
پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت  زناشویی 

بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو
** دکتر محسن گل پرور* ساناز ستایش منش

  
چكیده

این پژوهش با هدف بررسي رابطه ی مؤلفه های کمال گرایی )استاندارد های شخصی، 
نظم و ترتيب، نگرانی درباره ی اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین و 
انتقادگرایی والدین( با مؤلفه های رضایت زناشویی ) در یازده خرده مقياس موسوم به 
رضایت زناشویی تا جهت گيری مذهبی( در زنان دانشجوی متأهل انجام شده است. 
جامعه ی آماري پژوهش را تمامی زنان دانشجوی متأهل در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
)خوراسگان( تشکيل دادند که از بين آنها  351 نفر  به  شيوه ي تصادفی طبقه ای انتخاب 
شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ی 35 سؤالي کمال گرایی و پرسشنامه ی 47 
سؤالي رضایت زناشویی بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون و تحليل 
مؤلفه ی  از شش  داد  نشان  تحليل رگرسيون  نتایج  تحليل شدند.  رگرسيون چندگانه 
کمال گرایی، پنج مؤلفه شامل استانداردهای شخصی ، تردید نسبت به اعمال ، انتظارات 
والدین ، نظم و ترتيب و انتقاد گرایی والدین  با ترکيب های مختلفی قادر به پيش بينی 
رضایت زناشویی، رضایت از مسائل شخصيتی، رضایت از ارتباط زناشویی، رضایت 
ازحل تعارض، رضایت از مدیریت مالی، رضایت از فعاليت های اوقات فراغت، رضایت 
از رابطه ی جنسی، رضایت از  خانواده و دوستان و رضایت از نقش های مساوات طلبانه 
هستند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمال گرایی در مواردی 
می تواند موجب کاهش رضایت زناشویی زنان متأهل دانشجو شود. بنابراین الزم است تا 
با ارائه ی  آموزش به زنان متأهل دانشجو زمينه برای کاهش نقش کمال گرایی بر رضایت 

زناشویی فراهم شود.  
واژگان کلیدي

 کمال گرایی، رضایت زناشویی، زنان متأهل، دانشجو. 

drmgolparvar@hotmail.com. ،)دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان ) خوراسگان  -*
**- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اصفهان ) خوراسگان(.



216

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
1- مقدمه و بیان مسئلهس

ويژگی های روانی و شخصيتی انسان ها از زمره ی مهم ترين متغيرهايی 

نفوذی  وی  اجتماعی  و  روانی  زندگی  مختلف  عرصه های  در  که  است 

انکارناپذير دارد. طيف متنوع و وسيعی از سازه ها ی شخصيتی تا کنون از 

اهميت  با  به عنوان جنبه های  نظريه پردازان مختلف  پژوهشگران و  جانب 

حيات شخصيتی وی مطرح و به محک پژوهش و آزمون گذاشته شده است. 

يکی از اين سازه های با اهميت کمال گرايی1 است. در نگاهی کلی می توان 

گفت انسان موجودی است کمال طلب و فزون خواه که در صورت نبود موانع 

تعريف،  بعد  از  نيست.  قائل  برای خود هيچ مرز و محدوده ای  بازدارنده، 

کمال گرايی باور فرد به کامل بودن همراه با احساس اضطراب، فشار روانی 

باال و ترس از ناتوانی در زندگی کردن بر اساس انتظارات کمال گرايانه ی 

خود است )Kleinke, 2004(. شواهد و نظريات موجود حاکی از آن است که 

Stoeber & Stoeber, 2009: 530-( کمال گرايی دو بعد بهنجار و نابهنجار دارد

535(. کمال گرايی نابهنجار عبارت است از نگرانی افراطی درباره ی ارتکاب 

اشتباه و داوری های ديگران و در مقابل کمال گرايی بهنجار تمايالت معطوف 

به استانداردهای عملکردی سطح باال همراه با نظم و ترتيب است )بشارت، 

1388: 260-248(. در يک نگاه کلی می توان گفت که از لحاظ تعريف، مهم ترين 

شاخص برای کمال گرايی، معيارهای عالی و سطح باال برای عملکرد و رفتار 

 .)Stöeber & Yang, 2010: 246-251 ؛Hawkins, 2005( است

1- perfectionism
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در الگوی چند بعدی کمال گرايی فراست، مارتن، الهارت و روزن بالت1 

استانداردهای شخصی2 ،  بعد، شامل  از شش  متشکل  کمال گرايی   )1990(

نظم و ترتيب3 ، نگرانی درباره اشتباهات4 ، ترديد نسبت به اعمال5 ، انتظارات 

 Parker & Adkins, 1995:( والدين6 و انتقاد گرايی والدين7 معرفی شده است

334-323(.  برخی شواهد حاکی است که ابعاد معطوف به ارزيابی در رويکرد 

چند بعدی کمال گرايی فراست و همکاران، يعنی نگرانی درباره اشتباهات 

انتقاد گرايی  انتظارات والدين )PE( و   ،)D( به اعمال )CM(، ترديد نسبت 

والدين )PC( جنبه های منفی و نابهنجار کمال گرايی و معيارهای شخصی 

)PS( و نظم و ترتيب )O( جنبه  های مثبت و بهنجار کمال گرايی را تشکيل 

پژوهشی  منابع  برخی  در  همچنين   .)Stoeber, 1998: 481-491( می دهند 

است  آمده  ميان  به  سخن  شخصيتی  سبک  يک  عنوان  به  کمال گرايی  از 

)Kawamura , Frost , Hamartz, 2003; Melrose, 2011: 1-7(. در کنار همين 

دست شواهد، نشان داده شده که کمال گرايی در ابعاد منفی خود با اضطراب ، 

Stoe- )ممايالت وسواس گونه، افسردگی و تمايل به خودکشی رابطه دارد 

 ber & stoeber, 2009: 530-535; Stoeber & Yang, 2010: 246-251; Park

1- Frost, Marten, Lahart & Rosenblate
2- personal standards
3- organization
4- concern over mistakes
5- doubt about actions
6- parental expectantions
7- parental criticism 
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شده، س اشاره  شواهد  مطابق   .)& Lee, 2010: 469-474; Melrose, 2011: 1-7

بسياری از انديشمندان عرصه ی رفتارهای فردی و اجتماعی بر اين باورند که 

کمال گرايی ظرفيت بالقوه ی بااليی برای برقراری رابطه با متغيرهای نگرشی 

مختلف از جمله توان باال برای برقراری پيوند با رضايت از زندگی و خانواده 

 .)Bouchard, 2006: 239-248; Park & et al, 2010: 469-474( دارد

يکی از مؤلفه های بسيار مهم در متن خانواده، رضايت زناشويی1 است. 

