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 ياسالم ييزناشو ياس رضامنديمق يابيساخت و اعتبار
 يبزرگمسعود جان/  يريجعفر جد

 دهكيچ
)براسـاس  ييزناشو ياس رضامنديمق يابيپژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار

 يرضـامند يمعتبر بـرا يآزموننبود است. با توجه به  انجام شده (ينيد يارهايمع

 سـنجيد،مسـممان را  دةخانوايك  نشكبتوان با آن ه ك ي ـنيدگاه دياز د ييزناشو

براسـاس  ييزناشو ياس رضامنديمق يابيساخت و اعتبارتا براي آن شد  محقق بر

 ند.ي اقدام كنيد يارهايمع

 يو پژوهشـ يآموزشـ سسةپژوهان مؤنفر از دانش 110با توجه به هدف پژوهش، 

و دو  شـدندده يـبرگز ياخوشـه يتصـاد  بـا اسـتفاده از رو  )ره(ينيامام خم

 يبـرايچ ـ انر ييزناشو يو تست رضامند ياسالم ييزناشو يرضامند ةنامپرسش

در ميان آنـان توزيـ   ي ـاسالميي زناشوي اس رضامنديمق ييآوردن روا دسته ب

استاندارد( انحراف ن،يانگيم ،ي) راواني فيوصت آمار يهارو  كمكج به ي. نتاشد

ب يضــر يآزمــون معنــادار ،يسـازمهيدون ونبــا ،رك ي)آلفــاي آمـار اســتنبا  و

 شد.بررسي ( يهمبستگ

اس يـمقكـه  نامه، نشـان دادپرسـش يياعتبار و روا سبةمحا يهااستفاده از رو 

 .دارد ييباال يياعتبار و روا ياسالم ييزناشو يرضامند

 يي، اسالم.زناشو يرضامند ،اسي، مقيياعتبار، رواها: كميد واژه

                                                      
 شناسیکارشناس ارشد روان 

 10/12/88ـ پذيرش:  13/11/88. دريافت: استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 



  43 ياسالم ييزناشو ياس رضامنديمق يابيساخت و اعتبار

 

 مقدمه

ان تقدس ياد همةدر که  1،است یو اله يسنت فطريك  ل خانوادهكيو تشازدواج 
دهـد. در ازدواج مـرد و یل مكيرا تش یاساس ارتباط انسان ،ازدواج 2دارد. یخاص

به هم جـذ   ،ن، شعائر و عشقييآ ز،ياز غرا یناش يرمز يروينيك  قيزن از طر
 ايـپو يوند تـا واحـدشیميكديگر  م )متعهد(يامل تسلکشده و به طور آزادانه و 

 3تشكيل دهند. خانواده نامبه
ات يـاز ابعـاد ح ياريبر بسـ ،خانواده یهسته اصل منزلةروابط زن و شوهر به 

فرد  یتيا نارضايت يتواند بر رضایم يیزناشو یزندگ یر دارد. چگونگيتأث یانسان
ت يـقزان موفيـت فرزندان و مي، نحوة تربیشغل یتيا نارضاي يمند، رضایاز زندگ

شـان بـا یزندگشـوهر انتاـار دارنـد  زن و 4.ر بگذارديتأث یدر امور مختلف زندگ
خـود لـذت  یزنـدگ ةت همراه باشد و از هـر لحاـيسعادت و رضا ،یخوشبخت

ن يدر بـ يمندا رضايت در ازدواج يموفق ،از خود ازدواج ترمهم روي،اين. ازدنببر
 5.ن استيزوج

يكديگر  در آن زن و شوهر از ازدواج باکه  است یتيوضع يیزناشو يرضامند
 يمند( رضـا1990) 7ليـبنـر و ه 6.ت دارنديو رضا یو با هم بودن احساس شادمان

ن زن و شـوهر را يرابطة مناسـ  بـکه  دانندمی 8يیامد توافق زناشويرا پ يیزناشو
 یزان قابل تـوجهيه زن و شوهر به مکیهنگام»سد: ينویشان ميا ند.کیف ميتوص

 ،ت داشـته باشـنديرضا يیزناشو شان در رابطةازها و انتااراتيآورده شدن ناز بر
( بـه 2007) 9آلوجا و باريو و گارسيا .«ردکرا گزارش خواهند  يیزناشو يمندرضا

مندي زناشويی عبارت اسـت از برونـداد رضا»نويسند: ( می1969نقل از هاولت )
آميز، يـا موفقيـت در قيـتاي از عوامل ناير حـل تعـارم موفناشی از مجموعه

 .«در فرآيند ازدواجامیکهاي مرتبط با شادفعاليت
سـاختار  ،هاي جهـان و از جملـه ايـرانشـورک بيشـتردر  ،هاي اخيـردر سال
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همين امر روابط موجود ميـان اعاـاي خـانواده را دچـار کرده و ها تغيير خانواده

 ا به مثابه قواعد رفتاريههنوز هنجار ،اين دگرگونیدرپی است.  ساختهدگرگونی 
 ،انـد. بـه همـين علـتاجتماعی نيامده حنةبه ص ،مورد پذيرش همگانی باشندکه 

هاي ترين پيونـدقـوي ،ندگی است. در نتيجهکرفتار در محيط خانوادگی داراي پرا
در معـرم  ،دار خـانوادهآن، يعنـی ناـام ريشـه گاهترين قرارمكانسانی در مستح

ارايی خــانواده در تحقــق وشــاي   کــروز يــرد. روزبــهگتهديــد جــدي قــرار می
ارآيی کزيرا اختالل در  ؛ندکسالمت جامعه را تهديد می ،اين شود وتر میرنگمک

نـد و در صـورت تشـديد کايجـاد میخـانواده  ةالتی را در مناومـكمش ،خانواده
 دهد. طالق و يا اختالف شـديدالت، خانواده را به سمت فروپاشی سوق میكمش

به بروز بسياري  ،عاط ی افراد خانواده ـضمن بر هم زدن تعادل روانی  ،خانوادگی
 10.گرددمی منجر هاي اجتماعی نيزاز آسي 

آن دهـد می نشـان ،معتبرترين شاخص آش تگی زناشويی اسـتکه  آمار طالق
بسـياري از  افـزون بـراين، 12.به آسانی قابل دستيابی نيست 11است رضايت زناشويی

بـدين  ؛فرماستمكطالق روانی در آن حکه  نندکاي زندگی میدر خانوادهها زوج
عاط ی و جسمانی بين زن و شوهر وجود ندارد و زندگی  ةگونه رابطهيچکه  معنا

 رود.تعامل به پي  میبا کمترين به صورت اجباري و 
هـاي بـروز اختالل موجـ مندي زناشـويی و طـالق نارضـا اينكه با توجه به

اري فرزنـدان را فـراهم كتواند موجبات بزهو می 13روانی زوجين شده جسمانی و
هاي ناسالم، جامعه نيز آسـي  خواهـد ديـد، از جان  خانواده ،در نهايت آورد و
شـف، کدر پـی  ، تـااسـت جويی وا داشـتهاين امور متخصصان را به چـارههمه 

 الت بين همسران باشند. كسنج  و درمان مش
شـود تـا بـه ط قـوت و ضـعف خـانواده انجـام میسنج  بـراي تعيـين نقـا

هاي خانوادگی رسيدگی شـود. معنابخشـی بـه اطالعـات خـام از طريـق دغدغه
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ريزي برنامـه .2 ؛و شـناخت مسـايل خـانواده كدر .1 :سنج  سه خاصيت دارد

 14ن نياز دارد.خانواده به آکه  ها و منابعیشناسايی پشتوانه .3 ؛براي مداخالت
 يردهـايكاز رو ،اطالعـات يآورنـد جمـ يصصـان در فرامتخ ی،لـکبه طور 

