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 چکیده

رویی در بین زوجین شهر رفسنجان بود. جامعه آماری گرایی و کمهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی با کمال

نفر  980هزار نفر بود. از بین جامعه آماری،  144ها که تعداد آن 1937این پژوهش شامل کلیه زوجین شهر رفسنجان در سال 

های مربوط به متغیرهای تحقیق از از جدول مورگان و به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده با استفاده

( و مقیاس تعارضات زناشویی 1336گرایی اسلنی )(، مقیاس کمال2441رویی فیلیپ زیمباردو )پرسشنامه حاوی مقیاس کم

-شدند و با توجه به ماهیت متغیرها از مدل 18نسخه  SPSSافزار رمآوری وارد نها پس از جمع( استفاده شد. داده1339انریچ )

-ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تعارضات زناشویی با کمالهای همبستگی و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده

 دار دارد.رویی زوجین رابطه معنیگرایی و کم

 

 کمرویی، رفسنجان گرایی،رضایت زناشویی، کمالهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

گیرد؛ اما شرکت در اجتماع، مستلزم هایش در تعامل با دیگران شکل میانسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از ویژگی

ترین عوامل مؤثر در تعارضات زا، کمرویی است. کمرویی یکی از شایعهای بسیاری است. از جمله این موارد آسیبشناسیآسیب

ست. این اختالل غالباً در اواسط نوجوانی آغاز شده، اغلب مزمن و به درمان مقاوم است، به دلیل همین ماهیت زناشویی ا

(. ویژگی بعدی که در تعامل 1932شود )جمشیدی، های روانی متعددی را متحمل میطوالنی بودن اختالل، فرد مبتال آسیب

زایی است که مشکالت بسیاری را یک اختالل نیست اما عامل آسیب گراییگرایی است. کمالگیرد، کمالبا دیگران شکل می

شناختی است و منزله های روانگرایی از ویژگیکند. کمالبرای کودکان و بزرگساالن و خصوصاً در ارتباط زناشویی ایجاد می

گرایی و رداری زوجین از کمالها است. برخوتمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آن

تواند در روابط بین فردی و زناشویی افراد آثار مطلوبی داشته شان باشد میهای فردیعزت نفس بهینه که متناسب با توانمندی

 (.1939باشد )آقا محمدیان شعرباف و همکاران، 

اد اجتماعی است. صاحبنظران معتقدند روابط ترین نهترین و از لحاظ گستردگی جهان شمولخانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی

تر باشد، خانواده گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسبمناسب در هر جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می

نواده نشان (. تحقیقات کارشناسان خا1934و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است )رفیعی و همکاران، 

کنند و ممکن است این عدم موفقیّت در نتیجه نداشتن داده است حدود نیمی از زوجین، ازدواج خود را ناموفق ارزیابی می

دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم (. تعارض هنگامی رخ می2419، 1رضایت زناشویی به وجود آید )دینر و همکاران

-دیگری محرومیت را به دنبال داشته است. این که حل تعارض ازدواج با موفقیّت انجام میکرده، در حالیکه همان چیز برای 

گزینند. از این رو ضروری ها برای اتمام یا خاتمه دادن این تعارض برمیگیرد یا به صورت زیانبار، به روشی بستگی دارد که زوج

های با خطر باال را کاهش داد توان میزان ازدواجین عوامل میاست به عوامل مؤثر در رضایت زناشویی توجه شود و با شناسایی ا

 (.1936های خانوادگی جلوگیری کرد )فتحی و آزادیان، و در نتیجه از پیامدهای ناگوار نابسامانی

ست، هایی صورت گرفته ارویی پژوهشگرایی و یا رضایت زناشویی با کماز آنجایی که در زمینه رابطه رضایت زناشویی با کمال

رویی در بین زوجین و آن هم در شهرستان رفسنجان بررسی گرایی و کماما تاکنون رابطه سه مؤلفه رضایت زناشویی با کمال

رویی در بین زوجین شهر رفسنجان گرایی و کمنشده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه رضایت زناشویی با کمال

 باشد.می

 شود:های مرتبط در داخل و خارج از ایران اشاره میژوهشای از پدر ادامه به نمونه

گرایی مثبت و منفی و جوّ سازمانی با ( با هدف بررسی رابطه کمال1937فرد و ذبیحی حصاری )در پژوهشی که توسط صالحی

