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  یشناختروان یستیو بهز ییزناشو یافتگیازشس ۀسیمقا
  در دو گروه افراد نمازگزار و غیرنمازگزار

  **باسعلی حسین خانزاده/ ع *طیبه یگانه
  دهيكچ
 ياست. با توجه بـه نیازمنـد   انسانی در روابط هیجانی و عاطفی هايآشفتگی حاضر قرن معضالتجمله  از
ـ  عاطفی مسائلویژه به انسانی، امور بر دینی تقیدات تأثیرگذارية تفکر دربار به پـژوهش بـا   ایـن   ی،و روان

رنمـازگزار  یدر دو گروه افراد نمازگزار و غ یشناختروان یستیو بهز ییزناشو یافتگیسازش ۀسیهدف مقا
ـ  ياسهیمقا ـی از نوع علّ یفیتوص ،انجام شد. روش پژوهش ـ دب یشـامل تمـام   يآمـار  ۀاست. جامع ران ی
نفـر   150تعداد  ي،اچندمرحله ياه با استفاده از روش خوشهکبود  1391در سال متأهل شهرستان لنگرود 
ـتفاده   ریف شناختیروان بهزیستی نامهو پرسش اسپانیر زناشویی یافتگیسازش انتخاب شدند. از مقیاس اس

ـت  Tره و آزمون یمتغ کیانس یل واریره، تحلیل چندمتغیپژوهش با استفاده از تحل یۀفرض یشد. بررس قل مس
ـ  تفاوت مشـاهده که د هدمیها نشان ل دادهیج تحلیانجام شد. نتا ن دو گـروه افـراد نمـازگزار و    یشـده ب

معنادار اسـت.   ياز لحاظ آمار یشناختروان یستیو بهز ییزناشو یافتگیسازش يهارنمازگزار در سازهیغ
ـ یترن و مهمید ۀهستعنوان به ،رد مهم نمازکارکتوان به یم ،نیبنابرا ـ کن ش در انسـجام   ينـدار ید یل عمل
  ی خانواده اشاره نمود.شناختو روان یعاطف
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  مقدمه
 و و آخرتـی، جسـمی   دنیـایی  اعـم از  ،انسانی نیازهاي ۀهم به آن، در هکگراست واقع و جامع تبیکم اسالم

 ).12، ص 1375، ياست (مطهـر  شده توجه اجتماعی و فردي اطفی،ع و احساسی ري،کف و عقلی روحی،

 مسـائل ویـژه  بـه  انسانی، امور بر دینی تقیدات تأثیرگذاري بارةتفکر در نیازمند دیگر، زمان هر از بیش امروز

مـذهب   کـه  باورنـد  ایـن  بـر  نظـران صـاحب  و اندیشـمندان  از ياریه بسـ کـ هستیم. چنان یو روان عاطفی
 دسـتورات  الهـی،  میـان ادیـان   در .دارد بشـر  زندگی ابعاد سایر و جسم روان، سالمت بر يتأثیرانکارناپذیر

 سـایه  در سـالمت  ). این47 ص ،هماناست ( ترینکامل امور سایر و روان جسم، بهداشت مورد در اسالم

 يزسـا سـالم  ۀبرنامـ عنـوان  بـه  ،اسالم بخشحیات قوانین و دستورات اجراي و الهی مشیت در برابر تسلیم
 آرامـش  بـراي  را راه اسـالم،  هـاي برنامـه  مقـررات و  قوانین، ۀهم که است روشن ،آید. بنابراینمیدست به

 و هـا برنامـه  تمام بین در منظر، این از .سازدمی هموار او بودن اهللا ۀخلیف تحقق و روان انسان سالمت خیال،
 درون، سازيآرام در نماز به نقش آیات،ي از بسیار در .است برخوردار واالیی از جایگاه نماز اسالم، قوانین

ذکْرِي   « فرمایـد: می جمله از .است شده اشاره روان روح و شادابی و قلب شفابخشی الةَ لـ مِ الصـ طـه: » أَقـ) 
 ۀهسـت عنـوان  به »نماز« .)1387، دیگرانو  یچاوش یانی(آقا )28 (رعد:» أَال بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«)؛ 14
ه نقـش  کـ شـود  ین اعمال شفابخش محسوب مـ یترمؤثراز  یکی، يندارید یل عملکن شیترن و مهمید
نمـاز خوانـدن را    یه حضـرت علـ  کدارد. چنان یو روان یت بهداشت جسمانین و تقویدر تأم ییسزابه
ن یمچنـ ). ه299، ح البالغـه انـد (نهـج  د دانستهیردن غم و اندوه مفکو نشاط و برطرف  يجاد شادیا يبرا

