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چکيده
اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه آرامش رواني همسران ،بر اساس منابع اسالمي صورت گرفت .براي جمعآوري
آموزههاي دين اسالالالم ،روش صوصالاليفي مورد اسالالتفاده ارار گرفته اسالالت و براي ارزيابي روايي و اعتبار مقياس ،از روش
پيمايشي استفاده شده است .ابزار استفاده شده در كنار آزمون محقق ساخته ،پرسشنامه حالت -رگه اضطراب اسپيلبرگر
ميبا شد .يافتههاي پژوهش ن شان ميدهد كه صأمين نيازهاي مالي ،ار ضاي نيازهاي جن سي و عاطفي و ايمان منا سب و
متنا سب ،هم سران چهار عامل ا صلي در ايجاد آرامش رواني هم سران ميبا شند .روايي محتواي سازه مذكور صو سط
كارشناسان خبره صأييد شده است .روايي مالک با محاسبه ضريب همبستگي مقياس حاضر با پرسشنامه حالت -رگه
اضطراب اسپيلبرگر در سطح  0/05معنادار ميباشد .روايي سازه ،با محاسبه همبستگي هر يک از خردهآزمونها با نمره
كل و همچنين همبسالالتگي خردهآزمونها با يکديگر در حد مطلوبي ارار دارد .اعتبار آزمون نيز با اجرا بر روي نمونه 108
نفري و محاسبه آلفاي كرونباخ برابر با  ،0/924صأييد شد.
کليدواژهها :آزمون اوليه ،آرامش رواني ،ازدواج ،منابع اسالمي ،آرامش در پرصو ازدواج.
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مقدمه

ازدواج سنتي فطري و الهي ا ست که از ديرباز در ميان افراد ب شر رواج دا شته و عمده شرايع و بي شتر
قوانين ،آن را ترغيب کردهاند (احمدي .)1383 ،در فرهنگ ا سالمي نيز ازدواج پيوندي مقدس ا ست که
موجب گسـتر

فرهنگ ديني ،سـازندگ اخالق  ،بقاى نسـ بشـر ،جلوگيري از انحرافات اجتماعي،

مشـــروع يتبخشـــي به فرزندان و به وجودآورنده مودت ،رحمت و آرامش اســـت (ر.ك :محمدي
ري شهري ،1387 ،ص  .)23-16پيامبر ا سالم فرمود« :هيچ کانوني در ا سالم بر پا ن شده ا ست که نزد
خداوند از کانون ازدواج محبوبتر و عزيزتر باشد» (صدوق1413 ،ق ،ج  ،3ص  ،383ح .)4343
ازدواج موفق و شروع رابطه زنا شويي ،قادر ا ست ب سياري از نيازهاي رواني و ج سمي را در يک
محيط امن بارور سازد و تأثير بسزايي بر سالمت و بهداشت رواني افراد داشته باشد (محبي و همكاران،
 .)1389مهمترين ن يازي که در پرتو ازدواج برآورده و تأمين ميگردد ،ن ياز به آرامش و امن يت خاطر
اســـت .اين نياز فطري چنان قاب توجه اســـت که خداوند در قرآن کريم ،ايجاد آرامش خاطر از طريق
ازدواج را بهعنوان آيات خود براي اه فكر معرفي کرده اســت (محمدي ريشــهري ،1387 ،ص .)23
قرآن ميفرمايد« :از ن شانههاى خداوند اينكه از [نوع] خودتان هم سران براى شما آفريد تا بدانها آرام
گيريد و ميانتان دوست و رحمت نهاد» (روم.)21 :
آرامش رواني به معناي «حالت بدون تنش ،که در آن تعارضــات دروني و احســاســات ناراحت کنندة
اضطراب ،خشم و ترس کم است و حالت آرامش ( سكون) غالب است» ميباشد (کرسيني ،1999 ،ص
 .)826مفهوم «آرامش» در قرآن ،از راه کليدواژههاي مانند اطمينان ،سكينه ،سكن و ديگر مشتقات آن ،امن،
سبات و تعابير گوناگون مانند :ربط قلوب ،نف خوف و حزن و تثبيت فؤاد قاب پيگيرى است .اما به دلي
اينكه مفهوم آرامش ناشي از ازدواج با ماده «سكن» در قرآن آمده است ،معناي اين لغت مورد نظر است.
« سكن» در لغت به معناى ا ستقرار و ثبات در برابر حرکت ا ست (فراهيدي1409 ،ق ،ص  )382و
اين شـــام اســـتقرار و ثبات مادي ،معنوي ،ظاهري و باطني ميشـــود که به آرامش روان آدمي و رفع
نگران  ،اضــطراب و تشــويش از او رهنمون م شــود .گاه از آن به طمأنينه تعبير ميکنند و اگر با «الي»
متعدي شود به معني اطمينان و اعتماد است (ر.ك :مصطفوى ،1368 ،ج  ،5ص .)168-163
احساسامنيت و آرامش در دين اسالم در سطح گسترده مورد توجه قرار گرفته و بخش وسيع از
آموزههاى اين دين به آن اخت صاص يافته و به راهکارهاى روان و رفتارى فراوان  ،براى د ستياب به اين
نياز اصي بشرى پرداخته شده است (کياني.)1386 ،
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با توجه به منابع اســالمي به نظر ميرســد ،آرامش رواني درجات و ســطوح گوناگوني دارد (فقيهي،
 ،1381ص  .)318اولين ســط آرامش در منابع اســالمي ،تأمين نيازهاي اوليه و طبيعي انســان ،همچون
خواب و خوراك ،مكان زندگ و ارضاي نيازهاي جنسي است (معمورى ،1383 ،ص  .)1خواب يكي
از نيازهاي اساسي انسان است که براي حفظ و نگهداري انرژي ،وضعيت ظاهري و رفاه جسمي الزم
ميبا شد ،سبب کاهش ا سترس ،ا ضطراب و ف شارهاي ع صبي مي شود و به شخص در بازيافت مجدد
انرژي براي تمرکز بهتر حواس ،ســـازگاري و لذت بردن از فعاليت هاي روزانه کمک ميکند (ر.ك:
هايس ،2005 ،ص  .)45-4ا شخا صي که اختالل خواب دارند ،نه تنها از خ ستگي ،بلكه از ا شكال در
ترميم سلولي ،نقص در حافظه و يادگيري ،افزايش استرس و اضطراب و کاهش کيفيت زندگي روزمره
نيز رنج ميبرند (رحيمپور و همكاران .)1389 ،خداوند ،شب را آرامشبخش« :هُوَالَّذى جَعَ َ لَكُم اللَّي َ
لِتَ سكُنوا فِيه» (يونس )10 :و پو شش جهت رهاي از تال هاى روز «وجَعَلنا اللَّي َ لِبا ساً و جَعَلنَا النَّها َر
مَعَا شاً» (نبأ10 :و  )11و خواب را مايه آ سودگ و ا ستراحت« :وهُوَ الَّذِى جَعَ َ لَكُمُ اللَّي َ لِبَا ساً و النَّو َم
ُسبَاتاً» (نبأ )9 :قرار داده ا ست .آرامش حا ص از تاريك

