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Abstract 
The purpose of the present study was to predict marital burnout between 

couples based on psychological entitlement and romantic perfectionism. This 

research was a descriptive-correlation study. The statistical population of the 

study included all the couples who referred to Hamedan Counseling Centers 

such as Mehr, Mehravar, Sepidar, Roozbeh, Hale-Khoob, Farzaneh, due to 

marital problems in spring and summer (May, June, July) of 2018-2019. For 

the statistical sample, 220 clients were selected purposefully. 215 

questionnaires were completed, 7 of which were incomplete and finally, 208 

questionnaires were statistically analyzed. To collect the research data, Pines 

Marital Burnout Measure (1996), Lisard et al. (2011) Psychological 

Entitlement Measure, and Matt & Lafountain (2012) The Adaptation of 

Romantic Perfectionism Scale were used. Data were analyzed using Pearson 

Correlation Coefficient and regression analysis. Findings indicated that there 

is a positive significant relationship between romantic perfectionism and 

marital burnout (P <0.001). Moreover, there was also a positive significant 

relationship between exploitive entitlement and non-exploitive entitlement 
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and romantic perfectionism (P <0.001). The results of regression analysis 

also showed that romantic perfectionism (0.37) and entitlement (0.19) were 

able to predict marital burnout (P <0.001). According to the findings of the 

study it can be concluded that, romantic perfectionism and entitlement can 

predict marital burnout and root of many marital problems, including 

divorce, can come from marital burnout. Therefore, various factors such as 

irrational though and personality traits can affect marital burnout. 

Keywords: Marital Burnout; Entitlement; Romantic Perfectionism. 
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وینیببراساسخودمحقییزناشویزدگدلینیبشیپ

براساسییزناشویزدگدلینیبشیروابطعاشقانهپییگراکمال

روابطعاشقانهییگراوکمالینیبخودمحق

  

   یارمحمدی بیمس
 یدانشگاه بوعل ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یاستاد گروه روانشناس

 رانیهمدان، ا نا،یس


 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل، یومعم یکارشناس ارشد روانشناس   یمحمد یعل دهیسع


   یمحقق نیحس
دانشگاه  ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه روانشناس اریدانش

 رانیهمدان، ا نا،یس یبوعل


   یمهران فرهاد
دانشگاه  ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه روانشناس اریاستاد

 رانیهمدان، ا نا،یس یبوعل


  چکیده
یی روابط عاشقانه گرا کمالی و نیب خودمحقی زناشویی بر اساس زدگ دلی نیب شیپ باهدفپژوهش حاضر 

 دلیل به که بود افرادی شامل پژوهش آماری جامعه همبستگی بود. -انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی

ی ها ماهدر ( خوب حال روزبه، سپیدار، مهرآور، مهر،) همدان شهر مشاوره مراکز به زناشویی مشکالت

صورت  به مراجعین از نفر 801آماری  نمونه برای .بودند کرده مراجعه 8931 سال( تیر و خرداد اردیبهشت،)

 پاینز زناشویی یزدگ دل یها پرسشنامه از پژوهش اطالعات یآور جمع برای. شدند انتخاب هدفمند

( 8088) الفوتیان و مت عاشقانه وابطر ییگرا کمال و( 8088) همکاران و لیسارد ینیب خودمحق ،(8331)

 آماری لیوتحل هیتجز مورد رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده باها  . دادهشد استفاده

 و مثبت رابطه زناشویی یزدگ دل عاشقانه روابط ییگرا کمال بین داد نشان پژوهش یها افتهی. گرفتند قرار

 همچنین و( P<008/0) دارد وجود معنادار و مثبت رابطه زناشویی یگزد دل و ینیب خومحق بین و معنادار
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 و مثبت رابطه عاشقانه روابط ییگرا کمال با غیراستثماری ینیب خودمحق و استثماری ینیب خودمحق بین

 عاشقانه و روابط ییگرا کمال داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج(. P<008/0) دارد وجود معنادار

نتیجه  توان یم ها افتهبر اساس این ی(. P<008/0) دارند را زناشویی یزدگ دل ینیب شیپ اناییی تونیب خودمحق

ی زناشویی را در افراد را زدگ دل توانند یمی شناخت روانی نیب خودمحقیی روابط عاشقانه و گرا کمالگرفت 

ی زناشویی ناشی زدگ دلاز  تواند یمطالق  ازجملهی کنند و ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی نیب شیپ

 ، بررسی شود. عوامل مختلفیگذارد یمی زناشویی اثر زدگ دلبنابراین باید عوامل مختلفی را که بر ؛ شود

 بگذارند. ریتأثی زناشویی زدگ دلبر  توانند یمی شخصیتی ها یژگیومانند تفکرات غیرمنطقی و 

.ط عاشقانهرواب ییگرا کمال ،ینیب خودمحق ،ییزناشو یزدگ دل :ها واژهکلید



 071 |و همکاران   یارمحمدی؛ ... و ینیب بر اساس خودمحق ییزناشو یزدگ دل ینیب شیپ

 مقدمه 
را بفهمند، بپذیرند،  که احساس ما یروز به، امید گردد یمازدواج با دنیایی از امید آغاز 

دیگری باشیم، اما علل مختلف شخصی، اجتماعی و  تیموردحماتعلق داشته باشیم و 

)کریمی، احمدی و هدید و تضعیف کند کارکرد ازدواج را ت تواند یم یشناخت روان

ریشه بسیاری از مشکالت  و افراد را دچار مشکالت زناشویی نماید.( 8933زهراکار، 

 ردیگ یمزناشویی نشأت  یزدگ دلمستقیم و غیرمستقیم از  طور بهطالق  ازجملهزناشویی 

ی ها شپژوهبه همین دلیل بخش زیادی از  .(8931)فتوحی، میکائیلی، عطادخت وحاجلو، 

ی مختلف رابطه زوجین دارند. دلیل دیگر این ها وجهکوشش در جهت بهبود  یشناخت روان

در رابطه  و پریشانی ها خانوادهناشی از افزایش فروپاشی  تا حدودی ها پژوهشافزایش 

 (.8000)بازرگان، رمضانی، آتش پور و امیری، همسران است 

عالقه بین زوجین را  جین استزو زناشویی یکی از نمودهای پریشانی یزدگ دل 

)تیموری و قمری،  کند یمو زمینه مناسبی را برای طالق عاطفی و رسمی فراهم  کاهد یم

هزار  808هزار ازدواج و  811بیش از  8000سال  کشور در احوال ثبتبر پایه آمار (. 8008

یکی به ازدواج  8/8از هر آمار این یعنی بر اساس ؛ طالق در کشور به ثبت رسیده است

 نجر شده است.طالق م

تالش کنند که تا  ها آن، ممکن است ابدی یمعشق بین زوجین کاهش  که یهنگام

با ناکامی مواجه شود،  ها آنی ها تالشهیجانات اولیه را دوباره به رابطه برگردانند، اما اگر 