ایت شغلی گرایی مثبت با رضرضایت شغلی معلمان زن مقطع دوم متوسطه شهر مشهد انجام شد، نتایج نشان داد که کمال

دار داشته است. در گرایی منفی با رضایت شغلی معلمان زن رابطه منفی و معنیدار و کمالمعلمان زن رابطه مثبت و معنی

بینی رضایت زناشویی گرایی و خود متمایزسازی در پیش( که با هدف بررسی نقش کمال1936منش و همکاران )پژوهش راست

تواند گرایی میگرایی با رضایت زناشویی ارتباط معکوس و معنادار دارد و به عبارتی کماللانجام شد، نتایج نشان داد که کما

گرایی و فرسودگی شغلی با ( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه کمال1939بینی کند. اسدزاده و نظری )رضایت زناشویی را پیش

                                                           
1. Diener et al  
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گرایی، رضایت از زندگی یج نشان داد که با افزایش کمالرضایت از زندگی در بین معلمان دوره اول متوسطه انجام دادند. نتا

 معلمان افزایش خواهد یافت. 

گرایی و رضایت زناشویی در بین والدین انجام دادند، به ( در تحقیقی که با هدف بررسی رابطه کمال2418) 2تروب و همکاران

( در تحقیقی که با 2417) 9ارد. اسمیت و همکارانگرا از رابطه زناشویی، رضایت بیشتری داین نتیجه رسیدند که فرد کمال

بینی تواند افسردگی، اضطراب، استرس و رضایت از زندگی در پس از عصبانیت را پیشگرایی میهدف بررسی این که آیا کمال

تحقیقی که با  ( در2417بینی کند. زکریا و همکاران )تواند میزان رضایت از زندگی را پیشگرایی نمیکند، نشان داد که کمال

التحصیل دانشجوی تحصیالت تکمیلی مالزی انجام دانشجوی فارغ 927گرایی و رضایت زناشویی در بین هدف بررسی کمال

گرایی گزارش دهندگان با نگرش منفی در رضایت زناشویی، یک معیار ناتوانی باالتری را در کمالدادند، نتایج نشان داد که پاسخ

گرایی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی ( در تحقیقی با عنوان کمال2417) 0اناند. فوو و همکارکرده

گرایی و رضایت زناشویی وجود دارد به نحوی که با مثبت داری در کمالانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی

گرایی بالطبع از رضایت زناشویی کاسته ات منفی به سمت کمالیابد و با گرایشگرایی، رضایت زناشویی افزایش میشدن کمال

 شود.می

 

 فرضیات پژوهش

 رویی در بین زوجین شهر رفسنجان رابطه وجود دارد.گرایی و کم. بین رضایت زناشویی با کمال1

 بینی کند.تواند تعارضات زناشویی را پیشرویی زوجین میگرایی و کم. کمال2

 دار وجود دارد.گرایی زوجین رابطه معنیویی با کمال. بین تعارضات زناش9

 دار وجود دارد.گرایی در زوجین رابطه معنیهای کمال. بین تعارضات زناشویی با مؤلفه0

 دار وجود دارد.رویی زوجین رابطه معنی. بین تعارضات زناشویی با کم9

 وجود دارد.دار ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنگرایی زوج. بین کمال6

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنرویی زوج. بین کم7

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنگرایی زوج. بین کمال8

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنرویی زوج. بین کم3

 

 روش پژوهش

 1937جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین شهر رفسنجان در سال تحصیلی همبستگی است.  -این مطالعه از نوع توصیفی

هزار زوج  144، برابر با 1937ها بر اساس آمار دریافتی از اداره ثبت احوال شهرستان رفسنجان تا اوایل سال است که آمار آن

گیری ستفاده از جدول مورگان و نمونهبود که با ا 1937زوج مقیم رفسنجان در سال  980بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 

ها از هر مرکز بهداشتی به نسبت مساوی بود. از آنجا که پیدا به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، انتخاب زوج

 پذیر باشد و از طرفی، این محیط به دور از هر گونه عوامل تأثیرگذارکردن محیط مناسب که دسترسی راحت به زوجین امکان