شب ،به حالت ويژه نظام ع صب ان سان نيز

ارتباط داشته ،واقعيت علم به شمار م رود (مكارم شيرازي و همكاران ،1370 ،ج  ،8ص .)343
ان سان نياز به مكان منا سبي براي ا ستراحت و آرامش دارد که م سكن منا سب ،اين هدف را تأمين
ميکند .خانه مح آرام گرفتن انســان در زندگي روزمره و تال

و کوشــش اســت .خداوند در قرآن

ميفرمايد« :و خدا براى شما خانههايتان را مايه آرامش قرار داد» (نح .)80 :
همچنين انسان نياز دارد با کسي انس بگيرد و در کنار او تالطمهاي درون خود را آرام کند .خداوند
بدينمنظور ،همسري براي او آفريده است (حدادي ،1387 ،ص  .)14نيز ميان آنها محبت و مودت پديد
ُسـكُم اَزواج ًا
آورد .بدينوسـيله هر يک را آرامشبخش ديگرى قرار داد« :ومِن ءَايتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن اَنف ِ
لِتَسكُنوا اِلَيها و جَعَ َ بَينَكُم مَوَدَّةً و رَحمَةً» (روم)21 :؛ تنهاي براى انسان ،تلخ و آزاردهنده است .داشتن
رابطة صــميمانه و دلبســتگي عاطفي با افراد نزديک زندگي ،يكي از مهمترين نيازهاي بشــري اســت.
دلب ستگي و دا شتن رابطه براي ر شد رواني ،تكوين شخ صيت و سالمت هيجاني ضروري ا ست که بر
سالمت هيجاني ،احساس امنيت و بهداشت روان انسانها تأثير ميگذارد (شاهسياه و همكاران.)1389 ،
در ســـطحي باالتر ايمان ،ذکر ،تالوت قرآن ،دعاي پيغمبر و صـــفات اخالقياي مث قناعت ،زهد،
حسن ظن و حسن خلق ،صبر و شكيبايي ،تقوا ،توک و رضا ،عام آرامش بيان شده است (مجلسي،
1403ق ،ج  ،70ص 111؛ ج  ،71ص 159؛ تميميآ مدي1410 ،ق ،ح 8763؛ مح مدي ريشـــهري،
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 ،1387ح 16411؛ توبه103 :؛ رعد28 :؛ نهجالبالغه ،ح 371؛ ليثي واسطي ،1376 ،ص 1؛ ابنشعبهحراني،
 ،1363ص  .)358همچنين در قرآن ،آرامشي با عنوان سكينه بيان شده است (فت  .)4 :سكينه آرامش و
حالتي الهي و نوع ويژهاي از آرامش است که در مواقعي خاص ،از سوي خداوند تنها بر دلهاي پاك و
جان هاي پرهيزگار فرود ميآيد و همواره موجب تثبيت ايمان مؤمنان و افزايش روح تقوا در ايشـــان
ميشود (طباطبائي ،1375 ،ج  ،9ص .)22
در باالترين سط  ،آرامشي است که از آن به «اطمينان» تعبير مي شود .اين واژه ،از ريشه «طَمَنَ»
به معناى آرامش و اســـتقرار جان پس از نگران و ناراحت اســـت (ابنمنظور1414 ،ق ،ج  ،8ص
 .)204فيروزآبادى ،اطمينان و ســكينه را مالزم يكديگر شــمرده ،در عين حال ،اطمينان را مرتبهاى
باالتر از ســـكينه م داند که هيچگاه از دارندها

جدا نم شـــود (فيروزآبادي1383 ،ق ،ج  ،3ص

 .)517درحال که در آيات ،اطمينان ،به گونههاى مختلف از آرامش توجه شـــده که شـــام دامنه
گستردهترى از سكينه مي شود .اطمينان به جهت استقراري که در آن نهفته است ،مورد توجه است
و حتي حضــرت ابراهيم براي ايجاد آن از خداوند درخواســت ميکند که مســهله رســتاخيز را به
گونهاي به او بنماياند که آرامش مســتقر و مطمهني در دلش پديد آيد .چنانکه چنين درخواســتي از
سوي حواريون نيز مطرح شده ،خداوند به هر دوي آنها پا سخ مثبت داده ا ست .نزول فرشتگان در
جنگ بدر نيز چنين آرامش مســـتقري را دلهاي مؤمنان پديد آورد .همچنين اطمينان نوعي آرامش
اســـت که پيامبران به هنگام تلقي وحي از آن برخوردار ميشـــوند .اينگونه آرامش به پيامبر ،اين
امكان را ميبخشد تا در ارتباط خود با خدا و يا خدا با او دچار شک در هيچ يک از مراح تلقي و
بيان نگردد (معمورى ،1383 ،ص .)1
به اجمال ميتوان گفت :انســان در اثر زندگي روزمره و حوادث دچار خســتگي روحي و جســمي،
تالطم ،اضـطراب ،اسـترس و تنش ميشـود .خداوند براي جبران اين خسـتگيها و برطرف شـدن اين
ا ضطرابها و تنشها ،عواملي براي سكون ،ا ستراحت و آرامش قرار داده ا ست .بع ضي از اين عوام ،
براي تعادل حياتي و زندگي اجتماعي انســان ضــروري هســتند .بعضــي ديگر ،موجب تعالي و تكام
روحي فرد ميشوند (فقيهي ،1381 ،ص .)318
يكي از اين عوام آرامش ،که براي تعادل حياتي ،ارضــاي نياز به پيوند جويي و انس و صــميميت،
ان سان به آن نياز دارد ،ازدواج و اختيار هم سر ا ست ( ساالريفر ،1388 ،ص  .)54ازدواج ،تأمينکنندة
نيازهاي متعدد انساني است که يكي از اين نيازها ،نياز به پيوندجويي است .زن و مردي که با هم ازدواج
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کردهاند ،محرك مثبت براي يكديگر به شــمار ميروند ،هنگام بروز مشــكالت ،همراه و رفيق و حامي
عاطفي يكديگرند (همان) ،به ي كديگر محبت ميورزند و ي كديگر را محرم اســـرار و تكيه گاه خود
ميدانند (بســتان و همكاران ،1388 ،ص  ،)7با پيوند به هم ،ناراحتي ناشــي از عدم اطمينان به آينده را
کاهش ميدهند و در رابطه آنها با يكديگر ،نياز به توجه در ضــمن ســتايش و تمجيد يكديگر برآورده
ميشــود .در پرتو اين پيوند ،به احســاس امنيت رواني و آرامش رســيده ،از تشــويش و اضــطراب دور
خواهند بود (ساالريفر ،1388 ،ص .)54
بر اســـاس آيات و روايات (روم21 :؛ اعراف189 :؛ صـــدوق1413 ،ق ،ج  ،3ص  ،379ح ،)4336
خداوند متعال انسانها را از يک حقيقت و در دو جنس با خصوصيات جسمي و رواني متفاوت آفريده
است (جوادي آملي ،1382 ،ص  .)319به گفته شهيد مطهري:
همين تفاوتهاست كه آنها را بيشتر به يكديگر جذب مىكند ،عاشق و خواهان يكديگر قرار مىدهد .اگر
زن داراى ج سم و جان و خلقوخوى مردانه بود محال بود كه بتواند مرد را به خدمت خود وا دارد و مرد
را شيفته وصال خود نمايد و اگر مرد همان صفات جسمى و روانى زن را مىداشت ممكن نبود زن او را
قهرمان زندگى خود حساب كند (مطهري ،1378 ،ج  ،19ص .)182

