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  / آموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤم ،شناسيروان دانشجوي دكتريحسين رضائيان بيلُندي  h.rezaeiyan60@gmail.com 

 16/10/1398ـ پذيرش:  06/06/1398دريافت: 

 چكيده

 ارقر سيربر ردموآن  كيفيت دبهبوبراي  نمحققا توسطروابط زناشويي، همواره  به طمربو مسائل
 پيشبينيرا شناخت عواملي كه آن  و ستا ييناشوزروابط  مهم يمتغيرهااز  يکي صميميت، .گيرندمي
اين پژوهش، با هدف  و كاهش تعارضات دارد. كنند، نقش مهمي در افزايش كيفيت زندگي زناشوييمي

بيني صميميت زناشويي انجام گيري مذهبي، در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهبررسي نقش طرح
از جامعة آماري دانشجويان  نفر 303منظور، بدينبود.  يو از نوع همبستگ يفيطرح پژوهش، توصشد. 

هاي صميميت زناشويي، نامهاي انتخاب و به پرسشهطور تصادفي طبقو طالب متأهل شهر قم، به
تحليل و ها و تجزيه گيري مذهبي پاسخ دادند. براي آزمون فرضيههاي ناسازگار اوليه و جهتوارهطرح
هاي گام استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين حوزهبه ها، از همبستگي و تحليل رگرسيون گام داده
گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي، رابطة منفي و معنادار و اوليه و جهتهاي ناسازگار وارهطرح

گيري مذهبي دروني با صميميت زناشويي، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل رگرسيون بين جهت
از ، و عملکرد مختل يخودگردان ةحوزگيري مذهبي دروني و نشان داد كه حوزة بريدگي و طرد، جهت

 گيري مذهبيجهتنقش مهم  يبه خوب ،هاافتهي نيا. هستند صميميت زناشويي يهانيبشيپ نيترمهم
توانند اطالعات و مي دندهينشان م ييزناشو تيميصمي نيبشيدر پ هاي ناسازگار اوليه راوارهو طرح

 شناسان خانواده ارائه كنند.مناسبي را به مشاوران و روان

  گيري مذهبي.هاي ناسازگار اوليه، جهتوارهزناشويي، طرحصميميت ها: كليدواژه
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 مقدمه

دهد و در آن، زن و مرد از طريق يك نيروي ازدواج، نهادي اجتماعي است كه پايه و اساس آن را ارتباط انساني شکل مي

کديگر شده، تا واحد شوند و به طور آزادانه و كامل تسليم يرمزي ناشي از غرايز، آيين و شعائر و عشق به هم جذب مي

اي است كه چند (. خانواده، نظام عاطفي پيچيده1394ايجاد كنند )صديقي و همکاران، « خانواده»عنوان پويايي را به

هاي اجتماعي، در وفاداري، عاطفه و دائمي بودن عضويت در آن است گيرد و وجه تمايز آن با ساير نظامنسل را دربر مي

 تيميصم و ييزناشو ونديمرحله پ را ياوان بزرگسال و يمرحله جوان ،کسونيار(. 141، ص 1394)گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

 يميروابط صم گرانيد با و ميريگيبه عهده م خالق را كار ينوع ما ،دوره نيا در :است معتقد و دانديمقابل انزوا م در

بناي موفقيت پيوند زناشويي (. روابط صميمانه، سنگ2011)دهکردي،  مكنييم جاديا ييزناشو ونديپ و ميكنيبرقرارم

(. براساس 6، ص2013 ،(Bagarozziي )زرو)باگا است خوب ازدواج كي هايتيفيك نيترمهم( و از 2009)سانداي، 

گر نزديکي، تشابه و يك رابطه شخصي عاشقانه يا هيجاني با شخص دي(، صميميت به معناي 1385) باگاروزيتعريف 

عنوان منشأ تشابه و بيان افکار و احساساتي است كه بهبراي  ،است كه مستلزم شناخت و درك عميق از فرد ديگر

 ه حيطه تقسيم كرد: صميميت هيجاني،هاي صميميت را به نُتوان مؤلفهمي ،تعريفاين توجه به  . بارودكار مي نزديکي، به

صميميت اجتماعي  صميميت زيباشناختي، صميميت بدني، جنسي،صميميت  صميميت عقالني، شناختي،صميميت روان

 (.1387ي )ذوالفقاري و همکاران، و صميميت زماني و تفريح

كنند، قابليت بيشتري در مواجهه با مشکالت و تغييرات مربوط به زوجيني كه صميميت باالتري را تجربه مي

تري در روابط عرضه آنها قادرند خود را به شيوه مطلوبروابط خود داشته و از رضايت زناشويي بيشتري برخوردارند. 

(. روابط توأم با صميميت، 2017و نيازهاي خود را به شکل مؤثرتري، به همسر خود ابراز كنند )پاتريك و همکاران، 

(. در مقابل، 2005( و همکاران، Pielageمنبع مهمي براي شادي، احساس معنا و رضايت از زندگي است )پيالج )

ترين مشکالت ارتباطي در روابط زوجين، خواه ناخواه يك رابطه را به پايان عنوان يکي از مهموجود صميميت به عدم

درصد مردان و زناني كه طالق  80دهد،شده درباره علل طالق نشان ميكند. برخي تحقيقات انجامخود نزديك مي

 منجزياند )ميميت و عدم احساس عشق ذكر كردهاند، علت جدايي و شکست ازدواج خود را فقدان اساسي صگرفته

هاي اختالفات زوجين ترين حوزه(. اين مهم، تا آنجاست كه بسياري از درمانگران، يکي از مشکل1390و همکاران،