 کنند یمی یکدیگرتمرکز ها یکاستو بر  کنند یمازدواج خود را مجدداً ارزیابی  ها آن

 یزدگ دل. شود یم 8زناشویی یزدگ دل منجر به(. این ناکامی در عشق 8003، 8)هوستون

که با افسردگی و کاهش  زناشویی یک موقعیت دردناک جسمی، عاطفی و ذهنی است

این خستگی افراد باانگیزه و متعهد روحیه خود را  جهیدرنتعملکرد شخصی همراه است که 

که انتظار داشتند عشق به  شود یم( و موجب ویرانی افرادی 8008، 9)پاینز دهند یماز دست 
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( این حالت سرآغاز شکست رابطه زناشویی 8081، 8زندگی آنان معنی دهد )سرین و دنیز

( و با 8083، 8به طالق منتهی شود )ریدل، پری، رنتلر و زامبونی تواند یماست که سرانجام 

ی زندگی اثرات مخربی دارد ها جنبهبر تمام احساساتی مانند استرس مداوم، یأس و ناامیدی 

ی، اضطراب، نینش عقبمنجر به نتایج منفی مانند  تواند یم یزدگ دل .(8081)سرین و دنیز، 

درماندگی و کاهش انگیزه شود )ریدل،  نفس عزتافسردگی، احساس شکست، کاهش 

افرادی که  (. مطالعات نشان داده است که نسبت بزرگی از8083پری، رنتلر و زامبون، 

 را در رضایت زناشویی، عشق، عالقه و افزایش یا مالحظه قابل، کاهش رندیگ یمطالق 

 (.8083، 9)جانسون و نایر کنند یم دلسردی را گزارش

باورهای غیرمنطقی با روابط زوجین ارتباط  واسطة به تواند یمیکی از متغیرهایی که 

ا شناخت یکی از موضوعات مهمی است زیر؛ است یشناخت روانی نیب خودمحقداشته باشد، 

 ریتحت تأثاست و روابط عاطفی افراد  قرارگرفته یموردبررسکه در رابطه با همسر 

باشد منجر به  نانهیب واقعدارد. اگر اعتقادات زوجین  قرار ها آنفرآیندهای شناختی و عاطفی 

و انتظارات  ته باشد، اما اگر باورهای غیرمنطقی نسبت به رابطه داشگردد یمپیشرفت رابطه 

همسر و ازدواج خود داشته باشد ممکن است دچار ناامیدی و ناراحتی گردد  آرغیرواقعی 

( نشان داد 8330) 8در این زمینه پژوهش واتسون و موریس (.8088، 0)پاموک و درامس

؛ 8009نیز ) 1و هارپر سیآل ی و باورهای غیرمنطقی ارتباط وجود دارد.نیب خودمحقبین 

( برای اولین بار به نقش مهم شناخت در مشکالت 8930شفیعی و کاربخش، ترجمه 

که طرفین از  دهد یمازدواج اشاره نمودند، به نظر آنان ناکارآمدی ارتباطی زمانی رخ 

 اریبس یها یابیخودارزی ها یتینارضاروابط خود، باورهای غیرواقعی داشته باشند و از منشأ 

 (.8931علیزاده و حضرتی، ارائه دهند )بهرامی، شیخ  یمنف
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سزاوارتر  کند یمکه فرد گمان  غیرمنطقی باور کی هیپابر  یشناخت روانبینی  خودمحق

؛ کمپل، 8003، 8کر) مستحق است گرانید از شیکه ب احساس را دارد نیا ،ستا گرانیاز د

بدون  هژیو ازاتیانتظار الطاف و امت عنوان به( و 8000، 8بوناتی، شلتون، اکسالین و بوشمن

 .(8088، 90است )لیسارد، گرنبرگر، چن و فرجیا شده فیتعرجبران  ایبرگشت و 

ی ها بیآسباعث  تواند یمبینی یک سبک بین فردی استثمارگرایانه است که  خودمحق

بینی باالیی دارند، بیشتر  یه عنوان مثال افرادی که خودمحق فردی و اجتماعی زیادی شود،

ی ها درخواست، پرخاشگرترند و اند قرارگرفتهد مورد تجاوز احتمال دارد که احساس کنن

به خود شوند،  غیرمنطقی در مذاکرات دارند. همچنین این افراد ممکن است باعث آسیب

بین در ابعاد شخصیتی بیمارگونه نمرات باالتری دارند )هارت،  زیرا افراد خودمحق

 (.8080، 8تورتوریلو و کریستوفر

نیاز دیگران  در این باور ریشه دارد که ممکن است نیب خودمحقخودخواهی افراد 

ی ایجاد نیب امدخودمحقیپ نیتر مهمباید در اولویت باشد.  ها آنمهم نباشد اما نیازهای 

ی این ها خواسته خودخواهانهاختالل در روابط انسانی است. مشخص است که ماهیت 

بین بر  افراد خودمحق (.8003)کر،  دهد یمرا در تقابل با همنوعان خود قرار  ها آنافراد، 

و نگران این نیستند که چگونه رفتارشان  کنند یم تمرکز خوب است، ها آنآنچه برای 

ارند )زیتک و کمتری همدلی الزم را د احتمال بهممکن است به دیگران آسیب وارد کند و 

 ، آرزوهاها هخواستدر روابط انتظار دارند که تمام  نیب خودمحقافراد (. 8080، 1اسچولند

همسر در تقابل با این نیازها و  که یهنگامونیازهایشان در رابطه توسط همسر انجام شود و 

)تولسمز و  گذارد یمو عاطفی فرد اثر  ی شناختیها پاسخ، بر خورد یمآزوها شکست 

 (.8088، 7میکولینر
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د را در ی افراطی افرانیب خودمحق( نشان دادند که احساس 8088تولسمز و میکولینر )

( نشان داد 8000. پژوهش کمپل و همکاران )دهد یممعرض خطر مشکالت عاطفی قرار 

به همسر، کاهش رفتارهای سازگارانه،  یبستگ دلی در رابطه عاطفی با کاهش نیب خودمحق

 نیب خودمحقهمدلی پایین، کاهش احترام به همسر و تعهد اندک رابطه دارد و اساساً افراد 

 هستند. تر ودخواهخدر رابطه عاطفی 

( و هسته 8930ی از خودشیفتگی دانست )آریاپوران، ا مولفه توان یمی را نیب خودمحق

یی در گرا کمالاصلی خودشیفتگی نیز در )احساس کامل بودن( قرار دارد و بر نقش 

در افراد محق و خودشیفته زمانی  انهیگرا کمالی ها شیگراشده است.  دیتأکخودشیفتگی 

را برآورده نکنند و افراد خودشیفته از  ها آنکه دیگران نیازهای  شود یمتشدید 

 " گرانیدتحقیرها و نواقص درک شده از سوی "ابزاری درجهت  عنوان بهیی گرا کمال

 (.8088، 8)نیلز، شری، شری، استوارت و مک نیل کنند یماستفاده 

اثر زوجین  روابط صمیمی ازجملهی زندگی، ها جنبهبر همه  تواند یم ییگرا کمال

معیارها  نیتر یعالبودن، رسیدن به  بیع یبیی کوشش فرد برای کامل و گرا کمال. بگذارد

و نگرانی درباره ارزیابی منفی  ازحد شیببرای بهترین نتیجه همراه با گرایشات خودارزیابی 

