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  نقش زندگی مذهبی در رضامندي زناشویی زوجین
  **حمدرضا احمدي/ م *جواد مصلحی

  چکيده
عنوان یکی از عوامل مـؤثر در رضـامندي   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پایبندي مذهبی زوجین به

رویـدادي  پـس و به روش  باشدهاي همبستگی میاین پژوهش از نوع پژوهش زناشویی انجام شده است.
پژوهـان مؤسسـه امـام    زوج از دانشجویان دانشگاه بجنـورد و دانـش   116منظور، بدینام شده است. انج

هـاي رضـایت   نامـه ، که حداقل یکسال از زندگی مشترك آنها گذشته بود، با استفاده از پرسـش خمینی
ـین هـر    دهد کهها نشان میزناشویی اسالمی و پایبندي مذهبی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده زوج

دو پایبند به مذهب، نسبت به زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند به مذهب بـود، از رضـامندي زناشـویی    
ـتر از زنـدگی زناشـویی خـود       بیشتري برخوردار بودند و آنها نیز از زوجین هر دو ناپایبند به مـذهب بیش

اسـت کـه در رضـامندي زناشـویی      توان گفت: پایبندي به مذهب از عواملیرضایت داشتند. بنابراین، می
  نقشی معنادار دارد.
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  مقدمه
ترین مناسبات انسـانی اسـت. عـالوه بـر     عنوان واحدي اجتماعی داراي بیشترین و عمیقخانواده به

هاي متعددي را بـراي یـادگیري و   عیتشود، موقاینکه، منبع اولیه نیازهاي اساسی فرد محسوب می
آورد. خانواده در کنار مسـئولیت آموزشـی و   ها و تشکیل باورهاي فرد فراهم میگیري نگرششکل

هاي اجتماعی نقش بسیار مؤثري دارد. فـرد  تربیتی، در رفع نیازهاي جسمانی، روانی و انتقال ارزش
شناخت او را به گـزینش رفتارهـاي معـین     آموزد و اینهاي جامعه را میدر بستر خانواده خواست

  ).1، ص 1391مصلحی، (سازد رهنمون می
هایی است که در تشکیل خانواده و زنـدگی  ترین تصمیمکه انتخاب همسر یکی از مهمآنجاییاز

تـري بـه عوامـل بیرونـی     کند که با کنکاش عمیقشود، اهمیت مسئله ایجاب میاجتماعی گرفته می
هاي شخصیتی اجتماعی، سن، تحصیالت و... و نیز عوامل زیربنایی مانند ویژگیمانند مذهب، طبقه 
  توجه شود (همان).
شناسی خانواده غالباً معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین، سـطح  متخصصان روان

یابی بـه  ترین عوامل پیشـرفت و دسـت  دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهمرضایت زناشویی آنها قرار می
رغم آنکه ضـرورت توجـه بـه    باشد. علیاهداف زندگی است که تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی می

گیـرد، افـزایش طـالق در دنیـاي     همسانی عقاید مذهبی و تمایالت فرهنگی همواره مورد تأکید قرار می
افـراد خـانواده و   هـا بـر   گونـه پدیـده  کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترك و تأثیرات سـوء ایـن  

اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانـه  
  به این پدیده نگریسته شده است (همان).

دهنـد،  هـاي مشـابهی را مـورد تأکیـد قـرار مـی      که دو نهـاد مـذهب و خـانواده ارزش   آنجاییاز
گیري منجر به ایـن نگـرش شـده    کنند. این جهتبینی مین دو پیشپژوهشگران رابطۀ نزدیک بین آ

تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشـد. مـذهب و پایبنـدي بـه آن،     است که مذهب می
تواند ذهن پژوهشگران را بـه ایـن موضـوع    ویژه در جامعه اسالمی ما از موضوعاتی است که میبه

گی زناشویی در سایۀ تعـالیم الهـی و پایبنـدي بـه آن چگونـه      معطوف دارد که آیا رضامندي از زند
تواند تأثیري در سطح رضایت از زندگی زناشویی داشته باشد یـا  است؟ و آیا پایبندي به مذهب می

نه؟ (همان). از منظر دینی، رضامندي زناشویی حـالتی اسـت کـه در آن زن و شـوهر از ازدواج بـا      
  ).21(روم:  نه و آرامش داشته باشندیکدیگر و با هم بودن، احساس طمأنی
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ترین نکته در تبیین فلسفۀ ازدواج در قرآن، این است که خداوند آن هنگام که حکمـت ازدواج و  مهم
کند، به حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقاي نسل با فرزند صـالح یـا   تشکیل خانواده را بیان می

کنـد، بلکـه   هاي اسالمی اشاره نمـی ی و یا توسعۀ ارزشپیشگیري از فساد یا سازندگی اخالقی و اجتماع
یک از اهداف خلقت انسـان، قابـل تحقـق نیسـت و آن آرامـش      به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ
توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسـل سـالم   روانی است. بدون آرامش روانی، نمی

هـاي دینـی و آرمـان    افتـد و نـه ارزش  دگی اخالقی و اجتماعی اتفاق میآید و نه سازنو صالح پدید می
  ).23، ص 1389یابد (پسندیده، توحید، گسترش می

کننـد کسـی کـه در    ) ابراز میBradbery, Fincham, & Beach, 2000, p. 967( بیچو  فینچام، برادبري
ا خوشبختی، سعادت و رضایت همـراه  کند، انتظار دارد که این زندگی بفکر ازدواج است و یا ازدواج می

باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببـرد. بنـابراین، آنچـه از خـود ازدواج اهمیـت بیشـتري دارد،       
  .)Ibid, p. 966عبارتی دیگر رضامندي میان زوجین است (موفقیت در ازدواج یا به 

