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  رابطه الگوهاي ارتباطی زنان و مردان
  با توجه به پایبندي مذهبی و رضامندي زناشویی در روابط زوجین
  *محمد ثناگویی

  يدهكچ
یبنـدي مـذهبی و   پا اسـاس  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ الگوهاي ارتبـاطی زنـان و مـردان بـر    

تصادفی  یلکشبه و اي ه با روش چند مرحلهکپژوهش  شده است. حجم نمونۀرضامندي زناشویی انجام 
ز دانشـگاهی تربیـت معلـم و حـوزوي شـهر      کمرا يهانفر) از زوج 242زوج ( 121، شامل انتخاب شد

ـین  الگوهاي ارتبـا  نامۀیري متغیرهاي پژوهشی از پرسشگاندازه اصفهان بود. براي ریستنسـن و  کطی زوج
پایبنـدي مـذهبی    نامـۀ زناشـویی اسـالمی جـدیري و پرسـش    نامه مقیاس رضـامندي  ساالوي و پرسش

ـتقل، تحل  tآزمـون   يآمـار  يهاها با شاخصبزرگی استفاده شد. دادهجان ـ مس ـ ل واری انس چندراهـه و  ی
ن الگوي متوقـع را در  مردا از ه زنان بیشک دهدنشان می پژوهشل شدند. نتایج یتحل ،رهیمتغیون چندرگرس

متر از مردان احساس کهاي مذهبی دارند. زنان از مردان پایبندي گیرند. زنان بیشار میکروابط دوجانبه به
ـ متر الگوهاي ارتبـاطی معیـوب را برمـی   ک اندایبند به مذهبه پکرضامندي زناشویی دارند. زنانی  د. گزینن

در الگـوي اجتنـابی    اگـر نند و کیري بیشتر احساس رضامندي میگنارهک ـ زنان در الگوهاي ارتباطی توقع
  نند.کبیشتر احساس نارضامندي می ،قرار گیرند

  : رضامندي زناشویی، الگوهاي ارتباطی زوجین، پایبندي مذهبی، اختالفات جنسیتی.هاهلیدواژک
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  مقدمه
انون کـ  یدرمـان زوج الت آنـان در که براي حـل مشـ  کاست  ياصرن از جمله عنیزوج یارتباط يالگوها

 تبـاطی در مقایسـه بـا دیگـر عوامـل اثرگـذار بـر       را تغییـر الگوهـاي ار  یـ ز رد؛یگتوجه درمانگران قرار می
اسـت  تـر  عملـی اوضـاع اجتمـاعی و اقتصـادي،     هـاي شخصـیتی و  ناسازگاري زناشویی ماننـد ویژگـی  

)Gottman & Notarious, 2002, p. 156-197( .هـا  زوج یتیان اختالفات جنسیم ها به رابطۀپژوهش یدر برخ
آن نشـان  دربـارة   را مطالعـات یز)؛ Caughlin, 2002, p. 49-85( پرداخته شده است ناآن یارتباط يو الگوها

 ،یفیت زندگی زناشویی مؤثرند و شـناخت بهتـر آنهـا در روابـط زناشـویی     کها در این تفاوته کدهد می
ـ ا. spots & et al, 2006, p.605-61)( بخشـد  بهبـود را ته هاي آشـف تواند درمان الگوهاي ارتباطی زوجمی ن ی

گیـري  نـاره کزنان بـه توقـع و مـردان بـه      ه در خالل تعارضات زناشویی،کاست  آناز  یکها حاپژوهش
توانند سـطح بـاالیی از   متر از زنان میکمردان .  (Holley,Virginai Levenson, 2010, p. 666-684)تمایل دارند

گونـه  ایـن  نند؛ زیـرا کگیري مینارهکآمیز ن در روابط تعارضانند. آنکی را تحمل کیولوژیگی فیزبرانگیخت
  .)Gottman & Levenson, 2000, p. 737-745(انجامد یمبه ناراحتی  روابط