رضايت زناشويی  وضعيتی است که در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع 

از  روابط رضايت بخش  دارند.  يکديگر  از  احساس خوشبختی  و رضايت 

طريق عاليق متقابل، مراقبت از يکديگر و ارضای نيازها، پذيرش و تفاهم 

با همديگر سنجيده می شود. ارتباط با همسر جنبه ی مرکزی زندگی عاطفی 

Onyishi, Sorokowski, Sorokowski & Pipi- )  اجتماعی يک شخص است 

tone, 2012: 521-535( و نارضايتی زناشويی می تواند به توانايی زن و شوهر 

برای برقراری روابط رضايت بخش با ساير اشخاص خارج از خانواده آسيب 

بزند )سليمانيان و محمدی، 1388: 15-131(. از منظری ديگر  رضايت زناشويی 

يک ارزيابی کلی از وضعيت رابطه ی زناشويی يا رابطه ی عاشقانه ی کنونی 

فرد است )Barry, 2010(. رضايت زناشويی می تواند انعکاسی از ميزان شادی 

افراد از روابط زناشويی به واسطه ی بسياری از عوامل اختصاصی رابطه ی 

زناشويی باشد. از طرف ديگر می توان رضايت زناشويی را به عنوان يک 

نمی آيد  وجود  به  خود  به  خود  که  گرفت  نظر  در  روان شناختی  موقعيت 

1- marital satisfaction
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و همکاران، 1387: 46- )ناطقيان  است  دو زوج  مستلزم تالش هر  بلکه 

33؛ سليمانيان و محمدی، 1388: 150-131؛ قلی زاده و همکاران، 1389: 

66-57(. برخی پژوهش ها و نظريات در خصوص بهبود رضايت زناشويی 

عوامل پاسخ گو بودن در برابر خواسته ها و نيازهای يکديگر، گذراندن اوقات 

به زبان  تنهايی، حفظ وضعيت رمانتيک، صحبت کردن  به  با همسر خود 

عاشقانه و محبت آميز، تمايالت جنسی، کنترل تعارض و وفاداری و صداقت 

Hsueh, Morrison & Doss, 2009: 236- را مؤثر معرفی کرده اند )نظری، 1388؛

246(.  از ديد بسياری از صاحب نظران نيز رضايت  و سازگاری در ازدواج 

يک  در  که  نيازهايی  ارضای  و  احساس رضايت  شادمانی،  احساس  يعنی 

رابطه ی متقابل و تعاملی بر آورده می شوند. از چنين منظری زوج های سازگار، 

زوج هايی هستند که توافق زيادی با يکديگر دارند، از روابطشان راضی اند، از 

نوع کيفيت گذراندن اوقات فراغت با يکديگر رضايت دارند و در مديريت 

 Barry, 2010; Onyishi & et al,( وقت و مسائل مالی هماهنگی الزم را دارند

 .)2012: 521-535

شواهد پژوهشی در حوزه متغير های کمال گرايی و رضايت زناشويی، 

دارد  وجود  رابطه  زناشويی  رضايت  با  کمال گرايی  بين  که   می دهد  نشان 

در  فلت   و  هويت  هابکه،   .)Habke, Hewitt & Flett, 1999: 307-322(

مطالعه ای نشان دادند که کمال گرايی با رضايت جنسی در زن و همسر رابطه 

دارد. فلت و هويت نيز در مطالعه ای رابطه بين کمال گرايی را با سازگاری 

روانی و شخصی بررسی کردند. آنها با بررسی يک نمونه از دانشجويان کالج 
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پی بردند که ابعاد مختلف کمال گرايی در سازگاری شخصی افراد نقش با س

اهميتی دارند. در اين مطالعه نشان داده شد که کمال گرايی اجتماع محور 

به گونه ی گسترده تری با آشفتگی روانی عمومی به ويژه افسردگی همبسته 

است. همچنين آنها دريافتند که بين کمال گرايی زنان و مردان تفاوت هايی 

ديده می شود، به اين صورت که نمرات مردان در کمال گرايی از زنان باالتر 

است ) Felt, 2002: 450-470&Hewit(. صفرزاده، اصفهانی اصل و بيات در 

پژوهشی به بررسی رابطه بين بخشش، کمال گرايی و صميميت با رضايت  

زناشويی پرداختند. شواهد حاصل از اين پژوهش نشان داده که بين بخشش 

و صميميت با رضايت زناشويی رابطه ی مثبت و بين کمال گرايی با رضايت 

 Safarzadeh, Esfahaniasl  & Bayat,( دارد  وجود  منفی  رابطه ی  زناشويی 

 .)2011: 778-784

از سويی ديگر، به لحاظ نظری رابطه ی مؤلفه  های کمال گرايی با هر يک 

از مؤلفه های رضايت  زناشويی در کارکردهای جهت دهی نگرشی، شکل دهی 

انتظارات و مديريت هيجان ها برای ويژگی های شخصيتی نظير کمال گرايی 

باز می شود.  گستره  وسيعی از مطالعات روی خانواده ها و افراد نشان داده که 

افراد با کمال گرايی زياد  نه تنها استانداردهای باالتری را برای خود تعيين و 

پيگيری می کنند، بلکه عموماً از ديگران نيز انتظارات کمال گرايانه ای دارند 

 Adkins & Parker, 1996: 529-453; Accordino, )Blatt, 1995: 1003-1020؛ 

 Accordino  & Slaney, 2000: 535-545; Rice & Dellwo, 2002: 188-196;

 )Hawkins, 2005;  Ashby, Rice & Kutchins, 2008: 125-132; Schwenke, 2012
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 از چنين منظری کاماًل طبيعی است که در عرصه ی روابط زناشويی نيز 

همسران با تمايالت و ويژگی های کمال گرايانه، از خود و همسرشان انتظارات 

خاص داشته و لحظه لحظه روابط خود را مبتنی بر سطح کمال گرايی شان 

نگريسته و به پيش می برند. يونسی و بهرامی در پژوهشی به بررسی رابطه ی 

تفکر قطعی نگر و رضايت زناشويی پرداخته و نشان دادند که بين اين دو متغير 

رابطه ی معنادار وجود دارد )يونسی و بهرامی، 1388: 250-241(. مير احمدی زاده، 

نخعی امرودی، طباطبايی و شفيعيان نيز در پژوهشی پيرامون بررسی عوامل 

تأثير گذار در رضايت زناشويی در يافته های خود به اين نکته که تمايالت 

اشاره  است،  زناشويی  رضايت  بر  مؤثر  عاملی  کمال گرايانه  نگرش های  و 

کرده اند )ميراحمدی زاده و ديگران، 1382: 63-82(.  

