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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: It is important and necessary to study the effective 

factors in improving marital conflicts; therefore, the present 

study was conducted to determine the role of adherence to 

Islamic lifestyle and psychological hardiness in the rate of 

marital conflict.  

Materials and Methods: In a descriptive-analytical study of 

from the statistical population that included all female primary 

and secondary school teachers in Najafabad, Isfahan in the 

academic year 2019-2020, 196 people were selected by 

available sampling method. Subjects were evaluated using 

Kaviani Islamic Lifestyle Short Form Questionnaire (2009), 

psychological hardiness of Kiamrei et al. (1998) and Sanaei 

Marital Conflict (2008) and the data were analyzed by Pearson 

correlation test and multiple regressions using SPSS software 

version 24.  

Findings: The results showed that the relationship between 

Islamic lifestyle (r = - 0.823, p <0.01) and psychological 

stubbornness (r = - 0.511, p <0.01) with marital conflicts was 

negative and significant. Also, the components of Islamic 

lifestyle explain 94% and psychological hardness of 28.3% of 

the variance of marital conflicts. 

Conclusion: According to the findings, it can be concluded 

that paying attention to the Islamic lifestyle and trying to apply 

psychological training will play an important role in reducing 

marital conflicts. 
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  و همکاران     مالئی فاطمه  12

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سرسختی و اسالمی زندگی سبک به پایبندی نقش
 زناشویی تعارضات درمیزان  روانشناختی

 
 *1الهی محمد

 نایرا ،فسا پزشکی علوم دانشگاه ،اسالمی معارف گروه ،استادیار
 (.مسئول نویسنده)

 
 ،2 مالئی فاطمه

 ،رشت گیالن، دانشگاه عمومی، روانشناسی گروه ارشد، کارشناسی
 .ایران

 
 3ریگی جاللی مهری

 گاهدانش آباد، نجف واحد بالینی، روانشناسی گروه ارشد، کارشناسی
 .ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد

 
 4فوالدی محسن

 زادآ دانشگاه خمین، واحد بالینی، روانشناسی گروه ارشد، کارشناسی
 .ایران خمین، اسالمی،

 
 5جو مومن نرگس

 زادآ دانشگاه کرج، واحد بالینی، روانشناسی گروه ارشد، کارشناسی
 .ایران کرج، اسالمی،

 
 چکیده

 و مهم زناشویی تعارضات بهبود در موثر عوامل بررسی: هدف
 ندیپایب نقش تعیین هدف با حاضر پژوهش بنابراین  هست، ضروری

 میزان در روانشناختی سرسختی و اسالمی زندگی سبک به
  .شد انجام زناشویی تعارضات

 آماری جامعۀ از تحلیلی -توصیفی پژوهش یک در: ها روش و مواد
 هاناصف آباد نجف شهر متوسطه و ابتدایی زن معلمان تمامی شامل که
 روش به نفر 196 تعداد بودند، 1399-1398 تحصیلی سال در

 از استفاده با هاآزمودنی. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه
 ،(1388) کاویانی اسالمی زندگی سبک کوتاه فرم هاینامهپرسش

 تعارض و( 1377)همکاران و کیامرئی روانشناختی سرسختی
 همبستگی آزمون با هاداده و شدند ارزیابی( 1387)ثنایی زناشویی
 نسخه SPSS افزارنرم کمک با و چندگانه رگرسیون و پیرسون

  .شد وتحلیلتجزیه 24
-=823/0r)اسالمی زندگی سبک رابطه داد نشان نتایج :ها یافته

،01/0>p)  روانشناختی سرسختی و(511/0r=-،01/0>p) با 
 سبک هایمؤلفه همچنین. بود معناداری و منفی زناشویی تعارضات

 از درصد 3/28 روانشناختی وسرسختی درصد 94 اسالمی، زندگی
 .کنندمی تبیین را زناشویی تعارضات واریانس

 به توجه گفت نتیجه توانمی هایافته به توجه با: گیری نتیجه
 های آموزش گیری کار به برای تالش و اسالمی زندگی سبک

 زناشویی تعارضات کاهش در مهمی نقش روانشناختی، سرسختی
 .داشت خواهد

 
 روانشناختی، سرسختی  اسالمی، زندگی سبک: هاکلیدواژه
 .زناشویی تعارضات

 

_________________________________ 
1 . Marital Conflicts 

 18/08/1400تاریخ دریافت: 
 07/12/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولm.amirabad1362@gmail.com
 

 

 مقدمه
 حفظ و انطباق پذیری از شرایط با خانواده نظام پویای ماهیت
 مشخص فرهنگی و خانوادگی هویت ها،نقش هنجارها، ها،ارزش