  داننـد. یمـ  یتیاز اختالفـات جنسـ  برخاسـته  را  یارتباط ين در الگوهاین تفاوت زوجیا سبب یبرخ
  نیزوجـ  یارتبـاط  يتفـاوت در الگوهـا   ،شناختیشناختی و جامعههاي زیستیدگاهاز د يریگآنان با بهره

  هکـ بـر آن اسـت    میلـر  نمونـه ي بـرا ) Aries, 2006, p. 65-81(ند کیان میب یتیجنس يهااز تفاوت یرا ناش
هـاي اسـتقالل و خودمختـاري اجتمـاعی     هاي صمیمیت و وابستگی و مردان با ارزشارزشزنان با 

  گیـري را نتیجـه  ن اسـت در زنـان توقـع و در مـردان کنـاره     کـ ن نیازهـاي گونـاگون مم  ایاند. شده
ارگیري متفـاوت  کـ هاز ب یرا ناش ن اختالفات زوجینا بعضی از محققا)؛ یMiller, 1976, p. 155-200( دهد

نـد  امتفـاوت  ارةیه زن و مـرد از دو سـ  کـ انـد  بـر آن داننـد و  زنان و مردان می انیلمات و روابط مکنحوة 
)(Gray, 1993, p. 20 . ه زنـان متوقـع و مـردان    کـ شـود  اختالفات جنسیتی باعـث مـی   دگاهیاین دبراساس
  گیر باشند.نارهک

نـام بـرد.   ) 1387ولز و شـوارتز،  کـ ین( )cybernetics( کیبرنتیدگاه سایتوان از دمیدگاه ین دیبرابر ا در
زة یـ ه انگکـ  یه عنصـر اصـل  ک؛ بلستین یتیجنس از اختالف یزن و مرد ناش انیه تفاوت مکمعتقدند  ناآن

 کیرفتـار شـر   ، تمایل به تغییرندکشود و او را متوقع میدیگر می کدر شری ،همسر يایجاد تغییر از سو
گر در فرد بیشتر باشد، الگـوي متوقـع بیشـتر    ید کییرِ شرچه قدرت تمایل به تغیگر است. بنابراین، هرید
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ل بـه تغییـر در فـرد بیشـتر     ضعف باشد، تمایگاه یجاش در کشریبرابر  در همسراگر  ،ویژههب خواهد شد؛
فتـه  قـدرت قـرار گر   گاهیه در جاکی کبرابر، شری در. (Eldridge & Christensen, 2002, p. 289-322)شود یم

 ن بـر ی. بنـابرا نـد یگزیمـ برگیـري را  الگوي کناره يدیگرردن کنسرزنش  ردن وضعیت وکاست، با حفظ 
ا یـ  یشـناخت سـت یاز مسـائل ز  یرا ناشـ  هـا جزو یارتبـاط  يد اختالف در الگوهـا یدگاه نبایدن یاساس ا
  شاند.کمتفاوت می ين الگوهایرا به اتخاذ ا نا، آنیکیبرنتیه روابط ساک؛ بلدانست یشناختجامعه

 تـا  انـد خواهـان تغییـر در روابـط   از مردان  ه زنان بیشکدهد دگاه نشان مییهر دو د يهاوهشاما پژ
گیـري را  نقش کنـاره  زنان باید نقش توقع و مردان غالباً و غالباً )Kluwer & et al, 2000, p. 263-282( مردان
  نند.کبازي 
رد کـ ملع دهنـدة بسـنجد و نشـان  را  هـا زوج ییت روابط زناشـو یفیکبتواند ه ک يریمتغ ،گریديسو از

ـ ااز؛ (Greef, 2000, p. 948-962)اسـت   ییت زناشویرضا زانیسالم نهاد خانواده باشد م ، پـرداختن بـه   رونی
 يپرشـمار  يهـا انون توجه پژوهشکآنان  ییت زناشویزان رضایو م هازوج یارتباط يان الگوهایرابطۀ م

میـزان رضـایت    ،الگوي ارتباطی سـازنده باشـد  ه هرچه کد یآیدست مبهج آنها ینتا است و ازقرار گرفته 
گیـري یـا اجتنـابی    کنـاره ـ    ، توقعزوجین انیه الگوي ارتباطی مک. و درصورتییابدزناشویی افزایش می