پی بردن به نوع و ميزان رابطه ی کمال گرايی با رضايت زناشويی در زنان 

متأهل دانشجو، به دليل اهميتی که رضايت زناشويی برای سالمت و استحکام 

خانواده دارد، می تواند به زنان متأهل دانشجو برای ايجاد و حفظ خانواده های 

رو به رشد کمک بسياری بکند. به همين لحاظ سؤال اصلی پژوهش حاضر اين 

است که آيا بين مؤلفه های کمال گرايی )استاندارد های شخصی، نظم و ترتيب، 

نگرانی در مورد اشتباهات، ترديد نسبت به اعمال، انتظارات والدين و انتقاد گرايی 

والدين( با مؤلفه های رضايت  زناشويی )رضايت  زناشويی، مسائل شخصيتی، 

ارتباط زناشويی، حل تعارض، مديريت مالی، فعاليت های اوقات  فراغت، رابطه ی 

جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبانه و 

جهت گيری مذهبی( در دانشجويان زن  متأهل رابطه وجود دارد؟
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2- روش شناسی پژوهشس

آماری  است. جامعه ی  پژوهش های همبستگی  نوع  از  پژوهش حاضر 

اين پژوهش را دانشجويان زن متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان( که در سال تحصيلی92-91 در دانشگاه مشغول به تحصيل 

بودند، تشکيل داده  است. بر اساس اطالعات دريافتی از دانشگاه آزاد اسالمی 

خوراسگان )اصفهان(، تعداد کل دانشجويان متأهل در دوره ی زمانی پژوهش 

2500 نفر بود. از جامعه ی آماری اشاره شده، بر اساس جدول گرجسی و 

مورگان )1970(، 360 نفر به عنوان نمونه و از طريق نمونه گيری طبقه ای )به 

منظور رعايت نسبت ورودی های مختلف( انتخاب شدند. نمونه گيری به اين 

ترتيب انجام شد که با دريافت اطالعات مربوط به زنان متأهل دانشجو از 

بخش آموزش از چهار سال ورودی ) ورودی های سال 88، 89، 90 و 91(، 

نسبت هر سال ورودی به تعداد کل دانشجويان زن متأهل در چهار سال 

محاسبه شد. سپس نسبت های چهار گانه به دست آمده در تعداد 360 نفر 

نمونه ی مورد نياز ضرب و تعداد مورد نياز از هر ورودی مشخص شد. در 

مرحله ی نهايی با مراجعه به دانشکده ها بر اساس ورودی هايی که تصادفی 

انتخاب شده بودند، تعداد مورد نياز برای هر ورودی از کالس ها انتخاب 

شدند.  الزم به ذکر است که برای افت احتمالی تعداد نمونه، حدود پنج 

نظر گرفته شد.  توزيع و جمع آوری در  برای  اضافی  درصد پرسش نامه ی 

قالب خود  در  فردی،  به  صورت  پژوهش  پرسش نامه های  اجرای  شيوه ی 

گزارش دهی و زمان اجرا بين 15 تا 20 دقيقه بود. محققين پژوهش حاضر 
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در  شده  اشاره  نمونه گيری  طريق  از  که  افرادی  به  مراجعه ی حضوری  با 

باال انتخاب می شدند پس از توضيحی مختصر در مورد نحوه ی پاسخ گويی 

به سؤاالت )با اشاره به نمونه پرسش نامه ای که به هر فرد پاسخ گو نشان 

به  صورت خودگزارش دهی  تا  افراد درخواست می کردند  از  داده می شد( 

پرسش نامه ها را پاسخ دهند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، نه پرسش نامه 

)معادل 2/5 درصد( به دليل نقص در پاسخ گويی از پژوهش کنار گذاشته 

شدند؛ لذا گروه نمونه ی پژوهش به 351 نفر تقليل يافت. الزم به ذکر است، 

اينکه افت شرکت  کنندگان  از  برای اطمينان  نيز  بر اساس فرمول کوکران 

)2/5 درصد پرسش نامه های حذف شده( نمونه را به کمتر از نمونه ی مکفی 

کاهش ندهد، تعداد نمونه ی نهايی با توجه به Z در سطح 95٪ برابر با 1/97، 

بيشترين واريانس به دست آمده در مطالعه ی حاضر به عنوان برآوردی از 

واريانس جامعه برابر با 0/972 )برای خرده  مقياس جهت گيری مذهبی از 

رضايت زناشويی( و d برابر با 0/1039 محاسبه شد. بر اساس فرمول ارائه 

بازرگان و حجازی، 1376: ص187( تعداد نمونه 350 نفر  شده در زير )سرمد، 

برآورد شد که نشان می دهد افت شرکت کنندگان، نمونه را به کمتر از نمونه ی 

مکفی کاهش نداده است.   
Z2

S2
n=

d2
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3- ابزارهای پژوهشس

3-1- مقياس چند بعدی کمال گراییMPS( 1(: برای سنجش کمال گرايی 

که  مارتن، الهارت و روزن بالت  فراست،  توسط  معرفی شده  مقياس  از 

شامل 35 گويه و 6 خرده مقياس به نام  استاندارد های شخصی )7 سؤال(، 

نظم و ترتيب )6 سؤال(، نگرانی درباره ی اشتباهات )9 سؤال(، ترديد نسبت 

به اعمال )4 سؤال(، انتظارات والدين )5 سؤال( و انتقاد گرايی والدين )4 سؤال( 

است و در مقياس پنج درجه ای از کاماًل موافقم )نمره ی 5( تا کاماًل مخالفم 

 Frost, Marten, Lahart & Rosenblate,( می شود  نمره گذاری   )1 )نمره ی 

468-449 :1990(، استفاده شد. نمره ی کل از جمع نمره ی مقياس ها به جز 

سازماندهی به دست می آيد. ساير پژوهشگران مانند پارکر و ادکينس )1995( 

و مهرابی زاده هنرمند، نجاريان و وردی )1387( روايی و پايايی اين مقياس 

پرسش نامه  اين  پيش بين  روايی  نمونه  برای  کرده اند.  گزارش  مطلوب  را 

اين  مقياس های  خرده  بين  رابطه  بررسی  طريق  از  آن  خرده مقياس های  و 

در  ارزشيابی  اضطراب  با  ورزشکاران،  در  رقابت  اضطراب  با  پرسش نامه 

دانش آموزان و دانشجويان، با بی خوابی، با ترس مرضی )هراس( اجتماعی، 

با نشانگان وسواس فکری و عملی، با بی اشتهايی عصبی و با اشتغال ذهنی 

با افکار خودکشی گزارش شده است )Stober, 1998:481-491(. در پژوهش 

حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقياس های اين پرسش نامه محاسبه شد که 

به ترتيب برای نگرانی در مورد اشتباهات برابر با 0/78، برای ترديد نسبت 

1-Multidimension of Perfectionism Scale (MPS)



225

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

پیش بینی پذیری مولفه های رضایت زناشویی بر اساس مولفه های کمال گرایی زنان متاهل دانشجو

به اعمال برابر با 0/7، برای انتظارات والدين برابر با 0/75، برای انتقاد گرايی 

والدين برابر با 0/6، برای استانداردهای شخصی برابر با 0/71 و برای نظم و 

ترتيب برابر با 0/83 به دست آمد.