یی گرا کمال( معتقد است که اگر 8319) 9برنز (.8088، 8است )استوبر شده فیتعردیگران، 

دفاعی به انتقاد واکنش نشان دهد؛  صورت بهرای این تمایالت باشد که فرد بخواهد ب

خود را به دیگران تحمیل کند؛ برای  انهیگرا کمالمعیارهای  ی خود را پنهان کند وها نقص

 (.8088، 0)مت و الفوتیان گردد یمناامیدی  منجر بهازدواج مضر است و 

یی گرا کمال( نشان دادند ابعاد میان فردی 8081) 8تراب، پاول، بیسکارد و روزنتهال

یی درک شده از سوی همسر( با رضایت از رابطه، گرا کمالیی به همسر و گرا کمال)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Nealis, L. J., Sherry, S. B., Sherry, D. L., Stewart, S. H., & Macneil, M. A 

2. Stoeber, J. 

3. Burns 

4. Matte, M., & Lafontaine, M.-F 

5. Trub, L.,  Powell, J., Biscardi, K.,  Rosenthal, L 

https://journals.sagepub.com/author/Trub%2C+Leora
https://journals.sagepub.com/author/Powell%2C+Jessica
https://journals.sagepub.com/author/Biscardi%2C+Krystin
https://journals.sagepub.com/author/Rosenthal%2C+Lisa
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( در پژوهش خود نشان دادند که 8087) 8فورمن، لو و پوند جی آر ارتباط منفی دارد؛

. کند یممیانجی  یی و بخشش را در زوجینگرا کمالسبک اسنادهای ناسازگارانه رابطه بین 

که تعارض را افزایش  کنند یماز اسنادهایی استفاده  انیگرا کمالنشان دادند که  ها آن

 8؛ ایگان، وینچیررا و مازاکچلیگردد یمکاهش بخشش در زوجین  منجر بهو  دهد یم

یی مانند نگرانی در مورد اشتباه گرا کمالیی منفی مانند ها جنبهنشان دادند که  (8089)

یی گرا کمال( نشان داد که 8088؛ استوبر )گذارد یماثر  9ر سازگاری زوجیکردن ب

را کاهش  مدت یطوالنمنفی بر روابط صمیمانه داشته باشد و رضایت و تعهد  ریتأث تواند یم

نشان  تیمیاز صمترس بیشتری  انیگرا کمال( نشان دادند 8000) 0دهد؛ مارتین و اشبای

 .دهند یم

یک باور غیرمنطقی  عنوان بهیی را گرا کمالمانگری بود شناخت در اولین 8سیآل 

متوجه شد که افراد در مورد همسران  شیها یدرمان زوجدر جریان  سیآلمطرح کرد. 

به بار آورد  شان رابطهنتایج ترسناکی را برای  تواند یمهستند که نهایتاً  گرا کمالخویش 

در  یی هستند و نسبت به نتایج منفیدارای انتظارات باال گرا کمالافراد  (.8008، سیآل)

(. افرادی که 8087)فورمن، لو و پوند جی آر،  دهد یمزندگی واکنش شدیدی نشان 

باید کامل باشد تا  ها آنهمسر  بر این باورند که دهند یمیی باالیی در روابط نشان گرا کمال

ی، استوارت، آنتون و عاشقانه برقرار کنند )مکینون، شری، بتوانند با او یک رابط صمیمانه

 (.8088، 1شری و هارتلینگ

 مؤلفهدارای دو  7یی روابط عاشقانهگرا کمال( نشان دادند 8088مت و الفوتیان )

 3گرمحوریدعاشقانه  ییگرا کمال)معطوف به خود(  1یی عاشقانه خودمحورگرا کمال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Furman,C. R., Luo, S., Richard S. Pond Jr, R.S 

2. Egan, S.J.,  Vinciguerra, T., Mazzucchelli, T.G 

3. dyadic adjustment 

4. Martin, J. L. & Ashby, J.S 

5. Ellis 

6. Mackinnon, S. P., Sherry. S.B., Antony, M.M., Stewart, SH. H., Hartling, N 

7. Romantic Perfectionism 

8. Self-oriented Romantic Perfectionism 

9. Other-oriented Romantic Perfectionism 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Egan%2C+Sarah+J
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2001775799_James_L_Martin
https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Ashby2
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انتیک یی عاشقانه خودمحور، فرد در روابط رمگرا کمال)معطوف به دیگران( است. در 

انعطافی برای  رقابلیغ)عاشقانه( از خود انتظارات و توقعات زیادی دارد و معیارها سخت و 

حور، فرد از اینکه مبادا یی عاشقانه خودمگرا کمالخود، تعریف کرده است. برای مثال در 

یی عاشقانه گرا کمالبا همسرش دچار اشتباه شود، هراسان است. در  وگو در گفت

به همسر(، فرد انتظارات و توقعات زیاد و غیرقابل انعطافی از همسر  دیگرمحور )معطوف

یی عاشقانه دیگرمحور این باور را دارد همسرش گرا کمالخود دارد. برای مثال فرد در 

 زمانی الیق عشق اوست که مطابق با انتظارات او زندگی کند.

خصیتی، عالقه، ی شها یژگیوکه تجربیات گذشته افراد،  اند دادهنشان  ها پژوهش 

روابط زناشویی اثر  ژهیو بهبر روابط بین فردی و  توانند یمانتظارات و باورهای غیرمنطقی 

این باور را دارند که سزاوارتر از  نیب خودمحقو افراد  (8938بگذارند )شفیعی و قمرانی، 

یی گرا الکم، افراد با دهند یمدیگران هستند و این خودخواهی را نیز در رابطه عاطفی نشان 

عاشقانه نیز این طرز تفکر را دارند که خود و همسرشان در رابطه عاطفی باید عالی باشند، 

و  بر روابط میان فردی اثر بگذارند توانند یماین تفکرات  سر نزند، آنهیچ خطایی از 

 ییگرا کمالرا نیافته است که صرفاً به نقش خود محق بینی و  تاکنون نویسنده پژوهشی

بنابراین این پژوهش  اشقانه و باورهای مرتبط با آن در روابط زوجین پرداخته باشد،روابط ع

