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 چکيده

گرایی در روال زندگی آدمی خصوصاً زنان بر کسی پوشیده  گیری مذهبی و کمال نقش جهت  مقدمه: 

نیست. سازگاری زناشویی نیز موضوعی است که در حال حاضر به صورت جدی در زندگی مشترک  

شناسان قرار گرفته  شناسان و روان افراد و خصوصاً در جامعه رو به رشد ایران، در کانون توجه جامعه 

گرایی با سازگاری زناشویی در زنان گیری مذهبی و کمال ف این مطالعه بررسی رابطه جهت است. هد 

 بود.  

همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل زنان شهر قم  این مطالعه به روش توصیفی ـ    شناسی:روش 

گیری شامل  اندازه نفر، شرکت کردند. ابزار    277که به صورت داوطلب و به صورت در دسترس با نمونه  

پرسش  استاندارد »جهت سه  مذهبی«، »کمال نامه  و  گیری  روایی  با  زناشویی«،  و »سازگاری  گرایی« 

 پایایی مطلوب بود. 

ی،  مذهبی  ریگجهت یی وجود دارد. بین  زناشوی  سازگاریی و  کمالگرای با  مذهبی  ریگجهت بین    ها:یافته  

ی  مذهب  یریگجهت همبستگی چندگانه وجود داشته و    90/0  یی به میزانزناشوی  سازگار یی و  کمالگرا

میزان  گرا  کمالو   به  قادرند  مقیاس    81یی  تغییرات  از  کنند.  زناشوی  سازگار درصد  تبیین  را  یی 

درصد مقیاس سازگاری زناشویی    12گیری مذهبی قادرند بیش از  درصد و جهت   85گرایی بیش از  کمال 

 بینی کنند.  را پیش 

بینی کننده مناسبی برای  گرایی، پیش گیری مذهبی و کمال این مطالعه نشان داد جهت   گیری:نتیجه

بینی سازگاری زناشویی بیشتر از مقیاس  یی در پیشگراسازگاری زنان بوده و البته اثر مقیاس کمال 

ریزی آموزش خانواده و آموزش سازگاری زناشویی  در زنان گیری مذهبی است. بنابراین در برنامه جهت 

 گرایی، توجه شود. های مذهبی و کمال باید به گرایش 

 گرایی، سازگاری زناشویی، زنان شهر قم. گیری مذهبی، کمالجهت واژگان کليدی:
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 بفرویی  فاطمه برزگر 

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مشاور و مدرس دانشگاه

 

  نویسنده مسئول:نام 

 بفرویی فاطمه برزگر

 گرایی با سازگاری زناشویی در زنانگيری مذهبی و کمالرابطه جهت 
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 مقدمه 
 ای تاریخچه  مذهب ؛  گذاردنمی  بیشتر  دهه  چند  روانشناسی  علم  از  کلی  طور  به  و   درمانیروان   خدمات  و  مشاوره   از  که  حالی  در

  اندازچشم  یك  در  روانشناسی  به  مربوط علومی  از  که  طب  و  فلسفه  چون  علومی  از  ،مذهب قدمت واقع  در. دارد  بشر  تاریخ قدمت  به

  است   مذهب  اساسی  محورهای  از  سازگاری  و  محبت  عشق،  دوستی،  نوع  قبیل  از  مفاهیمی  زیرا.  است  امری  مذهبی  دیدگاه  یا

 ی ریگشکل  یابتدا  همان  از  مذهب،  به  ی کل  یهانظام  یبرخ  سطح   در  روانشناسان  نانهیبدب  نگاه   رغم  به.  (1998  تورن،  و   میرفس)

  هده  از.  است  بوده  ریمتغ  دو نیب  مثبت  رابطه  انگریب  اغلب  ،یروان  سالمات  با   مذهب  هرابط   هنیزم  در  قاتیتحق  ،یکاربرد  یروانشناس

  دعا»  و  نماز  ریتأث  به  توانیم  جمله  از  بودند  یروانشناخت  االم  بهبود  در  یمذهب  مداخالت  ریتأث  انگریب  قاتیتحق  یالدیم  50

  واجد  را  ر یتأث  ن یا  بعد   یهاسال  در   قاتیتحق  مرور.  ( 1386  ،ی بزرگجان)  کرد  اشاره  یروانشناخت  اختالالت  کنترل  بر  «یگردرمان