 خانواده کانون و بنیان تهدیدکننده عوامل از یکی .(1)شودمی
. (2)کندمی پیدا بروز زوجین بین روابط در که است تعارضاتی
 و توافق عدم هازوج بین که افتدمی اتفاق زمانی 1زناشویی تعارضات

 بودن ناهماهنگ از ناشی و .(3)دهدمی سازگاری، باشد رخ عدم
 رفتارهای در اختالف و انتظارات و هاخواسته نوع در زوجین

 فی. وعواط(4)است ازدواج و زناشویی ارتباط به نسبت غیرمسئوالنه
 مختل را رابطه و شده نارضایتی باعث بیزاری و رنجش یاس، چون

 تأثیرات زناشویی تعارضات دهندمی نشان ها. پژوهش(5)نمایدمی
 (7)، جدایی و طالق(6)خانواده و روان جسم، سالمت، بر آوریزیان
 دارد.

زوجین، سبک زندگی  تعارضات حل و از عوامل ارتقادهنده سالمت
 اورهاب از تأثیرپذیری با زندگی شیوه بیانگر زندگی . سبک(8)است

 . امروزه(9)است هستی جهان به انسان هاینگرش و هاارزش و
 زندگی سبک مفهوم به نپژوهشگرا و نظرانصاحب از بسیاری
 دارد اشاره زندگی از سبکی به مفهوم این. کنندمی توجه 2اسالمی

 اسالمی زندگی سبک. (10)است قرآن آن استخراج اصلی منبع که
 ایجاد به دیگران و خود بهتر شناخت ضمن تا سازدمی قادر را فرد

 اجتماع و محیط با سازگاری و مردم با مناسب ارتباطات
 است اسالمی آموزهای بر مبتنی میاسال زندگی سبک .(11)بپردازد

 یزندگ طول در را فرد رفتار و نیات عواطف، شناخت، گستره که
 ابعاد همه در وی آخرت تا دنیا نیازهای برای معنوی تا مادی دنیای

 از ایمجموعه به اسالمی زندگی سبک .(12)است داده را پوشش
 بر که دارد اشاره زندگی عرصه در اسالم موردقبول ضوعاتمو

 اسالمی هایآموزه و اسالم بر مبتنی باید ما رفتار معیار آن اساس
 از زندگی در اسالمی هایارزش حاکمیت و خدامحوری. باشد
 درواقع است؛ اسالم تأیید مورد زندگی سبک معیارهای ترینمهم
 بر مبتنی باید افراد اجتماعی و فردی زندگی زندگی، سبک این در

 اسالمی زندگی سبک . زیربنای(13)باشد قرآنی رهنمودهای و اسالم
 الهی قرب درنهایت و دینی فرامین اعتقادی، اصول بر مبتنی

 افراد اسالمی زندگی سبک اگر بنابراین است؛ شده دهیسازمان
 پیدا افزایش جامعه در زندگی به امید و زندگی کیفیت یابد، بهبود

 در مطالعات نقش سبک زندگی اسالمی در همبستگی. کرد خواهد
 تعارضات بینی، پیش(15)زناشویی ، رضایت(14) زوجین صمیمیت

، (17)دانشجویان زناشویی رضامندی بینی، پیش(16)خانوادگی
تأییدشده  (19)زناشویی و سازگاری (18)زوجین زندگی رضایت

است. لذا مرور پیشینه پژوهش نشان می دهد که در زمینه نقش 
سبک زندگی اسالمی در تعارضات زناشویی مطالعه ای به صورت 

2 . Islamic Life Style 
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نشده است و در این زمینه خالء پژوهشی احساس می  مستقیم انجام
 شود. 

 و شخصیت مهم هایمؤلفه از 1روانشناختی سرسختی از طرفی
 کالتمش و تنیدگی، تعارضات مقابل در پذیریآسیب کنندهتعیین

 از ایمجموعه شناختیروان . سرسختی(20)است خانوادگی
 برابر در اومتمق منبع عنوانبه که است شخصیتی هایویژگی

 روانشناختی . سرسختی(21)کندمی عمل استرس و زندگی فشارهای
 شامل و است اطراف دنیای و خود به نسبت کلی گیری جهتیک
 ردامعنی بودن، جالب بودن، مهم و اهمیت به اعتقاد) تعهد مؤلفه سه

 کنترل است(، زندگی هایفعالیت بودن ارزشمند و بودن
 عوامل بر کندمی احساس شخص که است میزانی کنندهمنعکس)

