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  9955اول خرداد  ی /هفته965 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/0/0033تاریخ چاپ:  01/2/0033تاریخ پذیرش:  03/03/0031تاریخ دریافت: 

  
 ییزناشو یسازگار یامدهایپ و ندهایشایپ از یبرخ مدل نیتدو

 
 5دهیبشل ومرثیک ،4پاشا شیما ،3یجعفر مینس ،2یفارسان کاوه هلل ا حیذب ،1وشکی خانجانی سحر

 
 

چکیده

ها را با  آن ی مقابله ییمؤثر است و توانا نیزوج یو روان یجسم یبر سالمت ،ییزناشو یدارد. سازگار نیزوج یدر زندگ ینقش اساس ،ییزناشو یسازگار مقدمه:

 .بود ییناشوز یسازگار یامدهایو پ ندهایشایاز پ یمدل برخ نیهدف از انجام پژوهش حاضر، تدو ن،ی. بنابرادهد یم شیزا افزا مشکالت و عوامل استرس

پژوهش شامل تمام کارکنان متأهل دانشگاه  یآمار ی بود. جامعه یمعادالت ساختار یابی و مدل یاز نوع مطالعات همبستگ ،یفیپژوهش حاضر به روش توص ها: روش

 Oxford Argyle یشاد، Snyderبزرگساالن  دیام یها نامه ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان، به پرسش ینفر به روش تصادف 072تعداد،  نیاصفهان بود که از ا
 و تجزیهپاسخ دادند.  Connorو  Davidson یآور تاب اسیو همکاران و مق دفر یاریخدا یمذهب شیو همکاران، سنجش گرا Busby یزوج یو همکاران، سازگار

 .شد انجام AMOS و SPSS افزارهای نرم از استفاده با و ساختاری معادالت الگویابی روش به ها داده تحلیل

 ییزناشو یسازگار بر یشاد و دیام ،یآور تاب ،یمذهب یها شیگرا میمستق اثر از یحاک جینتا. بود دارربرخو یخوب اریبسپژوهش از برازش  یشنهادیپ یلگوا ها: یافته

 .(P < 30/3) بود یشاد بر ییزناشو یسازگار قیطر از دیام و یآور تاب ،یمذهب یها شیگرا میمستق ریغ اثر ی دهنده  نشان جینتا ن،یهمچن(. P < 30/3) بود

 رات،یتأث نیا وجود حال، نیا با. است نیزوج تیموفق و شرفتیپ ی نشانهو  یستیبهز و رفاه ،یجسمسالمت  یبرا یحفاظت عامل کی ییزناشو یسازگار گیری: نتیجه

 و یشاد جادیا و ییزناشو یسازگار بهبود یبرا دیام و یمذهب یها شیگرا ،یآور تاب همچون ییرهایمتغ به توجه ن،یبنابرا. دارد نیزوج نیب یسازگار زانیم به یبستگ
 .شود یم هیتوص یزندگ در نشاط

 یسازگار ؛یشاد د؛یام واژگان کلیدی:

 
 یسازگار یامدهایپ و ندهایشایپ از یبرخ مدل نیتدو .، جعفری نسیم، پاشا شیما، بشلیده کیومر هلل ا کاوه فارسانی ذبیح، سحروشکی ی خانجان ارجاع:

 030-233(: 013) 01؛ 0033مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ییزناشو

 

 مقدمه

 تیل موفق یاصلل  دیمرد و زن، ازدواج است. کل نیروابط ب نیتر از مهم یکی

ماننلد   یمیازدواج با مفاه تیفی(. ک1است ) تیو رضا یدر ازدواج، سازگار

 فیل . تعرشلود  یهلا مخل م مل    زوج یشلاد  سطحو  تیرضا ،یسازگار

هلا از   زوج یو شلاد  تی، رضا(Marital adjustment) ییزناشو یسازگار

 یکل یملثرر اسلت.    ییزناشو یبر سازگار یاری(. عوامل بس2) است یزندگ

 یکردهللایامللروز ، رواسللت. ( Resilience) یآور عوامللل، تللا  نیللاز ا

 یهلا  تیل بله ررف  یادیل سالمت، توجه ز یشناس روان ی نگر در حوز  مثبت

زا  سل ت و تلن    طیدر شلرا  ،دارند تا به فرد کمل  کننلد   یو روان یفرد

از تحت عنلوان رشلد  ل      مثلفه نیانخود که   بید و دچار آسمقاومت کن

 ،یآور (. تلا  3شد  اسلت )  یگذار نام( Post traumatic growthضربه )