 (.3، ص 1386شناسند )مظلومي، را فقدان صميميت و نشان ندادن عالقه مي

مؤثـر بر صميمـيت  محقـقان به دنـبال بررسـي متغيرهـايصميميت زناشـويي، نقش پايدار با توجه به اهميت و 

تأثير بسزايي دارند  ييزناشو كه در رابطه استمطرح  يشناخت عوامل از يکعنوان ي، بههاواره. طرحاندبودهزناشويي 

 در و (27، ص1395 انگ،ي) هستندي شناخت يساختارها نيترژرف ها،(. طرحواره1392فر و همکاران، )محمدي

 كنندمي ارزيابي و رمزگرداني را مدهآدستبه اطالعات خود، نيشيپ ساختار هيپا بر ،ديجد يهامحرك با ييارويور

 آن ،يانگ .گذارندمي تأثير پيرامونشان جهان و خود به نسبت افراد نگرش بر ،ترتيببدين .(283، ص 1967 بك،)
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 اوليه ناسازگار هايوارهطرح انجامند،مي شناختيروان مشکالت گيريشکل و رشد به كه را هاييوارهطرح از دسته

رسان و هاي ناسازگار اوليه، الگوي هيجاني خودآسيبواره، طرحيانگاز نظر  (.2003و همکاران،  يانگ) نامدمي

يابند ساختارهاي شناختي عميق و پايداري هستند كه در دوران كودكي ايجاد و به سراسر زندگي فرد گسترش مي

 (.2008سکال و همکاران، )پا

. اين گذارندتأثير مي ، ازجمله روابط بين فردي زوجينمختلف زندگيقلمروهاي  هاي ناسازگار اوليه، دروارهطرح

اغلب ماهيت ناسازگار . دندار در ارتباطات يو تأثير بسزاي دهنديرابطه نشان م يك هميشه خود را در خالل ها،وارهطرح

رفتار  يابه گونه يويژه رابطه زناشويبه، خود و در تعامل با ديگران يكه افراد در زندگ دنكنيم ظهور يوقت ،هاوارهطرح

، ص 1389 ،و همکاران آنها نادرست باشد )يانگ اوليه اگر برداشت يحت ،گرددآنها تأييد  يهاوارهطرح كه كننديم

عميق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل هاي ناسازگار اوليه، كه باورهاي واره(. بنابراين، طرح38

ويژه زندگي مشترك تأثير بگذارند هاي مختلف زندگي، بهتوانند در قلمرواند، ميهاي نخستين زندگيهاي سالآموزه

ها در ايجاد مسائل و مشکالت نقش دارند؛ زيرا وارههاي شناختي، طرح(. براساس مدل31-29، ص1395)يانگ، 

بر اين است كه هريك از زوجين، باورهاي اصلي درباره خود و روابط صميمي دارند كه با خود، به رابطه زناشويي  فرض

گونه كه هستند و معيارهاي ها، شامل فرضياتي است كه درباره همسر و رابطه زناشويي آنوارهآورند. طرحروي مي

( و همکاران، Bjerkeگيرند )بي جرك )زوجين قرار مي درباره اينکه چگونه بايد باشند كه اغلب هسته تضاد بين

2011.) 

اند پرداخته يو صميميت زناشويي ناسازگار اوليه هاوارهرابطه طرح يبررس بهدر حمايت از اين نظريه، تحقيقات زيادي 

و همکاران  يذوالفقار (،1384) حميدپورو  اندوز (،2004) زاستيل (،2009) نويشم و چاتواهاي توان به بررسيكه مي

و  فرآرين(، 1392) وكيليو  آزادبخت(، 1396) بهراميو  پيروي(، 1995) كليفتون(، 1389و همکاران ) ييوسف(، 1387)

( اشاره كرد. نتايج اين تحقيقات، حاكي از اين است كه هرچه 1396) فتحي آشتيانيو  محمدي( و 1396) پورشهرياري

(، در 1387و همکاران ) يذوالفقاريابد. ازجمله رضايت و صميميت زناشويي كاهش مي ها ناسازگارتر باشند،وارهطرح

اند، دريافتند كه بين هاي ناسازگار اوليه و صميميت زناشويي زوجين پرداختهوارهتحقيقي كه به بررسي رابطه بين طرح

داري وجود دارد. در اين تحقيق، بين ابعاد هاي ناسازگار اوليه، با ابعاد صميمت زناشويي همبستگي منفي و معنيوارهطرح

 ها ضريب همبستگي بااليي مشاهده شد.وارهگانه طرحهاي پنجگانه صميميت و حوزهنه

، نشان داد كه «هاي ناسازگار اوليه و صميميت در روابط عاشقانه بزرگساليوارهطرح»( با عنوان 2004) استيلزپژوهش 

 كليفتوندر تحقيقي كه توسط باشند. همچنين، كننده صميميت ميبينياوليه، پيشهاي ناسازگار وارهبرخي از طرح

(Clifton) (1995 براي بررسي رابطه صداقت، نزديکي، استحکام رابطه و ،)بر روي  ،هاي ناسازگار اوليهوارهسازگاري با طرح

بيني ، ارتباط منفي با احساس اعتماد و قابل پيش«شکست»واره ناسازگار نشان داد كه طرح نتايج ،صورت گرفت دانشجويان

رابطه داشت. افرادي كه داراي  همسرطور مستقيم با قابليت اطمينان به، «اعتماديبدرفتاري و بي»بودن همسر داشت و 
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واره ناسازگار ر خود ايمان داشتند و طرحبودند، كمتر به همس« نقص»يا « محروميت هيجاني» ناسازگار هايوارهطرح

 طوركلي سازگاري و در نتيجه، بر صميميت زوجين تأثير داشتطور مستقيم و منفي بر نزديکي، محبت و به، به«نقص»

 شود.هاي ناسازگار اوليه موجب كاهش صميميت زناشويي ميوارهرسد طرحبنابراين، به نظر مي.

