب درونرری و بیرونرری تقسرریممررذه ( 3207) گیری  انررد و آن را جهررت بنرردی 
نظرر خاصری دربراره اهمیرت دیرن در زنردگی  ( 3207) اند. آلپورت و راس نام نهاده  3مذهبی
کرررده انسرران گرایشررات دینرری ناپخترره جرردا  گرایشررات دینرری پخترره را از  انررد و  هررا داشررتند و 

گرایشات دینی و مذهبی بی گرایشات دینی درونری مررتبط ناپختگی را با  رونی و پختگی را با 
گرایش مذهبی بیرونی دارند دین را مستمسه ارضرای انگیرزه می که  کسانی  هرای  دانست. 

گرایش مذهبی درونی دارند باورهای دینی آن شخصی خود قرار می که  کسانی  ها بره  دهند. 
کمررره مررری گیرررری  کنرررد و اخالقیرررات همررراهنگی دارنرررد. جهرررت یکپرررارچگی شخصیتشررران 

ی شخس از مذهب خود تعریف شده است یکی از عوامل امرگرذار  کلم که روی آورد  مذهبی 
 .(3125، ؛ صدیقی و همکراران2626، 4بژابادی و همکاران) مهم در رضایت زناشویی است

هررا از مررذهب برره عنرروان یرره متغیررر شخصرریتی امرگررذار بررر رضررایت زناشررویی یرراد  در پررژوهش
کرررره از آن جملرررره مرررری کرررررده  5نورونررررابی و بررررانو، عبرررراس، هررررای امرررران وان برررره پررررژوهشترررر انررررد 

، فرراطمی، سررامانی، ؛ جعفررری(3121) بهررادری خسروشرراهی و خانجررانی، جرراقرریتر  ؛(2632)
شررهابی و ، ؛ خرردایاری فرررد(2633) 7؛ حسررین خررانزاده و نیررازی(2631) 6بوالقاسررمیتعرراونی و ا

کبررری زرگنررده  دشررت ، همررایی (؛3125) عطادخررت و عباسرری، پرررزور، ؛ نریمررانی(2631) 8ا
سررچرام، مارشررال، اولسررون (؛2630) 9میربابررایی و حسررین پررور، بزرگرری و  ( 2631) 1گررودارد و ا 

                                
1. Mirghafourvand, M., Farshbaf-Khalili, A., & Ghanbari-Homayi, S. 
2. Allport, G. W., Ross J. M. 
3. religious orientation. 
4. Bozhabadi, F.& et al. 
5. Aman, J., Abbas J, Nurunnabi, M., Bano, S. 
6. Jafari, F., Samani, L, Fatemi, N., Ta'avoni, S., Abolghasemi, J. 
7. Hosseinkhanzadeh, A. A., & niyazi, E. 
8. Khodayari Fard, M., Shahabi, R., Akbari Zardkhaneh, S. 
9. Homaei, R., Dasht Bozorgi Z, Mirbabaei MS, Hosseinpour S. 



 14 ................................................................. ... ارائه مدل علی در تبیان رابطه بین تمای یافتگی خود و ب شودگی

 

سمیت، ویلموس کرد ( 2631) 2بالنی ا   . اشاره 
گرفترره اسرت ییکری از مرروارد روابررط بررین ، کره در ادیرران مختلرف شرردیداص مرورد توجرره قررار 

کرره  یارهنمودهرایی دربراره شریوه، بخصرور روابرط خرانوادگی اسرت. اغلرب ادیران، یفررد
کنند، خانواده یاع ا کرده، باید با یکدیگر رفتار  که روابط و سراختارهای خرانواده ارائه  اند 

کی از نواده و دیرن برر یکردیگر ترأمیر مریکند. خارا تعدیل می گذارنرد و شرواهد تجربری نیرز حرا
که دین و مذهب نقش بارز یکری ، کنرد. بخشرشمری یدر روابط خانوادگی براز یاین است 

کید دیرن اسرت هرای تررین ارزا. بخشرش یکری از مهرم( 2661، 3ویلکراک ) از امور مورد تأ
گیررری و تصررمیم، رفترراری، عرراطفی، ناختیای چنرردوجهی شررامل اجررزای شرراخالقرری پدیررده

ینسکا) فردی استبین . بخشرش ایرن امکران ( 2631، و همکاران 5؛ لیچتنفلد2631، 4چارز
گررردد و روابررط زوجررین برره  مرری را فررراهم کرره پرر  از تهدیرردها دوبرراره صررمیمیت ایجرراد  آورد 

. ( 3112، عنرایتی و حیردری، احدی، احتشام زاده) اندصورت پایدار و دراز مدت باقی بم
کنرررد هرررای  توانرررد رضرررایت زناشرررویی را در زوج مررری بخشرررودگی فهررریم ) جررروان پررریش بینررری 

ترروان برره عنرروان یرره متغیررر شخصرریتی  مرری و  از بخشررودگی ( 2626، نفرسررتی و توکررل؛دانش
کرره از آن جملرره مرری کرررد  خرردادادی هررای ترروان برره پررژوهشامرگررذار بررر روابررط زناشررویی یرراد 

گوهری پور؛سنگده کرامرانی و دهقران، حسرینی شرورابه، زاهدبابالن( 3122) کالئی و   پیرری 
کررانی (؛3121) ، ؛ غفرروری( 2631) 6اقرراپور و رسررتمی ، سررهرابی (؛3121) درختکررار و آهنگررر 

 حیرردری، سررراج خرمرری، منصرروری (؛3126) مهرررام و قنبررری هاشررم آبررادی، حسررن آبررادی
 اولسون و همکراران (؛3121) پژوهشکوهی یکتا و به، غباری بناب، افروز، ؛ نعمتی( 3121)
 و همکرراران 2و مرره دونالررد( 2635) و همکرراران 1شررلدون (؛2631) و همکرراران 7؛ بررل( 2631)

                                                                                                                             
 

1. Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. 
2. Wilmoth, J. D., Blaney, A. D., & Smith, J. R. 
3. Wilcox, W. B., Wolfinger N. H. 
4. Charzyńska, E. 
5. Lichtenfeld, S., Buechner, V. L., Maier, M. A., & Fernández-Capo M. 
6. Sohrabi, R., Aghapour, M., & Rostami, H. 
7. Bell, C. A. 
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کرد.  ( 2631)  اشاره 
یکرره افررراد در جریرران آیررد. بررهمررذهب عامررل مهمرری در تکرروین هویررت برره شررمار مرری طور

، 3گرینقیلررد و مررارک ) کننررداقرردام مرری هررای مررذهبیسررازی ارزاکسررب هویررت برره درون
گررررایش افرررراد بررره درونررری (.2667 یشررره در سرررازی یرررا برونررریبرخررری معتقدنرررد  سرررازی مرررذهب ر
های فردی و شخصیتی به عنروان عامرل عمرده در های شخصیتی افراد دارد. ویژگیتفاوت