                                                           
2. Trub et al  
3. Smith et al  
4. Foo et al  
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ها توسط زوجین به خانه بهداشت و مراکز بهداشتی در بر پاسخگویی آنان باشد؛ لذا جهت أخذ اطالعات و تکمیل پرسشنامه

گیری در کردند(. روش نمونهسطح شهر مراجعه شد )زوجین در همه سنین برای پایش سالمت خود، به این مراکز مراجعه می

رستان به صورت تصادفی بود. بر این اساس پژوهشگران، از بین نواحی چندگانه های بهداشت در سطح شهانتخاب مراکز و خانه

 مرکز بهداشتی درمانی را انتخاب کردند. 0شهر رفسنجان، چهار ناحیه و از این نواحی 

گرایی (، مقیاس کمال2441های مربوط به متغیرهای پژوهش از پرسشنامه کمرویی فیلیپ زیمباردو )برای گردآوری داده

( تهیه شد، استفاده 1339سوالی آن توسط اولسون و فور ) 07( و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 1336) 9نیاسل

 گردید.

-زیر مقیاس وابستگی، تنهایی، بی 6گویه است و دارای  99رویی: پرسشنامه کمرویی فیلیپ زیمباردو دارای پرسشنامه کم -

توان به عنوان کمرویی در نظر گرفت. هر را می 64است. در این پرسشنامه نمره باالی  گیری، انفعالی و طردشدگیتفاوتی، کناره

 (.1932زاده، چه نمره فرد در این آزمون بیشتر باشد، نشانه کمرویی بیشتر در فرد است )غیاثی

ای برای گویه 29( تهیه شد. این مقیاس یک مدل خودسنجی 1336گرایی: این پرسشنامه توسط اسلنی )پرسشنامه کمال -

گرایی خودمدار، گرایی است. این مقیاس دربرگیرنده سه خرده آزمون )کمالهای انطباقی و غیرانطباقی کمالگیری مؤلفهاندازه

گانه آزمون به های سهمدار( است. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاسگرایی جامعهگرایی دیگرمدار، کمالکمال

 باشد.می 94و حداقل نمره  194اهد بود و همچنین حداکثر نمره ممکن در این مقیاس خو 94و  14ترتیب 

( تهیه شد، 1339سوالی آن توسط اولسون و فورور ) 07پرسشنامه رضایت زناشویی: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم  -

خصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسائل ش 12شامل 

-های مساوات طلبی جهتهای مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقشمالی، فعالیت

 (.1939گیری عقیدتی ساخته شده است )سپهوند و همکاران، 

ایی محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این روش نظر و های مورد استفاده در این پژوهش، به روش روروایی پرسشنامه

ها از طریق دیدگاه صاحبنظران و اساتید در مورد محتوای سواالت مورد بررسی قرار گرفت و سپس به گردآوری داده

نباخ پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کروها اقدام شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامهپرسشنامه

دهنده پایایی قابل قبول به دست آمد که نشان 39/4و پرسشنامه رضایت زناشویی  73/4گرایی ، پرسشنامه کمال87/4رویی کم

 های مذکور است.پرسشنامه

 هایهای آماری از آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار ستونی برای بررسی ویژگیتحلیل داده و در این پژوهش، جهت تجزیه

بررسی رابطه بین متغیرها، با  همبستگی جهت هایشده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون شناختی استفادهجمعیت

 .استفاده قرار گرفت مورد SPSSافزار نرم کمک

 

 های پژوهشیافته

قالب جدول آورده  در این قسمت اطالعات دموگرافیک شامل سن، مقطع تحصیلی و وضعیت اقتصادی نمونه آماری پژوهش در

 شده است.

                                                           
5. Slaney  
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 شناختی پاسخگویانهای جمعیت: توزیع فراوانی ویژگی1جدول 

 زن مرد سن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 71/11 09 31/9 19 سال 24زیر 

 89/97 222 70/03 131 سال 94-21

 63/29 31 09/96 104 سال 04-91

 91/6 29 48/8 91 سال 94-01

 26/4 1 82/1 7 سال 91باالی 

 111 483 111 483 جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی رده تحصیلی

