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  شادکامینقش باور به مقدس بودن ازدواج در 
  
 دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه خوارزمی/  محمدسجاد صیدي   sey110@hotmail.com  

  رزمیشناسی دانشگاه خوادانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان/  محمد نظريعلی
  دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/  محمد ابراهیمی

  30/11/1392پذیرش:  - 24/6/1392دریافت: 

  چکيده
زناشویی و  پژوهش با هدف تعیین نقش راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله و باور به تقدس ازدواج در شادکامیاین 

ن شهرسـتان مریـوان بـه    نفر از متأهال 358ین منظور تعداد داي متغیرهاي ارتباطی انجام گرفت. بواسطهنیز آزمون نقش 
مقیـاس  ، )FPSCI(گیري از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ارتباط حل مسئله خانواده نمونه ةشیو

. از تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل مسـیر  )MHS(ناشویی ، و خرسندي ز)FCS( ه، مقیاس ارتباط در خانوادتقدس ازدواج
گرایی، ها استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که باور به تقدس ازدواج، استفاده بیشتر از راهبردهاي مثبتبراي آزمون فرضیه

ریت تعارض را در پی هاي اجتماعی، تقسیم وظایف، نصیحت کردن و مدیدادن، شبکهگرمیباز و راحت بودن، اطمینان و دل
اي راهبردهـاي حفـظ رابطـه و    شود. همچنین نقش واسطهدارد و موجب ارتقا ارتباط تأیید و کاهش ارتباط آتش افروز می

باور افراد به تقدس ازدواج، یک باور شناختی مفید بوده که  :توان گفتمی ،ارتباط حل مسئله مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین
  زناشویی را به محیطی امن براي رشد و بالندگی زوج تبدیل کند.تواند رابطه می

  زناشویی.تقدس ازدواج، راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله، شادکامی ها: واژهکلید
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  مقدمه
) و 2003مـاهونی و همکـاران،   بلکه پیمانی مقدس ( ،عنوان یک قرارداد حقوقیبه تنهاازدواج در اسالم نه

در مبانی دینی و فرهنگی بسیاري از  توانیرا م یبخشهاي این تقدسجلوه .شدبامی )21 نساء:(مستحکم 
رود از بین مکاتب و مذاهب، هـیچ مـذهبى بـه    . اما گمان نمى)30، ص 2010پین، ها مشاهده کرد (ملت

 ،المیکه در آیـات و روایـات اسـ   همچنان). 1387اندازه اسالم درباره ازدواج بحث کرده باشد (بحرینی، 
بهتـرین  عنـوان  به ،. ازدواج در این مکتببارها مقدس و الهی بودن این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است

مجلسـی،  ( ، موجب نزول رحمت خداونـد )21 روم:( بنا از نظر خداوند، عامل آرامش، محبت و رحمت
در  )17، ص 20ج  ،1367 حر عاملی،و نیز طهارت معنوي ( ، عامل حفظ دین)221 ص ،100 ج ،1385

  شود.نظر گرفته می
پیش از اقدام به ازدواج، در گزینش همسر و انجام مراسـم در   شودیدر تعالیم اسالم به افراد توصیه م

جهت کـه ازدواج را بـا   یندب وند همراه کنند،ارفتارهاي خود را با نماز، دعا و توکل بر خدمراحل بعدي، 
 ،معنـوي دارد  هـاي یژگـی رابطـه، و  یاباور به اینکه یک نقش . دهمراه کرده و به آن تقدس بخشن یتمعنو

تعالی دیـده شـود، و   اي از ذات باريعنوان جلوه، صفاتی متعالی به خود گرفته و بهشود که آنیموجب م
  ).2005اسوانک،  - ؛ موري2001ماهونی و همکاران، مقدس خوانده شود (

، از اثرگذاري باورها در رابطـه زوجـی خبـر    )1382)، بک (2001( الزاروس)، 1997( دریدنو  الیس
پژوهشگران معتقدند که باور به مقدس بودن ازدواج در سه حیطه بر رابطه زوجی  ،اند. به همین ترتیبداده