گیرد و تداوم و بقـاي آن نیـز   میازدواج مقدمه تشکیل خانواده است. خانواده با پیوند زناشویی شکل 
بخش یکـی از عوامـل مهـم    رغم اینکه ازدواج رضایتبه تداوم و بقاي پیوند زناشویی وابسته است. علی

شود، ولی چنانچه ازدواج و زنـدگی خـانوادگی شـرایط نامسـاعدي     بهداشت روانی جامعه محسوب می
یابد، بلکـه آثـار منفـی و    اشت روانی تحقق نمیتنها بهدبراي ارضاي نیازهاي روانی زوجین ایجاد کند، نه

طـوري کـه اخـتالالت عصـبی، افسـردگی و خودکشـی از       گذارد، بهناپذیري را به جاي میگاهی جبران
بسـیاري از اخـتالالت    گورینـک و  شـلدون ، ویـزمن باشند. به اعتقـاد  پیامدهاي اختالفات خانوادگی می

ی، رفتاري و اسـترس تحـت تـأثیر آشـفتگی زناشـویی      پزشکی از جمله اختالالت جسمانی، شناختروان
  ).1384آیند (سلیمانیان و دیگران، وجود میبه

هـاي  ، که نارضامندي زناشـویی و طـالق موجـب بـروز اخـتالل     ساپینگتونهاي با توجه به پژوهش
 نمـروف و  کریگهـد )، همچنین پژوهش 301، ص 1379شود (ساپینگتون، جسمانی و روانی زوجین می

تواند موجبات بزهکاري فرزندان را فـراهم آورد و در نهایـت، از جانـب    نارضامندي زناشویی می که این
)، همۀ این امـور انسـان را بـه    77، ص 1382هاي ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید (حیدري، خانواده

  هاي رضامندي زناشویی باشد.وجوي مؤلفهجویی واداشته تا در پی جستچاره

۷۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

الدي، مطالعات علمی پیرامون رضایت زناشویی توجه زیادي را بـه خـود جلـب کـرد.     می 90در دهۀ 
هـاي مختلـف   حجم زیادي از مطالعات به جنبه 90هاي گذشته، در دهۀ هاي علمی دههدر مقایسه با یافته

  .)Bradbery & Fincham & Beach, 2000, p. 967رضایت زناشویی اختصاص داشته است (
منـدي  بر ایـن بـاور اسـت کـه رضـایت      وینچویی تعاریف متعددي شده است. مندي زناشبراي رضا

زوجی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است؛ یعنی انطباق بین انتظـاراتی کـه فـرد از    
  ).1390کند (فاضل و دیگران، زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می

کنند که رضایت زناشـویی، یعنـی احساسـات عینـی از خشـنودي،      ) بیان می1974( وینچو  هاوکینز
هـاي ازدواجشـان را در نظـر    شده توسط زن یـا شـوهر، مـوقعی کـه همـۀ جنبـه      رضایت و لذت تجربه

گیرند. رضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مـورد انتظـار اسـت و وضـعیت موجـود فـرد در       می
هـاي  بخشی است که زن و شوهر از جنبهرش مثبت و لذتشود، در واقع، نگروابط زناشویی حاصل می

  ).1389پورغفاري، (مختلف روابط زناشویی خود دارند 
اند که رابطۀ مناسب بـین زن و  مندي زناشویی را پیامد توافق زناشویی دانسته) رضا1990( هیلو  بنر

تـوجهی از بـرآورده   قابـل هنگامی که زن و شـوهر بـه میـزان    «نویسند: کند. آنها میشوهر را توصیف می
منـدي زناشـویی را گـزارش    زناشویی رضـایت داشـته باشـند، رضـا     شدن نیازها و انتظاراتشان در رابطۀ

منـدي  رضـا «نویسـند:  ) مـی 2007( گارسـیا و  بـاریو ، آلوجـا ). همچنـین  1388جـدیري،  ( »خواهند کرد
آمیـز، یـا   حـل تعـارض موفقیـت   اي از عوامـل ماننـد   زناشویی عبارت است از برونداد ناشی از مجموعه

  همان).(» هاي مرتبط با شادکامی در فرایند ازدواجموفقیت در فعالیت
زا تبـدیل شـود.   سـاز و چـالش  تواند در روابط زوجـین بـه موضـوعی مشـکل    هر موضوعی می

چند، آفرین در بین زن و شوهر، نه ممکن و نه الزم است. هربنابراین، ارائه فهرستی از موارد مشکل
زا در بـین زوجـین را شناسـایی و    هـایی وجـود دارد کـه سـعی کـرده موضـوعات تعـارض       الشت

هاي سازگاري زناشویی به انحاء گوناگون بیـان شـده اسـت.    بندي کند. بنابراین، ابعاد و حوزهدسته
شـده  بندي و تحلیل تمامی ابعاد مطـرح ) با جمع1993( السونو  فاورز) و 1997( السونو  اولسون
فعالیـت اوقـات   «، »مـدیریت مـالی  «، »حـل تعـارض  «، »ارتباط دوتایی«، »مسائل شخصیتی«د به ابعا

دسـت  » گیري مذهبیجهت«و » ارتباط با اقوام و دوستان«، »فرزندپروري«، »رابطۀ جنسی« ،»فراغت
  ).1384اند (احمدي و دیگران، یافته
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ارضـاي عـاطفی، ارضـاي     کند عوامل اقتصـادي، مـذهبی، آداب و سـنن اجتمـاعی،    بیان می موسوي
). 43، ص 1374موسـوي،  (منـدي زناشـویی را بـه ارمغـان آورد     توانـد رضـا  جنسی و تفاهم فکري مـی 

  .)Odell, 1998, p. 93داند (مندي زناشویی مرتبط میها را با رضایتتوافق در ارزش اُدلکه همچنان
تحلیل مشاهداتشان نشان  ) با تجزیه وMahoney & Others, 1999, p. 332و همکاران ( ماهونی

