
  ١٢٠ـ  ١٠٣ص ، ١٣٩٠زمستان ، چهارمشماره ، چهارمسال ،    
Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.4. No.4, Winter 2012 

  
  
  
  

  نیزوج یارتباط يبا الگوها یمذهب يبندیرابطه پا
  ***انیرضا مهدویعل **ی،مسعود جان بزرگ *یی،محمد ثناگو

  ده  چكي
انجـام  زن و شوهر  یارتباط يبا الگوها یمذهب يبندیرابطه پا یپژوهش با هدف بررساین 
یـت  ترب یدانشـگاه  زکن مراینفر) از زوج 242زوج ( 121شامل  ،. حجم نمونهه استگرفت

انتخـاب   یبه صورت تصـادف اي  ه با روش چند مرحلهبود ک معلم و حوزوي شهر اصفهان
ـ هـاي   ریمتغگیري  اندازه يبرا. شد ـ  یارتبـاط  يالگوهـا  نامـه  پرسـش از  یپژوهش ن یزوج

با ها  . دادهه استاستفاده شد یبزرگ جان یمذهب يبندیپا نامه پرسشو  يستنسن و ساالویرک
از آن  کیحاها  افتهیل قرار گرفت. یه و تحلیمورد تجزمختلف،  يآمارهاي  استفاده از روش

) رابطـه  p > 01/0ن در سـطح ( یزوج یارتباط يوهاو نوع الگ یمذهب يبندین پایه بکبود 
ـ  یارتبـاط  ين الگوهایبهمچنین تفاوت معناداري وجود دارد.  يمعنادار ن (ارتبـاط  یزوج
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  مقدمه
مردم بـه زوج  اي  مراجعه حرفه كو مشتر یه علت اصلکاست  نشان داده ینیبالهاي  گزارش

 ير الگوهـا ییـ تغبـر ایـن باورنـد کـه      خانواده درمانگران 1است. یالت ارتباطکمش، یدرمان
هـاي   یژگـ یماننـد و ، ییزناشـو  يگذار در ناسـازگار ریگر عوامل تأثیسه با دیدر مقا یارتباط
ضرورت توجـه بـه   بر این اساس،  2.است تر یعمل يو اقتصاد یاجتماعط یو شرای تیشخص
ر مـورد توجـه پژوهشـگران در    یـ ه در چند دهـه اخ کاست  يامر، نیزوج یارتباط يالگوها

 يبـا توجـه بـه نـوع الگوهـا     ، )م1994(گـاتمن ه کـ  ییقرار گرفته تا جـا  یطه زوج درمانیح
سـالم   یارتباط يالگوهاگر، ید ياز سوپردازد.  میوقوع طالق بینی  پیش به، نیزوج یارتباط

 یکیوب، یمع یارتباط يو الگوها، ییزناشو يتمندین عوامل رضایتر از مهم یکیو سازنده، 
  3.شمرده شده است یتیو نارضا ییالت زناشوکجاد مشیاعلل از 

ن الگو مؤثر خواهد بـود.  یاگیري  لکدر ش یه عوامل مختلفکاست نشان داده ها  پژوهش
و  یطـ یعوامل مح، ن در خانواده مبدأیتعامالت زوج، یتیجنسهاي  توان به نقش می از جمله

  4د.کراشاره  یو مذهب یعوامل فرهنگ
ه کـ هستند  ین عوامل فرهنگیتر ت از مهمیمؤلفه مذهب و معنویاد شده، ان عوامل یاز م

مطالعات مختلف  5بخشند. می معنا و ساختار منسجمها  انسان يها رفتار و ارزش، به تجارب
ـ ، یدر روابط زندگ یمثبت مهم يامدهایت پین و معنویه دکدهد  مینشان  ت یـ فیکژه یـ وه ب
هاي  ن تعارضییبا سطوح پا، همبستگی مثبت ینید يداشته است. باورها یخانوادگ یزندگ

ان داشـته  کـ ودکن و ین والـد یبـ  یتیش روابـط حمـا  یافزاو  باالتر يت معنویحما، ییزناشو
 یدر ازدواج و زنـدگ  يدارین عامل ثبات و پاین را بهترید، )م1978(7كناو  گانیجر 6است.
ش یافـزا ، یالمـ کت کش مشـار یموجب افـزا ، ینید يرا عمل به باورهایز، دانند یی میزناشو

 ییو اختالفـات زناشـو  هـا   و تعـارض  یالمک ير پرخاشگریاهش چشمگک، یامکزان شادیم
در  )م1980( 9شـرام ن یچنـ هم 8شـود.  یی مـی ت زناشـو یرضـا  یسبب فزونت، یدر نها، شده

 يداریـ را بـر پا  11یمذهبهاي  یوابستگ و 10یمذهبهاي  مؤلفه مانند، یعوامل مذهباي،  مطالعه
 یارتباطه است که جه گرفتیاو نتکرده است.  یابیارزبزرگسال،  3143نمونه  کیبا  ییزناشو

ـ کـ اي  مطالعـه ز در یـ ن 12وجـود دارد. روث  ییزناشو يداریان مذهب و پایم ن دو فرقـه  یه ب
ه کد هد مینشان  ه،انجام داد یجنوب يایفرنیالکالت یدر ا 14»ستیباپت«و  13»ستیمتد« یحیمس
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 15ارمالـت ک یجـول و  چتـر یل لیـ داناسـت.   ییزناشـو  يدر خرسند یعامل مهم، تیه معنوک
م درآمــد کــن یدر زوجــ ییت زناشــویــفیکمــذهب و  یبــه بررســ یدر پژوهشــ، )م2009(

