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Abstract 

The purpose of this study was to predict marital satisfaction based on family flexibility, 

cohesion and Islamic lifestyle in married women in Shahinshahr. The present study was 

conducted descriptively and in the framework of correlation studies. The statistical population 

of this study included all married women in Shahinshahr city in 1400. Using Tabakhnik 

formula, 200 people were selected by convenience sampling method. The research 

instruments were Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, Family Flexibility Questionnaire, 

Family Cohesion Questionnaire and Islamic Lifestyle Test - Short Form. Data were analyzed 

using Pearson correlation method and stepwise regression analysis. The results showed that 

there is a significant relationship between marital satisfaction and family flexibility, cohesion 

and Islamic lifestyle in married women (p<0.01). In this way, with the increase of family 

flexibility, cohesion and Islamic lifestyle in married women, marital satisfaction also 

increases. Among the variables studied in regression, the best predictor of marital satisfaction 

in the first step was flexibility and in the second step Islamic lifestyle. Therefore, 

psychologists and counselors are advised to teach flexibility and Islamic lifestyle to families 

to prevent marital conflict and increase marital satisfaction. 
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خانواده و سبک زندگی پیش بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف پذیری، انسجام 

 شهر اسالمی در زنان متأهل شهرستان شاهین
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 چکیده

پذیری، انسجام خانواده و سبک زندگی اسالمی در زنان متأهل شهرستان  بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف هدف از این پژوهش، پیش
ی انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل شهر، بود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و در چارچوب مطالعات همبستگ شاهین

نفر به روش نمونه گیری در  144بود که با استفاده از فرمول تاباخنیک، تعداد  9444شهر در سال  ی زنان متأهل شهرستان شاهین کلیه
، پرسشنامه انسجام خانوادهپذیری  پرسشنامه انعطاف مندی زناشویی انریچ، رضایت  دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه

ها با روش همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام  فرم کوتاه بودند. تحلیل داده -خانواده و آزمون سبک زندگی اسالمی 
زنان  پذیری، انسجام خانواده و سبک زندگی اسالمی در صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین رضایت زناشویی با انعطاف

پذیری، انسجام خانواده و سبک زندگی اسالمی در زنان  وجود دارد. به این صورت که با افزایش انعطاف (P>49/4)متأهل، رابطه ی معناداری
ی رضایت زناشویی در  بینی کننده-یابد. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون، بهترین پیش متأهل، رضایت زناشویی نیز افزایش می

شود که آموزش  شناسان و مشاوران پیشنهاد می پذیری و در گام دوم سبک زندگی اسالمی بوده است. لذا، به روان اول انعطافگام 
 .ها را جهت پیشگیری از تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی مدنظر قرار دهند پذیری و سبک زندگی اسالمی به خانواده انعطاف

 

 پذیری، انسجام خانواده، سبک زندگی اسالمیانعطاف، وییرضایت زناش واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

ازدواج، به عنوان اولین گام برای تشکیل نهاد خانواده، به معنی 
ها و جهان درهم آمیختن دو چشم انداز، دو تاریخچه، ارزش

است. در واقع، ازدواج اولین و مهمترین مرحله  های متفاوتبینی
ی زندگی خانوادگی است که در آن انتخاب همسر در چرخه

گیرد و موفقیت در دیگر مراحل زندگی به موفقیت در صورت می
-که باعث تداوم ازدواج می اما آنچه. [9]این مرحله بستگی دارد

اده شود، رضایت زناشویی است که نقش مهمی در عملکرد خانو
داشته و به معنی برداشت ذهنی و شناختیِ افراد از روابط 

باشد. عدم رضایت زناشویی، سالمت ازدواج را زناشویی خود می
ها و عدم دهد که تکرار ناسازگاریچنان در معرض خطر قرار می

ها نه تنها ثبات رابطه، بلکه رضایت زناشویی زوجین حل اختالف
 .[1]کندرا نیز تهدید می

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1158842&_au=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D8%B2%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1158842&_au=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D8%B2%DB%8C
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های مرتبط به ی سیستمی، به خانواده به عنوان بخشظریهدر ن
های دیگر شود که در آن، هر بخش بر بخشهم، نگریسته می