و خشـنودي   شـادکامی  تواننـد یازدواج شاهراهی است که افراد از آن طریق مگذارد: حیطه فردي (اثر می
عنوان یک ازدواج بهدر آن که ايگونهبه شودیبخش ازدواج دیده موان تقدسعنبهبرسند)، ارتباطی (فردي 

(صـیدي و  ) هم مرتبط، متعهـد و مراقـب یکـدیگر باشـند     تا باآل براي مردان و زنان دیده شده شیوه ایده
ت و تمامیـت دسـ   د از طریـق آن بـه تکامـل   تواننـ یاي که افراد معنوان شیوهب) و معنوي (به 1390همکاران، 

  ).2006شود (گودمن و دولهایت، یدر نظر گرفته م) 17، ص 20 ، ج1367) (حرعاملى، یابند
هایی که ازدواج خود را مقدس و موهبتی از جانب نتایج برخی مطالعات، حاکی از این هستند که زوج

بـراي   بینند، ارتباطی باکیفیت را در زنـدگی مشـترك خـود تجربـه کـرده و از راهبردهـایی      تعالی میباري
؛ 2003؛ مـاهونی و همکـاران،   119ص ،2010ها و مشکالت استفاده خواهنـد کـرد (پـین،    مدیریت تنش

کنند؟ سؤالی است که ها از چه راهبردهایی استفاده میاما اینکه این زوج الف). 1390صیدي و همکاران، 
  هنوز بدان پاسخ داده نشده است.



  ۴۹ نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامي

گرایی (که به اتخاذ رویکردي رابطه مشخص کردند: مثبت، پنج راهبرد را براي حفظ کانريو  استفورد
مثبت به رابطه، مثل ابراز خوشحالی و امید، و حمایت از طرف دیگر و نیز به حداقل رساندن تعابیر منفی 

وگوي مسـتقیم در مـورد طبیعـت رابطـه)، اطمینـان و      گردد)، باز و راحت بودن (گفتمیآلود برو خصم
هـاي اجتمـاعی (اسـتفاده از خـانواده،     پذیرش، عشق، و تعهد به همسر)، و شبکه دادن (تأکید بردلگرمی 

هاي اجتماعی براي تثبت رابطه)، و تقسیم وظایف (تأکید بر انجام وظایف و دوستان و سایر اعضاي شبکه
و همکـاران، دو   اسـتفورد ). 1991هایی که بر عهده اوست) (استفورد و کـانري،  رضایت فرد از مسئولیت

). این 2000باشد (استفورد و همکاران،برد دیگر ارائه نمودند که شامل نصیحت، و مدیریت تعارض میراه
  شان را با هم حفظ کنند.گیرند تا رابطهعهده میهایی هستند که افراد هشیارانه بهراهبردها، فعالیت

دارنـده ارتبـاط در   نگـه کند که رفتارهاي ) بیان می1992( استفوردو  کانريمفروضه زیربنایی رویکرد 
جملـه  اثر دارد. از ،کنندهایی که کیفیت رابطه را تعیین میافراد، بر ادراکات همسرشان از رابطه و نیز مؤلفه

منـدي از  )، رضایت420، ص 1999ریچ و همکاران،  - ؛ باالرد2008رامیرز، توان به تعهد (ها میاین مؤلفه
منـدي از رابطـه   )، رضـایت 1994؛ دینتـون و همکـاران،  1991استفورد و کانري، رابطه و دوست داشتن (

  ).43، ص 2009جانسون، ( جنسی اشاره کرد
گیرند و در ارتباطی مخرب و ویرانگر کار نمیخوبی بهکه راهبردهاي مثبت حفظ رابطه را به هاییزوج

نوتاریوس، گاتمن و  ؛2003استنلی، درگیر هستند، طبیعتاً به احتمال زیاد ازدواج ناموفقی خواهند داشت (
در شـرایط بـروز مشـکل وجـود فضـاي       ،). بنـابراین 1999و بیچ،  ؛ فینچام15، ص 1377؛ گاتمن، 2000