هـاي   هنمـر ، م درآمـد کـ  یِن مذهبیشتر زوجیبدهد که  مینشان تحقیق آنها ج ینتااند.  هپرداخت
بـه  ، )م2008گـران ( یو د 16ادنا بـرون گر، ید یدر پژوهشاند.  گرفته ییت زناشویفیکاز  ییباال

 ییاکــیپوســت امردیپوســت و سف اهین ســیدر زوجــ ییت زناشــویــفیکمــذهب و  یبررســ
زوجـین  ه کـ وجـود دارد   يمتـر کاحتمـال  دهـد کـه    بررسی آنها نشان میج ینتا، ندا هپرداخت

ن موضـوع  یـ ا یبه بررسـ  یدر پژوهش )م2006( 17تیدوالهو  المبرترند. یطالق بگمذهبی 
حـل و مغلـوب سـاختن تعـارض     ، يریشـگ یتوانـد بـه پ   مـی  ه مذهب چگونـه کند ا هپرداخت
الـت  یو اسـالم) در دو ا ت یحیمسـ ، هـود ی( زوج از سه مذهب 57 ند. آنهاک کمک ییزناشو

 مـذهب دهد که  مینشان بررسی آنها ج ینتا. ندا هو انگلند انتخاب نمودیو ن یشمال يایفرنیالک
از  يریشـگ یپ. 2، حـل تعـارض  . 1نـد:  ک کمکند حل تعارض یتواند در سه جهت به فرا می

  در روابط. یآشت. 3، لکوقوع مش
ن بـر  یـ د يگـذار ه اثرکـ جـه گرفـت   یتوان نت می، نهین زمیبا مرور مطالعات مختلف در ا

 یشـناخت  روان يروین کین یرا دیز، گردد می ن بریقت دیت و حقیبه ماه، نیارتباطات زوج
سـازمان   يستم اعتقـاد یس کین یگذارد. دتأثیر  یانسان یج زندگینتا يتواند رو می هکاست 

اعتقـاد  ، یجمعـ  دسته يها عبادت، ها نییآ، يو معنو یاخالق يها ه شامل ارزشکافته است ی
دسـتورات و  ، است. مذهب یآسمانهاي  ها و آموزه تابک، باالتر يروین کیا یبه خداوند و 

در  یگروهـ  یجاد وابستگین با ایچنند. همک می فراهم یخانوادگ یزندگ يبرا ییاستانداردها
و مراسـم   کمناسـ  ییبـا برپـا  ت نمـوده،  یحما یرا به خوب یمانیاجتماع ا، یبحران يها زمان

ن رو بـه  یـ از ا 18،نـد ک مـی  کمـ کهـا   ان اشـخاص و خـانواده  یت ارتباطات میبه تقو، رمعنادا
  کند. می آنها را اصالح يان فردیروابط م، خانواده پرداخته يو انسجام اعضا یپارچگکی

و  ییت زناشـو ین بر رضـا ید یت مطالعات مختلف از اثربخشیبا توجه به حمان، یبنابرا
، نیزوج یارتباط ين مذهب و الگوهایرابطه بکه رسد  می به نظر، ت ارتباطات همسرانیفیک

ن یرا زوجیز، دهد حیشتر توضین بین زوجیت ارتباطات بیفیکن را بر ید یاثربخش چگونگی
و  ییت زناشـو یننـد و رضـا  ک مـی  گر ارتباط برقرارین با همدیمع یارتباط يق الگوهایاز طر

 19آنهـا دارد.  یارتبـاط  يبه الگوهـا  یمختلف بستگهاي  آنها براساس پژوهش یت زندگیفیک
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 ي(اسـالم) را بـا الگوهـا    یمـذهب  يبندین پایه رابطه بکپژوهش حاضر بر آن است ن، یبنابرا
ا یـ ه آکنیست و آن ابه رو رو یپرسش اصل کین پژوهش با ید. اکن ین بررسیزوج یارتباط

ن یـ ن در ایبنـابرا وجـود دارد؟  اي  ن رابطـه یزوجـ  یارتبـاط  يو الگوها یمذهب يبندین پایب
  شود: میی ر بررسیزهاي  هیفرضپژوهش، 

 سازنده متقابل دارد. یارتباط يبا الگورابطه مثبت معناداري  یمذهب يبندیپا
بنـد بـه   ین ناپایزوجـ  یارتبـاط  يبـا الگوهـا  بند به مـذهب،  ین پایزوج یارتباط يالگوها

 متفاوت است.مذهب، 
 يبنـد یو ناپاسـازنده متقابـل،    یارتبـاط  يوننده الگـ کبینی  پیش تواند ی میمذهب يبندیپا
 ر سازنده) باشد.ی(غ وبیمع یارتباط يننده الگوهاکبینی  پیش تواند ی میمذهب

  روش 
  است.  یهمبستگـ  یفیتوصهاي  ق از نوع پژوهشین تحقیا

  يريگ نمونه و روش نمونه، جامعه
دسـترس بـودن   ن عـدم در  یچنـ هم، بـودن  یر مـذهب یـ متغ ینترل نسبکت و کمشارعلت به 

ن یت معلـم و زوجـ  یترب یز دانشگاهکن مرایه زوجیلک، زکر مرایا ساها ی ن در دانشگاهیزوج
جامعـه   يهـا  یژگیوانتخاب شدند. پژوهش براي جامعه آماري  شهر اصفهان يز حوزوکمرا

روش اسـت.  ا طلبه ین دانشجو یاز زوج یکیکم  دسته کنیاز ااست ن عبارت یزوج يآمار
ـ  کـ ن صورت یاست؛ بد یبه صورت تصادفاي  مرحلهچند گیري  نمونه ز کـ ن مرایه ابتـدا از ب