 یزنلدگ  یزا اسلرر   طیانطباق مثبت در واکن  بله شلرا   یفرد برا ییتوانا

مثبلت   یبه سلازگار  ،یخانوادگ ی نهیدر زم یآور تا  فی(. تعر4-5است )

 ن،ی(. بنلابرا 6) کنلد  یاشلار  مل   یگزنلد  زیچال  برانگ طیها در شرا خانواد 

اشلار  دارد   ،یزنلدگ  یهلا  حل چلال   یها برا به تسلط خانواد  ،یآور تا 

 ینلدها یاز تعاملل فرا  یناشل  ،یسلرم یس دگا یل خلانواد  از د  یآور (. تا 7)

 پژوهشیمقاله 
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اسلت کله عملکلرد خلانواد  و تملام       یمحلافتر  ینلدها یو فرا ری لذ  بیآس

 یآور (. تلا  8) دهلد  یمل  ارقر ریتحت تأر یآن را به صورت حلقو یاعضا

تللا  کنللد یهللا کملل  ملل بلله زوج ییزناشللو یهللا در مقابللله بللا اضللطرا 

داشلره باشلند   حل مسأله  ییتوانا ومثرر  یارتباط یها مهارت ،یخودکارآمد

 کللهو همکللاران، نخللان داد   Lauخصللو ،  لل وه    نی(. در هملل9)

 ییزناشلو  یسلازگار  ی دهنلد    یو افلزا  یعاملل محلافتر    ی یآور تا 

 (.11) باشد یمها  زوج

 بله  ،دیل ام. است( Hope) دیام ،ییزناشو یسازگار بر گرید ررثم ریمرغ

 نلد  یآ بله  نسلبت  مثبلت  احساسلات  و انرتار ،یریش ص یقو یروین عنوان

 اسلت  «مثبت یزشیانگ حالت»  ی دیام ،نیبنابرا. (11-13) شود یم فیتعر

. (15) هسلرند  سلازگارتر  ،یزنلدگ  لیمسلا  حل در دوار،یام یها زوج. (14)

 و مثبلت  روابلط  یبرقلرار  ،(16) باالتر یزندگ تیرضا بزرگساالن، رد دیام

 کنلد  یمل  ینل یب  ی ل  دوسلران  و خانواد  با را یخرریب شاد لحتات گذراندن

 بله  نسلبت  کله ی کسان داد نخان همکاران، و Stevens   وه  جینرا .(17)

 کله  بودند یکسان از تر سالم یشناخر روان نتر از بودند، دواریام خود ی ند یآ

 .(18) بودند کرد  گزارش را یکمرر یدواریام

و  Dollahite. اسللت( Religion) مللذهب گللر،ید مللرتبط ریللمرغ

 یهنجارهلا  کله  کردنلد  انیل ب (21) و همکلاران  Burr زیو ن( 19)همکاران 

 ،هلا   ل وه  . است یمذهب یها آموز  ریتأر تحت خرریب ازدواج در یفرهنگ

 ربلات  و بلاالتر  ییزناشلو  یسلازگار  و تیرضا با یدار نید نیب ی رابطه از

 و تعهلد  با نید ارتباط به ها   وه  سایر. (19-22) اند داد  گزارش یزندگ

 یهلا  خخلونت  کلاه   و کمرر ییزناشو تعارض خرر،یب ییزناشو یوفادار

 از کله  ییهلا  زوج نخلان داد کله   Gaunt. (22-23) انلد  کرد  اشار  یخانگ

 ییزناشلو  تیرضلا  نیخلرر یب دارند، هم با یادیز یها شباهت یمذهب لحاظ

 یباورهلا  کله  افرنلد یدر Lambertو  Dollahite. (24) انلد  کرد  گزارش را

 یملذهب  تخلابهات  و کند کم  نیزوج یها تعارض حل به تواند یم ی،نید

 اسلت  بلود   دیل مف اریبسل  یزنلدگ  لیمسا حل و مخکالت از یریجلوگ در

 بله  را یملذهب  یها مراسم در ها زوج حضور ،شد ی انجام ها   وه  .(25)