  :معتقدند یرهبر معظم انقالب اسالم
گـر  بخـش و آرامـش  یدگار، تسلیده و آفریان انسان و خدا، آفریاست م يامانهیش ارتباط صمیاینماز و ن

اسـت   يابخش روان است. نماز برنامهیباطن و روشن يصفا یۀآمده، ماستوهمضطرب، خسته و به يهادل
مـداوم اسـت بـا سرچشـمه و      ياوتاه سخن رابطـه و استفاضـه  کش و یافتن و آگاه ساختن خویباز يبرا
  ).7 ، ص1374، ياخدا (خامنه یعنیها یکیهمه ن ةدآورندیپد

تـر از ازدواج  ام ازدواج، هـیچ بنـایی را نـزد خداونـد متعـال، پسـندیده      کیـد فـراوان بـر اسـتح    کدین اسالم با تأ
 ). بـر ایـن  21ت قرار داده شـده اسـت (روم:   دت و رحمؤداند. در اسالم، بناي ازدواج بر مساوات، منمی

برخوردارنـد،   هاي اسالمی از میزان تعهـد و پایبنـدي بیشـتري   ه نسبت به ارزشکسانی کرود اساس، انتظار می
. )Spanier, 1976, p. 15-28( ز باشـند یــن يشــتریب )Marital Adjusment( یــافتگی زناشــوییداراي سـازش 

 آفـرین لکمشـ  يهـا اهش میـزان اخـتالف  کـ بـا   آن پیامـدهاي  که تاس فرایندي »زناشویی یافتگیسازش«
 پیوستگی آنهـا همبه و انسجام یکدیگر، از هازوج رضایت شیاضطراب و افزا فردي، بین هايتنش ها،زوج
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 یی،افتـه زناشـو  ی روابط سازش يت برقراریشود. اهممی مشخص زناشویی مهم مسائل دربارة فکريهم و
 دوام و ثبـات  تعیـین  در ،عوامـل  تـرین مهم از یکیعنوان به زناشویی یافتگیشه سازکن جهت است یاز ا

الت کت مـبهم و نامشـخص، بـروز مشـ    یوضع کیزوج در  يریاست. قرارگ شده مطرح رابطۀ زناشویی
 بـین  در فرهنگـی  هايارزش و افول اخالقی و اجتماعی انحرافات به گرایش اجتماعی، روابط در گوناگون

  ).1390ران، دیگان و یارمحمدیاست ( ییزناشو یافتگیناج مخرب سازشیاز نتا ،هازوج
و  یتی، عوامـل مـوقع  يات فـرد یشـامل سـه دسـته خصوصـ     یی،زناشو یافتگیعوامل مؤثر بر سازش

رش یگر، پـذ یدکـ یعالقه متقابل، مراقبت از  .)Halford & et al, 2007, p. 185-194( است یزندگ يدادهایرو
 یان زنـدگ کـ از ار یکـ یعنـوان  بـه  ید و تعهـدات مـذهب  یـ ان تقین میدر ا .ازهایگر، ارضاء نیدکی كو در

ن مطلـب  یـ ا يایـ گو یقات فراوانیه تحقکمؤثر است. چنانبسیار  ییزناشو یافتگیسازشسعادتمندانه در 
مثبـت   ۀ) بـه وجـود رابطـ   1385اران (کو هم احمدي). در پژوهش 1388ان، دیگرنسب و ینیاست (حس

زان یـ م ،ن اسـاس یـ اشـاره شـده اسـت. بـر ا     یدات مذهبیو تق ییزناشو یافتگیان سازشزین میمعنادار ب
 ين افـراد دارا ین حد و در بیشتریاد، بیز بسیار یدات مذهبیتق ين افراد دارایدر ب ییزناشو یافتگیسازش

 ینتـر مهـم عنـوان  به دینداري ارانکو هم دماریس زان را دارد. در پژوهشین میمترکم، ک یدات مذهبیتق
ـ  کـ ن پژوهش نشـان داد  یج اینتا .دیگزارش گرد زوجین یافتگیتفاهم و سازش در عامل ن یه در ارتبـاط ب
ج پـژوهش  ی. نتـا )Demaris & et al, 2010, p. 55-78( ار اسـت کـ رقابل انیغ مثبت مذهب ين اثرگذاریزوج
اسـت   یبخـش مهمـ  داد آرامشیرو کی ،نیمتد يهادگاه زوجیه عبادت از دکنشان داد  ارانکو هم باتلر

  .)Butler & et al, 1998, p. 451-475( التشان داردکدر سازش و حل مش یه نقش پررنگک
و  ییزناشـو  یافتگیـ دن به سازشیدر رس ،نیبه د يبندیپا ارکرقابل انیتوان به نقش غیم ،بیترتنیبد