3-2- پرسش نامه ی رضایت زناشویی )ENRICH(: برای سنجش رضايت 

 Fowers & Olson,( زناشويی از پرسش نامه ی فاورس و اولسون استفاده شد

اين پرسش نامه  از سليمانيان، 1373: 150-131(. نسخه ی اصلی  نقل   1989به 

115 سؤال دارد. با توجه به ارزيابی سؤاالت که موجب خستگی بيش از 

اندازه ی پاسخ گويان می شود سليمانيان در سال 1373، فرم کوتاهی از آن با 

47 سؤال تهيه کرده است. فرم 47 سؤالی که در اين پژوهش از آن استفاده 

شد، شامل خرده مقياس های رضايت زناشويی )8 سؤال(، مسائل شخصيتی 

)3 سؤال(، ارتباط زناشويی )4 سؤال(، حل تعارض )4 سؤال(، مديريت مالی 

)4 سؤال(، فعاليت های اوقات فراغت )3 سؤال(، رابطه ی جنسی )4 سؤال(، 

فرزندان و فرزندپروری )4 سؤال(، خانواده و دوستان )4 سؤال(، نقش های 

)فهيمی،  بود  سؤال(   2( مذهبی  جهت گيری  و  سؤال(   4( مساوات طلبانه 

1380(. الزم به ذکر است که 3 سؤال اول اين پرسش نامه در محاسبه ی هيچ 

يک از خرده مقياس ها استفاده نمی شود، لذا 44 سؤال برای اين محاسبات در 

نظر گرفته می شوند )سليمانيان، 1373(. مقياس پاسخگويی اين پرسش نامه ی 

البته  است.   )5= موافقم  کاماًل  تا   1= مخالفم  )کاماًل  ليکرت  گزينه ای  پنج 

تعدادی از سؤاالت اين پرسش نامه )2 سؤال( نمره گذاری معکوس می شوند. 

اولسون ضريب پايايی اين پرسش نامه را بر حسب آلفای کرونباخ برابر با 
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0/92 گزارش کرده است (Fowers & Olson, 1989: 65-79، 1989). شريفی نيا س

نيز ضريب روايی پرسش نامه را 0/92 )شريفی نيا، 1380( و سليمانيان روايی 

هم زمان پرسش نامه ی 47 سؤالی را با فرم اصلی آن )115 سؤالی( برابر با 

يک  هر  برای  حاضر،  پژوهش  در   .)1373 )سليمانيان،  آورد  دست  به   0/95

از خرده  مقياس ها آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتيب برای رضايت 

ارتباط   برای  با 0/73،  برابر  مسائل شخصيتی  برای  با 0/8،  برابر  زناشويی 

زناشويی برابر با 0/7، برای حل تعارض برابر با 0/7، برای مديريت  مالی 

برابر با 0/68، برای فعاليت های اوقات فراغت برابر با 0/66، برای رابطه ی 

جنسی برابر با 0/64، برای فرزندان و فرزند پروری برابر با 0/7، برای خانواده 

و دوستان برابر با 0/6، برای نقش های مساوات طلبانه برابر با 0/6 و برای 

جهت گيری مذهبی برابر با 0/6 به دست آمد.

زمان اجراي پژوهش براي هر شرکت کننده حدود  بيست دقيقه بوده 

و پرسش نامه های پژوهش به صورت خود گزارش دهی پاسخ داده شدند. 

تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون 

  1  SPSS  هم زمان انجام شد. تحليل هاي انجام شده همگي با استفاده از نرم افزار

انجام شده است.

4- یافته های پژوهش

همبستگی بين مؤلفه های کمال گرايی با مؤلفه های رضايت زناشويی در جدول 

شماره ی 1 نشان داده شده است. نتايج زير از جدول شماره ی 1 به دست می آيد: 

1- Statistical Package for Social Science
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- استانداردهای شخصی به عنوان اولين مؤلفه ی کمال گرايی، بيشترين 

رابطه ی منفی و معنادار را با حل تعارض )p >0/01( و کمترين رابطه ی منفی 

و معنادار را با رضايت از رابطه ی جنسی )p >0/05( دارد.

- نظم و ترتيب به عنوان دومين مؤلفه ی کمال گرايی، بيشترين رابطه ی 

منفی و معنادار را با رضايت از مديريت مالی )p >0/01( و کمترين رابطه 

منفی و معنادار را با رضايت از فعاليت های اوقات فراغت )p >0/05( دارد. 

- نگرانی درباره ی اشتباهات به عنوان سومين مؤلفه ی کمال گرايی، بيشترين 

رابطه ی منفی و معنادار را با رضايت از حل تعارض )p >0/01( و کمترين 

رابطه ی منفی و معنادار را با رضايت از روابط زناشويی )p >0/05( دارد. 

- ترديد نسبت به اعمال به عنوان چهارمين مؤلفه ی کمال گرايی، بيشترين 

رابطه ی منفی و معنادار را با رضايت از حل تعارض )p >0/01( و کمترين 

رابطه ی منفی و معنادار را با رضايت از فعاليت های اوقات فراغت، رضايت 

از فرزندان و فرزند پروری و رضايت از جهت گيری مذهبی )p >0/05( دارد. 

- انتظارات والدين به عنوان پنجمين مؤلفه کمال گرايی، بيشترين رابطه ی 

مثبت و معنادار را با رضايت از نقش های مساوات طلبانه )p >0/01( و کمترين 

رابطه ی مثبت و معنادار را با رضايت از رابطه ی جنسی )p >0/05( دارد.

بيشترين  کمال گرايی،  مؤلفه ی  آخرين  عنوان  به  والدين  انتقادگرايی   -

رابطه ی مثبت و معنادار را با رضايت از خانواده و دوستان )p >0/01( و 

کمترين رابطه ی مثبت و معنادار را با رضايت از نقش های مساوات طلبانه 

)p >0/05( دارد. 
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جدول1. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشس

ف
ردی

یر
12345678مولفه هامتغ

1

یی
گرا

ال 
کم

استانداردهای 
شخصی

-

-**0/49نظم و ترتیب2

3
نگرانی 

درباره ی 
اشتباهات

0/43**0/24**-

4
تردید نسبت به 

اعمال
0/44**0/37**0/34**-

5
انتظارات 

والدین
0/42**0/17**0/39**0/13*-

6
انتقاد گرایی 

والدین
0/04-0/040/07-0/020/4**-

7

یی
شو

 زنا
ت

ضای
ر

رضایت 
زناشویی

-0/16**-0/18**-0/01-0/24**0/11*0/16**-

8
مسائل 

شخصیتی
-0/19**-0/25**-0/12*-0/2**0/080/12*0/59**-

9
ارتباط 
زناشویی

-0/23**-0/19**-0/11*-0/26**0/060/12*0/6**0/58**

**0/56**0/0020/62-0/02**0/33-**0/16-**0/23-**0/29-حل تعارض10

**0/61**0/5*0/030/13**0/23-**0/14-**0/3-**0/22-مدیریت مالی11

12
فعالیت های 
اوقات فراغت

-0/09-0/11*-0/02-0/14**0/14*0/12*0/63**0/37**

**0/44**0/63**0/15*0/1**0/16-0/01-*0/13-*0/11-رابطه ی جنسی13

14
فرزندان و 
فرزند پروری

-0/16**-0/14**-0/12*-0/14**0/030/020/16**0/14**

15
خانواده و 

دوستان
-0/16**-0/15**-0/09-0/22**0/10/19**0/46**0/43**

16
نقش های 

مساوات طلبانه
-0/03-0/12*-0/01-0/16**0/15**0/11*0/040/11*

17
جهت گیری 

مذهبی
-0/16**-0/16**-0/12*-0/14**0/010/050/34**0/28**

 *p > 0/05      ** >p 0/01
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ادامه ی جدول1. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