 انلت یخ کلاه   و ییزناشلو  یسلازگار  و تیرضا ی کنند ی نیب  ی  عنوان

 .(26-28) اند کرد  گزارش ییزناشو

 دهلد  یمل  نخلان  هلا  افرله ی. اسلت ( Happiness) یشاد گر،ید ریمرغ

 کله  هسلرند  یکسلان  از شادتر مروسط طور به اند، کرد  ازدواج که یافراد

 کله  انلد  داد  نخلان  ی،طلول  یها   وه  از یبرخ. (29) اند نکرد  ازدواج

 شلاد  کله  یافراد ،نیهمچن. (31) دارد یشاد بر یطوالن مثبت ارر ازدواج

. (31) کننلد  یمل  ازدواج دارنلد،  یکمرر یشاد که یکسان از خرریب هسرند،

 دیل آ یمل  وجود به چگونه ینزوج در یشاد» که شود یم مطرح سثال نیا

 گرفرله  انجلام  یهلا   ل وه  . «؟دارد ییزناشلو  یزنلدگ  در یریرأت چه و

 سطح در یشاد بر که یعوامل ر رویب ، تنها عمدبه طور  ،یشاد رامونی 

 یبلرا  ،عواملل  نیل ا بله  توجله  و هسلرند  مرمرکلز  گذارند، یم ریرأت یفرد

 و یشلاد   یافلزا  بلر  تواند یم زوج هر که یمرقابل ریرأت و همسر انر ا 

 .(32-33) است یضرور ،باشد داشره ، خانواد  در غم کاه 

 نیل ا کنلد،  یمل  زیمرملا  هلا    وه  ری  وه  را از سا نیچه ا آن

قرار  یمورد بررس گریکدیدر کنار  رهایمرغ نیبار ا نیاول یاست که برا

 نیل از ا یتنهلا بله برخل    ،نیخل ی  یهلا  اغلب در   وه  و تگرفره اس

و  جلاد یا یقبلل  یهلا  در  ل وه   ،نیهمچنل  .اشار  شلد  بلود   رهایمرغ

  ل وه   نیل اما ا ،داشت یبسرگ یبه عوامل فرد خرریب یشاد  یافزا

زملان توجله    به طلور هلم   ،یشاد بر مثرر یو خانوادگ یبه عوامل فرد

 یبلرا  یملدل کلاربرد    یل  ی هیل درصلدد ارا  ،آخلر کرد  اسلت و در  

. باشلد  یمل خلانواد    ی طله ی  وهخلگران و درملانگران در ح   ی اسرفاد 

 و ندهایخلا ی  از یبرخ یبررس ،حاضر   وه انجام  از هدف ،بنابراین

 بود: ذیل یها هیفرض آزمون و ییزناشو یسازگار یامدهای 

 یسللازگار یانجیللم قیللطر از یمللذهب یباورهللا: اول ی یهفرضلل

 .است ارتباط در خانواد  در یشاد با یی،زناشو

 بلا  ،ییزناشو یسازگار یانجیم قیطر از یآور تا : دوم ی یهفرض

 .است ارتباط در خانواد  در یشاد

 یشاد با یی،زناشو یسازگار یانجیم قیطر از دیام: سوم ی یهفرض

 .است ارتباط در خانواد  در

 