 یسـت یلمـه بهز کع یوسـ معنـاي  بـه  گر ویدکـ ی، داشتن روابـط مثبـت بـا    یبه معنا و هدف زندگ یابیدست
از شـش   یشـناخت روان یستیسازه بهز شناختی،روان یستیبهز ياشاره نمود. بر اساس الگو یشناختروان
محـیط   بر و تسلط خودمختاري شخصی، پذیرش خود، رشد دیگران، با مثبتۀ هدفمند، رابط یزندگ عاملِ

 نداشـتن عنـوان  بـه  المتین منظـر، شـاخص سـ   یاز ا ).Ryff & Keyes, 1995, p. 719-727( شودیل میکتش

 شـود مـی  تأکید» بودن خوب«بر  ،»بودن ماریا بیبد «د بر یکتأ يجاه بهک يطوربه ،شودتعریف نمی بیماري
)Ryff & et al, 2004, p. 1383-1394(و به نفـس  اعتماد شادمانی، ،یافتگیمانند سازش ییهایژگیو ،نی. بنابرا 

مـذهب   ،ن حالـت یـ اسـت. در ا  یشـناخت روان یستیو بهز یمتسالبیانگر  ،دست این از مثبتی هايویژگی
باشـد   کننـده کمک مفید و روان سالمت براي عظیم نیروي یک و بخشوحدت اصل یکعنوان به تواندمی
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 ابعاد به انسان، وجودي ابعاد تعریف بهداشت در جهانی ه سازمانک). چنان1390(مداحی و دیگران، 

 و رشـد  در نیـز  را بعد معنـوي  یعنی چهارم، عدب و کندمی اشاره يمعنو و اجتماعی روانی، جسمانی،
 بخش ترتیب، معنویتبدین .)American Psychiatric Association, 2000سازد (می مطرح انسان تکامل

و بهزیسـتی آنـان دارد. بررسـی     سـالمت  بـر  مهمـی  تأثیر و دهدمی تشکیل را مردم زندگی از مهمی
لـی، مـذهب و   طور کبه م بین نماز وکاي مستحعرصه، نشانگر وجود رابطهادبیات پژوهشی در این 

  شناختی است.بهزیستی روان
گیـري مـذهبی و   نمـاز بـا جهـت    ۀبررسی رابطـ «با موضوع  یاران در پژوهشکو هم آقایانی چاوشی

ماننـد   ییهـا در شـاخص  یدرونـ  یمـذهب  يریـ گه افراد نمازگزار با جهـت کنشان دادند  ،»سالمت روانی
(آقایـانی   برخوردارنـد  يت بهتـر یاز وضـع  یسالمت روانـ  ی،لطور کبه و ی، افسردگیخوابیاضطراب، ب

دانشـگاه   يدانشـجو  409 يبـر رو  يا) در مطالعه1388اران (کو هم دادخواه. )1387چاوشی و دیگران، 
 ،اشـتند ه نگـرش مثبـت بـه نمـاز د    ک ين افرادیدر ب یزان افسردگیم ،ردندکل گزارش یاردب یکعلوم پزش

 ۀج مطالعـ یمشـاهده نشـد. نتـا    یزان افسـردگ یـ ن نگـرش بـه نمـاز بـا م    یب يرابطه معنادار یول .متر بودک
 یسـان که نگرش مثبت نسبت به نمـاز داشـتند و   ک يدر افراد ،) نشان داد1382اران (کو هم پورمحتشمی

بـه اقامـه نمـاز چنـدان     ه کـ اسـت   يتر از افـراد نییپا ین نمره افسردگیانگیم ،خواندندیه مرتب نماز مک
 مطالعـه  در، »آثار عبادت و تجارب آن بـر بهزیسـتی عمـومی   «با عنوان  یپژوهشنتایج دادند. یت نمیاهم

از آن  یعبـادت و تجـارب ناشـ    یافراد، فراوان یستیننده بهزک ینیبشین پیبهترکه خانواده نشان داد  560
 کـرده  تسهیل را سازيآرام عبادت که ان دادنش الفک کمج پژوهش ی). نتا1382، دیگرانده و یاست (بشل

ن ی. همچنـ )McCullough, 1995, p. 15-29( شـود مـی  منجر آرامش احساس و ذهنی بهتر، سالمت خلق به و
 را احساس هدفمنـدي  و انگیزش و برده باال را خلق که شودمی و انگیزه خوشحالی راحتی، به منجر عبادت

 ياعمـال و رفتارهـا   انجـام  انیـ م يانگر وجود ارتبـاط قـو  یب يابهمشا يهاج پژوهشینتا .دهدمی افزایش
 و شـناختی روان سـالمت  ،کوئینـگ پـژوهش   در .)Williams, 2010( است یشناختروان سالمت با یمذهب