 ییگرا کمالبینی و  مانند خودمحق ییها یژگیودر پی پاسخگویی به این مسئله است که آیا 

 زناشویی شوند یا خیر؟ یزدگ دلمنجر به  توانند یمروابط عاشقانه 

 روش

 پژوهشجامعه آماری، نمونه، روش اجرای 
جامعه آماری این پژوهش شامل  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

افرادی بود که به دلیل مشکالت زناشویی به مراکز مشاوره شهر همدان )مهر،  تمامی

و تیر(  خردادمهرآور، سپیدار، روزبه، حال خوب، فرزانه( در بهار و تابستان )اردیبهشت، 

در  تصادفی صورت بهاز مراجعین  نفر 880نمونه آماری  برای .مراجعه کرده بودند 8931

 801و  ناقص بودند ها پرسشنامهاز  تا 7پرسشنامه تکمیل شد که  888 دسترس انتخاب شدند.
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ی اطالعات پژوهش از آور جمعآماری قرار گرفت. برای  لیوتحل هیتجزپرسشنامه مورد 

( و 8088ی لیسارد و همکاران )نیب ودمحقخ(، 8331) زینپازناشویی  یزدگ دلی ها پرسشنامه

با استفاده از ضریب  ها داده( استفاده شد. 8088یی روابط عاشقانه مت و الفوتیان )گرا کمال

 شدند. برای لیوتحل هیتجز SPSS 19همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون توسط 

عات در پژوهش در مورد حفظ اطال کننده شرکتاخالقی به افراد  مالحظات رعایت

داوطلبانه  کنندگان شرکتشخصی ایشان اطمینان داده شد و طبق اصل مشارکت داوطلبانه، 

که اطالعات  شده دادهاطمینان ها  آنرا تکمیل کردند و به  ها پرسشنامه و با رضایت

 آماری استفاده خواهد شد. لیوتحل هیتجزفقط در جهت  آمده دست به

 ابزار سنجش

 زناشویی یزدگ دلالف( مقیاس 
ماده دارد که  80ابداع گردید. این پرسشنامه  8331زناشویی توسط پاینز  یزدگ دلمقیاس  

جزء اصلی خستگی جسمی )احساس خستگی، سستی و داشتن اختالالت خواب(  9شامل 

از پا افتادن عاطفی )احساس افسردگی، ناامیدی، در دام افتادن( و از پا افتادن روانی 

 این مقیاس هرگونه به . پاسخباشد یمی و خشم به همسر( ی، سرخوردگارزش یب)احساس 

 دهندة نشان اسیمق نیباال در ا ةنمر .است (7همیشه ) تا (8) هرگز از لیکرتی صورت به

 ماهه کیدر یک دوره  ییباز آزماضریب پایایی مقیاس با روش  است.زناشویی  یزدگ دل

ستفاده از روش آلفای کرونباخ در محاسبه شد. همچنین اعتبار این مقیاس با ا 71/0برابر 

، به نقل از فتوحی و همکاران، 8331است )پاینز،  شده محاسبه 39/0تا  38/0دامنه بین 

( در پژوهش خود پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای 8917(. نعیم )8931

آمالزاده نادری، افتخار و  محاسبه کرده است. 18/0و  18/0کرونباخ و تصنیف به ترتیب 

استفاده  انریچ برآورد روایی این مقیاس از پرسشنامه رضایت زناشویی منظور به( 8911)

به دست آمد )فتوحی و  -00/0که ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه  اند کرده

ی منفی با ها یهمبستگ لهیوس بهزناشویی  یزدگ دلروایی مقیاس  (.8931همکاران، 

رسیده است مانند: نظر مثبت در مورد ارتباط، کیفیت  دییتأه ی ارتباطی مثبت بها یژگیو
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مکالمه، احساس امنیت، خودشکوفایی، احساس هدفمندی، کشش و جاذبه عاطفی نسبت 

، به نقل ازنویدی، ادیب راد و 8)الئس و الئس ها آنبه همسر و کیفیت رابطه جنسی 

ا استفاده از روش آلفای (. همچنین پایایی این مقیاس در این پژوهش ب8910صباغیان، 

 به دست آمد. 10/0کرونباخ 

 ینیب خودمحقب( مقیاس 
ماده دارد و  88ساخته شد. این مقیاس  ی توسط لیسارد و همکاراننیب خودمحقمقیاس 

 8) یاستثمار ریغی نیب خودمحقماده( و  7ی استثماری )نیب خودمحقدارای دو زیرمقیاس 

تا  (8) چیهیا  ندرت بهاز  لیکرتی صورت به این مقیاس دههر ما به . پاسخسنجد یمماده( را 

 یدییتأ لیپس از انجام تحل (8088) و همکاران ساردیدر پژوهش ل. باشد یم (8خیلی زیاد )

( نشان دادند 8088لیسارد و همکاران ). قراردادند دییرا مورد تأ یها یگو 88 اسیمق کی

، یینوروز گرارات باالی خودشیفتگی، ی استثماری، با نمنیب خودمحقکه میزان باالی 

، نفس عزتو نمرات پایین  بکارانهیفری غیرانسانی و رفتارهای ها واکنشی، تیمسئول یب

ی شغلی و تعهد اجتماعی مرتبط است. عالوه بر این، بین سطوح باالی ریگ جهت

 ی شغلیریگ جهتو  نفس عزتی غیراستثماری، با نمرات باالی خودشیفتگی، نیب خودمحق

ی و اضطراب مرتبط بوده است. همچنین لیسارد و همکاران نژند روانو با سطوح پایین 

کمپل  8(PES) یشناخت روانی نیب خودمحق( برای روایی این مقیاس از مقیاس 8088)

و غیراستثماری با  ی استثمارینیب خودمحق یها سؤالاستفاده کردند. ضریب همبستگی بین 

 به دست آمد. 09/0و  88/0( به ترتیب PES) یشناخت روانی نیب خودمحقمقیاس 

 ی کرونباخآلفا بیبزهکاران شهر همدان، ضر انیدر م (8939) اپورانیدر پژوهش آر

 7/0و  77/0برابر با  بیبه ترت ،یراستثماریو غ یاستثمار ینیب در بعد خودمحق اسیمق نیا

ی با رفتارهای پرخطر راستثماریو غ یتثماراس ینیب خودمحق نیب ن،یبوده است. عالوه برا

(. در این پژوهش نیز، ضریب 003، 8930نوجوانان، رابطه مثبت به دست آمد )آریاپوران،،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Leas & Leas 

2. Psychological Entitlement Scale 
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و مقیاس  18/0ی استثماری نیب خودمحقو در زیرمقیاس  18/0این پرسشنامه  آلفای کرونباخ

 به دست آمد. 73/0ی غیر استثماری نیب خودمحق

 یی روابط عاشقانه:گرا کمالج( مقیاس 
 ( ساخته شد. این8088یی در روابط عاشقانه توسط مت و الفوتیان )گرا کمالپرسشنامه 