مصاحبه،  :ند ازام عبارتيمستق يردهايكنند. روکیم است اده ميرمستقيا غيم يمستق
 و یميو ترسـ ينمـودار يهاروش راستاندارد،ياستاندارد و غ يهااست اده از قال 
مشاهده  به متخصص مجالکه  ی يالكن تييق تجربه و تعياز طر يمشاهدات رفتار
م اطالعـات را از يرمسـتقيغ يردهايكدهد. رویرا در نگاه اول م یتعامل خانوادگ

 يهـااسيمق ها،مهناپرسـ  خدمات، ئها ارايمربوط به درمان هاي گزارش سوابق،
روزانـه و  يهاادداشـتي ،یاهداف خـانوادگ ،يريگاندازه يو ابزارهای خودسنج

 15.گذارندیار ميامور روزمره در اخت
ارآيی و کـ بر سـاختار،که  خانواده ةدر حوز 16رمنکسيستمی ناتان آهاي يدگاهد

مندي از زنـدگی زناشـويی هايت رضايتن در الگوهاي تعاملی اعااي خانواده و
سـاخت و طراحـی  ايرد تـا برخـی محققـان بـرکـاي را فراهم زمينه ،يه داردكت

ند. بـراي کناقدام مندي زناشويی در خانواده رضايت رد وكسنج  عمل يابزارها
 ردنـدکتـابی را منتشـر ک 1990در سـال  19و اسـتراوس 18پرل موتلر17تولياتوس ،نمونه
در ارزيـابی خـانواده و  اکنـون ابزار معرفی شـده اسـت و 1000در آن حدود که 

ابـزار سـنج  » هـايی چـونمقياس 20.شـوندار گرفتـه میکزناشويی به  رضامندي

آزمـون سـازگاري » ،«(ENRICHناشويی)رضامندي ز ةپرسشنام» ،«(FADخانواده)
 21.اندجمله از اين(« LWMATواالس) ك ـزناشويی ال
هـاي ی از متغيركـي مثابـههاي مذهبی به مذه  و آموزه ، بههاي اخيردر سال

برخی دين را عامـل که  تا جايیکنند؛ بسيار توجه میمؤثر رفتار و حاالت روانی، 
 نيـز متعـدديهـاي پژوه  22.انـدردهکاساسی بهداشت فردي و اجتماعی معرفـی 

 23.باشــدشــناختی میالت روانكدرمــانی مــذهبی بــر مشــبخشــی رواننشــانگر اثر
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 بيـانگرمندي زناشـويی نيـز مـذه  و رضـابارة هاي متعدد انجام شده دربررسی

 24.است مؤل ه اين دومثبت بين  ةوجود رابط
ی از كــمــذهبی، يهاي هــا و مداخلــهگراي کــه  تــوان دريافــتمی بنــابراين،

( در 1384حميد ) ،مثالراي ها براي بهبود شرايط خانواده است. بترين روشمؤثر
ــار ةبررســی و مقايســ ــون روان آث ــذه  ـشــناختی فن ــاري و م ــر رفت درمانی ب

رفتـاري،  ـتی بر فنون شـناخافزون که  دريافت گروهی ،مندي زناشويیرضايت
مندي رضـايت دراز ميـانگين بـاالتري  ،نـداهردکدرمانی مذهبی نيز دريافت روان

فتاري( ر -درمانی شناختی روان ها )گواه و گروهديگر گروه درمقايسه بازناشويی 
 برخوردارند.

آزمـونی بـر  ةو تهيـ مندي از متون دينیهاي رضاشف مؤل هکاين توصيف،  با
 يـن بـاورا مند آماده سازد.هاي هدفتواند زمينه را براي مداخلهمی ،همان اساس

سـاس رد خـانواده بـر اكشده براي سنج  عملهاي تهيهن است شاخصكممکه 
يـك  ن کـبتوانـد  ،ستندهاز وحی الهی  الهام گرفتهکه  هاي مذهبی و دينیمؤل ه

ايـن ت ضـرور ،نـدکتر ارزيـابی هاي مسـلمان( را دقيـقخانوادهويژه هخانواده )ب
 سازد.پژوه  را برجسته می

و  (1375براتـی) (،1373ايرانـی هموـون سـليمانيان ) برخی از پژوهشـگران
ناشويی ز ئلساخت ابزاري براي مسامناور بههايی ( تالش1376نس  )اسماعيلی

هـاي زهبرگرفتـه از آموکـه  زناشويی نون مقياسی براي رضامنديکاما تا ؛اندداشته
 تسـاخبراي ( 1388) مورد ص ورايیيك  تنها در ساخته نشده است. ،دينی باشد

ده اقـدام کـرارآمدي خانواده از ديـدگاه اسـالم کنامه سنج  و اعتباريابی پرس 
 است.
از  يیزناشو يرضامند يبرا يیهال همؤ یشف و بررسکج پژوه  حاضر، ينتا

چون  يیهامؤل ه ی،ني. از متون داست اس آنيمق یابيو ساخت و اعتبار ینيمتون د
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، یاز جنسين يف و تعارم، ارضان، حل اختاليزوج یمذهب يهايبنديارتباط، پا

ح و اوقـات فراغـت ي، ت ـریتيخانواده، صـ ات شخصـ يو اقتصاد یت ماليريمد
 يو نق  زن و شوهر يپرورد فرزند و فرزندي، تولیليفام يهاوآمدخانواده، رفت

 يیزناشـو يمندو رضا يیروابط زناشو ةنندکتيتقو يهامؤل ه مثابهتوان به یرا م
 شود.ین موارد به طور خالصه اشاره مياز ا یبه برخکه  به دست آورد

بـر  دليـل،همـين  بـه 25نـد.کاي ـا میزندگی زناشويی  درارتباط، نق  محوري 
هـاي ايت زوجكتـرين شـرايجمشـكالت ارتبـاطی يابی، هاي زمينـهيافتـه اساس

 چگـونگیدينـی دربـارة هاي آموزه 26.دندهيل میكدرمان را تش برايننده کمراجعه
 اي دارد.هاي ارزندهات و توصيهكن ،گو و همونين محتواي آنوگ ت

همدلی و آرام  را که  چنان بايد باشدگو بين زن و شوهر آنوگ تچگونگی 
آميز گوي سـازنده و محبـتوساز گ تزمينه 27«نيّلَ»آورد. است اده از قول  به همراه

شود طرف مقابـل یمبيان و پرهيز از گ تار خشن، موج  نرمی بين زوجين است.
لمـات زشـت در ارتبـاط، کاما است اده از  28؛ندکنيز در ارائه پاسخ هموون او رفتار 

بيـان در بـين زن و  ديگـر نرمـی اثـر 29.نخواهد داشـت اي، نتيجهينهکجز خشم و 
ماليـم بـودن  ،بيـان نرمـی مـةالز 30افزاي  دوستی و محبت بـين آنهاسـت ،شوهر

ردن صـوت، تشـبيهی کـشويق افراد به لطيـف ريم براي تکآهنگ صداست. قرآن 
 31ند.كصداي  را بلند ن ،به ويژه در محيط خانه ،فرد در همه جاکه  دارد

را به بهترين يكديگر  زن و شوهرکه  اين استالمی کات مهم در روابط كاز ن
توانـد ار بـه تعبيـر روايـت میکـاين  32.نندکخطا   ،دوست دارنديك  ه هرکنامی

 المیکات مهم در تعامل كرا صاف و خالص گرداند. از ديگر ن محبت بين دو فرد
بـا ويژه ؛ بـهزوجين، ابراز محبت و دوستی با گ تار نسبت به طرف مقابـل اسـت

عميـق باعـ   ،ار توسط مردان انجـام گيـردکاگر اين  ،هاي زنانتوجه به ويژگی
 33.گرددشدن روابط عاط ی ايشان می
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بـه ناـر  ؛ زيـراقـه بـراي محققـان اسـتداري موضوعی مورد عالدين و دين