  .)149ـ146، ص 1390، یی(ثناگو یابداهش میکمیزان رضایت زناشویی  ،متقابل باشد
یت میـزان رضـا   نندةکبینیتواند پیشه میکی است الگوهاي ارتباطی زوجین از جمله عوامل ،نیبنابرا

انجـام شـده    ییت زناشـو یزان رضـا یدر م هازوج یتیختالفات جنسز دربارة این یزناشویی باشد. مطالعات
مبودهـاي  کاحساس نارضایتی بیشتري در  ،مردانسه با یدر مقادهند زنان ن مطالعات نشان مییاه کاست 

هنگام صحبت دربارة مسائل ارتباطی بـا هیجـان بیشـتري    زنان . )130، ص 1387(هالفورد،  عاطفی دارند
دگی ار و وظـایف خـانوا  کـ  انیو تعارض بیشتري م )Weiss & Heyman, 1997, p. 13-41( نندکصحبت می
ه کـ هست شواهدي . (Thampson, 1997, p. 273-290) شوندقدم میبراي طالق پیش آناننند. کاحساس می

  )Clulow, 2002, p.70-93(. صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت است ۀتجرب
ر یـ متغ کیـ مثابـۀ  بـه  یمـذهب  يبنـد ی، بـه مـذهب و پا  ریـ اخ يهـا در دهه پژوهشگران گریديسو از

 يبنـد ی) معتقدنـد پا 2001(اران کـ و هم نگیوئکه ک. دانردهکتوجه  یو شناخت یجانیعوامل ه دةننکنترلک
ه کـ نشـان داده شـد    ییهـا پژوهشن در یچنند. همکنترل کرا  یو شناخت یجانیتواند عوامل همی یمذهب
، ییننـد (ثنـاگو  کسازنده در روابط خود اسـتفاده مـی   یارتباط يشتر از الگوهایببند به مذهب یپا يهازوج

بنـد  یسازنده باشـد و پا  یارتباط ينندة الگوکینیبشیتواند پمی یمذهب يبندیان پیبنابرا. )146، ص 1390
  وب خواهد بود.یمع یارتباط يالگوها نندةکبینینبودن به مذهب پیش
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متفـاوت   ییر روابط زناشوزنان و مردان د یارتباط يالگوها ،سوکید؛ ازتر گفته ششیپه کطور همان
وجـود دارد؛   يمعنـادار  آنان، رابطـۀ  یارتباط يها و الگوهازوج یمذهب يبندیان پایگر میدياست و ازسو

بحـث قـرار    انونکـ د یـ زنان و مردان با یمذهب يندبیزان پایز در مین یتیتوجه به اختالفات جنس ،نیبنابرا
، و آداب دینـی  کمند و پایبند به مناسـ مردان بیشتر عالقهسه با یدر مقادهد؛ زنان . مطالعات نشان میردیگ

، در تاب مقدس، اعتقاد بـه زنـدگی پـس از مـرگ و اثرپـذیري از دیـن      کردن، خواندن کعبادت همچون 
 )Strawbridge & et al, 2000, p. 200-308(همکاران و  استروبردیج. )Stark, 2002, p. 495-507( هستند زندگی

 21 دربرابـر درصـد   30( پردازنـد از مردان به اعمال مذهبی مـی  زنان در طول هفته بیشه کگزارش دادند 
فات یاز تشـر  یسـب همـدل  کجـوي  واز مـردان در جسـت   ، زنان بـیش دهدنشان میها پژوهشدرصد). 