 دگیزن از طبیعی بخشی تغییر) جوییمبارزه دارد( و تسلط فشارزا
 امنیت برای تهدیدی نه باشد رشد انگیزه تغییر، رودمی انتظار و است

 دارند، باالیی پذیریانعطاف سرسخت افراد . (22)است( ایمنی و
 با طابقت و تغییرات انجام بر زندگی ثابت هایجنبه بر اتکا جایبه

 تبیینی سبک از برخورداری دلیل ، به(23)دارند تمرکز شرایط
 برخورد مشکالت، با رویارویی در توانمندی احساس بینانه،خوش
 در را خود روان سالمت توانندمی مشکالت، با مدارانه مسئله

. مطالعات از (24)کنند حفظ ناگوار و نشدهبینیپیش رویدادهای
، (25)عاطفی طالق بینیدر پیشزوجین  روانشناختی نقش سرسختی

 حکایت دارند. (27)زناشویی رمقی، بی(26)زناشویی رضایت
 دنبال به و زناشویی روابط شدن زوجین، سست روابط تعارض در

 به توجه با . لذا(28)را به دنبال دارد طالق میزان افزایش آن
 مؤثر درتشخیص عوامل  با زناشویی، تعارضات پیامدهای نامطلوب

توان به بهبود زندگی زوجین کمک شایانی کرد. از سویی آن، می
در زمینه  اندکی هایمرور پیشینه پژوهش نشان داد که پژوهش

 ضاتتعار با سرسختی روانشناختی و زندگی اسالمی سبک ارتباط
و خأل پژوهشی در این زمینه احساس  است گرفته صورت زناشویی

و نقش  زناشویی تعارضات اهمیت به توجه با روازاین. شودمی
عواملی همچون سبک زندگی اسالمی و سرسختی روانشناختی 

 سبک به پایبندی بین، مطالعه حاضر باهدف تعیین نقشدراین
 وییزناش تعارضات میزان در روانشناختی سرسختی و اسالمی زندگی

 انجام شد.
 

 هامواد و روش 
بود. جامعه آماری روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 

شامل تمامی معلمان زن ابتدایی و متوسطه شهر نجف آباد اصفهان 
نفر( که از جامعه آماری  400) بودند 1399-1398در سال تحصیلی 

نفر  196واجد شرایط بر اساس جدول گجرسی و مورگان نیز تعداد 
های ورود گیری در دسترس انتخاب شدند. مالکبه روش نمونه

 بودن، گذشت حداقل دو سال از زندگی زناشویی، دامنهشامل: متاهل 
 خروج مالک. پژوهش بود در شرکت به تمایل و سال 50 تا 20 سنی

 یجسمان مشکالت و پزشکیروان اختالل سابقه وجود نیز مطالعه از
 پژوهشگران با همکاری ادامه عدم و( فرد خود اظهارات طبق) شدید

 های زیر بودند:نامهپرسشبود. ابزار گردآوری اطالعات 

_________________________________ 
1 . Psychological hardiness 

 78 نامهپرسش نیا سبک زندگی اسالمی: نامهپرسشفرم کوتاه 
مؤلفهمقیاس شامل  خرده 10که  شدهساختهی، انیکاوی توسط سؤال

، سالمت، خانوادهی، مالی، اخالق، باورهای، عبادی، )اجتماع یها
 4 طیف را در یک ی(شناسزمانو  یدفاع -، امنیتیعلم و تفکر
. هست سنجدیم 4زیاد نمره  خیلی تا کم نمره یک خیلی از ایدرجه

خواهد بود که نمرات باالتر  312تا  78نمره آزمودنی بین 
ر د پای بندی بیشتر به سبک زندگی هست و برعکس. دهندهنشان

ی ی، ساختار عاملدییتأی، روایی به روش تحلیل عاملی انیکاومطالعه 
مناسبی را برای آن نشان داد و روایی همزمان آن با آزمون 

. همچنین پایایی به است آمدهدستبه 64/0ی مذهبی ریگجهت
به دست  71/0 آلفای کرونباخ( ضریب) یدرونروش همسانی 

 81/0 کرونباخ. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای (29)آمد
 آمد. به دست

سؤالی توسط  20 نامهپرسشاین  :اهواز روانشناختی سرسختی مقیاس
 خرده سهکه  شدهکیامرئی، نجاری و مهرابی زاده هنرمند، ساخته

را بر روی یک مقیاس  تعهد و کنترل یی،جومبارزه مقیاس
 جد؛سنیشتر اوقات نمره سه( میبهرگز نمره صفر تا ) ایچهارگزینه

