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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 

 بررسي رابطه دلبستگي به خدا با كيفيت زناشويي

 
 *دكتر عباس امان الهي

 **مريم حيدريان

  ***دكتر يوسفعلي عطاري

 
 كه باريتعالي با رفتاري و شناختي عاطفي، پيوند كيفيت از است عبارت خدا به دلبستگي  :مقدمه و هدف  

 قبيل از معنوي فضايل و اهرفتار از سياريب باشديم معنوي و بيهمذ جاناتهي و  ارهرفتا از بسياري بنايرزي

 .دارند خدا به انسان دلبستگي كيفيت در ريشه معنوي و بيهمذ ايهمقابله  و استقامت و صبر خدا، به توكل
) امنيت، اطمينان، جستجوي نزديكي به خدا و جدايي از خدا         (هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه دلبستگي به خدا         

                                                                                                                                                                               .شهرستان اهواز بودبا كيفيت زناشويي زنان در 

 ي مورد مطالعه در اين پژوهش كليه       جامعه ي آماري .  تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد         :روش  
ها با  داده.  هاي دولتي شهر اهواز بودند نمونه مورد نظر به صورت در دسترس از بين آنها انتخاب شد                     زنان اداره 

آوري شدند و با استفاده از روش همبستگي         دلبستگي به خدا و كيفيت زندگي زناشويي جمع        استفاده از پرسشنامه  
                                                                                                . قرار گرفتندو رگرسيون مورد بررسي

ي مثبت  ها نشان داد امنيت، اطمينان و جستجوي نزديكي به خدا با كيفيت زناشويي رابطه                 تحليل داده :  نتايج
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه دلبستگي به خدا     .  ي دارد ي منف دارند و جدايي از خدا با كيفيت زناشويي رابطه        

 .كند درصد از واريانس آن را تبيين مي18باشند و داري براي كيفيت زناشويي مي معنيبيني كنندهپيش

 به اهسختي با مقابله در يابيجرات براي امني پايگاه  را خداوندافرادي كه به خداوند دلبسته هستند        :  بحث
 ياد و خدا نام با و آورندمي روي خدا به التيام، پيداكردن براي ناراحتي و پريشاني نگامه در و آورنديم حساب

 مناسك انجام با و پردازندمي باريتعالي جوارجويي  به اهسختي نگامه در افراد اين .دگيريم آرام ايشانهدل او

 .ندهديم نشان را خود جوارجويي مقدس، ايهمكان به رفتن و بيهمذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 com.yahoo@amanelahi_Abas        دكتراي مشاوره عضو هيات علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز * 

  دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز **
 دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتراي مشاوره عضو هيات علمي گروه مشاوره  ***

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

