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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to design a structural 

model for predicting marital adjustment based on 

religious orientation mediated by lifestyle. 
Materials and Methods: The research method was 

descriptive-correlation. The statistical population 

included all married clients to counseling centers in 

Tehran in the first half of 1400. By the rule of 10 people 

for each measured variable, the sample size was 

determined to be 250 people and multi-stage cluster 

sampling was selected using random sampling method. 
Modified paired adjustment questionnaire, religious 

orientation questionnaire and LSQ lifestyle questionnaire 

were used to collect data. Data analysis was performed 

through descriptive statistics and structural equation 

modeling with the help of SPSS27 and AMOS24 statistical 

software at a significance level of 0.05. 
Findings: The results showed that the research model fits 

with the collected data. The result of modeling structural 

equations with the presence of mediating variables 

showed that there is a positive and significant relationship 

between internal religious orientation and lifestyle. There 

is a negative and significant relationship between external 

religious orientation and marital adjustment. Finally, the 

results showed that lifestyle plays a mediating role 

between inner orientation and marital adjustment. 
Conclusion: Religious orientation is one of the effective 

factors in marital adjustment and lifestyle affects the 

effect of this factor on marital adjustment. Therefore, in 

order to increase marital adjustment, it is necessary to pay 

attention to the role of mediating variables such as 

lifestyle. 
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 سازگاری بینیپیش برای ساختاری مدل طراحی
 گریمیانجی با مذهبی گیری جهت اساس بر زناشویی

 زندگی سبک
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 3جهانگیر آپانته
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 چکیده

 بینیپیش برای ساختاری مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 گریمیانجی با مذهبی گیری جهت اساس بر زناشویی سازگاری

  .شد انجام زندگی سبک
 جامعه. بود همبستگی-توصیفی پژوهش روش :هاروش و مواد

 شهر مشاوره مراکز به متاهل کنندگان مراجعه همه شامل آماری
 ازای به نفر 10 قاعده طریق از. بود 1400 سال اول نیمه در تهران

 شده تعیین نفر 250 تعداد به نمونه حجم شده گیریاندازه متغیر هر
 ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با و

 سازگاری هایپرسشنامه از ها داده آوریجمع برای. شدند انتخاب
 پرسشنامه و مذهبی گیری جهت پرسشنامه شده، اصالح زوجی
شاخص طریق از ها داده تحلیل. شد استفاده LSQ زندگی سبک

زاراف نرم کمک با ساختاری معادالت یابی مدل و توصیفی آمار های
 05/0 معناداری سطح در AMOS24 و SPSS27 آماری های

  .شد انجام
 شده آوریجمع هایداده با پژوهش مدل داد نشان نتایج :هایافته

 متغیر حضور با ساختاری معادالت یابیمدل نتیجه. دارد برازش
 یزندگ سبک و درونی مذهبی گیریجهت بین که داد نشان میانجی
 بیرونی مذهبی گیریجهت بین. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه

 سبک بین. دارد وجود معنادر و منفی رابطه زناشویی سازگاری و
 مشاهده معناداری و مثبت رابطه نیز زناشویی سازگاری و زندگی

 ونیدر گیری جهت بین زندگی سبک داد نشان نتایج نهایت در. شد
  .دارد میانجی نقش زناشویی سازگاری و

 سازگاری در موثر عوامل از مذهبی گیریجهت :گیرینتیجه
 وییزناش سازگاری بر را عامل این اثر زندگی سبک و است زناشویی

 زناشویی، سازگاری افزایش جهت بنابراین. دهدمی قرار تاثیر تحت
 ضروری زندگی سبک جمله از ایواسطه متغیرهای نقش بر توجه
 .است

 
 سبک زناشویی، سازگاری ،مذهبی گیریجهت :کلیدی واژگان
 زندگی

 

_________________________________ 
1 Dillon, D. G 

 30/10/1400تاریخ دریافت: 
 29/03/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولashafiabady@yahoo.com 

 مقدمه
توجه واقع شده  جمله مسائلی که همواره در طول تاریخ مورد از

 ی نوعی اساس حیات بشری بدان وابسته است، مسئله است و به
ی آن زوجین در ارتباطی متقابل با همسر  واسطه که به استازدواج 

 در ارتباط زوجی و گیرند. تعامل، بخشی اساسی خود قرار می
. ارتباط اعضای خانواده، استهمچنین انواع دیگر ارتباطات انسانی 

ی ازدواج بنا شده است،  عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که بر پایه به
 گیری نگرشها و بازخوردهای اجتماعی، آمادگی و توسعه در شکل

 (.1)ی مهارتهای اجتماعی اعضای خانواده نقش بسیار مهمی دارد 
های مهم، سازگاری است  در رابطه بین افراد، یکی از مؤلفه         
صورت تمایل به برقراری ارتباط هر موجود زنده با وضع  که به

طور اخص یکی از  به (. 2شود) موجود یا محیط موجود تعریف می
. های سازگاری در زندگی انسان، سازگاری زناشویی است زمینه

موفقیت تعامل  مالک هایاز  ثبات و سازگاری زناشویی یکی
سازگاری زناشویی گویای وضعیتی است که در (. 3)زوجین است 