در  دارنـد،  تـري مـذهبی قـوي   اعتقـادات  که يافراد ؛دارد مثبت ايرابطه معنوي او زندگی با انسان جسمانی
 هیلـز  .)Koenig, 2007, p. 737-739( باشـند یم يشتریت بیموفق يدارا هاي زندگییتموقع با یافتگیسازش

تـري هسـتند،   قـوي  مذهبی اعتقادات که داراي اند، افراديداده اران نشانکو هم نیکهو  فرانسیسو 
 انجـام  ایمـان،  کننـد. مـی  کسـب  بـاالتري  هـاي جسمانی نمره و شناختیروان سالمت هايآزمون در

همچنـین   و افراد روانی التکبه مش ابتال از با پیشگیري مذهبی مراسم در تکشر و هبیمذ دستورات
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 افـراد  یشناختروان یستیبهز و یسالمت سطح ارتقاء طه سالمت روان، موجبیدر ح یدرمان داشتن نقش

  .)Hills & Francis, 2004, p. 61-73(شود یم
، رشـد  یشناسـ علـم روان  شـرفت ین، پینـو  جوامع یدگیچیو پ ییایپو چون ییهاشاخص مالحظۀبا 

)، توجـه بـه آمـار طـالق     1387اصـل،   ي(موسـو  يمـاد  يازهـا ین برابر در بشر يمعنو يازهایروزافزون ن
 يه بـر طبـق آمارهـا   کـ )؛ چنـان Halford, 2005, p. 64( ییزناشـو  ین آشفتگیترشاخصعنوان به شورمانک

 دنیا پرطالق شورک چهارمینعنوان به یرانمصر، ا و دانمارك ا،کآمری چون شورهاییک از موجود، پس

یافتگی زناشویی ). این پژوهش، با هدف مقایسه سازش1390شناخته شده است (غالمی و بشلیده، 
هـاي  شناختی بین دو گروه از افراد نمازگزار و غیرنمازگزار با هدف بررسی سـؤال و بهزیستی روان

یـافتگی زناشـویی   غیرنمازگزار در شاخص سـازش  زیر تدوین یافته است: آیا بین افراد نمازگزار و
شناسی، بین افراد نمازگزار و غیرنمازگزار تفاوتی تفاوتی وجود دارد؟ آیا در شاخص بهزیستی روان

  وجود دارد؟

  پژوهش روش
ران متأهـل  یـ دب یشامل تمام ياست. جامعه آمار ياسهیمقا ـی  از نوع علّ یفیتوص ،روش پژوهش حاضر

انتخـاب شـدند. بـا اسـتفاده از      نمونـه عنـوان  به نفر 150ه تعداد کاست  1391در سال شهرستان لنگرود 
حـوزه   5بـه   یی،ایمطالعه از نظر حوزه جغرافۀ مورد، ابتدا جامعياچندمرحله ياخوشه يریگروش نمونه

صـورت  بـه  مدرسـه  3، ییایـ از هـر حـوزه جغراف   سپس،م شد. یز، شرق و غرب تقسکشمال، جنوب، مر
  (موظف) انتخاب شدند. یران سازمانیدب یتمام ،از هر مدرسه گاهو آنانتخاب شد  یتصادف

  هاي پژوهش: ابزار

 کـه  مقیاسـی  از ،زناشـویی  یافتگیـ گیري سـازش اندازه براي :)D.A.S(اسپانیر  یافتگی زناشوییسازش مقیاس

 از را نامهپرسش این پایایی یر،اسپان. شد استفاده نمود، اجرا و آماده سؤال تهیه 23) با 1976( اسپانیرتوسط 

مقیـاس   بـا اسـتفاده از   مقیـاس،  ایـن  سـازه  اعتبـار  گـزارش نمـود و   96/0 کرونبـاخ  آلفـاي  ضریب طریق
بـا   برابـر  ،مطلقـه  افـراد  میـان  در و 86/0بـا   برابر متأهل افراد میان در ،واالس و لوك زناشویی یافتگیسازش

، 96/0ور برابـر بـا   کاس مـذ یـ ف مقیب تصـن یضر ،رانی. در ا)Spanier, 1976, p. 15-28( دست آمدهب 88/0
ن یـ ا يبـرا  94/0 یـی ب روای، ضـر كمـال  یـی و بـا اسـتفاده از روش روا   92/0رونبـاخ برابـر بـا    ک يآلفا

  ).1390ان، یارمحمدیآمده است (دست به نامهپرسش
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 بهزیسـتی  از مجـزا  جنبـه  شش که است ايماده 84 مقیاس یک روانی کارول ریف: بهزیستی نامهپرسش