در واقع اين دو ،به گونهاي نيازمند به يكديگر آفريده شدهاند که نيازهاي جسمي و عاطفيشان با تعام با
يكديگر تأمين مي شود .با هم کام مي شوند و يک وجود تام را ت شكي ميدهند؛ به همين دلي  ،به هم
گرايش و تماي دارند و وقتي به هم مير سند و نياز شان رفع مي شود ،آرام ميگيرند (طباطبائي،1375 ،
ج  ،16ص .)251
اما آيا صـــرف اينكه يک زن و مرد با هم ازدواج کنند ،به آرامش ميرســـند با توجه به واقعيات
زندگي خانوادگي ،روشن است که منابع اسالمي ،داللت بر اين معنا ندارند ،بلكه در مقام بيان اين مطلب
است که خداوند متعال به صورت اقتضايي تمهيدات الزم را براي رسيدن همسران به خوشنودي عاطفي
در خانواده فراهم کرده اســت .ازاينرو ،تحقق عيني اين هدف در بودن شــرايط و نبودن موانع اســت
(ب ستان ،1390 ،ص  .)29از نظر آيتاهلل م صباح ،منظور آيه از «وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» ،اين ني ست
که خداوند به طور جبرى و تكوين و بدون وجود ا سباب اختيارى ،چنين محبت را در ميان دو هم سر
ايجاد م کند و همين که صـــيغه عقد جارى شـــد ،خود به خود و به صـــورت جبرى ،آن دو ،دلباخته
يكديگر م شــوند .چنانکه گوي کلمات و صــيغه عقد ،افســون اســت که ايجاد محبت م کند ،بلكه
منظور اين ا ست که وقت زن و مرد ،عقد هم سرى ب ستند و قرار گذا شتند يک عمر با هم و در کنار هم
زندگ کنند ،به تدريج ،عواطف خاص ،نســبت به يكديگر در آن دو به وجود م آيد و رشــد ميکند.
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پيدايش اينگونه روابط عاطف  ،در ميان دو هم سر ،هم در تكوين و هم در ت شريع ،مورد نظر پروردگار
متعال ا ست .هدف خداوند اين ا ست که ميان دو هم سر ،مودت و مهر و محبت برقرار با شد و در کنار
هم احساس آرامش کنند (مصباح ،1391 ،ج  ،3ص .)70
بنابراين ،اقت ضاي ايجاد اين آرامش و مودت و رحمت بين هم سران را خداوند به اين رابطه موهبت
ميکند ،ولي ايجاد آن در خارج ،در گرو رفتارهاي مناسب همسران با يكديگر ميباشد.
با برر سي منابع ا سالمي م شخص مي شود ،ا سالم د ستيابي به آرامش مهم را از م سير تأمين نيازهاي
مادي ،رعايت آداب و ارضاي نيازهاي جنسي ،ارضاي نيازهاي عاطفي همسران و مؤمن بودن همسران
دنبال ميکند (بستان ،1390 ،ص .)28
 .1تأمين نيازهاي مادي

يكي از ضروريترين و اساسيترين نيازهاي انسان ،تأمين معا

و برآورده شدن حوايج زي ستي انسان

اســت که در صــورت برآورده نشــدن اين نياز ،بروز مشــكالت جســمي و رواني در افراد و جامعه
اجتنابناپذير ا ست .ميزان خودک شي ،بيماريهاي ج سمي و رواني جوانان با فقر خانوادهها رابطه دارد.
افزايش بيكاري به ميزان يک درصــد ،پذير

افراد در بيمارســتانهاي روانپزشــكي را به اندازه  5تا 6

درصــد افزايش ميدهد (گنجي ،1381 ،ص  .)92ازدواج افزون بر تكام ديني ،به پيشــرفت اقتصــادي
ميانجامد؛ زيرا حس م سهوليت ،پرهيز از ا سرافگري و آيندهنگري براي خود و فرزندان ،پس از ازدواج
رخ ميدهد .وعده خداوند در ســـورة نور و گفتار پيشـــوايان ديني در اين باره نيز به اين معني تأک يد
ميکنند (طبرسي ،1370 ،ص .)196
در ديدگاه اســالم ،يكي از مهمترين وظايف مرد ،تأمين مخارج زندگي اســت .روايات فراواني
داريم که تأمين مخارج زندگي توســط مرد را از حقوق خانواده برميشــمرد .پيامبر خدا از تأمين
خوراك و پوشـــاك ،بهعنوان حق زن بر مرد ياد کرده اســـت (ابنفهد حلي ،1368 ،ص  .)81امام
زينالعابدين در ر سالة الحقوق ،يكي از حقوق زن بر هم سر را نفقه بر شمرده ا ست ( صدوق،
1413ق ،ج  ،2ص  .)621انســان ،موجودي نيازمند اســت و تا نياز

برآورده نشــود ،به آرامش

نخواهد ر سيد .پيامبر خدا در اين باره م فرمايد :به در ست که هرگاه روزىِ ان سان تأمين شود،
نفْس ،آرام م گيرد (کليني1407 ،ق ،ج  ،5ص  .)89امام باقر از قول ســلمان فارسـ  ،نق م کند
که وقت نفْس انسان ،چيزى در زندگ نداشته باشد که بر آن تكيه کند ،با ب قرارى اصرار م کند و
آنگاه که زندگ ا