بسـياري از  34نـد.کاي ـا میل دادن بـه زنـدگی افـراد كدر شـرسد نق  مهمـی می
مندي رضـادربارة  مهمی ةنندکبينیداري عامل پي دينکه  اندتحقيقات نشان داده

 9سـط به طـور متوکه  هايیزوجدر که  تحقيقی ، نتايجمثالبراي  35.زناشويی است
مراسم مـذهبی  در رفتن بهکه  هايیزوج نشان داد ،گذشتدواج آنها میسال از از

 ،از مناـر ديـن 36دارنـد.رضايت زناشويی بيشتري  ،هاي تعطيل مقيد هستنددر روز
فرد از خداوند و يادش غافل نبـوده و که  زندگی زمانی شيرين و با آرام  است

 در 37؛باشـد و شـ  و روز در طلـ  رضـاي الهـی نكنـدهاي  را فراموش نعمت
آنها را بـا  ،عمل صالح زن و شوهر موج خداوند به که  هايی استچنين زندگی

 38.ندکحيات طي  زنده می
 ، نـاگريزخواستار روابطی خو  و پرعاط ه بين خود هستندکه  زن و شوهري

خداونـد نيـز روابـط  ،نـدکناگر چنين  39؛نندکبايد روابط خود را با خداوند اصالح 
چقدر زن و شوهر خـود را بـا طاعـت خداونـد بيشـتر هر .ندکیآنها را اصالح م
و موجبـات سـعادت خـود  41،ردهکـغا  خداوند را از خود دور  40،زينت ببخشند

شــاغل  44  راهــوارکــمر 43، ين وســكمســ 42.آورنــدرا در دنيــا و آخــرت فــراهم می
هاي از سـعادت 47خـو  يةدوسـتان صـالح و همسـا 46داشـتن 45،بودن در شهر خـود

 49و همســر صــالح 48تــوان بهتــرين ســعادت را داشــتن اوالدامــا می ؛دنيــوي اســت

نـد و کفـراهم می 50اين سعادت دنيوي زمينه را براي سعادت اخروي زيرا ؛دانست
 51.اندبهترين ياور همديگر در رسيدن به سعادت اخروي زن و شوهر
ارتبـاط  شـوهر زن وکـه  يابـدخوشبختی زناشويی زمانی تحقـق می بنابراين،

و براي معاد خود نيز عمل صالح انجام دهنـد و پايبنـد باشند مبدأ داشته  خوبی با
 قدر فرد را سـرگرمه مسائل زندگی آنكنه اين ؛الهی باشند هايام و دستوركبه اح

از  ،خـانوادهدليل توجـه بـي  از انـداز بـه بهيا  52از ياد خداوند غافل شودکند که 
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همـديگر را از کـه  شـوهر اسـت وشي ه زن و 53.رعايت وشايف دينی فاصله بگيرد

 54.مـرد مسـلوليت بيشـتري دارد بـارهدر ايـن  ؛ البتهمعصيت خداوند بر حذر دارند
يم و استقرار معنويـت در بـين زن و شـوهر كهاي دينی مواردي را براي تحآموزه

بـراي يكـديگر  ردنکـبيـدار  55،برگزاري نماز جماعت در خانه مانند: ؛ندکبيان می
 ارهاي خداپسندانه.کبه انجام يكديگر  و ترغي  57الوت قرآناز راه ت 56نماز ش 

زمينه را بـراي  ،الهی توسط زن و شوهر هايبه دستورنبودن  پايبندي يا پايبند
ی از ايـن كـآورد. يمندي زندگی زناشويی فراهم مـیمندي و يا نارضايترضايت

بـه مـردان  ريم هم به زنان مؤمنه و هـمکح ظ نگاه از نامحرم است. قرآن  ،موارد
نگـاه بـه  58.و از نگاه به نامحرم بپرهيزنـدپيشه کنند ع ت که  دهدمؤمن دستور می

نگاهی شيطانی بوده و در دل فـرد چيـزي جـز حسـرت طـوالنی بـاقی  ،نامحرم
و اگـر  ؛داردو هميشه فرد را از زندگی با همسرش ناراضـی نگـه مـی 59گذاردنمی

شـود، ايـن فعـل او  60  زناي چشمكرار مرتتكو  نكندنترل کفرد چشمان خود را 
پـذيري فـرد را نگـاه بـه نـامحرم تهييج 61.شـاندکخواهد « زنا»ا  كرا به سوي ارت

ارهـاي کشـانده و او را وارد کفرد را به فساد  كافزاي  داده و اين تهييج و تحري
اما اگر چشم خود را بر حرام ببندد قلب  نيـز راحـت شـده و  62،ندکناشايست می
. نگـاه بـه 64دشـومیو و احسـن كـو صـ ات و شخصـيت  نيـز ني 63آرام  گرفتـه

دار بـه اما نگاه زنان شـوهر ؛نامحرم از هر دوي زن و شوهر زشت و ناپسند است

 65.ندکتر میتر و افزونخشم و غا  خداوند را شديد ،مردان نامحرم
ی از عوامل رضامندي زناشويی است. رضايت جنسی كروابط خو  جنسی ي

 در رضـايت زناشـويی هسـتند. مهمـی ةنندکبينیپي  ،ات جنسیاحساس ديگر يا
رضايت جنسی با رضايت زناشـويی همبسـتگی که  مطالعات متعددي نشان دادند

از همونين بين تعـداد دفعـات آميـزش جنسـی و رضـايت عمـومی  66.بااليی دارد
 ،روابـط جنسـیاز مناـر دينـی  .ارتباط در زوجين همبستگی مثبتـی وجـود دارد



50    1388، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 

. رفتـار اسـت 68انسـان هـم در دنيـا و هـم در آخـرت 67جويیرين منبـ  لـذتتمهم

ه بـا ديـد كـبل ،نه تنها پست و حيوانی قلمـداد نشـده ،هاي دينیجنسی در آموزه
در ناـر گرفتـه شـده  69هاي متعـدديمثبت به آن نگاه شده و حتی براي آن پاداش

اهميـت  70.اسـت بخشوده شدن گناهان ،ها براي روابط جنسیی از پاداشكاست. ي
دين پاداش روابط جنسـی را بـا برخـی از  ياولياکه  اي استاين روابط به اندازه

هـا بـه دنبـال ايـن آموزه 71.ننـدکمی سـازيجهـاد معادل ماننداليف دينی دشوار كت
باشـند تـا هـم مـان  بـروز ايجاد نگرش مثبت به ايـن رفتـار در زن و شـوهر می

ذت و نشـاط بيشـتري بـراي آنهـا حاصـل و هم ل شونداحساس گناه در زوجين 
و  72اسـتارضـاي نيـاز جنسـی طـرف مقابـل  ،همسـران كاز وشايف مشتر شود.

