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 ياسالم منابع اساس ازدواج بر پرتو در يروان آرامش هياول آزمون ساخت
 خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة خانواده شناسيروان ارشد كارشناس / يسلمان نعمت  salmannemati@ymail.com 

   m.r.Ahmadi313@Gmail.comخميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة شناسيروانگروه  استاديار / يمحمدرضا احمد
   narooeinosrati@Gmail.comخميني امام پژوهشي و مؤسسة آموزشي شناسيروانگروه  استاديار / ينصرت يئنارو ميرح

 02/04/1394پذيرش:  -07/01/1393دريافت: 

 دهيچک

 يآورجمعاي اسالمي صورت گرفت. بربر اساس منابع ، ه آرامش رواني همسرانيآزمون اول پژوهش با هدف ساختاين 
اس، از روش يو اعتبار مق ييروا يابيارز يمورد اسالالتفاده ارار گرفته اسالالت و برا يفين اسالالالم، روش صوصالاليد يهاآموزه

لبرگر يرگه اضطراب اسپ -نامه حالتاستفاده شده است. ابزار استفاده شده در كنار آزمون محقق ساخته، پرسش يشيمايپ
شد. يافتهيم شان پژوهش هايبا ضايمال يازهاين نيمأكه ص دهدمي ن س يازهاين ي، ار سب و يو ا يعاطف و يجن مان منا

سب صل، متنا سران چهار عامل ا سران م يجاد آرامش روانيدر ا يهم شند. روايييهم سط مذكور سازه محتواي با  صو
سان ست شده صأييد خبره كارشنا سبه ضر ييروا .ا رگه  -نامه حالتحاضر با پرسشاس يمق يب همبستگيمالک با محا

سپ شد. روايمعنادار م 05/0 لبرگر در سطحياضطراب ا سبه همبستگ ييبا ها با نمره آزمونک از خردهيهر  يسازه، با محا
 108نمونه  روي بر اجرا ز باين آزمون ارار دارد. اعتبار يگر در حد مطلوبيکديها با آزمونخرده ين همبسالالتگيكل و همچن

 .شد صأييد ،924/0با  برابر كرونباخ يآلفا محاسبه و ينفر

 .ازدواج پرصو در ، آرامشياسالم منابع ازدواج، ،يروان آرامش ه،ياول آزمون ها:کليدواژه
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 مقدمه

ست ياله و يفطر يسنت ازدواج شر افراد انيم در ربازيد از که ا شته رواج ب  شتريب و عيشرا عمده و دا

سالم فرهنگ در .(1383 ،ياحمد) اندکرده بيترغ را آن ن،يقوان ست مقدس يونديپ ازدواج زين يا  که ا

 ،ياجتماع انحرافات از يريجلوگ بشـر، نسـ  بقاى اخالق ، سـازندگ  ،ينيد فرهنگ گسـتر  موجب

ـــت آرامش و رحمت مودت، وجودآورنده به و فرزندان به يبخشـــتيمشـــروع  يمحمدر.ك: ) اس

سالم امبريپ. (23-16ص  ،1387 ،يشهرير سالم در يکانون چيه»: فرمود ا شده پا بر ا ست ن  نزد که ا
 .(4343 ، ح383 ص ،3 ق، ج1413 صدوق،)« باشد زتريعز و ترمحبوب ازدواج کانون از خداوند

شو رابطه شروع و موفق ازدواج ست قادر، ييزنا س ا سم و يروان يازهاين از ياريب  کي در را يج

 و همكاران، يمحب) باشد داشته افراد يروان بهداشت و سالمت بر ييبسزا ريثأت و سازد بارور امن طيمح

 خاطر تيامن و آرامش به ازين گردد،يم نيتأم و برآورده ازدواج پرتو در که يازين نيترمهم .(1389

 قيطر از خاطر آرامش جاديا م،يکر قرآن در خداوند که اســـت توجه قاب  چنانفطري  ازين نيا. اســـت

. (23، ص 1387 ،يشــهرير يمحمد) اســت کرده يمعرف فكر اه  يبرا خود اتيآ عنوانبه را ازدواج
شانه از»فرمايد: قرآن مي سران  خودتان[ نوع] از اينكه خداوند هاىن  آرام هابدان تا آفريد شما براى هم

 .(21: )روم« نهاد رحمت و دوست  ميانتان و گيريد
 کنندة ناراحت احســاســات و يدرون تعارضــات آن در که تنش، بدون حالت» يبه معنا يروان آرامش
، ص 1999، ينيباشد )کرسيم« است غالب( سكون) آرامش حالت و است کم ترس و خشم اضطراب،

 امن، آن، مشتقات ديگر و سكن سكينه، اطمينان، مانند هاي کليدواژه راه از قرآن، در« آرامش» مفهوم .(826
  يدل به اما. است پيگيرى قاب  فؤاد تثبيت و حزن و خوف نف  قلوب، ربط: مانند گوناگون  تعابير و سبات

 .است نظر مورد لغت نيا يمعنا است، آمده قرآن در «سكن»ماده  با ازدواج از يناش آرامش مفهوم نكهيا
ستقرار معناى به لغت در «سكن» ست حرکت برابر در ثبات و ا  و (382 ص ق،1409 ،يديفراه) ا

 رفع و يآدم روان آرامش به که شـــوديم يباطن و يظاهر ،يمعنو ،يماد ثبات و اســـتقرار شـــام  نيا

ــودم  رهنمون او از تشــويش و اضــطراب نگران ،   «يال» با اگر و کننديم ريتعب نهينأطم به آن از گاه. ش

 .(168-163 ص ،5ج  ،1368ر.ك: مصطفوى، ) است اعتماد و نانياطم يمعن به شود يمتعد

 از وسيع  بخش و گرفته قرار توجه مورد گسترده سطح  در اسالم دين در آرامش و امنيتاحساس

صاص آن به دين اين هاىآموزه ستياب  براى، فراوان  رفتارى و روان  کارهاىراه به و يافته اخت  اين به د

 .(1386 ،يانيک) است شده پرداخته بشرى اصي  نياز



  43 ن اوليه آرامش رواني در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسالميآموزساخت 

 ،يهيفق) دارد يگوناگون ســطوح و درجات يروان آرامش، رســديم به نظر يمنابع اســالم به توجه با

، همچون انســان يعيطب و هياول يازهاين نيمأت، ياســالم منابع در آرامش ســط  نياول (.318 ص ،1381

 يكي خواب(. 1، ص 1383 معمورى،) است يجنس يازهاين يارضا و زندگ  مكان خوراك، و خواب

ساسي نيازهاي از سان ا  الزم جسمي رفاه و ظاهري وضعيت انرژي، نگهداري و حفظ براي که است ان

شد،يم سترس، کاهش سبب با ضطراب ا شارهاي و ا  مجدد بازيافت در شخص به و شودمي عصبي ف
ـــازگاري حواس، بهتر تمرکز براي انرژي ك: ر.) کندمي کمک روزانه هايفعاليت از بردن لذت و س

صي. (45-4، ص 2005س، يها شخا ستگي، از تنها نه، دارند خواب اختالل که ا شكال از بلكه خ  در ا

 روزمره زندگي کيفيت کاهش و اضطراب و استرس افزايش يادگيري، و حافظه در نقص سلولي، ترميم

 اللَّي َ  لَكُم جَعَ َ هُوَالَّذى»: بخشآرامش را شب خداوند،. (1389پور و همكاران، رحيم) برندمي رنج نيز

سكُنوا شش و (10: )يونس «فِيه لِتَ ساً اللَّي َ جَعَلناو»روز  هاىتال  از رهاي  جهت پو  النَّهارَ  جَعَلنَا و لِبا

شاً سودگ  مايه را خواب و( 11 و10: نبأ) «مَعَا ستراحت و آ ساً اللَّي َ لَكُمُ جَعَ َ الَّذِى هُوَو»: ا  النَّومَ  و لِبَا
ست داده قرار( 9: نبأ) «ُسبَاتاً ص  آرامش. ا صب  نظام ويژه حالت به، شب تاريك  از حا سان ع  نيز ان

 (.343 ص ،8ج  ،1370شيرازي و همكاران،  )مكارم رودم  شمار به علم  واقعيت  داشته، ارتباط

سان سب مكان به ازين ان ستراحت يبرا يمنا سكن که دارد آرامش و ا سب م  نيتأم را، اين هدف منا