 یگذارنمره معکوس صورتبه 6 ،7 ،10 ،13 ،17 ،21 یهاماده اما
 نمره و احراز ردیگیمقرار  60، لذا دامنه نمرات بین صفر تا شودیم

 است. کیامرئی و فرد در باال شناختیروان سرسختی دهندهنشان باال
ا سه مالک بزمان ه روش روایی همبهمکاران، روایی این آزمون 

عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو  بمقیاس اضطرا
و  67/0، 65/0 به ترتیب آمدهدستبه به گردید و ضرایبمحاس

یی و آلفای آزما بازه دو روش بپایایی را  بو ضرای بود 62/0
 این . در(30)کردنده بمحاس 76/0و  84/0 به ترتیب کرونباخ
 آمد. دست به 75/0کرونباخ  آلفای روش به پایایی ضریب پژوهش

 وسیلهبه سؤالی 54 پرسشنامه این: زناشویی تعارضات پرسشنامه
 کاهش همکاری، کاهش) مقیاس خرده 8 که شدهثنایی، ساخته

 حمایت جلب افزایش هیجانی، هایواکنش افزایش جنسی، رابطه
 اب رابطه کاهش خود، خویشاوندان با فردی رابطه افزایش فرزندان،

 و یکدیگر از مالی امور کردن جدا دوستان، و همسر خویشاوندان
 لیکرت ایگزینه 5 دهیپاسخ روش به و را( مؤثر ارتباط کاهش

 ،3 سؤاالت کند.می گیرینمره( اندازه 5 هرگز: نمره یک تا همیشه)
 گذارینمره معکوس صورتبه 56 و 67 5 ،33 ،30 ،29 ،16 ،11
هست. درمجموع یک نمره  270تا  54شوند، دامنه نمرات بین می

 در را هازوج تعارض پرسشنامه دهد. اینکلی از تعارض زناشویی می
 با طبیعی حد تعارض در ،90 تا 12 نمره با تعارض فاقد سطح چهار
 و 191 تا 111 نمره با طبیعی ازحدبیش تعارض ،111 تا 90 نمره

کند. در می بندیطبقه 190 از باالتر نمره با یا شد بسیار تعارض
وش پایایی کل به رنامه تأیید و مطالعه ثنایی، روایی محتوایی پرسش

تا  61/0ای بین و برای خرده مقیاس در دامنه 96/0آلفای کرونباخ 
. در مطالعه حاضر پایایی کل به روش آلفای (31)به دست آمد 89/0

 به دست آمد. 78/0کرونباخ 
مرتبط ازجمله محرمانه بودن  در این پژوهش تمامی اصول اخالقی

کنندگان در پژوهش و اختیار ها، رضایت آگاهانه شرکتپرسشنامه
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  و همکاران     مالئی فاطمه  14

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هاداده وتحلیلتجزیه برای .خروج از پژوهش رعایت شده است
 ضریب توصیفی)میانگین و انحراف معیار( از آمار بر عالوه

یش چندگانه با رعایت پ رگرسیون خطی تحلیل و پیرسون همبستگی
آزمون  از استفاده با نمرات آماری یعنی توزیع فرض های

 آماره از هامانده باقی استقالل اسمیرنوف، بررسی- کولموگروف
 از نبیپیش متغیرهای بین چندگانه همخطی واتسون، وجود-دوربین
 SPSSافزار نرم با کمک واریانس تورم عامل و تحمل هایشاخص
 .شد استفاده 24نسخه 

 
 هایافته

-20 نفر 61 نمونه افراد بین از شناختی جمعیت هاییافته اساس بر
 47 درصد(، 9/44) سال سن 31-40 نفر 88 درصد(، 1/31) سال 30
 1/57) لیسانس نفر 112درصد( داشتند.  24) سال سن 41-50 نفر

 6/2) نفر دکتری 5درصد(،  3/40) لیسانسفوق نفر 79 و درصد(
-توصیفی مولفه های پرسشهای . یافته1 در جدول .درصد( داشتند

 شده است.نامه های پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار گزارش
 انحراف معیار میانگین متغیرها

 3.599 17.31 یاجتماع-1
 2.863 13.16 عبادی-2
 2.507 16.08 باورها-3
 3.369 17.35 اخالقی-4