ف
دی

ر

یر
910111213141516مولفه هامتغ

1

یی
گرا

ال 
کم

استانداردهای 
شخصی

نظم و ترتیب2

نگرانی درباره ی 3
اشتباهات

تردید نسبت به 4
اعمال

انتظارات والدین5

انتقاد گرایی 6
والدین

7

یی
شو

زنا
ت 

ضای
ر

رضایت زناشویی

مسائل شخصیتی8

-ارتباط زناشویی9

-**0/63حل تعارض10

-**0/54**0/51مدیریت مالی11

فعالیت های 12
-**0/36**0/41**0/39اوقات  فراغت

-**0/57**0/38**0/43**0/54رابطه ی جنسی13

فرزندان و 14
-*0/12**0/17**0/31**0/29**0/21فرزند پروری

خانواده و 15
-**0/26**0/34**0/45**0/45**0/42**0/36دوستان

نقش های 16
-**0/040/060/050/15*0/060/040/11مساوات طلبانه

جهت گیری 17
**0/14**0/33**0/19**0/35**0/4**0/29**0/32**0/27مذهبی

 *p > 0/05      ** >p 0/01
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نتايج تحليل رگرسيون چندگانه برای پيش بينی س در جدول شماره ی 2 

رضايت زناشويی، مسائل شخصيتی و ارتباط زناشويی )3 مؤلفه ی اول از 

پيش بينی  در  معنادار  مؤلفه های  طريق  از  زناشويی(  رضايت  مؤلفه  ی   11

کمال گرايی ارائه شده است.

چنان که در جدول شماره ی 2 در رديف 1 مشاهده می شود، از 6 مؤلفه ی 

کمال گرايی، استانداردهای شخصی )β = - 0/14 ،p > 0/01(، ترديد نسبت به 

 )β = 0/13 ،p > 0/05( و انتظارات والدين )β = - 0/19 ،p > 0/01( اعمال

پيش بينی کننده های رضايت زناشويی بوده اند. مطابق رديف 2 از اين جدول، 

از 6 مؤلفه ی کمال گرايی، نظم و ترتيب )β = - 0/17 ،p >0/01( و انتظارات 

والدين )β = 0/17 ،p > 0/05( پيش بينی کننده های مسائل شخصيتی بوده اند. 

باالخره چنان که در رديف 3 جدول شماره ی 2 مشاهده می شود، از 6 مؤلفه ی 

کمال گرايی، استانداردهای شخصی )β = - 0/19 ،p > 0/01(، ترديد نسبت به 

 )β = 0/15 ،p > 0/05( و انتظارات والدين )β = - 0/18 ،p > 0/01( اعمال

پيش بينی کننده های ارتباط زناشويی بوده اند. 
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جدول 2- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه براي پیش بینی 3 مؤلفه ی اول از مؤلفه های 

رضایت زناشویی از طریق 6 مؤلفه ی کمال گرایی

ف
دی

ر

bSEβtpمتغیر مالکمتغیر های پیش بین

1

استانداردهای 
شخصی

رضایت 
زناشویی

-0/140/07-0/14-2/050/04

تردید نسبت به 
3/190/002-0/19-0/180/05-اعمال

0/150/070/132/080/038انتظارات والدین

F و R2 ،R7/21** 0/334، 0/112 و

2

نظم و ترتیب

مسائل شخصیتی

-0/20/07-0/17-2/830/005

0/250/090/172/670/008انتظارات والدین

F و R2 ،R7/03** 0/33، 0/109 و

3

استانداردهای 
شخصی

ارتباط زناشویی

-0/260/09-0/19-2/870/004

تردید نسبت به 
30/003-0/18-0/220/07-اعمال

0/220/090/152/40/017انتظارات والدین

F و R2 ،R7/79** 0/346، 0/12 و

 *p > 0/05      ** >p 0/01

در جدول شماره ی 3، نتايج تحليل رگرسيون مربوط به 4 مؤلفه ی دوم 

)حل تعارض، مديريت مالی، فعاليت های اوقات فراغت و رابطه ی جنسی( 

مؤلفه های رضايت زناشويی ارائه شده است. 
چنان که در رديف 1 جدول شماره ی 3 مشاهده می شود، از شش مؤلفه 
کمال گرايی، استانداردهای شخصی )β = - 0/2 ،p > 0/01(، ترديد نسبت به 
 )β = 0/14 ،p > 0/05( والدين  انتظارات  و   )β = - 0/22 ،p > 0/01( اعمال 
پيش بينی کننده های حل تعارض بوده اند. مطابق رديف 2 از اين جدول، از 6 
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مؤلفه ی کمال گرايی، فقط نظم و ترتيب )β = - 0/22 ،p > 0/05( پيش بينی کننده ی س

مديريت مالی است. چنان که رديف 3 از جدول شماره ی 3 مشاهده می شود، از 
6 مؤلفه ی کمال گرايی، انتظارات والدين )β =0/17 ،p > 0/05( پيش بينی کننده ی 
فعاليت های اوقات فراغت است. مطابق رديف 4 از اين جدول، از 6 مؤلفه ی 
کمال گرايی، فقط ترديد نسبت به اعمال )β = - 0/12 ،p > 0/05( پيش بينی 

کننده ی رابطه ی جنسی است. 
جدول 3- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه براي پیش بینی 4 مؤلفه ی دوم  از مؤلفه های 

رضایت زناشویی از طریق 6 مؤلفه ی کمال گرایی

ف
دی

ر

متغیر های پیش بین
متغیر 
bSEβtpمالک

1

استانداردهای شخصی

حل تعارض

-0/270/09-0/2-2/940/003

3/880/000-0/22-0/290/07-تردید نسبت به اعمال

0/210/090/142/240/03انتظارات والدین

F و R2 ،R10/08** 0/387، 0/15 و

2
نظم و ترتیب

مدیریت 
مالی

-0/240/07-0/22-3/670/000

F و R2 ،R8/76** 0/364، 0/133 و

3
انتظارات والدین

اوقات 
فراغت

0/220/090/172/510/01

F و R2 ،R3/71** 0/247، 0/06 و

4
تردید نسبت به اعمال

رابطه ی 
جنسی

-0/120/06-0/12-2/030/04

F و R2 ،R4/09** 0/258، 0/067 و

 *p > 0/05      ** >p 0/01
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در جدول شماره ی 4، نتايج تحليل رگرسيون مربوط به 4 مؤلفه ی آخر 

و  مساوات طلبانه  نقش های  دوستان،  و  خانواده  فرزند پروری،  و  )فرزندان 

جهت گيری  مذهبی( از مؤلفه های رضايت زناشويی، ارائه شده است. 

چنان که در جدول شماره ی 4، رديف 1 مشاهده می شود، هيچ يک از 6 

مؤلفه ی کمال گرايی توان پيش بينی کننده برای فرزندان و فرزندپروری ندارند. 