 78/4 9 27/4 1 سوادبی

 18/17 66 77/12 03 سیکل

 79/03 131 39/01 161 دیپلم

 39/29 32 29/97 109 فوق دیپلم

 70/9 22 30/0 13 لیسانس

 64/2 14 86/2 11 فوق لیسانس و باالتر

 111 483 111 483 جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی وع شغلن

 73/13 76 37/61 298 آزاد

 90/8 92 23/19 91 کارمند

 86/2 11 12/9 12 بازنشسته

 41/63 269 62/21 89 بیکار

 111 483 111 483 جمع

  درصد فراوانی میزان درآمد

  96/21 82 میلیون 1زیر 

 21/03 183 میلیون 2تا  1

 09/23 119 میلیون 2باالتر از 

 111 483 جمع
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، رده «سال 94تا  21»توان بیان کرد که سن بیشتر زوجین مرد و زن نمونه آماری پژوهش بین می 1های جدول بر اساس داده

، درآمد بیشتر «بیکار»و زوجین زن « آزاد»، و شغل بیشتر زوجین مرد «دیپلم»تحصیلی بیشتر زوجین زن و مرد مورد مطالعه 

 باشد.میلیون تومان در ماه می 2تا  1طالعه زوجین مورد م

ها برای قبل از انجام این کار، ابتدا فرض نرمال بودن دادهشود به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شود. در ادامه سعی می

 ه است.نشان داده شد 2اسمیرنوف انجام شد. نتایج به دست آمده در جدول  -تمامی متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف

 اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع متغیرها -: نتایج آزمون کلموگروف2جدول 

 اسمیرنوف -مقدار کلموگروف نام متغیر

F  درجه آزادی

1 

درجه آزادی 

2 

P-Value 

 482/4 24 1 167/1 روییکم

 24/4 24 1 299/2 تعارضات زناشویی

 186/4 24 1 188/1 گراییکمال

 

قرار دارد؛ بنابراین کلیه  49/4داری برای همه متغیرها، بیشتر از اسمیرنوف نشان داد که سطح معنی -وفنتایج آزمون کلموگر

 باشند.ها از توزیع نرمال برخوردار میداده

 

 رویی در بین زوجین شهر رفسنجان رابطه وجود دارد.گرایی و کم( بین رضایت زناشویی با کمال1فرضیه 

 رویی در بین زوجینگرایی و کمت و تبیین رابطه رضایت زناشویی با کمال: ماتریس برای شناخ4جدول 

 رضایت زناشویی گراییکمال کمرویی متغیرها

   1 کمرویی

  1 76/4*** گراییکمال

 1 94/4*** 97/4*** رضایت زناشویی

 111/1دار در سطح *** معنی

 

-( زوجین رابطه معنی=441/4Pرویی )( و کم=441/4Pگرایی )لحاکی از آن است که تعارضات زناشویی با کما 9نتایج جدول 

 دار دارد.
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 بینی کند.تواند تعارضات زناشویی را پیشرویی زوجین میگرایی و کم( کمال2فرضیه 

 گرایی زوجینرویی با کمال: نتایج تحلیل رگرسیون برای شناخت و تبیین رابطه کم3جدول 

 R R2 F B Beta t Sig شاخص متغیر

 441/4 97/6 -03/4 -702/4 60/112 62/4 76/4 کمرویی

 

و ضریب تعیین به دست آمده برابر با  =76/4Rشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با مشاهده می 0همانطور که در جدول 

62/4R2= مقدار بتا نیز  کنند.بینی میگرایی را پیشدرصد از کمال 62رویی حدود باشد. این امر بیانگر این است که کممی

گردد. آزمون آماری گرایی زوجین تغییر ایجاد میدرصد در کمال 03/4رویی به میزان دهد که با هر واحد تغییر در کمنشان می

F دار است.معنی 441/4است که در سطح  60/112داری ضریب همبستگی برابر با برای معنی 

 

 دار وجود دارد.جین رابطه معنیگرایی زو( بین تعارضات زناشویی با کمال4فرضیه 

 گرایی زوجین: نتایج تحلیل رگرسیون برای شناخت و تبیین رابطه تعارضات زناشویی با کمال5جدول 

 R R2 F B Beta t Sig شاخص متغیر

 441/4 1/8 29/4 441/4 99/60 28/4 94/4 گراییکمال

 

و ضریب تعیین به دست آمده برابر با  =94/4Rبرابر با  شود ضریب همبستگی چندگانهمشاهده می 9همانطور که در جدول 