از روابـط جنسـی  ،عبادت نةتوانند حتی به بهازنان نمی هويژبه ،از ايشان كيهيچ
مسـاعد نيـز  امالًکـاگر در شرايط که  به زنان توصيه شده استحتی  73،سرباز زنند

 74.به اين روابط تن دهند، ندقرار نگرفته باش
نقـ  و انجـام وشـايف  ياي ا ،مندي زناشويیها براي رضاترين مؤل هاز مهم

بخشـی تـرين وشي ـه مـرد را قواممهم ،هاي دينیتوسط زن و شوهر است. آموزه
هـاي و حسـن معاشـرت و ارضـاي نياز 76معيشـت زنـدگی ةحوز دو و در 75زندگی

 .داندمی 77انعاط ی همسر
ه بايـد كـبل 78،شوهر نه تنها بايد مهريه زن را به او بپـردازد ،دينی هايهآموزدر 

زن بـه آن کـه  هر آن چيـزي اسـتنيز ن قه  79.ن قه او را در طول زندگی نيز بدهد
ي يت و کاما  ؛ونت دادنكغذا و خورش و پوش  و پرده و س مانند: ؛احتياج دارد

 مـرد بايـد ،ضروريات زندگیافزون بر  80.ندکميت آن را عرف و عادت تعيين میک
و بخـل  81رفاه و آساي  بيشتري براي اهل و عيال خـود بـه ارمغـان آورد بكوشد
و  83نعمـت زائـل شـده ،نـدكو اگـر چنـين ن 82شـودتا محبو  خانوادة خود  نورزد

 84.ردکخانواده آرزوي مرگ  را خواهند 
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ي حسن ي يت رابطه با همسر و به تعبيرکبخشی به زندگی، اما حوزة دوم قوام

بـراي « معـروف»لمـة ک 85مرتبـه بيسـت. در قـرآن بـي  از اسـتمعاشرت با وي 
چگونگی روابط زن و شوهر از که  ار رفتهکهاي مختلف روابط خانوادگی به جنبه
 هاست.ترين اين جنبهمهم

 ؛هدايت عقـل صـورت گرفتـه باشـد براساسهم که  معروف آن عملی است
م شرع و يا قـانون جـاري كو هم با ح ،يعنی عقل آن عمل را به رسميت بشناسد

آن را رفتاري شناخته شده ار عمومیكافکه  يعنی هر عملی ؛در جامعه مطابق باشد
هاي ادبـی آن نباشد و هم سـنت ناسازگارو مأنوس بداند و هم با فاايل اخالقی 

يـك  مـردمکـه  توان گ ت معروف آن رفتاري استپس می 86.را خالف اد  نداند

 ام دين و طب  انسانی نيز مخال ت نداشته باشند.كپسندند و با احمیجامعه آن را 
اوالً کنـد کـه  رفتـاراي گونـهبهشوهر در رابطه با همسر خـود بايـد  بنابراين،

و ثانياً مردم جامعه آن را رفتاري پسنديده بداننـد و  نباشدمخالف با قوانين اسالم 
توان بـه ز موارد حسن معاشرت میبا طب  انسانی نيز در تااد نباشد. ا ،در نهايت

ی از كـرد. خـدمت در خانـه نيـز يکـاشاره  88خلقی با همسرو خوش 87رام همسرکا
ردن بـه همسـرش کـ كمـکهاي مختلف از شوهر نبايد به بهانه ؛اين موارد است

از مصـاديق  89.ردکـپيامبر نيز با تمام عامت  در خانه خـدمت می زيرا ؛سرباز زند
و  90دسـت زنبـه بـه رفـ  تشـنگی همسـر بـا آ  دادن  توانخدمت به همسر می

بـه  ،گونه خـدمات بـه همسـررد. اينکبراي ايشان اشاره  91ردن غذاکهمونين مهيا 
ی از كـي 93.رسـاندو فـرد را بـه مراتـ  شـهيد و يـا صـديق می 92است صدقه ةمثاب

روح  دليل داشـتنبـههاي عاط ی همسـر اسـت. زنـان لوازم معاشرت، تأمين نياز
شـوهران  ي،روشان هستند. از ايـننيازمند ابراز محبت شوهران ،لطيفحساس و 
بـا  94؛نند و آن را بـه زبـان بياورنـدکشان را به همسران علنی اند محبتمأمور شده
 .96نـدكناف نكشـان اسـتنو از همنشينی بـا همسران 95ويی سخن بگويندكايشان به ني
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 97و ردهكـتحميـل ن انسرشـموارد دلخواه خود را به هم ،«غذا»در مواردي هموون 

ــا ــا  ب ــرويی نآنه ــدكنترش ــت 98.ن ــار  ،در نهاي ــا وي رفت ــگري ب ــا پرخاش ــد؛ب  نكن
 ی ديگـر از مـوارد حسـن معاشـرت، ع ـوكي99.المیکنه پرخاشگري رفتاري و نه 

 زود عصـبانی شـدهکـه  شـوهري 100.و گذشت شوهر به هنگام اشتباه همسر اسـت
 همونــين مــردي 101.آيــدمی شــماراز بــدترين مــردان بــه  ،شــودو ديــر راضــی می

، شـودمی، مان  خيرات خوردمی، به تنهايی غذا کندی می، فحاشبنددمیافتراء که 
 بـرد،میو همسـرش از دسـت او بـه ديگـران پنـاه  زنـدمی كتـکزير دست  را 
 شخصــيتی زنــان،هــاي ويژگیبــا توجــه بــه  ،در نهايــت 102هاســت.از بــدترين مرد

نبايد او را با خود سنجيده  ،ايشان داشته باشداگر مردي بخواهد زندگی خوبی با 

 در همـه حـال بـا وي بلكـه بايـد 103؛ردن او با خـودش باشـدکو در پی هماهنگ 
 104.ندکمدارا 

هايی وشايف و نق  ،مرد يهاوشايف و نق  ، افزون بر تبيينهاي دينیآموزه
 ،نـدگیهاي دينی نق  اصـلی زن را در زآموزه .بيان کرده استبراي زنان  نيز را

محبـت خـود که  گويندمیبه زنی  «ودود» 105.داندمهرورزي به شوهر و خانواده می
دارد و محبـت  در عمـل شـاهر رده و او را بسيار دوست مـیکشوهر علنی به را 
 اين مهرورزي در دو حوزه است: 106د.شومی

هـاي دينـی بـه زن توصـيه آموزه 107ر:امل از شـوهکين كارضاي جنسی و تم. 1

حتی اگر در شـرايط  ؛تن دهدتكمين کامل از شوهر دارد به امكان  آنجاند تا کمی
هـاي مناسـبی در زمان اسـتهمونين به زنان امر شده  108.فته باشدگرمساعد قرار نا

اين روابـط سـرباز از  عبادت نةو به بها 109دننکروز خود را به شوهر عرضه از شبانه
 110نند.نز

اطاعـت  ،ز حقـوق مسـلم شـوهرانی اكيبه او: و احترام از شوهر اطاعت . 2
و از  111در روايات مختل ی به اين امـر اشـاره شـده اسـتکه  همسر از ايشان است
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ايـن اطاعـت در  112.به بدي ياد شده اسـت ،نندکاز شوهرشان اطاعت نمیکه  زنانی

هاي دينی تصريح شده است؛ براي مثال، زن بايد براي خـروج موارد خاصی در آموزه
و از گـرفتن روزة مسـتحبی و کند  ازه بگيرد و از گ تة او اطاعتاز منزل از شوهر اج

ايـن اجـازه گـرفتن، نشـانة فروتنـی و  113.صدقه دادن بـدون اجـازه او نيـز دوري کنـد
تواند رضامندي زناشويی را میکه  تواض  زن نسبت به شوهر و نوعی مهرورزي است

و  114کنـد بپرهيـزدمیشـوهر را خشـمگين که  تقويت کند. همونين زن بايد از کارهايی
ار کـحتـی اگـر ايـن  115؛دکنرا جل  او بايد رضايت  ،شد كاگر شوهر از او غابنا

دهـد تـا خداونـد بـر او میآن را انجـام زن مؤمنـه  ،با بوسيدن پاهاي مرد باشـد
اي ، زن را بـه درجـهاز او ورزي به شوهر و اطاعـتگونه مهراين 116.نشود كغابنا

خواسـت وارد کـه  از هـر دري و 117شـودحـرام میآت  جهنم بـر او که  رساندمی
هنگـام  اوبدرقه و اسـتقبال از  ،ی ديگر از موارد احترام شوهركي 118.شودبهشت می

ردن زن بـراي کـآراسـته بـودن و آرايـ   119.اسـتآن و ورود بـه  از منزل خروج
 120.زن بـدون زينـت باشـد؛ مناس  نيست شوهر نيز از ديگر موارد مهرورزي است