حفظ جايگاه و نيز يکديگر و  تواند بر شيوه ارتباط آنها باضاي يك خانواده ميمذهبي اع باورهاي ازسوي ديگر،

ويژه (. اديان الهي، به1391)منجزي و همکاران،  داشته باشدبسياري وجود دارد، تأثير  مرزهايي كه بين اعضاي خانواده

است. درهمين راستا، خدواند  ارائه كردههاي مهمي در اين زمينه دين مبين اسالم براي ارائه جايگاه مهم خانواده، آموزه

 .(21كند )روم: مي و رحمت معرفي مؤدت و الفت و مؤانست پايگاه و سکونت امنيت، را حريم خانواده متعال حريم

مؤدت محبتي است كه اثرش در رفتار ظاهر »گويد: درباره مؤدت ميان زن و شوهر مي عالمه طباطبائياساس، براين

شناسان، (. به باور برخي روان250، ص16، ج1385)طباطبائي، « گاه مودت، خانواده استترين جلوهشود و از روشن

مؤدت و رحمت و شفقت  ها، به دليل نبود همين جاذبه الهي؛ يعنيها و جداييهاي خانوادگي، سرديغالب كشاكش

هاي اجتماعي در ميان برخي زنان و و نبود آرامش رواني ميان زوجين است و بسياري از اختالالت رفتاري و كژروي

(. اگر همسران طبق 30-29، ص 1386وجو كرد )افروز، توان در ناامني رواني و فقر عاطفي جستمردان متاهل را مي

د و مؤدت و رحمت الهي را نسبت به يکديگر ابراز كنند، بسياري از مشکالت آيه مذكور منبع آرامش يکديگر باشن

 نيدر ب ،رسديبه نظر مشود. هاي رواني از بين رفته و موجب صميميت روزافزون ميان آنان ميعاطفي و ناامني

ه و در برخورد و گرم بود ،روابط آنها. وجود دارد يشتريب يگرنگيو  تيميصم كنند،يم يرويكه از مذهب پ ييهازوج

 شونديم يروان هاييماريدچار ب تركم ،تيو در نها دارندكمتر  يياحساس تنها ،جهيدر نت كنند.يكالم با احترام رفتار م

از او كمك خواسته، خود را به خداوند  با پروردگار ازيممکن است با دعا و راز و ن ،در صورت برخورد با مشکالت يو حت

 دارند.يبرم گام حل مشکالت يبه سو ،ه اوو با توكل ب سپارنديم

تر هاي اخالقي، رسومات، مشاركت در جامعه ديني براي اعتقاد راسخاي از باورها، شامل ارزشيافتهمذهب نظام سازمان

 و مذهب بين مثبت ارتباط وجود مختلفي تحقيقات (. تاكنون5، ص2009(، walshبه خدا يا قدرت برتر است )والش )

بخشد )صديقي  استحکام كرده، تقويت را زناشويي روابط تواندمي اند و مشخص شده است كه مذهبكرده تأييد را خانواده

 رضايت دهند،مي مقدس جنبه خود روابط به همسران كه هنگامي ، دريافتند(1999)و ديگران  ماهوني(. 1394و همکاران، 

 شدهانجام هايپژوهش ساير .كنند فصل و حل را خود مشکالت توانندمي بهتر و دارند كمتري تعارضات و باالتر زناشويي

و  رضايياست.  زناشويي رضايت و ازدواج پايداري در مهمي عامل مذهب، به پايبندي كه اندداده نشان نيز زمينه اين در

مل به باورهاي ديني و داري بين ميزان عمثبت و معني در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه همبستگي (،1391) همکاران

كه هرچه ميزان عمل به باورهاي ديني  ابه اين معن ؛دارد صميميت، محبت و پايبندي به تعهدات در بين زوجين وجود ميزان

( نيز مشخص شد كه 2013) يگانهد. در تحقيق انتجربه كرده ، آنها صميميت بيشتري با همسران خودباشدزنان باالتر  در

 (.1393تأثير مثبت دين در روابط زناشويي غيرقابل انکار است )صديقي و همکاران، 



  113 هاي ناسازگار اوليه و . . .وارهبيني صميميت زناشويي براساس طرحپيش

ايمان به خدا  و تأثير بسزايي در استحکام خانواده دارد، اغلب پژوهشگران بر اين باورند كه وجود عقايد مذهبي

شود كه فرد ميموجب  ايمان به خدا عدم يگر،از سوي د شود كه نگرش فرد به كل هستي هدفدار باشد.مي موجب

در زندگي خانوادگي  هاي بسياريو منشأ اختالف بنيان خانواده موجب ضعف ،همين امر .باشد و آرامش نداشته انسجام

عنوان تواند مؤثر باشد كه بهگيري مذهبي به اين صورت مي(. در واقع، جهت1392پور و همکاران، )رحيم شودمي

ريزي خانوادگي، كار، چگونگي ورهاي ديني و مذهبي، بر رفتار و بازخوردهاي مهم افراد، از جمله برنامهمجموعه با

 (.1387پور، تفسير زندگي روزانه و برداشت از امور مختلف تأثير بسزايي داشته باشد )روحاني و معنوي

مذهبي با صميميت زناشويي را به طور جداگانه  گيريهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهمرور پيشينه مذكور، رابطه بين طرح