، 1999باس، رسد (ضروري به نظر می ،که در آن امکان بروز گفت و شنود مثبت داده شود ،ارتباطی مثبت
قیر و توهین با مقدار بـاالي آمـادگی   گیري، تح). الگوهاي مخرب ارتباطی از قبیل سرزنش، کناره49ص 

منـدي، تعهـد، صـمیمیت، و    ، رضـایت براي طالق و نرخ پایین عوامل مؤثر در کیفیت ازدواج (شـادکامی 
  ).11، ص 2005استنلی،اطمینان در ازدواج) ارتباط دارد (

سـتفاده از  گویی به این سؤال است که آیا باور به مقدس بـودن ازدواج در ا دنبال پاسخاین پژوهش به
آیا باور به تقـدس ازدواج، شـادکامی در پـی     نقش دارد؟ ،راهبردهاي حفظ رابطه و نیز ارتباط حل مسئله

اي را در توانند نقش واسطهمی ،دارد؟ آیا راهبردهاي حفظ رابطه و همچنین ارتباط معطوف به حل مسئله
  زناشویی ایفا کنند؟رابطه بین باور به تقدس ازدواج و شادکامی 

  تحقيقروش 
نفر از افـراد متأهـل شهرسـتان     358 ،کنندگان در این پژوهشروش تحقیق حاضر توصیفی است. شرکت
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انتخاب شدند. براي کـاهش هرچـه بیشـتر     گیري از جامعه در دسترسکه با روش نمونه باشدیمریوان م
رد. نحوه انتخاب افراد وسیعی از شهرستان انجام گی ةگیري، در گسترسعی شد تا نمونه ،هاي خطاواریانس

 ،نقطه شهري مجزا تقسیم، سپس در هـر نقطـه شـهري    4ابتدا شهرستان مریوان به  به این صورت بود که
گیـري در دسـترس   زوج) از مراکز اداري، بازار سطح شهر و منـازل، بـه روش نمونـه    50نفر ( 100تعداد 

شد و پس از یکی از زوجین قرار داده می ها در اختیارنامهاست که پرسش یادآوريالزم به  .گزینش شدند
 42تعـداد   ،شدهآوريهاي جمعنامهشدند. از میان پرسشگویی در مدت زمان معین عودت داده میپاسخ

از تحلیل آماري کنـار   ،جمله ناقص پرشدن و نداشتن اطالعات دموگرافیکنامه به دالیلی موجه ازپرسش
  گذاشته شدند.

مقیاس تقدس ازدواج استفاده باور به مقدس بودن ازدواج از براي سنجش  ،وهشدر این پژ ؛پژوهش ابزار
راهبردهـاي حفـظ رابطـه     وارتباط حل مسئله خـانواده  دست آوردن از ابزارهاي حفظ رابطه براي به. شد

  .استفاده شد زناشویی شادکامی
و همکـاران   نیومـاه  است کـه توسـط   متغیري 14مقیاس تقدس ازدواج یک مقیاس  :مقیاس تقـدس ازدواج 

 »به نظـرم ازدواج مـا یـک پیمـان مقـدس اسـت      «هایی مثل ) ساخته شد. این مقیاس داراي گزاره1999(
) 7) تا به شدت موافـق ( 1هاي انتخابی از به شدت مخالف (دهندگان براي هر گزاره گزینه. پاسخباشدیم

صورت تصادفی که به ،زوج 97روي  ) بر1999و همکاران ( نیوماهروي دارند. در بررسی که توسط پیش
پایایی با روش آلفاي کرونباخ براي  /. به دست آمد.88انتخاب شده بودند، صورت گرفت آلفاي کرونباخ 

و  صیديدو همسر، و در مطالعه  درصد براي هر 98)، 2010( همکارانو  مریسدي ۀاین مقیاس در مطالع
  .محاسبه شد گزارش شد 96/0) ب 1390همکاران (