بــا زبانشــان خــودداري ويژه بــه 121،ان بايــد از آزار و اتيــت شــوهرزنــ ،در نهايــت
بايـد آن را خودشـان  هـم در ايـن ميـان وجـود داشـته باشـد، لكاگر مشـ 122.نندک

 123.ندکايت كديگران بدگويی يا ش نزد ه از شوهركنه اين ؛نندکاصالح 

 يآمارة جامع

اي دينـی( اسـاس معيارهـ )بـر ، مقياس رضامندي زناشويیتحقيقاين از آنجاکه 
ات تحقيقـشـود، از میسـنجی آن بررسـی هـاي روانو ويژگی است ساخته شده

 . آيدشمار میبهبنيادي 
سـال  50ا تـ 20پژوهـان مـرد متأهـل دان  همـةاين پژوه ، آماري  معةجا
 ارشناسیکارشناسی و کدر سطح  سرهقدسآموزشی پژوهشی امام خمينی ةمؤسس
 .ال از ازدواج آنها گذشته باشدسيك  حداقلکه  است 87-86ارشد 
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 حجم نمونه

تكميـل  ةنامپرس  110است، از نوع بنيادي که  حاضرتحقيق با توجه به ماهيت 
 ها ونامهبرخـی از پرسـ نـدادن عـودت توجه به اين تعداد با شد.  تحليل شده

نامه توزيـ  شـده بـه دسـت آمـده پرس  200از بين  ،ناقص بودن تعدادي ديگر
 است.

 يريگونهروش نم

 ،ايـن روش . دراسـتاي تصادفی خوشه از نوع، تحقيقاين  گيري درروش نمونه
لـوم عتحصيلی اقتصاد، مـديريت،  تةرش پنجتحصيلی فعال،  شتةر 12ابتدا از بين 

و سپس از بين  ،تخا تصادفی انطور به  شناسیروانشناسی و الم و دينکتربيتی، 

 دهارشناسی ارشـد، کو  ارشناسیکدو سطح  ها دراين رشته هاي موجود درالسک
دويسـت  ها ـالسکافراد ، همة . بدين ترتي شدتصادفی انتخا  طور الس به ک

هـا و ارائـه السکگاه با مراجعه بـه يل دادند. آنكحاضر را تشتحقيق نمونه ـ  ن ر
 تحقيـقايـن در انجـام شـد ايشان خواسته  و مزاياي آن، از دربارة تحقيقتوضيح 

 . شدن ر تحليل 110نامه پرس  ،از بين ايشانکنند؛ ري اكهم

 هاداده يآورروش جمع

ور از قبل بـه طـکه  هايیالسکبه مناور گردآوري اطالعات، محقق با مراجعه به 

 ةنام، پرسـ تحقيقتوضيحات الزم درباره  ئهتصادفی انتخا  شده بودند و با ارا
هـا شد با دقّت و امانت به آنخواسته  از آنها ، وهئرضامندي زناشويی به ايشان ارا

شناختی از قبيـل سـن، مقطـ  تحصـيلی، طـول پاسخ دهند و مشخصات جمعيت
 نـد. ازکندرج آن  بـهمربـوط هاي در جـدول نيزمدت ازدواج و اختالف سنی را 

 پـي محـل از  نامه، آن را درپرس  تكميلبعد از که  ها درخواست شدآزمودنی
 شده قرار دهند. تعيين
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  ابزار پژوهش

 مندي زناشويي )اسالمي(نامه رضاپرسش

هاي مـذهبی بـراي بهبـود با توجه به فااي مذهبی جامعـه و ضـرورت مداخلـه
زناشـويی بـر  منديرضـا رةساخت آزمـونی دربـا برايشرايط خانوادگی، محقق 

ارزيـابی  ،ايـن تسـت تهيـة. هـدف از اقـدام کـرده اسـتاساس معيارهاي دينی 
زناشويی در  طةباري رابهاي قوت و پرزا و شناسايی زمينهلكمش ةالقوهاي بزمينه

توان براي تشخيص نامه میاين پرس باشد. همونين از هاي دينی میحيطه مؤل ه
 افزون براين،ود دارند. خ طةنياز به مشاوره و تقويت رابکه  ردکهايی است اده زوج
 ت به دست آورد.جين را با اين تسمندي زوتوان سطح رضايتمی

 روش ساخت

هاي در ابتدا با بررسی تحقيقات مختلف داخلی و خـارجی دربـارة مؤل ـه محقق
مسـائل  ينـةمتون دينی اعم از قرآن و روايات در زم بررسیمندي زناشويی و رضا

اين زمينه دست يافت. بدين از منار دين در هايی به مؤل ه ،زناشويی و خانوادگی
سـپس بـه و آيات و روايات مربوط گـردآوري  سازي،آزموندر گام اول  ،ترتي 

هاي براي رف  ابهام از مؤل ـه مرحلهاين ها پرداخته شد. از مؤل هيك  توصيف هر
 كدر ناـر گرفتـه شـد. تـدارباشد،  كبراي ديگران قابل درکه  ايگونهبه  مزبور،

شـتاد هگـام بعـدي محقـق بـود. تعـداد  ،ورزبهاي ماز توصيف هاپرس ساختار 

علـوم متخصصـان از  ن ـرآيات تهيه گرديد و به سـه  سؤال از روايات و پرس 
ارائه شـد. از بـين  ،و خانوادگی نيز آگاهی داشتند شناسیروانمسائل از که  دينی

ن ااز ناـر متخصصـکـه  پرس  مطرح شده، پنجاه پرس آيه و روايت و  هشتاد
و  ،از منار دين داشت انتخا علوم دينی بيشترين ارتباط را با مباح  خانوادگی 

مسـائل  زةار بالينی در حـوک قةداراي سابکه  شناسیروانن ابه دو ن ر از متخصص
ن علـوم دينـی و اپس از تأييد نار متخصصـ ،ارائه شد. در نهايت ،خانواده بودند
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درك  احتمـاالًکـه  ، آزمون در سطح محدودي اجرا گرديد تا موارديشناسیروان

 د.شو بررسیمبهم بود، مجدد  آنها براي آزمودنی

 آزمون يهامؤلفه

پنج پرسـ  ها از مؤل هيك  سهم هرکه  پنجاه پرس  داردمؤل ه و ده اين آزمون 
 زير است: شرح به

هـاي ل ـه بـه رفتارؤايـن م :(15و  5، 3، 2، 1 هايپرسـ ) 124المـیکارتباط . 1

د. رعايت ع ت و شواز منار دينی مربوط میيكديگر  همسران در تعامل با المیک

از ، المـیکالم و پرهيز از آزار رسـاندن توسـط زبـان و ابـراز محبـت کاد  در 

سـالم  المیک ةدهنده وجود رابطمقياس است. نمرة باال نشاناين خردههاي ويژگی

 بين زوجين است.