گيري مذهبي، به صورت همزمان در هاي ناسازگار اوليه و جهتوارهبه بررسي نقش طرحكه  كند؛ اما پژوهشيتأييد مي

از متغيرهايي است كه با وجود  بيني صميميت زناشويي پرداخته باشد، يافت نشد. از سوي ديگر، صميميت زناشويي،پيش

شناسي يت بسيار در استحکام خانواده و روابط زناشويي در ابتداي مراحل پژوهشي خود قرار دارد و همچنان، سؤاالت سبباهم

 صميمت برمؤثر و  هكنندتعيينمرتبط با آن بدون پاسخ است. تأييد چنين نقشي در رابطه متغيرهاي مذكور، سازوكارهاي 

 بهر مؤثرتر طو به نماو در يپيشگير سطحدر دو  ننداميتو ،ميكند. يافتهها شناسايي قيقترد رتصو بهرا  جينزو ناشوييز

هاي ناسازگار وارهگويي به اين پرسش است كه طرحبنابراين، اين پژوهش، درصدد پاسخ .كنند كمك جينزو تمشکال حل

 بيني صميميت زناشويي دارند؟گيري مذهبي، چه سهمي در پيشاوليه و جهت

 پژوهش روش

هاي وارههاي طرحتوصيفي و از نوع همبستگي است. در اين پژوهش، حوزه -ش، جزء تحقيقات مقطعي اين پژوه

به زنگي و بازداري و مندي، گوش)بريدگي و طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، ديگر جهتناسازگار اوليه 

ين و صميميت زناشويي، بعنوان متغير پيشگيري مذهبي ) دروني و بيروني(، بههاي مختل( و جهتمحدوديت

دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه  متأهلهمه دانشجويان عنوان متغير مالك در نظر گرفته شد. جامعه آماري پژوهش، به

نفر با در  303 انآن انيبودند كه از م 1396ـ1397 يليقم در سال تحص هيحوزه علم متأهلقم و طالب  يسراسر

ارشد و  يكارشناسي، كارشناس ،ي)كاردان التيدانشجو( و سطح تحص 111طلبه و  192) لينظر گرفتن محل تحص

تا به ابزارهاي پژوهش پاسخ دهند.  و از آنها خواسته شد انتخاب ياطبقه يتصادف يريگمونهبه روش ن ،(هامعادل آن

 ها از ابزارهاي زير استفاده شد:براي گردآوري داده

كنندگان، از زه گيري ميزان صميميت زناشويي شركتبراي اندا نامه صميميت زناشويي:الف. پرسش

سؤال و مقياس  85نامه، مشتمل بر ( استفاده شد. اين پرسش1385و همکاران ) اوليانامه صميميت زناشويي پرسش

سنجد. نمره فرد در اين آزمون، از طريق جمع نمرات آن طيف ليکرت است و در نُه بعد صميميت زناشويي را مي

 و واكرنامه صميميت زناشويي از مقياس صميميت آيد. براي بررسي روايي همزمان، پرسشدست ميها به گزينه
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و  تامپسون( استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه همبستگي بين آزمون صميميت زناشويي و مقياس 1983) تامپسون

از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه  معنادار است. براي تعيين پايايي آن نيز 01/0بوده است كه در سطح  92/0، واكر

نامه از پايايي مناسب (. بنابراين، پرسش1385محاسبه شده است )اوليا و همکاران،  58/98آلفاي كرونباخ كل آزمون 

 به دست آمد. 93/0نامه، ضريب آلفاي برخوردار است. در اين پژوهش، براي اين پرسش

براي سنجش  1950در سال  راسو  آلپورتتوسط نامه اين پرسشنامه جهت گيري مذهبي: ب. پرسش

 12تا  1سؤالي، عبارات  21گويه ساخته شد كه در اين مقياس  21هاي دروني و بيروني مذهب، در گيريجهت

(، 1967) راسو  آلپورتسنجد. گيري مذهبي دروني را مي، جهت21تا  13گيري مذهبي دروني و عبارات جهت

گزارش كردند. در اين ابزار، پاسخ هر گويه با استفاده از مقياس  -21/0روني را گيري دروني و بيهمبستگي جهت

ها نمره يك تا پنج موافق تا كامالً مخالف بوده و به پاسخشود كه دامنه آن از كامالً گذاري مياي ليکرت نمرهدرجه

(، به دست آمده است. 120، ص1387) جان بزرگينامه، توسط (. اعتبار و روايي پرسش1394گيرد )عاشوري، تعلق مي

گيري مذهبي و براي جهت 74/0گيري مذهبي دورني، همساني دروني آن با استفاده از آلفاي كرونباخ، براي جهت

(. در 1380به دست آمده است )مختاري و همکاران،  74/0و پايايي بازآزمايي آن براي هر دو مقياس،  70/0بيروني، 

 به دست آمد. 68/0مه، ضريب آلفاي نااين پژوهش براي اين پرسش

فرم كوتاه  1998در سال  يانگ (:YSQ-SFهاي ناسازگار اوليه )وارهنامة طرحج. فرم كوتاه پرسش

گويه، داراي  75واره ناسازگار اوليه تهيه كرد كه از طرح 15گيري هاي ناسازگار اوليه را براي اندازهوارهنامه طرحپرسش

(. اين ابزار خود 1390سؤالي اوليه تشکيل شده است )شايقيان و همکاران،  205بيشترين بار عاملي در فرم بلند 

، تقريباً 4، اندكي درست=3، بيشتر درست تا غلط=2، تقريباً غلط=1اي )كامالً غلط=درجه 6هاي ختوصيفي، داراي پاس