تأمين شود ،آرام م گيرد (همان).
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 .2ارضاي نيازهاي جنسي زوجين

روابط جنســ يك از با اهميتترين ارکان و تكيهگاههاى روابط زن و شــوهر اســت که در پرتو آن،
صميمت و نزديك ب سيار شديدي مبادله م شود (زيمون ،1379 ،ص  .)190تعاليم ا سالم به اينگونه
آثار روابط جنسـ اشــاره دارد .تعام جســم و روان ،که مبناي براي تن آرميدگ عضــالن محســوب
م شـــود و فرد با آرامش ماهيچه هاى بدن و رفع تنش از آن ،به آرامش روان نائ م گردد (فتحي،
 ،1378ص  ،)158در روابط جنس نيز موجب بروز نشاط در فرد در اثر لذت جسمان و تسكين برخ
دردها و تنشهاي بدن م شود .به اين مو ضوع در کلمات اولياى دين ت صري شده ا ست (مجل سي،
1403ق ،ج  ،100ص  .)291براى رفع اف سردگ و ح صول شادمان و برطرف شدن س ست و عدم
تحريکپذيري نيز روابط جنس مؤثر است (حرعاملي1409 ،ق ،ج  ،14ص  .)37عالوه بر اين ،در دين
اســالم ،رابطه جنسـي در چارچوب حدود الهي عملي مقدس و داراي ثواب شــمرده شــده اســت (حر
عاملي1409 ،ق ،ج  ،20ص  .)108لذت ،نشاط و آرامش که در پرتو اين رفتار براى زن و شوهر پديد
ميآيد ،در سالمت روان آنان و آمادگ ج سمان و رواني شان براى ادارة خانواده نقش ب سيار مهم
دارد (ساالريفر ،1389 ،ص .)57
 .3ارضاي نيازهاي عاطفي

نياز به مهر و محبت و داشــتن شــريک و همراه در زندگي ،از مهمترين انگيزههاي ازدواج اســت .گويا
محبت به هم امري الزم براي زندگي و غمخواري و پذير

هم در تجربههاي زندگي امري ضـــروري

است (بورستين ،1380 ،ص  .)13کششهاي احساسات متعارض و در عين حال قوي ،جواني را چيزي
جز ازدواج ح کننده و آرامشدهنده نيست (رشيدرضا ،1303 ،ج  ،9ص .)518
ازدواج ب ستر منا سب براى تأمين نيازهاى دلب ستگ  ،ايمن و آرامش و حمايت روان زن و شوهر
اســت .تشــابه زن و مرد در جنبههاى جســمان و روان  ،افزون بر مكم بودن ابعاد جســمان و روان
شخصيت آنان ،دو عام مهم در جذب ايشان به هم و ايجاد انس و دلبستگ بين آنان است (ساالريفر،
 ،1388ص  .)54نياز دلبســتگ افراد ،در پرتو ازدواج به بهترين شــك تأمين م شــود؛ زيرا زن و مرد،
محرکي مثبت براى يكديگرند .هنگام بروز مشـــكالت همراه و حام هم هســـت ند؛ با پيوند به هم،
ناراحت ها و نگران ها دربارة آينده را کاهش م دهند .ضـــمن رابطه با هم ،نياز به توجه و ســـتايش و
تمجيد يكديگر را برآورده م سازند (ارون سون ،1383 ،ص  .)248رابطة عاطف زن و شوهر ،زمينهاي
مهم براى احساس ايمن و آرامش آنان است؛ زيرا با تكيه بر هم به امنيت خاطر ويژهاى دست م يابند.
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حمايت روان و مادى زن و شوهر از هم ،در هيچ رابطة انسان اي ،با اين عمق و شدت ديده نم شود.
ميتوان گفت :در ميان ان سانها نزديکترين رابطه عاطفي ميان زن و شوهر برقرار مي شود .همين رابطه
در کاهش نگرانيها ،ا ضطرابها و آ شفتگيها نقش ا سا سي دارد ،بهطوريکه خانواده منبع مهمي براي
تأمين حمايت رواني و عملي در مقاب تنش شناخته شده است (مظاهري و همكاران.)1382 ،
از ادله قرآني و حديثي فراواني که بر اهميت توجه متقاب همســـران به ارضـــاي نيازهاي عاطفي
يكديگر ،به ويژه نياز به توجه ،احترام و محبت تأکيد کردهاند ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که اسالم نقش
بسيار مهمي براي اين عام در تأمين آرامش رواني همسران قائ است (بستان ،1390 ،ص .)29
 .4ايمان يکي از ارکان زندگي زناشويي رضامندانه

در منابع اسالمي ،مرد مؤمن همتاي زن مؤمن و مرد مسلم ،همتاي زن مسلم معرفي شده است و توصيه
شده فردي که ق صد ازدواج دارد ،هم سري را برگزيند که در دا شتن ايمان با او تنا سب دا شته با شد
(حرعاملي1409 ،ق ،ج  ،20ص  .)67از سوي ديگر ،بيان شده ا ست که افراد مؤمن و همعقيده موجب
آرامش يكديگر ميباشند (کليني1407 ،ق ،ج  ،2ص  .)247برايناساس ،تحصي آرامش که از نظر قرآن
اساس و هدف مهم زندگي زناشويي قلمداد مي شود ،تنها در پرتو زندگي همفكران ممكن ميبا شد ،حتي
عشـــق هم نميتواند در بلندمدت دو مخالف در عقيده را در کنار يكديگر ،با آرامش به انتهاي زندگي و
مقصد آن ،راهنمايي کند .تنها راه رسيدن به آرامش ،انتخاب کفو و همفكر است (آيتي ،1384 ،ص .)7
بهطورکلي ،اص مهم در روابط با ديگران« ،همسان » افراد است .لذت دوست هنگام پديد م آيد
که انســان بتواند همانند خود را بيايد و با او رابطه برقرار کند .در غير اين صــورت ،رابطه با هر کســ
نم تواند رضــايتبخش باشــد .آنچه به يک ارتباط ،معنا م دهد و آن را لذتبخش م ســازد ،ارتباط
روحها و جانهاســـت .اين ارتباط ،هنگام به وجود م آيد که روحها ،هم افق و هم فكر باشـــند .امام
صادق در اين باره م فرمايد:
«لِكُلِّ شَيءٍ شَيءٌ يَستَريحُ إلَيهِ ،وإنَّ المُؤمِنَ يَستَريحُ إلى أخيهِ المُؤمِنِ كَما يَستَريحُ الطَّيرُ إلى شَكلِهِ»؛ براى هر
چيزى ،چيز ديگرى است كه آسايش خود را در آن مىجويد و همانا مؤمن ،آسودگى خود را در برادر مؤمن
خود مىيابد ،همانگونه كه پرنده ،آسوودگى خود را در همانند خود مىيابد (مجلسوي1403 ،ق ،ج  ،74ص
سكُنُ الظَّمْآنِ اِلَى الْماءِ الْبارِدِ»؛ به راستى كه مؤمن با برادر مؤمنش
سكُنُ اِلَى الْمُؤْمِنِ كَما يَ ْ
« .)234اِنَّ الْمُؤمِنَ لَيَ ْ
آرامش پيدا مىكند ،چنانكه تشنه ،با آب خنك آرامش مىيابد (كليني1407 ،ق ،ج  ،2ص .)247