ل ه ميزان توجه همسـران مؤاين  :(10تا  6 هايپرس هاي مذهبی )پايبندي. 2
نمرة بـاال  .سنجدل و رعايت حريم خداوند را در زندگی زناشويی میبه مبدأ متعا

بودن مـذه   كشان و مالوشايف ، نشانگر تعهد همسران در اداياين مقياس در
 در زندگی زناشويی است.و پايبندي به آن 

ل ـــه بـــه ؤايـــن م :(4و  14، 13، 12، 11هاي پرســـ ) 125حـــل تعـــارم. 3

به وجود آمدن يا حل تعـارم  دربارةشخص هاي احساسات، اعتقادات و نگرش

وجـود توافـق و هـراس در  ةدهندنشـان ،اين مقياس شود. نمرة باال درمربوط می

 باشد.هاي معقول میزندگی زناشويی و شرفيت حل تعارم از راه

اداره امـور مـالی  ةل ه به نحومؤاين  :(20تا  16 هايپرس ) 126مديريت مالی. 4

نوع مديريت مـالی منـزل مربـوط دربارة هاي همسران زندگی زناشويی و نگرش

نگر مـديريت خـو  امـور مـالی و رضـايت بيا ،اين مقياس باال در ةشود. نمرمی

 اين نوع مديريت است. همسر از
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هـاي هـا و نگرانیل ـه نگرشؤاين م :(25تا  21 هايپرس روابط جنسی ). 5

 نبـودنشـانگر  ،ايـن مقيـاسدرنمرة باال  .سنجدروابط جنسی می دربارةهمسر را 

 اين رابطه است. اين باره و احساس رضايت همسران از ل جدي دركوجود مش

ل ــه ؤايــن م :(34 و 29تــا  26 هايپرســ هــاي اوقــات فراغــت )فعاليت. 6

نـار کهاي اوقات فراغت و گذران آن در فعاليت رةزن و شوهر را دربا هايترجيح

پذيري و توافق انعطاف ةدهندنشان ،اين مقياس باال در ةند. نمرکمی همسر ارزيابی

ايـن  نار هـم بـودن درکس رضايت از هاي فراغت و احسااز زمان  ادهاست رةدربا

 اوقات است.

يـا  ل ـه رضـايتمؤايـن  :(35و  33تـا  30 هايپرسـ مسائل شخصيتی ). 7

 ةنجد. نمـرسـهاي همـديگر میها، ص ات و رفتارهمسران را از ويژگینارضايتی 

 باشد.مسر میهاي شخصيتی هرضايت از ويژگی ةدهندباال نشان

ل ه نگـرش والـدين ؤاين م :(40تا  36 هايپرس پروري )فرزندان و فرزند. 8

پروري همسـر آنان را در نـوع فرزنـد نارضايتیرا نسبت به فرزندان و رضايت يا 

ه رش مثبـت والـدين بـنشـانگر نگـ ،ايـن مقيـاس بـاال در ةند. نمـرکارزيابی می

 پروري همسر است.ت از فرزندآوري و احساس رضايفرزند

اي اي نقـ  زن و  ةل ه، نحوؤاين م :(45تا  41 هايپرس ) نق  زن و مرد. 9

ی را از انجام وشايف توسط طرف مقابـل ارزيـاب آنانشوهر در زندگی و رضايت 
احساس  وليت زن يا شوهري واي اي مسل، بيانگر اين مقياس باال در ةند. نمرکمی

 باشد.اين مورد می طرف مقابل دراز  رضايت

ران را ن  همسـکل ه نگرش و مؤن يا :(50تا  46هاي پرس ارحام ) ةصل. 10

 ةدهنداننشـ ،اسيـن مقيا سنجد. نمرة باال دریل ميوآمد با اقوام و فامرفت دربارة

 آن است. ت ازيگونه روابط و احساس رضانيانگرش مثبت به 
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 اعتبار

ماننـد ثبـات يـا  م ـاهيمی واژهايـن  سازي، اعتبار اسـت.از مسائل مهم در آزمون
پــذيري، همگــونی، حساســيت، دقــت، بينیپــذيري، پي همــاهنگی، اعتماد

ــدراركت ــاز پدي ــذيري و ب ــردمیآوري را دربرپ ــار  127.گي ــرآورد اعتب ــراي ب محقــق ب
درونی )آل ـاي سـازي و ثبـاتنيمهزناشـويی از طريـق دو رضـامندي ةنامپرس 

 .داردبااليی  نسبتاً نامه اعتباردهد پرس ه است. نتايج نشان میکردرونباخ( اقدام ک

 روايي

مـورد ويژگـی وسيله مزبور واقعاً بتواند که  نامه آن استمقصود از روايی پرس 
وايی محقـق از دو روش روايـی محتـ 128.متغير ديگري را نه ،مطالعه را اندازه بگيرد

برآورد روايـی ايـن آزمـون اقـدام يی وابسته به مالك از نوع همزمان، براي و روا
 .دنامه روايی بااليی داردهد پرس ده است. نتايج نشان میکر

 گذاريشيوة نمره

 ةزينـگپنج گزينه مناور شده اسـت.  ،نامهاين پرس هاي پرس از يك  براي هر
بجـز  ؛ات، گـاهی، بـه نـدرت و هرگـزهميشه، اغلـ  اوقـ :ها عبارتند ازپرس 
 .40و  39، 35، 26، 10، 9 هايپرس 
دنی آزمـو ةثر نمرکاست. حدا 0و  1، 2، 3، 4به صورت ها پرس گذاري نمره

مندي بيشـتر زناشـويی رضـا نةتر، نشااست. نمرة باالدويست نامه اين پرس در 
 گيرد.ار میبرگ جدا در اختيار آزمودنی قريك  نامه به صورتاست. پاسخ

 ل دادهيه و تحليروش تجز

از ضــري  همســانی  ،زناشــويی نامه رضــامنديبــراي اعتباريــابی پرســ 
ــري  دونيمهکدرونی)آل اي ــراون و ض ــپيرمن ب ــراي  اس ــاخ( و ض ــازيرونب  س

 از روش همبســتگی اســپيرمنآن،  ســت آوردن روايــیدبهو بــراي  ،گــاتمن
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از نـوع  كايی وابسته بـه مـال)رو و ضري  همبستگی پيرسون )روايی محتوايی(

 همزمان( است اده شده است.

 هاافتهي

شـناختی جمعيت ئلهاي مربوط به مساو نمودارها و داده ها،در اين بخ  جدول
 شود.می ئهارا

 هارگروهيز كيكپژوهش به تف يهايزان سن آزمودنيم و درصد يفراوان :1جدول

 يگروه هاي سن فراواني درصد فراواني درصد تجمعي

 26ـ22 18 4/16 4/16

70 6/53 59 27-31 

9/90 9/20 23 32-36 

3/97 4/6 7 37-41 

100 7/2 3 42-46 

 جمع 110 100 
 

و درصـد فراوانـی و درصـد فراوانـی تجمعـی  یفراوانـيـك  شـمارةدر جدول 
 گونـهها ارائه شده است. همانها بر اساس ميزان سن به ت كيك زيرگروهآزمودنی

در گــروه  ین فراوانــيشــتريآزمــودنی، ب 110از مجمــوع  ،شــودیمشــاهده مکــه 
 .است( 46ـ42) یدر گروه سن ین فراوانيمترک (، و31ـ27)یسن

 هاي پژوهش از زندگي زناشويي فراواني و درصد ارزيابي كلي آزمودني :2جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني ارزيابي كلي از زندگي زناشويي

 7/2 7/2 3 ارزيابي منفي

 5/24 8/21 24 رزيابي متوسطا

 6/63 1/39 43 ارزيابي مثبت

 100 4/36 40 ارزيابي بسيار مثبت

 - 100 110 كل
 

، فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانـی تجمعـی ارزيـابی شمارة دودر جدول 
گـروه ارائـه شـده  زير چهارشان در از زندگی زناشويیتحقيق  هايکلی آزمودنی
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( از %7/2ن ـر ) 3آزمودنی،  110از مجموع  ،شودمشاهده میکه  گونهاست. همان

ن ــر  43، ارزيــابی متوســط( %8/21ن ــر ) 24زنــدگی زناشــويی ارزيــابی من ــی، 
 ( ارزيابی بسيار مثبت دارند.%4/36ن ر ) 40و( ارزيابی مثبت 1/39%)

، از روش ضـري  نامهدسـت آوردن اعتبـار پرسـ هبراي ب ،ه گ ته شدکچنان

و يـك  هاياست اده شده است. در جدول سازي نيمه و روش دو درونیهمسانی 

می و نامه رضـامندي زناشـويی اسـالهاي پرس ضري  همسانی درونی گويه دو

 شود.نامه رضامندي زناشويی اسالمی مشاهده میهاي پرس آماره
 نامه رضامندي زناشويي اسالميهاي پرسشضريب همساني دروني گويه :3جدول

