
 

www.Kharazmi-Statistics.ir 

 

 

 

 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 و رسالهپایان نامه آموزش نگارش مقاله، 

 پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

 و ...

 

 برای خریداران پرسشنامه محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامهخوارزمی:   آماری و پژوهشیمرکز  خدمت ویژه

،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSپس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا 

 ارسال شودنموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان 

 www.Kharazmi-Statistics.irسایت        

         kh.stat@yahoo.comایمیل             

 

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx


 

www.Kharazmi-Statistics.ir 

                                                             ه نام خداب

 رضایتمندی زناشویی پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 سپاسگزارمامه از شما بسیار با سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

      من و همسرم کامالً یکدیگر را درک می کنیم. 1

      همسرم خلق و خوی مرا کامالً می شناسد و آنها را قبول دارد. 2

      رابطۀ بسیار خوبی با همسرم دارم . 3

      همسرم برخی از نیاز های مرا ارضاء نمی کند. 4

      مسرم ، متأسف نبوده ام.هحتی یک لحظه هم از رابطه با  5

      از صفات شخصیتی و عادتهای  شخصی همسرم راضی هستم. 6

      از نحوۀ ایفای مسئولیتهایمان در زندگی مشترک ، بسیار راضی هستم. 7

      )گفت و شنود( با همسرم خشنودم و احساس می کنم همسرم مرا درک می کند.از نحوۀ ارتباط  8

      از نحوۀ تصمیم گیری دربارۀ  اختالفاتمان و حل و فصل آنها بسیار راضی هستم.    9

      از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوۀ تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم. 11

      فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم.از نحوۀ گذراندن اوقات  11

      ازنحوۀ ابراز محبت و رابطۀ جنسیمان بسیار راضی هستم. 12

      از نحوۀ ایفای مسئولیتهایمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم. 13

 از رابطۀ مان با اقوام و آشنایان ناراضی هستم. 14
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 ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

      احساس خیلی خوبی دربارۀ نحوۀ انجام فرایض دینی و ارزشهای مذهبی مان دارم. 15

      همسرم خورده گیر یا غالباً بدبین است.  16

 گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم. 17
 

    

      گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است،نگران می شوم. 18

      از مشکالت ما ، عادت همسرم به سیگار کشیدن یا مشروب خوردن است.یکی  19

      در کارها نمی توانم روی همسرم حساب کنم. 21

      گاهی رفتار همسرم در حضور دیگران ، مرا آشفته می کند. 21

      گاهی همسرم بسیار یک دنده می شود. 22

      آید ،رنج می برم. از این که همسرم اغلب دیر به منزل می 23

      گاهی نمی دانم با تغییر حاالت همسرم چه بکنم. 24

      گاهی فکر می کنم همسرم بسیار زورگو است.  25

      در ابراز هر گونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم. 26

      کند.هنگامی که مشکلی داریم ، غالباً همسرم در جواب ، سکوت اختیار می  27

      گاهی همسرم با اظهار نظر های خود مرا تحقیر می کند. 28

      گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم. 29

 آرزو دارم همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد. 31
 

    

 گاهی باور کردن تمام حرفهای همسرم برایم دشوار است. 31
 

    

 احساسم را به همسرم نمی گویم چون قاعدتاً خودش می داند. .32
 

    

 از نحوۀ گفت و گو ، میان خودمان بسیار راضی هستم. .33
 

    

هیچ وقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گویم چون میی ترسیم عصیبانی     .34

  شود.
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 ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

 همسرم همیشه شنودۀ خوبی است . .35
 

    

 می آیم. وتاهمعموالً برای تمام کردن بحث و جدل ، من خیلی زود ک. 36
 

    

 نظر من و همسرم دربارۀ راه حل اختالفاتمان خیلی تفاوت دارد. .37
 

    

 هنگام بحث در مورد مشکالت ،احساس می کنم همسرم مرا درک می کند. .38
 

    