بنابراين ،بر ا ساس منابع ا سالمي چهار عام تأمين نيازهاي مالي ،رعايت آداب و ار ضاي نيازهاي جن سي،
ارضاي نيازهاي عاطفي و داشتن ايمان مناسب ،عوام اصلي آرامش رواني در پرتو ازدواج هستند.
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«آزمون» به مجموعه ا ستانداردي از پر سشنامه که براي سنجش برخي از ويژگيهاي يک آزمودني
طرحريزي شده است ،گفته ميشود (کرسيني ،1999 ،ص  .)990نقش اصلي هر آزمون ،مقياس يا تست
روان شناختي ،ا سا ساً اندازهگيري تفاوتهاي فردي پري شانيهاي رواني ،اختاللهاي رفتاري ،و برر سي
نگر

يا ويژگيها و استعدادهاي فردي ميباشد (ساعتچي و همكاران ،1389 ،ص .)17
تاکنون آزمونهاي متعددي براي سنجش سط تنش ،اضطراب و استرس افراد تهيه شده است .براي

نمونه ،کت ( )1957آزمون کوتاهي را که در ت شخيص ا ضطراب ،نقش مكم ت شخيص باليني مراجعان
با شد ،تهيه نمود (همان ،ص  .)82پر سشنامه حالت -رگه ا ضطراب ،تو سط ا سپيلبرگر و همكاران در
ســال 1970تهيه شــد .يكي از ابعاد نُهگانه پرســشنامه ( ،)SCL-90-Rکه توســط دروگانيس و همكاران
( )1976تهيه شده ،ا ضطراب فرد را مي سنجد (خداياريفرد و پرند ،1388 ،ص  .)265پائول کا ستا و
روبرت آر.مک کري ( ،)1985-1992پر سشنامه شخ صيتي پنج عاملي ( )NEOPI-Rرا تهيه کردند که
يكي از زيرعام هاي عام اول آن (رواننژندي) ،اضـــطراب را ميســـنجد .نمرات باال در اين ويژگي،
ب يانگر ترس هاي بيهوده و اضـــطراب فراگير خواهد بود و نمرات پايين ب يانگر حالت آرام و راحت
ميبا شد ( ساعتچي و همكاران ،1389 ،ص  .)87اما تنها يک آزمون يافت شد که براي سنجش سط
آرامش رواني افراد تهيه شـــده اســـت (لي .)2012 ،البته اين آزمون ،آرامش رواني را به صـــورت کلي
ميسنجد و براي سنجش آرامشِ ناشي از ازدواج ،به صورت خاص ساخته نشده است.
در برخي از منابع راههايي مث  ،مديتيشن ،ريلكسيشن ،عزلتگزيني ،خالقيت ،پيوستگي ،ارتباط ،کار
و فعاليت و پذير

براي ر سيدن به آرامش بيان شده ،ولي به آرام شي که در اثر ازدواج ايجاد مي شود،

اشارهاي نشده است (دشن.)2013 ،
البته در سالهاي اخير ،در حوزه مطالعات اسالم و روان شناسي ،پژوهشهاي بسياري درباره مفهوم

«آرامش روان» و عوام ايجاد آن در منابع اسالمي صورت گرفته است .حقپرست ( ،)1375ميرزايياص
( ،)1377سروريان ( ،)1377ح سينيکوه ساري ( )1378و ح سينيزاده ( )1381عوام ا ضطراب ،ف شار
رواني ،آرامش و طمأنينه را در آيات و روايات مورد کنكا

قرار دادهاند .در اين پژوهشها ،به ازدواج

بهعنوان يكي از عوام آرامش رواني ا شاره شده ا ست .آکوچكيان در سال  1378در برر سي اجمالي
اضـــطراب و آرامش در حوزه تفكر ديني ،نتي جه گر فت که نگر

ديني عنايت ويژهاي به عوام

پي شگيريکننده و سپس ارتقادهنده دارد .بدينترتيب ،شرايطي را فراهم ميکند که ا ضطراب و نگراني
مرضي در انسان شك نگيرد .خديويزند در سال  ،1381در پژوهشي بررسي نمود که آيا ديدگاه دانشي
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ما درباره سالمت و آرامش رواني ،با ديدگاه اسالم هماهنگي دارد يا خير ويسکرمي و مؤدب (،)1389
به صورت تطبيقي «آرامش رواني» در روان شنا سي را با «اطمينان قلبي» در قرآن کريم برر سي نمودند.
ها شمي ( )1392نيز در پژوه شي قرآني ،راههاي ر سيدن به آرامش در قرآن را مورد مطالعه قرار داد .اما
در هيچ يک از اين پژوهشها ،آرامش رواني در پرتو ازدواج به صورت مستق مورد مطالعه قرار نگرفته
و آزموني بر ا ساس اين مفهوم تدوين ن شده ا ست .پژوهشهايي هم که در زمينة خانواده و سنجش آن
انجام شده است ،بيشتر به سنجش رضايت زناشويي ،رضامندي خانوادگي و کارآمدي خانواده پرداخته
است .براي نمونه ،تولياتوس و همكاران ،در سال  1990کتابي منتشر کردند که در آن حدود  1000ابزار
معرفي شده است و اکنون در ارزيابي خانواده و رضامندي زناشويي به کار گرفته مي شوند .مقياسهايي
چون «ابزار سنجش خانواده»« ،پرسشنامة رضامندي زناشويي انريچ» و «آزمون سازگاري زناشويي الك
واالس» از اين جملهاند (جديري و جانبزرگي.)1388 ،
بسياري از آزمونهايي که در پژوهشهاي مربوط به خانواده در ايران مورد استفاده قرار گرفته است،
آزمونهايي است که توسط محققان خارج از ايران ساخته شده است .در برخي موارد نيز آزمون پس از
هنجاريابي در جامعة آماري ايراني ،مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست ( صفورايي ،1388 ،ص  .)85البته ،در
مواردي مث صـــفورايي ( ،)1388پرســـشنامه ســـنجش کارآمدي خانواده و جديري ( ،)1388آزمون
رضــامندي زناشــويي را بر اســاس منابع اســالمي تدوين کردهاند ،ولي اين دو نيز به صــورت خاص به
آرامش رواني ناشي از ازدواج نپرداختهاند.
بنابراين ،تا آنجايي که بررسي شد ،پژوهشي به صورت مستق عوام ايجاد آرامش رواني ناشي از
ازدواج را به دســت نياورده و آزموني براي ســنجش آرامش رواني ،ناشــي از ازدواج ،بر اســاس منابع
اسالمي ساخته نشده است.
روش پژوهش