ــان گرفتن آرام مح  خانه. کنديم ــش و تال در زندگي روزمره و  انس ــت کوش  قرآن در خداوند. اس

 .(80: )نح « داد قرار آرامش مايه را هايتانخانه شما براى خدا و»: دفرماييم

 خداوند .کند آرام را خود درون يهاتالطم او کنار در و رديبگ انس يکس با دارد ازين انسان نيهمچن
 پديد مودت و محبت آنها مياننيز . (14ص  ،1387 ،يحداد) ده استيآفربراي او  يهمسر، منظورنيدب

كُم مِن لَكُم خَلَقَ أَن ءَايتِهِ مِنو»: داد قرار ديگرى بخشآرامش را يک هر وسـيلهبدين .آورد  اَزواجاً  اَنفُسـِ

 داشتن. است آزاردهنده و تلخ انسان، براى تنهاي  ؛(21: )روم «رَحمَةً و مَوَدَّةً بَينَكُم جَعَ َ و اِلَيها لِتَسكُنوا

ــم ةرابط ــتگ و مانهيص ــر يازهاين نيترمهم از يكي ،يزندگ کينزد افراد با يعاطف يدلبس ــت يبش . اس

ستگ شتن و يدلب ست يضرور يجانيه سالمت و تيشخص نيتكو ،يروان رشد يبرا رابطه دا  برکه  ا

 .(1389 سياه و همكاران،شاه) گذارديم ريثأت هاانسان روان بهداشت و تيامن احساس ،يجانيه سالمت
 زهد، قناعت، مث  ياياخالق صـــفات و غمبريپ يدعا قرآن، تالوت ذکر، مان،يا باالتر يســـطح در

 مجلسي،) است شدهبيان  آرامش عام ، و رضا توک  تقوا، ،ييبايشك و صبر خلق، حسن و ظن حسن

مدي، تميمي؛ 159، ص 71؛ ج 111 ص ،70 ج ،ق1403 مد؛ 8763 حق، 1410آ  ،يشـــهرير يمح
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 و آرامش سكينه. (4: )فت  است شده بيان نهيسك عنوان با يآرامش، قرآن در نيهمچن. (358، ص 1363

 و پاك هايدل بر تنها خداوند يسو از، خاص يمواقع در کهاست  آرامش از ايويژه نوع و الهي حالتي

ـــان در تقوا روح افزايش و منانؤم ايمان تثبيت موجب همواره و آيدمي فرود پرهيزگار هايجان  ايش

 .(22 ، ص9 ، ج1375 ،ي)طباطبائ شودمي
 «طَمَنَ» ريشه واژه، از اين. شوديم ريتعب «نانياطم» به آن که از است يسط ، آرامش نيدر باالتر

ص  ،8ج  ،ق1414منظور، اســـت )ابن ناراحت  و نگران  از پس جان اســـتقرار و آرامش معناى به

ــكينه و اطمينان ،فيروزآبادى. (204 ــمرده، يكديگر مالزم را س  اىمرتبه را اطمينان حال، عين در ش

ـــكينه از باالتر ـــود )فيروزآبادي، نم  جدا ا دارنده از گاههيچ که داندم  س ص  ،3ج  ق،1383ش

ـــده توجه آرامش از مختلف  هاىگونه به آيات، اطمينان، در کهحال در. (517 ـــام  دامنه که ش  ش

 است توجه است، مورد نهفته آن در که استقراري جهت به اطمينان. شودمي سكينه از ترىگسترده
 به را رســتاخيز مســهله که کندمي درخواســت خداوند از آن ايجاد براي ابراهيم حضــرت حتي و

 از درخواســتي چنين کهچنان. آيد پديد دلش در مطمهني و مســتقر آرامش که بنماياندبه او  ايگونه

ست داده مثبت پاسخ آنها دوي هر به شده، خداوند مطرح نيز حواريون سوي  در فرشتگان نزول. ا

 آرامش نوعي اطمينان نيهمچن. آورد پديد مؤمنان هايدل را مســـتقري آرامش چنين نيز بدر جنگ

ـــت ـــوندمي برخوردار آن از وحي تلقي به هنگام پيامبران که اس  پيامبر، اين به آرامش گونهاين. ش

 و تلقي مراح  از يک هيچ در شک دچار او با خدا يا و خدا با خود ارتباط در تا بخشدمي را امكان
 (.1، ص 1383 معمورى،)نگردد  بيان

 ،يجســم و يروح يخســتگ دچار حوادث و روزمره يزندگ اثر در انســان: گفت توانيمه اجمال ب

 نيا شـدن برطرف و هايخسـتگ اين جبران يبرا خداوند. شـوديم تنش و اسـترس اضـطراب، تالطم،

ضطراب ستراحت سكون، يبرا يعوامل ها،تنش و هاا ست داده قرار آرامش و ا ض. ا  عوام ، نيا از يبع

ــان ياجتماع يزندگ و ياتيح تعادل يبرا ــرور انس ــتند يض ــ .هس  تكام  و يتعالموجب  گر،يد يبعض

 .(318 ص ،1381 ،يهيفق) شونديم فرد يروح
 ت،يميصــم و انس و ييجو ونديپ به ازين يارضــا ،ياتيح تعادل يبرا که آرامش، عوام  نيا از يكي

سان سر ارياخت و ازدواج، دارد ازين آن به ان ست هم  ةکنندنيمأت، ازدواج .(54، ص 1388فر، يساالر) ا

 ازدواج هم با که مردي و زن. است پيوندجويي به نياز ازها،ين نيا از يكي که است يانسانمتعدد  يازهاين
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 حامي و رفيق و همراه، مشــكالت بروز هنگام روند،مي شــمار به يكديگر براي مثبت محرك اند،کرده

 خود گاهتكيه و اســـرار محرم را گريكدي و ورزنديم محبت گريكدي به، (همان) يكديگرند عاطفي

ــتان) دانندمي ــي ناراحتي، هم به پيوند با ،(7، ص 1388 ،و همكاران بس  را آينده به اطمينان عدم از ناش

 برآورده يكديگر تمجيد و ســتايش ضــمن در توجه به نياز يكديگر، با آنها رابطه در و دهنديم کاهش

 دور اضــطراب و تشــويش از، رســيده آرامش و رواني احســاس امنيت به پيوند، اين پرتو در .شــودمي
 .(54، ص 1388فر، يساالر) بود خواهند

(، 4336 ح، 379 ص، 3 ج ،ق1413؛ صـــدوق، 189؛ اعراف: 21)روم:  روايات و آيات اســـاس بر

 دهيآفر متفاوت يروان و يجسم اتيخصوص با جنس دو در و قتيحق کي از را هاانسان متعال خداوند

 :يمطهر ديشه گفته به. (319، ص 1382 ،يآمل يجواد) است
 اگر. دهدمى قرار يكديگر خواهان و عاشق كند،مى جذب يكديگر به بيشتر را آنها كه هاستتفاوت همين

سم داراى زن  مرد و وا دارد خود خدمت به را مرد بتواند كه بود محال بود مردانه خوىوخلق و جان و ج

 را او زن نبود ممكن داشتمى را زن روانى و جسمى صفات همان مرد اگر و نمايد خود وصال شيفته را

 .(182، ص 19 ، ج1378 )مطهري، كند حساب خود زندگى قهرمان

 با تعام  با شانيعاطف و يجسم يازهاين که اندشده دهيآفر گريكدي به ازمندين ياگونهه ب دو، نيا واقع در

شك را تام وجود کي و شونديم کام  هم با. شوديم نيمأت گريكدي  هم به،  يدل نيهم به؛ دهنديم  يت

سنديم هم به يوقت و دارند  يتما و شيگرا شانين و ر  ،1375 ،ي)طباطبائ رنديگيم آرام، شوديم رفع از

 .(251ص  ،16ج 
 اتيواقع به توجه با رســـند مي آرامش به کنند، ازدواج هم با مرد و زن يک اينكه صـــرفآيا  اما
 مطلب نيا انيب مقام در بلكه ،ندارند معنا اين بر داللت اسالمي، منابع که است روشن، يخانوادگ يزندگ
 يعاطف يخوشنود به همسران دنيرس يبرا را الزم داتيتمه يياقتضا صورت به متعال خداوند که است
ــت کرده فراهم خانواده در ــرا بودن هدف در نيا ينيع تحقق، رونيااز .اس ــت موانع نبودن و طيش  اس
ستان،) صباح اهللتيآ نظر از. (29ص  ،1390 ب ست اين، «وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ» از هيآ منظور، م  ني
سباب وجود بدون و تكوين  و جبرى طور به خداوند که سر دو ميان در را محبت  چنين اختيارى، ا  هم