نیز  ،[0](1499) 9پذیرد. السونها تأثیر میآنتأثیر گذاشته و از 
-با نگاهی سیستمی به خانواده به معرفی ابعاد انسجام، انعطاف

کیبی خود پرداخت. پذیری و ارتباطات در الگوی مدور تر
های متعادل در اطراف نقاط میانی دو بُعد انسجام و خانواده
پذیری خانواده قرار دارند. انسجام، به عنوان یکی از انعطاف

ساختارهای پرنفوذ خانواده، بُعد مهمی برای تالش جهت درک 
ی منسجم، توسط متقابل در میان اعضای خانواده است. خانواده

شود و تی و تفاهم اعضای آن شناخته میجو خانوادگی حمای
اعضای آن تمایل به درک و کمک برای برطرف کردن نیازها و 

ی در واقع، انسجام خانواده نشانه .[4]دارندهای یکدیگر دغدغه
پیوندهای عاطفی است که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر 

گی، ی عاطفی، تعامل خانوادهایی مانند رابطهدارند و شامل مؤلفه
دوستی و نهایتاً، ی فرزندان و والدین، نوعروابط پدر و مادر، رابطه

 .[5] ی گذراندن اوقات فراغت استنحوه
پذیری به صورت مقدار تغییراتی که در از سویی دیگر، انعطاف

ها، قوانین، کنترل و انضباط خانواده وجود دارد، تعریف شده نقش
منظم، منعطف و است. این بُعد دارای چهار سطح )خشک، 

ی منعطف، رهبری و مدیریت خانواده به آشفته( است. در خانواده
-میباشد و کمتر حالت استبدادی به خود صورت دموکراتیک می

پذیری ای است که انعطافی متعادل، خانوادهخانواده. [0]گیرد 
ها ر این راستا، پژوهشد. [6]اعضای آن در سطح متوسط باشد

پذیری خانواده با رضایت انسجام و انعطافاند که نشان داده
-زناشویی ارتباط دارد و با شناسایی و اصالح عدم توازن و آسیب

توان کارکردها و ساختارهای خانواده را پذیری در خانواده، می
های ارتباط کارآمد، حل های فردی، مهارتارتقاء داده و آگاهی

ی تغییر ساختار گیری را گسترش داد و از آن برامسئله و تصمیم
 .[8، 7]کُلی خانوادگی در جهت توازن و تعادل بهره برد

از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی، سبک زندگی  دیگر یکی
خانواده است. سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و واکنش 
فرد در برابر موانع و مشکالت زندگی است. امروزه، سبک زندگی 

شناختی درآمده مهم روان و اهمیت آن به صورت یکی از مسائل
ی است و انتخاب سبک زندگی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، آینده

در این میان، اعتقادات دینی و تقیّدات . [1]زندمیفرد را رقم 
مذهبی یکی از ارکان زندگی سعادتمندانه است که بر تمامی 
ابعاد زندگی انسان و از جمله دیدگاه فرد به ازدواج تأثیرگذار 

هایی از جمله الگوهای رفتاری در چهارچوب زندگی ت. مقولهاس
دیدگاه فرد به  در 1سبک زندگی اسالمیو یا به عبارت دیگر، 

ازدواج مؤثر است و نهاد خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین 
ارکان جامعه ی بشری، به دلیل نقشی که در سعادت و شقاوت 

ی مکاتب توجه همه جامعه و کمال انسانی دارد، همواره مورد
سبک زندگی اسالمی، از . [94]الهی و غیرالهی قرار گرفته است
-ها بیتواند با عواطف و شناختآن جهت که اسالمی است، نمی

ارتباط باشد. بر این اساس، هر رفتاری که بخواهد مبنای 
هایی از شناخت و عواطف اسالمی داشته باشد، باید حداقل

مهمترین نوآوری در  .[99]قرار دهد  ی خوداسالمی را پشتوانه
های مفهوم سبک زندگی اسالمی این است که در آن به آموزه

اسالمی نگاه شده است و مدعی است که بهترین الگوی زندگی 
کند را برای آگاهی و خودشناسی به افراد و جامعه پیشنهاد می