هـاي  بیماري خـویش از حمایـت   بر یرگیچ از مردان براي ) و بیشFerraro, 2000, p. 220-234( اندمذهبی
ز یـ ن یمطالعـات  ، ازگـر یديازسو .)Strawbridge & et al, 2000, p. 200-308( نندکنهادهاي مذهبی استفاده می

ه کـ  معنـا نی؛ بـد نـد کبینـی  را پـیش  هـا زوج ییت زناشویزان رضایتواند ممی یمذهب يبندیپاه کد یآیبرم
 یو حتـ  ؛ردکبینی را پیش ياستوارتر ییت زناشویباشند رضا مذهب بند بهیه پاک ییهازوج يتوان برایم

خواهـد   یمتر از زمـان ک ییزناشو یتین نارضازایم ،باشد یمنف یمذهب يهاان زوجیم یارتباط ياگر الگوها
  .)146، ص 1390، یی(ثناگو است به مذهب برقرار يبندیپابدون  يهان الگوها در روابط زوجیه اکبود 

در نـوع الگوهـاي    هـا فـات جنسـیتی زوج  ، از اختالگونـاگون هـاي  ان شد؛ پـژوهش یه بکطور همان
ـ اند؛ اما آنچـه در ا ردهکی و رضامندي زناشویی حمایت هاي مذهبارتباطی، پایبندي طـور  ن پـژوهش بـه  ی

 يالگوهـا  انیـ توانـد در رابطـۀ م  انـدازه مـی  چـه   یتیه اختالفات جنسـ کن است یشود، ایده میپرس یلک
 يروشیاثرگـذار باشـد؛ بنـابراین، پـژوهش پـ      ییزناشـو  يو رضامند یمذهب يبندین و پایجزو یارتباط

، در زنـان و مـردان تفـاوت    میـان الگوهـاي ارتبـاطی زوجـین    . 1 زیر اسـت:  يهاهیفرضصدد بررسی در
ـ  ها،. میان پایبندي مذهبی زوج2 معناداري وجود دارد؛   داري وجـود دارد؛ ان و مـردان تفـاوت معنـا   در زن

الگوهـاي  پایبندي مـذهبی و  . اثر 4 هست؛ ییپرمعناتفاوت  ، در زنان و مردانمیان رضامندي زناشویی. 3
پایبنـدي مـذهبی   . 5 متفـاوت اسـت؛  مردان ان با در زنو گونۀ آنها بر رضامندي زناشویی  هاارتباطی زوج

الگوهـاي  . 6 ت؛رتبـاطی منفـی در زنـان و مـردان اسـ     الگوهاي ا نندةکبینیپیش ،طور متفاوتهب ،ضعیف
  رضامندي زناشویی پایین در زنان و مردان است. نندةکبینیطور متفاوت پیشهب ،ارتباطی منفی

  پژوهش روش
  است. یبستگهمـ  یفیتوص هايپژوهشگونۀ از  این پژوهش
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نترل نسبی متغیر مذهبی بودن در حجـم نمونـه،   کت و کمشار يبرا گیري:جامعه، نمونه و روش نمونه
آمـاري پـژوهش    ز حوزوي شهر اصفهان، براي جامعۀکاز دانشگاهی تربیت معلم و مرکمرا يهاهمۀ زوج

یـا طلبـه   دانشـجو   ی از آنانکم یکه دستکن است یا هاهاي جامعۀ آماري زوجاز ویژگیانتخاب شدند. 
ز کـ مراان یـ ماز نخست ه کصورت تصادفی است؛ بدین یلکشبهو اي مرحلهگیري چنداست. روش نمونه

الس کـ ان آنهـا چنـد   یـ م، سـپس از  ده شـد یـ برگزز کـ صورت تصادفی، چند مربه انشگاهی و حوزويد
دانشجویان و طالب متأهل توزیـع شـد. حجـم    ان یم ییهانامهپرسش صورت تصادفی انتخاب گردید،به

ه با معیارهـاي ورود  کهایی آزمودنیو  هاي ناقصنامهها و حذف پرسشنامهنمونه پس از بررسی پرسش
زوج  62گـروه طـالب و   از زوج  59ایـن تعـداد،    . ازده شـد یـ برگزنفر)  242( زوج 121منطبق نبودند، 

نفـر بـراي بیـان     پنجاهحداقل وجود  ،بستگیهمگونۀ هایی از ه در پژوهشکاین بودند. با توجه به دانشجو
  است. یرفتنیذپحجم نمونه،  ، شمارروایناز؛ )143، ص1383(دالور،  چگونگی رابطه ضرورت دارد