 ها روش

 و یفیتوصل  ،روش لحلاظ  بله  و یکلاربرد  هلدف،  نتر از   وه  نیا

 یآملار  ی جامعله . بلود  یسلاخرار  معادالت یابی مدل نوع از یهمبسرگ

 توجله  بلا . بود اصفهان دانخگا مرأهل  کارکنان تمام شامل   وه  نیا

 معلادالت  یابیل  مدل یبرا الزم ی نمونه حجم نیکمرر نییتع که نیا به

 حجم نیررکم   وهخگران از یاریبس است، تیاهم با اریبس یساخرار

 ابرللدا ،نیبنللابرا. (34) انللد کللرد  اعللالم نفللر 211 را الزم ی نمونلله

 از  لل  ، امللاگرفللت قللرار یآزمللودن 211 اریللاخر درهللا  ناملله  رسلل 

 حلذف  بودند، شد  یابیارز ناقم که نامه  رس  28 ،یینها محاسبات

  شلامل   ل وه   ی نمونله . شلد  انجلام  نفلر  172 اسلا   بلر  لیل تحل و

 از سلاد   یتصلادف  صورت به هک بود( مرد 119 و زن 63کارمند ) 172

. شللدند انر للا  اصللفهان دانخللگا مرأهللل  کارکنللان یاسللام فهرسللت

 ملدت  سلال،  25-45 نیبل  سلن  بلودن،  مرأهلل  شامل ورود یها مالک

 و بلود  ی زشلک  روان یداروهلا  مصرف عدم و سال 1 از خرریب ازدواج

. شد گرفره نتر در خروج مالک عنوان به ورود، یها مالک وجود عدم

هلا   داد . بلود  یساخرار معادالت یساز مدل اسرفاد ، مورد یآمار روش

 21ی  نسل ه  SPSS افزارهلای  و نلرم  یمعلادالت سلاخرار   یابیالگو قیاز طر

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)  وAMOS  

م رللف   یها نامه  رس  از ها داد  یگردآور یبراشدند.  لیتحل 18ی  نس ه

 شوند. اسرفاد  شد که در ادامه شرح داد  می



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران وشکی خانجانی سحر ییزناشو یسازگار یامدهایو پ ندهایشایمدل پ نیتدو

 1399 اول خرداد ی/ هفته569 یشماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

195 

 نیل ا (:Adult hope questionnaire) بزرگسلاالن  دیام ی نامه  رس 

 تفکلر بلرای   هیگو 4 شامل ه،یگو 12 درو همکاران  Snyder توسط ا یمق

االی بلرای افلراد بل    ی،انحراف الثس 4 و رهایمسسنج   برای  هیگو 4 ،عامل

و  Snyder. باشلد  یمل  8-64 نیبل  نملرات  ی دامنله . سال طراحلی شلد   15

 داد گلزارش  74/1-86/1 نیبل  را Cronbach's alpha بیضلر  ،همکلاران 

 دسلت  بله  86/1 معلادل  را بیضر، این همکاران و یکرمان ،رانیا در. (35)

 .(36) آوردند

 Oxford (Oxford happiness questionnaire:) یشاد ی نامه  رس 

 29شلامل   و  شلد  طراحلی  Crosslandو  Argyle توسط نامه  رس  نیا

 نیبل  یهللر آزملودن   ی . نملر شوند یم یذارگ نمر  1-3 نیب که است الثس

 Cronbach's alphaضلریب   ،Luو  Argyle .(37) ردیل گ یقرار مل  87-1

و  ا وریضلل ،نی. همچنلل(38) دادنللد گللزارش 92/1را  یشللادکام ا یللمق

 .(39) گزارش کردند 87/1 معادل را، این ضریب همکاران

 (:Religious tendency questionnaire) یمذهب  یگرا ی نامه  رس 
 41 شلامل  ،خدایاری فلرد و همکلاران   توسط ا یمق نیا ی نس ه نیاول

 تعلداد  ی  وهخل  در ابراهیملی  اما (،41) شد ساخره ا یمق ریز 6 و ماد 

 ،ینل یب جهلان )عبادت،  ا یمق ریز چهار در و الثس 25 به را االتثس نیا

 بله  را ا یل مق نیل ا ییایل  ا وی. داد کاه ( یدرون تیمعنو و اتیاخالق

 (.41) کرد گزارش 94/1معادل  Cronbach's alpha بیضر کم 

  Connor-Davidson یآور تلللللللللللللا  ا یلللللللللللللمق
(Connor-Davidson resilience scale:) توسلط  ،ا یمق نیا Connor 