 شان ادراک می ی زوجی آن احساس غالبی که زوجین در رابطه
توان  بنابراین می(. 4است ) دیگرکنند، خوشبختی و رضایت از هم

ی کمال و تحول است که در  بیان کرد که سازگاری زناشویی دوره
درک واقع می شود و پذیرش و  پیشرفت زوجین مورد آن رشد و

در صورت عدم درک و تجربه ی این رشد، اتمام روابط زناشویی 
های متعددی با محوریت  پژوهش(. 5پیامد حتمی خواهد بود )

 بررسی روابط زوجین در ابعاد گوناگون انجام شده که تصریح نموده
مثبت فراوانی  اند سازگاری زناشویی در زندگی زوجین پیامدهای

 تیالمزایی بر س ها باهم پیامدهای آسیب داشته و عدم سازگاری آن
 (3)ی آنان به دنبال خواهد داشت  و رابطه

یکی از عواملی که به باور پژوهشگران می تواند در زندگی زناشویی 
بر این باور است 1(. دیلون6تاثیر گذار باشد، عامل مذهب است )

منابع اصلی ارزش ها و اخالقیات افراد مذهب به عنوان یکی از 
جامعه در معنا بخشی به زندگی نقش اساسی ایفا می کند و می تواند 
در مراحل ارزیابی اولیه ی عوامل تهدید کننده زندگی و موجودیت 
شخصی مداخله داشته باشد و به عنوان یک عامل میانجی عمل کند. 

مشکل می تواند همچنین در مراحل ارزیابی مجدد و پس از وقوع 
نقش تعیین کننده ای داشته باشد و امیدواری و معنی جویی بیشتری 

 (.7را در فرد ایجاد کند )

تحقیقات متعدد نشان داده است که مذهب به معنای وسیع کلمه  
می تواند آثار بحران های شدید زندگی را تعدیل کند و اعتقادات 

(. به 8است )معنوی یک موضوع جالب برای مبارزه با مشکالت 
نظر پژوهشگران یکی از خصوصیات ویژه هر فرد در کنار ویژگی 
هایی از قبیل تعهد، قدردانی، بخشش، توانایی مقابله با بحران 
)مساله(، نقش ها و وظایف تعریف شده، بعد معنویت و جهت گیری 

(. همچنین جهت گیری مذهبی افراد را می 9دینی یا مذهبی است )
 زی و یا دین داری نیز در نظر گرفت.توان معادل دین ور
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به منزله مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط  1جهت گیری مذهبی
و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا 
تعریف شده است. نگرش ها و باورهای مذهبی شیوه های موثری 

ی است برای مقابله با مصائب، تجارب دردناک و نشانه های بیمار
و همچنین در زمان مشکل و ناراحتی ها بر چگونگی روابط انسانی 

( سالمت ادراک 10اثر می گذارد و رابطه مثبتی با سالمت روان )
( دارد. به عبارت دیگر مذهب نیروی بالقوه اجتماعی 11از خویشتن )

است که می تواند گروه های اجتماعی را یکپارچه سازد یا آنها را 
شوراند. همچنین نیروی روانشناختی است که جنبه علیه یکدیگر ب

(. آلپورت 12های مختلف زندگی فردی را تحت تاثیر قرار می دهد )
دو نوع جهت گیری مذهبی نسبت به دین را مطرح کردند:   2و راس

جهت گیری درونی و بیرونی. به نظر آنان شخصی که جهت گیری 
گیزه های اصلی مذهبی درونی دارد با مذهبش زندگی می کند، ان

خود را در مذهب می یابد. چنین اشخاصی شخصیتشان با مذهب 
یکی می شود. به عبارت دیگر چنین افرادی به سمت خداوند می 
روند بدون اینکه از خود روی بگردانند. اما اشخاصی که جهت 
گیری مذهبی بیرونی دارند از مذهبشان استفاده می کنند. برای 

ه سمت مذهب می روند و مذهب به عنوان رسیدن به اهدافی دیگر ب
ابزاری یرای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد 

 (.13استفاده قرار می گیرد )

از سوی دیگر سبک زندگی، الگوی زندگی فرد است که در فعالیت 
سبک زندگی، ها، دلبستگی ها و افکار شخصی بروز می کند. 

و مشخص ترین بعد  ستکالم نظریه شخصیت آدلر  اتکیه
روانشناسی فردی است. شخص بر اساس شیوه زندگی خاص خود 

ی همتایی کنندهسبک زندگیِ آدلر تعیینایفای نقش می کند. 
 در واقعدهنده اندیشه و افکار آدلر است.  ارائهو  شخصیت فرد

عاملی است که انسان زندگی اش را بر اساس آن تنظیم می  ترینمهم
ا در جهان و زندگی مشخص می کند. به عقیده کند و حرکتش ر
های عادتی رفتار، هوی و ها و نمونهعقاید، طرح آدلر سبک زندگی

المدت، تعیین شرایط اجتماعی و یا های طویلها، هدفهوس
ن همچنیای است که برای تأمین امنیت خاطر فرد الزم است. شخصی