 استافوردبار توسط  راهبردهاي حفظ رابطه اولین منظور سنجش کمیاین ابزار بهبزار راهبردهاي حفظ رابطه: ا
  RMSM) آن را اصالح کردند. نسخه اصلی1992( استافوردو  کانري) ساخته شد و بعد 1991( کانريو 
انـدازه   ،دادنـد فـراد انجـام مـی   کننده از رابطه را که اهاي محافظتگویه تشکیل شده بود که فعالیت 29از 
هـاي اجتمـاعی، و تقسـیم    دادن، و شـبکه گرایی، باز و راحت بودن، اطمینان و دلگرمـی  گرفت. مثبتمی

کـه   ،شده این ابزارگرفت. در نسخه تصحیحاي بود که این ابزار اندازه میوظایف، پنج راهبرد حفظ رابطه
راهبرد نصیحت کردن و مدیریت تعارض به ابزار اضافه  ) تهیه شد، دو2000و همکاران ( استافوردتوسط 

  رسید. 33ها به گردید و جمع گویه
کانري اند (بین، و روایی سازه در مطالعات مختلف به تأیید محققان رسیدهروایی صوري، روایی پیش

ابـزار و  هـاي ایـن   مقیـاس شده براي خردهمطالعه انجام 12). میانگین ضریب پایایی در 2002و همکاران، 



  ۵۱ نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامي

)، بـاز و راحـت بـودن    80/0، 84/0گرایـی ( دست آمده است: مثبـت مطالعه حاضر به ترتیب این چنین به
)؛ تقسیم وظایف 73/0، 83/0هاي اجتماعی ()؛ شبکه87/0، 81/0دادن ( )؛ اطمینان و دلگرمی86/0، 86/0(
  ).همان) (71/0، 81/0)؛ مدیریت تعارض (74/0، 70/0)؛ نصیحت کردن (60/0، 81/0(

گزاره  10) ساخته شد، از 1996و همکاران ( مک کوبیناین ابزار که توسط  شاخص ارتباط حل مسئله خانواده:
گیـرد. ایـن دو   افـروز را انـدازه مـی   مقیـاس ارتبـاط تصـدیقی و ارتبـاط آتـش     تشکیل شده که دو خرده

دهندگان باید به مقیاسی چهار سخدهند. پاواقع الگوهاي مثبت و منفی ارتباطی را نشان میدر ،مقیاسخرده
 گرانبیـ هاي باالتر )) پاسخ دهند و نمره0)؛ درست (1)؛ تقریباً درست (2)؛ تقریباً غلط (3اي (غلط (درجه

انسـجام   ،)1996و همکـاران (  مـک کـوبین  باشد. تر براي حل مسائل خانواده میالگوهاي ارتباطی مثبت
) این ابزار را عالی توصیف 86/0س) و پایایی بازآزمایی آن را (براي کل مقیا 89/0درونی (آلفاي کرونباخ 

  دست آمد.به 67/0پژوهش نیز آلفاي کرونباخ این کردند. در 
 7شده است کـه در یـک طیـف لیکرتـی      یلاین ابزار از هفت گزاره درباره ازدواج افراد تشک :خرسندي زناشـویی 

ـا همـین     امیاگر بار دیگر زندگ«مثل  ییهاهاز گزار ،بندي شده است. این ابزاراي مقیاسدرجه ـاز ب تکرار شود، ب
این اسـت کـه افـراد خرسـندي و      گرن، بیاتشکیل شده است. نمره باالتر در این مقیاس »کنمشخص ازدواج می

ـاخ      لـورنز . در پـژوهش  کنندیبیشتري را در ازدواجشان تجربه م شادکامی ـاي کرونب ـا روش آلف ـایی ب  95/0پای
  آمد. دستهب 84/0پژوهش نیز ضریب براي آلفاي کرونباخ این و در  )32، ص 2008لورنز، (

  هاي پژوهشيافته
 30کننـدگان  میانگین سنی شرکت :باشدیحاضر به شرح ذیل م ۀشناختی نمونجمعیت هايیژگیبرخی و

