
 چکیده
رضایت زناشویی افراد بخش مهمی از روابط زوجین را تحت ثاثیر قرار می دهد درحالی که خود رضایت زناشویی میی توانید   

وابسته به متغیرهای چندی مانند اعتقادات و گرایشات مذهبی و احساس بخشودگی زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین 

از نیو    یفیوصی متاهل بود. روش پژوهش حاضیر ت  دانشجویان اشوییزن رضایت با بخشودگی و مذهبی هایگیریجهت رابطه

 مسیا  ین در رشیت  واحد یاسالم آزاد دانشگاه متاهلزن  انیدانشجو یتمام شامل حاضر پژوهش آماری  بود. جامعه یهمبستگ

رس و بیا توجیه بیه    گیری در دسیت از این بین با استفاده از روش نمونه. بودند نفر 6011 تعداد به 6971-79 یلیتحص سا  دوم

، (6787) چینیر یا ییزناشیو  تیرضیا هیای  نفر به عنوان نمونه انتخیا  و پرسشینامه   681شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 

های به را تکمیل کردند. داده (6987) همکاران و زاده احتشام فردی بین و بخشودگی (6711) آلپورت مذهبی هایگیری جهت

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  دست آمده با استفاده از ضریب

 درونی،  مذهبی گیری جهت بین و منفی رابطه زناشویی رضایت با بیرونی مذهبی گیری جهت بین های پژوهش نشان داد،یافته

 و مثبیت  رابطه متاهل دانشجویان زناشویی رضایت با بینانه واقع درک و رنجش کنتر  هایمقیاس خرده و بخشودگی کل نمره

 رضیایت  بیا  جیویی بخشیودگی   انتقیام  کنتیر   و مجیدد  ارتبیا   مقیاس خرده بین که حالی در. (P<16/1) دارد وجود معنادار

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشیان داد کیه متغیرهیای    (. P>11/1) نشد مشاهده معناداری رابطه متاهل دانشجویان زناشویی

 رضیایت  درصید تغیییرات   98مثبیت و در مجمیو     صیورت  بیه  بینانیه  واقع درک رنجش، کنتر  درونی، مذهبی گیری تجه

983/1R)کنند  می بینی پیش را متاهل دانشجویان زناشویی
توان نتیجه گرفت جهت گیری هیای میذهبی   . بر این اساس می(=2

 پیش بینی آن هستند.  و بخشودگی با رضایت زناشویی رابطه داشته و تاحدودی قادر به
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