ندگی فرد به کمک نقشه شناختی خویش حرکتش را در طول ز

تسهیل و تجهیز می کند، تجاربش را ارزشیابی و درک و سپس 
 بینی و کنترل می کند. پیش

 ایبر شتال را سالم ندگیز سبک شتابهد جهانی نمازساهمچنین 
 توصیف جتماعیا ، ونی، رواجسمی کامل هفار حالت به ستیابید

 سالمت که ستا هاییرفتار شامل سالم ندگیز سبک. ستا دهکر
 سبک، یگرد رتعبا به. کنند می تضمین را ننساا نیروا و جسمی

 جسمانی بعد. ستا نیروا و جسمانی دبعاا ةندداربردر سالم ندگیز
 تتباطاار شامل نیروا بعد و ستا ابخو ، ورزش، وتغذیه شامل

 معنویت ، ومطالعه و یگیردیا یها س، روشسترا با مقابله، جتماعیا
اهمیت آن به صورت یکی از (. امروزه سبک زندگی و 14ست )ا

مسائل مهم روانشناختی در آمده است. انتخاب سبک زندگی، چه 
آگاهانه و چه ناآگاهانه، آینده فرد را رقم می زند. سبک زندگی 
فرد، عامل مختلفی از جمله ورزش، تغذیه، اوقات فراغت، نگرش و 
شیوه برخورد با استرس را در بر می گیردکه عواملی مانند ورزش 

ظم و عادت به تغذیه سالم در دجه اول اهمیت قرار دارند. به نظر من
می رسد که سبک زندگی نقش تعیین کننده ای در رابطه زناشویی 

 (.15داشته باشد )
 متالشی از جلوگیری و خانواده متعادل کارکرد اهمیت به توجه با

 ی پایه که سازگاری زناشویی با مرتبط عوامل شناخت آن، شدن
 رسد؛ می نظر به ضروری است، خانوادگی زندگی بخش استحکام

سازگاری زناشویی،  بر مؤثر عوامل توجه به صورت در بنابراین
 می توجه به سبک های زندگی و جهت گیری مذهبی همسران

سطح  افزایش با کاهش تنش های زناشویی و داشت انتظار توان
 خانواده اجتماعی و عاطفی روانی، از مشکالت بسیاری سازگاری

 زناشویی سطح سازگاری ارتقاء با یابد. همچنین کاهش جامعه و ها

 رشد به بیشتر خاطر آرامش با جامعه افراد زندگی، از رضایت و

 پرداخت خواهند اقتصادی و فرهنگی خدمات اجتماعی و تعالی و

با توجه به  .برد خواهند سود پیشرفت این از نیز ها خانواده و
مطالب بیان شده پژوهش حاضر درصدد است تا با طراحی مدل 

ی سازگاری زناشویی بر اساس جهت گیری نیبشیپ ساختاری به
 هب کننده مراجعهمذهبی با میانجی گری سبک زندگی افراد متاهل 

 بپردازد. تهران شهر مشاوره مراکز

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

_________________________________ 
1 religious orientation 2Allport,G. W. & Ross, M. J. Jr  
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 مواد و روش ها
 نوع ثیح از وبنیادی  پژوهش کی هدف نظر از حاضر پژوهش

-ی و از نظر روش اجرا توصیفیا رابطه نوع از یکم یپژوهش ها داده
 همبستگی است که با روش مدل یابی معادالت ساختاری انجام شده 

مراجعه کنندگان  هیپژوهش شامل کل نیدر ا ی. جامعه آماراست
 1400سال در شش ماه اول  متاهل به مراکز مشاوره شهر تهران

آزمودنی به ازای هر  20 تا 10 نسبت( 16) مایرز و همکارناست. 
 ینفر برا 10رو حجم نمونه حاضر  نای از. کنندرا توصیه می پارامتر

حجم  م،یدار ریمتغ 21پژوهش  نیدر ابا شود.  یم نییتع پارامترهر 
 20ها و با احتساب  زشیباشد، که با توجه به ر ینفر م 210نمونه 

 عنوان نمونه انتخاب شد. بهنفر   250درصد احتمال افت نمونه،  
گیری از روش با توجه به گستردگی جامعه آماری برای نمونه

ای چندمرحله ای استفاده شد. ابتدا مراکز گیری تصادفی خوشهنمونه
بخش شمال، جنوب، مرکز، شرق  5مشاوره فعال در شهر تهران را به 

منطقه و  3یا  2رب تقسیم شد و سپس از هریک از این مناطق و غ
از هریک از مناطق دو یا سه مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. 

سال از  2مالک های ورود به پژوهش متاهلینی که حداقل 
ازدواجشان گذشته باشد و سطح تحصیالت آنان از دیپلم تا 

 کارشناسی ارشد باشد.
 