 ی امداخله  یهاوهیش  و  فنون  از  یروان  بهداشت  یهاحرفه   نیمتخصص  ی نسب  یناکام   دنبال   به  90  هده  از.  کندیم  شتریب  یبرجستگ

  روزافزون   مذهب  به  یآوریرو  بود،  روان  سالمت  بر  مذهب  مثبت  ریتأث  انگریب  که  آنها  جینتا  و  متعدد  قاتیتحق  دنبال  به  و  مرسوم

  ها انسان  چه  هر  که  افتندیدر  ؛بود  شده  انجام  یآزمودن  نفر  28085  یرو  که  ی غرب  کشور  19  در  ی فرهنگ  نیب  یامطالعه  در.  دیگرد

  یبرخ  زین  یرانیا  جامعه  در.  (1386  ،یبزرگ  جان)  است  کمتر  یخودکش  به  آنها  شیگرا  درجه  دارند   مذهب  به  یشتریب  یبندیپا

  درسازگاری زناشویی    که  است  شده  مشخص  جمله  از.  اندداده  قرار  یبررس  مورد  یروانشناخت  یهامؤلفه  با  را  مذهب  رابطه  قاتیتحق

 زاده   نیخوان)  است  ی رونیب  یمذهب   یریگجهت   یدارا   انیدانشجو  از  شبی  ، هستند  ی درون  ی مذهب  یریگجهت  یدارا  که  یانیدانشجو

  یمنف ریتأث انگریب مطالعات یبرخ چرا نکهیا و یروان سالمت بر مذهب ریتأث زمیمکان هنیزم در ترقیدق مطالعه. (1384 همکاران، و

  راستا  نیا  در   .دهد   قرار  مطالعه  مورد  را  مذهب  انواع  ریتأث  تا  داشت  آن  بر  را  پژوهشگران  ،است  یجسمان   ای   یروان   سالمت  بر  مذهب 

 (. 1968)آلپورت،  کندیم اشاره ی مذهب  یریگجهت  نوع به آلپورت

  است  ی ابیمعنا  و   معنا  ی نوع   گرید   یسو  از  و  دارد  یابزار  یی معنا  افراد  یبرا  سو   كی  از  که   است  ی فیط  مذهب آلپورت،    نظر  از

 گر ید  به  و  داشته  یزشیانگ  جنبه   فرد  یبرا  خود  یخود  به  یدرون   مذهب.  دارد  یدرون  ارزش  و  است  یزندگ  یاصل  زهیانگ  خود  که

  ی باورها  یبرخ  ایآ  که  سؤال  نیا  به  توانیم  اکنون  که  داردیم  اظهار   آلپورت  آنگاه  یبندمیتقس  نیا  به  توجه  با.  ندارد  یازین  هامحرک

  ی درون  مذهب  از  کمتر  یرونیب  مذهب  که  است  نیا  او  فرض.  داد  پاسخ  هستند؟  هامحرک   گرید  از  تررانه یشگیپ   و  تردرمانگرانه  یمذهب

  مراسم  و هاجشن  یبرا  ، یفرهنگ صرفاً  ،ی فاتیتشر  آور،مالل یعادت  مذهب   ، مردم  از  یاریبس  یبرا.  دارد  رانهیشگیپ  و  درمانگرانه  هجنب

  در  مقام ی، مذهب،  برخ  یبرا.  ردیگیم  قرار  استفاده  مورد  لیقب  نیا  از  ی مسائل  و  یشخص  و   یخانوادگ  آرامش  یبرا  که  بوده  یسنت

  فائق  دوستانشان  برتوان  می  آن  لهیوس  بهبرده که    شیپ   به  را  آنها   ج ینتا  و   اهداف  و  کرده  تیتقو  را  آنها   نفس  به  اعتماد   وشته  دا  یپ 

توان  به همراه دارد. بنابراین بر اساس گزارش برخی تحقیقات می  یقدرتبوده و    گرانیددر افراد دیگر، مذهب، نوعی نفوذ در  .  ندیآ

توانند در برخی امور و مسائل دخالت داشته باشند. در این  گیری مذهبی خود منبعی که افراد به واسطه آن میگفت که جهت

گرایی آنان و سازگاری زناشویی آنان در زندگی خانوادگی، رابطه گیری مذهبی در افراد با کمالمطالعه، فرض شده است که جهت 

 دارد.

