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Abstract 

Background & Objectives: In recent decades, the family system in Iran has changed due to internal and external characteristics, including an 

increased rate of marital conflicts, leading to the collapse of marital relations as one of their most challenging issues. Marital conflicts result 

from couples’ inconsistency in their desires and expectations and irresponsible behaviors in marital relationships. Optimism is an essential factor 
affecting marital life, which may be impaired by marital conflicts. Religious belief is another critical feature in marital life. Religious orientation 

is an individual's attitude towards religion. Accordingly, it includes internal and external aspects. The external religious orientation aims to gain 

personal interests, maintain social status, and satisfy selfish desires. The internal religious orientation, on the other hand, is directed by inner 
values and beliefs and seeks to gain meaning and value for religious beliefs and actions. Therefore, this study aimed to determine the effect of 

optimism and religious orientation on marital conflicts. 

Methods: The present study employed a descriptive correlational design. The study’s statistical population included all couples referring to 
Bahar Andisheh Clinic in Mashhad City, Iran, in 2018. In total, 100 eligible individuals voluntarily participated in the study and were selected 

by the convenience sampling method. For data collection, the Life Orientation Test (Shearer and Carver, 1985) for measuring optimism, the 
Religious Orientation Scale (Allport & Ross, 1967), and the Marital Conflicts Questionnaire (Sanaei Zaker, 2008) were used. To analyze the 

collected data, descriptive statistics and Pearson correlation coefficient, and multiple regression analysis were used in SPSS at the significant 

level of 0.05. 
Results: The obtained findings indicated a positive correlation between external religious orientation and marital conflicts (p<0.001, r=0.538); 

however, there was a negative correlation between internal religious orientation and marital conflicts (p<0.001, r=-0.544) as well as optimism 

and marital conflicts (p<0.001, r= -0.354). Additionally, the multiple linear regression data indicated that the external religious orientation 
(β=0.309, p=0.004) positively predicted marital conflicts; however, the internal religious orientation (β= -0.281, p=0.011) and optimism (β= - 

0.193, p=0.024) negatively predicted marital conflicts. The effect size concerned external religious orientation (0.091), internal religious 

orientation (0.071), and optimism (0.056). 

Conclusion: Based on the current research findings, religious orientation and optimism could predict marital conflicts. Therefore, to reduce 

marital conflicts, it is recommended to study the role of optimism and religious orientation and provide solutions to improve them. 

Keywords: Optimism, Religious orientation, Marital conflicts. 
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  .1۸۲(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دی برخط انتشار   

 تعارضات زناشویی گیری مذهبی بربینی و جهتخوشاثر  تعیین اندازٔه

 ۳حمزه اکبری، ۲محمود جاجرمی*، 1پور مفصلیریحانه هاشم
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

گرفته است؛ بنابراین هدف  مشاوران و درمانگران خانواده قرار مدنظردلیل اثرات مخرب آن که به استهای زناشویی تعارض از مشکالت شایع در روابط زوجین، زمینه و هدف:
 گیری مذهبی بر تعارضات زناشویی بود.بینی و جهتاثر خوش حاضر تعیین اندازٔه مطالعٔه
. تشکیل دادند 1۳۹۸هر مشهد در پاییز سال ش کننده به کلینیک بهار اندیشٔههای مراجعهتمامی زوج راآماری  همبستگی بود. جامعٔهمطالعات  از نوع پژوهش حاضربررسی: روش

یر و )شیگیری زندگی آزمون جهت ،هاگردآوری داده منظوربهگیری دردسترس انتخاب شدند. روش نمونهنفر واجد شرایط که مایل به شرکت در پژوهش بودند، به صدتعداد 
. تحلیل کار رفتبه( 1۳۸۷ ،تعارضات زناشویی )ثنایی ذاکرنامٔه پرسش( و 1۹۶۷ ،)آلپورت و راس گیری مذهبیجهتمقیاس ، بینیگیری متغیر خوشبرای اندازه (1۹۸۵ ،کارور

 .صورت گرفت α=۰٫۰۵داری ادر سطح معن ۲۴ نسخٔه SPSSافزار کمک نرمهاز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ببا استفاده ها داده
، p<۰٫۰۰1گیری مذهبی درونی )( مثبت و همبستگی بین جهتp ،۰٫۵۳۸=r<۰٫۰۰1گیری مذهبی بیرونی با تعارضات زناشویی )همبستگی بین جهت ،نتایج نشان دادها: یافته

۰٫۵۴۴-=rو خوش )( ۰٫۰۰1بینی>p ،۰٫۳۵۴-=rبا تعارضات زناشویی ) ، ۰٫۰۰۴گیری مذهبی بیرونی )جهت مشخص کرد،چندگانه  همچنین نتایج رگرسیون بود.منفی=p، 
۰٫۳۰۹=βشکل مثبت و جهت( به( ۰٫۰11گیری مذهبی درونی=p، ۰٫۲۸1-=βو خوش )( ۰٫۰۲۴بینی=p، ۰٫1۹۳-=βبه )بینی تعارضات زناشویی را شکل منفی توانایی پیش
 .داشتند
بنابراین لزوم توجه به متغیرهایی  ؛درنرا دا بینی تعارضات زناشوییگیری مذهبی، توانایی پیشبینی و جهتخوش شود کهنتیجه گرفته میهای پژوهش براساس یافتهگیری: نتیجه