سنجي اين هاي روانسنجد. درباره ويژگيحوزه مي 5ها را در قالب واره( است و طرح6و كامالً درست= 5درست=

(، ثبات دروني 2002مکاران )و ه والرهاي متعددي انجام شده است. ازجمله در پژوهش نامه، بررسيپرسش

( Baranoff & Oei) اوييو  بارانفگزارش شد و در پژوهش  90/0تا  65/0نامه از شده براي عوامل پرسشمحاسبه

( نيز ساختار عاملي و روايي سازه آن مورد تأييد قرار گرفت. در ايران، در پژوهشي كه توسط آهي و همکارن 2007)

نامه، عتبار فرم كوتاه در دانشجويان انجام شد، نتايج نشان داد كه اعتبار و روايي پرسش(، براي بررسي روايي و ا1386)

بود. در اين پژوهش، براي اين  76/0و  85/0به دو شيوه همساني دروني آلفاي كرونباخ و بازآزمايي به ترتيب، 

 به دست آمد. 94/0نامه، ضريب آلفاي پرسش

 تحصيالت سطح نظر از سپس، گرديد. تقسيم طلبه و دانشجو كلي گروه دو به نظرمورد جامعه ابتدا پژوهش، اجراي براي

 بنديطبقه( حوزه سه سطح /ارشد كارشناسي حوزه، دو سطح /كارشناسي حوزه، يك سطح /كارداني )  ناهمپوش دسته سه در

 تصادفي نمونه يك طبقه، هر براي كه بعدي اين بود گام مختلف، هايطبقه به بردارينمونه هايواحد تقسيم از پس. شدند

اساس، با مراجعه براين. گيرد قرار توجه مورد طبقه هر نسبي فراواني اهميت نمونه، گروه مقدار گزينش در و آيد دست به ساده
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هاي گوناگون و مقاطع مختلف تحصيلي، تعداد هاي رشتهبه هريك از مراكز علمي مذكور، به صورت تصادفي از كالس

نامه انتخاب و افراد انتخابي، با رعايت اصول علمي و ارائه توضيحات الزم، به تکميل دفترچه حاوي سه پرسشموردنظر 

ها در دو سطح توصيفي و استنباطي و با استفاده از نسخه اقدام نمودند. محاسبات آماري الزم، براي تجزيه و تحليل داده

( انجام شد. در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد 23SPSSافزار بسته آماري علوم اجتماعي )بيست و سوم نرم

 و در سطح استنباطي از ضريب همبستگي و آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد.

 هاي پژوهشيافته

 51/6با انحراف معيار  68/29زن( آزمودني بود كه ميانگين سني آنان،  228مرد و  75نفر ) 303نمونه مورد مطالعه شامل 

 18/1سال گذشته بود و ميانگين تعداد فرزندان آنان  38/8به دست آمد. به صورت ميانگين، از زمان ازدواج اين افراد 

 143ديپلم يا سطح يك حوزه، كنندگان در مقطع فوقدرصد( از شركت 24/9نفر ) 28محاسبه شد. از نظر تحصيالت، 

درصد( در مقطع كارشناسي ارشد، يا سطح سه  93/39نفر ) 121، درصد( در مقطع ليسانس يا سطح دو حوزه 19/47نفر )

 مربوط به جينتادرصد(، در مقطع دكترا يا سطح چهار حوزه علميه مشغول به تحصيل بودند.  63/3نفر ) 11حوزه و 

 ارائه شده است.( 1) در جدول هشژوپ يرهايمتغ نيب گيهمبست ميانگين، انحراف استاندارد و
 انحراف استاندارد و ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش: ميانگين، 1جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 . صميميت زناشويي1

       40/0- 1 . حوزه بريدگي و طرد2

      37/0- 67/0 1 و عملكرد مختل يخودگردانحوزه  .3

     24/0- 43/0 48/0 1 يمندجهت گريد. حوزه 4

    40/0 42/0 45/0 1 -11/0 يو بازدار يبه زنگگوش. حوزه 5

   19/0- 50/0 54/0 34/0 43/0 1 مختل يهاتيمحدود. حوزه 6

  34/0 28/0- 28/0- 15/0- 10/0- 23/0- 1 گيري مذهبي دروني. جهت7

 24/0- 29/0 25/0 19/0 12/0 18/0 24/0- 1 گيري مذهبي بروني. جهت8

M 38/291 37/48 34/36 71/26 59/29 77/25 69/28 02/25 

SD 83/34 34/16 22/13 91/7 56/9 71/9 59/3 14/6 

p  01/0 p 05/0  

هاي ناسازگار اوليه، مربوط به وارهكنندگان در ابعاد طرحدهد كه بيشترين سطح بين شركت( نشان مي1جدول )

دست آمد.  گيري مذهبي، در بعد دروني بهباشد. همچنين، بيشترين سطح مربوط به جهتميحوزه بريدگي و طرد 

مندي، هاي بريدگي و طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، ديگر جهتطبق ماتريس همبستگي بين حوزه

رد. گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي ارتباط منفي و معناداري وجود داهاي مختل و جهتمحدوديت

گيري مذهبي دروني، با صميميت زناشويي مثبت و معنادار است. براي تعيين سهم هريك همچنين، رابطه بين جهت

بيني صميميت زناشويي، از تحليل گيري مذهبي در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارههاي ابعاد طرحمقياساز خرده

 نتايج آن در جداول ذيل منعکس شده است.رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد كه 
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 گيري مذهبيهاي ناسازگار اوليه و جهتواره: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام مربوط به صميميت زناشويي از طريق ابعاد طرح2جدول 