اين پژوهش ،از نوع تحقي قات بن يادي و نظري به حســـاب ميآ يد (دالور ،1380 ،ص  .)48از رو
تحلي محتوا براي بررس ـي ،توص ـيف ،دســتهبندي ،مقايســه ،و تجزيه و تحلي مفاهيم محتواي آشــكار
پيامهاي موجود در متون ديني ،مرتبط با «آرامش رواني ناشـــي از ازدواج» به کار گرفته شـــده اســـت
( شريعتمداري ،1388 ،ص  .)77از سوي ديگر ،ازآنجاکه هدف نهايي اين پژوهش ،ساخت يک آزمون
در زمينه آرامش رواني است ،مستلزم ارزيابي روايي و اعتبار آن به صورت ميداني است .بنابراين ،رو
تحقيق در اين زمينه« ،زمينهيابي» «پيمايشي» خواهد بود (دالور ،1384 ،ص .)175-173
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افزون بر اين ،براي بررســـي روايي و اعتبار ســـازه آرامش رواني در پرتو ازدواج ،از خبرگان علوم
اسالمي استفاده شده و براي تحلي نظرات آنان از شاخصهاي آمار توصيفي و رو

همبستگي استفاده

شده است.
جامعه آماري پژوهش ،حدود  30000نفر از طالب متأه حوزه علميه قم در سال تحصيلي 93-94
بودند .با توجه به اينكه اين تحقيق ،مراح ابتدايي ســـاخت آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج را
پيگيري ميکند ،از اين جامعه تعداد  108نفر به وسيله رو

نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش در اين تحقيق ،آزمون محققســاختهاي اســت که در فرايند تحقيق اعتبار و روايي آن
محاسبه ميشود .عالوه بر اين ،براي محاسبه روايي مالك اين آزمون ،پرسشنامه حالت -رگه اضطراب
اسپيلبرگر به همراه آن اجرا شد.
در مقياس حالت -رگه اضــطراب اســپيلبرگر ،هدف اندازهگيري اضــطراب با شــدتي از کم به زياد
اســت؛ يعني نمرههاي پايين بيانگر احســاس آرامش ،نمرههاي متوســط بيانگر ســطوح متوســط تنش و
نگراني و نمرههاي باال ،انعكا سي از ترس شديد ،نزديک به وح شت و هراس ا ست؛ زيرا نمرات پايين
در اين پر سشنامه بيانگر اح ساس آرامش فرد ا ست ،اين پر سشنامه بهعنوان يک آزمون واگرا در کنار
آزمون محقق ساخته اجرا شد .در د ستورالعم مربوط به حالت ا ضطراب ،از آزمودنيها خوا سته شد،
شدت اح ساس ا ضطراب خود را «همين االن يا در اين لحظه» گزار

کنند .در د ستورالعم مربوط به

رگه اضــطراب ،از آزمودنيها خواســته شــد با توجه به فراواني وقوع احســاســات و عالئم مربوط به
اضطراب ،نشان دهند که «بهطورکلي چه احساسي» دارند (فتحي آشتياني و داستاني ،1388 ،ص .)337
پرســشنامه حالت -رگه اضــطراب ،ابزاري پايا و داراي روايي مطلوب اســت که در جمعيتهاي
مختلف قاب اســتفاده اســت .اســپيلبرگر و همكاران ( ،)1970ضــريب آلفاي کرونباخ مقياسهاي رگه-
حالت را به ترتيب 0/92 ،و  0/90گزار

کردهاند .همچنين ضرايب پايايي مقياس ا ضطراب حالت ،از

 0/16تا  0/62و مقياس اضــطراب رگه از  0/73تا  0/76به دســت آمده اســت .ضــرايب پايايي مقياس
ا ضطراب حالت ،به طور قاب مالحظهاي پايينتر از مقياس ا ضطراب رگه ا ست؛ زيرا انتظار ميرود که
اضــطراب حالت در طول زمان تغيير کند .در مطالعه مهرام ( ،)1372همســاني دروني هر دو مقياس از
طريق آلفاي کرونباخ بر روي يک گروه  600نفري محاســـبه گرديد .ضـــرايب آلفاي کرونباخ ،مقياس
اضــطراب حالت و اضــطراب رگه به ترتيب 0/91 ،و  0/92گزار

شــده اســت .براي مجموع آزمون

ضريب آلفاي کرونباخ  0/94به د ست آمده ا ست (مهرام ،1372 ،ص  .)5در پژوهش مهرابيزادههنرمند
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( )1388نيز براي تعيين پايايي اين پر سشنامه ،از دو رو

آلفاي کرونباخ تن صيف ا ستفاده شد که به

ترتيب ،براي ک پرسشنامه  0/94و  0/87به دست آمد که بيانگر ضرايب مطلوب پرسشنامه ياد شده
است (مهرابيزادههنرمند.)1388 ،
ازآنجاکه هدف در اين تحقيق ،اســتخراج و اســتنباط ديدگاه اســالم دربارة مفهوم آرامش رواني ،در
پرتو ازدواج و عوام ايجاد آن اســت ،با مراجعه به منابع معتبر اســالمي ،آموزههاي مرتبط با اين مفهوم،
گردآوري گرديد .بدينمنظور ابتدا ،مفهوم آرامش در قرآن ،از راه کليدواژههاي مانند اطمينان ،ســـكينه،
سكن و ديگر مشتقات آن ،امن ،سبات و تعابير گوناگون مانند ربط قلوب ،نف خوف و حزن و تثبيت
فؤاد پيگيرى شــد .ســپس ،دو بار قرآن از ابتدا تا انتها مطالعه شــد تا آيات ديگر مرتبط با مفهوم آرامش
حاص از زوجيت بررسي شود .بدينمنظور ،هر آيهاي که مرتبط با همسران ،مسائ خانوادگي و اطمينان
و آرامش قلبي بود ،انتخاب و استخراج گرديد .حدود  33آيه در اين زمينه به دست آمد .پس از بررسي
اين آيات ،هر چند اکثر اين آيات به صــورت غيرمســتقيم ارتباطهايي با بحث داشــتند .در نهايت ،آيات
 187ســورة بقره 189 ،اعراف و  21روم ارتباط مســتقيم با آرامش ناشــي از ازدواج داشــتند که در اين
پژوهش ،مورد ا ستناد قرار گرفتند .همچنين ،به دلي اينكه مفهوم آرامش نا شي از ازدواج با ماده « سكن»
در قرآن آمده ا ست ،آيات قرآن با کليدواژه « سكن» ج ستوجو شد و آياتي که حاوي اين ماده بودند،
استخراج گرديدند.
پس از اينكه آيات مرتبط با آرامش رواني به دست آمد ،تفسير اين آيات در  13تفسير از تفاسير مهم
شيعه و اه سنت مورد بررسي قرار گرفت که اين تفاسير عبارتند از :مجمع البيان ،الميزان ،تفسير نمونه،
األصفى فى تف سيرالقرآن ،تف سير ال صافي ،تف سير جوامع الجامع ،التبيان فى تف سير القرآن ،تف سير ك شاف،