ـ  ه، ز انتخـاب شـد  کچند مر، یبه صورت تصادف يو حوزو یدانشگاه ز کـ ن مرایسـپس از ب
ان ین دانشجویبها  نامه د و پرسشیانتخاب گرد یالس به صورت تصادفکانتخاب شده چند 

ــه پــس از بررســشــد. ع یــو طــالب متأهــل توز و حــذف هــا  نامــه پرســش یحجــم نمون
، ورود منطبـق نبودنـد   يارهایه با معک ییها ین حذف آزمودنیچنهم، ناقصهاي  نامه پرسش

زوج  62زوج متعلق به گروه طـالب و   59، ن تعدادی. از اشدنفر) انتخاب  242( زوج 121
 یاز نـوع همبسـتگ  هـایی   ه در پـژوهش کـ نیان بودند. با توجـه بـه ا  یمتعلق به گروه دانشجو

 ،ن رو تعداد حجم نمونـه یاز ا 20،رابطه ضرورت دارد یان چگونگیب ينفر براکم پنجاه  دست
 :عبـارت بـود از  گیري  ورود در نمونه يارهایه معکر است کان ذیاست. شا یتعداد قابل قبول
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بیست سن آنها و  نباشند یمزمن روانهاي  يماریدچار ب، سال از ازدواجشان گذشته باشددو 
محقـق سـاخته و    نامـه  پرسـش هـا   یورود آزمـودن  يارهایابزار سنجش مع. سال به باال باشد

 یو حقـوق  یل اخالقیت مسایبا رعا امالًکنمونه هاي  بود. گروهها  یآزمودن یده خودگزارش
ار خود و بـه صـورت داوطلبانـه و بـا فرصـت      ین با اختیل شد. زوجیکنندگان تشکت کشر

ار آنهـا  یدر اخت یر نام و نام خانوادگکبدون ذها  نامه پاسخ دادند. پاسخها  نامه پرسشبه  یافک
 ار گرفتـه که پژوهش ببراي  ه اطالعاتشان صرفاًکنان داده شد ین اطمیقرار گرفت و به آنها ا

  ند.ک نمی دایپ یبه اطالعات آنها دسترس یا سازمانیچ نهاد یو هشده 
، راهـه کیانس یـ ل واریـ تحل، رسـون یپ یب همبسـتگ یاز ضرها  ل دادهیه و تحلیتجز يبرا

  ره استفاده شد.یمتغ کون تیو رگرس یکتو یبیآزمون تعق

  پژوهشهاي  ابزار

  )۱۹۸۴(يساالو، ستنسنيرك يارتباط يالگوها نامه پرسش
و  ستنسـن یرکه کـ اسـت   یارتبـاط  يسـه الگـو  ، یارتباط يمنظور از الگوهان مطالعه، یدر ا

 کیـ  نامـه  پرسـش ن یـ دارند. ا به آن اشاره )ش1379(پور عبادتبه نقل از ، )م1984(يساالو
شـده   یطراحـ  ییبه منظور برآورد ارتباط زناشودارد و ال ؤس 35است که  یابزار خودسنج

. 1: ییسه مرحله از تعـارض زناشـو   یط راها  زوج يرفتارها، )CPQ( نامه پرسشن یاست. ا
ل که دربـاره مشـ  کـ  یمـدت زمـان  . 2، دیـ آ می ن به وجودیل در رابطه زوجکه مشک یهنگام
ن هـر  یزوجـ کـه   نـد ک می مشخص، یل ارتباطکبعد از بحث راجع به مش. 3، شود می بحث

 یلی(خ 9ان ندارد) تا نمره ک(اصال ام 1رت از نمره کیلاي  درجه 9اس یمق کی يرفتار را رو
، بحـث متقابـل  ، ند از: اجتنـاب متقابـل  ا ن رفتارها عبارتینند. اک ي میبند ان دارد) درجهکام

ن یمتقابل. اگیري  نارهکو  یخشونت جسمان، یالمکخشونت ، ره متقابلکمذا، بحث/ اجتناب
اس یـ مق، اس ارتبـاط سـازنده متقابـل   یل شده است: مقیکاس تشیخرده مقسه از  نامه پرسش

از دو گیـري   نـاره ک . ارتبـاط توقـع /  يریگ نارهک اس ارتباط توقع /یمق، متقابل یارتباط اجتناب
قـات  یر. تحقیـ گ نارهکمرد  ر و زن متوقع /یگ نارهکزن  ل شده است: مرد متوقع /یکبخش تش

خـرده   يرا بـرا  ) 78/0) تـا ( 74/0اعتبـار ( ، انـد  استفاده نمـوده  CPQ نامه پرسشه از ک یقبل
  21اند. ردهکن ییمختلف آن تعهاي  اسیمق
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رده و به منظـور بـرآورد   ک یابیفوق را هنجار نامه پرسش، )ش1379(پور عبادتران یدر ا
ت یرضـا  نامـه  پرسـش و  نامـه  پرسـش ن یـ اهـاي   اسیـ ن مقیبـ  یهمبستگ، نامه پرسش ییروا

ن یـ اهـاي   اسیـ ه همـه مق کـ دهـد   مـی ن مطالعـه نشـان   یـ رده است. اکرا محاسبه  ییزناشو
هـاي   اسیـ اعتبـار مق ه، ن مطالعـ یـ دارد. در ا یهمبستگ چیانر ییت زناشویبا رضا نامه پرسش
اس ارتبـاط  یب در مقیرونباخ به ترتک يبا استفاده از روش آلفا یارتباط يالگوها نامه پرسش

 53/0گیـري   نـاره ک و ارتبـاط توقـع /   68/0متقابل  یارتباط اجتناب، 54/0سازنده متقابل برابر 
  22.ه استگزارش شد