بـه   امالً موافـق) کامالً مخالف تا کاي (درجه شش ساخت یک براساس نندگانکتکشر. سنجدمی را روانی
  دهند.می پاسخ هاسؤال

 گـزارش شـده اسـت    90/0تـا   82/0ن یها باسیمقخرده یدرون یهمسان ،ریفو  چمت در پژوهش
)Schmutte & Ryff, 1997, p. 549-559(کهم و یانیب ،رانی. در ا) نامـه را  پرسـش  یدرون ی) همسان1387اران

  ز مناسب گزارش نمودند.یاس را نیمق ییو روا 82/0تا  70/0ن یرونباخ بک يب آلفایبا استفاده از ضر

  ي پژوهشهاافتهي
ن و انحراف اسـتاندارد و در بخـش   یانگیم ی،فیدر بخش آمار توص ،شدهيآورجمع يهاداده یبررس براي

 Tره و آزمـون  یمتغ کیانس یل واریره، تحلیل چندمتغیه پژوهش با استفاده از تحلیرضف ی، بررسیاستنباط
ثـر  کا ایـ شه یافراد نمونه هم 66/50 که نمونه نشان داد ی،فیتوص يهاآماره یبررس شده است.مستقل انجام

نظـر گرفتـه   گروه نمازگزار در عنوان به ،پژوهشاین ن افراد در یا ،خواندندیواجب را م ينمازها ،اوقات
 ،پـژوهش ایـن  ه در کبلخواندند، یواجب خود را نم يا هرگز نمازهایندرت ز بهیاز افراد ن 33/49شدند. 

ن و انحـراف اسـتاندارد بـه    یانگیـ نمونـه م  ،سن افـراد  یشدند. در بررس ینمازگزار معرفریافراد غعنوان به
  آمد.دست به )40.32±7.28ب برابر با (یترت

  ارائه شده است. 1شماره  مورد پژوهش در جدول يرهایمتغ یفیتوص يهاشاخص
  مورد پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يها. شاخص1جدول

 نمونه انحراف معیار میانگین  گروه  ریمتغ
 76 9.81 115.00  نمازگزار ییزناشو یافتگیسازش

 74  3.59  98.29  رنمازگزاریغ
  150  8.85  106.53  لک

 76  19.55  320.76  نمازگزار یشناختروان یستیبهز
  74  33.89  284.22  رنمازگزاریغ

 150  26.49  302.25  لک

 یافتگیـ ل افـراد نمونـه در متغیـر سـازش    کـ رد ن و انحراف استاندایانگی، م1 ج جدولیبا توجه به نتا
) اسـت.  302.25±26.49برابـر بـا (   یشناختروان یستیر بهزی) و در متغ106.53±8.85برابر با ( یی،زناشو

 یسـت ی) و بهز115±9.811( ییزناشو یافتگیر سازشین در متغیانگین میباالتر يدارا ،نمازگزار افراد گروه
  ) هستند.320.76±19.55( یشناختنروا

 یسـت یو بهز ییزناشـو  یافتگیـ ر سـازش یدو متغ يهانیانگیدار بودن تفاوت میمعن یبه منظور بررس
ن یـ ره، از ایانس چنـدمتغ یـ ل واریـ تحل ،مـون آز يهـا فرضشیت پیدر دو گروه پس از رعا یشناختروان
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نـگ  یلـز، اثـر هتل  کیو يبارتلت، المبدا - ییالیدار بودن مانووا (پیمعن يهاآزمون استفاده شد. ابتدا آزمون
وابسـته انجـام شـد.     يرهـا یبر متغ يبندعامل گروه یاثر اصل یبررس ي) برايروشهین ریترو بزرگ یالل
  ه شده است.ارائ 2 ل در جدولین تحلیج اینتا

  MANOVAداري هاي معنی. نتایج آزمون2جدول
Sig  خطا df  درجه آزادي F اثر آزمون مقدار  

 بارتلت - ییالیپ 0.206 19.08 2 147 0.000

 لزکیو يالمبدا

 ینگ اللیهتل

 يشه روین ریبزرگ تر

 يبندعامل گروه
0.000 147 2 19.08 0.794 

0.000 147 2 19.08 0.260 

0.000 147 2 19.08 0.260 

 'Wilks(بندي داري مانوا در رابطه با عامل گروههاي معنیشود، آزمونه در جدول مشاهده میکچنان

, F=19.08, P= 0.000s Lambda= دار اسـت. بنـابراین، اثـر عامـل     معنی 05/0متر از کسطح  ) در
ی از کـ ه بین دو گروه، حداقل در یکط نمود توان چنین استنبابندي معنادار است. در واقع، میگروه
ه افراد گروه نمازگزار کهاي مورد آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین، براي شناسایی اینسازه

متغیره کباشند، به تحلیل واریانس تاز متغیرها داراي تفاوت معنادار می کیدامکو غیرنمازگزار، در 
ارائـه   3جداگانه پرداختیم. نتایج ایـن تحلیـل در جـدول    طور به تهآنووا براي تحلیل هر متغیر وابس

  شده است.
  