 از: ابزارهای پژوهش عبارتند
  1شده حالی سازگاری زوجی اص پرسشنامه

شده جهت  حسازگاری زوجی اصال در این پژوهش پرسشنامه
زناشویی استفاده شد. این پرسشنامه توسط باسبی،  ارزیابی کیفیت

دارای و ساخته شده است  1995در سال رسن و کریستنسن الکران، 
تایی از دامنه  6سؤال است که هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت  14

-7تالشود. سؤا تنظیم می(5)موافقم  تا کامال (صفر)مخالفم  کامال
این ابزار از سه خرده  .شوند گذاری می صورت عکس نمره به 14

، رضایت، انسجام تشکیل شده است که قهمفکری و تواف -مقیاس
 ننشا درمجموع نمره کیفیت زناشویی را نشان میدهند و نمرات باال

است. تحلیل عاملی تأییدی، ساختار  التریت زناشویی بای کیف دهنده
سه عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده  و روایی آن را نشان 

ی  عهدر مطال خی آلفای کرونبا پایایی پرسشنامه به شیوه. داده است 
، . یوسفیگزارش شده است 90/0تا 80/0از ( 17)هولسیت و میلر 

رای و تصنیف ب خه الفای کرونبالازجم ضرایب پایایی همسانی درونی
و  92/0)ماده و سه عامل در کل پرسشنامه را به ترتیب  14
 (18).گزارش کرد(89/0
 

 (بیرونی ـ درونی) مذهبی گیری جهتپرسشنامه 
 درونی گیری جهت سنجش برای را مقیاس این( 13) راس و آلپورت

. اجراست قابل باال به سالگی 16 از و کردند تهیه مذهب بیرونی و
 تقریباً مخالفم، کامالً)ای گزینه چهار سوال 21 پرسشتنامه دارای

 از یلیکرت صورت به( است و موافقم کامالً موافقم، تقریباً مخالفم،
جهت گیری مذهبی  12تا  1.عبارات شود می گذاری نمره 4 تا 1

جهت گیری مذهبی درونی را می سنجد.  21تا  13بیرونی و عبارات 
 به 71/0 کرونباخ آلفای از استفاده با مقیاس این درونی همسانی

 بررسی برای (.19) است 74/0 آن بازآزمایی پایایی و آمده دست
 و شد استفاده ابلیمن چرخش از اصلی های مؤلفه تحلیل در روایی

 06/28 و 02/14 ترتیب به که آمد دست به عاملی دو ساده ساختار
 (.20) کند می بیان را مذهبی گیری جهت واریانس از درصد

 پرسشنامه سبک زندگی)ال اس کیو(
سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف  70این پرسشنامه دارای 

سبک های زندگی )سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل 
وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سالمت روان شناختی، 
سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، 

است. طیف پاسخگویی آن پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی( 
( با 21در پژوهش لعلی و همکاران )از نوع لیکرت بوده است. 

 گیزند سبک پرسشنامه سازه عاملی روایی استفاده از آزمون تحلیل
 سبک اندازه گیری و ارزیابی برای بعدی چند ابزاری منزلۀ به را

مولفه های پرسشنامه  همچنین پایائی .دادند قرار تأیید مورد زندگی
و پایایی کل  70/0کرونباخ بیشتر از  آلفای روش از استفاده با

 گزارش شده است. 87/0پرسشنامه 
در این پژوهش برای توصیف داده ها از روش های آماری توصیفی 
شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و همچنین برای بررسی 
سواالت پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری  استفاده شد. 

وهش حاضر جهت رعایت اخالق حرفه ای، محرمانگی در پژ
اطالعات کلیه شرکت کنندگان کامال حفظ شد. همچنین 
توضیحات کامل در مورد هدف و نحوه اجرای پژوهش به آنان داده 

 شد تا با رضایت و آگاهی کامل در انجام پژوهش شرکت کنند.
 

 یافته ها
 پرسشنامه هایحجم نمونه نهایی تحقیق حاضر پس از کنار گذاشتن 

نفر بود. متغیر وابسته اصلی در تحقیق حاضر متغیر  238ناقص، شامل 
سازگاری زناشویی بود. در جدول زیر شاخص های توصیفی 

 متغیرهای اصلی پژوهش  ارائه شده است:

 (n=238های توصیفی متغیر های اصلی پژوهش ). شاخص1جدول
 حداکثر حداقل کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین تعداد سوال متغیر
 48 18 -042/0 024/0 79/5 03/33 12 بیرونی

 35 15 -429/0 -341/0 39/4 21/26 9 درونی
 204 85 -243/0 -200/0 177/22 54/151 70 سبک زندگی

 69 15 432/0 -885/0 93/10 21/50 14 ییزناشو یسازگار

_________________________________ 
1 RDAS 
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داده های جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمره کل سازگاری 
است. دامنه  93/10با انحراف معیار  21/50زناشویی برابر با 

 یریگ جهتمیانگین قرار دارد.   69الی   15تغییرات متغیر نیز بین  
بوده و میزان پراکندگی این متغیر  33بیرونی، برابر حدودا  یمذهب

طبق داده واحد است.  79/5برحسب شاخص انحراف معیار مساوی 
های جدول فوق میانگین نمره کل سبک زندگی نمونه تحقیق برابر 

است. شاخص های کجی و کشیدگی همه متغیرها نیز در  54/151
ن می دهد که توزیع این قرار دارند و این نشا -1+ الی 1محدوده 

 مولفه ها نرمال است. 

نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش حاضر )یا مدل میانجی ( در 
ارائه شده است. آزمون برازش مدل پس از تایید وجود  1شکل 

مفروضه های نرمال بودن تک متغیری از طریق شاخص های کجی 
ریق (، نرمال بودن چندمتغیری از ط-1+ الی 1وکشیدگی)دامنه 

(، حجم نمونه مناسب و وجود روابط 3شاخص مردیا)کوچکتر از 
خطی بین متغیرها از طریق رسم نمودار پراکنش و همچنین تایید 
مدل اندازه گیری سازه های مکنون صورت گرفت: ، مورد بررسی 

 قرار گرفت:
 

 
 استاندارد: مدل مفروض پژوهش)مدل میانجی( در حالت بتای 1شکل 

 در جدول زیر شاخص های برازش مدل ارائه شده است.
 

 : شاخص های برازندگی مدل ساختاری پژوهش2جدول 
های شاخص

 df /df2 RMSEA GFI IFI NFI CFI (2) برازندگی

64/5 مدل  پژوهش  6 941/0  001/0  98/0  99/0  987/0  99/0  

قابل قبولمقدار   
نزدیک به 

3زیر  - صفر  08/0>  90/0<  90/0<  90/0<  90/0<  

نشان می  2شاخص های برازندگی مدل پژوهش در جدول شماره 
دهد که همه شاخص های برازش از مقادیر قابل قبولی برخوردارند 

 و میزان برازش مدل در سطح عالی  قرار دارد. 

معناداری ضرایب مسیر غیراستاندارد بین متغیرها  3در جدول شماره 
 و سازه های موجود در مدل ارائه شده است:

 
 

 : معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای مدل3جدول

بتای  متغیر به ازمتغیر
 bغیراستاندارد

 خطا
(S.E) 

 نسبت بحرانی
(C.R) 

 مقدار احتمال
p 

 001/0 032/5 474/0 38/2 سبک زندگی  درونی یریگ جهت

 909/0 114/0 254/0 029/0 سبک زندگی  ی بیرونیریگ جهت

 026/0 -219/2 038/0 -084/0 ییزناشو یسازگار  ی بیرونیریگ جهت

 185/0 327/1 074/0 -098/0 ییزناشو یسازگار  درونی یریگ جهت

 001/0 544/6 010/0 -067/0 ییزناشو یسازگار  سبک زندگی
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  و همکاران     سوکی سمیه  162

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

جهت گیری مذهبی   بین 3طبق نتایج گزارش شده در جدول شماره 
درونی و سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین 
جهت گیری مذهبی بیرونی با سازگاری زناشویی رابطه منفی و 
معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک زندگی با سازگاری 

  ی رابطه مثبت و معناداری وجود داردزناشوی

برای بررسی نقش میانجی سبک زندگی در ارتباط بین جهت گیری 
 1مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری زناشویی از روش بوت استراپ

ضرایب استاندارد  4)خودگردان سازی( استفاده شد. در جدول شماره 
مستقیم،  غیرمستقیم و کل بین متغیرها ارائه شده است. همچنین 
میزان واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته در مدل نیز ارائه شده 

 اند:
 

 متغیر های اصلی پژوهش در مدل میانجی : اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلی4جدول 

 به سازه از سازه
 اثر مستقیم

 (sig)مقدار 
 اثر غیر مستقیم

 (sig)مقدار 
 اثر کل

 (sig)مقدار 
واریانس 
 تبیین شده

  جهت گیری درونی
 سازگاری زناشویی

10/0(150/0) 162/0(018/0) 263/0(009/0) 
24/0 

 (052/0)-156/0 (902/0)-004/0 (024/0)-160/0 جهت گیری بیرونی

ضریب غیر مستقیم  متغیر جهت گیری  4بر اساس داده های جدول 
درونی با سازه وابسته اصلی مدل یعنی سازگاری زناشویی از طریق 

معنادار هست. بنابراین سبک زندگی  05/0متغیر میانجی در سطح 
با سازگاری زناشویی نقش  در ارتباط بین جهت گیری مذهبی درونی

میانجی دارد. نتایج ارائه شده در ستون اخر جدول نیز نشان می دهد 
درصد از وارایانس سازگاری زناشویی از طریق متغیرهای  24حدود 

 موجود در مدل تبیین می شود.
 

 نتیجه گیری
 یش بینیپ یبرا یمدل ساختار یطراحپژوهش حاضر با هدف 

 یشناخت یمتنظ ی،مذهب یریبر اساس جهت گ ییزناشو یسازگار
ین انجام شد.  نتایج متاهل یسبک زندگ یگر میانجیبا  یجانیه

بر اساس مؤلفه  ییزناشو یسازگار یساختار حاصل از آزمون مدل
در افراد  یسبک زندگ یگر یانجیبا م یمذهب یریجهت گ یها

 ین یافتهبود. اشده  یجمع آور یبا داده هانشانگر برازش مدل متاهل 
( و  نتایج پژوهش علی 22تا حدودی منطبق بر یافته های سلم آبادی )

( است یافته های پژوهش های مذکور حاکی از آن بود 23نژادی )
و جهت  یبا توجه به سبک زندگ ییزناشو یمدل ناسازگارکه 

از برازش مطلوبی  طالق شهر تهران یمتقاض یهادر زوج ینید یریگ
 برخوردار است.