 هنگامی که مشکلی داریم ، می توانم آنچه را که موجب رنجشم شده است به همسرم بگویم. .39
 

    

 گاهی بر سر مسائل بی اهمیت یک بحث و جدل جدی داریم. .41
 

    

 حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم، هرکاری بکنم. .41
 

    

 است و راه حلی ندارد. گاهی احساس می کنم جر و بحث من و همسرم بی پایان .42
 

    

وقتی اختالف نظر داریم ، احساساتمان را صریحاً با هم در میان می گذاریم و تصمیم میی گییریم    .43

  که آن را چگونه حل کنیم.

    

 اغلب احساس می کنم که همسرم ، اختالفاتمان را جدی نمی گیرد. 44
 

    

 پایان می رسد که من باعث ایجاد تمام مشکالت بودم.بحث های ما غالبا با این احساس به  .45
 

    

 گاهی آرزو می کنم کاش همسرم در پول خرج کردن بیشتر دقت می کرد. 46
 

    

 در مورد نحوۀ خرج کردن پولمان ، همیشه توافق داریم. .47
 

    

 در حل و فصل امور مالی، مشکل داریم. .48
 

    

 میزان پس انداز می گیریم ، راضی هستم.از تصمیماتی که در مورد  .49
 

    

 من و همسرم از قرضهایمان با خبریم و در این مورد مشکلی نداریم. .51
 

    

 برای اینکه مخارج خانه دچار بی برنامگی نشود، آنها را یادداشت می کنیم. .51
 

    

 من و همسرم در مورد پول خرج کردن یکدیگر توافق نداریم. .52
 

    

 من و همسرم در مورد خریدهای ضروری توافق نداریم. .53
 

    

      یکی از ناراحتی های من این است که بدون اجازۀ همسرم نمی توانم پولی خرج کنم. .54



 

www.Kharazmi-Statistics.ir 

 ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

 درمورد اینکه کدام یک از ما مسئول پول خرج کردن باشد ، اختالف داریم. .55
 

    

 و همسرم در مورد برقراری ارتباط و آمد و رفت با دیگران توافق داریم. نم .56
 

    

 همسرم برای تجدید قوا و سرگرمی با من وقت و انرژی کافی دارد. .57
 

    

 برای یک شب تنها نبودن، حاضرم هرکاری بکنم. .58
 

    

 ،نگرانم. از این که همسرم، عالیق یا سرگرمی های کافی ندارد .59
 

    

 از مشارکت در مهمانی ها و رفت و آمدها به همراه همسرم ، احساس راحتی می کنم. .61
 

    

 از مکان و نحوۀ گذران تعطیالت با خانواده ام ، همیشه راضی هستم. .61
 

    

 در سفرها و تعطیالتمان به من خوش می گذرد. .62
 

    

 اوقات فراغتمان به قدر کافی با هم نیستیم ، ناراحتم.همسرم در و  از این که من  .63
 

    

 به ندرت بدون همسرم ، به من خوش می گذرد. .64
 

    

 با همسرم در مورد سرگرمیهای مشترک یا جداگانه توافق داریم. .65
 

    

 از میزان محبتی که همسرم به من دارد ، کامال راضی هستم. .66
 

    

 رابطۀ جنسی خود را ، جالب و و لذت بخش نگه داریم. ما سعی می کنیم .67
 

    

 می ترسم از لحاظ جنسی برای همسرم جالب نباشم. 68
 

    

 گفتگو با همسرم در مورد مسائل جنسی برایم آسان و راحت است. .69
 

    

 کند.گاهی نگرانم که مبادا همسرم ، دربارۀ ارتباط جنسی خارج از رابطۀ زناشویی فکر  .71
 

    

 رابطۀ جنسی ما ، برایم ارضاء کننده و رضایت بخش است. .71
 

    

از نشان دادن محبت به همسرم اکراه دارم، چون غالباً به عنوان تمایل به رابطۀ جنسی، سوء تعبیر  .72

  می شود.