ی معنویات و باورهای مذهبی نشان تحقیقات در زمینه .[91]
گرایی و پذیرش نقش در نظام خانواده که از اند که جمعداده

تواند رضایت زناشویی شود، میهای دینی محسوب میارزش
 .[94، 90]نماید بینی بیشتری را پیش

-های فرهنگی و عمدهها انتقال دهندگان اصلی ارزشخانواده

اند. این پایگاه ترین الگوهای رفتارهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی
جتماعی با قدرت و تحکم باورنکردنی، رفتار اعضا را تحت مهم ا

ی تأثیر قرار داده و جامعه را نیز با نیرویی پنهان تحت سیطره
آورد. محیط خانوادگی همیشه در حال اشاعه ی خود در می

تواند بستر های مثبت نیست، بلکه گاهی هم میویژگی
طالق، روابط  نامطمئنی برای اعضای خانواده باشد. آمار فزاینده

ها با افزایش ی فرهنگ غربی در خانوادهفرازناشویی، اشاعه
های غربی، لزوم توجه به حوزه خانواده را آشکار تبلیغات رسانه

سازد.  خانواده اولین و مهمترین جایی است که افراد در آن می
کنند، لذا تالش برای تبدیل محیط زندگی خود را آغاز می

ن و سرشار از حس پویایی و تعهد باید از خانواده به محیطی ام
ها صرفاً به های پژوهشی باشد. از آنجائیکه اکثر پژوهشاولویت

اند، در این پژوهش سعی شناختی پرداختهبررسی متغیرهای روان
شناختی، نقش عوامل مذهبی نیز شد تا عالوه بر عوامل روان

عملیاتی مدنظر قرار گیرد و لزوم ترویج  فرهنگ اسالمی بطور 
-پیشها بارز گردد. با توجه به اینکه در داخل کشور، در خانواده

پذیری، انسجام خانواده و بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف
سبک زندگی اسالمی در زنان متأهل انجام نشده است، هدف از 

-بینی رضایت زناشویی براساس انعطافپژوهش حاضر، پیش

زندگی اسالمی در زنان متأهل پذیری، انسجام خانواده و سبک 
 باشد.شهر میشهرستان شاهین

 

 روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی  و در چارچوب مطالعات 

ی زنان ی آماری این پژوهش شامل کلیههمبستگی بود. جامعه
بود. در این  9444شهر در سال متأهل شهرستان شاهین

ترس از بین پژوهش، آزمودنی ها به شیوه ی نمونه گیری در دس
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جامعه ی آماری مربوطه گزینش شدند. با استفاده از فرمول 
(، حداقل حجم نمونه ی پژوهش تعداد  N≥50+8Mتاباخنیک )

نفر محاسبه گردید. مالک های ورود )متأهل بودن، دارای   144
سال، حداقل سواد در حد خواندن و نوشتن  65تا  98طیف سنی 

ک های خروج )سابقه ی و تمایل به شرکت در پژوهش( و مال
بستری در مراکز روان زشکی و مصرف داروهای اعصاب و 
روان( بودند. پرسشنامه ها به صورت آنالین طراحی گردید و به 
شکل مجازی توزیع شد تا با قراردادن لینک پرسشنامه ی 
آنالین در گروه ها، از زنان متأهلِ واجد شرایط درخواست شد تا 

نفر  141ت پرسشنامه ها پاسخ دهند. در صورت تمایل به سؤاال
نفر به علت پاسخگویی  1به پرسشنامه ها پاسخ دادند که 

تصادفی و سطحی از پژوهش حذف شدند.داده ها بااستفاده از 
 ودر دو سطح آمار توصیفی و استنباطیspss23نرمافزار 

 قرار گرفت. مورد تجزیه و تحلیل )رگرسیون گام به گام(
 

 عا ابزار جمع آوری اطال

 3انریچمندی زناشویی رضایت پرسشنامه 
( ساخته شده 9181السون و همکاران )این پرسشنامه توسط 

مقیاس شامل پاسخ قراردادی،  91سؤال و  995است و دارای 
های شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل رضایت زناشویی، موضوع