 شود.گیری مذهبی در تعارضات زناشویی زوجین بیش از پیش احساس میبینی و جهتهمچون خوش
 گیری مذهبی، تعارضات زناشویی.بینی، جهتخوشها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
تأثیر عوامل درونی و بیرونی اخیر خانواده در ایران، تحت در چند دهٔه

افزایش تعارضات ، این تغییرات ازجملٔه ؛دچار تغییر و تحول شده است
که به یکی از  استدنبال آن فروپاشی روابط زوجین و به  1زناشویی

(. تعارضات 1شده است ) معاصر تبدیل های اساسی خانوادٔهچالش
بودن از ناهماهنگو ناشیاست زناشویی از مشکالت شایع زوجین 

ها و انتظارات و اختالف در رفتارهای غیرمسئوالنه در نوع خواسته هاآن
عنوان به، (. تعارض زناشویی۲ارتباط زناشویی و ازدواج است ) درقبال

های مختلف ها برای انجام نقشآور بین زوجزا یا استرستنش یحالت
(. تعارض زناشویی شامل ۳د )شومیدر زندگی زناشویی تعریف 

مطرح در زندگی زناشویی  ضوعاتاکثر مو بارٔهزوجین در نداشتنتوافق
همانند روابط با اطرافیان، مسائل جنسی، تربیت فرزند، مسائل 

های زوجی (. افزایش تعارض در ارتباط۴است ) اقتصادی و...
های فیزیکی، کاهش رضایت در رابطه و چون بیماریهمپیامدهایی را 
 (.۵دنبال دارد )به ۲افزایش طالق

امکان است که  ۳بینیخوش ،از متغیرهای مهم در فرایند زندگی زناشویی
بینی (. خوش۶تعارضات زناشویی، دچار آسیب شود ) اثر پدیدٔه بر دارد

 ها هنگام غلبه بر مشکالت تأثیربر انتظارات ذهنی افراد و رفتار آن
بینی انتظار عمومی از بسیاری از چیزهای دلپذیر (. خوش۷)گذارد می

و مطلوب و چند چیز ناخوشایند در آینده است و به این باور مربوط 
ل بین تمای(. افراد خوش۸که آینده عواقب مثبتی خواهد داشت ) شودمی

بیشتری به پذیرش واقعیت در زندگی در حال حاضر دارند، در اهداف 
(. ۹دهند )ند و عالئم ناسازگاری کمتری را نشان میهست ترخود قاطع

بین اطمینان به آینده، باعث ایجاد احساس مثبت در در افراد خوش
آورد و وجود میرا در او به زیادیآوری شود و درنتیجه تابمی شخص

(. در مطالعات، ارتباط 1۰د )کندگی وی را تضمین میکیفیت زن
(، اثر 11بینی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان )خوش

 (، رابطٔه1۲بینی بر رضایت زناشویی )مستقیم و معنادار خوش
بینی (، ارتباط خوش1۳زدگی زناشویی در زنان متأهل )بینی با دلخوش

همبستگی  و (1۴در افراد متأهل ) و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی
 ( تأیید1۵بینی با رضایت زناشویی در دانشجویان پرستاری )خوش

 شد.
اعتقادات و باورهای مذهبی یکی از عوامل مهم در زندگی زناشویی 

، اشاره به ساختار روابط و مناسبات 4گیری مذهبی(. جهت1۶است )
شود خدا تعریف می انسان با در پرتو رابطٔه دارد و ابعاد آن در همٔه

گیری مذهبی نگرش فرد به مذهب است. بر کلی جهت طوربه ؛(1۷)
گیری مذهبی به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم این اساس جهت

، کسب منافع شخصی، حفظ 5گیری مذهبی بیرونیدر جهت .شودمی
تر های خودخواهانه از اهداف مهمموقعیت اجتماعی و ارضای خواسته

، 6گیری مذهبی درونیکه در جهتفراد در اعمال دینی است؛ درحالیا
دنبال کسب کنند و بهها و اعتقادات درونی عمل میافراد براساس ارزش

                                                      
1. Marital conflicts 
2. Divorce 
3. Optimism 
4. Religious orientation 
5. External religious orientation 

 (. افراد برخوردار1۸معنا و ارزش برای عقاید و اعمال خود هستند )
زندگی  درقبال را تری از تعهدیشبودن، سطوح باز درجات زیاد مذهبی

خویش دارند. همچنین مذهب )دعا و نماز، مناسک عبادی،  زناشویی
ها را دربارٔه ها و تشریفات درجٔه اول( ادراکات زوجینیمشارکت در آ

دوام و بقای  هاآنشود کند و باعث میمعنای مقدس ازدواج پررنگ می
ازدواج خود را از برکت خداوند بدانند و خویشاوندی و پیامدهای مثبت 

(. 1۹ایٔه مذهب، رنگ مقدسی به خود خواهد گرفت )ازدواج نیز در س
(، ۲۰پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی زوجین ) ها از رابطٔهپژوهش

(، اثر مستقیم ۲1نقش نگرش مذهبی در نگرش به خیانت زناشویی )
رابطٔه  و (۲۲خیانت زناشویی ) دربارٔهنگرش  رباورهای مذهبی ب

( ۲۳ی معلمان متأهل )گیری مذهبی با تعارض زناشویبخشش و جهت
 حکایت دارد.