فيظالل القرآن ،الدرالمنثور في تفسووير المأثور ،جامع البيان فى تفسووير القرآن ،روح المعاني في تفسووير
القرآن العظيم و التفسير الوسيط للقرآن الكريم.
در ادامه پژوهش ،درباره مفهوم «ســكون» با مراجعه با نرمافزارهاي روايي و جســتوجو از طريق
کليدواژه «ســكن»« ،انس» و «الف» و مطالعه روايات کتاب تحكيم خانواده تأليف محمدي ري شــهري،
روايات مربوط به اين مفهوم ا ستخراج شد .همچنين ،براي پيدا کردن معني دقيق ماده « سكن» به کتب
لغت مراجعه شد .در نهايت ،براي فهم بهتر اين مفهوم ،به نقطه نظرات شهيد مطهري ،آيتاهلل خامنهاي،
آيتاهلل مصباح و آيتاهلل جوادي آملي بهعنوان اسالمشناس مراجعه شد.
مطابق با مستندات منابع ديني ،عوام و زيرعام هاي زير براي سازه آرامش رواني تدوين شد.
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جدول  .1فهرست عاملها و زيرعاملهاي آرامش رواني در پرتو ازدواج بر اساس آيات و روايات
عامل
ايمان

زير عامل
ايمان همسر
همساني همسران در ايمان
ابراز محبت
خوشاخالقي (نرمخويي ،خوشگفتاري ،خوشرويي)
صبر
احترام متقابل
احسان و نيكي به همسر
سپاسگزاري

ارضاي نيازهاي عاطفي

تغافل
عفو و گذشت
تعامل مثبت با همسر  -خانواده
عفت
غيرتورزى
سازگاري و مداراي همسران
همكاري
شادي و نشاط در خانواده

رعايت آداب و ارضاي نيازهاي جنسي

آراستگي و نظافت همسران
پاسخگويي به نياز جنسي همسر و ارضاي نياز جنسي همسر
قناعت
گشادهدستي (پرهيز از بخل ورزي)

تأمين مالي

تدبير
تأمين مالي
مقايسة در امور مادي

براي سنجش در ستي تنظيم عوام و زيرعام ها و همخواني با م ستندات اين ق سمت ،به همراه گويهها
براي ارزيابي به نُه نفر کار شناس علوم ا سالمي و روان شنا سي ارئه شد ،تا نظر خود را درباره مطابقت
گويهها با مستندات ذکر شده ،در يک مقياس ليكرت چهار درجهاي اعالم نمايند.
يافتههاي پژوهش

ارزيابي کارشناسان براي سنجش روايي صوري -محتوايي اين پرسشنامه ،بر اساس نمره درصدي برابر
 87درصد ميباشد .اين امر نشان ميدهد از نظر کارشناسان دين ،عوام و گويههاي آرامش رواني ناشي
از ازدواج ،در حد «زياد» و «خيلي زياد» با م ستندات تطبيق دارند .ضريب تطابق كندال  0/164با مقدار
مجذور کاي  ،45/24درجة آزادي  ،30در سط معناداري  p<0/05 ،0/045بيانگر توافق مناسب و معنادار
کارشناسان ،در مورد موافقت مؤلفهها و خردهمؤلفهها با مستندات اسالمي است و روايي باالي محتواي
آزمون را ميرساند.
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براي بررسي روايي وابسته به مالك ،از پرسشنامه حالت -رگه اضطراب اسپيلبرگر استفاده شد .با
اجراي همزمان اين آزمون ،با آزمون محقق ساخته ،به بررسي ميزان همبستگي بين دو آزمون اقدام شد.
نتايج نشان از همبستگي معنادار اين دو آزمون در سط  p<0/01برابر با  **-0/347و  **-0/383دارد.
جدول  .2همبستگي آرامش رواني در پرتو ازدواج و عوامل آن با حالت -رگه اضطراب اسپيلبرگر
متغير

1

 .1آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج

1

.2حالت اضطراب اسپيلبرگر

**-0/347

1

3

2

5

4

7

6

 .3رگه اضطراب اسپيلبرگر

**-0/383

**0/812

1

 .4عامل ايمان

**0/625

*-0/205

**-0/328

1

 .5عامل ارضاي نيازهاي عاطفي

**0/968

**-0/310

**-0/333

**0/512

1

 .6عامل تأمين مالي

**0/647

**-0/289

**-0/315

**0/436

**0/525

1

 .7عامل ارضاي نيازهاي جنسي

**0/756

**-0/301

**-0/317

**0/426

**0/655

**0/371

1

** p <0/01

بر اســاس اطالعات جدول  ،2آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج و خردهمؤلفههاي آن با پرســشنامه
حالت و رگه اضطراب اسپيلبرگر همبستگي منفي و معناداري دارند .اين همبستگي بيانگر اين است که
اين آزمون از روايي مالکي قاب قبول برخوردار است .هر چه نمرة آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج
باالتر باشد ،نمره حالت و بخصوص رگه اضطراب پايينتر ميآيد.
در اين پژوهش ،براي بررسي روايي سازه از محاسبه همبستگي عام ها (خردهآزمونها) با يكديگر
و نمره ک آزمون ،استفاده ميگردد.
جدول  .3ضريب همبستگي بين آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج و عوامل آن
1

2

 .1كلآزمون

1

 .2عامل ايمان

**0/625

1

3

4

 .3عامل ارضاي نيازهاي عاطفي

**0/968

**0/512

1

 .4عامل تأمين مالي

**0/647

**0/436

**0/525

1

 .5عامل ارضاي نيازهاي جنسي

**0/756

**0/426

**0/655

**0/371

5

1

**p <0/01

نتايج جدول  ،3بيانگر رابطه قوي عوام با ک آزمون است .همبستگي عوام با يكديگر نسبتاً کم است.
اين امر بيانگر استقالل عوام از يكديگر و روايي مطلوب براي سازه آزمون است .براي سنجش قابليت
اعتبار آزمون ،از رو