در در تبین این یافته ها می تون گفت  جهت گیری های مذهبی 
. همچنین جهت گیری های مذهبی با اثرگذار است ینروابط زوج

در نظر گرفتن سبک زندگی بر روی سازگاری زناشویی تاثیر دارد. 
ی باالتر زناشویی افراد مذهبی به دلیل باورهای مذهبی از  سازگاری

فرایند حل تعارض و  تقویتبی در برخوردار هستند. باورهای مذه
که می تواند سبک زندگی و  گذشت و بخشندگی تاثیر دارند

 سازگاری زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد.
جهت گیری بیرونی و  ینب یو معنادار یرابطه منفنتایج نشان داد 

. این یافته  در راستای یافته های رویین وجود دارد سازگاری زناشویی
 یرونیو ب یدرون یمذهب یریجهت گشد که نشان داد ( می با24تن )

ی دارد. همچنین این نتایج معلمان رابطه معنادار یزناشوئ یبا سازگار
باط تکه در مورد ار (25در تایید یافته های کاسلو و رابینسون )

_________________________________ 
1 . bootstrapping 

ایت رین رضتگرفته، نشان داد که باال و روابط زناشویی انجام مذهب
 وراتتصفلسفه زندگی،  ه درزمینهزناشویی در بین زوجینی بود ک

  گذرانند می باهم که از رضایت در روابط جنسی، میزان وقتیها  آن
 .همگن بودند هم فراغت با تو چگونگی گذراندن اوقا

 یرونی،ب یشده  یختهافراد برانگدر تبیین این یافته ها می توان گفت 
این افراد  دهد. یمورد استفاده قرار م یمنافع شخص یلمذهب را به دل

در واقع از مذهب شان استفاده می کنند. برای رسیدن به اهدافی 
دیگر به سمت مذهب می روند و مذهب به عنوان ابزاری یرای 
ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می 

 نگرش نوع یک بیرونی مذهبی جهت گیری  در حقیقت، گیرد 

 حفظ منافع و شخص خدمت در و نگرانه فایده که است دینی

 (.13)اوست
 و درونی یمذهب یریجهت گ ینبدر مدل ساختاری  نتایج نشان داد

این یافته ها  دارد.ندر افراد متأهل رابطه وجود  ییزناشو یسازگار
جهت ( می باشد که نشان داد میان 6بر خالف یافته های حمیدلو )

معناداری وجود دارد. یی ارتباط زناشو یو سازگار یمذهب یریگ
البته علت عدم معناداری به خاطر نقش میانجی سبک های زندگی 
در ارتباط بین جهت گیری مذهبی درونی با سازگاری زناشویی بوده 
است. در تحقیق حاضر نیز پس از حذف متغیر میانجی ارتباط 

 معنادار و مثبتی بین این دو متغیر مشاهده شد.
گیری مذهبی درونی  با سازگاری در تبیین رابطه مثبت جهت 
اند تو یزوج م یمذهب یها یبندیپازناشویی می توان بیان کرد که 

را  ییزناشو یو احترام متقابل شده و سازگار یجاد اعتمادباعث ا
ا ر یتعهد یتواند ب یم یبه مسائل مذهب یبندیدهد. عدم پا یشافزا

 یسازگارباعث کاهش  یق،طر ینکرده و از ا یجاددر رفتار زوج ا
برای افرادی که دارای جهت گیری مذهبی  (.26گردد  ) ییزناشو

 یچارچوب دارا یکبه عنوان  یمذهب دروندرونی هستند، 
 یقابل درک و فهم است. برا یمعناست که بر اساس آن همه زندگ

ترحم و رقّت قلب که تعصب را از  یمذهب درون یاشخاص دارا
 .است یو اصل یبرد همانند اعتقاد به خدا ضرور یم ینب

و  یسبک زندگبین  یو معنادار مثبترابطه نتایج نشان داد 
و این فرضیه تایید شد.   در افراد متاهل وجود دارد ییزناشو یسازگار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1051-fa.html


 163..  .سازگاری بینیپیش برای ساختاری مدل طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

( می باشد 27این یافته ها در راستای یافته های حیرت و همکاران )
ی با رویکرد اسالمی و سازگاربین ابعاد سبک زندگی که نشان دادند 

دارد. همچنین این نتایج  زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود 
( می باشد. یافته 28)شفتی  و نوری ، پورمیدانی در راستای یافته های 

درصد  20سبک زندگی می تواند های ایشان حاکی از آن بود که 
 .واریانس رضایت زناشویی را تبیین کند

یافته ها می توان گفت تغییر سبک زندگی، تغییر در  در تبیین این
باورهای ناکارآمد زوج ها، بهبود مبادالت کالمی، روابط جنسی و 
هم سویی در چگونگی حل مشکالت زندگی را باعث می شود. 
سبک زندگی مبتنی بر همکاری و اهداف مشترک، زندگی توام با 