    

      گاهی از این که عالقۀ جنسی همسرم مانند من  نیست ، نگران هستم. .73

      از تصمیماتی که دربارۀ تنظیم خانواده یا تعداد فرزندان می گیریم ، راضی هستم. .74
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 ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

 گاهی رابطۀ جنسی من و همسرم رضایت بخش نیست. .75
 

    

 در خانوادۀ ما ، پدر به قدر کافی وقت صرف فرزندان می کند. .76
 

    

 مشارکت در مسئولیتهای مربوط به بزرگ کردن فرزندانمان راضی هستم.از نحوۀ  .77
 

    

 در مورد نحوۀ ادب کردن فرزندانمان با هم توافق داریم. .78
 

    

 بچه هایمان یکی از منابع عمدۀ مشکالت، در رابطۀ ما هستند. .79
 

    

 درمورد تعداد مطلوب فرزندان توافق داریم. .81
 

    

 همسرم به بچه ها بیش از رابطۀ زناشویی اهمیت می دهد، و این مرا ناراحت می کند. ظاهراً .81
 

    

 داشتن فرزند ، من و همسرم را به هم نزدیکتر کرده است. .82
 

    

 من و همسرم در مورد تربیت مذهبی فرزندانمان ، توافق داریم. .83
 

    

 هم درد و دل کنیم. بچه ها مانع از آن هستند که من و همسرم با .84
 

    

 یکی از مشکالت ما ، توافق برسر این است که چقدر باید برای بچه ها مایع بگذاریم. .85
 

    

 بعضی از دوستان یا اقوام کارهایی می کنند که باعث تیرگی رابطۀ زناشویی ما می شود. .86
 

    

 است. مدت زمانی که با اقوام و دوستانمان صرف می کنیم، کافی .87
 

    

 فکر می کنم همسرم بیش از حد با خانوادۀ خود رابطه دارد و یا این که بیش از حد تحت تاثیر آنهاست. .88
 

    

 از صرف وقت با بعضی از خویشاوندان یا اقوام همسرم ، لذت نمی برم. 89
 

    

 همسرم تمام دوستان مرا دوست دارد. .91
 

    

 اندازه وقتش را با دوستانش می گذراند.گاهی همسرم، بیش از  .91
 

    

 احساس می کنم والدین ما ، بیش از حد از ما انتظار توجه یا کمک دارند. .92
 

    

 احساس می کنم والدین ما مشکالتی را در زندگی مشترک ما ایجاد می کنند. .93
 

    

      می برم.من واقعاً از گذراندن اوقات با تمام دوستان همسرم ، لذت  .94

      از این که همسرم اوقاتی را با دوستان جنس مخالف صرف کند ، آزرده می شوم. .95
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«نمی دانم خیلی کم هیچ وقت سوال ردیف  همیشه اغلب اوقات 

      به عقیدۀ من، جای زن قطعاً در خانه است. .96

      هردو شاغل باشند،شوهر باید به اندازۀ زن کارهای خانه را انجام دهد. داگر زن و مر .97

      در خانوادۀ ما ، زن نباید خارج از منزل کار کند  مگر ضرورت مالی ایجاب کند. .98

در زندگی مشترک ما ، زن باید میل بیشتری به دنباله روی از خواسته های شوهر داشته  .99

 باشد.