 دلباخته دو، آن جبرى، صـــورت به و خود به خود شـــد، جارى عقد صـــيغه که همين و کندم  ايجاد
 بلكه کند،م  محبت ايجاد که اســت افســون  عقد، صــيغه و کلمات گوي  کهچنان .شــوندم  يكديگر
ست اين منظور ستند همسرى عقد مرد، و زن وقت  که ا شتند قرار و ب  هم کنار در و هم با عمر يک گذا
. کنديم رشــد و آيدم  وجود به دو آن در يكديگر به نســبت خاص، عواطف تدريج، به کنند، زندگ 
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سر، دو ميان در عاطف ، روابط گونهاين پيدايش شريع، در هم و تكوين در هم هم  پروردگار نظر مورد ت
ست متعال ست اين خداوند هدف. ا سر، دو ميان که ا شد برقرار محبت و مهر و مودت هم  کنار در و با
 .(70ص  ،3 ، ج1391مصباح، ) کنند آرامش احساس هم

ضاي، نيبنابرا سران بين رحمت و مودت و آرامش اين ايجاد اقت  موهبت رابطه اين به خداوند را هم
 .باشدمي يكديگر با همسران مناسب يرفتارها گرو در، خارج در آن ايجاد ولي، کندمي

سالم منابع يبررس با سالم شود،يم مشخص يا س از را به آرامش مهم يابيدست ا  يازهاين نيمأت ريم
 همسران بودن منؤم و همسران يعاطف يازهاين يارضا ،يجنس يازهاين يارضا و آداب تيرعا ،يماد
 .(28، ص 1390 )بستان، کنديم دنبال

 يماد يازهاين نيمأت .1

 انسان يستيز جيحوا شدن برآورده و معا  نيتأم، انسان يازهاين نيترياساس و نيتريضرور از يكي
ــت ــورت در که اس ــدن برآورده ص ــكالت بروز از،ين نيا نش ــم مش  جامعه و افراد در يروان و يجس
ست ريناپذاجتناب ش زانيم. ا سم يهايماريب ،يخودک . دارد رابطه هاخانواده فقر با نجوانا يروان و يج
ــتانيب در افراد ر يپذ درصــد، کي زانيم به يكاريب شيافزا ــكروان يهامارس  6 تا 5 اندازه به را يپزش

 ياقتصــاد شــرفتيپ به ،ينيد تكام  بر افزون ازدواج .(92ص  ،1381، يگنج) دهديم شيافزا درصــد
سهول حس رايز؛ انجامديم سرافگر از زيپره ت،يم  ازدواج از پس فرزندان، و خود يبرا ينگرندهيآ و يا

 ديتأک يمعن نيا به زين باره نيا در ينيد انيشـــوايپ گفتار و نور ةســـور در خداوند وعده. دهديم رخ
 .(196 ص ،1370 ،يطبرس) کننديم

ــالم، دگاهيد در ــت يزندگ مخارج نيتأم مرد، فيوظا نيترمهم از يكي اس  يفراوان اتيروا. اس
ــط يزندگ مخارج نيتأم که ميدار ــمرديبرم خانواده حقوق از را مرد توس  نيتأم از خدا امبريپ. ش

ـــاك، و خوراك ـــت )ابن کرده ادي مرد بر زن حق عنوانبه پوش  (. امام81، ص 1368 ،يفهد حلاس
سالة در نيالعابدنيز سر بر زن حقوق از يكي ،الحقوق ر صدوق،  شمردهبر نفقه را هم ست ) ا

 آرامش به نشــود، برآورده از ين تا و اســت ازمندين يموجود انســان،. (621ص  ،2ق، ج 1413
س نخواهد ست  به: ديفرمام  باره نيا در خدا امبريپ. دير سان روزىِ هرگاه که در  شود، نيتأم ان
 کندم  نق  فارســ ، ســلمان قول از باقر امام. (89، ص 5ج  ق،1407، ينيرد )کليگآرام م  نفْس،
 و کندم  اصرار قرارىب  با کند، هيتك آن بر که باشد نداشته زندگ  در زىيچ انسان، نفْس وقت  که
 .رد )همان(يگم  آرام شود، نيتأم ا زندگ  که گاهآن

http://ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=searchby&cf_id=39&value=1368&lang=fa
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 نيزوج يجنس يازهاين ي. ارضا2

 ،آن پرتو در که اســت شــوهر و زن روابط هاىگاهتكيه و ارکان تريناهميت با از يك  جنســ  روابط

سيار نزديك  و صميمت سالم تعاليم. (190 ص ،1379 زيمون،) شودم  مبادله شديدي ب  گونهاين به ا

 محســوب عضــالن  آرميدگ  تن براي مبناي  که ،روان و جســم تعام . دارد اشــاره جنســ  روابط آثار
)فتحي،  گرددم  نائ  روان  آرامش به آن، از تنش رفع و بدن هاىماهيچه آرامش با فرد و شـــودم 

 برخ  تسكين و جسمان  لذت اثر در فرد در نشاط بروز موجب نيز جنس  روابط در ،(158 ص ،1378

ضوع شودم  بدن هايتنش و دردها صري  دين اولياى کلمات در. به اين مو ست شده ت س) ا ، يمجل

سردگ  رفع براى. (291ص  ،100 ج ق،1403 صول و اف ست  شدن برطرف و شادمان  ح  عدم و س

 نيد در ،نيا بر عالوه. (37 ص ،14 ج ق،1409 حرعاملي،) است مؤثر جنس  روابط نيز پذيريتحريک

حر ) اســت شــده شــمرده ثواب يدارا و مقدس يعمل ياله حدود چارچوب در يجنســ رابطه، اســالم
شاط، لذت. (108، ص 20 جق، 1409، يعامل  پديد شوهر و زن براى رفتار اين پرتو در که و آرامش  ن

سمان  آمادگ  آنان و روان  سالمت در، آيدمي سيار نقش خانواده ادارة براى شان رواني و ج  مهم  ب

 .(57، ص 1389فر، ي)ساالر دارد

 يعاطف يازهاين يارضا. 3

ــتن و محبت و مهر به نياز ــريک داش  گويا .اســت ازدواج هايانگيزه ترينمهم از ،زندگي در همراه و ش

 ضـــروري امري زندگي هايتجربه در هم پذير  و غمخواري و زندگي براي الزم امري هم به محبت

 چيزي را جواني ،قوي حال عين در و متعارض احساسات هايکشش. (13 ص ،1380 بورستين،) است

 .(518ص  ،9ج  ،1303درضا، ي)رش نيست دهندهآرامش و کنندهح  ازدواج جز

ستر ازدواج سب  ب ستگ ، نيازهاى تأمين براى منا  شوهر و زن روان  حمايت و آرامش و ايمن  دلب

 روان  و جســمان  ابعاد بودن مكم  بر افزون روان ، و جســمان  هاىجنبه در مرد و زن تشــابه. اســت
فر، يساالر) است آنان بين دلبستگ  و انس ايجاد و هم به ايشان جذب در مهم عام  دو آنان، شخصيت

ــتگ  نياز(. 54، ص 1388 ــك  بهترين به ازدواج پرتو در، افراد دلبس ــود؛م  تأمين ش  مرد، و زن زيرا ش

 هم، به پيوند با ند؛هســـت هم حام  و همراه مشـــكالت بروز هنگام .يكديگرند براى مثبت محرکي

 و ســـتايش و توجه به نياز هم، با رابطه ضـــمن. دهندم  کاهش را آينده دربارة هانگران  و هاناراحت 

سون،  سازندم  برآورده را يكديگر تمجيد  ايزمينه شوهر، و زن عاطف  رابطة. (248 ص ،1383)ارون

. يابندم  دست اىويژه خاطر امنيت به هم بر تكيه با زيرا است؛ آنان آرامش و ايمن  احساس براى مهم
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. شودنم  ديده شدت و عمق اين با اي،انسان  رابطة هيچ در هم، از شوهر و زن مادى و روان  حمايت

سان ميان در: گفت توانمي  رابطه همين .شودمي برقرار شوهر و زن ميان عاطفي رابطه تريننزديک هاان