های روابط و سیر صعودی آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی
های فراوان )روحی، روانی، عاطفی، جسمی، اجتماعی( که بر آسیب

کند های نهاد خانواده را سست میشود، پایهزوجین و فرزندان وارد می
اشویی از (؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر در تعارضات زن۲۴)

بشری است. ازسویی  جامعٔه دنظرم و اساسی مهمبسیار موضوعات 
ارتباط متغیرهای  در زمینٔه ،پژوهش نشان داد طورکه مرور پیشینٔههمان
بینی با تعارضات زناشویی زوجین، گیری مذهبی و خوشجهت

و در این زمینه خأل است نشده  صورت مستقیم انجامای بهمطالعه
 حاضر تعیین اندازٔه پژوهشرو هدف ازاین ؛شوداحساس میپژوهشی 
 گیری مذهبی بر تعارضات زناشویی بود.بینی و جهتاثر خوش

 بررسیروش 2
آماری را تمامی  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعٔه

شهر مشهد تشکیل در کننده به کلینیک بهار اندیشه های مراجعهزوج
 شناختیدرمان مشکالت روان منظوربه 1۳۹۸سال  دادند که در پاییز

نفر واجد شرایط و مایل به شرکت  صدهدف  از جامعٔه .مراجعه کردند
حداقل نمونه  .گیری دردسترس انتخاب شدندروش نمونهدر پژوهش، به

 شده است نفر نمونه پیشنهاد صدبینی های همبستگی و پیشدر طرح
شامل اعالم آمادگی ان به پژوهش کنندگشرکت(. معیارهای ورود ۲۵)

مشکل  نداشتنهمکاری، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن،  برای
 تعارض بحرانی و حاد بین زوجین طبق گفتٔه نداشتنجسمانی و وجود

کنندگان از شرکتخروج از پژوهش  معیار بود. کنندهافراد شرکت
 . در نظر گرفته شدها نامهتکمیل ناقص پرسشپژوهش 

 .کار رفتبهها ابزارهای زیر گردآوری داده یبرا
گیری اندازه منظوربه: در این پژوهش ۷گیری زندگیآزمون جهت-

یر و کارور توسط شیشده ارائهگیری زندگی بینی از آزمون جهتخوش
ست اسؤال  هشتدارای  ابزار. این (۲۶) استفاده شد ،1۹۸۵در سال 

 یمنفی( و در مقیاس لیکرت)چهار عبارت مثبت و چهار عبارت 
( ۴ صفر( تا کاماًل موافقم )نمرٔه ای از کامالً مخالفم )نمرٔهدرجهپنج
نمرات  .ستا ۳۲تا  نمرات بین صفر دامنٔه ؛ بنابراینشودگذاری مینمره

6. Internal religious orientation 
7. Life Orientation Test  
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۳ 

 . در مطالعٔه(۲۶) و برعکس دهدرا نشان میبینی بیشتر خوش ،تریشب
با  گیری زندگیآزمون جهت یر و کارور، روایی همگرا و افتراقیشی

د و رسی تأییدبه  ۲نفس روزنبرگو مقیاس عزت 1مقیاس منبع کنترل
و ضریب  ۰٫۷۶روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( پایایی به

در ایران  نامه(ابزار )پرسش(. این ۲۶گزارش شد ) ۰٫۷۹بازآزمایی 
زمان روایی هم توسط کجباف و همکاران، هنجاریابی شد که ضرایب

ترتیب یابی بهخودتسلطمقیاس افسردگی و مقیاس با  این ابزاربین 
آزمون این ابزار )دست آمد. همچنین پایایی به ۰٫۷۲۵و  -۰٫۶۴۹

و آلفای کرونباخ  ۰٫۸۷براساس روش بازآزمایی ( گیری زندگیجهت
 (.۲۷شد ) گزارش ۰٫۷۴

یجهتمقیاس - لی توسط سؤا۲1 نامٔه: این پرسش۳گیری مذهب
 1۲تا1عبارات  (.۲۸) ساخته شد 1۹۶۷آلپورت و راس در سال 

گیری مذهبی جهت ۲1تا1۳گیری مذهبی بیرونی و عبارات جهت
تا کاماًل  ۵ ای از کامالً مخالفم نمرٔهدرجهپنجدرونی را در طیف لیکرت 