  )۱۳۸۸( يجان بزرگ يمذهب يبنديپا نامه پرسش
 يرهـا یسـنجد و متغ  ی مـی و پژوهشـ  ینیبالهاي  تیرا در موقع یمذهب ين آزمون رفتارهایا

د. ینما می نترلک ،نندک می استفاده یمذهبهاي  از روش یه به نوعکهایی  را در مداخله یمذهب
، یمـذهب  يبندیه سه عامل (پاک ه شده استیته یالؤسشصت نامه  پرسش کین آزمون از یا

  دهد. می ) را مورد سنجش قراریمذهب يبندیو ناپا ییدوسوگرا
 میتنطـ  یمذهب يارهایبر اساس معرفتار خود را ، دیترد یفرد ب، یمذهب يبندیدر عامل پا

  ند.ک یش را بر اساس مذهب طراحیهمه رفتارهاکوشد که  کرده و می
ا یـ م رفتارها بر اسـاس اصـول   یبه تنظ يچ گونه تعمدیفرد ه، یمذهب يبندیدر عامل ناپا

  ندارد . یمذهبهاي  دستورالعمل
 بـه سـر   ید مـذهب یـ همـواره نگـران و در حالـت ترد    دفر، یمذهب ییدر عامل دوسوگرا

م تحمـل اسـت.   کـ هـا   یوجود دارد. در برابر سخت یردار و گفتارش ناهماهنگکن یبرد. ب می
اسـت و   یخـود ناراضـ   یبه خود و رابطه خود با خدا ندارد. از اعمال مذهب یاحساس خوب

  برد. می به خدا پناهها  یتنها هنگام سخت
ـ ابعـاد د ، به دست آمـده  نامه پرسشن یه در اک يابعاد ر استکان ذیشا  را الزامـاً  يدار نی

بـه  را مـان فـرد   یا ایـ از مـذهب  را فرد  کی یگردان يا روی يآور يه ابعاد روکبل، سنجد نمی
 23د.کـر ل ینامه را تحل توان با آن هدف هم پرسش می هکهر چند ، سنجد می یاعتقادات مذهب

 يبنـد یعامـل پا  یدرونـ  یسـان  ب هـم یو ضر 816/0ل آزمون برابر کرونباخ ک يب آلفایضر
 یدرونـ  یب همسـان یو ضـر  687/0 يعامـل گـذار   یدرون یب همسانیضر، 878/0 یدرون

ن یـ ا ينشـان دهنـده اعتبـار بـاال     یه همگـ کـ  هگزارش شـد ، 725/0 یمذهب يبندیعامل ناپا



   ۱۰۹ نيزوج يارتباط يبا الگوها يمذهب يبنديرابطه پا

از  ن آزمـون قبـل  یه ایصورت اول زین، كمالیی محاسبه روا ين برایچناست. هم نامه پرسش
 یب همبسـتگ یه ضـر کـ  شـده محاسـبه   آلپورت یمذهبگیري  با آزمون جهت یل عاملیتحل

ــا هــاي  نمــره ــاز م n=60دو آزمــون ب  ه در ســطحکــشــده گــزارش  47/0ن ایان دانشــجوی
)001/0<p24.) معناداري است  

  ها افتهي
ل اطالعـات  یـ بـه تحل  يآمارهاي  و آزمون spssبا استفاده از نرم افزار ها  داده یپس از بررس

  شود: می به دست آمده در سه جدول به طور خالصه آوردههاي  افتهیه کپرداخته 
  یمذهب يبندین و ابعاد مختلف پایزوج یارتباط يالگوها يها اسین خرده مقیب یزان همبستگی: م1جدول 

 يها اسیمقی مذهب يبندیپا يها اسیخرده مق
  ی ارتباط يالگوها

 يبندیپا
  25لک یمذهب يبندیپا  یمذهب يبندیناپا  ییدوسوگرا  یمذهب

  ارتباط سازنده متقابل ضریب همبستگی
  سطح معناداري  




  
  

  
  

  
000/0  

  گیري ضریب همبستگی ارتباط توقع/کناره
  سطح معناداري 

  
  






000/0
  

000/0  
 یب همبستگیضرگیري  نارهکارتباط توقع/ 

  ي سطح معنادار مرد/زن
    
    000/0  00/0

  یب همبستگیضرگیري  نارهکارتباط توقع/
  يسطح معنادار زن/مرد

      

  000/0  000/0  000/0  
  یب همبستگیضری ارتباط اجتناب

  ي معنادارسطح  
      
  000/0000/0  000/0  

P<0/05* 01/0p<**  
 يبنـد یپا«بـا  » ارتباط سازنده متقابل«رابطه معناداري بین  ندک می انیب 1ه جدول کطور  همان
سـازنده   یارتبـاط  يالگـو «ان یـ م p<0/05رابطه معناداري در سطح وجود ندارد. اما » یمذهب

ب یوجـود دارد. ضـر  » لک یمذهب يبندیپا«و » یمذهب يبندیناپا«و » ییدوسوگرا«با » متقابل
و » یمـذهب  يبنـد یناپا«و » ییدوسوگرا«هاي  با عامل» ارتباط سازنده متقابل«ان یم یهمبستگ

. جهـت  r ،0/222=r=0/158ـ ،  =r 0/215-: ب عبارت اسـت از یبه ترت» ل ک یمذهب يبندیپا«
، مثبـت اسـت  » لکـ  یمـذهب  يبنـد یپا«بـا  » سازنده متقابـل  یارتباط يالگو«ان یم یهمبستگ
 يالگـو «تـر باشـد    يقـو » نیزوجـ  یمذهب يبندیپا«هرچه که  جه گرفتیتوان نت می بنابراین،