ضطرابنگراني کاهش در شفتگي و هاها، ا سي نقش هاآ سا  براي مهمي منبع خانواده کهطوريبه دارد، ا

 .(1382 )مظاهري و همكاران، است شده شناخته تنش مقاب  در عملي و رواني حمايت مينأت

 يعاطف يازهاين يارضـــا به همســـران متقاب  توجه تياهم بر که يفراوان يثيحد و يقرآن ادله از
 نقش اسالم که ديرس جهينت نيا به توانيم، اندکرده ديکأت محبت و احترام توجه، به ازين ژهيو به، گريكدي

 .(29ص  ،1390بستان، ) است قائ  همسران يروان آرامش نيمأت در عام  نيا يبرا يمهم اريبس

 رضامندانه ييزناشو يزندگ ارکان از يکي مانيا .4

 هيتوص و است شده يمعرف مسلم زن يهمتا، مسلم مرد و منؤم زن يهمتا منؤم مرد، ياسالم منابع در

صد که يفرد شده سر، دارد ازدواج ق شتن در که نديبرگز را يهم سب او با مانيا دا شته تنا شد دا  با
 موجب دهيعقهم و منؤم افراد که است شده انيب، گريد يسو از .(67ص  ،20ق، ج 1409 حرعاملي،)

 قرآن نظر از که آرامش  ياساس، تحصنيبرا. (247 ص ،2 ق، ج1407 ،ينيکل) باشنديم گريكدي آرامش

ساس  يحت باشد،يم ممكن همفكران يزندگ پرتو در شود، تنهايم قلمداد ييزناشو يزندگ مهم هدف و ا

 و يزندگ يانتها به آرامش گر، بايكدي کنار در را دهيعق در مخالف دو بلندمدت در تواندينم هم عشـــق

 .(7، ص 1384 ،يتياست )آ فكرهم و کفو انتخاب آرامش، به دنيرس راه تنها. کند ييراهنما آن، مقصد
 آيدم پديد  هنگام  دوست  لذت. است افراد «همسان » ديگران، با روابط در مهم اص ، يورکلطهب
ــان که ــورت، اين غير در. کند برقرار رابطه او با و بيايد را خود همانند بتواند انس ــ  هر با رابطه ص  کس
ــايت تواندنم  ــد بخشرض ــازد،م  بخشلذت را آن و دهدم  معنا ارتباط، يک به آنچه .باش  ارتباط س
 امام. باشـــند فكر هم و افق هم ها،روح که آيدم  وجود به هنگام  ارتباط، اين .هاســـتجان و هاروح
 :فرمايدم  باره اين در صادق

ستَريحُ َشيءٌ َشيءٍ لِكُلِّ» ستَريحُ المُؤمِنَ وإنَّ إلَيهِ، يَ ستَريحُ كَما المُؤمِنِ أخيهِ إلى يَ  هر ؛ براى«َشكلِهِ إلى الطَّيرُ يَ
 مؤمن برادر در را خود آسودگى مؤمن، همانا و جويدمى آن در را خود آسايش كه است ديگرى چيز چيزى،

، ص 74 ق، ج1403 ،ييابد )مجلسومى خود همانند در را خود آسوودگى پرنده، كه گونههمان يابد،مى خود
 مؤمنش برادر با مؤمن كه راستى به ؛«الْبارِدِ الْماءِ اِلَى الظَّمْآنِ يَْسكُنُ كَما الْمُؤْمِنِ اِلَى لَيَْسكُنُ الْمُؤمِنَ اِنَّ». (234

 .(247 ص ،2 ق، ج1407 ،ينييابد )كلمى آرامش خنك آب با تشنه، كهچنان كند،مى پيدا آرامش

ساس بنابراين، بر سالمي منابع ا ضاي و آداب رعايت مالي، نيازهاي تأمين عام  چهار ا سي، نيازهاي ار  جن

 .هستند ازدواج پرتو در رواني آرامش اصلي عوام  ،مناسب ايمان داشتن و عاطفي نيازهاي ارضاي
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ستاندارد مجموعه به« آزمون» سش از يا  يآزمودن کي يهايژگيو از يبرخ سنجش يبرا که نامهپر

 تست اي اسيآزمون، مق هر ياصل نقش (.990، ص 1999، ينيکرس) شوديم گفته، است شده يزيرطرح

ساً، يشناختروان سا س و ،يرفتار يهااختالل ،يروان يهايشانيپر يفرد يهاتفاوت يريگاندازه ا  يبرر

 (.17ص  ،1389و همكاران،  يساعتچ) باشديم يفرد ياستعدادها و هايژگيو اي نگر 

 يبرا .است شده هيته افراد استرس و تنش، اضطراب سط  سنجش يبرا يمتعدد يهاآزمونکنون تا
شخ در کهرا  يکوتاه آزمون (1957) کت ، نمونه ضطراب، صيت شخ مكم  نقش ا  مراجعان ينيبال صيت

شد سش(. 82 ص ،همان) نمود هيته، با ضطراب رگه -حالت نامهپر سط، ا سپ تو  درهمكاران  و لبرگريا

همكاران  و سيدروگان توســط که، (SCL-90-R) نامهپرســش گانههنُ ابعاد از يكي .شــد هيته 1970ســال

ضطراب شده، هيته( 1976) ستا پائول(. 265، ص 1388 فرد و پرند،ياريخدا) سنجديرا م فرد ا  و کا

سش، (1992-1985) يکر مک.آر روبرت ص نامهپر  کردند که هيته را (NEOPI-R) يعامل پنج يتيشخ

، يژگيو نيباال در ا نمرات .ســـنجديم را اضـــطراب، (ينژندروان) آن اول عام  يهارعام يز از يكي
ي هد ريفراگ اضـــطراب و هودهيب يهاترسگر انب ي نييپا نمرات و بود خوا  راحت و آرام حالتگر انب

شديم شد که برايک آزمون ياما تنها  .(87، ص 1389و همكاران،  يساعتچ) با  سط  سنجش يافت 

 يصـــورت کله را ب ين آزمون، آرامش روانيالبته ا .(2012 ،يل) اســـت شـــده هيته افراد يروان آرامش

 صورت خاص ساخته نشده است.ه ب، از ازدواج يناش سنجش آرامشِ يسنجد و برايم

گزيني، خالقيت، پيوستگي، ارتباط، کار هايي مث ، مديتيشن، ريلكسيشن، عزلتراه در برخي از منابع

شده سيدن به آرامش بيان  شي که در اثر ازدواج ايجاد مي، و فعاليت و پذير  براي ر ، شودولي به آرام
 (.2013دشن، ) اي نشده استاشاره

درباره مفهوم  يبسيار يهاشپژوه، يشناسدر حوزه مطالعات اسالم و روان، رياخ يهاالبته در سال

 اص ييرزايم، (1375) پرستحق است. صورت گرفته يجاد آن در منابع اسالميو عوام  ا« آرامش روان»

ساريحسيني(، 1377) انيسرور(، 1377) شار  ( عوام 1381) زادهينيحسو  (1378) کوه ضطراب، ف ا

به ازدواج ، هااند. در اين پژوهشقرار دادهات مورد کنكا  يروا و اتيآ در نه راينأ، آرامش و طميروان

ست.  عنوان يكي از عوام  آرامشهب شده ا شاره  سال  انيكوچآکرواني ا س 1378در   يالماج يدر برر
که ينت، ينيد ركفت وزهح در شامآر و ابطراضـــ فت    اموع هب ياژهيو تيانع ينيد ر گنجه گر

س دهننکيريگشيپ ض هد کنکيم مهارا فر يطيارشتيب، رتنيدب .اردد دهنهادقارت سپو   يانرگو ن ابطرا

 يدگاه دانشيا دينمود که آ يبررس يدر پژوهش، 1381در سال  زنديويخدرد. يگن  كش انساندر  يرضم



50   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

، (1389) مؤدب و کرميويسر  يا خيدارد  ياسالم هماهنگديدگاه ، با يما درباره سالمت و آرامش روان

سيروان در «رواني آرامش» تطبيقي صورته ب سي کريم قرآن در «قلبي اطمينان» بارا  شنا  .نمودند برر

شم ش زي( ن1392) يها س يهاراه، يقرآن يدر پژوه مورد مطالعه قرار داد. اما دن به آرامش در قرآن را ير