روابط عاشقانه خودمحور )معطوف به  ییگرا کمال مؤلفةدو  ماده دارد و 80پرسشنامه 

هفت  مؤلفهیی روابط عاشقانه دیگرمحور )معطوف به همسر( دارد که هر گرا کمالخود( و 

 از لیکرتی صورت به این مقیاس هر ماده به . پاسخدهد یمرا به خود اختصاص  سؤال

( در پژوهش خود، 8088. مت و الفوتیان )باشد یم (8زیاد ) یلیتا خ (8یا هیچ ) ندرت به

یی عاشقانه خودمحوربه وسیله آلفای کرونباخ برای مردان و زنان گرا کمالضریب اطمینان 

عاشقانه دیگرمحور هم برای مردان و  ییگرا کمالآلفای کرونباخ  و 10/0و  79/0به ترتیب 

یی عاشقانه با گرا کمالهمچنین نشان دادند بین  ها آنگزارش کردند.  77/0زنان 

ی، دلپذیر بودن، احساسی بودن و رضایت از رابطه، ارتباط منفی ریپذ تیمسئولیی، گرا برون

 7/0 همچنین در این پژوهش آلفای کرونباخ این پرسشنامهو معنادار وجود دارد. 

 است. شده گزارش

 ی پژوهشها افتهی
و  شده پرداختهی حاصل از اجرای پرسشنامه ها دادهدر این بخش ابتدا به توصیف آماری 

ی ها دادهتوصیف  منظور بهاست.  قرارگرفتهمورد آزمون  شده مطرحی ها هیفرضسپس 

اندارد ی میانگین و انحراف استها شاخص SPSSمذکور با استفاده از نرم افراز 

در سطح استنباطی برای بررسی روابط از ضریب همبستگی پیرسون و  ؛ واند شده استفاده

 است. شده استفاده رگرسیون برای تحلیل فرضیه اصلی
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 ها یآزمودنجمعیت شناختی  اطالعات

 ی توصیفی و پراکندگیها شاخصتوصیف متغیرهای تحقیق بر اساس  .2جدول 

 رمعیاانحراف میانگین هاشاخص

 19/7 91 ینیب خودمحق

 07/8 89/87 استثماری ینیب خودمحق

 78/9 98/80 غیراستثماری ینیب خودمحق

 88/7 01/00 ییگرا کمال

 80/8 87/9 زناشویی یزدگ دل

 19/7با انحراف معیار  91 ینیب خودمحقبیشترین میانگین مربوط  8طبق جدول شماره 

 80/8با انحراف معیار  87/9زناشویی  یزدگ دلو کمترین میانگین مربوط به  باشد یم

 .باشد یم

 دارد. وجود مثبت رابطه زناشویی یزدگ دل و ینیب خودمحق فرضیه اول پژوهش: بین

زناشویی رابطه مثبت  یزدگ دلیی روابط عاشقانه و گرا کمالفرضیه دوم پژوهش: بین 

 .وجود دارد

 شوییزنا یزدگ دلی و نیب خودمحقرابطه بین  .1جدول 

سطحمعناداریrاریمعانحرافمیانگین

   80/8 87/9 زناشویی یزدگ دل

 008/0 97/0 19/7 91 ینیب خودمحق

 008/0 01/0 88/7 08/00 روابط عاشقانه ییگرا کمال

 یموردبررسزناشویی در افراد  یزدگ دل ی بانیب خودمحق، بین 8بر اساس اطالعات جدول 

گفت که بین  توان یم(. براساس این نتایج  >r ،0308p =0397) رابطه معناداری وجود دارد

 زناشویی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یزدگ دلی با نیب خودمحق
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زناشویی در افراد  یزدگ دلیی با گرا کمال، بین 8بر اساس اطالعات جدول 

 توان یمایج (. براساس این نت >0301r= ،0308pرابطه معناداری وجود دارد ) یموردبررس

 زناشویی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یزدگ دل با ییگرا کمالگفت که بین 

یی روابط عاشقانه رابطه مثبت وجود گرا کمالفرضیه سوم: بین خودمحق بینی استثماری و  

 دارد.

روابط عاشقانه رابطه مثبت  ییگرا کمالی غیراستثماری و نیب خودمحق نیب فرضیه چهارم:

 دارد. وجود

 یی روابط عاشقانهگرا کمالرابطه بین خودمحق بینی استثماری و غیراستثماری و  .3جدول 

سطحمعناداریrاریمعانحرافمیانگین

   88/7 08/00 یی روابط عاشقانهگرا کمال

 008/0 00/0 07/8 89/87 خودمحق بینی استثماری

 008/0 00/0 78/9 98/80 غیراستثماری ینیب خودمحق

یی در افراد گرا کمالی استثماری با نیب خودمحق، بین 9بر اساس اطالعات جدول 

 توان یم(. براساس این نتایج  >r ،0308p =0300رابطه معناداری وجود دارد ) یموردبررس

یی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و گرا کمال ی استثماری بانیب خودمحقگفت که بین 

 .شود یم دییتأفرعی سوم  با این نتایج فرضیه

در افراد  ییگرا کمالی غیراستثماری با نیب خودمحق، بین 9بر اساس اطالعات جدول  

(. براساس این نتایج  >r ،03008p =0383مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد )

یی ارتباط مثبت و معناداری گرا کمالی غیراستثماری با نیب خودمحقگفت که بین  توان یم

 .شود یم دییتأود دارد و با این نتایج فرضیه فرعی چهارم وج

زناشویی را  یزدگ دلیی روابط عاشقانه، گرا کمالی و نیب خودمحقفرضیه اصلی پژوهش: 

 .کند یمتبیین 

که استفاده شد  زمان همبرای بررسی فرضیه اول از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

 است: شده ارائهنتایج آن در ادامه 
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 خالصه مدل رگرسیونی .5جدول 

R R
2 

AR
 انحرافاستاندارد 2

03/0 80/0 89/0 08/8 

گردد که شدت همبستگی بر اساس مقدار  مشاهده می 0بر اساس اطالعات در جدول 

 باشد می 89/0برابر  شده لیتعد Rباشد. مجذور  می 80/0ضریب همبستگی چندگانه برابر با 

 تواند یمزناشویی،  یزدگ دلدرصد از تغییرات متغیر مالک یعنی  89دهد  که نشان می

 یی تبیین شود.گرا کمالی و نیب خودمحقتوسط 

که آیا مدل رگرسیون  کند یمرا بررسی  مسئله، آزمون آنوا این 7در جدول 

 بینی کند. معناداری تغییرات متغیر وابسته را پیش طور به تواند یم

 آنوا برای بررسی معناداری مدل رگرسیونی جدول .4ول جد
 .F Sigآماره میانگینمربعات مجموعمربعات درجهآزادی منبعتغییر