تون اشر) دهری مرذهبی نقرش دارنردداری و جهتها در دیندهی رفتار انسانرابطه با جهت
بلوغ یافتگی معنوی و مرذهبی ( 2660) 5شالت  و ساندج، . برپایه نظریه بوئن( 2630، 4و لی

گرفتنررد. ایررن شررامل ارتبررا  صررمیمانه بررا خرردا و یرفیررت  را دلبسررتگی تمایزیافترره در نظررر 
کنترررل گرانرره یررا قطررع روابررط برره دلیررل ارتبررا  بررا دیگررران برردون توسررل برره روابررط همجوشررانه 

و  6جانکوسررکی، راب برریش از حررد برره دلیررل اختالفررات بررین فررردی اسررت. هرردین روتررزاضررط
کرارکرد تمایزیررافتگی ابرزاری برررای ( 2636) سراندج کرره  کردنرد  در نظربره خررود چنرین پیشررنهاد 

گیررری  دسررت یررافتن برره بلرروغ معنرروی و مررذهبی اسررت. دسررت یررافتن برره معنویررت و جهررت 
کمره مریمذهبی درونی بره افرراد در دسرتیابی بره هویرت مر کنرد. ن مجرزا از خرانواده اصرلی 

طبق نظر این نظریه پردازان ترالا بررای بره دسرت آوردن ف را بره منظرور تمرایز ممکرن اسرت 
گاهانه و عملی عمدی توسط شخس باشد یا ممکن اسرت تالشری ضرمنی ، یه تصمیم آ

کره در روابرط خرانوادگی تجربره مری که ناشی از اضرطرابی اسرت  کنشی باشد  شرود. خرواه و وا
ن کررجسررتجو برررای دسررتیابی برره مررذهب درونرری مم، از هررر دو یبکیتر ایررو  یعمررد، ینشررکوا

، هردین روترز و همکراران) فررد باشرد یبلوغ و سالمت برا یبه سو یت ضرورکحر یهاست 
کره فررد بره بلروغ معنروی و مرذهبی دسرت یافتره و از  (.2636 در این میان هویت مرن و میزانری 

                                                                                                                             
 

1. Sheldon, P. 
2. McDonald, J. E. 
3. Greenfield, E. A., & Marks, N. F. 
4. Ashton, M. C., & Lee, K. 
5. Shults, F. L., & Sandage, S. J. 
6. Heiden Rootes, K., Jankowski, P. 



 18 ................................................................. ... ارائه مدل علی در تبیان رابطه بین تمای یافتگی خود و ب شودگی

 

اا مرر مر فرردیدر میرزان بخشررودگی او در روابرط بررین، کنرردعقایرد مررذهب درونری پیررروی مری
کرره از بلرروغ نایررافتگی فرررد نشررأت مرریاسررت. عرردم پایبنرردی و درونرری ، گیررردسررازی مررذهب 

اعمال و امیال در روابرط برین فرردی ، شود فرد راهنمای درستی برای تنظیم افکارموجب می
بررر اسرراس  (.2633، 1دوبررادشررا و ، دیرران، هررولمن) نظیررر روابررط زناشررویی خررود نداشررته باشررد

که مررور شرد تفراوتآن گرایشرات چه  هرای فررد در میرزان پختگری عقالنری هیجرانی افرراد در 
یعنری ، داری و دو عامرل بخشرش ارتبرا  م بتری برین دیرنهرا تأمیرگرذار هسرتند. مرذهبی آن

گیرر بره بخشریدن ، تر باشرد شرود؛ یعنری هرچره فررد مرذهبی دیرده می، کینه مداوم و تمایرل فرا
. بررراین اسرراس مرردلی ( 3123، فرراطمی و امینرری، فرررایمررانی) میررل بیشررتری برره بخشرریدن دارد

که مر که براساس مبانی نظری  ، ور شرد بره بررسری رابطره برین تمایزیرافتگی خرودطراحی شد 
پررژوهش حاضررر در پررری  ؛گیررری مررذهبی و بخشررودگی بررا رضرررایت زناشررویی بپررردازدجهررت

کرره آیررا تمایزیررافتگی خررود و بخشررودگی بررا میررانجیگری  پاسررخگویی برره ایررن سرروال اسررت 
 گیری مذهبی با رضایت زناشویی رابطه دارند؟جهت

 روش
بسرررتگی برررود. جامعررره آمررراری پرررژوهش شرررامل تمرررام روا پرررژوهش توصررریفی از نررروع هم

مان زن و مررد متأهرل شراغل در مردارس متوسرطه اول و دوم اعرم از رسرمی ، غیررسرمی، معلم
آموزا و پرورا شرهر تهرران بره  0پیمانی و قراردادی در دو شاخه آموزشی و پرورشی منطقه 

اس پیشرنهاد برود. حجرم نمونره حاضرر براسر 3127-21نفرر در سرال تحصریلی  5616تعداد 
گرفتن احتمال افرت نمونره بره روا نمونره  ( 2630) 2کالین بررداری تصرادفی برا در و با در نظر 

گرفتن شمال  566مدرسره انتخراب و  21تعرداد  0غررب و مرکرز منطقره ، شررق، جنروب، نظر 
یررب شررد ودر نهایررت از میرران  پرسشررنامه برراز  137پرسشررنامه در میرران معلمررین داوطلررب توز

نفررر از معلمرران داوطلررب انتخرراب  165مخرردوا  های  گردانررذه شررده پرر  از حررذت  نمونرره

                                
1. Holeman, V. T., Dean, J. B., Deshea, L., & Duba, J. D. 
2. Kline, R. B. 
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سررال زنرردگی  1طررول مرردت حررداقل ، هررای ورود برره پررژوهش تأهررلشرردند. از جملرره مررالک
 فرزند بود. 3شتن حداقل زناشویی و دا

سرررکورن و . 1پرسشااانامه تماااایگ یاااافتگی  ااادد کررره توسرررط ا  مقیررراس تمرررایز یرررافتگی خرررود 
سرمیت کررنش 51شررامل  ( 2661) 2ا  کرره چهررار خرررده مقیراس وا ؛ پررذیری عرراطفیگویرره اسرت 

گریررز عرراطفی و آمیختگرری بررا دیگررران را در یرره طیررف لیکرررت از هرگررز=  تررا  3جایگرراه مررن؛ 
یابی قرار می 0همیشه=  کالنترکوشره دهدمورد ارز ضرریب  ( 3123) در ایران. جهانبخشری و 

کرررررل مقیررررراس  02/6کرونبررررراخ  یآلفرررررا خررررررده  یبررررررا 71/6و  03/6، 05/6، 71/6را بررررررای 
کررنش یهررامقیرراس گریررز عرراطفی و آمیختگرری عرراطفی بررا ، جایگرراه مررن، پررذیری عرراطفیوا

کرونباخ بررا کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای  گزارا  هرا ایرن خررده مقیراس یدیگران 
 به دست آمد. 00/6و  71/6، 72/6، 70/6تیب تر به

که توسرط یگجهت . مقیار3( یونییدرونی ا ب) گیی  مذمبی پرسشنامه جها ری مذهبی 
کررره عبرررارات  23سررراخته شرررده شرررامل  ( 3207) آلپرررورت و راس گیری  جهرررت 32ترررا  3گویررره 