 7ازدواج،  نفر، میانگین مدت 178؛ تعداد زن و مرد مساوي و هر کدام 56و  15سال و کمینه و بیشینه آن 
) فـوق  27/0نفـر (  96) دیـپلم،  28/0نفر ( 101 ) زیر دیپلم،43/0نفر ( 154سال و سطح تحصیالت براي 

  .بود ا) کارشناسی ارشد و دکتر02/0نفر ( 7دیپلم و لیسانس، و 
  زناشویی: تحلیل واریانس یک طرفه راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله و شادکامی1جدول 
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ن و 
مینا

اط
می

گر
دل

دن
دا

  

32/47  55/6  
  001/0  22/46  52/4656  2  04/3313  بین گروهی

      83/35  354  04/12686  درون گروهی
        356  08/15999  کل

ت 
راح

 و 
باز

دن
بو

  

04/38  86/4  
  001/0  81/27  1237  2  01/2474  بین گروهی

      469/44  354  87/15741  درون گروهی
        356  88/18215  کل

۵۲    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  سطح معناداري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات    انحراف استاندارد  میانگین  

یی
گرا

ت 
مثب

  

15/12  95/2  
  001/0  98/33  84/98  2  7/197  بین گروهی

      9/2  354  74/1029  درون گروهی
        356  43/1227  کل

ت 
دیری

م
ض

عار
ت

  

37/27  69/4  
  001/0  24/39  15/643  2  31/1286  بین گروهی

      38/16  354  15741  درون گروهی
        356  79/7087  کل

یف
وظا

یم 
قس

ت
  

09/27  21/4  
  001/0  84/17  6/280  2  2/561  بین گروهی

      7/15  354  56/5566  درون گروهی
        356  74/6127  کل

حت
صی

ن
  

  001/0  18/27  56/64  2  13/129  بین گروهی    
      37/2  354  83/840  درون گروهی  65/1  12
        356  97/969  کل    

عی
تما

ه اج
شبک

  

  001/0  16/9  38/126  2  76/252  بین گروهی    
      8/13  354  18/4885  درون گروهی  79/3  41/21

        356  94/5137  کل    

قی
صدی

ط ت
رتبا

ا
  

  001/0  13/25  38/130  2  76/260  بین گروهی    
      18/5  354  63/1825  درون گروهی  4/2  35/11

        356  4/2086  کل    

ش 
ط آت

رتبا
ا

روز
اف

  

  001/0  93/14  88/80  2  76/161  بین گروهی    
      41/5  354  43/1911  درون گروهی  41/2  2/6

        356  2/2073  کل    

می
دکل

شا
شو

زنا
  88/7  59/38  یی

  001/0  73/81  3381  2  00/6762  بین گروهی
      36/41  354  94/14643  درون گروهی

        356  94/21405  کل
  : نتایج خالصه شده آزمون تعقیبی شفه2جدول 

  شدت باور به تقدس ازدواج
  (مستحکم ) 3  (میانه) 2  (ضعیف)1  
  2  3  1  3  1  2  

  05/4**  64/9**  - 05/4**  58/5**  - 64/9**  - 58/5**  باز و راحت بودن
  11/1**  72/2**  - 11/1**  6/1**  - 58/2**  - 6/1**  گراییمثبت

  58/2**  88/6**  - 58/2**  3/4**  - 88/6**  - 3/4**  مدیریت تعارض
  65/1**  53/4**  - 65/1**  88/2**  - 53/4**  - 88/2**  تقسیم وظایف

  12/1**  2/2**  - 12/1**  08/1**  - 2/2**  - 08/1**  نصیحت
  82/1**  01/3**  - 82/1**  19/1  - 01/3**  - 19/1  شبکه اجتماعی
  88/0*  01/3**  - 88/0*  12/2**  - 01/3**  - 12/2**  ارتباط تصدیقی