 اسلا   بر آن یگذار نمر  روش. دیگرد یطراح هیگو 25 در Davidsonو 

 کله  است( درست خهی)هم چهار تا( نادرست)کامال  صفر از کرتیل ا یمق

 نخلان  بلاالتر  ی نملر  . باشلد  یمل  1-111 نیبل آن  ی نملرات  کمینه و بیخینه

، ضللریب Davidsonو  Connor. اسللت بللاالتر یآور تللا  ی دهنللد 

Cronbach's alpha  حبیبللی و . (42) کردنللدگللزارش  89/1معللادل را

 بیضلر  آنلان . نلد داد انطبلاق  رانیا در اسرفاد  یبرا را ا یمق نیا صفرزاد ،

 41/1-64/1 نیبل  را 3 ی هیل گو ءجلز  بله  کل ی نمر  با هیگو هر یهمبسرگ

 .(43)ند کرد گزارش 89/1 را آن Cronbach's alpha بیضر و نییتع

   شللللللد اصللللللالح یزوجلللللل یسللللللازگارمقیللللللا  

(Revised dyadic adjustment scale:) توسلط  نامله   رسل   نیل ا 

Busby اعربلار . (44) استسثال  14 شامل   وشد ساخره همکاران و 

 Millerو  Hollist ی مطالعله  در Cronbach's alpha ی و یشل  بله  آن

 توسللط آن اعربللار و یللیروا(. 45) شللد گللزارش 81/1-91/1بللین 

 از ابرلدا  منتلور،  نیبد. گرفت قرار یبررس مورد و همکاران ن اد عیسی

 و شلد  أییلد ت نامه  رس  یساخرار ییروا ،یدییتأ یعامل لیتحل قیطر

 .(46)گردید  گزارش 92/1 ،نامه  رس  کل اعربار

 

 ها افتهی

 کله  بلود  آن ی دهنلد   نخان یشناخر تیجمع اطالعات از حاصل جینرا

 قلرار درصلد(  5/46) سلال  27-35 نیسن در نمونه گرو  افراد نیخرریب

( درصلد  1/41) سلان  یل ملدرک  یدارا نمونله  افراد نیخرریب و ندداشر

 5/46) سلال  1-5 نیبل  ازدواج ملدت  طلول  نیخرریب ،نیهمچن بودند.

 انیللم یهمبسللرگ بیضللرا و اریللمع انحللراف ن،یانگیللم. بللود( درصللد

 آمد  است. 1در جدول   وه   یرهایمرغ

 اسا  بر که 211/1 یآزاد درجات بر 2χ ،2 جدول مندرجات طبق

 مقلدار به عنوان  1-5مبنی بر  یخنهاد  Lomax و Schumacker گزارش

 ماننلد  گلر ید یهلا  شلاخم  مقلدار . (47) تاسل  یخوب مقدار ،قبول قابل

Goodness of fit index (GFI)، Comparative fit index (CFI) و 

Adjusted goodness of fit index (AGFI) 976/1 بیللترت بلله، 

 از یحلاک  هسلرند،   یل نزد  یل  علدد  به چون و است 939/1 و 997/1

 مانلد   یباق مربعات دوم ی خهیر شاخم .است ریمقاد نیا خو  برازش

(Root mean square error of approximation ایلل RMSEA)، 

 ی نخلانه  باشلد،  تلر  یل نزد صلفر  به چه هر آن مقدار که است 134/1

 ها،شاخم نیا گزارش به توجه با مجموع، در. است یخوب یبرازندگ

 .است برخوردار یقبول قابل اریبس برازش از  شد اصالح مدل

 

 پژوهش یرهایمتغ انیم یهمبستگ بیضرا و اریمع انحراف ن،یانگیم. 1جدول 

 ی متغیرها شماره ارینحراف معا ± نیانگیم رهایمتغ

1 2 3 4 5 
     1 55/53 ± 11/02 یمذهب شیگرا -1
    r 1 = 352/2 24/61 ± 92/18 یآور تاب -0

221/2 > P 

   r 542/2 = r 1 = 422/2 45/00 ± 55/3 دیام -3

221/2 > P 221/2 > P 
  r 642/2 = r 492/2 = r 1 = 392/2 55/51 ± 61/14 یشاد -4

221/2 > P 221/2 > P 221/2 > P 
 r 662/2 = r 542/2 = r 522/2 = r 1 = 452/2 98/53 ± 04/13 ییزناشو یسازگار -5

221/2 > P 221/2 > P 221/2 > P 221/2 > P 
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 پژوهش مدل یبرازندگ یها شاخص. 2جدول 

 2χ Df  /df2χ GFI AGFI CFI RMSEA شاخص مدل

 106/2 961/2 840/2 934/2 532/3 15 96/55 یشنهادیمدل پ

 234/2 995/2 939/2 956/2 021/1 14 8/16 مدل اصالح شده
GFI: Goodness of fit index; AGFI: Adjusted goodness of fit index; CFI: Comparative fit 

index; RMSEA: Root mean square error of approximation 

 