 5گیری مرذهبی درونری را در یره طیرف لیکررت  جهرت 23ترا  31مذهبی بیرونری و عبرارات 
کامالص مخالفم= درجه کامالص مروافقم=  3ای از  یرابی قررار مری 5تا  جران   دهرد. در ایررانمرورد ارز
کرونبرراخ  ( 3110) بزرگرری گی ایررن ابررزار را بررا و همبسررت 71/6برررای ایررن ابررزار ضررریب آلفررای 

گلردبر  خرده مقیاس ، 26/6، 25/6، 13/6برابرر برا  3272هرای پرسشرنامه سرالمت عمرومی 
کرونبرررراخ برررررای خرررررده  17/6و  32/6 کرررررد. در پررررژوهش حاضررررر ضررررریب آلفررررای  گررررزارا 

برره  70/6و  01/6گیرری مررذهبی درونرری گیرری مررذهبی بیرونرری و جهررتهررای جهررتمقیراس
 دست آمد.

کرررره توسررررط پرررروالرد و 4 ااااانداده پرسشاااانامه بخشااااش در . مقیرررراس بخشررررش در خررررانواده 

                                
1. Differentiation of Self Inventory. 
2. Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. 

3. Religious Orientation Questionnaire (external-internal (.  

4. Family Forgiveness Scale. 
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بینانره؛ تصردیق؛  خررده مقیراس درک واقع 1گویره  56ساخته شدشامل   ( 3221) 1همکاران
کررردن؛ احسرراس بهبررودی و سرربکبالی را در یرره طیررف لیکرررت از  جبررران عمررل؛ دلجررویی 

نردرت ایرن طرور بره، 1اغلرب اوقرات همرین طرور اسرت= ، 5قریباص همیشه این طرور اسرت= ت
یابی قرار می 3و اصالص این طور نیست=  2است=  و  یعسرگر، دهددر ایرران. دغاغلرهمورد ارز

کرونباخ ( 3123) یدریح کردنرد. در پرژوهش حاضرر ضرریب  11/6ضریب آلفای  گرزارا  را 
کرونبرراخ برررای خرررده مقیرراس ، جبررران عمررل، تصرردیق خطررا، هررای درک واقررع بینانررهآلفررای 

 به دست آمد. 02/6و  07/6، 01/6، 02/6، 01/6تیب تر دلجویی و احساس بهبودی به
ناایی  کرره توسررط فررورنیر. 2مقیااار ریااایا زناشااویى ا  نررری   اولسررون و ، مقیرراس زناشررویی ا 

کرره  57سرراخته شررده شررامل ( 3211) 3دروچمررن  خرررده مقیرراس موضرروعات 2گویرره اسررت 
، هرای اوقرات فراغرتفعالیرت، مردیریت مرالی، حل تعرار ، ارتبا  زناشویی، شخصیتی

گیررری مررذهبی را در یرره طیررف اقرروام و دوسررتان و جهررت، ازدواج و فرزنرردان، روابررط جنسرری
کررامالص مرروافقم= درجرره 1لیکرررت  کررامالص مخررالفم=  1ای از  یررابی قرررار مرری 3تررا   دهرردمررورد ارز

کرونبراخ را ( 3112) . د رایران اسروده و همکراران( 3212، 4فوورس و اولسون) ضرریب الفرای 
کردنررد. 71/6تررا02/6بررین ای  برررای ایررن ابررزار در دامنرره در پررژوهش حاضررر ضررریب  گررزارا 

کرونباخ برای این ابزار   به دست آمد 20/6آلفای 
کل آموزا و پرورا شرهر تهررانروند اجرا  پژومش.  مردارس ، پ  از اخذ مجوز از اداره 

انتخرراب شرردند و بررا ارائرره توضرریحات مختصررری دربرراره اهرردات پررژوهش و نحرروه تکمیررل 
کالس پرسشنامهپرسشنامه یافرت و در منرزل پرسشرنامهها معلمین هر  هرا را تکمیرل ها را در

گاهانرره ت ررمین حررریم ، کردنررد. در ایررن پررژوهش مالحظررات اخالقرری شررامل اخررذ رضررایت آ
 AMOSژوهش حاضرر برا اسرتفاده از نررم افرزار هرای پرخصوصی و رازداری رعایت شد. داده

 .شدندنه احتمال تحلیل یشیو برآورد ب 18.0
                                
1. Pollard, M. W., Anderson, R. A., Anderson, W. T., & Jennings, G. 

2. ENRICH Marital Satisfaction Scale. 
3. Fournier, D. G., Olson, D. H., Druckman, J. M. 
4. Fowers, B. J., Olson, D. H. 
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 هاها و یافتهداده
بررا میررانگین و انحرررات معیررار ( مرررد 313زن و  371) کننرردهشرررکت 165در ایررن پررژوهش 

ح رررور داشرررتند. میرررانگین و انحررررات معیرررار مررردت زمررران ازدواج  11/1±  07/52سرررنی 
 سال بود. 71/36±62/22ها کنندهشرکت

 ما  متغیرما  پژومش. ماتییس ممبستگی بین مؤلفه1جدول 
  رمایمتغ

 11 11 3 8 7 6 5 4 3 2 1 پژومش

. واکنش 3
 هیجانی

-           

. جایگاه 2
 من

**516/6 -          

. جدایی 1
 عاطفی

**122/6 **511/6 -         

. هم 5
 آمیختگی

**106/6 **125/6 **511/6 -        

. درک 1
 بینانه واقع

**316/6 **161/6 **277/6 653/6 -       

. تصدیق 0
 خطا

**201/6 **121/6 **525/6 613/6 **121/6 -      

. جبران 7
 عمل

**260/6 **132/6 **223/6 652/6 **110/6 **031/6 -     

    - 011/6** 731/6** 105/6** 670/6 175/6** 201/6** 251/6** . دلجویی1

. احساس 2
 بهبودی

**375/6 **221/6 **212/6 606/6 **570/6 **101/6 **163/6 **127/6 -   

36 .
گیری  جهت

مذهبی 
 بیرونی

615/6- 652/6- *331/6- 676/6 615/6- 625/6- 621/6 667/6 611/6 -  

33 .
گیری  جهت

مذهبی 
 درونی

**115/6 **137/6 **156/6 **222/6 **100/6 **121/6 **511/6 **503/6 **556/6 623/6- - 

. رضایت 32
 زناشویی

**116/6 **523/6 **173/6 **313/6 **175/6 **172/6 **572/6 **133/6 **175/6 671/6- **005/6 

P
Pو  63/6>  **

* <61/6 
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کرره م لفرره نشرران می 3جرردول  گانرره  های پنج های چهارگانرره تمایزیررافتگی و م لفرره دهررد 
برررا رضرررایت زناشرررویی همبسرررته  63/6و در سرررطح معنررراداری  صرررورت م برررت بخشرررودگی به