 

 مبانی نظری و پيشينه
  اعتقادات. باشد  کننده کمك و مفید روان سالمت برای  عظیم نیروی یك و بخش وحدت اصل  یك عنوان به تواندمی مذهب

ی  مذهب  یرفتارها  انجام  و  صبر  خدا،  به  توکل  مانند   رفتارهایی  و  اعتقادات .  کندمی  کمك  روانی  فشار  با  مقابله  در  آنان  به  مذهبی  افراد

 تری قوی مذهبی  اعتقادات  از  که  کسانی  . شود  فرد  درونی  آرامش  موجب  مثبت  هاینگرش  به  تشویق  و امید  ایجاد  طریق  از  تواندمی

  باالتری   روان  سالمت  ازمشکالت شده و    دچار  کمتر  و  برخوردارند  بیشتری  نیروی  از  روانی،   فشارهای  با  مقابله  به  نسبت  ،برخوردارند

  های روش  از  خود  روزانه  زندگی   در  و   دارند   تریقوی  مذهبی   اعتقادات  که  بیمارانی دادند که    نشان  ها پژوهش  نتایجهستند.    برخوردار

ـ اجتماعی،    معنوی  حمایت  دریافت  مذهبی،  افراد  با  دوستی  خدا،  با  معنوی  ارتباط  برای  جستجو  بخشش،   عفو،  مانند  مثبت  ایمقابله

شناخت داشتن،    دارند  باالتری  روان  سالمت  ویافته    بهبود  ترسریع  کنند،   می  استفاده  مهربان  و  خیرخواه  عنوان  به  خدا  امید 

 (. 1381)خدایاری، 
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  در آن  ابعاد  تمام   در  انسان   ومناسبات  روابط  ساختار   به  دنیبخش  تیمرجع  منزله  به  ی مذهب  یریگ  جهت:  یمذهب  یریگجهت 

 قرن   كی  یط  یشناس  روان  علم(.  1389  ، یانیک  از  نقل  به  1383  تاشك،  و  یبهرام)  است  شده  فیتعر  خدا  با  انسان  رابطه  پرتو

 عنوان   به   هال  یاستانل  و   مزیج  امیلیو  چه  اگر.  است  داشته  یمتفاوت  اریبس  یهای ریگ  موضع  مذهب  دةیپد  به  نسبت  گذشته

 خصوصاً  و  غرب  در  یشناس  روان  مطالعات  روند   اما  داشتند  یخاص   توجه  نید  مطالعة  به  نسبت  کایآمر  در  یشناس  روان  نیمتقدم

 خود   ی نید   تجربة  ی هاگونه  کتاب   در (  1902)  مزیج  ام ی لیو.  است  ن یمتاخر  توسط  ن یمتقدم  ی هارغبت  توسعة  عدم  از  ی حاک  کایآمر

 در   افراد  یشخص  اتیتجرب  به  استناد  ضمن  یو.  است  پرداخته  ینید  اتیتجرب  انواع  یبررس  به  است  یو  یسخنران  ستیب  شامل  که

  توجه  است  عرفان  و   فلسفه  در   ی اساس  مباحث  از  که  وجود  وحدت  مسئله  به  پروردگار   نزد  حضور  احساس  و  خلسه  جذبه،   حاالت

 (.109 صفحة 1356، مزیج ام یلیو) کند یم

 جوزف   و   نگانیال   س،یلو  کنیول  کردند  دایپ   ریفراگ  یشادکام   و  بودن  یمذهب  نیب  مثبت  ارتباط  كی  ،(1990)  پاندلتون  و  پولوما

  مورد   در  یکل  انیب  كی  در  (. 1386  همکاران،  و  آزموده. )افتندین  یشادکام   و  بودن  یمذهب  نیب   یارتباط  چیه  ،(1997)  فوکرت  و

  تفاوت  زنان  و  مردان  نیب  که  گفت  توانیم  ،(1995)  رزیما   و  ریدن  یهاگفته  طبق  ی شادکام  مورد  در  یبررس  مورد  عوامل  و  جنس

 که   ان،یدانشجو  یرو  بر  قیتحق   نیا  رایز  شادند  مردان  از  شتری ب  زنان  که  گفت  یستیبا  ،(1990)زنگ یآ  نظر  طبق  البته  ندارد  وجود

 رسش   صورت  را  «یدرون  مذهب» که  آلپورت  گفته  به  توجه  با.  (1386  همکاران  و  آزموده)  است  شده  انجام  هستند  جوان  قشر  كی