  - 84/0  - 42/2**  84/0  - 58/1**  42/2**  58/1**  افروزارتباط آتش
  64/6**  93/15**  - 64/6**  28/9**  - 93/15**  - 28/9**  زناشویی شادکامی

P<0/01 = **             P<0/05 = *  



  ۵۳ نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامي

بـه مقـدس    دهند که همسرانی که بـاور مسـتحکمی  نشان می 3و  2هاي آمده در جدولدستبهنتایج 
هاي راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله (تأییدي) و نیز مقیاسدر همه خرده ،بودن ازدواجشان دارند

تـري  افروز نمـرات پـایین  ) نمرات باالتر و در ارتباط آتش>p 01/0اي معنادار (گونهزناشویی، به شادکامی
زناشـویی در ازاي   . در نمرات همه راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط تأییدي، و نیز شـادکامی اندکسب کرده

افروز وضعیت بعکس است. شدت باور به تقدس ازدواج، سیري سعودي وجود دارد و براي ارتباط آتش
 این بدین معناست که باور به تقدس ازدواج، موجب افزایش اسـتفاده از راهبردهـاي حفـظ رابطـه و نیـز     

  شود.افروز در فضاي رابطه زناشویی میمانع از ایجاد ارتباطی آتش ،ارتباط تأییدي شده و از طرفی
ـاطی   حال با وجود رابطه مستحکم متغیرهاي مستقل و وابسته، براي آزمون نقش واسـطه  ـاي ارتب اي متغیره

شـود.  زناشویی ختم مـی ی شود که با باور به تقدس ازدواج آغاز و به شادکام) ترسیم می1مدلی فرضی (شکل 
ـاور بـه تقـدس ازدواج از      انجام شد، نشان مـی  AMOSافزار نتایج زیر که پس از تحلیل مسیر با نرم دهـد کـه ب

  زناشویی را افزایش دهد.تواند شادکامی افروز میطریق راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط تأییدي و آتش
  
  
  
  

  وییي شادکامی زناشها. مدل تعیین کننده1شکل 

، >p 01/0( هـم بـه شـکل مسـتقیم     ،که باور به تقدس ازدواج دندهنتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می
31/0 -β= (       و هم از طریـق افـزایش راهبردهـاي حفـظ رابطـه)13/0Indirect Effect=(    و ارتبـاط تأییـدي

)08/0Indirect Effect=( افـروز  و نیز با کاهش ارتباط آتش)07/0Indirect Effect=(   خرسـندي زناشـویی را ،
 . ایـن امـر  واریانس خرسندي زناشویی را تبیین کنـد  46/0همچنین مدل مذکور توانست بخشد. ارتقا می

  .بینی متغیر وابسته استحاکی از توان باالي متغیرها، در پیش

  گيريبحث و نتيجه
ـاط    این پژوهش با هدف تعیین نقش باور به تقدس ازدواج در استفاده همسران از را هبردهاي حفـظ رابطـه، ارتب

ـا، ازدواج را همـواره      زناشویی انجام شد. ازآنجاکه آموزهحل مسئله و شادکامی  هاي دینـی و فرهنـگ ایرانـی م
  هاي عملی این پدیده را بررسی نماید.رسد نتایج این پژوهش بتواند از جنبهداند، به نظر میامري مقدس می

اسـتفاده بیشـتر از   موجـب   ،داد کـه بـاور بـه تقـدس ازدواج    نتایج حاصل از تحلیل واریـانس نشـان   
و  کویـل  ،)2010( پـین هـاي  توان همسو با نتایج پژوهششود. این نتایج را میراهبردهاي حفظ رابطه می

۵۴    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

بدین معنا که این همسران با یکـدیگر مهربـان    ؛ب) دانست 1390( و همکاران صیدي ،)2009همکاران (
نمایند و موجب دهند، عواطف و هیجاناتشان را ابراز میبه یکدیگر نشان می بوده و توجه و عالقه بیشتري