برش ندارد و هرچه  نامه نقطٔهکند. این پرسشارزیابی می 1 موافقم نمرٔه
دست آورند، نمرات بیشتری به شدههای بررسیها در مقیاسنیآزمود

آلپورت و راس، پایایی  . در مطالعٔه(۲۸) بیشتر دارای آن صفت هستند
ضریب  گیری مذهبی درونی و بیرونی ازطریق محاسبٔهمقیاس جهت

برآورد شد. همچنین،  ۰٫۷۹و  ۰٫۸۲ترتیب هماهنگی درونی به
 گیری مذهبیمذهبی درونی با جهت گیریمقیاس جهتهمبستگی خرده
در ایران توسط جان  ابزار(. این ۲۸دست آمد )به ۰٫۳۲بیرونی برابر با 

و رسید تأیید به روایی محتوایی آن  وبزرگی، ترجمه و هنجاریابی شد 
و پایایی  ۰٫۷1روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( پایایی به

 (.۲۹دست آمد )به ۰٫۷۴بازآزمایی آن 
الی توسط ؤس۴۲ نامٔه: این پرسش4تعارضات زناشویی نامٔهپرسش-

عد هفت بُ نامه(. این پرسش۳۰)شد  ساخته 1۳۸۷در سال ثنایی ذاکر 
 ،۲1، 1۴، ۹، ۳سؤاالت یعنی کاهش همکاری )را تعارضات زناشویی 

(، افزایش ۳۳، ۲۸، 1۵، 1۰، ۴سؤاالت جنسی ) (، کاهش رابطٔه۲۷
(، ۴1، ۳۴، ۲۹، ۲۲، 1۶، 11، ۵الت سؤاهای هیجانی )واکنش

(، ۳۵، ۳۰، ۲۳، 1۷، 1۲، ۶سؤاالت افزایش جلب حمایت فرزند )
، ۳1، ۲۴، 1۸، ۷سؤاالت فردی با خویشاوندان خود ) افزایش رابطٔه

خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان  (، کاهش رابطٔه۳۶
( و جداکردن امور مالی از ۴۲، ۴۰، ۳۷ ،۲۵، 1۹، 1سؤاالت )
براساس مقیاس  ،(۳۸، ۳۲، ۲۶، ۲۰، 1۳، ۸، ۲سؤاالت کدیگر )ی

 حداکثر نمرٔه .سنجدهمیشه( می=۵=هرگز تا 1ای لیکرتی از )درجهپنج
معنای تعارضات تر بهیشبٔه نمر .است ۴۲و حداقل آن  ۲1۰کل مقیاس 

ثنایی توسط  نامهاین پرسش . روایی محتوایی(۳۰) ستا زیادزناشویی 
و برای  ۰٫۵۳روش آلفای کرونباخ و پایایی کل بهرسید تأیید به  ذاکر
 (.۳۰گزارش شد ) ۰٫۷۳تا۰٫۳۰ ها در دامنٔهمقیاسخرده

توضیحاتی  ارائٔههای پژوهش، در بین نمونه هانامههنگام توزیع پرسش
ها و منتشرنشدن اطالعات شخصی و ماندن پاسخمحرمانه دربارٔه

. همچنین پیش از توزیع تصورت گرفکننده خصوصی به افراد شرکت
ها توضیح داده شد منظور رعایت اصول اخالقی به آنها بهنامهپرسش

وتحلیل محرمانه و گروهی تجزیه طورکه اطالعات آنان نزد پژوهشگر به
 . شودمی

آمار استنباطی از  ،بر آمار توصیفیها عالوهوتحلیل دادهبرای تجزیه
رگرسیون خطی چندگانه با  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلشامل 

آزمون  ازطریقهای آماری یعنی توزیع نمرات فرضرعایت پیش
 آمارٔه کمکبهها اسمیرنف، بررسی استقالل باقیماندهکولموگروف

مطلوب است و نشان از  ۲٫۵تا1٫۵)مقادیر بین  واتسون-دوربین
(، وجود همخطی چندگانه بین (۳1) ها دارداستقالل باقیمانده

 5های تحمل و عامل تورم واریانسشاخص طریقبین ازی پیشمتغیرها
بیشتر و عامل تورم واریانس از  ۰٫1تحمل از مقدار برش  )مقدار آمارٔه
استفاده شد. تحلیل  ((۳۲)کمتر مقدار مطلوب است  1۰مقدار برش 

 نجاما α=۰٫۰۵داری اسطح معن و ۲۴ نسخٔه SPSSافزار نرم ها درداده
 شد.