     

      اگر زن خارج از خانه کار می کند ، باز هم باید مسئول ادارۀ خانه باشد. حتی 111

      در زندگی ما شوهر رهبر خانواده است.  111

      به نظر ما شغل شوهر همیشه مهمتر از شغل زن است. 112

      اگر بچه های کوچک در خانواده باشند، زن نباید بیرون از خانه کار کند. 113

      در خانوادۀ ما، شوهر باید اکثر تصمیمات مهم را بگیرد. 114

      زن باید در مورد تصمیمات مهم ، قضاوتهای شوهر را پذیرفته و به آنها اعتماد داشته باشد. 115

      داشتن ایمان کامل به بعضی از تعالیم مذهبی برای من دشوار است. 116

      مسائل مذهبی مثل من فکر کند.معتقدم که همسرم باید در  117

      در میان گذاشتن ارزشهای مذهبی ، به رابطۀ ما کمک می کند. 118

      خش مهمی از توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم، به خاطر اعتقادات مذهبی است.ب 119

      من و همسرم در مورد نحوۀ عمل به اعتقادات مذهبی مان اختالف داریم. 111

      عبادت کردن همراه همسرم برای من مهم است. 111

      شرکت در فعالیت های مشترک مذهبی ، بخشی از برنامۀ زندگی ما است .  112

      احساس می کنم با دوست داشتن همسرم ، بهتر می توانم عشق به خدا را درک کنم. 113

      اختالف داریم.من و همسرم درمورد بعضی از تعالیم مذهبی . 114

بی مان ، احساس نزدیکی بیشتری می کنیم.همن و همسرم به خاطر عقاید مذ 115       
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 توضیحات پرسشنامه
 

 پرسشنامۀ رضایتمندی زناشوییعنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 111تعداد سئواالت: 

                دارد  ن:سوال معکوس

 ،میدیریت میالی  ، حیل تعیار    ،ارتبیاط ،  مسیایل شخصییتی  ، رضایت زناشویی، : تحریف آرمانی .بعد: دهچهار)بعد یا مولفه: دارد 

 (، جهت گیری مذهبی، نقشهای مساوات طلبی، خانواده و دوستان، فرزندان و فرزند پروری،  رابطۀ جنسی،  فعالیتهای اوقات فراغت

 گزینه ای 1لیکرت  یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 خیلی زیاد زیاد در حد متوسط کم خیلی کم پاسخ ها

 کد یا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا 

1 1 2 3 4 

 
 پرسشنامۀ رضایتمندی زناشوییتقسیم بندی سواالت << 

   111 الی 1سواالت  : سوال استاندارد111شامل  :)پرسشنامۀ رضایتمندی زناشویی(مولفه های متغیر 

 51تا  66 سوال:  11شامل  رابطۀ جنسی 1تا  1 سوال: 1شامل  تحریف آرمانی

 51تا  56 سوال:  11شامل  فرزندان و فرزند پروری 11تا  6 سوال:  11شامل  رضایت زناشویی

 51تا  56 سوال:  11شامل  خانواده و دوستان 51تا  16 سوال:  11شامل  مسایل شخصیتی

 111تا  56 سوال:  11شامل  نقشهای مساوات طلبی 51تا  56 سوال:  11شامل  ارتباط

 111تا  116 سوال:  11شامل  جهت گیری مذهبی 51تا  56 سوال:  11شامل  حل تعارض

    11تا  51 سوال:  11شامل  مدیریت مالی

فعالیتهاااای او اااات  

 فراغت

    61تا  16 سوال:  11شامل 
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 پرسشنامۀ انریچ

 )پرسشنامۀ رضایتمندی زناشویی(1تقویت رابطه، ارتباط و خوشنودیپربار سازی و 

 2دیوید اچ.اولسون، دیوید جی. فورنیر،و جوئن ام.درانکمنتهیه کنندگان: 

سوالی است.این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه  125سوالی ، و فرم دیگر از آن  115یک ابزار « پرسشنامۀ انریچ»

رابطۀ زناشویی بیه کیار میی رود. همچنیین از ایین       3زمینه های قوت و پرباری های بالقوه مشکل زا یا شناسایی

پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.به عیالوه، ایین   

قرار گرفته پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده 

 است.