های مربوط به اوقات فراغت، روابط تعارض، نظارت مالی، فعالیت
های مساوات سی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقشجن

ای درجه 5گیری عقیدتی است که روی مقیاس طلبی و جهت
سؤالی این  47شود. فرم گذاری مینمره 9-5لیکرت از 

تهیه شده و پایایی آن [ 95] (9070توسط سلیمانیان )پرسشنامه 
 است. گزارش شده 15/4با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 49/4همبستگی این پرسشنامه با رضایت خانوادگی از همچنین، 
به  49/4تا  00/4های رضایت از زندگی و با مقیاس 64/4تا 

  [95]ی آن استدست آمد که بیانگر روایی سازه
 

 4پذیری خانوادهپرسشنامه انعطاف  
 (،9111اُلسون )این پرسشنامه با الهام از الگوی مدور ترکیبی  

شده است.  (، ساخته9081شاکری )خانواده، به وسیله  درباره
 سؤاالت در طیف پرسش است. پاسخ 96مقیاس یادشده دارای 

 و مخالفم نظری ندارم، موافقم، موافقم، مالًکا شکل به لیکرت
 نمره 9 تا 5 از ترتیب به جواب ها اند. شده ارائه ًمخالفم کامال

قیاس در پژوهشی بر گیرند. پایایی و روایی این م می بر در را
ضریب پایایی  . آزمودنی مورد تأیید قرار گرفته است 48روی 

گزارش شد  81/4مقیاس، به کمک روش آلفای کرونباخ معادل 
 و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است.

 

 5پرسشنامه انسجام خانواده  

این مقیاس را بر پایه ی بررسی متون موجود  (،9071سامانی ) 
اُلسون زمینه ی همبستگی و با الهام از الگوی ترکیبی در 

 پرسش است. پاسخ 18ساخته است. این مقیاس دارای  (9111)

(، مخالفم 9شکل کامالً مخالفم ) به لیکرت سؤاالت در طیف
( نمره 5( و کامالً موافقم )4(، موافقم )0(، نظری ندارم )1)

ی این در بررس (،9071رضویه و سامانی )گذاری می شود. 
مقیاس بر پایه هشت عامل )همبستگی با پدر و مادر، مدت 
تعامل، مکان، تصمیم گیری، ارتباط عاطفی، روابط زناشویی و 
رابطه والدین با فرزندان(، کفایت این مقیاس را برای ارزیابی 
انسجام خانواده تأیید نمودند. ضریب پایایی مقیاس به روش 

گزارش شده  71/4ونباخ لفای کرو به روش آ 14/4بازآزمایی 
، ضریب [96](9087)سامانی همچنین در بررسی دیگری  .است

و ضریب پایایی آن را با روش بازآزمایی  71/4آلفای کرونباخ را 
 گزارش نمود. 84/4

 

 ون سبک زندگی اسالمی )فرم کوتاه(آزم 
ساخته و روایی آن را تأیید  ،[97](9088آزمون را کاویانی )این  

آیتم دارد که پاسخگویان باید با  75ن پرسشنامه، کرده است. ای
 4توجه به وضعیت فعلی زندگی خود، به هر کدام، در یک طیف 

پاسخ دهند. هر آیتم با  "خیلی زیاد"تا  "خیلی کم"درجه ای از 
می گیرد. نمره ی کُل  4تا  9توجه به اهمیتش، ضریبی بین 

شاخص  94 است. 574و حداکثر  949آزمودنی، حداقل 
زیرمقیاس های این آزمون را تشکیل می دهند که عبارتند از: 

آیتم(،  6آیتم(، عبادی ) 6آیتم(، باورها ) 99شاخص اجتماعی )
 7آیتم(، سالمت ) 8آیتم(، خانواده ) 91آیتم(، مالی ) 99اخالق )

آیتم(، زمان  4آیتم(، امنیتی  دفاعی ) 5آیتم(، تفکر و علم )
است.  79/4کُل این آزمون  آیتم(. ضریب پایایی 5شناسی )

نتایج تحلیل عوامل نیز روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای 
آن نشان داده است. روایی همزمان آن با آزمون جهت گیری 