 2.758 12.80 مالی-5
 2.372 14.81 خانواده-6
 1.802 9.99 سالمت-7

 2.532 9.19 تفکر و علم-8
 2.479 11.45 یدفاع -یتیامن-9

 2.125 13.63 یشناسزمان-10
 7.421 135.77 یاسالم یسبک زندگ -11

 1.820 10.04 ییجومبارزه-12
 1.898 12.95 کنترل-13
 2.851 19.53 تعهد-14

 4.722 42.52 یروانشناخت یسرسخت -15
 32.420 152.38 ییتعارضات زناشو -16

 
 . ضرایب همبستگی بین سبک زندگی اسالمی با تعارضات زناشویی1جدول 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

1-
 اجتماعی

1            

217/0 عبادی-2 ** 1           

496/0 باورها-3 ** 139/0 * 1          

577/0 اخالقی-4 ** 188/0 ** 504/0 ** 1         

106/0 ماالی-5 * 189/0 ** 246/0 ** 230/0 ** 1        

562/0 خانواده-6 ** 194/0 ** 647/0 ** 563/0 ** 265/0 ** 1       

519/0 سالمت-7 ** 191/0 ** 424/0 ** 544/0 ** 146/0 * 494/0 ** 1      

تفکر و -8
 علم

154/0 * 182/0 * 164/0 * 146/0 * 318/0 ** 155/0 * 143/0 * 1     

 -امنیتی-9
 دفاعی

120/0 * 207/0 ** 125/0 * 132/0 * 413/0 ** 131/0 * 198/0 ** 294/0 ** 1    

10-
 شناسیزمان

452/0 ** 274/0 ** 575/0 ** 474/0 ** 158/0 * 580/0 ** 371/0 ** 172/0 * 180/0 * 1   
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سبک  -11
 یزندگ
 یاسالم

534/0 ** 322/0 ** 591/0 ** 578/0 ** 446/0 ** 596/0 ** 204/0 ** 327/0 ** 248/0 ** 397/0 ** 1  

12- 
تعارضات 
 زناشویی

709/0-
** 

393/0-
** 

789/0-
** 

670/0-
** 

266/0-
** 

817/0-
** 

632/0-
** 

185/0-
** 

151/0- * 
760/0-

** 

823/0-
** 

1 

 01/0معنی داری در سطح **          05/0معنی داری در سطح     *
. تمامی ضرایب همبستگی 2بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

شده بین سبک زندگی اسالمی با تعارضات زناشویی منفی و محاسبه

 آمدهدستدار بود و منفی بودن ضرایب بهمعنی 05/0در سطح آلفای 
نشان می دهد که بین سبک زندگی اسالمی با تعارضات زناشویی 

 (.  p<05/0ارتباط معکوس وجود داشت )
 

 .  ضرایب همبستگی بین سرسختی روانشناختی  با تعارضات زناشویی3جدول 
 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

     1 1.820 10.04 جوییمبارزه-1
302/0 1.898 12.95 کنترل-2 ** 1    
269/0 2.851 19.53 تعهد-3 ** 571/0 ** 1   
423/0 4.722 42.52 یروانشناخت یسرسخت -4 ** 619/0 ** 528/0 ** 1  
-397/0 32.420 152.38 تعارضات زناشویی -5 ** 451/0- ** 389/0- ** 511/0- ** 1 

 01/0معنی داری در سطح **          05/0معنی داری در سطح    *
. تمامی ضرایب همبستگی 3بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

شده بین سرسختی روانشناختی با تعارضات زناشویی منفی و محاسبه

 آمدهدستدار بود و منفی بودن ضرایب بهمعنی 01/0در سطح آلفای 
نشان می دهد که بین سرسختی روانشناختی با تعارضات زناشویی 

 (.  p<01/0ارتباط معکوس وجود داشت )
 

 یاسالم یسبک زندگ یقطراز  ییتعارضات زناشوبینی یشپ. تحلیل رگرسیون چندگانه برای 4جدول 

 ضرایب استاندارد نشده 
ضرایب 

 استانداردشده
t 

مقدار 
 احتمال

   

 B مدل
خطای 
 استاندارد

Beta R 
 Rمجذور 

 Fمقدار  شدهیلتعد
مقدار 
 احتمال

942/409 ثابت  197/5   78.884 0.001 0.971 0.940 305.799 0.01 
     0.001 7.554- 0.192- 0.229 1.731- یاجتماع
     0.001 7.452- 0.142- 0.216 1.606- عبادی

- 0.280- 0.328 3.616- باورها
11.017 0.001     

     0.001 3.400- 0.082- 0.231 0.785- اخالقی
     0.001 4.804- 0.117- 0.249 1.200- مالی

     0.001 9.329- 0.255- 0.374 3.489- خانواده
     0.001 5.831- 0.129- 0.398 2.321- سالمت