صورت مستق  مورد مطالعه قرار نگرفته ه در پرتو ازدواج ب يآرامش روان، اهن پژوهشيک از اي چيدر ه

ساس ا يو آزمون ست.ين مفهوم تدويبر ا شده ا  آن سنجش و خانواده زمينة در که هم هاييپژوهش ن ن
 پرداخته خانواده يکارآمد و خانوادگي رضامندي زناشويي، رضايت سنجش به بيشتر است، شده انجام

 ابزار 1000 حدود آن در که کردند منتشر کتابي 1990 سال رهمكاران، د و تولياتوس نمونه، براي. است

 هاييمقياس. شوندمي گرفته کار به زناشويي رضامندي و خانواده ارزيابي در اکنون و است شده معرفي

 الك زناشويي سازگاري آزمون» و «چيزناشويي انر رضامندي نامةپرسش» ،«خانواده سنجش ابزار» چون

 .(1388 ،بزرگيو جان يريجد) اندجمله اين از« واالس
 است، گرفته قرار استفاده مورد رانيا در خانواده به مربوط هايپژوهش در که هاييآزمون از بسياري

 از پس آزمون نيز موارد برخي در. است شده ساخته ايران از خارج محققان توسط که است هاييآزمون
ستفاده مورد ايراني، آماري جامعة در هنجاريابي  در ،البته(. 85، ص 1388، ييصفورا) است گرفته قرار ا

 آزمون ،(1388) جديري و خانواده کارآمدي ســـنجش نامهپرســـش ،(1388) صـــفورايي مث  يموارد
 به خاص صــورته ب زين دو نيا يول اند،کرده نيتدو اســالمي منابع اســاس بر را زناشــويي رضــامندي
 .اندنپرداخته ازدواج از يناش يروان آرامش
 از يناش يروان آرامش جاديا عوام  مستق  صورته ب يپژوهش ،شد يبررس که ييآنجا تا ،نيبنابرا
ــته ب را ازدواج ــنجش براي يآزمون و اوردهين دس ــ ،يروان آرامش س ــاس منابع  از ازدواج، يناش بر اس

 .است نشده ساخته ياسالم

 پژوهشروش 

ـــاب م يو نظر ياديبن قاتيتحق نوع از ،اين پژوهش از رو   .(48، ص 1380دالور، د )يآيبه حس
آشــكار  يم محتوايمفاه تحلي  و تجزيه و ســه،يمقا بندي،دســته ف،ي، توصــيبررســ يبرا محتوا  يتحل
به کار گرفته شـــده اســـت  «از ازدواج يناشـــ يآرامش روان»مرتبط با ، ينيموجود در متون د يهااميپ
ساخت يا ييازآنجاکه هدف نها ،گريدسوي از  (.77ص  ،1388 شريعتمداري،) ک آزمون ين پژوهش، 

رو  ، نيبنابرا .است يدانيو اعتبار آن به صورت م ييروا يابيمستلزم ارز، است ينه آرامش روانيدر زم
 (.175-173 ، ص1384دالور، خواهد بود )« يشيمايپ« »يابينهيزم»، اين زمينهق در يتحق
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 علوم خبرگان از در پرتو ازدواج، يآرامش روان و اعتبار ســـازه ييروا يبررســـبراي  ن،ياافزون بر 

 استفاده يهمبستگ رو  و يفيتوص آمار يهاشاخص از نآنا نظرات  يتحل يبرا و شده استفاده ياسالم

 .است شده

 93-94 در سال تحصيلي قم هيعلم حوزه ه أمت طالبنفر از  30000، حدود پژوهش يجامعه آمار

ـــاخت آزمون آرامش روان ييمراح  ابتدا، قين تحقينكه ايبا توجه به ا .بودند در پرتو ازدواج را  يس
 در دسترس انتخاب شدند. يريگله رو  نمونهيوسه نفر ب 108ن جامعه تعداد ياز ا، کنديم يريگيپ

آن  ييق اعتبار و روايند تحقياســت که در فرا ياســاختهآزمون محقق، قين تحقيدر اابزار پژوهش 

 اضطراب رگه -حالت نامهن آزمون، پرسشيمالك ا ييمحاسبه روا يبرا، نيشود. عالوه بر ايمحاسبه م

 همراه آن اجرا شد. به اسپيلبرگر

 اديز به کم از يشــدت با اضــطراب يريگاندازه هدف ،لبرگرياســپاضــطراب  رگه -حالت اسيمق در

 و تنش متوســط ســطوح انگريب متوســط يهانمره آرامش، احســاس انگريب نييپا يهانمره يعني؛ اســت
س باال، يهانمره و ينگران شت به کينزد د،يشد ترس از يانعكا ست هراس و وح ن يينمرات پا؛ زيرا ا

سشيدر ا ستينامه بن پر ساس آرامش فرد ا سشيا، انگر اح ک آزمون واگرا در کنار يعنوان هنامه بن پر

شد. در ساخته اجرا  ستورالعم  آزمون محقق  ضطراب، حالت به مربوط د سته هايآزمودن از ا  شد، خوا

ضطراب احساس شدت ستورالعم  در .کنند گزار  «لحظه نيا در اي االن نيهم» را خود ا  به مربوط د

ــطراب رگه ــته هايآزمودن از، اض ــد خواس ــات وقوع يفراوان به توجه با ش ــاس  به مربوط مئعال و احس

 .(337ص  ،1388آشتياني و داستاني،  )فتحي دارند «ياحساس چه يطورکلبه» که دهند نشان اضطراب،
ــش ــطراب رگه -حالت نامهپرس ــت مطلوب ييروا يدارا و ايپا يابزار، اض  يهاتيجمع در که اس

 -رگه يهااسيمق کرونباخ يآلفا بيضــر ،(1970) همكاران و لبرگرياســپ. اســت اســتفاده قاب  مختلف

ضطراب اسيمق ييايپا بيضرا نيهمچن. اندکرده گزار  90/0 و 92/0، بيترت به را حالت  از، حالت ا

 اسيمق ييايپا بيضــرا. اســت آمده دســت به 76/0 تا 73/0 از رگه اضــطراب اسيمق و 62/0 تا 16/0

ضطراب ضطراب اسيمق از ترنييپا يامالحظه قاب  طور به، حالت ا ست رگه ا  که روديم انتظار رايز ؛ا

 از اسيمق دو هر يدرون يهمســان، (1372) مهرام مطالعه در. کند رييتغ زمان طول در حالت اضــطراب
 اسيمق، کرونباخ يآلفا بيضـــرا. ديگرد محاســـبه ينفر 600 گروه کي يرو بر کرونباخ يآلفا قيطر

ــده گزار  92/0 و 91/0، بيترت به رگه اضــطراب و حالت اضــطراب  آزمون مجموع يبرا. اســت ش

ست به 94/0 کرونباخ يآلفا بيضر ست آمده د  دنرمنهزادهيرابهم پژوهش در(. 5ص  ،1372 مهرام،) ا
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سش اين ييايپا نييتع يبرا زين( 1388) ص کرونباخ يآلفا رو  دو از، نامهپر ستفاده فيتن  به که شد ا

 شده ادي نامهپرسش مطلوب بيضرا انگريب که آمد دست به 87/0 و 94/0 نامهپرسش ک  يبرا، بيترت

 .(1388 د،نرمنهزادهيرابهم) است

 در ،يروان آرامش مفهوم ةدربار اســالم ديدگاه اســتنباط و اســتخراج تحقيق، اين در هدف ازآنجاکه

 مفهوم، اين با مرتبط يهاآموزه ،ياســالم معتبر منابع به مراجعه با اســت، آن ايجاد عوام  و ازدواج پرتو
 ســـكينه، اطمينان، مانند هاي کليدواژه راه از قرآن، در آرامش مفهوم ابتدا، منظوريندب. گرديد گردآوري

 تثبيت و حزن و خوف نف  قلوب، ربط مانند گوناگون  تعابير و سبات امن، آن، مشتقات ديگر و سكن

 آرامش مفهوم با مرتبط گريد اتيآ تا شــد مطالعه انتها تا ابتدا از قرآن بار دو، ســپس. شــد گيرىيپ فؤاد

 نانياطم و يخانوادگ مسائ  همسران، با مرتبط که ياهيآ هر، منظورنيدب. شود يبررس تيزوج از حاص 