 شاخص

 مدل

مجموع 

 Df مجذورات
ميانگين 

 F مجذورات
سطح 

 R 𝑹𝟐 معناداري
ضريب 

 تبيين

 خطاي

 برآورد

1 
 570/60344 1 570/60344 رگرسيون

352/59 0001/0 406/0 165/0 162/0 886/31 
 728/1016 301 021/306035 باقيمانده

2 
 430/40179 2 861/80358 رگرسيون

143/42 0001/0 468/0 219/0 214/0 877/30 
 402/953 300 730/286020 باقيمانده

3 
 451/28220 3 354/84661 رگرسيون

952/29 0001/0 481/0 231/0 223/0 695/30 
 201/942 299 237/281718 باقيمانده

ترين رابطه را با صميميت زناشويي دارد هاي ناسازگار اوليه، قويواره( نشان داد كه حوزه بريدگي و طرد طرح2نتايج جدول )

(40/0R= ،0001/0P= ،1df= ،352/59F=) ،كند. در بيني ميدرصد از ميزان صميميت زناشويي را پيش 16. اين متغير

درصد ارتقا يافت.  21و ضريب تبيين به  46/0گيري مذهبي دروني، ضريب همبستگي به مرحله بعد، با اضافه شدن جهت

به دست  22/0بيين و ضريب ت 48/0نيز ضريب همبستگي  و عملکرد مختل يحوزه خودگرداندر گام سوم و با اضافه شدن 

 يحوزه خودگردانگيري مذهبي دروني و هاي ناسازگار اوليه، جهتوارهآمد. اين بدان معناست كه حوزه بريدگي و طرد طرح

 كنند.درصد از واريانس صميميت زناشويي را تبيين مي 22، در مجموع و عملکرد مختل
 رگرسيون مربوط به صميميت زناشوييبين در هاي آماري و ضرايب متغيرهاي پيش: شاخص3جدول

 سطح معناداري T ضريب استاندارد بتا خطاي معيار ضريب غيراستاندارد بتا شاخص متغير

 000/0 138/58  732/5 223/333 مقدار ثابت

 000/0 -704/7 -406/0 112/0 -856/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 948/14  278/17 258/258 مقدار ثابت

 000/0 -324/6 -336/0 113/0 -717/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 582/4 244/0 516/0 363/2 يدرون يمذهب يريگجهت

 000/0 132/15  626/17 712/266 مقدار ثابت

 001/0 -438/3 -240/0 149/0 -511/0 و طرد يدگيحوزه بر

 000/0 286/4 229/0 517/0 217/2 يدرون يمذهب يريگجهت

 033/0 -137/2 -149/0 184/0 -392/0 و عملكرد مختل يحوزه خودگردان

، =B -240/0هاي ناسازگار اوليه )وارهطرح و طرد يدگيحوزه بردهد نتايج ضرايب بتاي استانداردشده، نشان مي

001/0P<( و حوزه خودگرداني و عملکرد مختل )149/0- B= ،03/0P<گيري مذهبي (، به صورت منفي و جهت

كنند. براساس ضريب بتا، به بيني مي(، به صورت مثبت صميميت زناشويي را پيش>B= ،0001/0P 229/0دروني )

واحد  -24/0ميزان صميميت زناشويي  هاي ناسازگار اوليه،وارهطرح و طرد يدگيحوزه برازاي يك واحد افزايش در 

واحد كاهش  -14/0ناشويي و به ازاي يك واحد افزايش در حوزه خودگرداني و عملکرد مختل، ميزان صميميت ز

واحد  22/0گيري مذهبي دروني، ميزان صميميت زناشويي يابد. همچنين، به ازاي يك واحد افزايش در جهتمي

هاي وارهطرح و طرد يدگيحوزه بربين معنادار، ها، از ميان سه متغير پيشافزايش يافت. بنابراين، با توجه به اين يافته

 بيني كند.را پيشصميميت زناشويي تواند مي ،يشتريبا قدرت بناسازگار اوليه 
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 گيرينتيجه

بيني صميميت زناشويي گيري مذهبي در پيشهاي ناسازگار اوليه و جهتوارهاين پژوهش، با هدف بررسي نقش طرح

منفي هاي ناسازگار اوليه و صميميت زناشويي همبستگي وارهانجام شد. فرضيه اوليه پژوهش اين بود كه بين طرح

 ناسازگار هايوارهطرح هايحوزه تمامي كه بين است اين بيانگر ،فرضيه ينا ييدأت با نيز همبستگي نتايجوجود دارد. 

 ،(1995) فتونيكل يهاپژوهش با ،قيتحق نيا جينتادارد.  وجود معناداري و منفي ارتباط زناشويي، صميميت و اوليه

و  فرآرين( و 1396) بهراميو  پيروي(، 1387همکاران ) و ذوالفقاري، (1385) دپوريحم و اندوز ،(2004) لزياست

زناشويي  صميميت باشد، ناسازگارترها وارهطرح هرچه كه شد روشن تحقيق، اين در است. همسو (1396) پورشهرياري

 يابد.مي كاهش

شود. با واره ناسازگار در آن قلمرو ايجاد ميتوان گفت: زماني كه نياز خاصي ارضا نشود، طرحمي افتهي نيا نييتب در

هاي ناسازگار مربوط به روابط وارهارضا نشدن نيازهاي دلبستگي و صميميت و سرخوردگي از روابط عاطفي اوليه، طرح