هاي گوناگون عملکرد زناشویی شامل رضایت زناشویی، تعداد برخوردها و خشونت دادند که جنبه
هـاي داراي  ها و اعتقادات مـذهبی در ارتبـاط اسـت، بـه ایـن صـورت کـه زوج       فیزیکی با فعالیت

هاي آنان نسبت به اعتقادات مذهبی باالتر، رضایت زناشویی بیشتري داشته و برخوردها و خشونت
هاي دینی دربارة ازدواج بـراي سـالمت رابطـۀ زوجـین     هم کمتر است. به همین دلیل، درك ارزش

  ).129 ، ص1388 ي،نظر(اهمیت زیادي دارد 
تواند در ارتبـاط زناشـویی مـؤثر باشـد؛ زیـرا مـذهب       نیز معتقدند نگرش مذهبی می گنچوزو  هانلر

تواننـد  هـا مـی  هاست که این ویژگـی دهندة سامانه باورها و ارزشهشامل رهنمودهایی براي زندگی و ارائ
  ).1386فرد و دیگران، زندگی زناشویی را متأثر سازند (خدایاري

ترین مسائلی که زمینۀ آرامش و رضایت از زندگی زناشـویی را  هاي دینی، یکی از مهماساس آموزهبر
یابد که زن ت. خوشبختی زناشویی زمانی تحقق میسازد پایبندي زوجین به دستورات مذهبی اسفراهم می

و شوهر ارتباط خوبی با مبدأ داشته و براي معاد خود نیز کـار نیـک انجـام دهنـد و پایبنـد بـه احکـام و        
قدر آنها را سرگرم کند که از یـاد خداونـد غافـل شـوند     دستورات الهی باشند، نه اینکه مسائل زندگی آن

، ص 1366خانواده از رعایت وظایف دینی فاصـله بگیرنـد (تمیمـی آمـدي،      خاطر،) و یا به 9(منافقون: 
). وظیفه زن و شوهر است که همدیگر را از معصیت خداوند برحذر دارند کـه در ایـن زمینـه مـرد     186

). پایبندي یا عدم پایبندي به دستورات الهی توسط آن دو، زمینه را براي 6مسئولیت بیشتري دارد (تحریم: 
  آورد.یا نارضامندي زندگی زناشویی فراهم می رضامندي و

ها بـه  است. ارزش یو پرورش اعتقادات مذهب يمعنو لیتوجه به مسا یۀبدون تعارض، در سا یزندگ
 یقـ تلهمانند غم و انـدوه و فقـدان و مـاتم،     ،یزندگ یبحران اوجدر  یو پناهگاه بخشندیمعنا م یزندگ

 موجـب له ئمسـ  نایـ است.  یمذهب یبه سبک زندگ یدهشکلي برا ییربنایز ،ی. اعتقادات مذهبشوندیم
 ژهیـ و یو نقشـ  تیمسـئول  يدارا کانشیدر خود و نزد تیتا فرد مسلمان نسبت به پرورش معنو گرددیم

 یو زنـدگ  ابدیدر آن رشد  تیو گواراست که معنو نیریش ايیزندگآن  ی،نید يهاباشد. بر اساس آموزه

۸۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

 ثیخداونـد متعـال در حـد   : دینفرمایم ی. امام عل)35، ص 1390خطیب، ( ردیبه خود گ ییرنگ خدا
 ».! نـه ایبار خدا« د:نحضرت فرمو ؟»گواراتر است یکدام زندگ یدانیم ایآ«فرمود:  اکرم امبریمعراج به پ

من خسته نشود، نعمت مرا فراموش نکند،  ادیاست که صاحب آن، از  يایگوارا، آن زندگ یزندگ«فرمود: 
  ).28 ، ص77 ، جق1404 ،یمجلس( »من باشد يطلب خشنود راآگاه نباشد و دبه حق من ن
پـردازد،  مـی  طباطبـایی هاي آن از نگاه عالمه اي که به تبیین دین، دینداري و شاخصدر مقاله مهوري

دارد: دینداري، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه بـا اعمـال شایسـته و    دربارة حد نصاب دینداري اظهار می
). بنابراین، علمِ تنها بدون التـزام  1390فر و دیگران، ست و الزمۀ ایمان، علم و آگاهی است (ساالرينیکو

و دلبستگی و اینکه عملی به دنبال داشته باشد، دینداري نیست. همچنین اعتقاد بدون عمل نیـز دینـداري   
علّامـه  رد، بلکـه از نظـر   شـمار آو توان دیندار بـه نیست و شخص معتقدي را که عملی به جا نیاورد، نمی

، اعتقادي که همراه عمل نباشد، در حقیقـت اعتقـاد و ایمـان نیسـت و تنهـا علـم و آگـاهی بـه         طباطبائی
کـه اعمـال ظـاهري بـا نفـاق و      آیـد؛ چـرا  شمار نمیحقانیت دین است. عمل تنها نیز ایمان و دینداري به

بسـا از حقانیـت   دهـد و چـه  انجـام مـی  دورویی قابل جمع است. منافق کسی است که اعمال ظاهري را 
که دلبستگی و التـزام بـه آن   اعتقادات اسالم نیز آگاه بوده و حقیقت برایش روشن شده باشد، ولی از آنجا

شمار آورد. خالصه اینکه، با توجه به مراتب و درجاتی کـه بـراي اسـالم و    توان او را دیندار بهندارد، نمی
شـمار آورد و آن  ایمان را باید حد نصاب دینداري براي فرد و جامعه بهایمان وجود دارد، نخستین مرتبه 

  ).423همان، ص (اعتقاد اجمالی همراه با انجام بیشتر احکام اسالم است 
  :داینفرممی رسول اکرم