گیری مرررذهبی درونررری  جهرررت، گیری مرررذهبی بیرونررری بودنرررد. همچنرررین بررررخالت جهرررت
بررا رضررایت زناشررویی همبسررته بررود. در ایررن  63/6صررورت م بررت و در سررطح معنرراداری  به

کشرریدگی متغیرهررای  کرره ارزا شرراخس پررژوهش بررا توجرره برره این های مربررو  برره چررولگی و 
یع داده، بود±  2پژوهش در محدود  های مربو  به هرر یره از متغیرهرای پرژوهش  بنابراین توز

 2ب تحمرررلیو ضرررر 1ان یرررحاضرررر نرمرررال برررود. همچنرررین مقرررادیر مربرررو  بررره عامرررل ترررورم وار
کوچررره 3/6ترررر از  تیب بزر تر برررین بررره متغیرهرررای پیش برررراین اسررراس چنرررین ، برررود 36تر از  و 

که مفروضه هم نتیجه های پرژوهش حاضرر برقررار برود.  خطی بودن نیز در بین دادهگیری شد 
کشررریدگی و چرررولگی فاصرررله مهلنوبرررا یرررابی مقرررادیر  و  721/6تیب برابرررر برررا تر کررره بررره 3 یارز

یع داده، بود 561/3 که توز  های چند متغیری نرمال است. نشان داد 

 گیی  و سا تار  پژومشما  الگو  اندازه . شا ع2جدول 

 df مجذورکا ما  برازندگی شا ع
مجذورکا  
 منجارشده

ریشه 
 طا  
میانگین 
مجذورات 
 4تقییب

شا ع 
ندویى 
 5برازش

شا ع 
ل شده یتعد

 6یبرازندگ

شا ع 
برازندگی 
 7تطبیقی

 201/6 231/6 213/6 671/6 032/2 20 62/01 گیریمدل اندازه
 256/6 113/6 227/6 613/6 27/2 51 16/352 مدل ساختاری

 
گیرری و سراختاری پرژوهش از بررازا قابرل قبرولی برا مردل انردازه دهردنشان می 2جدول 

                                
1. variance inflation factor. 
2. tolerance. 
3. Mahalanobis distance (D). 
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 
5. Goodness of Fit Index (GFI). 
6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). 
7. Comparative Fit Index (CFI). 
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گردآوری شده برخوردار بودند.داده  های 

کل و مستقی. یرا3جدول   م و غیرمستقیم بین متغیرما  پژومش در مدل سا تار یب مسیر 
 b S.E β sig بین متغیر پیش 

 امر کل
 663/6 177/6 517/6 722/3 رضایت زناشویی←تمایزیافتگی خود

 663/6 551/6 353/6 021/6 رضایت زناشویی←بخشودگی

 امر مستقیم

 661/6 221/6 555/6 650/3 رضایت زناشویی←تمایزیافتگی خود
 663/6 130/6 335/6 525/6 رضایت زناشویی←بخشودگی

گیری مررررررذهبی  جهرررررت←تمایزیرررررافتگی خرررررود
 درونی

510/6 366/6 521/6 663/6 

 663/6 112/6 616/6 311/6 درونیگیری مذهبی  جهت←بخشودگی
گیری مررررررذهبی  جهرررررت←تمایزیرررررافتگی خرررررود

 بیرونی
615/6- 622/6 627/6- 161/6 

 121/6 651/6 277/6 321/6 گیری مذهبی بیرونی جهت←بخشودگی
 663/6 117/6 210/6 130/3 رضایت زناشویی←گیری مذهبی درونی جهت

رضررررررررایت ←گیری مرررررررذهبی بیرونررررررری جهرررررررت
 زناشویی

203/6- 271/6 652/6- 121/6 

 امر غیرمستقیم
 663/6 352/6 327/6 011/6 رضایت زناشویی←تمایزیافتگی خود

 663/6 322/6 611/6 263/6 رضایت زناشویی←بخشودگی
 

کررررل بررررین تمایزیررررافتگی خررررود 1براسرررراس نتررررایج جرررردول  ، P<63/6) ضرررررایب مسرررریر 
177/6=β )و بخشرررودگی (63/6>P ،551/6=β ) مجمررروع ضررررایب ) زناشررروییبرررا رضرررایت

گیری مرذهبی  م بت بود. برخالت ضرریب مسریر برین جهرت( مسیر مستقیم و غیر مستقیم
که در سطح  گیری  ضریب مسریر برین جهرت، معنادار نبود 61/6بیرونی و رضایت زناشویی 

معنررادار  63/6م برت و در سرطح ( P ،117/6=β<63/6) مرذهبی درونری و رضرایت زناشرویی
کرره بخشررودگی نررین نتیجررهبررود. بنررابراین چ گیری  تمایزیررافتگی خررود و جهررت، گیری شررد 
کننرد. جردول  بینری می صورت م بت و معنادار رضایت زناشرویی را پیش مذهبی درونی به
که ضریب مسیر غیرمستقیم بین تمایزیافتگی خود و رضرایت زناشرویی فوق نشان می  دهد 
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(63/6>P ،352/6=β )برررین بخشرررودگی و رضرررایت سرررو و ضرررریب مسررریر غیرمسرررتقیم  از یه
 معنادار است.  63/6از سوی دیگر م بت و در سطح ( P ،322/6=β<63/6) زناشویی

 

 
 . مدل سا تار  پژومش 1شدل 

 گیریبحث و نتیجه
گانررره تمرررایز یرررافتگی  و مولفررره های  نترررایج پرررژوهش حاضرررر نشررران داد مولفررره های  چهرررار 

گیری مذهبی درونی به صورت م برت و  در سرطح معنراداری  پنجگانه بخشودگی و جهت 
گیرری ، /بارضایت زناشویی همبسته هستند. و تمایز یرافتگی خرود63 بخشرودگی  و جهرت 

کننررد. همچنررین تمررایز یررافتگی  مرری مررذهبی درونرری تواننررد رضررایت زناشررویی را پرریش بینرری 
گیرری مرذهبی درونری بره صرورت م برت ودر سرطح  خود و بخشودگی با میانجیگری جهت 

 رضایت زناشویی ارتبا  دارند.  / با63معناداری 
نتررایج پررژوهش حاضررر نشرران داد  تمایزیررافتگی بررا رضررایت زناشررویی رابطرره مسررتقیم      

یررامنش و همکررارانهررای  دارد.ایررن یافترره بررا پژوهش کایمیرران مقرردم و همکرراران( 2635) آر  ؛ 
 قی و همکرررارانصررردی (؛2632) ؛ محمررردی و همکررراران( 2635) ؛ فریررررا و همکررراران( 3121)
 هم راستا بود. ( 2632) و پلگ و راهل( 3125)
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گفت تمایزیافتگی خوده میدر تبیین این یافت توانایی فرد در تفکیه فرآینردهای ، توان 
صمیمیت و خودمختراری خرویش از یکدیگراسرت. تمایزیرافتگی خرود ، عقلی و احساسی