 هایافته ۳
 ۲۹تا۲۰درصد( در گروه سنی ۳۲نفر ) ۳۲ها، بین تمام آزمودنیاز 

نفر  1۵سال،  ۳۹تا۳۰درصد( در گروه سنی ۴۳نفر ) ۴۳سال، 
 ۵۰ یشتر ازدرصد( ب۸نفر ) ۶سال،  ۴۹تا۴۰درصد( در گروه سنی 1۵)

نفر  1۸درصد( بدون پاسخ بودند. همچنین ۲نفر ) ۴سال و 
نفر  ۲۸درصد(، ۴1) نفر دیپلم ۴1درصد(، 1۸تحصیالت ابتدایی )

داشتند درصد( ۷تر )یشلیسانس و بنفر فوق ۷ و درصد(۲۸لیسانس )
ضرایب  درصد( بودند. قبل از محاسبٔه۶نفر بدون پاسخ ) ۶و 

بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون همبستگی نرمال
 اسمیرنف بررسی شد.کولموگروف

 بودن توزیع نمراتاسمیرنف برای بررسی نرمالکولموگروف. نتایج آزمون 1جدول 
 مقدار احتمال اسمیرنفکولموگروف Z متغیر

 ۰٫۰۸۴ 1٫۲۵۸ گیری مذهبی بیرونیجهت

 ۰٫۲۳۸ 1٫۰۳1 گیری مذهبی درونیجهت

 ۰٫1۲۳ 1٫1۸۰ بینیخوش

 ۰٫۲۸۵ ۰٫۹۸۶ تعارضات زناشویی

                                                      
1. Control Source Scale  
2. Rosenberg Self-Steem Scale  
3 . Religious Orientation Scale 

4. Marital Conflict Questionnaire 
5. Variance inflation factor 
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۴ 

شده برای تمامی محاسبه ، مقدار احتمال آمارٔه1 براساس نتایج جدول
 بنابراین فرض نرمالیتی رد نشد ؛بود ۰٫۰۵تر از متغیرها بزرگ

(۰٫۰۵<p در ادامه در جدول .)و ضریب  معیار میانگین، انحراف ۲
 شده است. همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش گزارش

 بینی با تعارضات زناشوییگیری مذهبی و خوشتوصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین جهتهای . شاخص۲جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
گیری جهت

 مذهبی بیرونی

گیری جهت
 مذهبی درونی

 بینیخوش
تعارضات 
 زناشویی

    1 ۷٫۲۶۵ ۲۵٫۳۲ گیری مذهبی بیرونیجهت

   1 -۰٫۶۵۳ ۴٫۸۰1 ۲۰٫۶۲ گیری مذهبی درونیجهت

  1 ۰٫۳1۶ -۰٫۲۳۴ ۳٫۹۶۳ 1۵٫1۸ بینیخوش

 1 -۰٫۳۵۴ -۰٫۵۴۴ ۰٫۵۳۸ ۲۲٫۲۳۸ 11۴٫۲۸ تعارضات زناشویی

گیری مذهبی بیرونی با همبستگی بین جهت ۲براساس نتایج جدول 
( مثبت و همبستگی بین p ،۰٫۵۳۸=r<۰٫۰۰1تعارضات زناشویی )

بینی ( و خوشp ،۰٫۵۴۴-=r<۰٫۰۰1)گیری مذهبی درونی جهت
(۰٫۰۰1>p ،۰٫۳۵۴-=rبا تعارضات زناشویی ) ،باتوجه به  .منفی بود

گیری مذهبی بیرونی با بین جهت ،گفت بایدآمده دستنتایج به
گیری مذهبی درونی و و بین جهت مستقیمتعارضات زناشویی ارتباط 

 .دربینی با تعارضات زناشویی ارتباط معکوس وجود داخوش
های آماری بررسی فرضقبل از اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه، پیش

کار بهواتسون -دوربین آمارٔه ،هابرای بررسی استقالل باقیمانده .شد
باتوجه به اینکه  .بود 1٫۷1۸واتسون برابر با -دوربین مقدار آمارٔه رفت.

فرض توان گفت پیشقرار دارد، می ۲٫۵تا1٫۵ مقدار آن در فاصلٔه
. همچنین برای بررسی وجود ه استها رعایت شدستقالل باقیماندها

های تحمل و عامل بین از شاخصهمخطی چندگانه بین متغیرهای پیش

، باتوجه ۳ آمده از جدولدستهطبق نتایج ب .تورم واریانس استفاده شد
بیشتر و عامل تورم  ۰٫1تحمل از مقدار برش  آمارٔه به اینکه مقدار
همخطی  ، انحرافی از مفروضٔهبودکمتر  1۰قدار برش واریانس از م

 چندگانه مشاهده نشد.
گیری مذهبی بیرونی، متغیرهای جهت ضریب همبستگی چندگانٔه

 ۰٫۶۲۳بینی با تعارضات زناشویی گیری مذهبی درونی و خوشجهت
بود که  ۰٫۳۶۸شده برابر با . مقدار ضریب تعیین تعدیلدست آمدهب

بینی درصد توانایی پیش۳۶٫۸سه متغیر درمجموع دهد این نشان می
بود  F=۲۰٫۲۴۷د. مقدار آماره رتغییرات تعارضات زناشویی را دا