  ن یهمچن  دارد،  وجود  مثبت رابطه  «یشادکام »  و  ی درون  مذهب  نیب  که  دیرس  یریگجه ینت  نیا  به  توانیم   داند،یم   مذهب«»  افتهی

(  1375)  ریگکمان  و  پوریطهماسب.  (1386  همکاران،  و  آزموده)   دارد  وجود  یمنف  رابطه  یشادکام  و    ی رونیب  یمذهب   یریگجهت   نیب

 سه  مارانیب  از  یگروه  روان  سالمت  و  یافسردگ  اضطراب،  زان یم  با  یمذهب  نگرش  ارتباط  یبررس   ةنیزم  در  که  یقیتحق  ضمن

  با  و   یمنف  یهمبستگ  یافسردگ  و  اضطراب  مقوله  دو  با  یمذهب  نگرش  که  دندیرس  جهینت  نیا  به  آوردند،  عمل  به  تهران  مارستانیب

  مذهب   و  سو  كی  از  اضطراب  و   ی افسردگ  ، یدگیتن  ةرابط  یبررس  به(  1380همکاران،  و  رشكیب. ) دارد  مثبت  یهمبستگ  روان  سالمت

 موضوع   با (  1384)  یجمال  پژوهش.  دارد  وجود  یمنف  رابطه  اضطراب  و   بودن  یمذهب   نیب  که  داد  نشان  جینتا.  پرداختند  گرید  یسو  از

  یمذهب  نگرش  نیب  که  داد  نشان  انیدانشجو  در  روان  سالمت  و   یزندگ   بودن  معنابخش  احساس  ، یمذهب  نگرش  نیب  رابطه  یبررس

 .(1387 همکاران، و  یچاووش آقا اکبر) دارد وجود  یمثبت یهمبستگ روان سالمت و

.  دارند  ی زندگ   کردن  معنادار  در   یمثبت  ر یثأ ت  ، ی مذهب  دی عقا  و  رفتارها  که  که  کرد  عنوان  خود  پژوهش   در   ،(2007)  انگی

  یدرون   آرامش  موجب  مثبت  یهانگرش  به  قیتشو  و   د یام  جادیا   قیطر  از  تواند یم  ارتیز  عبادت، ،  خداوند   به  توکل   لیقب  از  یی رفتارها

 ی زا  مشکل   طیشرا  در  خداوند   یاری  به   یدواریام  واال   یمنبع  به  داشتن  تعلق  احساس  ، یزندگ   در   هدف   و  معنا  داشتن.  شوند  فرد

 در   توانند  یم  آنها  بودن  دارا  با  یمذهب  افراد  که  هستند  ییهاروش  جمله  از  یمعنو  و  یاجتماع   یها   تیحما  از  یمند  بهره  ،یزندگ

 جه ینت  نیا  به  خود  قاتیتحق  در   ،(1998)  همکاران  و  لد ی وا  .شوند  متحمل  را  یکمتر  بیآس  ،یزندگ  یفشارزا  حوادث  با  مواجهه

  یشناخت  ی ابیارز  ت،یموقع  یاب یارز  در  و  باشد  داشته  ییزدااسترس   در  یثرؤم  نقش  ها،تیموقع  یتمام  در  تواندیم   مذهب  که  دندیرس

 .دارد  وجود   یمثبت ارتباط  روان،  سالمت  و  مذهب  ن یب.  شود  یروان   یگرفتار کاهش  سبب  ، یتیحما  منابع  مقابله،  یهاتیفعال ،یفرد

 

 شناسی روش
ی  زنان  شامل  آن  یآمار  جامعه.  بودگرایی با سازگاری زناشویی در زنان  گیری مذهبی و کمالرابطه جهت  مطالعه  نیا  هدف

  شامل   یریگاندازه  ابزارمند بودند در پژوهش شرکت کنند. برای نمونه مورد نیاز از روش در دسترس استفاده شد.  عالقه  که  است

 . بودند ،(اسپانیر) ییزناشوسازگاری  اسیمق و گرایی )فراست( کمال ،(آلپورت) ی مذهب یریگجهت یهاپرسشنامه

  مقیاس  یك (  برونی  ـ  درونی )  مذهبی  گیریجهت  مقیاس  آلپورت  :آلپورت(  یرونيب  ـ   یدرون)  یمذهب  یريگجهت  مقياس 