فردي و بزرگسالي و در دوران تأهل و روابط زناشويي  ها، در روابط بينوارهشود. اين باورها و طرحصميمانه ايجاد مي

ها، رفتارهاي همسران را تحت واره(. در واقع طرح1389گذارند )يانگ و همکاران، يابند و بر آن تأثير مخرب مينمود مي

 يريموجب سوگوليه، ا ناسازگار يهاوارهاساساً طرح (.1997كنند )يانگ و همکاران، دهي ميتأثير قرار داده و آنها را جهت

شده، فيتحر يهاها، نگرشبه صورت سوءتفاهم يروان يشناسبيدر آس ،هايريسوگ ني. اشونديم دادهايرو ريدر تفس

ها و ها بر ادراكداشتبرسوء نيا .نديآمي ديدر همسران پد نانهيبواقعريغ يهاداشتها و چشمنادرست، هدف يهافرض

رابطه فرد  يتداوم دارند و بر چگونگ يزندگ ريها در مسوارهطرح رايز ؛گذارندمشترك( تأثير مي ي)زندگ يبعد يهايابيارز

 ،ناكارآمدند هاوارهطرحكه اين آنجازا(. 1389مؤثر هستند )يوسفي و همکاران، ( يزندگ كيشر ژهيوه)ب گرانيبا خود و د

)محمدي و فتحي  كنندرا فراهم مي تيميصم معد و يدور يهانهيو زم شده ييدر روابط زناشو يناخشنودموجب 

 ثباتي،بي /رهاشدگي وارهطرح چهار ها،وارهطرح قدرتمندترين و ترينرسانآسيب يانگ نظر (. از1396آشتياني، 

 دارند قرار« طرد و بريدگي» اول، حوزه در كه باشندمي شرم /نقص  و هيجاني محروميت بدرفتاري،/  اعتماديبي

 سرد، عاطفه،بي كه آيندمي به وجود هاييخانواده در معمول ايگونهبه طرد و بريدگي . حوزه(1392 وكيلي،آزادبخت و )

هاي كاهش صميميت زناشويي در هستند. اين موارد، زمينه يا بدرفتار بينيپيش غيرقابل تندخو، منزوي، گر،مضايقه

 آورند.بزرگسالي و روابط زوجين را فراهم مي

خودگرداني و »حوزه « طرد»هاي ناسازگار اوليه، پس از حوزه وارههاي طرحدهد كه درحوزهها نشان مييافته

واره ناسازگار وابستگي، بيني صميميت زناشويي مؤثر است. اين حوزه، شامل چهار طرحنيز در پيش« عملکرد مختل

 يانگباشد. براساس نظر يافته، گرفتار / شکست ميپذيري نسبت به ضرر يا بيماري / خودتحول نكفايتي / آسيببي

ها مشکل دارند، انتظاراتي كه از محيط دارند، با توانايي آنها براي جدايي، بقا و واره(، افرادي كه در اين طرح1386)

وابط (، در ر1997) گلوسکيو  يانگكند. اين فرد، به اعتقاد آميز كارها تداخل ميعملکرد مستقل با انجام موفقيت
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واره وابستگي فعالي دارند و ممکن است از همسر خود عاشقانه، در حفظ هويت شخصي خود و شريك زندگي، طرح

(. به 1385انتظار داشته باشند كه بيش از حد، حامي وي بوده و مانند يك بچه، از او مراقبت نمايد )داتيليو و بيرشك، 

تند، قدرت عملکرد مستقل در زندگي مشترك را ندارند و به عبارت ديگر، افرادي كه در اين حوزه دچار مشکل هس

صورت افراطي، وابسته به شريك زندگي خويش هستند. آنان در ايجاد و حفظ حد و مرز شخصي بين خود و همسرشان 

ندگي ناتوان بوده و انتظار حمايت و مراقبت هميشگي را از او دارند. اين نحوه تعامل با شريك زندگي، تعارضاتي را در ز

 شود.رنگي و صميميت زناشويي ميبا خود به همراه دارد و مانع ايجاد يك

 رابطه مذهبي بيروني با صميميت زناشويي گيريكه جهت بود اين از اين پژوهش، حاصل شد، كه ديگري نتيجه

 ننشا نگرسيور تحليل نتايجداري دارد. رابطه مثبت و معني گيري مذهبي دروني، با صميميت زناشوييمنفي و جهت

 نتايج با ،يافته ين. اكنديم فايا ييزناشو تيميصم ينيبشيدر پ ينقش مهم ي،درون يمذهب يريگداد كه جهت

 فردياريخدا(، 2006) يهاسل؛ (2011ن )همکاراو  لوپز (،2001) وانيسال (،2010)و همکاران  سيدمار، پيشين تمطالعا

(، 1393همکاران ) و مهرخجسته، (1394) يعاشور(، 1392و همکاران ) وشاين(، 1389) ينجف(، 1386)و همکاران 

( همسو است. 2018)و همکاران  فرانيدريح (،2011) همکاران و( Krumrei) يكرومر (،1394) حرصالرضاپور مي

فرد را در مواجهه با مشکالت  يشخص يسازگار يمذهب يباورهاكه  كننديم انيب ،(2011) و همکاران يكرومر

گيري مذهبي دروني، توان گفت: افراد داراي جهتدهد. در تبيين اين يافته، مييم شيافزا ييزناشو يزندگ يمنف

زاي زندگي تنها گيري مذهبي بيروني خود را در مقابل مشکالت و رويدادهاي تنشبرخالف افراد داراي جهت

كنند. آنها د را با كمك و وساطت خداوند حل ميدانند. آنها باور دارند كه خدا يار و ياور آنهاست و مشکالت خونمي