شان عقایدشان را آزادانه ابراز کرده و کیفیت رابطه ،گرایی). این همسرانطرف مقابل هستند (مثبتدلگرمی 
از و باشـد (بـ  همدلی جز همیشگی ارتباطاتشان مـی  .نشینندهمواره پایش کرده و در مورد آن به بحث می

و پشـتیبان یکـدیگر بـوده و    همـواره حـامی    ،راحت بودن). افرادي که به تقدس ازدواج خود باور دارنـد 
دارند. آنها از شبکه اجتماعی قدرتمندي برخوردارند که قید و شرط به یکدیگر ابراز میاي بیهمواره عالقه

هـا وظـایف و   الـف). ایـن زوج   1390، توانند به آنها تکیه کننـد (صـیدي و همکـاران   در مواقع لزوم می
  بینند.تیم می هاي زندگی مشترك را با همکاري هم انجام داده و زندگی مشترك را همچون یکمسؤلیت

و  ینواهم است؛ )2010( پین ،)2008( دولهایتو  لمبرتهمسو با نتایج مطالعات  ،نتایج این پژوهش
افروز زدواج ارتباط تأییدي باالتر و ارتباط آتش)، نشان دادند که باور مستحکم به تقدس ا2003(همکاران 

هاي با کارکرد خوب، نبود مشکل نیست، اگرچه نبـود مشـکل   خانواده ۀتري را در پی دارد. مشخصپایین
ارتباطی کـه در   ،). در چنین شرایطی550، ص 2003بیورز و هامپسون، سازد (تر میقطعاً زندگی را آسان

). حجم 2009والش، ؛ 50، ص 1999باس، رسد (حیاتی به نظر می ،رداختبستر آن بتوان به حل مسئله پ
والـش،  ند که شفافیت ارتباط براي کارکرد مـؤثر خـانواده ضـروري اسـت (    نشان دادوسیعی از مطالعات 

ها فرهنگی، ارتباط نظر از تفاوتمشاهده کرد که حتی صرف ستیر). 2السون و برنز، ص  ؛107، ص 2006
  ).44، ص 1988است (ستیر، الم، مستقیم، شفاف، خالص، و صادقانه هاي سدر خانواده

ها کنند، پیامبخشی را در افراد نهادینه میهاي دینی که این تقدستوان گفت: آموزهدر تبیین این امر می
هایی در باب نحوه ارتباطات زناشویی دارد که رابطه را به محیطی امن براي تبـادل آرا طـرفین و   و توصیه

کند که در محیط خـانواده  کند. اسالم همواره به همسران توصیه میروي خانواده بدل میمسائل پیشحل 
تـرینِ آنهـا و   اخالقنیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش«: فرمود خلق و مهربان باشند. پیامبر اکرمخوش

 :نیـز فرمـود   ؛ امـام سـجاد  )387 ، ص71 ، ج1385(مجلسـی،   »شان باخانواده خـود اسـت  مهرورزترین
رفتارتر باشد و کسی در پیشگاه خدا ترین شما به خدا کسی است که نسبت به اهل منزلش خوشنزدیک«

شـعبه حرانـی،   ابـن ( »تـر باشـد  بیشتر مورد رضایت است که نسبت به خانواده خود نیکوکارتر و بامحبت
تر است از زد خداوند محبوبنشستن مرد پیش زن و فرزندانش، ن«: فرمود ). پیامبر اکرم201 ، ص1382

)، همچنین دین مبین اسالم بـه افـراد توصـیه    122 ، ص2 ، ج1385، فراس(ابی »اعتکاف در مسجد است
این سخن مرد بـه زن کـه   «: فرمود داده و ابراز عشق و محبت کنند. رسول خدا کرده که به هم دلگرمی

مردي که به طرف دهـان  «؛ )569 ، ص5 ج، 1375(کلینی،  »روددوستت دارم، هرگز از دل زن بیرون نمی



  ۵۵ نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامي

 )، همچنـین رسـول خـدا   70 ، ص3 ، ج1387(فـیض کاشـانی،   » اي باال برد، پاداش بردهمسرش لقمه
به زن خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید یـا مـردي کـه خداونـد خیـر دنیـا و آخـرت او را        «: فرمود