  گیریجهت.  کندمی  اشاره   درونی  مذهبی   گیریجهت  ؛ 21  تا   13  از  و   رونی یب  مذهبی   گیریجهت  ؛ 12  تا   1  از  که   ساخت  ایگزینه  21

  شودمی  شناخته  زندگی  تمام  آن  حسـب  بـر  کـه  بوده  بخش  معنا  چارچوب  یك  صورت  به  درونی  مذهبی   گیریجهت:  درونی  مذهبی

  نسبت  باشند،   قوی  که  هم   چقدر   هر  نیازها   دیگر  یابند،می  مذهب،  خود  در  را  خود  اصلی  هایانگیزه  که  اشخاصی (.  1985  دوناهو،)

 هستند   آن  کردن  درونی  در  سـعی  کنند،می  قبول  را  باوری  وقتی  اشخاصی  چنین  و  داشته  کمتری   ارزش  ،ی مذهب  انگیـزه  به
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  و   ابـزاری  مقاصدشان  به  رسیدن  برای  مذهب  از  مذهبی،  یبرون  گیریجهت   با  افراد:  رونییب  مذهبی  گیریجهت(.  1967  آلپورت،)

  دهیسع  و  احسان  یبهرام  یهاد)  است  ترمهم  هایهدف  به  دنیرس  برای  مذهب  دیگر،  عبارت  به.  کنندیم  اسـتفاده  طلبانه  منفعت

 ن یا  یبرا   را  71/0  بیضر  ،(1380)  یی طباطبا  زاده،رسول   ،یاریاله  ،یمختار  و  74/0  یآلفا  ،(1386)  یبزرگ  جان.  (1388  پورنقاش،

 . اندکرده گزارش نامه پرسش

 ساخته  ، ییگراکمال  ی چندبعد  مدل   هیپا  بر  همکاران  و  فراست  توسط  1990  سال  در  پرسشنامه  نیا  :ییگراکمال  اسيمق

  شده  یطراح(  مخالف  کامالً=  5  تا   موافق  کامالً=  1)  کرتیل  فی ط  با  یفرع   مولفه  چهار  و  یمنف  و  مثبت  یاصل  مؤلفه  دو  شامل.  شد

  ؛ «CM  اشتباهات  درباره  یافراط   ینگران»  مولفه  چهار  و  «یمنف»  و  مثبت«»  ییکمالگرا  بعد  دو  شامل  هامولفه (.  2005  رم،)  است

  ییکمالگرا»  یبرا  ؛«DA  دیترد   و  شك  به  لیتما»  ؛«PE  نیوالد  انتظارات  از  شخص  درک»  ؛«PC  نیوالد  انتقادات  از  شخص  درک»

  یی کمالگرا  نمره.  مثبت«  ییکمالگرا»  یبرا  ؛«PS  یشخص  عملکرد  یارهایمع»  ؛«O  بودن  افتهی  سازمان  و  نظم  به  شیگرا»  و  «یمنف

  کرونباخ  یآلفا  بیضر(.  2005  رم، )  دیآیم  دست  به  نظم  اسیرمقیز  یاستثنا  به  اسیرمقیز  شش  از  اسیمق  ریز  پنج  مجموع  از  کل

  و  شك  ،84/0  ن یوالد  انتقاد  ، 84/0  نیوالد  انتظارات  ،88/0  اشتباه  از  ی نگران  یاسهایمق  خرده  یبرا  و  ،90/0  کل   ییکمالگرا  یبرا

 از   ابزار  نیا(.  1990  همکاران،  و  فراست)  است  شده  گزارش  0/ 93  یسازمانده  و  83/0  یشخص  یارهایمع  ،77/0  عمل  در  دیترد

  کرونباخ  یآلفا  بیضر  و  شده  محاسبه  یدرون   یهمسان  روش  به  پرسشنامه  نیا  اعتبار  ،یفارس  نسخه  در  و  بوده  برخوردار  ییباال  اعتبار

 انتظارات   از  شخص  درک  ،0/ 66  نیوالد  انتقادات  از  شخص  درک  ،83/0  اشتباهات   درباره  یافراط  ینگران  ،85/0  آزمون  کل  یبرا

  یبرا  ، 67/0  یشخص  عملکرد  یارهایمع  و  88/0  بودن  افتهی  سازمان  و   نظم  به  شیگرا  ،70/0  د یترد  و  شك  به  ل یتما  ، 73/0  نیوالد