به دست آمده است.  78/4و پایایی آزمون نیز  64/4مذهبی، 
 :پایایی این آزمون برای زیرمقیاس های آن عبارت است از

، اخالق 04/4، عبادی 46/4، باورها 49/4شاخص اجتماعی 
، تفکر و علم 41/4، سالمت 44/4، خانواده 01/4، مالی 64/4
 .[97] 04/4و زمان شناسی  04/4دفاعی  -، امنیتی 59/4
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 : توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن 9جدول 

 شاخص های آماری     
 سن

 درصد فراوانی فراوانی

 5/91 15 سال 14زیر 

 5/06 70 سال 04-14

 10 46 سال 45-04

 5/91 01 سال 64-45

 5/8 97 سال 64باالی 

 944 144 مجموع

 

 : میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای پژوهش1جدول

 شاخص های آماری          
 خرده مقیاس

 انحراف معیار میانگین

 88/1 44/59 پذیریانعطاف

 75/98 08/944 انسجام خانواده

 46/941 46/086 گی اسالمیسبک زند

 96/96 97/81 رضایت زناشویی

 
  

 
 سبک زندگی اسالمی و رضایت زناشوییانسجام خانواده، پذیری، : آزمون شاپیرو ویلکز نمرات انعطاف0جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره متغیرها

 459/4 144 110/4 پذیریانعطاف

 765/4 144 164/4 انسجام خانواده

 559/4 144 146/4 ک زندگی اسالمیسب

 914/4 144 194/4 رضایت زناشویی

  
پذیری، انعطاف، آزمون شاپیرو ویلکز نمرات 0نتایج جدول 

را انسجام خانواده، سبک زندگی اسالمی و رضایت زناشویی 
نتایج  (،p>45/4نشان می دهد. با توجه به سطح معناداری )

ذیری، انسجام خانواده، پانعطافحاکی از آن است که نمرات 
نرمالی  سبک زندگی اسالمی و رضایت زناشویی از توزیع

 برخوردارند.
 

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش4جدول

 رضایت زناشویی سبک زندگی اسالمی انسجام خانواده پذیریانعطاف متغیرها

    9 پذیریانعطاف

 انسجام خانواده
**767/4 

449/4 
9   

 سبک زندگی اسالمی
**717/4 

449/4 
**747/4 

449/4 
9  

 رضایت زناشویی
**504/4 

449/4 
**591/4 

449/4 
**590/4 

449/4 
9 

 
، نشان می دهد که رابطه بین رضایت زناشویی و 4نتایج جدول 

پذیری، انسجام خانواده و سبک زندگی متغیرهای انعطاف
دو به دوی بین  اسالمی مثبت و معنی دار است. همچنین، رابطه

پذیری، سبک زندگی اسالمی و انسجام متغیرهای انعطاف
 خانواده نیز با یکدیگر مثبت و معنی دار است.

 
 با رضایت زناشوییانسجام خانواده و سبک زندگی اسالمی  پذیری، : جدول ضریب همبستگی چندگانه )به روش گام به گام( انعطاف5جدول 

 شاخص آماری
 متغیر مالک

 پیش بین متغیر
ضریب همبستگی 

 چندگانه
مجذور ضریب 

 همبستگی چندگانه
مجذور ضریب همبستگی 

 چندگانه تعدیل شده
 Fضریب 

سطح 
 معناداری

آزمون دوربین 
 واتسون

وم
م د

گا
 

 پذیریانعطاف
 سبک زندگی اسالمی

547/4 111/4 111/4 117/49 449/4 918/1 
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بین  نشان می دهد، از 5به طوری که یافته های جدول 
ی بینی کنندهمتغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش

پذیری و در گام دوم سبک رضایت زناشویی در گام اول انعطاف
زندگی اسالمی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام 

پذیری و سبک زندگی به گام، در گام دوم ضرایب انعطاف

-ناشویی را تبیین میدرصد از واریانس رضایت ز 1/11اسالمی 

معنادار بوده است،   p<49/4مشاهده شده در سطح  Fکنند. 
 باشد.بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری می