 هاتعداد گويه هاي استاندارد شدهآلفاي كرونباخ گويه رونباخآلفاي ك

87/0 875/0 50 
 

ضـري  همسـانی درونـی  ،شـودمشـاهده می شمارة سه در جدولکه  گونههمان

  است. 87/0نامه رضامندي زناشويی اسالمی برابر با هاي پرس گويه
 نامه رضامندي زناشويي اسالميهاي پرسشآماره :4جدول

 هاتعداد گويه انحراف استاندارد واريانس نميانگي

3/138 487/256 015/16 50 
 

ور زبـمميانگين پرسشـنامه  ،شودمشاهده می شمارة چهاردر جدول که  گونههمان
 .است 015/16و انحراف استاندارد آن  3/138

هاي  دو همسـانی درونـی گويـه ش ، ضري هاي پنج و همونين در جدول

نامه رسـ پ مـةهـاي دو نيمندي زناشـويی اسـالمی و آمارهرضا ةنامنيمه پرس 

نامه رضـامندي زناشـويی رضامندي زناشويی اسالمی براي بررسی اعتبار پرسـ 

اسـپيرمن بـراون در هاي شـود، ضـري مشـاهده میکه  گونهشود. همانمیديده 

و بـا اسـت اده از ضـري   816/0ها صورت تساوي و عدم تسـاوي تعـداد گويـه

 باشد.می 815/0ازي گاتمنسدونيمه
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 نامه رضامندي زناشويي اسالميهاي  دو نيمه پرسشضريب همساني دروني گويه :5جدول

 816/0 هادر صورت تساوي تعداد گويه ضرايب اسپيرمن براون

 816/0 هادر صورت عدم تساوي تعداد گويه  

 815/0 سازي گاتمنضريب دونيمه
 

 نامه رضامندي زناشويي اسالميهاي دو نيمه پرسشآماره: 6جدول

 هاتعداد گويه انحراف استاندارد واريانس ميانگين  

 25 474/8 81/71 23/70 بخش اول

 25 952/8 141/80 07/68 بخش دوم

 50 015/16 487/256 3/138 هر دو بخش
 

 مه رضـامندي زناشـويی اسـالمی بـه دوناروايی محتوايی، پرسـ  ةبراي محاسب

 او از ايشـان خواسـته شـد ناـر خـود ر ،درمانی ارائـهخانواده نان ر از متخصص

 ،مندي زناشـويی را بسـنجدتواند رضـاتا چه ميزان می هاپرس ه اين كدربارة اين

 ايــی محتــوايی آزمــون بــا اســت اده ازننــد. روکرت بيــان كــدر قالــ  مقيــاس لي

در سـطح کـه  بـه دسـت آمـده اسـت 90/0روش همبستگی اسپيرمن در حدود 

(0001/> pمعن )دار است.ا 

عـادل ماز نوع همزمان نيز با است اده از تسـت  كهمونين روايی وابسته به مال

کـل  ةبه دست آمد. براي بررسی اين نوع روايـی، ضـري  همبسـتگی ميـان نمـر

در  که نامه رضامندي زناشويی انريچ محاسبه شد،کل پرس  ةبا نمرمزبور آزمون 

در  726/0مـاري و ضـري  همبسـتگی هـاي آويژگیهاي ه ت و هشـت جدول

 ارائه شده است. 01/0از کمتر  سطح معناداري
 

 هاي رضامندي زناشويي اسالمي و انريچنامههاي پرسشآماره :7جدول

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين 

 30 329/20 7/156 كل رضامندي زناشويي انريچ ةنمر

 30 152/14 93/135 كل رضامندي زناشويي اسالمي ةنمر
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 هاي كل رضامندي زناشويي اسالمي و انريچهاي همبستگي نمره: ضريب8جدول

 

نمره كل رضامندي 

 زناشويي انريچ

نمره كل رضامندي زناشويي 

 اسالمي

كل رضامندي  ةنمر

 زناشويي انريچ

 )**(726/0 1 همبستگي پيرسون

 0001/0 - سطح معناداري) دو دامنه(

 30 30 تعداد

ندي كل رضام ةنمر

 زناشويي اسالمي

 1 )**(726/0 همبستگي پيرسون

 - 0001/0 سطح معناداري) دو دامنه(

 30 30 تعداد

  معنادار هستند 01/0از كمتر  معناداري در سطحسطوح 

 گيرينتيجه

هاي ل ـهمؤزناشـويی بـر اسـاس  هدف از اين پژوه  ساخت مقياس رضامندي

. بـا اسـتسـنجی آن هـاي روانويژگیشده از مناب  اسالمی و بررسـی استخراج

هاي مذهبی زوجـين، حـل ل ه ارتباط، پايبنديؤده م ،مطالعه و بررسی مناب  دينی

جنسی، مديريت مالی و اقتصادي، ص ات شخصـيتی،  ئلاختالف و تعارم، مسا

ــانواده، رفت ــت خ ــات فراغ ــريح و اوق ــدت  ــاميلیوآم ــد فر ،هاي ف ــد و تولي زن

هاي مـرتبط بـا رضـامندي ل ـهؤم منزلـةهري بـه پروري و نق  زن و شـوفرزند

در ناـر  پرسـ ها پـنج ل همؤاز يك  شف و استخراج شد و براي هرکزناشويی 

 گرفته شد. 

نامه از روش ضـري  همسـانی آوردن اعتبـار پرسـ بـه دسـت  محقق براي
ه در کـچنان اسـت. کردهاست اده  سازينيمهرونباخ( و از روش دوکدرونی )آل اي 

نامه هاي پرسـ ضـري  همسـانی درونـی گويـه ،شـودمشـاهده می سه جدول
در کـه  گونـهباشـد. همونـين همانمی 87/0برابر با رضامندي زناشويی اسالمی 

اسالمی  زناشويی نامه رضامنديسازي براي پرس نتايج روش دونيمه پنج جدول
داد ضراي  اسپيرمن براون در صورت تساوي و عدم تساوي تع ،شودمشاهده می
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باشـد. ايـن نتـايج نشـان . می/815 سازي گاتمن. و ضري  دونيمه /816ها گويه

سـاخته المی بر اساس معيارهاي اسکه  نامه رضامندي زناشويیپرس که  دهدمی
 .داردبااليی  اعتبار نسبتاًشده است، 

 از دو روش روايی محتوايی ه،نامهمونين براي به دست آوردن روايی پرس 
روايـی  سـبة. بـراي محااسـت اده شـداز نـوع همزمـان  كبسته به مـالو روايی وا

ن ابـه دو ن ــر از متخصصــنامه رضـامندي زناشــويی اســالمی محتـوايی، پرســ 
يـن ه اكـو از ايشان خواسـته شـد ناـر خـود را دربـارة اين ،درمانی ارائهخانواده
مقيـاس در قالـ  ، مندي زناشويی را بسـنجدتواند رضاتا چه ميزان میها پرس 

يرمن نند. روايی محتوايی آزمون با است اده از روش همبسـتگی اسـپکرت بيان كلي

دار اسـت. امعنـ p </0001در سـطح کـه  . بـه دسـت آمـده اسـت/90در حدود 
 عـادل بـهاز نوع همزمان نيز با است اده از تست م كوابسته به مال ،همونين روايی

 تگی ميان نمره کـل آزمـونضري  همبس ،دست آمد. براي بررسی اين نوع روايی
که  گونه. هماننامه رضامندي زناشويی انريچ محاسبه شدکل پرس  ةبا نمر مزبور