کررنش عرراطفی برره افررراد مهررم اسررت تررا فرررد افکررار خررود و عقایرردا را برردون  کرراهش وا توانررایی 
کند هرچره فررد از تمرایز  (.3121، کرارانروشن نژاد و هم) توجه به فشارهای  اجتماعی بیان 

تواند در روابط بین فردی خود بره تفکیره عوامرل بیشتر می، یافتگی بیشتری برخوردار باشد
کررارکرد بهتررری عرراط فی و منطقرری از یکرردیگر بپررردازد و در مررورد نیازهررای فررردی و بررین فررردی 

توانررایی ایجرراد تعررادل در دو سرررطح ، تمایزیررافتگی نگررره (.3121، گررودرزی) داشررته باشررد
کرارکرد درون، شرود. تمرایزتعریررف مری( فرردیبرین) روانری و فراروانری درون ، روانرریبررا توجره بره 

کرارکرد برین، فرآیندهای عاطفی از فرآیندهای عقالنیتوانایی جداسازی  فرردیو با توجه بره 
کرردن صرمیمیت همرراه برا اسرتقالل در روابرط برین،  فرردی و تعرادل مناسرب توانایی تجرربه 

یرفیرت تفکرر و ، تمرایز خویشرتن، دهرد. تقریبراص مشرابه برا قردرت ایگروها را نشان مریمیان آن
 کرار بره فشرارهای هیجرانی درونری یرا بیرونری پاسرخ ندهردطرور خودکه فرد به، انعکاس است

سکورن و دندی) چره در برین شوند؛ آن. به طور معمول الگوهای خانواده تکرار می( 2665، 1ا 
دوبراره مسرائل ، دی نیز اتفاق خواهد افتاد زیرا در هرر نسرلدر نسل بع، دهدیه نسل رخ می

تمرایز »، . برر اسراس ایرن نگرره( 2631، 2تیرتلمن) شروندعاطفی حل نشده مشابهی فعرال مری
کنرد. زن و مرردی ازدواج بررسری مریهای صرمیمیت و پرذیرا دوسرویه را در بنیان« یافتگی

که ازدواج مری، که سطح تمایزیافتگی پایینی داشته باشند رود بلروغ کننرد انتظرار مریزمانی 
کم ترر و یرفیتری محردود بررای صرمیمیت و یکری شردن داشرته باشرند. ایرن مسرئله عاطفی 

کررررره هرررررر دو نفرررررر شررررران رشرررررد و بررررررای پایرررررداری ازدواج( زن و مررررررد) نیازمنرررررد ایرررررن اسرررررت 
کننرردخررودرهبری ، . در ازدواج هررر یرره از طرررفین( 2632، 3فیرسررتون) شرران را قربررانی ازدواج 

 کننرردان را نیررز وارد زنرردگی زناشررویی مرریشررنشررده خررود و والرردینهررای حررلمسررائل و تعررار 

                                
1. Skowron, E. A., & Dendy, A. K. 
2. Titelman, P. 
3. Firestone, R. W. 
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 .( 2631، تیتلمن)
کرررره زوج هررررای تمایزنایافترررره در فراینررررد ارتبررررا  از شرررردت ایررررن دور از انتظررررار نیسررررت 

شروند. در واقرع تجربره یهای خود و رفتار غیرقابرل انتظرار همسرشران دچرار شروک مرهیجان
کنرد و تخریرب و مرالل را هیجان ها بین زوجین ممکن است م ل یه شمشیر دو لبه عمل 

امرا تجربره آن در ، نیز برای ارتبرا  صرمیمی آنران پدیرد آورد. هیجران بررای زنردگی الزم اسرت
گسریخته ممکرن اسرت فرروق، سرطح شردید گاهانره و لجررام  یرانناآ آور باشرد. تجربرره العراده ز

 روابط آشفته مزمن را بره همرراه دارد، نظمی هیجانی در بین زوجینهای شدید و بیهیجان
کررنش هیجررانی  .( 3121، نرردائی و همکرراران) کررم اهمیررت وا ایررن زوجررین در برابررر مسررائل 

کمترری دارنرد و توانرائی اسرتفاده از دهند. این افراد انعطراتشدید و منفی نشان می پرذیری 
کره تمایزیرافتگی منطقی در رفع مسائل و مشکالت زندگی را ندارند. زوجهای حلراه هرایی 

کمترری پایینی دارند در برخورد با مسائل و مشکالت زنردگی توانرائی تصرمیم گیرری عقالنری 
ها به دلیرل وابسرتگی بره سیسرتم کنند. همچنین این زوجدارند و بیشتر احساسی عمل می

کررره سررربب افرررزایش م دچرررار مشرررکالتی مررریخرررانواده قبلیشررران و ترررداخل دو سیسرررت شررروند 
هرای برآمرده از تمایزنایرافتگی همسرران در شرود. ایرن اضرطرابها میها و نارضایتیدرگیری

 .( 3121، روشن نژاد و همکاران) انجامدها میزندگی اختالت نظر به میان آن
کسرری کرره برره همرران انرردازه بررا خررانواده مبررد  خودشرران  مرری افررراد نامتمررایز همسررر  شرروند 

مبراتی تر باشد احتمال اضرطراب و بریآمیختگی هیجانی دارند. هرچه این آمیختگی بیش
الگررروی ، بررررای یرررافتن راه حرررل از طریرررق جنرررگ و نرررزاعبیشرررتر خررررواهد برررود و تمایرررل زوجرررین 

کارکرد مختل بریش، گیریارتباطی اجتنابی فاصله زن و . ( 2631، تیرتلمن) ترر خواهرد شردو 
هرررای  رفتاری، شرروهری در روابررط زن و، شرروهرهای اجتنررابی برره دلیررل تمایزنایرررافتگی خررود

کردن کرار مری، مخرب م ل انتقاد  بررای ، برنردغر زدن و یا پیشرنهاد تغییرر دادن دیگرری را بره 
کررردن دربرراره هررر دو سررعی مرری، کننرردخلررق و تررداوم رابطرره سررالم تررالا نمرری کننررد از بحرری 

کنند. آن شران را بره طرور مناسرب برروز دهنرد و بررای توانند احساساتها نمیمشکل دوری 
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کننررد. در نتیجرره ایررن ارتبررا   کره  مشررکل ارتبرراطی پیشررنهاد راه حررل بدهنررد و بررا هررم مررذا
کارآمرررد گشرررته و خرررانواده را در نارضرررایتی زناشرررویی برررر زنررردگی آن، زناشرررویی نا هرررا مسرررتولی 

در ، در مقابرل .( 3121، عرارفی و مررادی، پرونردی) دهردهای متعدد قرار مریمعر  آسیب
کره نقشری نررمش پرذیرتر همسران به یکدیگر اجازه می، های زناشویی تمایزیافتهنظام دهنرد 

کررنش عرراطفی ای صررمیمانهو رابطرره تررر داشررته باشررند و تفرراوت عقایررد یکرردیگر را تحمررل و وا
کنند. به سخن دیگرترکم کم، ی را تجربه  تری داشته باشرند در پاسرخ برای اینکه مشکالت 