 (. 1389 همکاران،  و کنامین) است شده گزارش 86/0 ، یمنف ییگرا  کمال  و 82/0 مثبت،  ییگرا کمال

زناشویی:   یناش  احساس  مواقع  شتریب  در  شوهر  و  زن  آن  در  که  است  یتیوضع  ییزناشو  یسازگار  مقياس سازگاری 

  از   مراقبت  زانیم  متقابل،   یعالقه  قیطر  از  ن،یزوج  نیب  بخش  ت یرضا  روابط  نیا  که   دارند،  را  گری همد  از  تیرضا  و  یخوشبخت

  را  ارتباط   یفعل   وضع   از  ی کل  یاب یارز  كی  یی زناشو  ی سازگار  واقع  در .  باشدیم   یریگ  اندازه   قابل   گری کدی  تفاهم  و   رشیپذ  گر، یهمد

 30(، طراحی شده و دارای  1976این پرسشنامه توسط اسپانیر )  . (1377)  نجباییو    ابوالبقایی، حیدریان، شادمند)  دهدیم  ارائه

  باًیتقرـ    ناموافق  اغلب ـ    ناموافق  اوقات   یبعضـ    موافق  شهیهم  باً یتقرـ    موافق  شهیهمای )سوال است که در یك طیف شش درجه

،  محبت  ابراز(4  دوتایی،   همبستگی(3  تایی، دو  تیرضا(2  تایی، دو  توافق(1(، و در چهار مولفه  ناموافق   شهیهمـ    ناموافق  شهیهم

است.   از   نشان  کهگزارش شده    70/0  از  باالتر  پرسشنامه  نیا  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  شادبخش،  پژوهش  درطراحی شده 

 . (1393، شادبخش) است مطلوبی حد درآن و پایایی آن  های گویه درونی  هماهنگی 

 

 هایافته 
 آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( متغيرها  1 جدول

 

 

 تعداد مشاهده  انحراف معیار میانگین  متغیرها

 277 10.960 51.78 ی درونیمذهببیریگجهت 

 277 10.358 53.64 ی رونیبیمذهببیریگجهت 

 277 8.374 52.71 ی مذهبیریگجهتیکلاسیمق

 277 17.239 58.57 مثبتییکمالگرا

 277 8.910 41.40 ی منفییگراکمال

 277 15.593 64.69 یی کمالگرایکلاسیمق

 277 11.668 48.92 یی اززناشوتیرضا

 277 12.108 52.03 یدونفریهمبستگ

 277 13.949 61.92 یدونفرتوافق 
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 277 11.034 58.08 ابرازمحبت 

 277 13.115 60.83 ییزناشویسازگاریکلاسیمق
 

 

گرایی بیشتر از مقیاس سازگاری  بر اساس نتایج به دست آمده از جدول باال، میانگین زنان مورد مطالعه در مقیاس کلی کمال

 گیری مذهبی است. زناشویی و مقیاس کلی جهت
 

 ماتریس همبستگی تک متغيره متغيرها  2 جدول
 

 یکلاسيمق

 ییزناشویسازگار

 یکلاسيمق

 یی کمالگرا

 یکلاسيمق

 یمذهبیريگجهت 
 متغيرها  ها آمار

 میزان همبستگی  1 329. 406.
 یکلاسیمق

 ی مذهبیریگجهت 
 سطح معناداری  000. 000.

 تعداد مشاهده  277 277 277

 میزان همبستگی  329. 1 892.
 یکلاسیمق

 یی کمالگرا
 سطح معناداری 000.  000.

 تعداد مشاهده  277 277 277

 میزان همبستگی  406. 892. 1
 یکلاسیمق

 ییزناشویسازگار
 سطح معناداری 000. 000. 

 تعداد مشاهده  277 277 277
 

 

بین   همبستگی،  ماتریس  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  با  مذهبی ریگجهتیکلاسیمقبر  و  کمالگرایکلاسیمقی  یی 

درصد، وجود دارد. به عبارت دیگر بین متغیرهای مورد مطالعه    99رابطه معناداری در سطح اطمینان  یی  زناشویسازگاریکلاسیمق