همساني دروني استفاده شد .براي برآورد همساني دروني آزمون در اين پژوهش،
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از رو

آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد .اين ضريب ،شاخصي از هماهنگي دروني در بين آيتمها قلمداد

ميشــود که بيانگر ســنجش ميزان تک بعدي بودن نگر ها ،قضــاوتها ،عقايد و ســاير مقوالتي که
اندازهگيري آنها آ سان ني ست ،به کار ميرود .در واقع ،ميخواهيم ببينيم تا چه حد بردا شت پا سخگويان
از سؤاالت يكسان بوده است.
جدول  .4ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج مبتني بر منابع اسالمي
آزمون

ضريب آلفاي كرونباخ

كل آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج ( 31گويه)

0/924

طبق جدول  ،4آلفاي به دســت آمده  0/924محاســبه شــده اســت .حذف گويهها بر ميزان اعتبار آزمون
بياثر بوده يا موجب کاهش ميزان آلفا مي شد .رو

ديگر محا سبه اعتبار اين آزمون ،ا ستفاده از رو

دونيمهسازي اسپيرمنبراون و گاتمن بوده و جدول زير مقادير به دست آمده را نشان ميدهد.
آلفاي كرونباخ

جدول  .5نمرات دونيمهسازي آزمون آرامش رواني در پرتو ازدواج مبتني بر منابع اسالمي
مقدار
نيمه اول
تعداد گويهها
نيمه دوم

16

مقدار

0/866

تعداد گويهها

15

مجموع تعداد گويهها
همبستگي بين دو فرم
ضريب اسپيرمن -براون

0/855

31
0/841

تساوي تعداد گويهها

0/914

عدم تساوي تعداد گويهها

0/914

ضريب دو نيمهسازي گاتمن

0/914

طبق جدول  ،5نتيجه دونيمهســازي اســپيرمن براون براي هر دو نيمه برابر با  0/914اســت .ضــريب
دونيمهســازي گاتمن براي آزمون محقق ســاخته ،برابر با  0/914ارزيابي شــده اســت که بيانگر اعتبار
مناسب آزمون است.
بحث و نتيجهگيري

هدف از اين پژوهش ،ساخت و اعتباريابي پرسشنامة «آرامش رواني در پرتو ازدواج بر منابع اسالمي» بود.
نتايج سنجش روايي محتوا ،مالکي و سازه ن شان داد اين آزمون روايي الزم براي سنجش مهارت آرامش
رواني در پرتو ازدواج  -مطابق با آنچه از ا سالم بردا شت شده  -را دارا ست .به عبارت ديگر ،اين آزمون
براي استنباط نمرة آرامش رواني پاسخدهندهگان ابزاري مفيد ،بامعنا و مناسب به حساب ميآيد.
اعتبار آزمون نيز با رو

همســاني دروني ،يا ضــريب آلفاي کرونباخ و رو

دونيمهســازي مورد

محا سبه قرار گرفت ،نتايج فوق ن شان دادند که پر سشنامه از اعتبار بااليي برخوردار ا ست .به عبارت
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ديگر ،ثبات ،پايايي و قابليت پيشبيني و دقت آزمون مورد تأييد است.
بر ا ساس منابع ا سالمي ،آرامش رواني درجات و سطوح متفاوتي دارد .مقولهاي که در ا سالم مورد
توجه است ،اين است که گاهي آرامش رواني در سطوح باال ،ناآراميهاي سطوح ديگر را جبران ميکند.
اين کامالً قا ب قبول بوده و از نظر علمي مورد پذير

اســـت .اگر آدمي داراي ال يه هاي گوناگون

شخصيت باشد ،ممكن است که در يک سط ناآرامي داشته باشد ،ولي اگر در سط باالتر آرامش بيابد،
آن ناآراميها به آرامش تبدي در واقع به نحوي جبران ميشود (فقيهي.)1381 ،
همچنين م شخص مي شود که ا سالم به نيازهاي طبيعي و پا سخگويي به آنها توجه دارد .براي ايجاد
آرامش رواني ،برخالف آنچه گاهي ادعا ميشـــود ،فقط به تغيير درون توجه نميکند ،بلكه به عوام
بيروني هم نظر دارد .بنابراين ،هم به نيازهاي طبيعي و ســطوح پايين شــخصـيت و هم به عل و عوام
بيروني در تأمين آرامش روحي و رواني توجه شده است (همان).
بهطورکلي ،انســـان در اثر زندگي روزمره و حوادث دچار خســـتگي روحي و جســـمي ،تالطم،
اضطراب ،استرس و تنش مي شود .خداوند براي جبران اين خستگيها و برطرف شدن اين اضطرابها
و تنشها ،عواملي براي سكون ،ا ستراحت و آرامش قرار داده ا ست .بع ضي از اين عوام  ،براي تعادل
حياتي و زندگي اجتماعي ان سان ضروري ه ستند .بع ضي ديگر نيز موجب تعالي و تكام روحي فرد
مي شوند .يكي از عوام آرامش ،که براي تعادل حياتي ،ار ضاي نياز به پيوندجويي و انس و صميميت،
ان سان به آن نياز دارد ،ازدواج و اختيار هم سر ا ست .بر ا ساس منابع ا سالمي ،ر سيدن به آرامش يكي از
مهمترين اهداف ازدواج اســت .اين اهداف ،در پرتو زمينهها ،شــرائط و عوام زير به دســت ميآيد.1 :
تأمين نيازهاي مادي و اقت صادي؛  .2پا سخدهي و ار ضا منا سب و صحي نيازهاي جن سي يكديگر؛ .3
تأمين نيازهاي عاطفي توسط همسران؛  .4دارا بودن سط مناسب و متناسب ايمان (کفويت در ايمان).
از محدوديتهاي اين پژوهش ،عدم امكان بررســـي ويژگيهاي روانســـنجي اين آزمون در نمونه
گستردهتر با جامعه آماري متفاوت براي غناي ويژگيهاي روانسنجي آزمون و سنجش عام هاي آن در
فرايند تحلي عاملي بود.
پيشـــنهاد ميشـــود در تحقي قاتي بعدي ،تحلي عوام آرامش رواني در پرتو ازدواج ،بر اســـاس
رو هاي روانســنجي و آماري صــورت گيرد تا اين آزمون ،براي فرايند تشــخيص ،درمان ،آموز
اجرا هرچه بيشتر تبيين شده و مورد استفاده قرار بگيرد.

و
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