کننررد بررا  . همسررران تمایزیافترره( 2632، فیرسررتون) برره عواطررف دیگررران آرامررش خرررود را حفرر  
کرره احسرراسارتبررا  مرر مر یرراد مرری کننرردگیرنررد  مشررکالت خررود را توضرریح ، هررای خررود را بیرران 
کنندبدهند و تعار   .( 2630، اصغری ابراهیم آباد و غالمزاده) های خود را حل 

کلی می گفت افربه طور  اد خوب تمایز یافته از صمیمیت عاطفی در روابط بره طرور توان 
کننرد می کامل لذت ایرن ممکرن (.3271، بروئن) برند بدون اینکه خرود اصلیشران را قربرانی 

برا تمرایز یرافتگی براال نگررا م برت بره روابطشران دارنرد و هرای  است تشرریح بکنرد چررا زوج
یررادی از ف کرره تمررایز یررافتگی پررایین دارنررد سررطوپ ز شررار و تعررار  را در ازدواجشرران انهررایی 

، تفکررر منطقرری، افررراد تمررایز یافترره برره دلیررل بلرروغ عرراطفی(.2661، پلررگ) کننررد مرری تجربرره
کرررو ) توانررایی حفرر  روابررط عرراطفی  نزدیرره، توانررایی بهتررر برررای مقابلرره بااسررترس، سررازگاری

 ویرفیت براالی بخشرودگی( 2633، دریه) داشتن احساس امنیت و همدلی(؛3211، بوئن
 کنند. می در زندگی مشترک خود احساس رضایت و خوشنودی( 2633، هلمن و همکاران)

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بخشودگی با رضایت زناشویی رابطره مسرتقیم دارد. ایرن 
درختکرار و آهنگرر  (؛3121) هرای زاهردبابالن و همکراراننتایج برا نترایج حاصرل از پرژوهش

منصرررروری و  (؛3126) ؛ غفرررروری و همکرررراران( 2631) سررررهرابی و همکرررراران (؛3121) کررررانی
؛ برررررل و ( 2631) اولسرررررون و همکررررراران (؛3121) ؛ نعمتررررری و همکررررراران( 3121) همکررررراران
هرم راسرتا ( 2631) و مه دونالرد و همکراران ( 2635) و همکارانشلدون  (؛2631) همکاران

 بود. 
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گفرت در فرآینرد بخشرش ویژگریدر تبیین این یافته مری شرناختی م برت روانهرای تروان 
کنرار ، چون قدردانی و خوا بینی نیرز باعری تسرهیل ایرن فراینرد شرده احساسرات منفری را 

که باید انعطات بیشتری نشان دهد زیررا هری  انسرانی زده و شخس به این نتیجه می رسد 
کمرره  کامررل نیسررت. ایررن دیرردگاه م بررت نسرربت برره ماهیررت انسرران برره فرررد آسرریب دیررده 

. قرردردانی برراال ( 3127، شررانه سراززاده و نررادی) ترر ببخشرردی را راحررتکنررد تررا افرراد خرراطمری
و در   پرذیرا دیگرران و احسراس عشرق و ارزشرمندی ، موجب افزایش تصرور م برت از خرود

کاهش آمار منفری اسرترسنهایت منجر به بخشش می هرای شود. همچنین قدردانی باعی 
کیفیرت زنردگی و رضرایت از زنردگی مریمحیطی و طبیعتاص باعی  شرود. افرراد دارای افرزایش 
هررا و دیگررران وجررود دارد و در مواقررع کننررد عالقرره دوسررویه بررین آنقرردردانی برراال احسرراس مرری

یافررررت ، ایررررن قرررردردانی، سرررختی و دشرررواری حرررامی و پشرررتیبان یکدیگرنرررد. در واقرررع برررره در
یافررت حمایررت بیشررتر شررود و ایررن حرر  بیشررتر منجررر مرریبرره قرردردانی ، حمایررت بیشررتر و در

گذشررت مرری گرررفتن موجررب افررزایش بخشررش و   شرروددوسررت داشررتن و مررورد اهمیررت قرررار 
هرا هیجان، ای از افکار های زوج بخشنده به مجموعه . پاسخ( 3127، عطاری و همکاران)

کرره وی در قبررال خطاهررا و پیا یررا رفتارهررایی برمی مرردهای همررراه بررا خطاهررای همسررر از گررردد 
کره خطرایی رخ داده  تأییرد می، بخشرند کره همسرران میدهرد. هنگرامی خود برروز می کننرد 

کرار ، است و سپ  با پردازا شناختی یرابی مجردد از خطرا و خطا عاطفی یا رفتراری بره ارز
یابی مجدد می کرار خرود را بره شریوه جدیر، پردازند؛ یعنی زوج بخشنده با ارز دی همسرر خطا

تیب برا ایجراد احسراس تر و بردین ( 3123، ایمرانی فرر و همکراران) دهد مورد ق اوت قرار می
کیفیررت رابطرره زناشررویی  گذاشررته و موجررب ارتقرراف سررطح رضررایت زناشررویی آرامررش بررر  تررأمیر 

 شود می
گیررری مررذهبی درونرری برره صررورت م بررت و  کرره جهررت  نتررایج پررژوهش حاضررر نشرران داد 

، صرردیقیهررای  معنررادار بررر رضررایت زناشررویی امررر دارد ایررن یافترره بررا نتررایج حاصررل از پژوهش
ایمران ( 3122) اصرغری و قاسرمی چوبنره(؛3123) شاه نظری(؛3125) معصومی و شاه سیاه
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 وهگررررز و دیکسررررون( 2636) فیشررررمن(؛2633) حسررررین خررررانزاده و نیررررازی(؛2635) و همکرررراران
 همراستا است.( 2661)

گفت: جهت در تبیین این یافته می  کره از  توان  کلی شخس  گیری مذهبی به روی آورد 
کرررده اسررت اطررالق می گونرره مررذهب اتخرراذ  کرره در ارتبررا  بررا وجررودی متعررالی شررود برره   ای 

گیری مرذهبی  اعمال و تشریفات خار است. جهرت، ای از اعتقادات مجموعه( یقدس)
مرررذهب  (.3121، آذربایجرررانی) ورزی " دانسرررتداری " یرررا " دیرررن تررروان معرررادل " دیرررن را می
کرره برره اهرردات روان پدیررده کارکردهررای متعرردد اسررت  کرراهش  ای پیچیررده بررا  شررناختی م ررل 

جسرتجو بررای معنرا و نترایج اجتمراعی  ،پرورا خود، سالمت روان، خودکنترلی، اضطراب
گره خورده است. مرذهب همچنرین بره ، م ل تمایل به صمیمیت اجتماعی اتحاد و پیوند 

عملکرد فیزیکی م ل تمرینات سرالمتی بهترر و آرامرش فیزیولروژیکی مررتبط اسرت و براالتر از 
کمرره می همرره این  ،پارگامنررت) کنررد هررا برره معنویررت نهررایی م ررل تعررالی و شررناخت خرردا 
گسرترده مذهب سازه (.2667 کره یره حسری از هردت ای  ایسرتادگی و ، تر از معنویرت اسرت 