ش اممکن است جمال زن باعث پستى و سـقوط اخالقـی  بسا چه ،گیرنهمسرى ه ش باییزن را براى زیبا
ـ زیرا مال می ؛ى برقرار مکنیمالش با وى پیوند زناشو ةانگیزهمچنین به  .شود طغیـان او گـردد،    ۀتواند مای

  ).85 ، ص3 ج ق،1417(فیض کاشانی،  بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن

و دیـن  گاه کسى که از اخـالق  هر: «فرمود نقل شده است که رسول خدا در حدیثی دیگر از امام باقر
او راضى هستید نزد شما آمد، به او همسر دهید. اگر چنین نکنیـد روى زمـین فتنـه و فسـاد بزرگـى بـه       

). در قرآن کریم نیز آمده است که مـرد مـؤمن بـا    431 ، ص1375(صابري یزدي، » وقوع خواهد پیوست
دات مـذهبی و ایمـان   ). نتایج تحقیقات نیز یکسان بودن زوجین در اعتقا221زن مؤمن ازدواج کند (بقره: 

  ).1385 اند (احمدي و دیگران،ها ثابت کردهعنوان عوامل مؤثر در موفقیت ازدواجو تقوي را به
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شده، نقش تقیدات مـذهبی را در رضـایت و   هاي انجامتوجه به این مفاهیم و مالحظه نتایج پژوهش
انـد  ها مورد بررسـی قـرار گرفتـه   دهد؛ تقیداتی که در این پژوهشسازگاري زناشویی مورد تأیید قرار می

عبارتند از: اقامه نماز، روزه، تالوت قرآن، اهتمام به نماز، شرکت در نماز جماعـت و جمعـه، انجـام امـر     
به معروف و نهی از منکر، انجام واجبات دینی از روي عالقه، نوع پوشش، گرایش بـه مـد روز، رعایـت    

عنوان حلّال همـۀ مشـکالت، اعتمـاد    ت، اعتقاد به پول بهحد در پوشش، ارتباط با نامحرم، توجه به مادیا
هـاي  تردید انسـان عنوان کلید خوشبختی، میزان توکل به خدا براي حل مشکالت زندگی. بیبه مذهب به

عنـوان  کنند، مـالك تـدین را بـه   باور و کسانی که از احکام و شریعت اسالم پیروي میخداشناس و دین
دهند؛ پوشش، حجاب و نگاه خـود  نتخاب براي ازدواج مورد توجه قرار مییکی از معیارهاي اصلی در ا

عنـوان بنـدة خـدا    کنند (سه عاملی که زمینۀ انحرافات اخالقی هستند)؛ همسر خود را بـه را محافظت می
کنند. در روابط خود با همسر، ضمن رعایت اصول بهداشـتی  قبول داشته و از ظلم و ستم بر او پرهیز می

کنند و تمام رفتار و کردارشـان حتـی روابـط جنسـی بـا همسـر       عطوفت و مهربانی رفتار می با صداقت،
توان انتظار داشت که رضایت زناشویی متأثر از میزان تقیدات مـذهبی  گیري الهی دارد. بنابراین، میجهت

ن سـازگاري  و همکاران در پژوهشی نشان دادند که تقیدات مذهبی در میزا احمديرو، افراد باشد. از این
زناشویی نقش دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افـرادي کـه داراي تقیـدات مـذهبی بسـیار زیـاد بودنـد        

داري سازگاري زناشـویی بیشـتري داشـتند.    طور معنیشان زیاد بود بهنسبت به افرادي که تقیدات مذهبی
طـور  مذهبی آنها متوسط بود، به افرادي که داراي تقیدات مذهبی زیاد بودند، نسبت به افرادي که تقیدات

داري از سازگاري زناشویی بیشتري برخوردار بودند. به همـین ترتیـب، افـرادي کـه داراي تقیـدات      معنی
مذهبی متوسط بودند، نسبت به آنهایی که تقیدات مذهبی کم داشتند، سازگاري زناشویی بـاالیی داشـتند.   

عنـوان عامـل مهـم در میـزان     شـد معنـوي افـراد را بـه    توان میزان پایبندي مـذهبی و ر بر این اساس، می
  .سازگاري و رضایت زناشویی معرفی کرد (همان)

از بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دیـن بهتـرین عامـل     پس ناكو  جریگانهمچنین 
بـه   اثـر عمـل   گرانـر  ).1387پور، روحانی و معنوي( ثبات و پایداري در ازدواج و زندگی زناشویی است

 طـور کـه بـه   ،زوج 208و عبادي بر سازگاري زندگی زناشویی را در دو نمونه متشـکل از   باورهاي دینی
ارتبـاط مثبتـی    نتایج تحقیـق وي نشـان داد،  . بررسی کرد ،مساوي از چهار گروه دینی انتخاب شده بودند

و  مـولینز . ),p. 54 Gruner, 1985( هـاي دینـی وجـود دارد   بین اَعمال دینی و سازگاري در تمامی گـروه 
 عمل به باورهاي دینی و رضایت زناشویی و شادکامی پرداختنـد  ۀهمکاران طی پژوهشی به بررسی رابط
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)Mullins, et al, 2001, p. 68(سـازگاري زناشـویی و    اي معنـادار بـا  گونـه . نتایج نشان داد که دینداري به
رسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کـه  و دیگران بعد از بر ماهونیشادکامی همسران بستگی دارد. 