 
 : جدول ضریب بتا در پیش بینی رضایت زناشویی6جدول 

 شاخص آماری
 

 متغیر مالک
 متغیر پیش بین

 ضرایب بتای غیر استاندارد
 

 معیار بتا            خطای

 ضرایب بتای
 استاندارد

 سطح معناداری tضریب 

وم
م د

گا
 

 449/4 184/8 - 914/5 610/46 عدد ثابت

 441/4 951/0 004/4 970/4 547/4 انعطاف پذیری

 417/4 104/1 107/4 497/4 407/4 سبک زندگی اسالمی

 
، حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای 6یافته ها در جدول 

 004/4پذیری، رضایت زناشویی را ایش در انعطافیک واحد افز
واحد افزایش و ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در سبک 

واحد افزایش می  107/4زندگی اسالمی، رضایت زناشویی را 
 دهد.

معادله پیش بینی فرضیه اصلی پژوهش به شکل زیر قابل ارائه 
 است:

( + 547/4(+ انعطاف پذیری )610/46رضایت زناشویی = )
 (407/4سبک زندگی اسالمی )

 
بینی : جدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش7جدول

انسجام خانواده و سبک پذیری، رضایت زناشویی از طریق انعطاف
 زندگی اسالمی 

 بتا مقیاس 
مقدار 

t 

سطح 
 معناداری

 765/4 111/4 474/4 انسجام خانواده گام دوم

 
به اً بیست درصد کودکان زیرخط فقرزندگی تقریب 1444در سال 

شود، انسجام خانواده  قادر به مشاهده می 7طوری که در جدول
، 4پیش بینی رضایت زناشویی نبوده است. اگرچه در جدول

ی این متغیر با رضایت زناشویی معنادار بوده است اما این رابطه
ویی ی رضایت زناشبینی کنندهمعناداری به قدری نبود که پیش

 باشد.

 

 بحث و نتیجه گیری
رضایت زناشویی و های پژوهش حاضر نشان داد که بین یافته

. این یافته پذیری خانواده در زنان متأهل رابطه وجود داردانعطاف

 است. [98](9011های نامنی و دهمرده )پژوهشهمسو با نتایج 
 ها درتوان گفت که ناکارآمدی خانوادهدر تبیین این یافته، می

پذیری ناشی از عملکرد معیوب در فرآیند تعاملی حوزه انعطاف
زن و شوهر متعادل و سیستم  .باشدبین اعضای خانواده می

ی ساختارمند و قابل انعطاف، تمایل دارند که بیشترین خانواده
عملکرد را در طول زمان داشته باشند و ساختار رابطه را به سمت 

ای ببرند. در این میان، اکرهرهبریِ تا حدودی دموکراتیک و مذ
های دموکراتیک خانواده، امکان رشد و پیشرفت را به نگرش

هایی که از شیوه بنابراین، رفتارهای خانواده رساند.حداکثر می
بینی و هم سازنده و برند هم قابل پیشپذیر بهره میانعطاف

 کارآمدتر است.
رضایت ن بیها در پژوهش حاضر، نشان داد که همچنین یافته

این  زناشویی و انسجام خانواده در زنان متأهل رابطه وجود دارد.
 (9018فر )های عباسی و حمیدیپژوهشیافته همسو با نتایج 

و چاکو و همکاران  [14](9015، سلیمی و همکاران )[91]
 است. [19](1491)

-توان گفت که انسجام خانواده از مؤلفهدر تبیین این یافته می

دهد. توافق ه سطح سالمت خانواده را نشان میهایی است ک
ای بین خانواده درمانگران وجود دارد که انسجام قابل مالحظه

باشد. خانواده، مهمترین مفهوم برای درک عملکرد خانواده می
انسجام، به عنوان یکی از ساختارهای پر نفوذ خانواده، احساس 

خانواده همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک 
نسبت به هم دارند. دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، 
مشتمل بر تعهد و وقت گذاردن با هم است. منظور از تعهد، میل 

های خانواده و همچنین به صرف وقت و انرژی در فعالیت
-ممانعت از تأثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن، می

ن و با هم بودن در بین باشد. بُعد دیگر انسجام، وقت گذاشت



 شریفیان جزی

 