 1 شلکل  در اصلالح شلد    ملدل  اسراندارد Regression بیضرا

 .داد  شد  است نخان

 در ییزناشللو یسللازگار یانجیللم نقلل  یبررسلل یبللرا ،اداملله در

 آزملون  از ی،شلاد  بلا  دیل ام و یملذهب   یگرا ،یآور تا  نیب ی رابطه

Bootstrap افزار نرم در AMOS فلرض  ی . شد اسرفاد  18ی  نس ه 

 غیلر  مسلیر  چنلد  وجلود  ،حاضلر   ل وه   ی یخنهاد یالگو یزیربنای

 ی حاضلر  از مطالعله  آمد  دست به جینرا که است یا واسطه یا مسرقیم

 .نمود مخاهد  3 جدول در توان یم را

 یسلازگار  یبلرا  نلان یاطم ی ی فاصلله  کمینله و بیخلینه   بر اسا 

 و یآور تلا   ی،شلاد  و ملذهب  نیبل  یانجیم ریمرغ عنوان به ییزناشو

بلر   نمونله  تعداد ودرصد  95 نانیاطم سطح در ی،شاد و دیام ی وشاد

. اسلت ملورد   Bootstrap، 5111 آزملون  مجلدد  یریل گ اسا  نمونله 

  ،P < 151/1 داری آملاری معلادل   سلطح معنلی   بله  توجله  با ،نیبنابرا

 و یآور تلا   ،یملذهب   یگلرا  انیم یانجیم نق  یی،زناشو یسازگار

 .(3)جدول  داردرا  یشاد با دیام

 

 بحث

 د،یل ام) ندهایخلا ی  از یبرخل  ملدل  نیتلدو  ،حاضلر    وه انجام  از هدف

 ییزناشلو  یسلازگار ( یشلاد ) یامدهای  و( یمذهب یها  یگرا ،یآور تا 

 ملذهب،  ،1 شلکل  بلا  مطلابق . بلود  اصفهان دانخگا  مرأهل کارکنان یرو بر

 یسلازگار  ریل مرغ قیل طر از یندیخلا ی  ریمرغ سه عنوان به دیام و یآور تا 

 ریل مرغ عنوان با   وه  نیا در که یشاد ریمرغ با یانجیم عنوان به ییزناشو

 .  بود ارتباط در شد، ییشناسا امدی 

 طریلق  از ملذهبی  باورهلای  این که بر مبنی اول ی فرضیه  یرامون

 بایلد  شلود،  ملی  خلانواد   در شادی موجب زناشویی سازگاری میانجی

 کننلد  می شرکت مذهبی های مراسم در هم با که هایی زوج که کرد بیان

 شلناخری  چنلین  است، وندخدا ی اراد  از بازتابی ازدواج که معرقدند و

 چلرا کله وقرلی    کنلد   ملی  بسلیاری  کم  ها آن زناشویی سازگاری به

 ی انگیلز   کننلد،  ملی  احسلا   روابطخان در را خداوند حضور ها زوج

 مرلأهلی  افراد. (22)یابند  می زناشویی روابط از محافتت برای بیخرری

 زناشلویی  زندگی از کنند، می نگا  الهی امر ی  عنوان به ازدواج به که

 بیرونلی  زای اسلرر   عواملل  درگیلر  کمرلر  و هسلرند  تر راضی خوی 

 .(48-49) شوند می

Mahoney هم با که هایی زوج دریافرند   وهخی در ،و همکاران 

 زناشلویی  رضلایت  کننلد،  ملی  شلرکت  مخررک مذهبی های فعالیت در

 داد نخان نیز Heaton. (51)کنند  می تجربه را کمرری تعارض و بیخرر

 و مثبللت ارتبللاط مللذهبی، هللای مراسللم در شللوهر و زن حضللور کلله

 هلایی   ل وه  . (51) دارد زناشویی رضایت و سازگاری با داری معنی

 اهمیلت  ی دهنلد   نخلان  که دارند اشار  مذهبی های شباهت اهمیت به

 کله  داشرند بیان ،Lawlerو  Williams که طوری به است  مسأله این

 معکوسلی  ی رابطه زناشویی رضایت با ها زوج میان مذهبی های تفاوت

 بلاالتر،  ملذهبی  گلرای   بلا  افلراد  که داد ، نخانSullivan. (52) دارد

 دارند بیخرری زناشویی ربات تر،  ایین مذهبی گرای  با افراد به نسبت

 .(53)هسرند  شادتر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

 امید
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 یا واسطه یمسیرها یبرا Bootstrapآزمون  نتایج. 3جدول 