چشـمگیر   عمل به باورهاي دینی موجب افزایش مشـارکت کالمـی، افـزایش میـزان شـادکامی، کـاهش      
منـدي  سـبب فزونـی رضـایت    ،ها و اختالفات زناشویی شده و در نهایـت پرخاشگري کالمی و تعارض

یافتنـد   و دیگران به این نتیجه دسـت  مکی. )Mahoney & Others, 1999, p. 332( زناشویی گردیده است
شادکامی، مهربانی، اعتمـاد بـه    خُلقی،با هیجانات و عواطف مثبت مانند خوش ،که عمل به باورهاي دینی

نشان دادنـد   و دیگران نلتیمک. )Kim & Others, 2004, p. 868( نفس، توجه و آرامش رابطۀ مثبت دارد
اي نیـز اسـتفاده   کارهاي بالینی و مشـاوره  توان درارد و از آن میتوجهی در سازگاري دکه دین تأثیر قابل

  ).Mcnulty & Others, 2004, p. 97( کرد
شـمار  با توجه به اینکه مذهب و سبک زندگی مذهبی یکی از عوامل مهم در رضامندي زناشویی بـه 

مـورد بررسـی قـرار    هایی در این زمینه، که زوجین را با هـم و در کنـار یکـدیگر    رود، کمبود پژوهشمی
دهند، ما را بر آن داشت تا نقش سبک زندگی مـذهبی در کسـب رضـامندي از زنـدگی زناشـویی میـان       

  زوجین را مورد مطالعه قرار دهیم.

  روش پژوهش
رویـدادي انجـام   کـه بـه روش پـس    است یهمبستگ ةویبه ش یفیهاي توصپژوهش، از نوع پژوهش نیا

پژوهـان متأهـل   دانشـجویان متأهـل دانشـگاه بجنـورد و دانـش      جامعه آماري این پژوهش را .شده است
، 1390 ــ  91در سال تحصیلی قم،  مقاطع تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  دهند.که حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته است، تشکیل می
کنـد  کفایـت مـی  نمونه  100گی، هاي همبستبراي پژوهش اند،بیان کرده گلدو  مرندا، لیندمنکه چنان
ي رگیـ نمونـه از نـوع  پـژوهش،   نیا يریگروش نمونه). 68، ص 1385؛ هومن، 299، ص 1386(هومن، 

در این پژوهش، از تمام دانشجویان متأهل در دانشگاه بجنـورد بـراي همکـاري دعـوت      .بود در دسترس
صـورت  هـا را بـه  نامهزوج پرسش 70 نفر، یعنی 140نامه توزیع گردید که تعداد پرسش 300شد و تعداد 

نفـر   200نامـه میـان   پرسـش  200نیز تعداد  کامل برگرداندند. در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
زوج  46نفــر یعنــی  92پژوهــان متأهــل توزیــع گردیــد کــه در نهایــت، تعــداد زوج) بــین دانــش 100(

 نفـر،  232 زوج، یعنـی  116 العات حاصل ازاط ،سرانجام صورت کامل تکمیل کردند.ها را بهنامهپرسش
  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.
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پژوهش حاضر از دو آزمون رضامندي زناشویی اسالمی و آزمون پایبندي مـذهبی   ؛ابزارهاي پژوهش
  استفاده شده است.

ها یک از مؤلفهسهم هرباشد که سؤال می 50مؤلفه و  10این آزمون داراي  الف. آزمون رضامندي زناشویی؛
، حـل اخـتالف و تعـارض،    کالمـی  ارتبـاط  ،صفات شخصیتیها عبارتند از: باشد. این مؤلفهسؤال می 5

جنسی، مدیریت مالی و اقتصادي، تفریح و اوقات فراغـت خـانواده،    روابط ،هاي مذهبی زوجینپایبندي
  ).143 ص ،1387یري، جد( و شوهريپروري و نقش زن هاي فامیلی، تولید فرزند و فرزندآمد و رفت

سازي و ثبات درونی (آلفاي کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفته است. نامه از طریق دونیمهاعتبار این پرسش
در صـورت   اسپیرمن بـراون بیان شده است. ضرایب  87/0نامه برابر با ضریب آلفاي کرونباخ این پرسش

گـزارش شـده    815/0 گـاتمن سازي فاده از ضریب دو نیمهو با است 816/0ها تساوي و عدم تساوي گویه
  ).161 ص همان،( نامه از اعتبار نسبتاً باالیی برخوردار استدهد که پرسشاست. نتایج نشان می

براي بررسی روایی این آزمون نیز از دو روش روایی محتـوایی و روایـی وابسـته بـه مـالك از نـوع       
 یآزمون با استفاده از روش همبسـتگ  ییمحتوا ییرواشده است.  همزمان نسبت به برآورد روایی استفاده

 یـی روا نیهمچنـ  دار اسـت. ی) معنp >/0001/. به دست آمده است که در سطح (90در حدود  رمنیاسپ
ـ . براي بررسی اه استبا استفاده از تست معادل به دست آمد زیوابسته به مالك از نوع همزمان ن نـوع   نی

 انـریچ نامه رضامندي زناشـویی  ان نمره کل آزمون مذکور با نمره کل پرسشروایی، ضریب همبستگی می
نتـایج   شـده اسـت.   گـزارش  01/0در سطح معناداري کمتر از  726/0 یمحاسبه شد که ضریب همبستگ

  ).162 ، ص1387 یري،جد( نامه از روایی نسبتاً باالیی برخوردار استدهد که پرسشنشان می
سؤال مربوط به نقش زن و مـرد   5ها و آقایان است که در خه ویژه خانمنامه داراي دو نساین پرسش

) است. حـداکثر نمـره آزمـودنی    0و  1، 2، 3، 4ها به صورت (گذاري سؤالبا یکدیگر تفاوت دارند. نمره
نامـه بـه   مندي بیشتر زناشویی اسـت. پاسـخ  تر، نشانه رضااست. نمرة باال 200نامه، برابر با این پرسشدر 
  گیرد.رت یک برگ جدا در اختیار آزمودنی قرار میصو

و به منظور سـنجش   البالغهنهجو  میکربر اساس قرآن  یمذهب يبندیپا آزمون ؛یمذهب يبندیپاآزمون ب. 
). بـا اسـتفاده از روش تحلیـل    1388 ی،بزرگجان( ساخته شده است بزرگیجانی توسط مذهب يرفتارها

مسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده و پایایی کـل آزمـون (آلفـاي    عاملی مشخص گردید که آزمون از ه
هایی که میزان مربوط بـودن آنهـا از   باشد. براي بررسی روایی محتوا، همه گویهمی 816/0کرونباخ) برابر 

درصـد   75نظر دو نفر از داوران تأیید نشده بود و یا نمره نهایی آن پس از محاسبه نظـر داوران، کمتـر از   
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سـؤال مـورد تجزیـه و تحلیـل      60ها، فرم نهایی بـا  بتدا حذف گردید. سپس با تقلیل متناوب گویهبود، ا
ها مورد تجزیه و تحلیل اکتشافی قرار گرفت. و کفایـت گـروه   عاملی قرار گرفت. براي روایی سازه، داده

  درصد به دست آمد (همان). %7/89بررسی شد و عدد  الکینو  مایر، کیسرنمونه با آزمون 
، در یـک طیـف   آلپـورت گیـري مـذهبی   است که همانند تسـت جهـت  سوال  60این مقیاس داراي 

  اي قرار دارند.چهار درجه لیکرت
 تقریباً« ،»1=موافق اًتقریب« ،»2=موافق کامالً«صورت به یکرتیل اسیمق اساس بر آزمون نیا يگذارنمره
باشد؛ زیرا می »وسط حد« گزینۀ بدون اي ودرجه 4باشد. این آزمون می» 0=مخالف کامالً«و » 0=مخالف

 با ی،مذهب يبندیپا یکل ةنمر. دنمایمی جلوگیري وسط حد در هانمره شدن انباشته از دهیپاسخ این شیوه
پایبنـد  «ها به دو گروه . در نهایت، براي تقسیم آزمودنیشودیم آورده دست هب سؤال 60 اتنمرهمه جمع

عنـوان پایبنـد بـه    ن گروه نمونه را به دست آوردیم که افراد باالي میانگین بـه و غیر آن، میانگی» به مذهب
آوري است کـه در ایـن   عنوان ناپایبند به مذهب محسوب شدند. الزم به یادمذهب و افراد زیر میانگین به

  درصد حداکثر نمره کل برآورد شده است. 55پژوهش، نمره میانگین گروه نمونه، حدود 

  شهاي پژوهيافته
میان پایبندي مذهبی و سطح رضایت زناشویی، رابطۀ معنادار مثبـت  « ازاست  عبارتپژوهش این  یۀفرض

  »وجود دارد.
هاي توصیفی رضایت زناشویی بر اساس پایبندي مذهبی زوجین ارائه شـده  )، شاخص1در جدول (

ین را از لحـاظ  باشد، الزم بود کـه زوجـ  است. به دلیل اینکه، هدف پژوهش بررسی وضعیت زوجین می
پایبندي مذهبی به سه دسته تقسیم کنیم: اول زوجینی که هر دوي آنها پایبند به مـذهب بودنـد؛ زوجینـی    
که هر دوي آنها به مذهب پایبند نیستند و دسته سوم زوجینی که فقط یکی از آنهـا پایبنـد بـه مـذهب و     

  دیگري پایبندي به مذهب نداشت.
اسـت کـه    41راوانـی دسـته اول، یعنـی زوجـین هـر دو پایبنـد       شود که فمشاهده می جدولدر این 

اسـت. حـداقل نمـره کسـب شـده رضـامندي        59/149میانگین نمره رضامندي زناشویی در آنها برابر با 
کـه، در دسـته دوم یعنـی زوجـین هـر دو      بود. در حالی 5/174و حداکثر آن  128زناشویی در این گروه، 

و  67/134وج است، میانگین نمره رضامندي زناشـویی در آنهـا برابـر بـا     ز 47ناپایبند، که داراي فراوانی 
اي کـه یکـی از زوجـین    بود. همچنین در دسته سوم، یعنی دسـته  157و حداکثر نمره  5/98حداقل نمره 
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و حـداقل و   08/145پایبند به مذهب و دیگري پایبند نبود، میـانگین نمـره رضـایت زناشـویی برابـر بـا       
  بود. 5/174و  5/116رتیب حداکثر نمره به ت

  نیزوج یمذهب يبندیبر اساس پا ییزناشو تیرضا هايتوصیف شاخص: )1(جدول 

خطاي   انحراف استاندارد میانگین  تعداد پایبندي مذهبی
 استاندارد

  باالکرانه  نییکرانه پا  بیشینه  کمینه  براي میانگین % 95فاصله اطمینان 
 174.50 128.00 153.4273 145.7641 1.90353 13.04992 149.5957 41 هر دو پایبند

 157.00 98.50 139.0385 130.3030 2.16109 13.83772 134.6707  47 پایبندناهر دو 
ي یکی پایبند و دیگر

 174.50 116.50 150.9967 139.1819 2.87907 15.23462 145.0893 28 ناپایبند

 174.50 98.50 146.0385 140.4270 1.41646 15.25571 143.2328 116 کل

تحلیـل  از  ،ییزناشـو  تیسـطح رضـا   در بنـدي مـذهبی  پاي يتفاوت همانند زانیم یبه منظور بررس
مختلـف  گـروه   سـه  ییزناشو رضامندينمرات  نیانگیم استفاده شد. هاطرفه میان آزمودنیواریانس یک

آن در  جیکـه نتـا   شـدند  هسـ یآمده اسـت، بـا هـم مقا    )1( که در جدول زوجین، از نظر پایبندي مذهبی،
  گزارش شده است. )2(جدول 

  ییزناشو تیرضا نتایج تحلیل واریانس میان پایبندي مذهبی و: )2(جدول 
  سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجذورات مجموع 

 000. 12.996 2502.532 2 5005.065 هاگروه نیب
   192.563 113 21759.651 هادرون گروه

    115 26764.716  کل

اسـت، بنـابراین، تفـاوت میـان      )P  05/0(دهـد کـه رابطـه متغیرهـا     نشان می جدولهاي این داده
معنـادار خواهـد بـود. پـس      113و  2هاي پایبندي مذهبی در رضامندي زناشویی بـا درجـه آزادي   گروه