 يبررس ازپس  .آمد دسته ب نهيزم نيا در هيآ 33 حدود. گرديد استخراجو  انتخاب، بود يقلب آرامش و

 اتيآ، تينها در. داشــتند بحث با ييهاارتباط ميرمســتقيغ صــورته ب اتيآ نيا اکثر چند هر، اتيآ نيا
ــ آرامش با ميمســتق ارتباط روم 21 و اعراف 189 بقره، ةســور 187 ــتند ازدواج از يناش  نيا در که داش

ستناد مورد، پژوهش ش آرامش مفهوم نكهيا  يدل به، همچنين. گرفتند قرار ا   «سكن» ماده با ازدواج از ينا

ست، آمده قرآن در ست «سكن» دواژهيکل با قرآن اتيآ ا ، بودند ماده اين يحاو که آياتي و شد جووج

 .گرديدند استخراج

 مهم ريتفاس از ريتفس 13 در اتيآ نيا ريتفس، آمد دسته ب يروان آرامش با مرتبط اتيآ نكهيا ازپس 

 ،نمونه ريتفس ،زانيالم ،انيالب مجمع که اين تفاسير عبارتند از: گرفت قرار يبررس مورد سنتاه  و عهيش

صاف تفسير ،تفسيرالقرآن فى األصفى  ،كشاف ريتفس ،القرآن تفسير فى التبيان ،الجامع جوامع تفسير ،يال

 تفسووير في المعاني روح ،القرآن تفسووير فى البيان جامع ،المأثور تفسووير في الدرالمنثور ،القرآن ظاللفي
 .الكريم للقرآن الوسيط التفسير و العظيم القرآن

 قيطر از جووجســت و ييروا يافزارهانرم با مراجعه با« ســكون» مفهوم درباره، پژوهش ادامه در

، يشــهر ير يمحمد فيتأل خانواده ميتحك کتاب اتيروا مطالعه و «الف» و «انس» ،«ســكن» دواژهيکل
ستخراج مفهوم اين به مربوط روايات  کتب به «سكن» ماده قيدق يمعن کردن دايپ يبرا، همچنين. شد ا
 ،ياخامنه اهللتيآ ،يمطهر ديشه نظرات نقطه به مفهوم، اين بهتر فهم براي، نهايت در. شد مراجعه لغت
 .شد مراجعه شناساسالم عنوانبه يآمل يجواد اهللتيآ و مصباح اهللتيآ

 ن شد.يتدو يسازه آرامش روان ير برايز يهارعام يعوام  و ز، ينيمطابق با مستندات منابع د
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 اتيات و روايدر پرتو ازدواج بر اساس آ يآرامش روان يهارعامليها و زفهرست عامل. 1 جدول

 ر عامليز عامل

 ايمان
 همسر ايمان

 مانيا در همسران يهمسان

 عاطفي نيازهاي ارضاي

 محبت ابراز
 (ييرو، خوشيگفتار، خوشييخو)نرم ياخالقخوش

 صبر
 متقابل احترام

 همسر به يكين و احسان
 يگزارسپاس

 تغافل
 گذشت و عفو

 خانواده - همسر با مثبت تعامل
 عفت

 ورزىغيرت
 همسران يمدارا و يسازگار

 يهمكار
 خانواده در نشاط و يشاد

 جنسي نيازهاي ارضاي و آداب رعايت
 همسران نظافت و آراستگي

 جنسي همسر نياز همسر و ارضاي ياز جنسيبه ن ييگوپاسخ

 مالي مينأت

 قناعت
 (يورز بخل از زيپره) يدستگشاده

 ريتدب
 مالي مينأت

 يماد امور در سةيمقا

ست ايبر ستندات ا يها و همخوانرعام يم عوام  و زيتنظ يسنجش در سمتيبا م ها هيبه همراه گو، ن ق
سالمنفر  نُهبه  يابيارز يبرا شناس علوم ا سو روان يکار شد، تا نظر خود را درباره مطابقت  يشنا ارئه 
 ند.ياعالم نما ياكرت چهار درجهياس ليک مقيدر ، ها با مستندات ذکر شدههيگو

 پژوهش هاييافته

 برابر يدرصد نمره اساس بر، نامهن پرسشيا ييمحتوا -يصور ييسنجش روا يکارشناسان برا يابيارز
 ناشي رواني آرامش هايگويه و عوام  ن،يد کارشناسان نظر از دهدينشان م. اين امر باشديم درصد 87
ستندات با «اديز يليخ» و «اديز» حد در ازدواج، از با مقدار  164/0 كندالب تطابق يضر. دارند قيتطب م

توافق مناسب و معنادار بيانگر  >05/0p، 045/0 ي، در سط  معنادار30 يآزاد ة، درج24/45 يمجذور کا
 يمحتوا يباال يياست و روا يها با مستندات اسالممؤلفهها و خردهکارشناسان، در مورد موافقت مؤلفه

 رساند.يآزمون را م
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 با. شد استفاده اسپيلبرگر اضطراب رگه -حالت نامهپرسش از مالك، به وابسته روايي بررسي براي

. شد اقدام آزمون دو نيب همبستگي ميزان بررسي به ساخته، محقق آزمون با، آزمون اين همزمان اجراي

 .دارد **-383/0و  **-347/0 با برابر >01/0p سط  در آزمون دو اين معنادار همبستگي از نشان نتايج
 اسپيلبرگر اضطراب رگه -ازدواج و عوامل آن با حالت پرتو در يروان آرامش يهمبستگ .2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 ريمتغ

       1 ازدواج پرتو در يروان آرامش . آزمون1

      1 **-347/0 اضطراب اسپيلبرگر .حالت2

     1 **812/0 **-383/0 اضطراب اسپيلبرگر . رگه3

    1 **-328/0 *-205/0 **625/0 ايمان . عامل4

   1 **512/0 **-333/0 **-310/0 **968/0 عاطفي نيازهاي . عامل ارضاي5

  1 **525/0 **436/0 **-315/0 **-289/0 **647/0 مالي مينأ. عامل ت6

 1 **371/0 **655/0 **426/0 **-317/0 **-301/0 **756/0 جنسي نيازهاي . عامل ارضاي7

** 01/0p < 

 نامهپرســش با آن يهامؤلفهخرده و ازدواج پرتو در يروان آرامش آزمون، 2 جدول اطالعات اســاس بر

 که است نيا انگريب يهمبستگ نيا .دارند يمعنادار و يمنف يهمبستگ اسپيلبرگر اضطراب رگه و حالت

 ازدواج پرتو در يروان آرامش آزمون ةنمر چه هر. است برخوردار قبول قاب  يمالک ييروا از آزمون نيا

 .ديآيم ترنييپا اضطراب رگه خصوصب و حالت نمره، باشد باالتر

 گريكدي با( هاآزمونخرده) هاعام  يهمبستگ محاسبه از سازه ييروا يبررس يبرا، پژوهش نيا در

 .گردديم استفاده آزمون، ک  نمره و
 ازدواج و عوامل آن پرتو در يروان ضريب همبستگي بين آزمون آرامش. 3 جدول

 1 2 3 4 5 

     1 آزمون. كل1

    1 **625/0 ايمان . عامل2

   1 **512/0 **968/0 عاطفي نيازهاي . عامل ارضاي3

  1 **525/0 **436/0 **647/0 مالي مينأعامل ت. 4

 1 **371/0 **655/0 **426/0 **756/0 جنسي نيازهاي . عامل ارضاي5

**01/0p < 

. کم است گر نسبتاًيكديعوام  با  يعوام  با ک  آزمون است. همبستگ يانگر رابطه قويب، 3ج جدول ينتا
براي سنجش قابليت  سازه آزمون است. يمطلوب برا ييگر و روايكدياستقالل عوام  از اين امر بيانگر 

برآورد همساني دروني آزمون در اين پژوهش،  اياعتبار آزمون، از رو  همساني دروني استفاده شد. بر
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 قلمداد هاتميآ نيب در يدرون يهماهنگ از يشاخص، بين ضرياز رو  آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد. ا

ــود که يم ــنجشگر انبيش ــاوت ها،نگر  بودن يبعد کت زانيم س ــا و ديعقا ها،قض  که يمقوالت ريس

سان آنها يريگاندازه شت حد چه تا مينيبب ميخواهيم، واقع در. روديم کار به، ستين آ سخ بردا  انيگوپا