مطابق رديف 2 از اين جدول، از شش مؤلفه ی کمال گرايی، ترديد نسبت به 

اعمال )β = - 0/15 ،p > 0/05(، انتظارات والدين )β =0/14 ،p > 0/01( و انتقاد 

گرايی والدين )β = 0/13 ،p > 0/05( پيش بينی کننده های خانواده و دوستان 

بوده اند. چنان که در رديف 3 از جدول شماره ی 4 مشاهده می شود، از 6 مؤلفه ی 

کمال گرايی، ترديد نسبت به اعمال )β = - 0/15 ،p > 0/01( و انتظارات والدين 

)β = 0/18 ،p > 0/01( پيش بينی کننده های نقش های مساوات طلبانه بوده اند. 

باالخره مطابق رديف 4 هيچ يک از 6 مؤلفه ی کمال گرايی توان پيش بينی کننده 

برای جهت گيری مذهبی ندارند.
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جدول 4- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه براي پیش بینی 4 مؤلفه ی آخر س

از مؤلفه های رضایت زناشویی از طریق 6 مؤلفه ی کمال گرایی

ف
bSEβtpمتغیر مالکمتغیر های پیش بینردی

1

هیچ یک از 6 مؤلفه 
کمال گرایی پیش بینی 

فرزندان و کننده نبودند
فرزند پروری

-----

F و R2 ،R2/32** 0/197، 0/039 و

2

تردید نسبت به اعمال

خانواده 
و دوستان

-0/150/06-0/15-2/530/01

0/160/070/142/140/03انتظارات والدین

0/160/070/132/340/02انتقاد گرایی والدین

F و R2 ،R6/38** 0/317، 0/1 و

3

تردید نسبت به اعمال

نقش های 
مساوات طلبانه

-0/180/07-0/15-2/450/015

0/250/090/182/710/007انتظارات والدین

F و R2 ،R4/1** 0/259، 0/067 و

4

هیچ یک از شش 
مؤلفه ی کمال گرایی 
جهت گیری پیش بینی کننده نبودند

مذهبی

-----

F و R2 ،R2/92** 0/22، 0/049 و

 *p > 0/05      ** >p 0/01

نتیجه گیری

با  کمال گرايی  مؤلفه های  رابطه ی  بررسی  هدف  با  که  پژوهش  اين 

نقش  از  شواهدی  درآمد،  اجرا  مرحله ی  به  زناشويی  رضايت  مولفه های 

در  داد.  به دست  متاهل  زن  دانشجويان  زناشويی  در رضايت  کمال گرايی 
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سطح همبستگی های ساده مشخص شد که الگوهای همبستگی معينی بين 

مؤلفه های کمال گرايی با مؤلفه های رضايت زناشويی وجود دارد. مطابق نتايج 

به دست آمده، چهار مؤلفه  کمال گرايی ـ شامل استانداردهای شخصی، نظم 

با بيشتر  و ترتيب، ترديد نسبت به اعمال و نگرانی در مورد اشتباهات ـ 

مؤلفه های رضايت زناشويی رابطه ی منفی و معنادار دارند، ولی دو مؤلفه ی 

کمال گرايی ـ يعنی انتظارات والدين و انتقادگرايی والدين ـ با موارد معنادار 

مربوط به رضايت زناشويی رابطه ی مثبت دارند. استوبر بيان کرده نگرانی 

درباره ی اشتباهات، ترديد نسبت به اعمال، انتظارات والدين و انتقاد گرايی 

والدين جنبه های منفی و نابهنجار کمال گرايی و معيارهای شخصی و نظم 

  (Stoeber,و ترتيب جنبه  های مثبت و بهنجار کمال گرايی را تشکيل می دهند

(491-481 :1998. اين نظر درباره ی ابعاد بهنجار و نابهنجار کمال گرايی در 

اعالم نظر استوبر و استوير، استوبر و يانگ، پارک و همکاران و مل روز نيز 

به چشم می خورد. بنابراين به نظر می رسد يافته ی اين پژوهش مبنی بر اينکه 

استانداردهای شخصی، نظم و ترتيب، ترديد نسبت به اعمال و نگرانی در 

مورد اشتباهات با بيشتر مؤلفه های رضايت زناشويی رابطه ی منفی و معنادار 

دارند، ولی دو مؤلفه ی انتظارات والدين و انتقادگرايی والدين با موارد معنادار 

مربوط به رضايت زناشويی رابطه ی مثبت دارند، با نظرات استوبر در مورد 

ناهمسويی نشان می دهد؛ چرا که نظم و  ابعاد منفی و مثبت کمال گرايی، 

ترتيب و استانداردهای شخصی )چنان که در جدول شماره ی 1 مشخص 

شد(، با موارد معنادار مربوط به رضايت زناشويی رابطه ی منفی )هر چند اکثر 
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اين روابط رابطه ی ضعيف است( دارد و در مقابل انتظارات و انتقادگرايی س

والدين با موارد معنادار مربوط به رضايت زناشويی رابطه ی مثبت دارد. 

در تبيين ناهمسويی های اشاره شدهـ  چنان که در مقدمه به صورت تلويحی 

نيز اشاره شدـ  ممکن است رويکرد نظری فراست و همکاران به کمال گرايی را 

بتوان تابع نسبيت گرايی نظری معرفی کرد. به اين معنی که ممکن است نتوان به 

صورت مطلق از ابعاد بهنجار يا نابهنجار کمال گرايی سخن به ميان آورد، بلکه 

الزم است با در پيش گرفتن نگاهی نسبيت گرا )نقطه ی مقابل مطلق گرايی( و 

با توجه کامل و دقيق به نوع رابطه ای که هر يک از مؤلفه های کمال گرايی با 

متغيرهای مختلف از جمله رضايت زناشويی برقرار می کنند، به تبيين پيامدهای 

مثبت يا منفی مؤلفه های کمال گرايی اقدام کرد.  برای نمونه در حوزه هايی نظير 

انتقادگرايی و انتظارات والدين همواره نمی توان از رابطه ی منفی اين ابعاد با 

متغيرهايی نظير رضايت سخن به ميان آورد. به همين دليل شايد الزم باشد در 

حوزه ی کمال گرايی ابعادی بيشتر از نقش های متمايز )مثبت يا منفی( وابسته به 

پيامدها سخن گفت. به اين ترتيب که احتماالً هرگاه رضايت از نوع روابط و 

تعامل با ديگران مطرح می شود، اگر اين تعامل معطوف به افراد نزديک نظير 

همسر باشد، نظم و ترتيب و استانداردهای شخصی ممکن است ماهيتی منفی 

و در مقابل انتقاد گرايی والدين و انتظارات والدين ماهيتی مثبت به خود بگيرند، 

ولی احتماالً در حوزه های رضايت کلی از پديده ها  و تجارب نظير رضايت از 

زندگی، نقش های مثبت يا منفی ابعاد کمال گرايی تغيير می کند. به اين ترتيب که 

استانداردهای شخصی و نظم ترتيب ماهيتی مثبت و نگرانی درباره ی اشتباهات ، 
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ترديد نسبت به اعمال ، انتظارات والدين و انتقاد گرايی والدين  ماهيتی منفی پيدا 

Stoeber & Yang, 2010: 246-251; Park & et al, 2010: 469-474; Mel- )یی کنند 

rose, 2011: 1-7(. اين تبيين ها در ايران نياز به پژوهش و پيگيری بيشتری دارد. 