(۰٫۰۰1>pبر این اساس نتیجه گرفته می .)بین متغیرهای پیش ،شود
بینی( خوش ،گیری مذهبی درونیگیری مذهبی بیرونی، جهت)جهت
 .استتعارضات زناشویی بینی متغیر مالک یعنی توانایی پیشدارای 

 بینی تعارضات زناشوییمدل پیش . ضرایب رگرسیون استانداردنشده و استانداردشدٔه۳جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

t مقدار احتمال 
 آمارٔه

 تحمل
VIF اثر اندازٔه 

B خطای معیار Beta 

    <a 1۳۳٫۶۹1 1۷٫۴۸۹ - ۷٫۶۴۴ ۰٫۰۰1عدد ثابت 

 ۰٫۰۹1 1٫۷۴۵ ۰٫۵۷۳ ۰٫۰۰۴ ۲٫۹۲۶ ۰٫۳۰۹ ۰٫۳۲۳ ۰٫۹۴۵ گیری مذهبی بیرونیجهت

 ۰٫۰۷1 1٫۸۳۲ ۰٫۵۴۶ ۰٫۰11 -۲٫۶۰۴ -۰٫۲۸1 ۰٫۵۰1 -1٫۳۰۴ گیری مذهبی درونیجهت

 ۰٫۰۵۶ ۲٫11۲ ۰٫۸۹۹ ۰٫۰۲۴ -۲٫۲۹۲ -۰٫1۹۳ ۰٫۴۷۳ -1٫۰۸۴ بینیخوش

 

 

 برای (Betaمقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده ) ۳در جدول 
گیری (، جهتp، ۰٫۳۰۹=β=۰٫۰۰۴گیری مذهبی بیرونی )جهت

 ،p=۰٫۰۲۴بینی )( و خوشp، ۰٫۲۸1-=β=۰٫۰11مذهبی درونی )
۰٫1۹۳-=βگیری مذهبی بیرونی جهت ،نتیجه گرفته شد روازاین ؛( بود

بینی گیری مذهبی درونی و خوشدار، اما جهتامثبت و معنشکل به
 د.رنبینی تعارضات زناشویی را دادار توانایی پیشاشکل منفی و معنبه

گیری مذهبی بیرونی برابر با جهت هایاثر مربوط به متغیر مقدار اندازٔه
بینی برابر با و خوش ۰٫۰۷1گیری مذهبی درونی برابر با ، جهت۰٫۰۹1
 بود. ۰٫۰۵۶

 بحث 4
رود و دستیابی بـه شمار میخانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به

اما  ؛سـالمت روابط زن و مرد با یکدیگر است یگرو سـالم در جامعـٔه
تأثیر عوامل درونی و بیرونی اخیر خانواده در ایران، تحت در چند دهٔه

افزایش  توان بهمی این تغییرات ازجملٔه ؛دچار تغییر و تحول شده است
کند. که آسیب فراوانی به جوامع وارد می شاره کردتعارضات زناشویی ا

بینی و اثر خوش حاضر تعیین اندازٔه در همین راستا هدف مطالعٔه
 ،گیری مذهبی بر تعارضات زناشویی بود. نتایج نشان دادجهت

 ؛ یعنی بیناستبینی با تعارضات زناشویی منفی همبستگی بین خوش
. همچنین ردبینی با تعارضات زناشویی ارتباط معکوس وجود داخوش
بینی تعارضات توانایی پیشدارای بینی خوش مشخص کرد،نتایج 
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۵ 

با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه  مذکور . یافتٔهاستزناشویی 
مردانی حموله و حیدری بر تمامی  پژوهشمثال رای ب ؛همسوست

آباد، نشان داد نجفدر زهرا)س(  ان فاطمٔهکارکنان زن متأهل بیمارست
(. 11دار است )امعن بینی با رضایت زناشویی دارای رابطٔهکه خوش

زدگی زناشویی با بین دل مشخص کرد،زاده و خلعتبری احدی مطالعٔه
 (.1۳)شود مشاهده میمنفی معنادار  بینی در زنان متأهل رابطٔهخوش

معکوس و  رابطٔه دریافتند، یپژوهشدر همکاران  پور وعنایت غالم
 ردبینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی وجود دامعناداری بین خوش

(1۴.) 
یا داشتن نوع  یبینافراد خوشدر  ،توان گفتمی مذکور در تبیین یافتٔه

بر اینکه در آینده، رویدادهای خوب بیشتر از رویدادهای انتظار کلی مبنی
ها با کنارآمدن آن تواند بر رفتار و نحؤهافتاد، میبد اتفاق خواهد 

زیرا همین  ؛مشکالت و رویدادهای فشارزای زندگی تأثیر بگذارد
شود و درنتیجه اطمینان به آینده باعث ایجاد احساس مثبت در فرد می

آورد و کیفیت زندگی وی را وجود میرا در او به زیادیآوری تاب
 زیادیبینی دیگر افرادی که خوش ارتعب (. به1۰د )کنتضمین می

طور عمیق و منطقی بیندیشند ند بههست تعارضات قادر دارند، در زمینٔه
بهتر  ؛ همچنینشکل مناسب بیان کنندو احساسات و افکار خود را به