ان یـ م هدر رابطـ البتـه جهـت همبسـتگی    شتر برقرار است. ین آنها بیب» ارتباط سازنده متقابل
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 دهـد  می ه نشانکاست  یمنف، »یمذهب يبندیناپا«و » ییسوگرادو«با » ارتباط سازنده متقابل«
ن یان زوجـ یـ ز میـ ن» ارتباط سـازنده متقابـل  «، »یمذهب يبندیناپا«ا ی» ییدوسوگرا«ش یبا افزا

  ابد.ی می اهشک
 يبنـد یپا«بـا عامـل    یارتبـاط  يهمـه الگوهـا  که رابطه معناداریی بـین  ر است کان ذیشا

 یارتبـاط  يان الگوهایم p<0/01رابطه معنادار و معکوسی در سطح وجود ندارد. اما » یمذهب
 / زنگیـري   نـاره کارتبـاط توقـع/   «، »زن / مردگیري  نارهک/  ارتباط توقع«، »يریگ نارهکتوقع/«

هرچـه   یعنـ ی؛ وجـود دارد » لکـ  یمذهب يبندیپا«با » متقابل یاجتناب یارتباط يالگو«و » مرد
ن آنهـا برقـرار   یمتر بـ کر یاخ یارتباط يالگوهاداشته باشند،  يباالتر یمذهب يبندین پایزوج

در سـطح   يدارارابطـه مثبـت معنـ   ه کجه است ین نتیبر ا يدیز مؤین 1است. گرچه جدول 
p<0/01  يبنـد یناپا«و » ییدوسـوگرا «هـاي   اسیمق ر سازنده با خردهیغ یارتباط يالگوهابین 

  شود. مید ییتأ ه اولیفرض، جینتاپس طبق این وجود دارد. » یمذهب
، بنـد بـه مـذهب   ین در هـر سـه گـروه پا   یزوج یارتباط يتفاوت الگوهادر مرحله بعد، 

  شده است. یبند و دوسوگرا بررسیناپا
  بندیدو سوگرا و ناپا، بند به مذهبیپا نین زوجیب یارتباط يتفاوت الگوها یبررس يراهه براکیانس یل واریج تحلی: خالصه نتا2جدول 

  ها گروه
 

  یارتباط يالگوها

  راههکیانس یل واریج تحلینتا  بند به مذهبیناپا  دوسوگرا  بند به مذهبیپا

M  SD  M  SD  M  SD  F 
P 

          ارتباط سازنده متقابل


            يریگ نارهکارتباط توقع/


              م/ز گیري  نارهکارتباط توقع/


              ز/م گیري  نارهکارتباط توقع/


              متقابل یارتباط اجتناب


در سـطح   يدارامعنـ ه تفـاوت  کدهد  می ) نشانFانس (یل واریج تحلینتا، 2طبق جدول 
P<0/01 گیـري   نـاره کتوقع/«، »يریـ گ نـاره کتوقع/«، »سـازنده متقابـل  « یارتباط يان الگوهایم
ن یانگیـ وجـود دارد. م هـا   ن گروهیب، »متقابل یاجتناب«و » زن/مردگیري  نارهکتوقع/«، »مرد/زن

امـا  ، گـر اسـت  یشـتر از دو گـروه د  یبند به مـذهب ب ینمره ارتباط سازنده متقابل در گروه پا
دو گـروه  در مقایسـه بـا   بند به مذهب یدر گروه پا یارتباط ير الگوهایساهاي  نمرهن یانگیم
سـازنده متقابـل در گـروه     یارتبـاط  ين نمـره الگـو  یانگیـ ن میچنـ همتر اسـت.   نییپاگر، ید
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ر یسـا هـاي   نمـره ن یانگیـ بند بـه مـذهب بـاالتر اسـت و م    یگروه ناپادر مقایسه با دوسوگرا 
 اسـت.  تـر  نییبند به مـذهب پـا  یگروه ناپادر مقایسه با در گروه دوسوگرا  یارتباط يالگوها

ـ  >05/0pدهد کـه تفـاوت معنـاداري در سـطح      میز نشان ین یکتو یبیج آزمون تعقینتا ن یب
، سـازنده متقابـل   یارتباط ياز نظر الگوها» بندیبند و ناپایپا«و » بند و دوسوگرایپا«هاي  گروه

 یارتبـاط  يمتقابـل وجـود دارد. امـا در مـورد الگوهـا      یمرد و اجتنـاب  يریگ نارهک، توقع زن
دوسـوگرا و  هـاي   ن گروهیب يدارازن تفاوت معن يریگ نارهک، و توقع مرد» يریگ نارهکتوقع/«
بنـد از نظـر   یدوسـوگرا و ناپا هـاي   ن گـروه یب يداران تفاوت معنیچنبند مشاهده نشد. همیپا

متقابـل مشـاهده    یمـرد و اجتنـاب   يریـ گ نـاره ک، توقـع زن ، سازنده متقابل یارتباط يالگوها
ن یزوجـ  یارتباط ين الگوهایب يداراتفاوت معناینکه بر  یه دوم مبنیفرض، نید. بنابراینگرد

  شود. می دییتأ، بند به مذهب وجود داردیبند به مذهب و ناپایپا
 یارتبـاط  يالگوهابینی  پیش ه،آن بود یه مطالعه حاضر در صدد بررسک يتر مرحله مهم

ه ره اسـتفاده شـد  یمتغ کون تین منظور از مدل رگرسیا يبرا. است یمذهب يبندیق پایاز طر
در سـطح   یارتبـاط  يهمه الگوهـا  يبه دست آمده برا Fزان یه مکدهد  میج نشان ی. نتااست
ق یـ را از طر یارتبـاط هـاي   يتوان الگـو  می، نیدار است. بنابراامعن، P<0/01متر از ک يخطا