 درصد، برقرار است. 99رابطه معناداری در سطح اطمینان 
 

 همبستگی چندگانه و ضریب تعيين متغيرها  3 جدول
 

سطح  

 معناداری مدل 

 Fآماره 

 مدل

استاندارد  

 برآوردخطای  

ضریب تعيين 

 تعدیل شده
 ضریب تعيين 

همبستگی  

 چندگانه
 متغيرها 

0.001 53.23 5.741 .808 .810 .900 

 ی مذهبیریگجهت 

 یی کمالگرا

 ییزناشویسازگار
 

بین مقیاس تعیین؛  از همبستگی چندگانه و ضریب  آمده  به دست  نتایج  اساس  و  کمالگرای،  مذهبیریگجهتهای  بر  یی 

  یریگجهتهای  همبستگی چندگانه وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین به دست آمده، مقیاس  90/0یی به میزان  زناشویسازگار

به دست    Fیی را تبیین کنند. بر اساس آماره  زناشویسازگارییرات مقیاس  درصد از تغ  81یی قادرند به میزان  کمالگرای و  مذهب

 درصد، معنادار است. 99آمده، مدل همبستگی با اطمینان 
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 ضرایب مدل رگرسيون متغيرها 4 جدول
 

سطح  

 معناداری 
 Tآماره  

ضرایب بتای  

 استاندارد شده 

ضرایب خطای  

 استاندارد

 Bضرایب  

 استاندارد نشده 
 متغيرها 

 ی مذهبیریگجهت  198. 044. 127. 4.535 000.

 یی کمالگرا 715. 023. 850. 30.475 000.

 ییزناشویسازگارمتغیر وابسته: 
 

درصد در رتبه اول و مقیاس    85بر اساس نتایج به دست آمده، ضرایب بتای مدل معنادار بوده و مقیاس کمالگرایی با بتای  

درصد قادر است مقیاس    85گرایی بیش از  درصد در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین مقیاس کمال  12گیری مذهبی با بتای  جهت 

بینی  درصد مقیاس سازگاری زناشویی را پیش  12گیری مذهبی قادر است بیش از  بینی کند. مقیاس جهتسازگاری زناشویی را پیش

 کند. 

 

 گيری نتيجه 

گرایی با سازگاری زناشویی در زنان انجام شد. نتایج این مطالعه  گیری مذهبی و کمالاین مطالعه با هدف بررسی رابطه جهت  

یی رابطه معناداری در سطح  زناشویسازگاریکلاسیمقیی و  کمالگرایکلاسیمقی با  مذهب ی ریگجهتیکل اسیمقنشان داد که بین  

هم  99اطمینان   دارد.  وجود  مقیاسدرصد،  بین  و  کمالگرای،  مذهبی ریگ جهتهای  چنین  میزان  زناشویسازگاریی  به   90/0یی 

یی قادرند به  کمالگرای و  مذهبیریگجهتهای  همبستگی چندگانه وجود داشته و بر اساس ضریب تعیین به دست آمده، مقیاس

مقیاس    81میزان   تغییرات  از  مقیزناشویسازگاردرصد  نیز  و  کنند.  تبیین  را  کمالیی  از  اس  بیش  مقیاس    85گرایی  و  درصد 

 بینی کنند. درصد مقیاس سازگاری زناشویی را پیش 12گیری مذهبی قادرند بیش از جهت 

 ،(1997) فوکرت و جوزف و  نگانیال  س،یلو کنیول ،(1990) پاندلتون  و پولوما (، 1383 تاشك،  و  یبهرام)های  یافته

های این مطالعه را مبنی بر یافته  ،(1998)  همکاران  و  لد یوا  ،(2007)  انگ، ی(1384)  یجمال،  (1386  همکاران  و  آزموده)

 کنند. گرایی با سازگاری زناشویی در زنان را تأیید میگیری مذهبی و کمالوجود رابطه بین جهت 
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 و مراجع   منابع

  ی شادکام   و   یسرسخت  با  ی مذهب  یریگ   جهت  ن یب  رابطه.  عصمت  دانش،   ار؛یشهر  ، یدیشه  مان، یپ   آزموده، [1]

 1 شماره  ،11 دوره  ،1386 بهار ،یروانشناس مجله ان،یدانشجو در

  ، ی انیآشت  ی فتح  هاله،   ، یآزرم  هما،   جالل،  ی صدق  د،یحم  ،یطرخوران  داود،   ان، یطالب  اکبر،  ، ی چاووش  ی انیآقا [2]

  ، 2 دوره ،1387 تابستان ،یرفتار علوم مجله روان، سالمت و یمذهب یریگجهت با نماز رابطه یبررس.  یعل