(؛ بنابراین افرادی ۹توانند خود را کنترل کنند و به خود انگیزه دهند )می
های و پاسخ شوندمیکمتر دچار افسردگی دارند،  زیادیبینی که خوش

 .دهندسازشی بهتری در مواجهه با وقایع ناگوار زندگی از خود نشان می
ها ها، فضیلتبرای داشتن توانمندی شخاصاین همان ویژگی است که ا

(. در تبیینی دیگر 1۵ها در زندگی به آن نیاز دارند )و حل تعارض
هایی د، مسئوالنه نقشههستن گشابین مشکلافراد خوش ،توان گفتمی

 عالوه؛ بهنمایندکنند و برطبق آن عمل میبرای زندگی خود طراحی می
گیرند، نگرش در حل مشکالت زناشویی حالت انفعالی به خود نمی

ها انتظار بین(. خوش۸ند )کنتر عمل میمثبت بیشتری دارند و موفق
دیدگاه مثبتی از دارای و ها پیش برود دارند امور زندگی مطابق نظر آن

کند ها را به تالش و کوشش ترغیب میهمین امر آن .ندهستزندگی 
فعاالنه  یبرخورد ها با مشکالت زندگی زناشوییآن روازاین ؛(1۵)

 شدنیفردی، نقاط ضعف دیگران را حل. این افراد در روابط بیندارند
دیدگاه  فردی،اختالفات و تعارضات بین دربارٔهو  پندارندمی

 دانند.می شدنیحلها را بینانه دارند و آنخوش
گیری مذهبی بیرونی همبستگی بین جهت ،پژوهش نشان داد دیگر یافتٔه

گیری مذهبی با تعارضات زناشویی مثبت، اما همبستگی بین جهت
آمده دستباتوجه به نتایج به است. درونی با تعارضات زناشویی منفی

گیری مذهبی بیرونی با تعارضات زناشویی بین جهت ،توان گفتمی
گیری مذهبی درونی با تعارضات ارتباط مستقیم، اما بین جهت

با افزایش  ،توان گفتمی بنابراین ؛زناشویی ارتباط معکوس وجود دارد
گیری مذهبی بیرونی، گیری مذهبی درونی و کاهش جهتجهت

مطالعات پیشین با نتایج  یافتٔه حاصل. شودکم میتعارضات زناشویی 
نشان  هراتیان و همکاران پژوهشطور مثال به؛ در این زمینه همسوست

مسئولیت  یک افراد با پایبندی مذهبی بیشتر، ازدواج را مقدس و، داد
ایفای تعهدات زناشویی، با تعارض زناشویی  واسطٔهو به کنندمیتلقی 

 مشخص زارعی و همکاراندر پژوهش  (.۲۰شوند )رو میهکمتری روب

دارای گیری مذهبی درونی تعارض زناشویی با بخشش و جهت ،شد
گیری ولی بین تعارض زناشویی و جهت است؛رابطٔه منفی و معناداری 

 (.۲۳) ردمذهبی بیرونی رابطٔه معناداری وجود ندا
گیری مذهبی افرادی که دارای جهت ،توان گفتمی مذکور یافتٔه تبییندر 

های شخصی خود ری برای رسیدن به خواستهدین را ابزا ،بیرونی هستند
در بیشتر  یین افرادچن روازایندانند و دین برای آنان هدف نیست؛ می
های موجود در دین پایبند نیستند و مسائل و بینیبه جهان قعموا

دهند؛ بنابراین شان دخالت نمیدستورهای دینی را چندان در زندگی
شان داشته باشد و در زندگی زناشوییتواند تأثیر مثبتی ایمان آنان نمی

(. این افراد غالباً به ۲۳موجبات رضایتمندی زناشویی را فراهم کند )
جاکه حتی به دین به چشم ابزاری آنتا ؛منافع فردی خود توجه دارند

 این افراد احتماالً در رابطٔه لذانگرند؛ برای رسیدن به اهداف خود می
کنند. جلب حمایت فرزندان توجه می بیشتر به منافع شخصی نیزازدواج 

فرزندان خویش، برای  دربارٔهبار توان با همان نگاه ابزارگونه اینرا می
رسیدن به منافع شخصی تبیین کرد. نداشتن التزام عملی به دستورهای 

تواند منجربه رحم و تأکید بر منافع شخصی نیز می  ٔدینی ازجمله صله
ن همسر و درنتیجه افزایش تعارضات کاهش روابط با دوستان و خویشا

گیری مذهبی درونی، (؛ اما افراد دارای جهت1۸زناشویی شود )
دهد عد فرامادی و متعالی در جهان پیوند میباورهای مذهبی آنان را به بُ

و با دادن معنا به زندگی، به خانواده و تعامالت درون خانواده قداست 
 آوردفراهم میخانواده  بخشد و شرایط را برای حفظ و تحکیممی