راد با اصالح سبک رضایت و سازگاری زناشویی را به دنبال دارد. اف
زندگی خود می توانند تمایالت خودخواهانه خود را کنار گذاشته 

 و اهدافی با گرایش اجتماعی باال را برگزینند.
و سبک  یرونیب یمذهب یریجهت گ ینبنتایج آزمون نشان داد 

ندارد. این یافته ها وجود  رابطه معناداریدر افراد متأهل  یزندگ
( می باشد که نشان داد 29های علیجانی ) تاحدودی در راستای یافته

هوش معنوی قادر به پیش بینی سبک زندگی نمی باشد. این یافته ها 
هوش ( می باشد که نشان دادند  30بر خالف یافته های خضری )

 رابطه دارد. یسبک زندگ یبا مولفه ها یمعنو
 ینید یریافراد دارای جهت گدر تبیین این یافته ها می توان گفت 

هستند که فقط نقش  ینیبه لحاظ نظری دارای باورهای د یرونی،ب
به اهداف و مقاصد  یلای برای ن یلهرا صرفاً وس ینابزاری دارند و د

را به  یناشخاص ممکن است د ین(. ا31) یرندگ یدر نظر م یگرد
 یخود از جمله: برا یبه اهداف شخص یدنرس یصورت مختلف برا

شان و  ی،، معاشرت و سرگرمسکون خاطر یت،فراهم کردن امن
بکار ببرند.  یرهو خود را بر حق جلوه دادن و غ یاجتماع یثیتح
با  سبآنها را متنا یاخود اعتقاد راسخ ندارند  ینید یدبه عقا یا ینانا
 ابعاد بیرونی . مذهبدهند یکرده و شکل م ینشخود گز یازهاین

 الهی ابعاد از ترفرد مقدم برای را زندگی سکوالر و روحانی غیر

 آور مالل عادت یک را مذهب افراد این می نماید. آن روحانی و

 آرامش برای که می دانند سنتی و جشنی فرهنگی، صرفا تشریفاتی

 (.13است  ) استفاده قابل شخصی و خانوادگی

 یمذهب یریجهت گ ینب یرابطه معنادارنتایج آزمون نشان داد 
. این یافته ها در در افراد متأهل وجود دارد یو سبک زندگ  یدرون

( می 32راستای یافته های جعفری منش، توان، مطوری و رنجبران )
ین جهت گیری مذهبی درونی با تمامی جنیه باشد که نشان دادند  ب

همچنین این یافته  های کیفیت زندگی ارتباط معنی دار وجود دارد.
باشد که  ارتباط معناداری  ( می33ها منطبق بر یافته های سالجقه )

 ی یافت.اسالم یسبک زندگو   یراندب یهوش معنومیان  
 رییجهت گدر تبیین این یافته ها می توان گفت فردی که دارای 

ت است و تح یبندخود پا ینیاعتقادات د یبه تماماست،  یدرون ینید
 یریکند. افراد دارای جهت گ یعمل م ینید ینبه فرام یطیهر شرا

 کرده یرا درون ینیکنند ارزش ها و باورهای د یم یسع ی،درون ینید
 یخود زندگ ینمعنا که افراد با د ینبد ؛و به طور کامل دنبال کنند

ر کرده اند، بهت یرا درون ینید یمافراد تعال ینکنند. از آنجاکه ا یم
رد ف ی،داری درون ینمدارا و رفتار کنند. در د یگرانتوانند با د یم

 نیمارا باا یو سکوالر زندگ یاله یرند که جنبه های غک یتالش م
 (.31خود سازگار کند ) یو ابعاد روحان

هر چه  ینید یرغ یازهایهستند، ن یدرون ینداریکه د یاشخاص یبرا
 یم یافراد سع یندارد. ا یکمتر ییغا یتقدر هم که مهم باشد اهم

خود  ینید یفرا با باورها و تکال یازهاتوانند ن یکنند تا آنجا که م
ساختن  یدرون یفرد را برا یین،آ یکهماهنگ سازند. معتقد بودن 

از  یا یزهانگ ین. افراد با چنیزدانگ یبر م آنکامل از  یرویو پ
نیز   آدلر کنند. یم یکنند، بلکه با آن زندگ یاستفاده نم ینشاند

 کنار آمدن یا)سازش  یسه گانه زندگ یفوظای غیر از چهارم یفهوظ
است و  یوجود یا یمعنو یفهوظ انسان ها تعریف نمود که برای (

 معنا دهنده ی زندگی است.
 ینداریهستند که د یکسان ی،مذهب یرینوع جهت گ ینافراد در ا
نها اعمال، رفتار آ یبنا یربرتر است و اعتقاد به خدا، ز یزهدرآنها انگ

 یزیبه کسب چ یلم یدهد. آنها خدا را نه فقط از رو یم یلرا تشک
کنند بلکه هدف آنها تقدس و سپاس از خداست.  یعبادت م