  اي معنادار وجود دارد.رابطهتوان نتیجه گرفت: میان پایبندي مذهبی و رضامندي زناشویی می
  ) نشان داده شده است که تفاوت کدام گروه با دیگري معنادار است.3(جدول در 

  ییزناشو تیرضا نتایج مقایسه چندگانه آزمون پس از واقعه میان سطوح پایبندي مذهبی و: 3 جدول

  پایبندي زوجین وابسته ریمتغ
 (ب)

  پایبندي زوجین
  (ج)

 نیانگیتفاوت م
  ب) –(ج 

خطاي 
 استاندارد

سطح 
  معناداري

  % 95فاصله اطمینان 
  باالکرانه  نییکرانه پا

 هر دو پایبند  
 22.2809 7.5691 000. 2.96543 (*)14.9250 پایبندناهر دو 

 يیکی پایبند و دیگر
 12.7239 3.7110- 399. 3.31276 4.5065 ناپایبند

رضامندي 
 پایبندناهر دو   زناشویی

 7.5691- 22.2809- 000. 2.96543 (*)14.9250- ندهر دو پایب
 يیکی پایبند و دیگر

 1.9796- 18.8575- 011. 3.40205 (*)10.4186-  ناپایبند

 يیکی پایبند و دیگر 
 ناپایبند

 3.7110 12.7239- 399. 3.31276  4.5065- هر دو پایبند
 18.8575 1.9796 011. 3.40205 (*)10.4186 پایبندناهر دو 

  05/0در سطح  ی(*) معنادار بودن همبستگ
، میان زوجینی که هر دو پایبند به مذهب و زوجینـی کـه هـر    3جدول آمده از دستبراساس نتایج به

اسـت. در ایـن حالـت     )P > 05/0(دو ناپایبند به مذهب هسـتند، تفـاوت معنـاداري وجـود دارد؛ زیـرا      
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هستند، از رضامندي زوجینی که هـر دو ناپایبنـد    رضامندي زناشویی زوجینی که هر دو پایبند به مذهب
  باشد.به مذهب هستند، بیشتر می

همچنین میان زوجینی که هر دو ناپایبند به مذهب هستند، با زوجینی که فقط یکی از آنهـا پایبنـد بـه    
است نیز تفاوت معنادار وجود دارد. در این حالت، رضامندي زناشـویی   )P > 05/0(مذهب است، چون 

نی که هر دو ناپایبند به مذهب هستند، از رضامندي زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند بـه مـذهب   زوجی
  هستند، کمتر خواهد بود.

اما میان زوجینی که هر دو پایبند به مذهب هستند، و زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند بـه مـذهب   
چنـد کـه میـانگین رضـامندي     توان پیدا کـرد. هـر  است، تفاوت معناداري نمی )P  05/0(است، چون 

زناشویی زوجین هر دو پایبند به مذهب، بیشتر از زوجینی است که فقط یکی از آنهـا پایبنـد بـه مـذهب     
  است.

  گيريبحث و نتيجه
د. رابطۀ معنادار مثبت وجود دار یی،زناشو یتو سطح رضا یمذهب یبنديپا یانمنتایج تحقیق نشان داد که 

 در این تحقیقهمانند آنها همسویی این پژوهش را با مطالعات گذشته به روشنی دریافت؛ چرا که توان می
زوجین هر دو پایبند به مذهب، از زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند بـه مـذهب بـود، از رضـامندي      نیز

از زندگی زناشویی  زناشویی بیشتري برخوردار بودند و آنها نیز از زوجین هر دو ناپایبند به مذهب بیشتر
ها، ارزش دهدی نشان مینجفعنوان نمونه در سطح مطالعات داخلی نتایج پژوهش بهخود رضایت داشتند. 

ویژه جوامع سنتی، یکی از عوامل مؤثر بر رضایت ها و مسائل مذهبی و عقیدتی در اغلب جوامع، بهدیدگاه
و  شـول ، نـاکونزنی ح مطالعـات خـارجی   یا در سط ).11، ص 1389 ی،و نارضایتی زناشویی است (نجف

دارند که اعتقادهاي مذهبی، یکـی از عوامـل مـؤثر بـر رضـامندي      اظهار می برننو  کلیو  فاکس، راجرز
انـد کـه افـزایش    هاي خـود نشـان داده  گیرد. آنها در پژوهشزناشویی است که پیش از ازدواج شکل می

بخشد و بر میزان شادي زندگی زناشویی، بهبـود  نمیهاي مذهبی اگر چه روابط زناشویی را بهبود فعالیت
تواند بـا افـزایش تعهـد    گذارد، اما میها و مشکالت روزمره تأثیر نمیتعامل میان زوجین، کاهش تعارض

  ).159، ص 1383 یادپور،اخالقی، احتمال توجه به طالق را کاهش دهد (ص
ه در رضامندي زناشـویی نقشـی معنـادار    توان گفت پایبندي به مذهب از عواملی است کبنابراین، می

بخـش  زندگی زمانی شیرین و آرامش شود، چرا کهنیز تأیید می هاي دینیبراساس آموزهاین مطلب  .دارد
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هایش را فراموش نکند و همواره در طلـب رضـاي   است که فرد از خداوند و یادش غافل نبوده و نعمت
هایی خداوند به سبب عمل صـالح زن و  ین زندگیدر چن ،)28، ص 74، ج ق1404الهی باشد (مجلسی، 

زن و شـوهري کـه خواسـتار روابطـی خـوب و       ).97کند (نحـل:  شوهر، آنها را با حیات طیب زنده می
). اگـر  307، ص 8، ج 1365پرعاطفه بین خود هستند، باید روابط خود را با خداوند اصالح کنند (کلینی، 