28/4R2= کنند. مقدار بینی میدرصد از تعارضات زناشویی را پیش 28گرایی حدود باشد. این امر بیانگر این است که کمالمی

-زوجین تغییر ایجاد میدرصد در تعارضات زناشویی  29/4گرایی به میزان دهد که با هر واحد تغییر در کمالبتا نیز نشان می

 دار است.معنی 441/4است که در سطح  99/60داری ضریب همبستگی برابر با برای معنی Fگردد. آزمون آماری 

 دار وجود دارد.گرایی در زوجین رابطه معنیهای کمال( بین تعارضات زناشویی با مؤلفه3فرضیه 

گرایی در بین های کمالطه تعارضات زناشویی با مؤلفه: نتایج تحلیل رگرسیون برای شناخت و تبیین راب6جدول 

 زوجین

های تعارضات زناشویی و مؤلفه

 گراییکمال

r R2 Sig 

 441/4 26/4 129/4 گرایی دیگرمدارکمال

 441/4 90/4 161/4 مدارگرایی جامعهکمال

 441/4 93/4 276/4 گرایی خودمدارکمال
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مدار و دیگرمدار( و تعارضات زناشویی گرایی )خودمدار، جامعههای کمالبین مؤلفهشود مشاهده می 6همانطور که در جدول 

گرایی، تعارضات زناشویی های کمال( وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش هر یک از مؤلفه441/4رابطه مثبت و معناداری )

 (.=93/4R2یگر است )گرایی خودمدار، بیش از دو مؤلفه دبینی کمالیابد و قدرت پیشافزایش می

 دار وجود دارد.رویی زوجین رابطه معنی( بین تعارضات زناشویی با کم5فرضیه 

 رویی زوجین: نتایج تحلیل رگرسیون برای شناخت و تبیین رابطه تعارضات زناشویی با کم7جدول 

 R R2 F B Beta t Sig شاخص متغیر

 441/4 97/6 01/4 441/4 21/77 96/4 97/4 روییکم

 

و ضریب تعیین به دست آمده برابر با  =97/4Rشود ضریب همبستگی چندگانه برابر با مشاهده می 7همانطور که در جدول 

96/4R2= کنند. مقدار بتا بینی میدرصد از تعارضات زناشویی را پیش 96رویی حدود باشد. این امر بیانگر این است که کممی

گردد. درصد در تعارضات زناشویی زوجین تغییر ایجاد می 01/4رویی به میزان در کم دهد که با هر واحد تغییرنیز نشان می

 دار است.معنی 441/4است که در سطح  21/77داری ضریب همبستگی برابر با برای معنی Fآزمون آماری 

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنگرایی زوج( بین کمال6فرضیه 

 گرایی زوجینرابطه جنسیت با کمال : تعیین8جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

 داریمعنی t درجه آزادی

زوجین  گراییکمال

 زن

980 34/89 90/11 102 67/1- 498/4 

زوجین 

 مرد

980 88/80 47/19 

 

با  =498/4Pه سطح معناداری گرایی زوجین در دو جنس زن و مرد تفاوتی ندارد و با توجه بدهد که کمالنشان می 8جدول 

گرایی زوجین در این پژوهش گیریم که این تفاوت معنادار نیست. یعنی بین جنسیت با کمالدرصد اطمینان نتیجه می 39

 رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنرویی زوج( بین کم7فرضیه 

 رویی زوجینت با کم: تعیین رابطه جنسی9جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

 داریمعنی t درجه آزادی

زوجین  روییکم

 زن

980 92/70 72/17 111 9/2- 240/4 
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زوجین 

 مرد

980 97/79 02/13 

 

 39با  =4240/4Pرویی زوجین در دو جنس زن و مرد تفاوتی ندارد و با توجه به سطح معناداری دهد که کمنشان می 3جدول 

رویی زوجین در این پژوهش رابطه گیریم که این تفاوت معنادار نیست. یعنی بین جنسیت با کمدرصد اطمینان نتیجه می

 معناداری مشاهده نشد.