 149-156 صفحات ،2 شماره

  یعلم  فصلنامه  ، یمذهب یریگجهت و  تیشخص ابعاد  رابطه. د یسع ،یتهران پورنقاش  ، یهاد  احسان، یبهرام [3]

 13 شماره ، 4 دوره.  1388 بهار ز،یتبر  دانشگاه یروانشناس ی پژوهش و

 صفحات   ، 2شماره  ، 34  سال   ،1384  ، یتیترب  علوم   و   ی روانشناس  مجله  تا،یآناه   تاشك،  ، یهاد  احسان،  یبهرام [4]

41-63 

  تجربه   در  مذهب  نقش  یبررس  به،یط  ،یجان یآذربا  و  اکبر  دیس  زاده،انیب  محمد،  نور  ،ییبخشا  بهروز،  رشك،یب [5]

  ن ید  نقش  یالمللنیب  شیهما  نیاول  مقاالت  دهیچک.  اضطراب  و  یافسردگ  ،یزندگ   یهااسترس   یبندرتبه   و

 . 19 شماره: پنجم  سال ؛1380 روان، بهداشت در

  پنجم،  سال  ،1380  ،یروانشناس  مجله  ، یعموم  سالمت  نامهپرسش  اعتبار  و   ییروا  یبررس  رضا،  محمد  ،یتقو [6]

 395-381 صفحات ،4 شماره

  ،1386  زمستان  ، یپزشک  دانشکده   یپژوهش  مجله  روان،   سالمت  و   ی مذهب  یریگ  جهت  مسعود،   ، یبزرگ  جان [7]

 350 تا  345 صفحات ،4 شماره  ،31 دوره

 ان یدانشجو  روان  سالمت  و   یزندگ  بودن  بخش   معنا  احساس  ،ی مذهب  نگرش  رابطه  یبررس.  بایفر  ،یجمال [8]

 ( 1384) الزهرا، دانشگاه  ،ی عموم یروانشناس ارشد یکارشناس نامه انیپا  تهران، یهادانشگاه

  ی مذهب   یریگجهت  یدارا  انیدانشجو  یدلبستگ  سبك  سهیمقا  ع،  م  یمظاهر   ج،   یااژه  م،  زاده  نیخوان [9]

 . 3 شماره نهم،   سال ،1384 ، یروانشناس مجله ، یرونیب و  یدرون

  و   یافسردگ   اضطراب،  زانیم  با  یمذهب  نگرش  ارتباط  یبررس  ،یمرتض  ،یریکمانگ  نجف،  پور،یطهماسب [10]

 .1375 ،(ص) اکرم رسول مجتمع و  ریت هفتم یشهدا یمارستانهای ب مارانیب از یگروه روان سالمت

  و   یمذهب  یریگجهت  ت،یشخص  صفات  رابطه  نوراهلل،  ، یوسفی  جمال،   ،یعاشور  ساناز،   اشکان،   زهرا،  ی ملک [11]

 شماره  ، 26  دوره   ،1392  اسفند  ران،یا  یپرستار  هینشر  ،یپرستار  انیدانشجو  یعموم  سالمت  با   ی شادکام

 . 90-100 صفحات ،86
[12] ALLport G,editor The person is psychology Beacon press , 1968 

[13] Bergin, A.E (1983)." Religiousity and mental  Health: A critical reevalution and meta 

analysis". Professional psychology: Research and practice, 14, 170-184 

[14] Bergin A.E., Masters K.s. $ Richards p.S. Religiouness and mental health 

reconsidered: A study of an intrinsically religious sample Journal of Counseling 

psychology, 1998: 34 (2): 197-204. 

[15] Chan, D.W. The Chinese version of the General Health Questionnaire: Does 

languages make a difference ? psychological Medicine, 1985;15: 147-155. 

[16] Cloninger CR, Zohar AH. Personality and the perception of health and happiness . J 

Affect  Disord. 2011;128(1):24-32. 

[17] Diner, E: & Myers D (1995) Who is happy? Psychological science. 6 (1), 10-19 

Earnshaw. E.I (1998) Religious orientation and meaning in life An exploratory study 

Ecasy presented to control Methodist Church , university of Missouri   

[18] Ellis A(1981). " Religiosity and  rational emotive psychotherapy". Theory Research 

and practive, 18, 155-159. 

[19] French S:& Joseph, S (1999). Religiosity and its association with happiness purpose 

in life and self-actualization Mental Health, Religion & Culture 2. 117-120 
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