عالوه بر ناهمسويی نسبی همبستگی های به دست آمده بين مؤلفه های 

در  مطرح  نظرات  با  حاضر  پژوهش  در  زناشويی  رضايت  با  کمال گرايی 

بين  نيز  پژوهش های ديگری  مثبت کمال گرايی، در  منفی و  ابعاد  حوزه ی 

است  گزارش شده  رابطه  زناشويی  رضايت  ابعاد  از  برخی  و  کمال گرايی 

)Habke & et al, 1999: 307-322; Safarzadeh & et al, 2011: 778-784(.  از 

لحاظ نظری رابطه بين کمال گرايی با رضايت زناشويی در ابعاد مختلف به 

نقش هايی که کمال گرايی در سطح جهت دهی نگرشی، شکل دهی انتظارات 

و مديريت هيجان ها در افراد ايفا می کند، مربوط می شود. در نگاهی يکپارچه 

و علمی به کمال گرايی بايد گفت که افراد کمال گرا با انتظارات عملکردی 

و رفتاری سطح بااليی که از خود و ديگران دارند، اغلب خود و ديگران 

  (Blatt, 1995: 1003-1020; Adkins & Parker,می دهند قرار  فشار  تحت  را 

 1996: 529-543; Accordino & et al, 2000: 535-545; Rice & Dellwo, 2002:

 188-196; Hawkins, 2005; Ashby & et al, 2008: 125-132; Schwenke,

(2012. در روابط زناشويی، وجود انتظارات سطح باال همراه با ارزيابی دائمی 

کمال گرايانه نسبت به رفتار و عمل همسر، فشارهای متعدد و مختلفی را 

به وی وارد می کند. اين فشار، به مرور زمان هيجان های منفی نظير خشم، 

رنجش و نگرانی را به وجود آورده و به اين ترتيب ميزان رضايت زناشويی 
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را در خود متأثر می کند. الگوی حضور ابعاد کمال گرايی در پيش بينی هر يک س

از مؤلفه های رضايت زناشويی که در تحليل رگرسيون در پژوهش حاضر به 

دست آمد نيز نکات بيشتری را روشن می کند.

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد، استانداردهای شخصی و ترديد نسبت به 

اعمال با ضريب منفی و انتظارات والدين  با ضريب مثبت پيش بينی  کننده های 

رضايت زناشويی ، ارتباط زناشويی و حل تعارض هستند. اين يافته به اين معنی 

است که استاندارد های شخصی سطح باال همراه با ترديد نسبت به اعمال خود، 

رضايت از روابط زناشويی را همراه با رضايت از حل تعارض تضعيف می کنند. 

در مقابل انتظارات والدين يک عامل تقويت  کننده برای رضايت از ارتباط 

زناشويی و حل تعارض است. در تبيين اين يافته می توان گفت استانداردهای 

شخصی سطح باال قادر است تا سطح بی اعتمادی به خود )که در ترديد نسبت 

 )Hawkins, 2005; Schwenke, 2012( را تحريک کرده )به اعمال نهفته است

و از اين طريق به دليل وجود يک تعارض آشکار بين اين دو )تعارض ميان 

استاندارهای شخصی سطح باال و بی اعتمادی به خود(، با اتالف انرژی روانی 

فرد، زمينه را برای تضعيف سطح رضايت زناشويی، ارتباط زناشويی و رضايت 

از توانايی حل تعارض فراهم کند. 

از طرف ديگر ممکن است ناتوانی در حل تعارضات زناشويی خود از 

بی اعتمادی پنهانی که زنان دانشجو به اعمال و توانايی های خود دارند تغذيه 

شود، اما اينکه انتظارات سطح باال و کمال گرايانه ی والدين به صورت مثبت 

پيش بينی  کننده ی رضايت زناشويی ، ارتباط زناشويی و حل تعارض بود، شايد 
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به اين دليل است که زنان دانشجو در تطابق و سازگاری با انتظارات سطح باالی 

والدين خود، توانسته اند خود را به لحاظ روانی توانمند کرده و از اين طريق 

قادر شدند تا در روابط و حل تعارضات زناشويی با رضايت بيشتری دست به 

عمل بزنند. البته انتظارات والدين عالوه بر رضايت زناشويی ، ارتباط زناشويی 

و حل تعارض، دارای توان پيش بينی برای مسائل شخصيتی، فعاليت های اوقات 

فراغت، خانواده و دوستان و نقش های مساوات طلبانه نيز بود. از چنين منظری 

می توان گفت انتظارات کمال گرايانه ی والدين بعدی از کمال گرايی است که 

نقش های فراگير و احتماالً پايداری برای زنان دانشجو به ارمغان می آورد. به اين 

معنی که نقش های آن اغلب به دوران تجرد محدود نشده و با شکل دهی يک 

ساختار هدايت گر درونی به پس از ازدواج نيز کشيده می شود.

در حوزه ی پيش بينی مسائل شخصيتی در کنار انتظارات والدين، نظم و 

ترتيب با ضريب منفی حضور دارد. همچنين نظم و ترتيب برای رضايت از 

مديريت مالی ضريب منفی دارد. نظم و ترتيب بعدی از کمال گرايی است که 

در آن تمايل به سازماندهی امور در حد افراطی و زياد محوريت دارد. چنين 

تمايلی به طور طبيعی در شرايط بی نظمی، زمينه ی آشفتگی و فشار روانی را 

 Stoeber & Yang, 2010: 246-251; Park & et al,( برای انسان فراهم می کند

471-469 :2010(. دليل نظری اينکه چرا نظم و ترتيب در تحليل رگرسيون در 

پژوهش حاضر برای مسائل شخصيتی و مديريت مالی دارای ضريب منفی 

است، شايد اين باشد که اغلب بين نظم گرايی زوج ها با يکديگر همخوانی 

کامل وجود ندارد )Barry, 2010; Onyishi & et al, 2012: 521-535(. به اين 
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از زوج ها س يکی  که  است  مطرح  احتمال  اين  بسياری شرايط  در  که  معنی 

نسبت به طرف مقابل دارای نظم و انضباط بيشتری باشد. اين نظم و انضباط 

بيشتر در يکی از زوج ها نسبت به ديگری، می تواند باعث وقوع تعارض بين 

همسران در خانواده شود )Barry, 2010(. تعارض ناشی از بی نظمی يکی از 

زوج ها نسبت به ديگری خود می تواند منجر به نارضايتی از مسائل شخصيتی 

و مديريت مالی شود. به همين دليل با نظم گرايی کمال گرايانه در زنان متأهل، 

به  اعتراض  با  همراه  شوهر(،  )شخصيت  شوهر  به  منتسب  بی نظمی های 

نبود نظم در مديريت مالی منابع درآمدی خانواده، به تدريج موجب کاهش 

رضايت از مسائل شخصيتی و مديريت مالی در روابط زناشويی می شود. 