 

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنگرایی زوج( بین کمال8فرضیه 

 گرایی زوجین: تعیین رابطه سن با کمال11جدول 

 P-Value درجه آزادی انحراف معیار میانگین سن

  43/11 46/79 سال 24زیر 

 

23 

 

 

441/4 

 17/14 02/76 سال 94-21

 60/10 27/70 سال 04-91

 83/3 14/71 سال 94-01

 44/12 77/71 سال 91باالی 

 

گرایی میزان کمال 14ساس نتایج جدول گرایی در زوجین مورد بررسی قرار گرفته است. بر اارتباط سن با کمال 14در جدول 

 (.=441/4Pباشد )دار میتر، بیشتر است که این تفاوت از لحاظ آماری معنیهای سنی پایینزوجین در رده

 

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنرویی زوج( بین کم9فرضیه 

 رویی زوجین: تعیین رابطه سن با کم11جدول 

 P-Value درجه آزادی راف معیارانح میانگین سن

  24/19 12/70 سال 24زیر 

 

92 

 

 

19/4 

 92/12 97/76 سال 94-21

 10/19 19/70 سال 04-91

 44/19 09/79 سال 94-01

 87/10 49/79 سال 91باالی 

 

رویی زوجین میزان کم 11 رویی در زوجین مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج جدولارتباط سن با کم 11در جدول 

 (.=19/4Pهای سنی مختلف، تفاوتی با هم ندارد )در رده
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 گیرینتیجه

 بینی کند. تواند تعارضات زناشویی را پیشرویی زوجین میگرایی و کمکمال -

گردد. بر أیید میبینی کند، تتواند تعارضات زناشویی را پیشرویی زوجین میگرایی و کمفرضیه تحقیق مبنی بر این که کمال

کنند بینی میدرصد از تعارضات زناشویی را پیش 96رویی حدود درصد و کم 28گرایی حدود اساس نتایج به دست آمده کمال

شود و با هر درصد به تعارضات زناشویی زوجین شهرستان رفسنجان اضافه می 01/4رویی به میزان و با هر واحد افزایش در کم

رویی نتایج شود. در مورد متغیر کمدرصد از تعارضات زناشویی زوجین کاسته می 29/4گرایی، به میزان لواحد افزایش در کما

( 1936منش و همکاران )(، راست2417(، فوو و همکاران )2417(، زکریا و همکاران )2418های تروب و همکاران )با یافته

رو رو در مقایسه با افرادی که کمکند که افراد کمگزارش میتوان گفت که زیمباردو همسو است. در تبیین این نتایج می

ها ممکن شوند. به سبب این دالیل همسران آننیستند، توسط همسر خود اغلب کمتر صمیمی و دوست داشتنی ارزیابی می

ای انزوا و نارضایتی ههای اجتماعی خود داشته باشند و لذا نشانهها شانس کمی برای رشد مهارتها را طرد کنند و آناست آن

کنند و تر توصیف میها خودشان را منزویرویی به طور مفرط گسترش یافته، آنهایی که کمبیشتری را تجربه کنند. در زوج

دهند. در های افسردگی بیشتری را از خود نشان میهاست و در نتیجه نشانهروابطشان با همسرشان کمتر از حد مورد انتظار آن

گرای بهنجار با تأکید بر به دست آوردن موفقیّت در توان گفت که شخص کمالگرایی و تعارضات زناشویی میکمال تبیین نتایج

ای که در آینده به دست های بالقوهمقابل دوری از شکست، جویای کمال بوده و بنابراین محتمل است در ارتباط با موفقیّت

رویی زوجین گرایی و کمتواند در هر زمانی حادث شود؛ بنابراین کماله موفقیّت میها معتقدند کتر باشد. آنبینانهآید، خوشمی

 بینی کند.تواند تعارضات زناشویی را پیشمی

 دار وجود دارد.گرایی زوجین رابطه معنیبین تعارضات زناشویی با کمال -

گردد. همانطور که از بطه وجود دارد، تأیید میگرایی زوجین رافرضیه تحقیق مبنی بر این که بین تعارضات زناشویی با کمال

(، 2418های تروب و همکاران )دار دارد. این نتایج با یافتهگرایی زوجین رابطه معنیآید تعارضات زناشویی با کمالنتایج برمی

توان نتایج می ( همسو است. در تبیین کلی این2419(، دینر و همکاران )2417(، فوو و همکاران )2417زکریا و همکاران )

گرایی مثبت هستند در روابط بین فردی خود و در ارتباطات زناشویی به رضایت باالتری دست گفت که افرادی که دارای کمال