     0.034 2.138- 0.042- 0.249 0.533- تفکر و علم
     0.001 3.298- 0.070- 0.276 0.911- یدفاع -یتیامن

     0.001 9.324- 0.227- 0.371 3.455- یشناسزمان

 یونیمدل رگرس یبررس یآمده برادستبه Fمقدار  4در جدول 
یمعن 01/0تر از کوچک یبود که در سطح آلفا 799/305برابر با 

مربوط  راتییتغ تواندیم یاسالم یبود که نشان داد سبک زندگ دار
ب دهنده مناسکند و نشان نییتب یخوبرا به ییبه تعارضات زناشو

 شدهلیتعد Rمقدار مجذور  شده بود.ارائه یونیبودن مدل رگرس

 یسبک زندگ یهامؤلفه که نشان داد مدآ دست به 940/0برابر با 
 .دنکنیم تبیین را ییتعارضات زناشو واریانس از درصد 94 ،یاسالم

 مؤلفه( برای Beta) استانداردشدهمقدار ضریب رگرسیونی 
(، 01/0p<،142/0-=βی )عباد(، 01/0p<،192/0-=β) یاجتماع
(، 01/0p<،082/0-=β) (، اخالقی01/0p<،280/0-=β) باورها
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

(، 05/0p<،255/0-=β) خانواده(، 01/0p<،117/0-==β) مالی
-05/0p<،042/0) تفکر و علم(، 05/0p<،129/0-=β) سالمت

=β ،)یدفاع-یتیامن (05/0p<،070/0-=β)  ی شناسزمانو

(01/0p<،227/0-=β است. لذا نتیجه گرفته شد که ،) سبک
 زنان ییتعارضات زناشو داریشکل منفی و معنی به یاسالم یزندگ

 کند.می بینیرا پیش
 یروانشناخت یسرسخت یقطراز  ییتعارضات زناشوبینی یشپتحلیل رگرسیون چندگانه برای  .5جدول 

 نشدهضرایب استاندارد  
ضرایب 

 استانداردشده
t 

مقدار 
 احتمال

   

 B مدل
خطای 
 استاندارد

Beta R 
 Rمجذور 

 شدهیلتعد
مقدار 

F 

مقدار 
 احتمال

 0.01 26.688 0.283 0.542 0.001 17.984  16.536 297.376 ثابت
     0.001 4.214- 0.270- 1.141 4.810- ییجومبارزه

     0.001 3.731- 0.281- 1.284 4.792- کنترل
     0.037 2.096- 0.156- 8460. 1.774- تعهد

 یونیمدل رگرس یبررس یآمده برادستبه Fمقدار . 5در جدول 
یمعن 01/0تر از کوچک یبود که در سطح آلفا 688/26برابر با 

مربوط  راتییتغ تواندیم یروانشناخت یبود که نشان داد سرسخت دار
ب دهنده مناسکند و نشان نییتب یخوبرا به ییبه تعارضات زناشو

 شدهلیتعد Rمقدار مجذور  شده بود.ارائه یونیبودن مدل رگرس
 یسرسخت یهامؤلفه که نشان داد مدآ دست به 283/0برابر با 

 تبیین را ییتعارضات زناشو واریانس از درصد 3/28 ،یروانشناخت
( برای Beta) استانداردشدهرگرسیونی مقدار ضریب  .دکننیم

 کنترل(، 01/0p<،270/0-=βیی )جومبارزه مؤلفه
(01/0p<،281/0-=β و )تعهد (05/0p<،156/0-==β .است ،)

شکل منفی و  به یروانشناخت یسرسختلذا نتیجه گرفته شد که 
 کند.می بینیرا پیش زنان ییتعارضات زناشو داریمعنی

 
 نتیجه گیری 
 و یاسالم زندگی سبک به پایبندی حاضر تعیین نقش هدف مطالعه

ته بود. اولین یاف زناشویی تعارضات میزان در روانشناختی سرسختی
شکل منفی و  به ،یاسالم یسبک زندگ یهامؤلفهپژوهش نشان داد 

توان کنند. لذا میمی بینیرا پیش زنان ییتعارضات زناشو داریمعنی
 های سبکسازی مؤلفهو پیادهکارگیری نتیجه گرفت که با به

یابد. در زمینه زندگی اسالمی، میزان تعارضات زناشویی کاهش می
نشده است، اما صورت مستقیم انجامای بهآمده مطالعهدستنتیجه به

با نتایج مشابه و نزدیک در این زمینه که از نقش سبک زندگی 
انواده مندی زناشویی و ارتقای سالمت خاسالمی در میزان رضایت