اعمال در مورد رضايت  به  ترديد نسبت  نقش  به  بعدی  يافته ی  تبيين 

از نقش های  از خانواده و دوستان و رضايت  رابطه ی جنسی، رضايت  از 

مساوات طلبانه مربوط می شود. چنان که در بخش يافته ها مشخص شد، ترديد 

نسبت به اعمال تنها بعد از ابعاد کمال گرايی بود که با ضريب منفی دارای 

توان پيش بينی برای رضايت جنسی بود. عالوه بر رضايت جنسی، ترديد 

نسبت به اعمال خود، همراه با انتظارات والدين و انتقادگرايی والدين توان 

پيش بينی برای رضايت از خانواده و دوستان دارد. همچنين ترديد نسبت به 

اعمال خود در کنار انتظارات والدين قادر به پيش بينی رضايت از نقش های 

مساوات طلبانه نيز بود. اگر به حوزه های سه گانه ی رضايت جنسی، رضايت 

شود،  توجه  مساوات طلبانه  نقش های  از  رضايت  و  دوستان  و  خانواده  از 

افراد  يا  آشکارا ديده می شود آن گاه که در حوزه ی رضايت زناشويی فرد 
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ديگری )توجه شود که در رضايت جنسی، حل تعارض و نقش های مساوات 

طلبانه، فقط همسر، ولی در رضايت از خانواده و دوستان، دوستان و اعضای 

خانواده خود و همسر مطرح هستند(  مطرح می شوند، ترديد نسبت به اعمال 

خود نيز توان پيش بينی می يابد.

بر اساس رويکرد نظری فراست و همکاران به کمال گرايی )کمال گرايی 

چند بعدی( ترديد نسبت به اعمال، بعدی از کمال گرايی است که طی آن فرد 

کليه ی رفتارها و اعمال خود را در موقعيت های مختلف بر اساس معيارهای 

سخت گيرانه )مانند معيارهای درست و غلط( داوری و قضاوت می کند. در واقع 

با تسلط کمال گرايی بر انسان، نتيجه ی هر عمل و رفتاری بر پايه اينکه چقدر 

آن عمل يا رفتار با باورها و اهداف کمال گرايانه تناسب کامل دارند، داوری 

می شوند )Stoeber & Yang, 2010: 246-251(.  با توجه به توضيحات ارائه شده، 

شايد زنان متأهل دانشجو با تکيه بر معيارهای سخت گيرانه و کمال گرايانه )که 

زمينه ساز ترديد نسبت به اعمال می شود(، چندان روابط جنسی خود با همسر، 

روابط با خانواده و دوستان و نقش های مساوی و برابر را در راستای باورهای 

کمال گرايانه ی خود ارزيابی نکرده و به اين ترتيب توان پيش بينی منفی رضايت 

جنسی، رضايت از خانواده و دوستان و رضايت از نقش های مساوات طلبانه 

برای ترديد نسبت به اعمال در اين پژوهش فراهم شده است. 
از  رضايت  نمی تواند  کمال گرايی  ابعاد  از  يک  هيچ  داد  نشان  يافته ها 
جهت گيری مذهبی و فرزندان و فرزند پروری را پيش بينی کند. دليل اين يافته 
شايد اين باشد که دامنه ی سنی گروه نمونه اين پژوهش 22 تا 32 سال بوده 
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است. با احتمال زياد، در اين دامنه ی سنی هنوز زنان متأهل دانشجو تجربه ی س

فرزند و فرزند پروری را به طور وسيع و مثل ديگر حوزه ها نداشته اند. اين 
رضايت  با  کمال گرايی  ابعاد  بين  واقعی  رابطه ای  برقراری  از  می تواند  امر 
از فرزندان و فرزندپروری جلوگيری کند. درباره ی رضايت از جهت گيری 
ابعاد  قالب  در  که کمال گرايی شخصيتی  است  اين  دليل  نيز شايد  مذهبی 
از  رضايت  با  ارتباطی  چندان  همکارن  و  فراست  پرسش نامه ی  در  مطرح 
جهت گيری مذهبی در روابط زناشويی ندارد. در مقابل بسيار محتمل است 
با  کمال گرايی عمومی  از  متمايز  عنوان سازه ای  به  مذهبی  کمال گرايی  که 
رضايت از جهت گيری مذهبی در زنان متأهل دانشجو ارتباط دارد. اين امر 

الزم است در پژوهش های آينده پيگيری شود. 

تفسير يافته هاي اين پژوهش بايد در سايه ی توجه به محدوديت هاي آن 

انجام شود. محدوديت اول اينکه گروه نمونه ی اين پژوهش را زنان متأهل 

دانشجو تشکيل داده اند؛ لذا تعميم نتايج به گروه های ديگر چندان منطقي نيست. 

محدوديت دوم اينکه روابط به دست آمده در اين پژوهش بر مبنای همبستگی 

است؛ لذا تفسير علت و معلولی از نتايح منطقی نيست. در سايه ی توجه به اين 

محدوديت ها، پيشنهاد پژوهشي اين است که اين مطالعه در گروه هاي نمونه ی 

مردان متأهل با جايگزين کردن متغير هايی نظير رضايت از زندگی و تحصيل، 

موفقيت در زندگی و عملکرد اجتماعی و تحصيلی با رضايت زناشويی  تکرار 

ديگر  متغير های شخصيتی  که  است  مطرح  احتمال  اين  عين حال  در  شود. 

نظير عزت  نفس و کانون کنترل درونی و بيرونی برای رابطه ی کمال گرايی 

و مؤلفه های رضايت زناشويی )به ويژه برای رابطه ی جنسی، حل تعارض، 
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نقش های مساوات طلبانه و .....( يک متغير تعديل  کننده باشند. بر همين اساس 

پيشنهاد می شود که پژوهشگران عالقه مند نقش تعديل  کننده ی اين ويژگی های 

شخصيتی را در رابطه ی مؤلفه های کمال گرايی و مؤلفه های رضايت زناشويی 

در زنان و مردان متأهل بررسی کنند. 

بر اساس يافته های اين پژوهش در سطح کاربردی پيشنهاد می شود که 

دوره های آموزشی برای زنان متأهل دانشجو )با ارائه ی تعريف و مثال های 

منفی  توان  بر 1(  تأکيد  با  کمال گرايی(  مؤلفه  ی  از شش  از هر يک  عينی 

استانداردهای شخصی و ترديد نسبت به اعمال همراه با توان مثبت انتظارات 

و  زناشويی  ارتباط  از  رضايت  زناشويی ،  رضايت  پيش بينی  برای  والدين 

با توان مثبت  رضايت از حل تعارض، 2( توان منفی نظم وترتيب همراه 

انتظارات والدين برای پيش بينی مسائل شخصيتی، 3( توان منفی نظم و ترتيب 

در پيش بينی رضايت از مديريت مالی، 4( توان پيش بينی منفی ترديد نسبت 

به اعمال برای رضايت از رابطه جنسی، 5( توان منفی ترديد نسبت به اعمال 

همراه با توان مثبت انتظارات والدين و انتقاد گرايی والدين بری خانواده و 

دوستان و 6(  توان منفی ترديد نسبت به اعمال و توان مثبت انتظارات والدين 

برای رضايت از نقش های مساوات طلبانه، در دانشگاه ها اجرا شود. 
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