 نشانیکه خداپرستند، نه بهشت پرست و لذت پرستش د یندارانید
 (.34شود ) یخالصه  نم یازهایشانن یفقط در بهشت و جهنم و ارضا

کسانی که به تعالی معنوی رسیده باشند در همدلی، درک، مسئولیت 
ای ری خواهند داشت و توانایی برپذیری و انعطاف پذیری توفیق بیشت

ببهبود روابط و تعامالت خود بیشتر است. جهت گیری معنوی 
موجب افزایش مشارکت کالمی، افزایش میزان شادکامی، عواطف 
مثبت مانند خوش خلقی، مهربانی و آرامش، کاهش چشمگیر 
پرخاشگری کالمی و تعارض ها و اختالفات زناشویی شده و در 

 سازگاری زناشویی می شود. نهایت سبب فزونی
 یریجهت گدر ارتباط  یسبک زندگدر نهایت نتایج نشان داد 

اما نقش ، دارند یانجینقش مبا سازگاری زناشویی  یدرونمذهبی 
و  نییروب یمذهب یریجهت گ یندر ارتباط ب یسبک زندگ یانجیم

این یافته ها تا حدودی در راستای یافته  نشد. ییدتا ییزناشو یسازگار
( می باشد. یافته های ایشان 35های رفیع خواه،  نقی زاده و فیضی )

و  یمذهب یباورها یندر رابطه ب یاسالم یسبک زندگنشان داد که 
 . کندیم یفارا ا یانجینقش م ی،زندگ یفیتک

 یم به ما کمک یسبک زندگدر تبیین این یافته ها می توان گفت 
 م،کنیدرمورد موجودات فکر  یم،را بهتر درک کن یتا زندگ کند

ود احساسات خکنیم و فرضیه بسازیم، کاوش  نموده،ارتباط برقرار 
 ،ی. سبک زندگیمو ارتباط مردم با آن پرورش ده یرا درمورد زندگ

اگر  .یمرا کنترل کن یتا زندگ ی کندما فراهم م یبرا هایی فرصت
را به طور کامل  یزندگ ی تواندنم کس یچاست که ه یعیچه طب

تا  و یمکنترل کن یآن را تا حد ی توانیمکنترل کند ما در عمل، م
ه ک ی. از اتفاقاتیمبه دست آور یمآنچه را بخواه ی توانیمم یحدود

 یمبه وجود آور یت هاییو موقع یمکن یریرخ دهد جلوگ ی خواهدم
 یم.کن یدارا پ ی مانتا راه زندگ

 در واقع جنبه یسبک زندگ(، 35به اعتقاد رفیع خواه و همکاران )
می  که یطور به ی سازد،م یانانسانها را نما یدباورها و عقا عملی
به  کاربرد. اف یاو پ یدتوسط نوع رفتار هر فرد، به افکار و عقا توان
ر یتحت تاث یا ی گیرندهر فرد نشات م یلاص یداز عقا یا یکل طور

 کرده است. در رابطه با ینهستند که جامعه مع یو اصول هنجارها
 یمذهب و ینی. اعتقادات دی کندموضوع صدق م ینا یزن یمذهب عقاید
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 یا به واسطه یو یقلب یواسطه باورها هر فرد هم ممکن است به
ه ب ین بینباشد که در آن قرار گرفته است. اما در ا یا قواعد جامعه

ی کند م یده رفتار انسان را جهت یقاًآنچه که عم ی رسدنظر م
 اگرچه ممکن یگرد یاندارد. به ب یاست که به آن باور قلب چیزی
 بر رفتار افراد آن جامعه یهر اجتماع تا حد یدهایو نبا یدبا است

 یعنوان اصل برا آنچه که هر فرد به یتاما در نها ،باشد تاثیرگذار
 یل خود در زندگعم ینظر داشته، آن را تداوم داده و مبنا در خود
 دارد. یماناست که به آنها ا ییافکار و باورها می دهد، قرار

عدم توانایی محقق در کنترل همه متغیرهای موثر در سازگاری  
زناشویی از جمله نامتجانس بودن وضعیت فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی نمونه ها و شرایط خاص دوران کرونا از محدودیت های 
پژوهشی بودند که در اجرا و جمع آوری داده ها مشکالتی را ایجاد 

ایج شود که از نت پیشنهاد می آمدهکردند.  با توجه به نتایج بدست 
  این پژوهش در کلینیک ها و مراکز روانشناسی برای مراجعین

و با توجه به نقش مثبت جهت گیری  مذهبی درونی  استفاده ببرند
 یبرگزار ینی،د یباورها یتآموزش تقو بر سازگاری زناشویی، 

معنابخش به  یو مباحثه در خصوص باورها یشیآزاداند ینشستها
توصیه می شود. همچنین با توجه به تاثیر سبک  یار و زندگک

زندگی بر سازگاری زناشویی و همچنین نقش میانجی سبک زندگی 
در جهت گیری مذهبی درونی بر سازگاری زناشویی، پیشنهاد می 

از طریق آموزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا شود 
در  خودازگاری سبا اصالح سبک زندگی خود، باعث غنی سازی 

 گردند.زناشویی  روابط
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