کند؛ هرچقدر که زن و شوهر خود را با طاعـت خداونـد   الح میچنین کنند خداوند نیز روابط آنها را اص
)، خشم خداوند را از خود دور کـرده (همـان) و موجبـات    182، ص 1366بیشتر زینت ببخشند (آمدي، 

 ).194، ص 1391آورند (مصلحی، ) خود را در دنیا و آخرت فراهم می183سعادت (همان، ص 
تقیدات مذهبی در درجۀ اول، به بهبـود روابـط و   گفت توان شناختی این یافته میدرتبیین روان

کند، به والـدین  کند، وظایف والدینی را تسریع میتقویت و تحکم آن در بین زن و شوهر کمک می
هاي تربیت فرزند با هم توافـق داشـته باشـند. ضـمن اینکـه روابـط       کند تا در زمینۀ روشکمک می

شـود زن و شـوهر دیـدگاه فلسـفی و اهـداف      جـب مـی  مناسبی با فرزندان خود برقرار نماینـد، مو 
کننـد تـا   مشترکی را در زندگی دنبال کنند. همچنین در مرتبۀ بعد تقیدات مذهبی به افراد کمک می

ریزي مناسـبی در ایـن زمینـه    اوقات فراغت آنها در پیش خانواده و به همراه خانواده باشد و برنامه
هاي یکـدیگر  کند تا تفاوت در سلیقهی به افراد کمک میداشته باشند. در درجۀ سوم، تقیدات مذهب

را بپذیرند و با آن سازگار شوند، روابط مناسبی با اقوام و دوستان داشته باشند و صـله رحـم را در   
برنامه زندگی خود جاي دهند. در درجۀ چهارم، بتوانند تعارضات بین خود و همسـر را بـه خـوبی    

ریزي کنند. باالخره در درجۀ پـنجم، روابـط جنسـی    ي خود برنامههاحل کنند، براي درآمد و هزینه
  ).61، ص 1382، زادهاحمديمیربخشی داشته باشند (متقابالً رضایت

سـطح   بـر  زوجـین در پایبنـدي مـذهبی    يهماننـد همچنین براساس نتایج پژوهش روشن شد که 
انجام شده اسـت. نتـایج    نیزدیگري  تحقیقاتیی تأثیرگذار بوده است که در این زمینه زناشو تیرضا

عنـوان عوامـل مـؤثر در    ایمـان و تقـوي را بـه    ،این تحقیقات یکسان بودن زوجین در اعتقـادات مـذهبی  
 ،جـین  کـه ). همچنـان 63، ص 1385احمدي و دیگران، ( مورد تأیید قرار گرفته استها موفقیت ازدواج

مهمـی در پایـداري روابـط زناشـویی بـه       کنند که توافق در مسائل مذهبی عاملبیان می دلسون و الرسن
در پژوهشی بـه ایـن نتیجـه رسـیده      اسديبنی ). همچنین1382زاده و دیگران، رود (میراحمديشمار می

اسـدي،  است که تفاوت در باورهاي مذهبی، از عوامل مؤثر در گسسـتگی پیونـد زناشـویی اسـت (بنـی     
هم اخالقی و تشـابه در باورهـاي مـذهبی را    در پژوهشی که انجام داده تفا دوستحق). 126، ص 1375
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نیـز پـس از    شـرکات ). 1374دوست و دیگران، کند (حقآل معرفی مییکی از معیارهاي مهم همسر ایده
انجام مطالعات خود به این نتیجه رسید که اختالف دینی بین اعضاي خانواده، موجـب بـروز مشـکالت    

منـدي و افـزایش   ه خـود منجـر بـه کـاهش رضـایت     شود که ایـن مسـئل  براي ادامۀ زندگی زناشویی می
  ).Sherkat, 2004, p. 621( گرددتعارضات و اختالفات زناشویی و نیز طالق می
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  منابع
، 7، ش طـب نظـامی   )،1384» (بررسی وضعیت ازدواج و سازگاري زناشویی در بین کارکنان سپاه«احمدي، خدابخش ودیگران، 

 .152 - 141ص 
 .67 - 55، ص 5، سال دوم، ش پژوهیخانواده)، 1385» (ییزناشو يو سازگار یمذهب داتیرابطه تق یبررس«ـــــ، 
  ی.اسالم غاتیدفتر تبل ،، قمغررالحکم و دررالکلم)، 1366بن محمد (عبدالواحد ،يآمدتمیمی 

ـ  يفرد _ی عوامل مؤثر اجتماع سهیو مقا یبررس)، 1375( ، حسـن ياسدیبن  يهـا سـازگار و زوج  يهـا در زوج یتیو شخص
 مدرس. تیدانشگاه ترب شناسی، تهران،، روانارشد یکارشناسنامه پایان ،ناسازگار در شهر کرمان

 ، چ دوم ، قم، دارالحدیث.تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث )،1389پسندیده، عباس (
شناسـی فـردي بـر    یکـرد روان هاي سبک زندگی مبتنـی بـر رو  بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه«سوگل و دیگران، پورغفاري، سیده

، سـال  شناسـی هاي نو در روانیافته)، 1389» (رضایت زناشویی در بین پرستاران متأهل زن بیمارستان دکتر گنجویان دزفول
 .48 – 27، ص 12چهارم، ش 

فصـلنامه  )، 1388» (البالغـه هـاي قـرآن و نهـج   ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندي مذهبی بر اساس گـزاره « مسعود،  بزرگی،جان
 .105 - 79 ص، 5، سال سوم، شتخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - علمی

نامه کارشناسی ارشـد،  ، پایانبررسی رابطه رضامندي زناشویی بر اساس معیارهاي دینی با ثبات هیجانی)، 1387جدیري، جعفر (
 .شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیروان
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