 Pمقدار  بیشینه -کمینه میمستق ریغ اثر میمستق اثر اثر کل 
 < 221/2 16/2-35/2 06/2 33/2 06/2 یشاد   ییزناشو یسازگار   یآور تاب
 < 221/2 13/2-39/2 05/2 05/2 05/2 یشاد   ییزناشو یسازگار  یمذهب شیگرا

 < 221/2 45/2-33/1 92/2 06/2 92/2 یشاد   ییزناشوی سازگار   دیام

 

 سلازگاری  میلانجی  طریلق  از آوری تلا   دوم، ی هیفرضل  رامونی 

 نیل ا کله  گفلت  تلوان  می شود، می خانواد  در شادی موجب زناشویی،

 بلا  همسلو  و گذاشلره  ارلر  ییزناشو یسازگار بر میمسرق طور به ریمرغ

 اغللب  ها زوج که ییجا آن از. است (54، 7)مطالعات دیگر  یها افرهی

 بله  یآور تا  کنند، یم تجربه ییزناشو یزندگ در را یاریبس مخکالت

 یسازگار بر و باشند تر نیب خوش ند یآ به نسبت تا کند یم کم  ها آن

 مخلکالت  بلا  همواجهل  در تعارض حل یها مهارت قیطر از ییزناشو

 از کله  ای خلانواد   یاعضلا  ،نیبنلابرا . (55-56) بگذارند ارر ،ییزناشو

 اضلطرا   دچلار  کله  یملواقع  در هسلرند،  برخوردار ییباال یآور تا 

 را خلود  یازهلا ین و ها جانیه احساسات، توانند یم یراحر به شوند، یم

 کله  یا شد  مخ م اهداف به خرریب شود یم سبب که (57) کنند انیب

 ،جله ینر در و برسلند  انلد،  گرفره نتر در خود یبرا ییزناشو یزندگ در

 .شود یم خانواد  در یشاد و خرریب یسازگار به منجر

 یانجیل م قیل طر از دیل ام کله  نیل ا بلر  یمبن سوم ی هیفرض رامونی 

چنلین بله نتلر     شود، یم خانواد  در یشاد موجب ییزناشو یسازگار

 سلبب  ی،طل یمح یهلا  اسلرر   و موانع برابر در دیام وجود رسد که می

 و کنلد  حفظ موانع نیا برابر در را خود سالمت برواند فرد که شود یم

 ی  وهخ. (17) کند یسپر را یخرریب شاد لحتات ،روابط یبرقرار در

 نتلر  از بودنلد،  دواریل ام خلود  ی نلد  یآ به نسبت کهی کسان ،داد نخان

 کله  بودنلد  یکسلان  از تلر  سلالم  یشلناخر  روان نتلر  از و تر یقو یفکر

 چنللین ،بنللابراین. (18)   بودنللدکللرد گللزارش را یکمرللر یدواریللام

 ییزناشو یسازگار ی کنند ی نیب  ی  تواند یم ،نیزوج در ییها ی گیو

 یسلازگار  از افراد اگر که داد نخان مدل نیا ،سرانجام و باشد یخرریب

 در یشلاد  جلاد یا املر  نیل ا ی جله ینر باشند، برخوردار ییباال ییزناشو

 یعلاطف  یازهلا ین و تیل امن ازدواج که ییجا آن از. باشد می ها خانواد 

 افلراد  یشلاد  در یاصلل  عامل ازدواج از تیرضا ،کند یم ارضا را افراد

 در یی،زناشلو  یزنلدگ  ازبا رضلایت بلاال    افراد  چرا که (58) باشد یم

 ،انلد  داد  نخان ها   وه  یبرخ. دارند یمثبر تبادالت یفرد نیب روابط

 باشلند،  برخلوردار  ییبلاال  ییزناشلو  یسلازگار  از ها زوج که یهنگام

 .(58) کنند یم گزارش را یشاد از ییباال سطح

 و مخاوران یبرا یکاربرد مدل ی هیارا ،  وه  نیا قوت نقاط از

 آملوزش  در آن جینرا از اسرفاد از این رو،  .است خانواد  شناسان روان

 زانیل م کلاه   و ییزناشلو  روابلط  بهبلود  سلبب  ی،زوج یها درمان و

 کله  اسلت  ییرهایمرغ ییشناسا آن، قوت نقاط گرید از. گردد یم طالق

 عنوان به  بگذارند ارر یشاد بر میمسرق ریغ و میمسرق طور به توانند یم

  یافلزا  باعل   ی،آور تلا   و دیل ام ،یمذهب یها  یگرا  یافزا ،مثال

 تجربله  را یخلرر یب یشلاد  گردد  یم سبب و شود یم نیزوج یسازگار

 ،ییزناشلو  تعارضلات  کلاه     وه ، نیا یکاربردها جمله از. کنند

 سلطح  بلردن  بلاال  و ییزناشلو  یسلازگار  با مرتبط یرهایمرغ ییشناسا