 گرایی زوجین رابطه وجود دارد. توان گفت که بین تعارضات زناشویی با کمالیابند. بنابراین میمی

 دار وجود دارد.گرایی در زوجین رابطه معنیهای کمالبین تعارضات زناشویی با مؤلفه -

گردد. گرایی در زوجین رابطه وجود دارد، تأیید میهای کمالفرضیه تحقیق مبنی بر این که بین تعارضات زناشویی با مؤلفه

معناداری  مدار و دیگرمدار( و تعارضات زناشویی رابطهگرایی )خودمدار، جامعههای کمالهمانطور که مشاهده شد بین مؤلفه

های پزوهش فوو و همکاران گرایی خودمدار، بیش از دو مؤلفه دیگر است. این نتایج با یافتهبینی کمالوجود دارد و قدرت پیش

گرایی خودمدار باالیی هستند هایی که دارای سطح کمالتوان گفت که زوجهای فوق می( همسو است. در تبیین یافته2417)

ای را بینانهها نسبت به زوجینی که استانداردهای واقعگیرند و لذا آنای برای خود در نظر میبینانهر واقعاستانداردهای باال و غی

آل و وضع کنونی را احساس نموده و تعارض بیشتری را گیرند، با احتمال بیشتری این شکاف بین ایدهبرای خود در نظر می

های تواند بر باورها، تعارضات و انگیزهبینانه از خود، دیگران و جامعه میر واقعنمایند. از سوی دیگر داشتن انتظار غیتجربه می

 افراد مؤثر باشد.

 دار وجود دارد.رویی زوجین رابطه معنیبین تعارضات زناشویی با کم -
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مشاهده شد بین  شود. همانطور کهرویی زوجین رابطه دارد، تأیید میفرضیه تحقیق مبنی بر این که تعارضات زناشویی با کم

رویی یا توان بیان کرد که کمداری وجود دارد. در تبیین این نتایج میرویی زوجین رابطه آماری معنیتعارضات زناشویی با کم

شود. دیگران از فرد و در نتیجه نارضایتی از روابط اجتماعی می استفادهبه عبارتی عدم جسارت در روابط اجتماعی باعث سوء

شناختی ترین عوامل مؤثر در تعارضات زناشویی است. این اختالل که یکی از زود آغازترین اختالالت رواناز شایع رویی یکیکم

است، غالباً در اواسط نوجوانی آغاز شده و مزمن و به درمان مقاوم است. به دلیل همین ماهیت طوالنی بودن اختالل، فرد مبتال 

رویی زوجین رابطه توان گفت که بین تعارضات زناشویی با کمد. بنابراین میشوهای روانی متعددی را متحمل میآسیب

 معناداری وجود دارد.

 داری وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنگرایی زوجبین کمال -

بر اساس نتایج به شود. گرایی زنان با مردان تفاوت معناداری وجود دارد، تأیید نمیفرضیه تحقیق مبنی بر این که بین کمال

گرایی زوجین در دو دهد که کمالگرایی زوجین در دو جنس زن و مرد تفاوتی ندارد. نتایج تحقیق نشان میدست آمده کمال

(، فوو و 2417(، زکریا و همکاران )2418های پژوهش تروب و همکاران )جنس زن و مرد تفاوتی ندارد. این نتایج با یافته

گرایی در افراد برحسب فرهنگ، جنسیت و توان گفت که شاید کمالباشد. در تبیین این نتایج میی( همسو م2417همکاران )

ها، جدا از این ها متفاوت باشد و شاید تمایالت کمالگرایانه در مردان تا حدودی بیشتر باشد؛ اما در مجموع انسانتحصیالت آن

اند و زن و مرد سعی و فضائل است و همیشه در جستجوی آن بوده ها مرد یا زن باشند، به دنبال کسب کماالتکه جنسیت آن

گرایی زنان با توان گفت که بین کمالترین باشند. بنابراین میکنند فارغ از جنسیت خود، نسبت به بقیه افراد جامعه کاملمی

 مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

 دار وجود دارد. ها رابطه معنیها برحسب جنسیت آنرویی زوجبین کم -

گردد. بر اساس نتایج به دست رویی زنان با مردان تفاوت معناداری وجود دارد، تأیید نمیفرضیه تحقیق مبنی بر این که بین کم