مه ضري  همبستگی بين اين دو پرسشنا ،شودمشاهده میشمارة هشت در جدول 
کـه  دهـدباشد. ايـن نتـايج نشـان میمی 01/0از کمتر  . در سطح معناداري/726

ساخته شده است.  معيارهاي اسالمی بر اساسکه  نامه رضامندي زناشويیپرس 
  د.بااليی دار روايی نسبتاً

نامه و پرسـ اسالمی زناشويینامه رضامنديمعنادار دو پرس  ةدر تبيين رابط
هاي هـر دو اوالً مؤل ـه ؛ردکـاتی اشـاره كـتوان بـه نمی ،رضايت زناشويی انريچ

به هم خواهد  كنزدي هاپرس اي محتو ،ديگرند و به تب  آنكنامه مشابه يپرس 
و بر اساس آيـات  داردساخته مبناي دينی نامة محققپرس که  با اين ت اوت ؛بود

در اين که  -نامه انريچ سؤالی پرس  47ثانياً در فرم  ؛و روايات ساخته شده است
آن  ،هابا حذف و تغيير بسياري از آيتم است سعی شده - شداست اده ازآن تحقيق 
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فرهنگ جامعه ما بـا فرهنـگ که  . با توجه به اينکنيمفرهنگ جامعه سازگار را با 

 .استنامه قابل توجيه اين دو پرس  ةرابط است، دينی درآميخته
و قوت زنـدگی زناشـويی  عفضتوان در شناسايی نقاط از نتايج اين پژوه  می

اد. د ئـهاهاي درمـانی اربرنامـهآنهـا، زوجين بهره برد و براي پربارسـازي روابـط 
 رد.ک از مبانی ناري اين تحقيق است اده ،هاي ازدواجتوان در مشاورههمونين می

بــا  ،علــوم انســانی در حــوزه هــاي ديگــرپژوه  ةايــن پــژوه  ماننــد همــ
پژوهـان ه  حاضـر، دان آماري پـژو معةهايی مواجه بوده است؛ جامحدوديت

هاي خاصـی شاخصهه ک بودند سرهقدسآموزشی و پژوهشی امام خمينی سسةمؤ
تعميم  ي،رواز اين دارند.انسانی هاي علومبودن و تحصيل در رشتههموون مذهبی

پژوهان ساير مراکز آموزشـی و پژوهشـی بـا احتيـاط انجـام گيـرد. نتايج آن به دان 
د، و روايی بـااليی دار ناشويی اسالمی با اينكه اعتبارنامة رضامندي زهمونين پرس 

هاي ايـن پـژوه  ی از محدوديتكي منزلةتواند به م هنجاريابی میعددليل هاما ب
د انجـام گرفتـه پژوهان مـراين پژوه  فقط در مورد دان مطرح شود. همونين 

گيري بهتـر، تيجـهنتايج آن را به زنان تعمـيم داد. بـراي نتوان است؛ بنابراين، نمی
رد. همونـين کـا توان اين پژوه  را در مورد زن و شـوهر بـا همـديگر اجـرمی

فـزاي  ا نيـز جدايی قرار دارند و نةدر آستاکه  افرادي رةاجراي اين پژوه  دربا
 د.حاصل کننتايج  رةبخشی بيشتري را درباتواند اطمينانمی ،حجم نمونه

 اسالميندي زناشويي رضامنامه پرسش هايپرسش

نيم همديگر را كمي مسرم سعينم.من و هكالمي به همسرم ابراز كنم محبتم را به صورت كمي سعي
 با نامها و القاب خوب صدا بزنيم.

 گيرد.همسرم خوبيهاي مرا ناديده مي
 ند.كهمسرم حقوق مرا رعايت مي

 اندازد.مي رده و داد و بيداد راهكهمسرم هنگام صحبت صدايش را بلند 
 به ياد خدا هستم.كه كمتر  ندكمي مسائل زندگي آنقدر مرا سرگرم

 خدا پسندانه نيست باز دارم .كه  اريكخانواده ام را از هر كه  دانممي موظيفه خود
 گيرم.مي ام از رعايت وظايف ديني فاصلهبه خاطر خانواده

ا رهمسرم نگاههاي خود  .مسرم به خاطر اعتقادات مذهبي استتوجه و اداي وظايف من نسبت به ه
 .كندنترل كنمي تواند 
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 .، مراجعه به بزرگان خانواده است ي از راههاي حل اختالف ماكي

 گيريم.ك ميمكلمان از مشاوره كبراي حل مش
 كند.مي همسرم با زور حرفش را تحميل

 .گيرممي دهد را ناديدهمي مرا رنجكه  براي پيشگيري از بروز اختالف خيلي  از مسائلي
 ت من دارد.يدر اذ يهمسرم با زبان و گفتارش سع

 ي منزل به عهده مرد خانواده است در خانواده ما مديريت مال
 زندگي با نشاطي داشته باشيم .كه  قناعت درمسائل اقتصادي باعث شده

 گرانيند و نه خرج دكيش را خرج خانواده ميهاهمسرم پول

 ند .كمي ي مالي ) بيش از توانم ( را بر من تحميلهاهمسرم خواسته

 نيم .كمي بخشي از دريافتي هايمان را پس انداز
 نم.كمي خودم را براي همسرم آراسته

 اندازد.مي ي را به تعويقكهمسرم با بهانه گيري هاي مختلف نزدي
 نيم از روابط زناشويي خود لذت ببريم و همواره آن را لذت بخش نگه داريم .كمي تالش

 ر خواسته هاي خودش است .كي ، بيشتر به فكهمسرم در نزدي
 . ل دارمكي با همسرم مشكبراي نزدي

 افي لذتكمستلزم گناه نباشد به قدركه  نيم از تفريح و سرگرمي هاييكمي من و همسرم سعي
 ببريم.

 گذراند .مي ي را با منكهمسرم وقت اند
 باشد.يهمسرم به سرگرميهاي مختص به جنسيت خود مشغول م

 دهم.مي بودن با همسرم را به هر نوع تفريح و سرگرمي ترجيح
 شود.مي ه و دير را ضيهمسرم زود عصباني شد

 ي از داليل صميميت من و همسرم خوش خلقي اوست .كي
 به خواسته هايم در زندگي با همسرم نرسم.كه  بد خلقي من باعث شده

 همسرم خيلي مقتدر است چون اهل گذشت است.
 هاي خانواده ما است.ي از برنامهكمسافرت ي

 انداخته است.همسرم فرد بددلي است و اين زندگيمان را به خطر 
 فرزندانمان ثمره زندگي و باعث طراوت بخشيدن به آن است.

ا مبه ه ك انات و.......( در زندگي ما به خاطر فرزنداني استكبسياري از الطاف خداوند )مثل : ام
 رده است.كعنايت 
 .كند  چگونه بايد رفتارها داند با بچهمي همسرم

 همسرم بين فرزندانمان فرق نمي گذارد.
 ز نحوه تربيت فرزندانمان توسط همسرم رضايت دارم.ا

 بيشتر با خانواده همنشين شوم.كه  سعي من اين است
 نم.كمي كمكارهاي منزل به همسرم كدر 

 غذاي دلخواه خودم را بخورم ) نه غذاي دلخواه خانواده را (كه  برايم مهم است
 .كند  همسرم برايم آرايش نمي

 ند.كمي همسرم مرا بدرقه و استقبال
 ي از برنامه هاي مثبت زندگي ما رفت و آمد با فاميل)خود و همسرم ( است..كي

 .دهدتواند زندگي ما را نجات ميمي رسد رفت وآمد با اقوامبه نظر مي

 نيم.كتوانيم با صله ارحام محبت ديگران را جلب مي به نظر من و همسرم
 ها است.د با فاميل و خانوادهزمينه برخي از دعواها و مشاجرات ما ، رفت و آم

 باشد.يهمسرم اهل رفت وآمد با فاميل م
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