دهد تا به اهداف خود برسند و مشکالتشان را حل كنند و در نهايت، معتقدند: حمايت و پشتيباني خدا به آنان نيرو مي

شود احساس رضايت بيشتري از روابط زناشويي داشته باشند و صميميتشان بيشتر شود )عاشوري، اين امر موجب مي

هايي مبتني بر مرجعيت بخشيدن به ساختار روابط بنهگيري دروني، داراي رواندر واقع، افراد مذهبي با جهت (.1394

گيري مذهبي دروني دارند، باشند. افرادي كه جهتو مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا مي

تر هستند و در ها و عاليق يکديگر حساسدارند، نسبت به ارزش بنابر داليل اعتقادي و مذهبي، كه در نظام خانواده

كنند و اين امر موجب پيوستگي بيشتر نظام خانواده هاي خانوادگي وقت و انرژي بيشتري صرف يکديگر ميفعاليت

گيري شود. اما افرادي كه جهت( و در نتيجه، موجب افزايش صميميت زوجين مي1967شود )آلپورت و روس، مي

طوركلي، كنند دستور دهند و بههبي بيروني دارند، بنابر هدفگرا بودنشان بيشتر خود محور هستند و اغلب سعي ميمذ

(. افراد داراي 1393از رفتار صميمانه و دوستانه كمتري در نظام خانواده برخوردارهستند )آهنگركاني و همکاران، 

دانند. باشد، مياز مذهب مي ن به مقاصد و اهدافي كه مهماي براي رسيدگيري مذهبي بيروني، مذهب را وسيلهجهت

اين امر موجب كاهش صميميت زوجين شده و در واقع، تأثير منفي بر صميميت زناشويي دارد )نيوشا و همکاران، 

1392.) 
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گيري مذهبي گيري مذهبي دروني، برخالف جهتشود جهتتوان گفت: آنچه موجب ميبنا بر تبيين مذكور مي

(، افراد داراي 1967) راس و آلپورتبيني صميميت زناشويي ايفا كند، اين است كه از نظر وني، نقش بيشتري در پيشبير

خود را با آن معنادار  يزندگ يتمام زيو ن كننديم يرا از درون طلب كرده، با آن زندگ ي دروني، مذهبمذهبگيري جهت

كند. گرايش به اعمال، . اين انگيزه در زندگي مشترك نيز نمود پيدا مي(1392 ،ي و همکاران)پاشائ سازنديم زهيو با انگ

شود )نيوشا و دروني، موجب افزايش ادراك افراد در كيفيت رابطه زناشويي مي يافتهتفکرات مذهبي و اصول سازمان

د و به هنگام بروز شان احساس كنن(. وقتي زوجين بتوانند تأثير حضور خداوند را در زندگي زناشويي1392همکاران، 

مشکالت و موانع، ارتباط با همسر خود، حضور خداوند را در كنار خود احساس كنند و از اعمال مذهبي كمك بگيرند، 

، 1394كنند )رضاپورميرصالح، تر با مشکالت زناشويي كنار آمده و احساس رضايت و صميميت بيشتري ميغالباً راحت

(. زوجيني كه در صميميت و نزديکي بين فردي مشکل دارند و تمايل به عدم 2006به نقل از: گودمن و دوالهيت، 

صميميت دارند، ممکن است از توجه به عقايد ديني و تعهد به يك تشکل مذهبي سود ببرند؛ به اين معنا كه منابع اضافي 

ع صميميت زوجين فردي و اثرات منفي موانهاي مذهبي، حس عدم صميميت بينحمايت اجتماعي از خداوند و تشکل

كند )لوپز و گير عمل ميعنوان يك ضربهدهد و مذهبي بودن، در مواجهه زوجين با مشکالت زناشويي، بهرا كاهش مي

گيري مذهبي دروني، كه داراي افکار و اعمال و اصول سازمان يافته دروني (. در واقع، افراد با جهت2011همکاران 

كنند و از صميميت بيشتري برخوردارند؛ اعتمادي و ناامني ميدچار احساس طرد و بيهستند، در روابط با همسر خود كمتر 

زناشويي  پيوند استحکام به منجر كنند، عمل آنها به اگر زوجين قرار داده كه بشر اختيار در كلي هاييراهنمايي زيرا مذهب

 (.2003شود )ماهوني و همکاران، مي و صميميت بيشتر آنها

 هاي ناسازگار اوليه،وارهطرح گيري مذهبي دروني وجهت مهم نقش بر ،هشوپژ اين ييافتهها ينظر سطحدر 

 دميشو مشخص ،هشوپژ ينا ييافتهها به توجه با نيز عملي سطحدر ميكند.  كيدتأ ناشوييز صميميتبيني در پيش

 ارقر يابيارز ردمو جيناز زو هريك ،گيري مذهبيجهتو  هاي ناسازگار اوليهوارهيد طرحبا ،مانيدرزوجيند افردر  كه

تواند اطالعات مناسبي را به ها مييافته .دشو منجااو اصالح آن  دبهبو مينهدر ز خالتيامد، وملز رتصوو در  دگير

 ينا يتودمحد ترينهعمدشناسان و مشاوراني كه مراجعاني با مشکالت مربوط به صميميت دارند، ارائه دهد. روان

 دميشو دپيشنها ،ينابنابر .صرفاً شامل دانشجويان و طالب متأهل شهر قم بودكه  ستآن ا ريماآ جامعه ،هشوپژ

 د.شو ارتکر يگرد معاجوو  سيعترو نمونهدر  هشوپژ ينا ،يافتهها يتعميمپذير هگستر يشافزابراي 
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