  ANOVA. خالصه نتایج واریانس یک متغیري 3جدول
  راتییمنبع تغ وابسته يرهایمتغ مجموع مجذورات درجه آزادي ن مجذوراتیانگیم F  معناداري
  ییزناشو یافتگیسازش  10469.70 1 10469.70 36.45 0.000

 گروه
  یشناختروان یستیبهز 50041.05 1 50041.05 7.78 0.006

 

  ییزناشو یافتگیسازش 42509.63 148 287.22
 خطا

  یشناختروان یستیبهز 951658.81 148 6430.11

 
  ییزناشو یافتگیسازش  1755382.00 150

 لک
 یشناختروان یستیبهز  14704655.00 150

شـده بـراي متغیرهـاي    ي محاسـبه هـا F ،در مـورد عامـل گـروه    ،شـود یمشاهده مـ  3 ه در جدولکچنان
) در سـطح  F=7. 78, P= 0.006( یشـناخت روان یسـت ی) و بهزF= 36.45, P= 0.000( ییزناشـو  یافتگیسازش

در  ی،شـناخت روان یسـت یو بهز ییزناشـو  یافتگیـ سازش يرهایمتغ ،نیدار است. بنابرایمعن 05/0متر از ک
علـوم  ، م1 ی شـماره فیبا توجه بـه جـدول توصـ    تفاوت معنادار هستند. يه داران دو گروه از افراد نمونیب

۵۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

ه کـ صورت است نیبد یشناختروان یستیو بهز ییزناشو یافتگیسازش يرهایه تفاوت در متغکشود یم
 یسـت یو بهز ییزناشـو  یافتگیسازش يرهایدر متغ ،رنمازگزارینسبت به افراد گروه غ ،افراد گروه نمازگزار

  ند.هست ين باالتریانگیم يدارا یناختشروان
 ،رنمـازگزار یدر افـراد نمـازگزار و غ   یشناختروان یستیو بهز ییزناشو یافتگیسازش یبررس هدف اب

  ارائه شده است.   4ج آن در جدول یه نتاکز استفاده شد یمستقل ن Tاز آزمون 
  

  رنمازگزاریاد نمازگزار و غمورد پژوهش در افر يرهایمتغ یمستقل جهت بررسT ج آزمونی. نتا4جدول
  ریمتغ گروه  نیانگیم اریانحراف مع T درجه آزادي معناداري
  ییزناشو یافتگیسازش نمازگزاران 115.00 9.81 6.03 148 0.000
  رنمازگزارانیغ 98.29 3.59   

 یشناختروان یستیبهز نمازگزاران 320.76 19.55 2.79 148  0.006

  رانرنمازگزایغ 320.76 33.89   

 ییزناشـو  یافتگیـ شده در سـازش مستقل، تفاوت مشاهده Tدست آمده از آزمون هج بیبا توجه به نتا
)T= 6.03, P= 0.000( یشناختروان یستی) و بهز(T= 2.79, P=0.006 ن دو گـروه از افـراد نمـازگزار و    یدر ب
  معنادار است. يرنمازگزار از لحاظ آماریغ

  يريگجهيبحث و نت
  شـناختی، در بـین دو گـروه   یافتگی زناشویی و بهریستی روانبا هدف بررسی سازشاین پژوهش، 

  ه بـاالتربودن میـانگین  کـ از افراد نمـازگزار و غیرنمـازگزار انجـام شـد. نتـایج پـژوهش نشـان داد        
  ه همیشه و یا بیشـتر اوقـات نمازهـاي واجـب خـود     کیافتگی زناشویی، در بین افرادي نمره سازش

نـدرت و بنـا بـه    خواندند و یـا بـه  ه نمازهاي واجب خود را نمیکبت به افرادي خواندند، نسرا می
خواندند، از لحاظ آماري معنادار است. با توجه بـه  اجبار اجتماعی، در برخی موارد نماز واجب می

)، افراد گروه نمـازخوان از سـازش یـافتگی    100یافتگی زناشویی اسپانیر (نقطه برش مقیاس سازش
)، 2010اران (کـ و هم دمـاریس پـژوهش، بـا پـژوهش     ۀبی برخوردارنـد. ایـن نتیجـ   زناشویی مناسـ 