 .است بوده كساني سؤاالت از
 يبر منابع اسالم يازدواج مبتن پرتو در يروان آزمون آرامش يكرونباخ برا يب آلفايضر .4 جدول

 كرونباخ يب آلفايضر آزمون

 924/0 ه(يگو 31ازدواج ) پرتو در يروان كل آزمون آرامش

زان اعتبار آزمون يها بر مهيمحاســبه شــده اســت. حذف گو 924/0به دســت آمده  ي، آلفا4طبق جدول 
سبه اعتبار ايرو  د شد.يزان آلفا ميا موجب کاهش مياثر بوده يب ستفاده از رو  ، آزمونن يگر محا ا

 دهد.يمر به دست آمده را نشان ير مقاديجدول ز و بوده گاتمنو  براونرمنياسپ يسازمهيدون
 ياسالم منابع بر يمبتن ازدواج پرتو در يروان آرامش آزمون يسازمهينمرات دون .5 جدول

 855/0 مقدار نيمه اول آلفاي كرونباخ

 16 هاگويهتعداد 

 866/0 مقدار نيمه دوم

 15 هاگويهتعداد 

 31 هاگويهمجموع تعداد 

 841/0 همبستگي بين دو فرم

 914/0 هاگويهتساوي تعداد  براون -ضريب اسپيرمن

 914/0 هاگويهعدم تساوي تعداد 

 914/0 سازي گاتمنضريب دو نيمه

ب يضــر .اســت 914/0مه برابر با يدو ن هر يبرا براون رمنياســپ يســازمهيجه دونينت، 5طبق جدول 

ــازمهيدون ــاخته يگاتمن برا يس ــت که  يابيارز 914/0برابر با ، آزمون محقق س ــده اس اعتبار بيانگر ش

 مناسب آزمون است.

 گيرينتيجه و بحث

. بود «ياسالم منابع بر ازدواج پرتو در يروان آرامش» نامةپرسش اعتباريابي و پژوهش، ساختاين  از هدف
شان سازه و يمالک محتوا، ييروا سنجش جينتا  آرامش مهارت سنجش يبرا الزم ييروا آزمون نيا داد ن
سالم از آنچه با مطابق - ازدواج پرتو در يروان شت ا ست را - شده بردا  آزمون نيگر، ايد عبارت به. دارا
 .ديآيم حساب به مناسب و بامعنا د،يمف يابزار گاندهندهپاسخ يروان آرامش نمرة استنباط يبرا

ــاني رو  با زين آزمون اعتبار ــر اي، دروني همس ــازمهيدون رو  و کرونباخ يآلفا بيض  مورد يس

سبه شان فوق جينتا، گرفت قرار محا سشکه  دادند ن ست برخوردار بااليي اعتبار از نامهپر  عبارت به. ا
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 .است دييتأ مورد آزمون دقت و ينيبشيپ تيقابل و ييايپا ثبات،، گريد

ساس بر سالم منابع ا سالم در که يامقوله .دارد يمتفاوت سطوح و درجات يروان آرامش ،يا  مورد ا

. کنديم جبران را گريد سطوح يهايناآرام باال، سطوح در يروان آرامش يگاه که است نيا است، توجه

ب  کامالً نيا پذير   يعلم نظر از و بوده قبول قا ـــتمورد   گوناگون يهاهيال يدارا يآدم اگر. اس

 ابد،يب آرامش باالتر سط  در اگر يول باشد، داشته يناآرام سط  کي در که است ممكن باشد، تيشخص
 (.1381 ،يهيفق) شوديم جبران ينحو به واقع در  يتبد آرامش به هايناآرام آن

سالمکه  شوديم مشخص نيهمچن سخ و يعيطب يازهاين به ا  جاديا يبرا .دارد توجه آنها به ييگوپا

 عوام  به بلكه ،کندينم توجه درون رييتغ به فقط شـــود،يم ادعا يگاه آنچه برخالف ،يروان آرامش

 عوام  و عل  به هم و تيشــخصــ نييپا ســطوح و يعيطب يازهاين به هم ن،يبنابرا .دارد نظر هم يرونيب

 (.همان) است شده توجه يروان و يروح آرامش نيتأم در يرونيب

ـــان ،يکلطورهب  تالطم، ،يجســـم و يروح يخســـتگ دچار حوادث و روزمره يزندگ اثر در انس
 هااضطراب نيا شدن برطرف و هايخستگ اين جبران يبرا خداوند. شوديم تنش و استرس اضطراب،

ستراحت سكون، يبرا يعوامل ها،تنش و ست داده قرار آرامش و ا ض. ا  تعادل يبرا عوام ، نيا از يبع

سان ياجتماع يزندگ و ياتيح ستند يضرور ان ض .ه  فرد يروح تكام  و يتعال نيز موجب گريد يبع

ضا ،ياتيح تعادل يبرا که، آرامش عوام  از يكي .شونديم  ت،يميصم و انس و ييوندجويپ به ازين يار

سان ست همسر ارياخت و ازدواج، دارد ازين آن به ان ساس بر .ا سالم منابع ا  از يكي آرامش به دنيرس، يا

. 1: آيدمي دســت به زير عوام  و شــرائط ها،زمينه پرتو در، اهداف اين. اســت ازدواج اهداف نيترمهم
صادي و مادي نيازهاي مينأت سخ. 2 ؛اقت ضا و دهيپا سب ار سي نيازهاي صحي  و منا . 3؛ يكديگر جن

 (.ايمان در کفويت) ايمان متناسب و مناسب سط  بودن دارا. 4؛ همسران توسط عاطفي نيازهاي مينأت

ن آزمون در نمونه يا يســـنجروان يهايژگيو يعدم امكان بررســـ، ن پژوهشيا يهاتياز محدود

آن در  يهاآزمون و سنجش عام  يسنجروان يهايژگيو يغنابراي متفاوت  يتر با جامعه آمارگسترده

 بود. ي  عامليند تحليفرا

ـــاس بر ،ازدواج پرتو در يروان آرامش عوام  تحلي  ،يبعد يقاتيشـــود در تحقيشـــنهاد ميپ  اس
ص، درمان، آموز  و يند تشــخيفرا يبرا، ن آزمونيتا ا رديآماري صــورت گ و ســنجيروان هايرو 

 رد.ين شده و مورد استفاده قرار بگييشتر تبياجرا هرچه ب
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 منابع
 .يو فرهنگ يشرکت انتشارات علم، تهران، يديدجعفر شهي، ترجمة س1380 ،البالغهنهج

 علي.، قم، آلالعقول تحف، 1382، يعل بنحسن ،يحرانشعبهابن

 .يدار الكتاب االسالمروت، يب ،يالداع عدّةق، 1410محمد،  بن احمد ،يحل فهدابن

 .صادر بيروت، دار ،سوم چ ،العرب لسانق، 1414 ،مكرم بنمحمد منظور،ابن

 يپژوهشوو يعلم دوماهنامه، «انيدانشـــجو نيب در ناموفق و موفق يهاازدواج يبررســـ»، 1383، خدابخش ياحمد

 .14-9ص ، 7  ، شاهد دانشگاه

 تهران، رشد. ،شكرکن حسين ترجمة ،اجتماعى شناسىروان، 1383اليوت، ، ارونسون

 .يكزشپ وملع اهگشاند، اصفهان، ينيد ركفت وزهح در شامآر و ابطراض يالماج يررسب، 1376ال، هش، انيكوچآک

،   بهار عرفان و برهان، «رمسلمانيغ و مسلمان يزناشوي تيمشروع در آرامش يتهور»، 1384، دمحمدرضايس، يتيآ

 .26-7، ص 3

 .و دانشگاه حوزه پژوهشگاه ،قم چهارم، چ ،خانواده يشناسو جامعه اسالم، 1388 و همكارن، نيحس ،بستان

 و دانشگاه. حوزه ، قم، پژوهشگاهخانواده در اسالم، 1390ن، يحس ،بستان

 ز.يمرند ، مشهد،يجانتوزنده ترجمة، زناشويي مشكالت درمان هايروش، 1380 ،فيليپ ،بورستين

 .ثيدارالحد، قم، يزندگ از تيرضا هنر، 1384، عباس، دهيپسند

 .ثيدارالحد قم، ،ييزناشو تيرضا، 1391 ،ـــــ 

 .قم، دارالكتب رجائي، يدمهديس قيتحق ،دررالكلم و غررالحكمق، 1410 محمد، بنعبدالوهاب ،يآمديميتم