ل ک یمذهب يبندینمره پاکه به سبب اینکه است توجه ان ید. شاکربینی  پیش یمذهب يبندیپا
بینـی   پـیش  ين نمره بـرا یاز ا، دهد می را نشانها  یآزمودن یمذهب يبندیاز پا يتر ان جامعیب

  شده است.ل استفاده یدر تحل یارتباط يالگوها
  نیزوج یاطارتب يبا الگوها یمذهب يبندیون پایج رگرسی: خالصه نتا3جدول

  يشاخص آمار 
  كر مالیمتغ

  ریمتغ
 R R2 F  نیش بیپ

P  β  t 
P 

  05/0  22/0  یمذهب يبندیپا  ارتباط سازنده متقابل 


000/0  22/0  
  
000/0  

  /0    یمذهب يبندیپا  يریناره گکارتباط توقع/ 

000/0  /0-  
/4-  

000/0  

/0  /0    یمذهب يبندیپا  مرد/زنگیري  نارهکارتباط توقع/

000/0  /0-  /3-  
000/0  

0  /0    یمذهب يبندیپا  زن/ مردگیري  نارهکارتباط توقع/

000/  /0-  


000/0  

  /0  /0    یمذهب يبندیپا  متقابل یارتباط اجتناب
000/0  /0-  



000/0  
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انس یـ % وار5ب یـ توانـد بـه ترت   مـی ی مذهب يبندیپا، ندک می انیب 3ه جدول کطور  همان
انس یوار %4، يریگ نارهکتوقع/ یارتباط يانس الگوی% وار85، سازنده متقابل یارتباط يالگو
گیـري   نـاره کتوقع/ یارتبـاط  يانس الگـو ی% وار10، مرد/زنگیري  نارهکتوقع/ یارتباط يالگو

ن یمبـ تـأثیر   هاي بیضر. کندن ییمتقابل را تب یاجتناب یارتباط يانس الگوی% وار7زن/مرد و 
ه کاي  به گونه، دارد يداران رابطه معنیزوج یارتباط يبا الگوها یمذهب يبندیه پاکآن است 

 ن نشـان یـ ) دارد و اβ=22/0سازنده متقابل رابطه مثبـت (  یارتباط يبا الگو یمذهب يبندیپا
، نیزوجـ ن یبـ  یارتبـاط  يه الگـو کنیشتر باشد احتمال ایب یمذهب يبندیه هرچه پاکدهد  می

رابطـه  ب، یر الگوها به ترتیسا با یمذهب يبندیشتر است. اما پایب، ارتباط سازنده متقابل باشد
ه کـ دهـد   می ن نشانی). اβ=ـ   β( ،)27/0=ـ  β( ،)32/0=ـ  β( ،)19/0=ـ  29/0( دارد یمنف

 متـر برقـرار  کن ین زوجیب یارتباط ير الگوهایسا شتر باشد احتماالًیب یمذهب يبندیهرچه پا
ر یه سـا کـ نیمتـر باشـد احتمـال ا   ک یمـذهب  يبنـد یه پاک یس در صورتکخواهد بود و بر ع

ن یـ اساس ا ه سوم بریفرضن، یشتر است. بنابرایبن برقرار باشد، ین زوجیب یارتباط يالگوها
  شود. مید ییتأج، ینتا

  ها افتهيبحث در 
، نیشیپهاي  پژوهش انید. گرچه در مشو می دییه اول تأیفرض، حاضر هج مطالعیبر اساس نتا

و  یانیـ کهـاي   ه بـا پـژوهش  ین فرضـ یـ ه نپرداخته است. امـا ا ین فرضیا یابیبه ارز یپژوهش
 بــاًی) تقرش1386اران(کــو هم فــرد ياریخــدا) و ش1386(ياحمــد، )ش1389( ارانکــهم

  ند.ک می دیین تأیزوج یارتباط يد بر الگوهایکج آنها را با تأیست و نتاهمسو
 ،یو فقهـ  یاخالقـ ، ياعتقـاد هـاي   ه اسالم با آموزهکتوان گفت  می هین فرضین اییدر تب

از طـرف  هـا   ن آمـوزه یـ ت ایـ و رعا یه با آگاهکند ک می نییروابط همسران تب يرا برا یمدل
د یـ توح، شود. اصل و اساس اسالم می شتر برقرارین آنها بیارتباط سازنده متقابل بهمسران، 

ه کـ ت و اراده مـؤثر او  یـ نها یو قدرت ب یگانگیاعتقاد به  26خداوند متعال است. یگانگیو 
 ینـد. وقتـ  ک مـی  کمـ کن یت زوجـ یو انسـجام شخصـ   یپارچگکیهاست به  فوق همه اراده

رزق بـه دسـت    27،خداسـت  يدادها و حوادث از سویه تمام روکنیمعتقد باشد به ا يهمسر
از حـوادث   ياریدر برابـر بسـ   29،خـورد  مـی  ر امور توسـط او رقـم  یت و خحمصل 28،اوست
، شـود  مـی  ارتباط سـازنده متقابـل   يمانع از برقرارشده،  یروان يه موجب فشارهاک یزندگ
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، يورز قناعـت ، دنیورز اتقو، بخشش، مدارا، يصبور، ل بر خداوندکند و با توک می مقاومت
د و بـه  کنـ  مـی  اقـدام الت، کحـل مشـ   يح بـرا یر صحیگر و تدبیت حقوق متقابل همدیرعا

 ال،مثبراي پردازد.  نمی ردنکاز ارتباط برقرار  يریا جلوگی يگرینستن دسرزنش و مقصر دا
 مهربـان  خـود  ه با همسرانکند ک می انیب و 30،دهد می نیاسالم دستور مهر و محبت به زوج