 09/91 11/78 8 رگرسیون

 80/8 11/881 808 باقیمانده 008/0 30/98

 - 80/883 807 مجموع

کمتر از میزان  808و  8ی با درجه آزاد F، میزان معناداری 8بر اساس اطالعات جدول 

 %33است که این امر بیانگر این است که مدل رگرسیونی در سطح  شده محاسبه 08/0

 (.F =30/98و  p < 08/0)است  معنادار

 زناشویی یزدگ دلبر  ییگرا کمالی و نیب خودمحق ریتأثضرایب رگرسیون  .6جدول  

 عامل
Beta راستانداردیغضرایب

 استاندارد
T 

سطح

 انحرافمعیار B یداریمعن

 883/0 -81/8 - 038/0 77/0 مقدار ثابت

 001/0 73/8 830/0 088/0 09/0 ینیب خودمحق

 008/0 98/8 970/0 088/0 01/0 ییگرا کمال

یی روابط گرا کمال، شده گرفتهبین درنظر  ، از متغیرهای پیش1با توجه به اطالعات جدول 

بیشترین نقش را  008/0معناداری  و سطح 97/0 اردشدهاستاندضریب رگرسیونی  عاشقانه با
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با ضریب  ی نیزنیب خودمحقزناشویی داشته است.  یزدگ دلی واریانس نیب شیپدر 

ی نیب شیپمتغیر بعدی در  عنوان به 08/0و سطح معناداری  83/0 استانداردشدهرگرسیونی 

یج فرضیه اصلی پژوهش است. با توجه به این نتا داشتهزناشویی نقش معناداری  یزدگ دل

 .شود یم دییتأ

 بحث 
و  یشناخت روانی نیب خودمحقزناشویی بر اساس  یزدگ دل ینیب شیپ باهدفپژوهش حاضر 

مراکز مشاوره شهر همدان انجام شد.  به کننده مراجعهیی روابط عاشقانه در افراد گرا کمال

ناشویی رابطه مثبت و ز یزدگ دلو  یشناخت روانی نیب خودمحقنتایج پژوهش داد که بین 

. ابدی یمدرآن افزایش  یزدگ دلی در افراد، نیب خودمحقیعنی با افزایش ؛ معنادار وجود دارد

( که نشان دادند بین باورهای غیرمنطقی 8938بابا خانی و رضایی ) یها افتهی با نتیجه حاصله

که نشان دادند  (8088ی تولسمز و میکولنر )ها افتهضرورت حمایت از دیگران؛ با ی ازجمله

ی کمپل و ها افتهافراطی در معرض مشکالت عاطفی قرار دارند، با ی ینیب خودمحق با افراد

بینی در رابطه عاطفی با کاهش  پژوهش خود نشان دادند که خودمحق ( در8000همکاران )

همسر رابطه دارد، به همسر، کاهش رفتارهای سازگارانه، کاهش احترام به  یبستگ دل

 .همخوانی دارد

ی یک ویژگی شخصیتی است که نیب خودمحقگفت  توان یم ها افتهدر تبیین این ی

ی فردی و تجربیات ها تالششامل رویکردهای شناختی مشخصی به روابط اجتماعی، 

ی از نتایج و رفتارهای منفی مانند پرخاشگری ا گستردهزندگی است. این ویژگی با طیف 

افرادی هستند که گمان  نیب خودمحق(. افراد 8081، 8اکسالین اه است )گرابز ومفرط همر

حاضرند به دیگران صدمه بزنند و از افراد  ها آن، دارند حقبیشتر از دیگران  کنند یم

افراد محق در  (.8087، 8ترلیوک کنند تا نیازهایشان برآروده سازند )کندل و سوءاستفاده

باید توسط همسرشان  شانیها خواستهزوهایشان، نیازها و که آر کنند یمروابط احساس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Grubbs, J. B., & Exline, J. J 

2. Candel, O., & Turliuc, M.N. 
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از  آنچهبا  کنند یمصورت بگیرد. همسران محق آنچه را که از همسرشان دریافت 

در این مقایسه برآورده  ها آنو اگر نتایج انتظارات  کنند یمهمسرشان انتظار دارند، مقایسه 

افراد انتظار دارند از همسر خود  آنچهنشود، از رابطه رضایت کمتری خواهند داشت زیرا 

و گاهی انتظارات باال از  گذارد یماز رابطه تأثیر  ها آندریافت نمایند بر ارزیابی و برداشت 

با توجه به اینکه  (.8080، 8و تولسمز باشد )لوی، ویلچنسکی دکنندهیناام تواند یمهمسر 

یک پدیده  عنوان به ظاراتانتظارات در زندگی زناشویی نقش مهمی دارند و تحریف در انت

پریشانی زناشویی گردد )باقری، سپاه منصور، حسنی و امامی پور،  موجب تواند یمشناختی 

( در پژوهش خود نشان دادند که همسرانی که 8931علی بکیان و عباسی ) ( و8931

 رند،قرار دا یزدگ دلناامید شدن و  درخطردارند،  شان رابطهانتظارات بسیار باالیی در مورد 

روابط  تواند یمباورهای غیرمنطقی  واسطه به ینیب خودمحقنتیجه گرفت  توان یمبنابراین 

 زوجین را تخت تأثیر قرار دهد.

 یزدگ دلیی روابط عاشقانه و گرا کمالبین  از نتایج دیگر پژوهش رابطه مثبت

 یزدگ دلی نیب شیپمثبت توانایی  صورت بهیی روابط عاشقانه گرا کمالزناشویی است و 

( که نشان 8081با نتایج پژوهش تراب و همکاران ) آمده دست بهزناشویی را دارد. نتیجه 

پژوهش  وجود دارد؛ با رضایت از رابطه، ارتباط منفی ییگرا کمالداد بین ابعاد میان فردی 

ی اسناد ناسازگارانه رابطه بین کمال ها سبک ( که نشان داد8087فورمن و همکاران )

( نشان 8089) ایگان و همکاران یها افته؛ یکند یمش در زوجین را میانجی گرایی و بخش

( نشان داد 8088استوبر ) یها افته؛ یگذارد یمبر سازگاری زوجی اثر  ییگرا کمالداد 

 ، همخوانی دارد.دهد یمقرار  فشار تحتگرایی زناشویی، شرایط زندگی زوجین را  کمال

ی زندگی، ها جنبهبر همه  تواند یمیی گرا الکمگفت  توان یمدر مطالعه این یافته 

از روابط صمیمانه  انیگرا کمال (.8088)استوبر،  اثر بگذاردروابط صمیمی زوجین  ازجمله

ی، شرم و ریپذ بیآس منجر بهاز افشای خود برای دیگران که  ها آنزیرا  کنند یماجتناب 

یک رویداد ارتباطی که " نوانع بهصمیمت را  که یدرحال، بیم دارند. شود یمطرد  تیدرنها
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 یخود افشاگراست.  شده فیتعر " یارتباطمتکی بر خود افشاگری در پاسخ به همدلی 