 افسردگی کاه  باع  است  چرا که شادی خانوادگی و فردی شادی

 .  شود می مردان و زنان روانی و جسمی وضعیت بهبود و

  لل وه ، بللودن یمقطعلل حاضللر،  لل وه  یهللا تیمحللدود از

 تنهلا  سلنج ،  تیمحلدود  و کارمندان قخر به محدود یآمار ی جامعه

 یهلا   ل وه   در گلردد  یمل  خلنهاد ی . باشد یم نامه  رس  ی وسیله به

 و مصلاحبه  مانند گرید یابزارها از اسرفاد  ،یطول یها یبررس با ند ،یآ

 .شود انجام نهیزم نیا در ییها   وه  ها، نمونه ریسا در نیهمچن

 

 گیری نتیجه

 و رفلا   ،یجسلم سلالمت   یبلرا  یحفلارر  عاملل   یل  ییزناشو یسازگار

 وجلود  حلال،  نیل ا با. است نیزوج تیموفق و خرفتی  ی نخانهو  یسریبهز

 بله  توجه ن،یبنابرا. دارد نیزوج نیب یسازگار زانیم به یبسرگ رات،یتأر نیا

 بهبلود  یبلرا  دیل ام و یملذهب  یهلا   یگلرا  ،یآور تا  همچون ییرهایمرغ

 .شود یم هیتوص یزندگ در نخاط و یشاد جادیا و ییزناشو یسازگار

 

 و قدردانی تشکر

 بله  اصلفهان  دانخلگا   کارکنان تمام از که دانند یم الزم خود بر   وهخگران

 اسلت  ذکلر  انیشا. ندینما یقدردان و تخکر   وه  نیا در یهمکار خاطر

 .است نداشره یارتباط سندگانینو یش ص منافع با حاضر   وه  که
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Abstract 

Background: Marital adjustment can play a fundamental role in the couples’ life. Marital adjustment affects 

couple's physical and mental health, and increases their ability to cope with the problems and stress-making 

factors. Therefore, the objective of the present study was to compile the model of some antecedents and 

outcomes of marital adjustment. 

Methods: The present descriptive study was of correlational studies with structural equations modeling. The statistical 

population of the study included all married employees at University of Isfahan, Isfahan, Iran, from whom 172 people 

were randomly selected and responded to Snyder adults hope questionnaire, Oxford Argyle et al. happiness 

questionnaire, Busby et al. marital adjustment, Khodayarifard et al. assessment of religious tendency, and the scale of 

Connor and Davidson’s resilience. Data analysis was performed by structural equation modeling using SPSS and 

AMOS software. 

Findings: Suggested model of the study had a very good goodness of fit. The results showed the direct effect of 

religious tendencies, resilience, hope, and happiness on marital adjustment (P < 0.01 for all). Moreover, the 

results showed an indirect effect of religious tendencies, resilience, and hope on happiness through marital 

adjustment (P < 0.05 for all).  

Conclusion: Marital adjustment is a protective factor for physical health and well-being, and a sign of a couple's 

progress and success. However, the existence of these effects depends on the degree of adjustment between the 

couple. Therefore, it is recommended to pay attention to variables such as resilience, religious tendencies, and 

hope, to improve marital adjustment and to create happiness and vitality in life. 
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