)، 2000( داالسو  ماس)، 2005( ماهونی)، 2005( گنچوز و هانلر)، 2006( ونستوگینو  الکاورتین
)، 1389اران (کــو هم نســبحســینی)، 1390اران (کــو هم منجــزي)، 1390اران (کــو هم احمــدي

  ) همســو اســت. تمــامی1386اران (کــو هم خــدایاري فــرد)، 1389( دانــشو  رمــانی مامازنــديک
یافتگی زناشـویی  ها، وجود رابطه مثبت معنادار بین تدین و پایبندي به مذهب و سازشاین پژوهش
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ــژوهش را گــزارش نمــوده ــایج پ ــد. نت ــديکان ــانی مامازن ــ)، 1389( دانــشو  رم ــک   انگر عــدمه بی
یـافتگی زناشـویی اسـت، بـا یافتـه پـژوهش       زشهاي ساشدن نگرش مذهبی بر مؤلفهثمر واقعمثمر

  حاضر همسو نیست.
  زنـدگی  بـراي  رهنمودهـایی  شـامل  مذهب هکتوان یادآور شد براي تبیین این یافته پژوهش، می

  سـازد  متـأثر  را زناشـویی  زنـدگی  توانـد مـی  هکـ هاسـت  و ارزش باورهـا  سـامانه  دهنـده ارائـه  و
)Hu nler & Genc¨z, 2005, p. 123-136(زوجـین  فکـري  دیـدگاه  بـر  مذهب ین دیگر، تأثیرگذاري. تبی 

 خود ازدواج برخوردارند، ه از پایبندي بیشتري به مذهبکافرادي  روده انتظار میکاست، به نحوي 

هنگـام وقـوع    ). مـذهب Mahoney, 2005, p. 689-706بیشـتر اسـت (   ببیننـد،  معنـوي  کیفیتی داراي را
 مـذهبی  هـاي ارزش و معنوي مفاهیم در قالب تواندمی خاص، موضوعی سر بر تعارض مشاجرات و

ه قرآن ک). چنانMehoney & et al, 1999, p. 321-338ها باشد (نظر بین زوجگر اختالفتعدیل مشترك،
هاي مؤمن در هنگام اختالف و ناسازگاري، با گذشتی زیبا، دلنشـین و  زوج«فرماید: ریم اشاره میک

نند (مـریم:  کیمانه اختیار میکوتی حک)، س34(فصلت:  »نمایندعفو می بجا همسر و افراد خانواده را
  کنند.حل بهتري را انتخاب میر و تعمق راهک) یا با تف10

 و عـاطفی  شـناختی  فیزیولوژیکی، لحاظ از تا سازدقادر می را فرد ی،فردي، اعمال مذهب درون لحاظ از

 لحـاظ  از .هـا بپـذیرد  تعـارض  در را خـود  اعمال تمسئولی که کندکمک می او به و کند کنترل را خشمش

 هر براي حمایتی و کند توجه خدا به ،خشم هنگام در فرد که کندمی ایجاد مذهبی شرایطی اعمال فردي،نیب

 تعاملی نقش یک خدا با ارتباط ،بین ترتیبه ا. اجتناب کنند یکدیگر با تعارض از که کندمی زوج ایجاد دو

   .)Marsh & Dallos, 2000, p. 22-36(خواهد داشت  اشوییزن روابط جبرانی در و
 ،از آن يمنـد ه بهـره کـ مؤمنان قرار داده شـده اسـت    يبرا یم اصول فراوانیرکدر قرآن  ،ن راستایدر ا

 رحمـت (روم:  و دتؤازدواج در مؤمنـان را مـ   يم مبنـا یرکقرآن  .است ییزناشو یافتگیمتضمن سازش
) قـرار داده  189زوجـین (اعـراف:    روانی آرامش و انس ) و ایجاد288 )، شناخت حقوق متقابل (بقره:21

 ه درکـ ن اسـت  یزوجـ  يارکثار و فدایاز منظر قرآن، ا ییزناشو یافتگیگر در سازشیاست. عنصر مهم د

 ۀنمونـ  يالگـو عنـوان  به ،فاطمه حضرت و علی حضرت فداکاري و اسالمی با اشاره به ایثار روایات
  است.   شده يریگبر سرمشق یبه مؤمنان مبن یفراوان يهاهیوصاسالم، ت در خانواده

شناختی بـین افـراد   یافته دیگر این پژوهش، وجود تفاوت معنادار آماري در سازه بهزیستی روان
شـناختی بـاالتري هسـتند.    ه افراد گـروه نمـازگزار، داراي بهزیسـتی روان   کطوريدو گروه است. به
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 و زديکـ )، 2010( ویلیـامز ، )2010( ین تـاش کـ مو  نیوتن چونهاي پژوهشگران متعددي همیافته