ی را در افراد افزایش دهد، اما برای رسیدن به صمیمت، افراد باید ریپذ بیآسممکن است 

 یریپذ بیآسخود را به فرد دیگری نشان دهند. کسانی که از  یریپذ بیآسلزوماً خطر 

ممکن است در روابط  ها آن جهیدرنتو  ، احتماالً نسبت به صمیمیت نیز ترس دارندترسند یم

مشکالت بیشتری داشته باشند. بسیاری از نویسندگان معتقدند که ترس از صمیمت عامل 

 کنند یمناسازگار اصوالً آن را تجربه  انیگرا کمالمرکزی مشکالت در روابط است که 

در روابط خویش اغلب دیگران را مقصر  گرا کمالافراد  (.8000)مارتین و اشبای، 

 ازحد شیب، نسبت به نیازهای دیگران حساس نیستند، تمایل به سرزنش دارند، دانند یم

 کنند یماز سبک اسنادهای ناسازگارانه در روابط صمیمی استفاده  و مضطرب هستند

از  .دهند یمت را کاهش صمیم ینوع به( که همه این موارد 8087)فورمن و همکاران، 

طرف دیگر، صمیمیت مداوم، یکی از منابع آفرینش یک ازدواج پایدار است. به همین 

دلیل زمانی که صمیمت در رابطه وجود ندارد، شوق و توانایی حل مسئله، غلبه بر موانع و 

ن آ تبع بهو  گردند یمدچار فرسایش  سرعت بهو تردیدها  ها ترسپافشاری برای مقابله با 

 (.8931)عزیزی و فاتحی زاده،  گردند یمموجب فرسایش رابطه 

ی استثماری و نیب خودمحقبه رابطه مثبت و معنادار بین  توان یمی دیگر ها افتهاز ی

یی روابط عاشقانه اشاره کرد. نتیجه این یافته با گرا کمالی غیراستثماری و نیب خودمحق

( که نشان دادند بین خودشیفتگی بیمارگونه 8931ی غالمی و همکاران )ها افتهی با یها افتهی

( نشان دادند 8938ی مجرب و خدابخشی کوالیی )ها افته؛ یرابطه وجود دارد ییگرا کمالو 

( 8088ی نیلز و همکاران )ها افتهرابطه وجود دارد؛ ی ییگرا کمالبین خودشیفتگی و 

ظارات باال از دیگران را معطوف به دیگری را با انت ییگرا کمالخودمحق بینی رابطه بین 

 ، مطابقت دارد.کند یممیانجی 

ی یک از عالئم بارز خودشیفتگی است. نیب خودمحقگفت  توان یمدر تبیین این یافته 

احساس خاص بودن را دارند، همچنین معتقدند که مستحق یک  تنها نه افراد خودشیفته

ه این باور را دارد که باید هستند. یک خودشیفت زیانگ شگفتی ها تیموفقو  دئالیاآینده 
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، 8رادواناست ) ها نیبهتربهترین چیزها را به دست بیاورد زیرا که معتقد است شایسته 

نامناسب در  یفرد نیبی را برای انتظارات ا نهیزمی ممکن است نیب خودمحقویژگی  (.8087

که گمان  افرادی هستند نیب خودمحق(. افراد 8081اکسالین،  افراد ایجاد کند )گرابز و

حاضرند به دیگران صدمه بزنند و از افراد  ها آن، دارند حقبیشتر از دیگران  کنند یم

 از طرفی هم (.8087، 98 8ترلیوک کنند تا نیازهایشان برآورده سازند )کندل و سوءاستفاده

یی عاشقانه دیگرمحور )معطوف به همسر(، فرد انتظارات و توقعات زیاد گرا کمالدر مورد 

 در مخصوصاً انیگرا کمال(. 8088ابل انعطافی از همسر خود دارد )مت و الفوتیان،و غیرق

 به نسبت و کنند یم سرزنش را دیگران اغلب به دیگری به معطوف ییگرا مؤلفه کمال

 و فورمن) دارند باالیی انتظارات دیگران از و هستند تفاوت یب دیگران نیازهای وها  احساس

یی روابط گرا کمالی و نیب خودمحقدو ویژگی  که نیاجه به پس با تو (.8089 همکاران،

که شخص  شوند یمانتظارات باال از دیگران هستند و هر دو ویژگی باعث  ساز نهیزمعاشقانه 

 رسد یمکنند، به نظر  سوءاستفاده ها آنباشند و حتی گاهی از  تفاوت یبنسبت به دیگران 

ی داشته باشند.با یکدیگر همپوشان توانند یماین دو متغیر 

ی نیب خودمحقیی روابط عاشقانه بیشتر از گرا کمالگفت  توان یمدر آخر 
زناشویی را داشته است.  یزدگ دلی و تبیین نیب شیپمعناداری توانایی  طور به یشناخت روان

( 8088(، استوبر )8089(، ایگان و همکاران )8081ی تراب و همکاران )ها افتهی با یافته این
 ارد.همخوانی د

افراد  یها یکی از مشخصه به این نکته اشاره کرد توان یم ینیب شیدر مورد تبیین این پ
در  ییگرا ، کمالباشد یبینانه م عمعیارهای شخصی باال و غیرواقگرا گرایش به وضع  کمال

 سرزنش کردنمانند طعنه زدن،  زیآم تعارض یا با راهبردهای مقابله تواند یروابط زناشویی م
در روابط نزدیک بوده و باعث کاهش  بار انیزگرفتن مرتبط باشد که از عوامل و خشم 

 ازآنجاکهگفت  توان یهمچنین م(. 8938)پوررحیمی و شاکر،  گردد یرضایت زناشویی م
گرا همواره به دنبال رسیدن به معیارها و استانداردهای شخصی هستند، کمتر  افراد کمال
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و در عـوض، هیجانات این دسته از  کنند یم را تجربه مبهنجار از هیجانـات سال یا گستره
و همین عامل باعث  کند یافراد تنها بین دو طیف هیجـانی احساس تسکین و وحشت تغییر م

آن، کمتر از روابط خود  تبع بهتا کمتر احساس رضایت از زندگی را تجربه کرده و  شود یم
شایع است، گهگاه  انیگرا در کمالخود که  دوشرطیق یبلذت ببرند. ناتوانی در پذیرش 

و ضعف در پذیرش دیگران  شود یو به ناتوانی در پذیرش سایرین منجر م افتهی گسترش
اجتماعی گردد )عباسی، درگاهی،  یها بروز مشکالتی در مهارت ساز نهیزم تواند یم

 (.8938رحمتی، محمدی و پیرانی، 

 یریگ جهینت
یی روابط عاشقانه و گرا کمالن داد که نتایج حاصل از این پژوهش نشا درمجموع
ی کنند و نیب شیپزناشویی را در افراد را  یزدگ دل توانند یم یشناخت روانی نیب خودمحق