سوالی و سایر مقیاس ها هیر کیدام    5خرده مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن  14از « پرسشنامۀ انریچ»

( ، رضیایت  5تیا   1) سیواالت   4سوال دارد. خرده مقیاسهای این پرسشنامه از این قرار است : تحریف آرمیانی  11

( ، حیل  35تیا   26)سیوالهای   7( ، ارتبیاط  25تیا   16ی )سوالها6 ( مسایل شخصیتی15تا  6) سواالت  5زناشویی

 56)سیوالهای   11( ، فعالیتهای اوقات فراغت55تا  45) سوالهای  9( ، مدیریت مالی 45تا  36)سوالهای  8تعار  

 (، رابطۀ جنسی65تا 
( ، خیانواده و  85تیا   76)سیوالهای   12( ، فرزنیدان و فرزنید پیروری   75تیا   66) سوالهای 11

  15( و جهیت گییری میذهبی   115تیا   96)سیوالهای   14( ، نقشهای مساوات طلبیی 95تا  86)سوالهای  13دوستان

تمایل آزمودنی را برای پاسخ متعارف به سواالت می « تحریف آرمانی»(. مقیاس اول یعنی 115تا  116)سوالهای 

را  17و تطیابق پیذیری  16 سوالی این پرسشنامه دو مقیاس دیگر ،یعنی هم بستگی زوجها 125سنجد.به عالوه فرم 

 نیز می سنجد.

                                              
1
 . ENRICH: Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness 

2
 . David H.Olson, David G.Fournier and Joan M.Druckman 

3
 . Enrichment 

4
 . Idealistic distortion 

5
 . Marital satisfaction 

6
 . personality issues 

7
 . Communication 

8
 . Conflict resolution 

9
 . Financial management 

10
 . Leisure activities 

11
 . Sexual Relationship 

12 . Children and parenting 

13 . Family and friends 

14 . Equalitarian roles 

15 . Religious orientation 

16 . Couples cohesion 

17 . Adaptability 
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 هنجارها

( روی 1993از جملۀالوی و السیون )  .در پژوهشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است« پرسشنامۀ انریچ»

زن و شیوهر در فاصیلۀ    6267وپژوهش دیگری روی گیروه نمونیه ای متشیکل از     18نفری 8385یک گروه نمونۀ 

 6942زوج دیگر هم اضافه شد که جمعاً بالغ بیر   675اجرا شد . به این تعداد  1984تا ژوئن  1983زمانی ژانویه 

 18سال )بین  32ساله ( و متوسط سن زنها  68تا  18سال )بین  33. متوسط سن این آزمودنی ها 19زوج گردید

م داشیتند و  % دیپل19% مدتی دانشگاه رفته بودند، 33% آنان فارغ التحصیل دانشگاه بودند ، 45ساله(بود.  65تا 

فرزند داشیتند ، و   2/9سال بود و بطور متوسط  7/9% دبیرستان را تمام نکرده بودند. متوسط مدت ازدواج آنها 3

 % از آنها در اولین ازدواج خود بودند. 78

 اعتبار

( برای خرده مقیاسیهای تحرییف   1989در گزارش اولسون ، فورنیر و دراکمن)« پرسشنامۀ انریچ» یضرایب آلفا 

، حل تعار  ، مدیریت مالی ، فعالیتهیای اوقیات فراغیت     آرمانی ، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی ، ارتباط 

 به ترتیب از این قرار است: ،رابطۀ جنسی ، فرزندان و فرزند پروری ، خانواده و دوستان ، نقشهای مساوات طلبی

9/1  ،81/1  ،73/1  ،68/1  ،75/1 ،74/1  ،76/1  ،48/1  ،77/1 ،72/1  ،71/1 . 