توانررد یرره منبررع قرروی  کنررد و در عررین حررال می شررناختی در افررراد ایجرراد می حمایررت روان
پررارک 2631، پررارک) زنرردگی باشررد باورهررای مررذهبی بررر نحرروه  (.2631، برره نقررل از پائولوتزیرران و

روابررط انسررانی در زمرران نرراراحتی و مشررکالت و همچنررین در مقابلرره بررا مصررائب و تجررارب 
 (.3125، صدیقی و همکاران) دردناک م مر است

کره می، سیستم مذهبی افراد را با یکسرری از معرانی تواننرد  اهردات و باورهرای یکپارچره 
هررای فررردی اسررتفاده بشرروند  ل و موقعیتدر توضرریح پیچیرردگی جهرران و طرررز رفتررار بررا مسررائ

دیررن ، گیری مررذهبی درونرری برررای افررراد بررا جهررت (.2662، هررود و همکرراران) کنررد آمرراده می
کوشرند نیازهرا را  شود. ایرن افرراد می یابد و انگیزه برتر می وری خودمختار و مستقل میکنش

ای برا دینشران زنردگی  با باورها و تکالیف دینی خود هماهنگ سازند. افراد برا چنرین انگیرزه
کیررد می( 3207) کننررد. الپررورت و راس می کرره میرران جهررت تأ گیری مررذهبی درونرری و  کننررد 

گیری بررا درونرری سررازی  شررناختی وجررود دارد و افررراد بررا ایررن جهررت بردبرراری یرره پیونررد روان
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ورزی برره دیگررران را  رحررم و شررفقت و عشررق، هررای تواضررع و فروتنرری مررذهب خررود الزامرراص ارزا
که مذهب درونی و غالب است درونی می جایی برای تعصرب و ، سازند و در چنین زندگی 

 (.3207، الپورت و راس) تحقیر وجود ندارد
آمیرزا برا زنانتران در شربهای » فرمایرد: سروره بقرره مری 317خداوند در قررآن مجیددرآیره 

 ن هسرتید بررای انراای  برای شما هستند و شما جامهای  روزه داری حالل شد زیرا انان جامه
کاسرررتیها و نیازمنررردیهای جسرررمی و روحررری یکدیگرنرررد و نیرررز ) زن وشررروهر پوشرررش دهنرررده 

تروان  مری  20وباتوجره بره سروره اعررات آیره ( نگهدارنده و آراینده شخصیت یکردیگر هسرتند
ینررت همرردیکر هسررتند.از ایررن مررذهب یرره عامررل برجسررته در ، روگفررت زن  و شرروهر مایرره ز

توانررد بررر باورهررا و تفسرریر افررراد از  ایت زناشررویی اسررت زیرررا میازدواج و یرره عامررل مرر مر بررر رضرر
فررراهم آوردن اسررباب ، مهرررورزی برره یکرردیگر، عنوان مسررئولیتی برررای تمررام عمررر ازدواج برره

کیفیتری  آرامش برای یکردیگر و وفراداری و تعهرد بره همسرر ترأمیر داشرته باشرد. و نیرز موجرب 
کرره ازدواج آنمررذهبی بررر  هررای  زیرررا زوج، معنرروی در زنرردگی شررود هررا مایرره یهررور و  ایررن باورنررد 
کرره  بیرران می( 2630) همررایی و همکرراران (.2661، مرراهونی) آشررکار شرردن خداسررت کننررد 

کنند و در ایرن میران  بینی می نف  رضایت زناشویی را پیش داری و عزت دین، بینی خوا
توضریحات ارائره شرده ترین ارتبرا  را برا رضرایت زناشرویی دارد. برا توجره بره  داری بزر  دین
کره مرذهب درونری می می گرفت  هرای ذهنری معنرایی  توانرد افرراد را بره چارچوب توان نتیجه 

کند تا بتوانند نتایج زندگی سخت را بره روشری رضرایت بخش  یکپارچه و همه جانبه مجهز 
کنند.  تشریح 

نترررررایج پرررررژوهش حاضرررررر همچنرررررین نشررررران داد تمایزیرررررافتگی خرررررود و بخشرررررودگی برررررا 
گیری مررذهبی درونرری بررا رضررایت زناشررویی رابطرره دارنررد. ایررن نتررایج بررا  جهررتمیررانجیگری 

، جراقریتر ؛( 2632) نورانرابی و برانو، عبراس، هرای امرانهرای پرژوهشنتایج حاصل از پژوهش
؛ حسرین خرانزاده و ( 2631) ؛ جعفرری و همکراران( 3121) دری خسروشاهی و خانجانیبها

کبری زرگنده، ؛ خدایاری فرد( 2633) نیازی عطادخرت ، پررزور، ؛ نریمرانی( 2631) شهابی و ا
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، اولسرررون (؛2630) میربابرررایی و حسرررین پرررور، دشرررت بزرگررری، همرررایی (؛3125) و عباسررری
سچرام، مارشال سرمیت، و ویلموس ( 2631) گودارد و ا  کره بره رابطره مرذهب ( 2631) بالنری ا 

و هردین ( 2660) های شالت  و سراندجاند؛ پژوهشدرونی و رضایت زناشویی اشاره داشته
انرد و پرژوهش درونی اشراره داشرته که به رابطه تمایزیافتگی و مذهب( 2636) روتز و همکاران

هرم ، انردکه به رابطه بخشودگی و مرذهب درونری اشراره داشرته ( 3123) فر و همکارانایمانی
 راستا بود.

ئن کره تمرایز یرافتگی خویشرتن در سرالمت  می مطرپ( 3271) در تبیین این یافته بو  کند 
خررانواده وفرررد یرره شراخس قابررل توجرره اسررت و های  ی وبلرروغ هیجررانی سیسرتمشرناخت روان

کرررارکرد درون روانررری.شرررامل فراینررردهای درون روانررری ومیررران فرررردی اسرررت ، تمایزباتوجررره بررره 
کررارکردفراروانیهای  راینرردتوانررایی جداسررازی ف ، عرراطفی از فراینرردهای عقالنرری وباتوجرره برره 

کررردن صررمیمیت همررراه بررا اسررتقالل در روابررط بررین فررردی  وتعررادل مناسررب  توانررایی تجربرره 
 (.2630، الهاو و همکاران) دهد می میان انهارا نشان

کرره یرفیررت تفکرر و خررودتنظیمی افررراد تمررایز یافتررهچنرین برره نظررر مرری کرره ریطرروبرره) رسررد 
برردون پاسررخدهی هیجررانی و تکانشررگرانه برره مسررائل و موضرروعات روزمررره زنرردگی از جملرره 

کنش نشران  کره تفکرر هرر جهرت( ،دهنردمناسبات زناشویی وا گیرری ایرن افرراد را در امروراتی 
که  از آن جمله می می سبب، تر و همه جانبه را با خود به همراه داردچه عمیق تروان بره شود 
کررد. افرادمتناسرب برا سرطح تمرایز یرافتگی خرود قرادر بره گیری جهت مذهبی درونری اشراره 