954 

هایی که دارای زمینه قوی در این اعضای خانواده است. خانواده
-هایی برای فعالیتها و زمانحوزه هستند، به طور مرتب برنامه

روابط و عواطف،  گرمی .[11]گیرند میهای گروهی در نظر 
تعهد و وقت گذاشتن برای یکدیگر و همچنین پیوند و تعهد 

های اصلی بین اعضای خانواده که از ویژگی عاطفی موجود در
تواند منجر به افزایش شود، میهای منسجم محسوب میخانواده

 رضایت زناشویی در زوجین شود.
های پژوهش حاضر نشان داد که بین از سوی دیگر، یافته

رضایت زناشویی و سبک زندگی اسالمی در زنان متأهل رابطه 
های برجعلی و نتایج پژوهشاین یافته همسو با  وجود دارد.

، نریمانی و [14](9016، هاشمی )[10](9017همکاران )
 است. [15] (9014همکاران )

شود که سبک زندگی اسالمی از این یافته این گونه استنباط می
توانسته است به عنوان چارچوبی مناسب در قالب الگوهای 

ندگیِ رفتاری، برای رشد و تعالی انسان و هدایت او به سمت ز
بهتر، عمل کند. از طرفی، با توجه به منابع اسالمی، سبک 
زندگی اسالمی، زوجین را تشویق می کند که سازگاری بیشتری 

آمیز حل تعارض را افزایش داشته باشند و الگوهای موفقیت
توان گفت که باورهای دینی و ی فوق میدهند. در تبیین یافته

عتماد به اینکه خداوند مذهبی از جمله باورهای ضد طالق و ا
حامی زندگی زناشویی است، دیدگاه افراد به ازدواج و روابط 

 .[10]دزناشویی را تحت تأثیر قرار می ده
توان گفت که در حال حاضر بسیاری از مکاتب در مجموع می
-ها ودرمانکنند. آموزشهای مذهبى استفاده میدرمانى از آموزه

واده ها مؤثراست و معنویت های معنوی در سالمت افراد و خان
های بخش مهمى از زندگى انسان در فرهنگ ملل وقومیت

رود و تأثیر بسزایى بر سالمت و بهزیستى مختلف به شمار می
هاست که سبک زندگی غربی  ها دارد. سالافراد و خانواده

های اسالمی را نشانه گرفته است؛ از آنجا که در  ترین ارزش مهم
رو  ه از ارزش واالیی برخورداراست؛ ازایندین اسالم، خانواد

ها را مورد  دهندگانِ سبک زندگی غربی، بنیان خانوادهترویج
اند. در فرهنگ غربی روابط خانوادگی کمرنگ  هدف قرار داده

اند تا این  زند و حاال تصمیم گرفته بند باری موج می است، و بی
ی بکشانند. های اسالم تعهدی را به میان خانوادهقیدی و بی بی

برای نجات سبک زندگی اسالمی باید به ارزشمند بودن نقش 
خانواده پی برده و تالش شود تا این رکن اساسی جامعه، سالم 

 نگه داشته شود.
این پژوهش صرفاً برای زنان متأهل شهرستان شاهین شهر 

های فرهنگی  تواند تابع تفاوت صورت گرفته است و نتایج می
های  تعمیم نتایج به سایر شهرها و بافتباشد، بنابراین در 

فرهنگی باید احتیاط الزم صورت بگیرد. که از محدودیت های 

شود با پژوهش میباشد و با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می
آموزش سبک زندگى اسالمى، بحث و تبادل نظر در مورد ارائه و 

دگى کاربرد آن و درونی کردن اعتقادات مذهبى، جهتِ داشتن زن
ها اقدام شود. بهتر و رضایتبخش و افزایش کارآمدی خانواده

خانواده سالم و کارآمد همواره مهمترین عامل حفظ هنجارها و 
های بیگانه در قالب ترین سد در مقابل تهاجم فرهنگمقاوم

سبک زندگى بوده است. از این رو، بر تمام مسئوالن و مربیان و 
-ای خانواده برای ساخت جامعههمبلغان الزم است که از ظرفیت

ای با فرهنگ اسالمى که نمود عینى آن در سبک زندگى آنان 
 .است، استفاده شود
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