طور مثال مطالعه ( همسو است. به14-19ها حکایت دارند،)
 گریواسطه با اسالمی زندگی برجعلی و همکاران، نشان داد سبک

در  .(15)دارد غیرمستقیم اثر زناشویی رضایت بر بینی،خوش
 سبک به پایبندی میزان چه هر ای دیگر نشان داده شد،مطالعه
 و اختالفات میزان باشد، بیشتر هاخانواده بین در اسالمی زندگی

. همچنین نتایج پژوهش (16)شودمی کمتر زناشویی تعارضات
 ی،اسالم زندگی سبک سازیپیاده آبادی و همکاران، نشان داد باسلم

 ایجاد خانواده افراد و زوجین برای مناسبی زناشویی سازگاری
 شامل اسالم گفت دین توانمی یافته این تبیین در .(19)شودمی

 و راهکارها مورد، هر در و است انسان زندگی مختلف هایجنبه

 هارائ انسان زیستن ترسالم و بهترچه هر برای فراوانی هایتوصیه
 روابط کند،می توجه بدان اسالم دین که مواردی از یکی. دهدمی
 دادن قرار الگو با اسالم. است زوجین روابط ویژهبه فردی، بین

 درباره اطهار رهنمودهایی ائمه و اسالم پیامبر زندگی سبک
 ردهک ارائه کنند، رفتار یکدیگر با باید خانواده اعضای که شیوهای

 شتریبی انگیزه سبک، این اخروی اجر و دنیوی نتایج بیان با و است
 پیوندی با زوجین درنتیجه. کندمی ایجاد زوجین برای آن اجرای در
 کنند،می ایجاد زناشویی زندگی نیازهای و دینی باورهای بین که
 زناشویی وظایف انجام به نسبت درونی و معنوی تعهد نوعیبه
 وبچارچ در اسالمی، زندگی سبک اجرای با فرد بنابراین، یابند؛می

 از و گیردمی قرار الهی شدهتدوین پیش از راه نقشه و برنامه
 زندگی الگوی نداشتن از ناشی آنی هایتصمیم منفی پیامدهای
 ربهتج کمتری را زناشویی تعارض درنتیجه و بوده مصون زناشویی
 سطوح دارای هایزوج توان گفت. همچنین می(15)کرد خواهد

 خداوند برکت از را خود ازدواج بقای و دوام مذهبی، پایبند باالی
 سایۀ در نیز ازدواج مثبت پیامدهای و خویشاوندی و دانندمی

 پایبندی ، در واقع(32)گرفت خواهد خود به مقدسی رنگ مذهب،
 هایجنبه از که سازدمی قادر را فرد اسالمی زندگی سبک به

 ندک کنترل را خود خشم عاطفی، و شناختی فیزیولوژیکی، مختلف
 هاتعارض در را خود اعمال مسئولیت که کندمی کمک او به و

 ایجاد شرایطی مذهبی فردی، اعمال بین ازلحاظ همچنین بپذیرد،
 برای حمایتی و کند توجه خدا به خشم هنگام در فرد که کندمی
 اجتناب یکدیگر با تعارض از که کندمی ایجاد زوج دو هر

 و هاخانواده پایبندی میزان قدر چه هر اساس، این بر. (16)کنند
 باشد، بیشتر مذهبی مباحث و اسالمی زندگی سبک به زوجین
در تبیینی دیگر  .بود خواهد کمتر خانواده آن در اختالفات میزان

 کسب به پایبند و باال مذهبی اعتقادات دارای زنان توان گفتمی
 کرف کردن منحرف با عصبانیت، با مواجهه مواقع در اسالمی زندگی

 از نیز مذهبی مردان و کرده آرامش احساس خداوند سمت به خود
 درگیری و دعوا تشدید باعث که کلماتی بیان و درگیری ایجاد

 مذهبی مسائل به افراد بودن پایبند لذا. (33)کنندمی اجتناب شود،می
 اهمفر اجتماع و خانواده کانون در را آنان رفتارهای بینیپیش امکان

 مورد در هستند ترقوی مذهبی ازنظر که افرادی بالطبع،. کندمی
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 بروز صورت در و برخورده کمتری اختالف به زندگی مسائل
 .آیندبرمی مشکل کردن برطرف جهت در صدرسعه با اختالف

 به ،سرسختی روانشناختی یهامؤلفهدیگر یافته پژوهش نشان داد 
 بینیرا پیش زنان ییتعارضات زناشو داریشکل منفی و معنی

توان نتیجه گرفت که با ارتقای سرسختی کنند. لذا میمی
یابد. همسو با روانشناختی، میزان تعارضات زناشویی کاهش می