 خشـم ، نسازید مجبور کارى به را آنان. کنند زندگى شما با تا کنید شاد را هاشان دل و باشید
گر داشـته  یمتقابـل از همـد   كن ادرایه زوجـ کـ اسالم مهم اسـت   يبرا 31.برنیانگیزید را آنها

 آن کـه  هنگـامى  تـا  اسـت  نیـاورده  ایمـان  شما از کس هیچکه  ندک می انیبرو،  از این، باشند
 يدوست داشتن امـر  32دارد. دوست خودش براى که بدارد دوست، برادرش براى را چیزى

ن یو همـ شـده  متقابل حاصل  كادراه کشود  می سببد شخص، یه دیفرد مقابل از زاو يبرا
  شود. میش ارتباط سازنده متقابل یافزا يبرا یامر عامل
د یـ ج باین نتـا یـ ن اییدر تب. ه داردین فرضید اییت از تأیاکز حیه دوم نیج درباره فرضینتا

 ات آن معنـا و مفهـوم  یـ ئو جز یبه زنـدگ ، ن اسالمید يو باورها یاعتقادات مذهبگفت که 
رد. یـ گ مـی  به خـود  ینیو عناصر مربوط به آن رنگ تقدس و د یو زندگن ریاز ا، بخشد می

ه کـ بل ،سـت ین يزیـ و غر یالت جنسـ یتما يفقط ارضا ینیازدواج در فرهنگ دبراي مثال، 
خواهد شد. آنچه در قـرآن و  نائل  یالهعالی و قرب ه در پرتو آن انسان، به تکاست  یعبادت

که  33است یات الهیاز آ یکیه ازدواج کدارد از آن حکایت ن عبادت نقل شده یات از ایروا
ـ ، ونت انسان را در آن قرار دادهکخداوند س و تـا  کـرده   برقـرار زوجـین  ن یخود مودت را ب

 ین معرفـ یه ستون دک ت نمازیارزش و فضل یه حتکشمارد  ی مین عبادت را متعالیا ییجا
و  ینـ یف دیبـه وظـا   یعملـ التزام گر، ید ياز سو 35ابد.ی می شیله ازدواج افزایوسه ب 34،شده

تـأثیر   آنهـا  یارتبـاط  يالگوچگونگی تواند در  می بند به مذهبین پایزوج ياز سو یاخالق
 ینـ ین مؤمن خود را موظف به انجام دستورات دیه زوجکن صورت یبد؛ داشته باشد یمهم

ش یخـو  يفشـان بـه خـدا   یالکدر صورت انجـام دادن ت که و اعتقاد دارند دانسته ی و اخالق
و در صـورت انجـام نـدادن و    ننـد،  ک می رحمت او را به سمت خود جذب ،تر شده کینزد
ننـد.  ک مـی  غضب او را فراهمزمینه ، ش دور شدهیخو يفشان از خدایردن از وظاک یشکسر

 در پرتو اطاعت شوهر است از همسرش اطاعت یاله يرضا، داند می هک یخانمبراي مثال، 
کـه  دانـد   می هک يا شوهری 36ن نرود.ین راستا از بیدر ا زیر عبادات او نیند تا نماز و ساک می
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ت حقـوق او  یـ رعاو بـا او  و کـ یمعاشـرت ن ، در پرتو مدارا نمودن با همسـرش  یاله يرضا
ـ ا، نیبنابرا 37ن سمت جهت دهد.یه روابط خود را به اککند  می یسعمحقق خواهد شد،  ن ی

جـه  ین نتیـ بـه ا اي  در مطالعـه  را اویـ زدارد،  ییگرا هم، )ش1386(ياحمدبا پژوهش ها  افتهی
د به طور دارن يادیز یدات مذهبیه تقک نییزوجبین در  ییزناشو يزان سازگاریه مک هدیرس

  دارند. يمترک یدات مذهبیه تقکاست  یسانکشتر از یب يمعنادار
 ،یمـذهب هاي  يبندیپادهند  میه نشان ک یج مطالعاتیج پژوهش حاضر با نتاین نتایچنهم

هـاي   يبنـد یز پایـ و ن 38دهـد  می را نشان ییباال ییت زناشویفیک، درآمد مکن یدر زوج یحت
 39نـد ک مـی  کمـ کدر روابـط   یاز آن و آشـت  يریشـگ یو پ ییبه حل تعارض زناشـو  یمذهب

دار اه وجود تفاوت معنـ کجه گرفت یتوان نت می احتماالًن، یدارد. بنابرا یخوانو هم یهماهنگ
 يگـذار تأثیر ازحـاکی  بند به مـذهب  یمذهب و ناپابند به یدر گروه پا یارتباط ين الگوهایب

ن یان زوجـ یـ ارتباط مچگونگی بر ) یمذهب يو رفتارها ینیاعتقادات د( یمذهبهاي  يبندیپا
  است.
 يتـوان الگوهـا   مـی  هکـ دهـد   مـی ز نشـان  یه آخر نیج پژوهش حاضر در مورد فرضینتا
ه کـ  یدر صـورت دهـد   مـی ج نشـان  ینتـا  کـرد. بینی  پیش یمذهب يبندیق پایرا از طر یارتباط
ن آنها سازنده متقابل خواهد بود و یب یارتباط يالگو احتماالًبند به مذهب باشند، ین پایزوج

نها سازنده ن آیب یارتباط يه الگوکنیبند به مذهب نباشند احتمال این پایزوج هک یدر صورت
آنهـا توقـع   ن یبـ  یارتبـاط  يالگـو کـه  شتر احتمـال دارد  یمتر است و بکخیلی متقابل باشد، 

 يبنـد یه پاکـ  یدهـد در صـورت   مـی  نشانها  افتهین، یمتقابل باشد. بنابرا یا اجتنابیر یگ نارهک/
ر، یـ گ نارهکن آنها توقع /یب یارتباط يه الگوکوجود دارد  يشترین باشد احتمال بییپا یمذهب