امری مقدس  منزلٔهازدواج بهجین به زوقتی عبارتی، وبه ؛(1۸)
تمامی اعمال و رفتار و  کرده ونگرند، چارچوبی برای خود ترسیم می

همچنین باتوجه به اینکه  ؛کننداحساسات خود را در قالب آن تفسیر می
تقویت ، با گیردصورت میمذاهب، تشویق رفتارهای اخالقی در 

عنوان عامل بازدارندٔه درونی، از تعارضات زناشویی خودکنترلی به
(. ازطرفی، حضور در اماکن مذهبی و ارتباط با ۲۲د )شوجلوگیری می

سایر افراد، رابطٔه معنوی فرد با خداوند و معنای زندگی که باورهای 
که دین ازطریق  استهایی ، همگی راهآوردوجود میبهمذهبی برای فرد 

شود؛ می شخاصها سبب خشنودی و شادکامی هرچه بیشتر اآن
از خشنودی و  ،گیری مذهبی درونی دارندبنابراین، افرادی که جهت

 بیشتر و درنتیجه کاهش تعارضات زناشویی برخوردار رضایت از زندگیِ
 (.۲1ند )هست

نامه های این پژوهش، کاربرد روش خودگزارشی پرسشاز محدودیت
تواند صحت و دقت دهندگان میروحی و روانی پاسخبود که شرایط 

تأثیر قرار دهد. محدودیت دیگر پژوهش تعداد کم ها را تحتپاسخ
عواملی همچون داشتن یا نداشتن فرزند،  نشدننمونه و بررسی

اقتصادی بود. باتوجه به اجتماعی طبقٔه و زمان گذشته از ازدواجمدت
بیرونی با تعارض زناشویی،  گیری مذهبیبینی و جهتخوش  ٔ رابطه

حفظ استحکام خانواده و افزایش بهزیستی، الزم است  منظوربه
ها به این ریزیها و برنامهگذاریخانواده در سیاست ن در حوزٔهمسئوال

های آموزشی متغیرها توجه کافی داشته باشند. همچنین برگزاری کارگاه
اخت بیشتر زوجین هدف شن ای مؤثر باو توجیهی و تلویحات مداخله

شود مشاوران، از همدیگر ضرورت دارد؛ بنابراین پیشنهاد می
ها و خانواده به برگزاری کارگاه درمانگران حیطٔهشناسان و روانروان
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۶ 

 منظوربهبینی بپردازند. درنهایت افزایی آموزش خوشهای دانشدوره
 اد نمونٔهشود که به انجام مطالعه در تعدمی توصیهپذیری نتایج تعمیم

 های متفاوت پرداخته شود.بیشتر و در فرهنگ

 گیرینتیجه ۵
گیری مذهبی جهت شود کهنتیجه گرفته میهای پژوهش براساس یافته

گیری مذهبی درونی و دار، اما جهتاشکل مثبت و معنبیرونی به
بینی تعارضات زناشویی دار توانایی پیشاشکل منفی و معنبینی بهخوش
های زناشویی بر ضرورت کاهش تعارض منظوربه؛ بنابراین رندرا دا

راهکارهایی برای   ٔ گیری مذهبی و ارائهبینی و جهتبررسی نقش خوش
 د.شوها توصیه میبهبود آن

 قدردانی و تشکر 6
 شود.د، تشکر میکردنکه در این پژوهش ما را یاری  افرادیاز تمامی 

 هابیانیه 7
 کنندگانز شرکتنامه اتأییدیٔه اخالقی و رضایت

توضیحاتی  ارائٔههای پژوهش، در بین نمونه هانامههنگام توزیع پرسش
ها و منتشرنشدن اطالعات شخصی و ماندن پاسخمحرمانه دربارٔه

. همچنین پیش از توزیع صورت گرفت گانکنندخصوصی به شرکت

ها توضیح داده شد منظور رعایت اصول اخالقی به آنها بهنامهپرسش
وتحلیل محرمانه و گروهی تجزیه طوراطالعات آنان نزد پژوهشگر بهکه 
 اول در رشتٔه دکتری نویسندٔه برگرفته از رسالٔه حاضر پژوهش .شودمی

 شمارٔه اشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد بروان
است. همچنین مجوز اجرای  1۳۹۹آذر۲۹به تاریخ  ۲۹٫11٫۲٫۵۶1۵

شناختی بهار آن روی افراد نمونه از سوی مرکز مشاوره و خدمات روان
 صادر 1۳۹۹آذر۲۹مورخ  1۴٫1۸۶ شهر مشهد با شماره نامٔهدر اندیشه 

  شده است.
 رضایت برای انتشار

 این امر غیر قابل اجرا است. 
 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

 شده است. اول تأمین الی توسط نویسندٔههای مهزینهتمامی 
 مشارکت نویسندگان

دوم در  آوری داده، نویسندٔهپژوهشی و جمع ایدٔه اول در ارائٔه نویسندٔه
ها مشـــارکت ســـوم در آنالیز و تفســـیر داده طراحی مطالعه و نویســـندٔه

 داشتند.
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