هرررا هسرررتند. از طرفررری افرررراد دارای  های هیجرررانی خودکرررار خرررود در موقعیت کنتررررل پاسرررخ
کره می، مذهب درونی های هیجرانی  تواننرد پاسرخ افرادی منعطف و بدون تعصب هستند 

کننررد و متناسررب بررا رشررد معنرر کنترررل  کنترررل برراالتری خودکررار خررود را  وی خررود از قرردرت 
های  برخوردارنرررد. مرررذهب ضرررمن تائیرررد توجررره بررره عواطرررف و هیجانرررات م برررت سرررفارا

کیررد می کرره برره  بسرریاری در مررورد پیررروی از عقررل دارد و بررر خررردورزی تأ کنررد و در عررین حررال 
کیرد دارد پیوند میران مر منین و الفرت میران آن برر حفر  فردیرت در میران جمرع توجره ، هرا تأ
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دانررد و درواقررع ایررن دو ویژگرری در راسررتای همرردیگر قرررار  و آن را مایرره رشررد و تعررالی می داشررته
کرره سررازگاری و  دارنررد و برره همررین علررت می تواننررد رضررایت زناشررویی را برره ویررژه در مررواقعی 

کنند پیش، شودانطباق زوجین با موانع زندگی سلب می  .بینی 

یابی شناختی موقعیت فعلی وت حلیل ارزا/منفعت وابسرته بره بخشودگی از طریق ارز
کرراهش بررازخورد عرراطفی منفرری و افررزایش احسرراس م بررت در  ،(3221، اسررکینر-والرونررد) ان

کیفیررت ، و ایجرراد حرر  ارامررش( 2631، مرره دونالررد و همکرراران) مقابررل همسررر متخطرری بررر 
گذاشررته و موجررب ارتقرراف سررطح رضررایت زناشررویی ، فاضررل) شررود مرری رابطرره زناشررویی تررامیر 

کنردهرا  تواند تعامالت منفی زوجین رااز بین بررده وان می و( 3120 نتیجره ، را بره هرم نزدیره 
تمرام (.2662، فینچام و همکاران) چنین انسجامی افزایش رضایت از زندگی مشترک است

کیردادیان بزر  دنیا نیرز  تروان یره  مری بسریاری برر بخشرودگی دارنرد ازایرن رو بخشرودگی را تأ
گرفررت چررون  کننررد وبررین  مرری جوامررع مررذهبی ان را تشررویق و تقویررتمتغیررر مررذهبی در نظررر 

، اسرکر-بیرادزی ) پیوسرتگی وجرود دارد، متفاوت بخشودگی و باورهای مذهبیهای  شکل
دوسررت داشررته شرردن و ، در نهایررت اینکرره بخشررش حرر  عررزت نفرر  و ارزشررمندی(.2631

گرفتن را برای همسران فراهم می یره مقابلره آورد. با ایرن نگراه بخشرودگی مورد حمایت قرار 
کره شرادی تر  آورد و موجرب قروی رضرایت و سرالمت را بره ارمغران مری، م بت مذهبی اسرت 

هرای مرذهبی بخشریدن  شود. بنرابراین زوج شدن پیوند زوجین و حف  این نهاد مقدس می
گرررامی در جهرررت رشرررد و تعرررالی و اطاعرررت از توصررریه داننرررد و  های مرررذهبی می یکررردیگر را 

 روند. استقبال آن می متناسب با بلوغ معنوی خود به
که جهتاز آن تواند در بهبود روابرط و رضرایت زناشرویی مر مر گیری مذهبی درونی میجا
که در مشاوره زناشویی از تقویت باورهای مذهبی زوجین اسرتفاده پیشنهاد می، باشد شود 

کررره افرررراد برررا توجررره بررره پررریش آمرررادگی کررره شرررود. همچنرررین از آنجا یسرررتی خودشررران  هرررای ز
کننرد پیشرنهاد هرای مرذهبی تکیره مریگیرریزنند بر انواع جهتفردی را رقم می هایتفاوت
عرالوه  .ای شود.های زوجین نیز توجه ویژهشود در جلسات زوج درمانی به پیش آمادگیمی



 3500تابستان ، 81شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 300

 

که تمایز یافتگی و میزان پختگی هیجرانی، براین اجتمراعی افرراد متغیرری  -روانری -از آنجا 
کیفیررت زناشررویی آن گیررری مررذهبیامرگررذار بررر جهررت هاسررت در جلسررات زوج زوجررین و 

 شود.سنجش میزان تمایزیافتگی زوجین پیشنهاد می، درمانی
کره  نهایتراص بره صرورت داوطلبانره انتخراب شردهکننده  در پژوهش حاضر افراد شررکت اند 

این امر ممکن است نتایج پژوهش را اندکی دچرار سروفگیری نمایرد. در ایرن پرژوهش از ابرزار 
گاهانرره یررا خودگ کرره ممکررن اسررت افررراد برره صررورت آ گیررری اسررتفاده شررد  زارشرری برررای انرردازه 

کررررده باشرررند. متغیرهرررایی چرررون وضرررعیت  گاهانررره سرررعی در مطلررروب جلررروه دادن خرررود  ناآ
کره تعمریم یافتره -اجتماعی کره ایرن امرر ممکرن اسرت  کنترل نشرد  هرای اقتصادی و جن  

گذاشررته باشررد. بنررابراین سررازد و بررر نتررایج پررپررژوهش را بررا محرردودیت مواجرره  ژوهش تررأمیر 
کرره در رواپیشررنهاد مرری هررای آترری در همرره مراحررل از روا نمونرره برررداری تصررادفی  شررود 

کننده هرای هرای آتری در نمونرهها اسرتفاده شرود. همچنرین پرژوهشجهت انتخاب شرکت 
کنترررل و  -بررالینی انجررام و متغیرهررایی چررون وضررعیت اجتمرراعی اقتصررادی و جررن  نیررز 

ترر بره نحروه ایجراد ها از مشاهده و مصراحبه برالینی بررای پری برردن دقیرقپرسشنامه عالوه بر
 رضایت زناشویی استفاده شود. 
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 تهران. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (.چاپ چهارم)
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 .73 – 12 ،(2) 1، خانواده شناس روانرضایت زناشویی.  بینی زندگی و بخشودگی در پیش
، پرریش بینرری میررزان احتمررال پیمرران شررکنی در روابررط زناشررویی بررر اسرراس سررطح تمررایز یررافتگی (.3121) م.، گررودرزی

 .   16-22 ،(73) 31، های مشاورهفصلنامه پژوهشعملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی. 
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 یبررر الگوهررا یجررانیه یبررر خررودنظم یر مداخلرره مبتنرریتررأم (.3121) م.، یریررو جزا ؛ر، یریررت؛ جزا، یع؛ بهرامرر، ینرردائ
 .  02-72 ،(01پیاپی  3) 37، یاربردک یشناسپژوهش در روان دانش ون شهر اصفهان. یزوج یارتباط
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