ان یـ ر زن. گرچـه در م یـ گ نـاره کر مـرد باشـد تـا توقـع مرد/    یـ گ نارهک، به خصوص توقع زن
امـا  ، افت نشدیبپردازد،  یارتباط يو الگوها یمذهب يبندیه به رابطه پاک یپژوهشها  پژوهش

نـد مـذهب و   ا هه نشان دادکرا  )م1997(40تونیهو  الکق یتحقهاي  افتهیتواند  می ن مطالعهیا
، ت نمـوده یرا تقو ییتواند روابط زناشو می مؤثر است و ییرابطه زناشو يداریت بر پایمعنو
ن یه زوجـ ک یند در صورتک می انیج بین نتایرا ایز، دین نماییح و تبیتوضو  بخشدام کاستح

سـازنده متقابـل خواهـد     یارتباط يالگو آنها احتماالً ییرابطه زناشو، باشندبند به مذهب یپا
دار خواهد شـد و  یآنها پا ییرابطه زناشو، نین الگو در زوجیبود و با توجه به برقرار شدن ا
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ن در ینشـان از وحـدت زوجـ   ، ابد. ارتباط سازنده متقابلی می امکآنها استح روابطجه، یدر نت
 یپوشـ  بیـ الت و عکرفـع مشـ  بـراي  گر یهمد کمکگر دارد. زن و شوهر با یتعامل با همد

از هـم گلـه و   ، پردازنـد  نمـی  گریدکـ یر و مالمت یا تحقیبه سرزنش ، دارندتالش گر یهمد
ر یـ ت دارنـد. اسـالم تعب  کمشـار حل مسـائل،   يگر برایدر تعامل با همدو  نندک نمی تیاکش
لباس بودن ، ن تعاملیر اسالم از ایرسد تعب می ن دارد. به نظرین نوع تعامل زوجیاز ا ییبایز

 یاخالقهاي  ت آموزهیو رعا ینیباور به اعتقادات د )187: بقره(گر است.یهمد ين برایزوج
را داشـته   ین تعـامل یخـود چنـ   ییه در روابط زناشـو کند ک می کمکبه زن و شوهر الم، اس

ن یت زوجیاکگله و ش، از سرزنش و مالمت یکه حاکر یگ نارهکتوقع/ یارتباط يباشند. الگو
اسالم منفور است. از نظـر اسـالم همـه     یتیدگاه تربیز به شدت از نظر دیگر است نیاز همد
ا یـ ر یـ تحقن، یدارنـد. بنـابرا   یسـان  کیـ زن و مرد نـزد خداونـد ارزش   و اند  محترمها  انسان

را نهـی  و  تمسـخر و اسـتهزا  اسـالم  ن یچنـ هم 41سـت. یز نیچ وجه جایسرزنش همسر به ه
 :فرماید مى باره این در کریم است. قرآنفرموده 

 شـاید ، کنند مسخره را دیگر گروهى شما مردان از گروهى نباید اید آورده ایمان که کسانى اى
 را یکـدیگر  و باشـند  اینـان  از بهتر آنان شاید. را دیگر زنان زنانى نه و باشند بهتر اینها از آنها

  ).11: (حجرات ندهید قرار جویى عیب و طعن مورد
آنـان را   ییت زناشـو یزان رضایبرد و م می نین را از بین زوجیت بیمیصم تمسخر و استهزا

 یحتـ ، یطیچ شـرا یرا در ه ییمالمت و ناسزاگو، سرزنش، ن اسالمیچنهم 42دهد. می اهشک
و کـرده  گر را مالمـت  ین همـد یه زوجـ کـ نیچه رسد به ا 43،داند نمی زیبه دشمنان اسالم جا

  گویند.ناسزا 
خود را  یارتباط يه الگوکشان آن است  دارند تالش یمذهب يبندیه پاک یسانکن، یبنابرا

  نند.ک يمتقابل دور یا اجتنابیر یگ نارهکند و از ارتباط توقع/یبا همسرشان سازنده متقابل نما
 یاز اعتبـار مطلـوب  هـا   ه در همـه پـژوهش  ک ینزوج یارتباط يالگوها نامه پرسشفقدان 

نمونـه از  هـاي   انتخـاب گـروه   ين برایآسان به زوج یعدم دسترسهمچنین  ،مند باشند بهره
 پژوهش بود.هاي  تیجمله محدود

اعتقـادات و  ن یـی بـا تب بایـد  ه کـ شـود   مـی  شنهادیپ، ن پژوهشیاهاي  افتهیطبق ن، یبنابرا
 یارتبـاط  يبـه اصـالح الگوهـا   ، یآموزشهاي  ارگاهکا یدر جلسات مشاوره  ینیدهاي  آموزه
، نیدر زوجـ  ینـ یدهـاي   ت اعتقـادات و آمـوزه  یـ تر بـا تثب  املکن پرداخت. به عبارت یزوج
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د. کـر ت یـ ا تثبیداد  رییتغ ن آنها را در جهت ارتباط سازنده متقابلیب یارتباط يتوان الگو می
 یافکـ تخصـص  مربـوط بـه آن،   هاي  و مؤلفه یطه مذهبیالزم است مشاوران در حن، یابنابر

 ،گـر ید ين بپردازند. از سـو یزوج یارتباط يق بتوانند به اصالح الگوهاین طریداشته تا از ا
هـا   ن و خـانواده یزوجـ  يبـرا  یشناخت و خدمات روان یفرهنگهاي  يزیر ن در برنامهمسئوال

  ت دهند.ین راستا اولویدر ارا  ینیدهاي  آموزهباید 
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