 گرگـور  کمـ  )،2009( ویلوگبـاي و  کـالوگ مـک )، 2010( هندرسنو  رودریگز)، 2010( ارانکهم
و  مـداحی )، 2007اران (کو هم وئینگک)، 2008( زکمار)، 2008اران (کو هم جاکول سورا)، 2008(

 دادخـواه )، 1389اران (کو هم اژدري فرد)، 1389اران (کو هم كپا کهمتی مسل)، 1390اران (کهم
مثبـت بـین تـدین و     ۀ) از وجـود رابطـ  1387اران (کـ و هم آقایانی چاوشـی ) و 1388اران (کو هم

  اند.شناختی حمایت نمودهمذهب با بهزیستی روان
ـ  یماننـد ا  یق اعمـال یـ از طر ،آن يهاو مؤلفه یشناختروان یستیبه بهز یابیم راه دستیرکقرآن  ه مـان ب

نمـاز خوانـدن و صـدقه دادن     ،)38)، اطاعت از خداونـد متعـال (بقـره:    60(بقره:  يارکوکیخدا، معاد و ن
؛ 103؛ توبـه:  45م: ی(ابـراه  یبخشـ )، آرامـش 4ل (نحل: ک)، تو71و  70ش (فرقان: یای)، دعا و ن277(بقره: 
  داند.ی) م62ونس: یان دوستان خدا بودن (ی) و در م4فتح: 

 کـردن  معنـادار  در مثبتـی  تأثیر عقاید برخاسته از مذهب، و د پژوهشی، رفتارهابا توجه به شواه

 ه رفتارهـایی کـ انیسم ایجاد آرامش درونی از طریق مذهب به این صـورت اسـت   کم .دارند زندگی

 موجب مثبت، هاينگرش ترغیب و تشویق به امید، و عبادت، قادرند با ایجاد خداوند به توکل مانند

هاي دشوار زندگی از طریـق داشـتن   رد مذهب در برخورد با موقعیتکارکشوند.  ردف درونی آرامش
 هـاي حمایـت  از منـدي ران قدرت، امیـدواري بـه یـاري خداونـد، بهـره     کاحساس تعلق به منبع بی

-Yang & Mao, 2007, p. 999(گردیـد  در زنـدگی میسـر مـی    هدف و معنا معنوي و داشتن اجتماعی،

بخشـی، امیـددهی، تولیـد    ردهاي مهمی در زندگی افراد، ماننـد آرامـش  کارکبا . بنابراین، دین )1010
شـناختی  شادابی، ارائه معناي زندگی و رضایت باطن در جهت دستیابی و یا ارتقـاء بهزیسـتی روان  

  ).1388شود (حاتمی و دیگران، مثمرثمر واقع می
ري مناسـب در جهـت   توان گفت: انجام اعمال مـذهبی بـا فـراهم نمـودن بسـت     در مجموع، می

مـال، بـه   کهاي اساسی انسان، مانند هویت، انتخاب روش زنـدگی در جهـت   گویی به پرسشپاسخ
ه افراد بـه دنبـال انجـام اعمـال     ککند. زمانی می کمکشناختی افراد یافتگی و بهزیستی روانسازش

یابنـد،  لی دست مـی مال و تعاکمذهبی مانند نماز، به احساس لذت ناشی از برقراري ارتباط با منبع 
ه آنـان را ترغیـب بـه صـحیح و     کـ اي باشند؛ انگیـزه مال نیز داراي انگیزه میکخود براي رسیدن به 

 تـا کی خـداي  جـز  ه پروردگـاري کـ  شدند معتقد هک سانیک«فرماید: ند. قرآن میکشایسته زیستن می

 از آنهـا  نجـات  بـا  شـوند، مـی  نازل آنها رحمت بر هکمالئ ورزیدند، استقامت اندیشه این بر و ندارند
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 بـه  دادن امیـد  با و رهانندمی اضطراب از را آنها ناشایست گذشته، رفتارهاي باب در اندیشه و هاعقده

  ).30 (فصلت:» نندکمی بدل شادي و امید به را آینده دنیاي از بخش، ناامیديفرح و شاد ايآینده
خـاص خـود    یگاه علمیبه جا ی،و مذهب يودرمان معن يهاروش ،ن مقطع از زمانیه در اکییآنجااز

ضـرورت   کیعنوان به همچنانن دست یاز ا ییهاانجام پژوهش، اندافتهیسته است دست نیه شاکطور آن
 يهـا ن و سازهیزان تدیبه سنجش م ي،بعد يهاد در پژوهششویشنهاد میپ ،هکنیا عالوه برمطرح است. 

  ته شود.ن هر دو زوج پرداخیمربوط، در ب یشناختروان
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