کاري و تنبیه فیزیکی ه شدت باید از کتک. از سوي دیگر، ب)132 ، ص104 ، ج1385مجلسی، ( »بخواهد
که خودش زند، درحالیمن در شگفتم از کسی که زنش را کتک می«فرمود:  دوري کنند؛ زیرا رسول خدا

  ).249 ، ص100همان، ج ( »به کتک خوردن سزاوارتر از اوست
تبـدیل بـه الگـویی    شود، بـه تـدریج   هایی اینچنین که از همان دوران کودکی براي افراد تکرار میپیام

دهـد.  هـاي او را در زنـدگی زناشـویی تحـت تـأثیر قـرار مـی       شناختی در فرد شده که رفتارها و نگرش
  اند.شناختی به تأیید رسیدهکه تأثیر متقابل شناخت و رفتار در بسیاري از متون روانهمچنان

ي ازدواج را مـورد  هـا لفهتحقیقات پیشین رابطه باورهاي مذهبی و معنوي با برخی مؤ ،با وجود اینکه
؛ 2004گودوین و گینس،  ؛1391، همکاران؛ منجزي و 1386، همکاراناند (خدایاري فرد و تأیید قرار داده

هـاي  اي سعی در کشف حلقـه کنون کمتر مطالعهاما تا ،)2008فینچام و همکاران،  ؛2008ویلیامز و الولر، 
 42/0توانست  ،که در مطالعه اخیر مورد تأیید قرار گرفتواسطه بین روابط این متغیرها داشته است. مدلی 

باور به مقدس بودن ازدواج عـالوه بـر داشـتن     ،زناشویی را تبیین کند. در این مدل از واریانس شادکامی
زناشویی را ارتقا  رابطه مستقیم، توانست از طریق راهبردهاي حفظ رابطه و نیز ارتباط حل مسئله شادکامی

 افـروز در تخریـب شـادکامی   توجـه ارتبـاط آتـش   اثرگذاري قابل ،توجه این مدلي قابلهابخشد. از نکته
متوجه شد که سـرزنش،   ،) نیز در مطالعات دقیق خود1377( گاتمنزناشویی است. همسو با این نتیجه، 

الش جدي تواند رابطه را با چمی ،افروز هستندهاي ارتباط آتشکه از ویژگی ،گیري، تحقیر و توهینکناره
اي تواند بخش عمدهنماید. اینکه راهبردهاي حفظ رابطه میبینی میمواجه کند و شکست ازدواج را پیش

حاکی از اهمیت این راهبردها در انتقال اثر بـاور بـه    ،از واریانس اثر غیرمستقیم را به خود اختصاص دهد
دهـد و نیازمنـد اتخـاذ    رخ نمـی  زناشـویی در خـأل   زناشویی است. شادکامی تقدس ازدواج بر شادکامی

  کار گرفته شوند تا دوام و کیفیت آن حفظ گردد.هراهبردهایی است که در بستر رابطه زوجی ب
باور افراد به تقدس ازدواج، یک باور شناختی مفید بوده  :با توجه به نتایج پژوهش باید گفت ،بنابراین

ایـن بـاور بـه     ،کـه حالیشد و بالندگی تبدیل کند. درتواند رابطه زناشویی را به محیطی امن براي رکه می
و  هـا رسـانه  ،خوبی در فرهنگ جامعه ایرانی ریشه دوانده، نباید به دست فراموشی سپرده شـود. بنـابراین  

بخصوص نوجوانان  ،چه بیشتر به تقویت این باور در بین افراد جامعهمتولیان امر ازدواج و خانواده باید هر
باید به این بعد بـاوري در کـار    سواز یکدرمانگران ازدواج و خانواده مشاوران و روان و جوانان بکوشند.
  هاي ارتباطی را با جدیت دنبال کنند.آموزش مهارتسوي دیگر، و از  ،خود توجه نموده

۵۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 
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