آموزان و نوجوانان امروزه توان گفت که دانشرویی زوجین در دو جنس زن و مرد تفاوتی ندارد. در تبیین این نتیجه میآمده کم

یابی از طریق ارتباط الکترونیکی و پیدا کردن های اینترنتی، دوستای، سایتهای رایانههای ویدیوئی، بازیتفاده از بازیبرای اس

ها تشدید کند؛ چرا که ممکن است رویی را در آنتواند کمکنند، که همین امر میزنی زمان زیادی را صرف میهای چتاتاق

-توان گفت که بین کمنمایند. بنابراین میاد به طور مستقیم و متقابل با یکدیگر برقرار میجانشینی باشد برای روابطی که افر

 رویی زنان با مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنگرایی زوجبین کمال -

گردد. بر اساس تفاوت معناداری وجود دارد، تأیید می های جوان و مسنگرایی زوجفرضیه تحقیق مبنی بر این که بین کمال

-تر، بیشتر است که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار میهای سنی پایینگرایی زوجین در ردهنتایج به دست آمده میزان کمال

باشد. در تبیین می ( همسو2417( و زکریا و همکاران )2418های پژوهش تروب و همکاران )باشد. نتایج این پژوهش با یافته

گراتر شده و میل به کماالت در کنند کمالای که کسب میتوان گفت که با باال رفتن سن، افراد بر اساس تجربهاین نتایج می

های بیشتری از عمر خود را پشت تر، به اقتضای این که سالیابد، از طرفی افراد مسن در مقایسه با افراد جوانها فزونی میآن

گرایی بیشتر در سنین باال ای کافی برای کمالاند که این خود انگیزهاند، به یکسری از اهداف متعالی خود رسیدهشتهسر گذا

 های جوان و مسن تفاوت معناداری وجود دارد.گرایی زوجتوان گفت که بین کمالاست. لذا می

 دار وجود دارد.ها رابطه معنیها برحسب سن آنبین کمرویی زوج -
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گردد. بر اساس نتایج های جوان و مسن تفاوت معناداری وجود دارد، تأیید نمیرویی زوجضیه تحقیق مبنی بر این که بین کمفر

های سنی مختلف، تفاوتی با هم ندارد. شاید بتوان در توجیه این نتایج چنین گفت که رویی در ردهبه دست آمده، اثر میزان کم

در شخصیت افراد دارد و یک توجه غیرعادی و مضطربانه به خویشتن در یک موقعیت رویی تا حدودی ریشه هر چند کم

گردد اما با اش متأثر میعضالنی شده و شرایط عاطفی و شناختی -اجتماعی است که در نتیجه آن فرد دچار نوعی تنش روانی

تی چندین دهه قبل کنار گذاشته شده لحاظ کردن این موضوع که در جامعه پیشرفته کنونی تا حدود زیادی آداب و رسوم سن

-کنند هیچ یک از حاالت کمرویی زوجین در ایام قدیم را به همراه ندارند، لذا میو در نتیجه آن زوجینی که اکنون ازدواج می

-گرایی و کاهش کمهای جوان و مسن تفاوت معناداری وجود ندارد. از آنجا که افزایش کمالرویی زوجتوان گفت که بین کم

شود، فهم بهتر تعارض ساز حل مشکالت احتمالی میرویی در بین زوجین در مدیریت خانواده و حل تعارض مفید بوده و زمینه

باشد. زمانی که روابط زوجین مبهم، زناشویی و کمک به همسران برای مقابله و کنترل سازنده آن دارای اهمیّت بسزایی می

های دیگری ارزشی قائل نباشند، توانایی حل مشکالت و ک نکنند و یا برای خواستهمتعارض یا دو پهلو باشد، یکدیگر را در

توافق بر سر موضوعاتی از قبیل روابط جنسی رضایت بخش، نحوه معاشرت و رفت و آمد با خویشان، گوش دادن به یکدیگر، 

احساس دوری و عدم تفاهم کرده و  گذراندن اوقات فراغت، تربیت فرزندان و نحوه خرج کردن پول نداشته باشند در نتیجه

 ها نکرده و باعث بدتر شدن وضعیت شود.هایی باشند که هیچ کمکی به آنحلممکن است در جستجوی دستیابی به راه
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