ا منشده است، اصورت مستقیم انجامای بهآمده، مطالعهدستنتیجه به
های مرتبط و نزدیک در این زمینه همسو است. با پژوهش

د، نشان دا های مطالعه عظیمی و همکارانیافته اساس مثال برعنوانبه
 یریجلوگ عاطفی طالق بروز از تواندمیسرسختی روانشناختی باال 

 شناختیروان مطالعه سیفی و تقوی، نشان داد سرسختی .(25)کند
. همچنین پژوهش (26)زناشویی هست رضایت بر مثبت اثر دارای

 دۀنکن بینیشناختی، پیشزالی وهمکاران، نشان داد سرسختی روان
توان گفت . در تبیین نتیجه فوق می(27) هست زناشویی رمقیبی

 هایشنگر و راهبردها از الگویی شناختیروان سرسختی
 فجایع از زااسترس شرایط تبدیل موجب که است ایشدهساخته
 هاینگرش مؤلفه سه. گرددمی هافرصت افزایش به بالقوه

 شهامت به منجر باهم جوییمبارزه و کنترل تعهد، سرسختانه،
 مسئله، حل مقابله سرسختانه راهبردهای انجام انگیزه و وجودی

 و شوند،می بهینه خودمراقبتی و اجتماعی - گرانهحمایت تعامالت
 کامیاب و کارآمد زندگی یک به بخشی معنا در ایو ویژه مهم نقش
 دیدی رشپرو باعث شناختیروان ؛ سرسختی(34)کنندمی ایفا

 ازدسمی قادر را فرد و شود،می زااسترس عوامل به نسبت بینانهخوش
 نظر در خود امنیت برای تهدیدی کهاین جایبه را رویدادها تا

 سبب عامل همین و کند تبدیل یادگیری جهت هاییفرصت به بگیرد،
-زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی می زندگی بهبود افزایش

 یشناختروان توان گفت سرسختیتبیینی دیگر می . در(35)شود
 بهبود در آن باالی و مناسب میزان که است مثبتی ویژگی

 و فردی بین زندگی فردی و بهبود ادراک ارتباطی، هایتوانمندی
 باالتر شناختیروان سرسختی دارای افراد. موثر است فردی درون
 به نسبت بیشتری تعهد و بوده توانمندتر خود رفتار کنترل به نسبت
 زوجین که شد خواهد باعث مهم این که دارند اهداف و مسائل
 هک مشکالتی و مسائل مقابل در باالتر شناختیروان سرسختی دارای

. باشند برخوردار الزم تالش از آیدمی پیش هاآن برای زندگی در
 تبع کاهش تعارضاتزندگی زناشویی و به بهبود در رفتار این

 .(36)بود خواهد تأثیرگذار هاآن زناشویی
 ابزار گزارشی بودن به خود توانمی پژوهش هایمحدودیت از

 پژوهش کرد، طرح توان اشارهو تعداد زیاد سؤاالت ابزار می پژوهش
 یدبا آن از علّی استنباط در بود، همبستگی کهآن دلیل به حاضر

های دیگر عدم کنترل ویژگی همچنین محدودیت .کرد احتیاط
 وشنر منظورآینده به تحقیقات شود،می دموگرافیک بود. پیشنهاد

 همچون جامعه دیگر قشرهای در متغیرها این بین ارتباط شدن
 انجام دیگر سنی هایگروه و دارخانه افراد و کارمندان پرستاران،

 متغیرهای مقایسۀ به آینده مطالعات در که شودمی شود. پیشنهاد
 سن، ازجمله شناختی جمعیت عوامل کنندهتعدیل نقش با مذکور

 معادالت قالب در اجتماعی -جنس، تحصیالت، وضعیت اقتصادی
 بهبود برای توانمی پژوهش این نتایج از .شود پرداخته ساختاری

 نمیا تعارضات بین زوجین از پیشگیری زندگی زوجین، فرایند
. کرد استفاده ازدواج شرف در هایزوج افزایی آگاهیزوجین و 

 توانندمشاوران، روانشناسان و درمانگران حوزه خانواده می همچنین
ها و مؤلفه بر تأکید با زوجین به خود مشاورهای خدمات ارائه در

کاهش  به ابعاد سبک زندگی اسالمی و سرسختی روانشناختی،
شود با پیشنهاد می درنهایت .کنند کمک تعارضات زناشویی

های آموزشی در زمینه سبک زندگی برگزاری سلسله کارگاه
اسالمی و سرسختی روانشناختی در جهت بهبود زندگی زناشویی گام 

 برداشت.
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