زناشویی ناشی  یزدگ دلاز  تواند یمطالق  ازجملهریشه بسیاری از مشکالت زناشویی 
، بررسی شود. گذارد یمزناشویی اثر  یزدگ دلبنابراین باید عوامل مختلفی را که بر ؛ شود

 یزدگ دلبر  توانند یمی شخصیتی ها یژگیومانند تفکرات غیرمنطقی و  عوامل مختلفی
روابط  ییگرا کمالبینی و  ا توجه به اینکه دو متغیر خودمحقلذا ببگذارند.  ریتأثزناشویی 

 یموردبررسبر روابط زوجین کمتر  مؤثرعامل  عنوان بهعاشقانه و باورهای مرتبط با آن، 
در فرآیند مشاوره قبل از ازدواج، این  توانند یم، زوج درمانگران و مشاوران اند قرارگرفته

را در افراد ارزیابی کنند و به افراد در آستانه ازدواج بینش و آگاهی کافی را  ها یژگیو
افراد دارای  توانند یم یدرمان زوجو مشاوران در جلسات  بدهند. همچنین زوج درمانگران

ژگی شخصیتی را بررسی نمایند و باورهای مرتبط با چنین ویژگی شخصیتی را به چنین وی
 چالش بکشند.
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 منابع
 مالیر. دانشگاه علمی انتشارات .عمومی روانشناسی در پیشرفته مباحث(. 8930) .سعید آریاپوران،

یعی و )ترجمه الهام شفموفق ازدواج یراهنما (.8009) .آلن، آلبرت.،  هارپر، رابرت، سیآل

 انتشارات رسا.(. 8930علیرضا کاربخش،

(. مقایسه 8000) .امیری، رومینا ،آتش پور، حمید. ،رمضانی، محمد آرش. بازرگان، سمیه.،

اثربخشی بسته آموزشی ارتقاء روابط بین فردی بر اساس رویکرد هیجان مدار و مشاوره 

فرهنگ مشاوره و . فصلنامه زناشویی شناختی رفتاری بر دلبستگی و تعهد زناشویی
 .883-830 ،01، رواندرمانی

آموزش زوج  ریتأث(. 8931) .امامی پور، سوزان باقری، شیما.، سپاه منصور، مژگان.، حسنی، فریبا.،

. مجله درمانی هیجان محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی
 .83-88، 88 روان شناسی اجتماعی،

رفتاری  –(. تأثیر درمان شناختی 8931) .حضرتی، علیرضا علیزاده. مجید.،بهرامی، محمود.، شیخ 

در کاهش باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

 .81-08، 80 ،. فصل نامه دانش انتظامی البرزنیروی انتظامی تهران بزرگ

ایت زناشویی زوجین بر اساس باورهای پیش بینی رض(. 8938) .لیشاکر، عمریم.، پوررحیمی، 

 .88-80، 80 ،شناختی حقیقات روانت. غیرمنطقی و کمال گرایی و نوع سبک دلبستگی

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای ذهن آگاهی، (. 8008) .محمدقمری،  ، معصومه.،تیمورری

 ز مشاوره.بهزیستی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی زوجین مراجعه کننده به مراک
تا  801ص ، 01و پرورش، ی نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش ها شرفتیپمجله 

818. 

رابطه علی تمایزیافتگی، (. 8939) .سودانی، منصور ساداتی، احسان.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.،

. روانشناسی نوروزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی
 .88-11، 8، انوادهخ

 زناشویی دلزدگی در شکفتگی و شخصیت تاریک نقش(. 8938) قمرانی، امیر.  .،زهرا شفیعی،

 .77-30 ،83 ،جامعه و زن فصلنامه .زوجین
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(. 8938) .ذبیحپیرانی،   ریم.،محمدی، م محمدرضا.،رحمتی،  هریار.،درگاهی، ش سلم.،عباسی، م

 اجتماعی پرستاران. یها استرس زناشویی و مهارت بر ییگرا تأثیر اعتیاد به کار و کمال
 .18-71، 8 ،مجله سالمت و مراقبت

یک  صمیمیت و دلزدگی زناشویی، دو روی(. 8931فاتحی زاده، مریم السادات. ) عزیزی، آرمان.،
 .تهران: انتشارات ایران .سکه

دلزدگی زناشویی در  یا واسطهبرازش مدل نقش (. 8931افشاری نیا، کریم. ) علی بکیان، علیرضا.،

رابطه بین تمایزیافتگی خود، سبک تعارض و انتظارات زناشویی در پیش بینی سازگاری 

، 0 شناختی، ی روانها مدلو  ها روش. و مردان متأهل در شهر کرمانشاه زناشویی در زنان

888-801. 

 گرایش بینی پیش. (8931) .اوشیس پسند، طالع  اسحاق.، بوگر، رحیمیان فاطمه.، پور، غالمی

 و کاذب بینی بزرگ خود میانجی نقش: خانواده نظام بر مبتنی بیمارگونه خودشیفتگی

 .887-883 ،888 ،(دانشگاه نامه) مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله. گرایی کمال

 یدرمان زوج اثربخشی(. 8931) .نادر حاجلو، و ؛اکبر. عطادخت، نیلوفر.، میکائیلی، سکینه.، فتوحی،

 فصلنامه .تعارض دارای همسران در زناشویی دلزدگی و سازگاری بر فراهیجان بر یمبتن
 .08 -10 ،93 ،وخانواده زنان تربیتی–فرهنگی

رابطه خودشیفتگی و کمال گرایی با  (.8938) .و خدابخشی کوالیی، آناهیتا مجرب، مرجان.،

 .89-99، 9 ،مجله پیشگیری و سالمت .نگرش به تغذیه در مهمان داران زن هواپیما

 روابط و شخصیت های ویژگی رابطه .(8913) .صغری آمالزاده، زهر.، افتخار، فرخ.، نادری،

 در نو یها افتهی .اهواز مرد معتادان همسران در زناشویی دلزدگی با همسر صمیمی
 .18-71 ،88 ،(اجتماعی روانشناسی) روانشناسی

و تعارضات زناشویی با  روابط صمیمی با همسررابطه بین دلزدگی زناشویی، (. 8917) .نعیم، سامیه

آزاد  . دانشگاهی عمومیشناس روانکارشناسی ارشد  نامه انیپاخشونت علیه زنان شهر ایالم. 

 اسالمی واحد اهواز.

بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی (. 8910صباغیان، زهرا. )  نویدی، فاطمه.، ادیب راد، نسترن.،

در کارکنان ادرات آموزش و پرورش و پرستاران زناشویی با عوامل جو سازمانی 
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پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره و خانواده، دانشگاه بیمارستانهای شهر تهران. 

 شهید بهشتی.
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