 و شناسيروان ،«اسالمي زناشويي رضامندي مقياس اعتباريابي و ساخت»، 1388 بزرگي،جان جعفر و مسعود جديري،

 .70-41 ص ،4   دوم، سال ،دين

 .اسراء قم، ،انديشه سرچشمه، 1382 عبداهلل، ،يآمل يجواد

 مل . سرو  تهران،، ديبساز هم با ديبرو، 1387، محمدرضا، يحداد

 .البيتآل قم، مؤسسه ،الشيعة وسائلق، 1409 عامل ، حر

سحاقيس ،يکوهسار ينيحس شار روان، 1378 ،دا ساني، پادر قرآن يآرامش و ف  ارشد علوم قرآني، قم، ينامه کارشنا

 .ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه

 مشاوره مشكالت، روان؛ آرامش و جوان»ات، يروا و اتيآ در آرامش و اضطراب عوامل»، 1381، يعل، زادهينيحس

 و دانشگاه. حوزه قم، پژوهشگاه ،ياسالم دگاهيد از مشاوره شيهما ني، در: سوم«اسالمي نگرش با درمانگري و

ست، ولي، حق س، 1375پر ست يبرر س نامهاني، پاثياحاد و قرآن اتيآ پرتو در نهيطمأن و آرامش به يابيد شنا  يکار
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 اراك. ياسالم آزاد ث، اراك، دانشگاهيحد و قرآن علوم ارشد

 ، تهران، دانشگاه تهران.يشناختروان يگرو آزمون يابيارز، 1388فرد، محمد واکرم پرند، ياريخدا

 .رشد، تهران، ياجتماع و يانسان علوم در پژوهش يعمل و ينظر يمبان، 1380، يعل دالور،

 .رشد تهران، ،يتيترب علوم و يشناسروان در يكاربرد آمار و احتماالت، 1384 ،ـــــ 

سه»، 1389، همكاران و فرزانه، پوررحيم ستانيب شب شيفت نگهبانان ميان در خواب اختالالت شدت مقاي  طب، «مار

 .43-39ص  ،1دوم،    دورة، كار

 .دارالفكر روت،يب ،رالقرآنيتفس يف المنار، 1303 محمد، درضا،يرش

 .همام، تهران، پيرمرادي سعيد ترجمة، خانواده در كليدي هايتئوري و مفاهيم، 1379، فريتس، زيمون

 ش.يرايتهران، و ،يشناختروان يهاآزمون، 1389 ،محمود و همكاران ،يساعتچ

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم، ،يشناسروان و اسالم نگرش در خانواده، 1388 محمدرضا، فر،يساالر

 .هاجرقم،  ،زنان عليه يخانگ خشونت، 1389، ـــــ 

ضا، يحم، انيسرور شو عوامل، 1377در سك و شيت ساني، پاثيحد و قرآن دگاهيد از روان نيت شنا شد ينامه کار  ار

 قم. دانشگاه مدرس تيترب ، قم، مرکزياسالم معارف و اتياله

ضيه، سياهشاه ستگ بر يمبتن يدرمانزوج ريتأث» ،1389، همكاران و مر ضا بر يدلب س تيميصم و تير صول، «يجن  ا

 .496، ص 2   ،رواني بهداشت

 .کوهسار تهران، ،يرفتار علوم در پژوهش و قيتحق، 1388 ،يمهد ،يعتمداريشر

 طه. فرهنگي مؤسسه قم،، زنان حقوق از دفاع شناسيجريان، 1379، ابراهيم، سروستاني شفيعي

 .يچ دوم، قم، اسالم ،يغفار  يتصح ،الفقيهاليحضرهمنق، 1413 ،يعل محمدبن صدوق،

، «نامه ســنجش کارآمدي خانواده از ديدگاه اســالمســاخت و اعتباريابي پرســش»، 1388 ،يمهدمحمد ،يصــفورائ

 .108-85، ص 5،  شناسي و دينروان

 .سيدمحمدباقر موسوي، قم، دارالعلمترجمة  ،الميزان تفسير ترجمه، 1375 ن،يدمحمدحسيس ،يطباطبائ

 .يرض فيقم، شر چهارم، چ ،األخالق مكارم، 1370 ،فض  بنحسن طبرس ،

 .العرب  التراث بيروت، داراحياء ،القرآن تفسير فى التبيانق، 1413 حسن، محمدبن ،يطوس

 بعثت. ،تهران، شناختيروان هايآزمون، 1388، محبوبه داستاني و علي، آشتياني فتحي

 انقالب. تهران، اميد، تراپي ريالكس، 1378، رسول ،فتحي

 قم، چ دوم، هجرت. ،نيالعق، 1409 احمد، بن يخل ،يديفراه

 ني، در: ســوم«اسوالمي نگرش با درمانگري و مشواوره مشوكالت، روان؛ آرامش و جوان»، 1381 ،ينقيعل، يهيفق
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 و دانشگاه. حوزه قم، پژوهشگاه ،ياسالم دگاهيد از مشاوره شيهما

 .االسالم  احياءالتراث قاهره، لجنه ،العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائرق، 1383محمدبن يعقوب،  فيروزآبادي،

 .هياالسالم دارالكتب تهران، ،يآخوند و يغفار  يتصح ،يكاف اصولق، 1407محمدبن يعقوب،  ،ينيکل

 .246-207ص ، 45  ، نقد كتاب، «ديجد ييگراتيمعنو و عرفان در آرامش جايگاه»، 1386 ،محمدحسين، يانيک

 تهران، ساواالن.، يسنجروان، 1381 ،حمزه، يگنج

 .سسه البعثهؤم، تهران، المواعظ و الحكم ونيع، 1387محمد،  بنيعل ،يواسط يثيل

 .لبنان بيروت، دوم، چ ،بحاراالنوارق، 1403 محمدباقر، ،يمجلس

س آموز  ريتأث»، 1389 ،همكاران و امکيس ،يمحب ضا بهبود بر يجن شو تير  ،4  ، سالمت نظام قاتيتحق، «ييزنا

 .697-690ص 

 .مشعر قم، ،ثيحد و قرآن نگاه از خانواده ميتحك، 1387 محمد، ،يشهرير يمحمد

آموزشي و پژوهشي  چ پنجم، قم، مؤسسه، يمحمدحسين اسكندر قيتحق، قرآن در اخالق، 1391، ي، محمدتقمصباح

 .ينيخم امام

 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ،الكريم القرآن كلمات في التحقيق، 1368 حسن، مصطفوى،

 تهران، صدرا.، پانزدهم چ، مجموعه آثار، 1378، مرتضي، مطهري

 يهازوج و ييدانشجو ازدواج يهاجشن يهازوج در يروان بهداشت سهيمقا»، 1382 ،همكاران و يمحمدعل ،يمظاهر

 .72-52ص  ،1   هفتم، سال ،يشناسروان يرانيا انجمن ،«يعاد

عارفدائره، ، آرامش1383 ،عل  ،معمورى لد) ميکر قرآن الم نگ مرکز( 1 ج عارف و فره : ينترنتيقرآن.آدرس ا م
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 .االسالميه قم، دارالكتب ،نمونه تفسير، 1370شيرازي، ناصر و همكاران، مكارم

، «شهدا همسران يپرخاشگر و اضطراب بر يزندگ يهامهارت آموز  ريتأث يبررس»، 1388، مهناز، دنرمنهزادهيرابهم

 .16-3، ص 1   ،ياسالم آزاد دانشگاه فرهنگ و زن

سپيلبرگر آزمون هنجاريابي، 1372بهروز، ، مهرام شهد شهر در ا سي نامه، پايانم شنا شد کار سي، تهران، روان ار شنا

 .طباطبائي عالمه دانشگاه

ــ ييرزايم ــاني، پاثيحد و قرآن در نهيطمأن و آرامش، 1377اهلل، يول، اص ــناس ــد ينامه کارش  معارف و اتياله ارش

 مدرس. تيترب ، تهران، دانشگاهياسالم

 نامه سط  سه رشته علوم قرآن، قم، جامعه الزهرا.انيپا ،دن به آرامش در قرآنيرس يهاراه، 1392نب، ي، زيهاشم

سيس کرميو ضا مؤدب، ي، مهرداد و  س»، 1389در سدر روان «يآرامش روان» يقيتطب يبرر در  «ينان قلبياطم»با  يشنا
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