 86/1) برای نقشهای مساوات طلبی( تا  68/1ضرایب آلفای خرده مقیاسهای انریچ در چندین تحقیق متفاوت از 

)  77/1هفتیه بیین    4زمایی پرسشنامه در فاصلۀ بوده است. اعتبار بازآ 79/1) برای رضایت زناشویی( با میانگین 

 بوده است. 86/1) برای روابط جنسی و تحریف آرمانی ( با میانگین  92/1برای فعالیت های اوقات فراقت ( تا 

 937/1هفته( برای گروه مردان  1در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش باز آزمایی ) به فاصلۀ 

در همیین پیژوهش بیرای خیرده      ببه دست آمد. این ضرای 94/1برای گروه مردان و زنان  و 944/1، برای زنان 

، حل تعار  ، مدیریت میالی ، فعالیتهیای    آرمانی ، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی ، ارتباط  مقیاس تحریف

لبی و جهت گیری ط مساوات اوقات فراغت ،رابطۀ جنسی ، فرزندان و فرزند پروری ، خانواده و دوستان ، نقشهای

 مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از این قرار است:

                                              
18 . Lavee, Y.and Olson, D.H.(1993). Seven types of marriage: Empirical typology based on ENRICH. Journal of 

Marital and family therapy,19(4), 325_340. 

19 . Olson, D.H. and Fowers, b.J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. The 

Family journal. 1 (3), 196_207 
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. ضریب آلفای فرم  73/1و  62/1،  69/1،  87/1،  69/1،  63/1،  81/1،   76/1،   76/1،   76/1،  85/1،  72/1

بیه دسیت    95/1 21سوالی پژوهش سیلیمانیان  47و در فرم  92/1 21سوالی پرسشنامه در پژوهش میرخشتی 48

 مده است.آ

 روایی

و بیا مقیاسیهای رضیایت     61/1تا  41/1با مقیاسهای رضایت خانوادگی از « پرسشنامۀ انریچ»ضرایب همبستگی 

زوجهای « پرسشنامۀ انریچ»آن است. کلیه خرده مقیاسهای  22است که نشانۀ روایی سازه 41/1تا  32/1زندگی از 

خیوبی برخیوردار    23که این پرسشینامه از رواییی میالک    راضی و ناراضی را متمایز می کنند و این نشان می دهد

 است.

 نمره گذاری

گزینیه منظیور شیده اسیت.      5سوالی اجرا شده در ایران، برای هر یک از سوالهای این پرسشینامه   115در فرم  

تا  96؛ بجز سوالهای « خیلی کم»و « کم»، « در حد متوسط»، « زیاد»، « خیلی زیاد» گزینۀ سوالها عبارتند از 

اختیار شده « هیچ وقت»و « خیلی کم»، « نمی دانم»، « اغلب اوقات»، « همیشه»که برای آنها گزینه های  115

است.  461بابرابراست.لذا حد اکثر نمرۀ آزمودنی در این پرسشنامه  1،1،2،3،4است. نمره گذاری سوالها بصورت 

نمره باالتر نشانۀ رضایتمندی بیشتر زناشویی است . پاسخنامه بصورت یک برگه جدا در اختیار آزمودنی ها قیرار  

 . 24می گیرد

 "دارد. ی انون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یشار براحق انت"

____________________________________------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------------ ------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- - 

  پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی طراحی، گردآوری، ترجمه و 

 در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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به راهنمایی دکتر باقر ثنائی . پایانامه کارشناسی ( بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سالمت روان. 1375. میر خشتی، ف. )1

 گروه مشاوره،اسالمی ، واحد رودهن ،انشگاه آزاد ارشد چاپ نشده. د
 

پایانامه کارشناسی ارشد چاپ (. بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. 1373. سلیمانیان،ع.ا. )2

 نشده ، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

 
22

 . Construct validity 
23

 . Critrrion Validitty 

پایانامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. به . (. بررسی تاثیر آموزش ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سالمت روانی. 1376. مهدویان، ف.)5

 راهنمایی دکتر باقر ثنائی . تهران: انستیتو روانپزشکی تهران.
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