دو سال از ازدواجشان گذشـته باشـد،    :از گیري عبارت بودورود در نمونهر است معیارهاي کشایان ذ
بیست سال باشد. ابزار سنجش معیارهـاي ورود  ش از ین باهاي مزمن روانی نباشند و سن آنيدچار بیمار

امـل بـا   کطور هاي نمونه بهگروهها بود. دنیدهی آزموساخته و خودگزارشنامۀ محقق، پرسشهاآزمودنی
 یلکشـ یل شـد. زوجـین بـا اختیـار خـود و بـه       کنندگان تشـ کتکل اخالقی و حقوقی شررعایت مسائ

نـام و نـام خـانوادگی در    ر کـ ها بدون ذنامهها پاسخ دادند. پاسخنامهافی به پرسشکداوطلبانه و با فرصت 
ار گرفتـه  کـ فقط بـراي پـژوهش بـه   ه اطالعاتشان کشد  این اطمینان دادهن ابه آنقرار گرفت و  نااختیار آن

  .نخواهد داشتدسترسی  ن اطالعاتیاو هیچ نهاد یا سازمانی به شود یم
ی و کمستقل، تحلیل واریانس چند راهـه، آزمـون تعقیبـی تـو     tها از آزمونبراي تجزیه و تحلیل داده

  متغیره استفاده شد.رگرسیون چند

  هاي پژوهشابزار

منظور از الگوهاي ارتباطی، سه الگوي  پژوهش این در ):1984ریستنسن، سـاالوي( کگوهاي ارتباطی نامۀ الپرسش
نامـه  ایـن پرسـش   .رده اسـت کنقل  )1984( ساالويو  ریستنسنک) از 1379پور(عبادته کارتباطی است 

یـن  ا برآورد ارتباط زناشـویی طراحـی شـده اسـت.     يپرسش دارد و برا 35 هکاست  خودسنجی يابزار
ل در ک) هنگـام بـروز مشـ   1رحله از تعارض زناشـویی،  ها را، در سه م، رفتارهاي زوج)CPQ(نامهپرسش

ل ارتبـاطی، مشـخص   کمشـ دربـارة  از بحـث   ) پس3ل؛ ک) مدت زمان بحث دربارة مش2رابطۀ زوجین؛ 
تـا نمـرة نـه     ان نـدارد) کام (اصالً کی؛ از نمرة رتکاي لیدرجه نه یمقیاسبا ند. زوجین هر رفتار را کمی
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ـ    اند از: اجتناب متقابل؛ بحث متقابـل؛ بحـث  این رفتارها عبارت نند.کبندي میان دارد) درجهک(خیلی ام
  گیري متقابل.المی، خشونت جسمانی و کنارهکمتقابل، خشونت  رةکاجتناب، مذا

یـاس  یل شده است: مقیاس ارتبـاط سـازندة متقابـل، مق   کنامه از سه خرده مقیاس تشاین پرسش
گیري شامل دو بخـش  کنارهـ  گیري. ارتباط توقع کنارهـ   ارتباط اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع

ه از کـ ن یشـ یگیـر اسـت. در تحقیقـات پ   نـاره کمـرد  ـ    گیـر و زن متوقـع  نـاره کزن ـ    مرد متوقـع 
ف آن تعیـین  هاي مختلمقیاس، را براي خرده78/0تا  74/0اند، اعتبار استفاده نموده CPQنامۀپرسش

  .)1385اران، کو هم ياند (احمدردهک
نامـه،  بـرآورد روایـی پرسـش   منظـور  بـه  و ردکـ نامـۀ بـاال را هنجاریـابی    ، پرسشپورعبادتایران در 

ایـن مطالعـه    .کـرد  رضایت زناشویی را محاسبه امۀننامه و پرسشاین پرسش هايمقیاس انیبستگی مهم
پـور،  (عبـادت  بسـتگی دارد هـم  انـریچ نامه با رضایت زناشـویی  پرسشاین  هايمقیاس ه همۀکنشان داد 

رونبـاخ  کالگوهاي ارتباطی با استفاده از روش آلفـاي   نامۀهاي پرسشطالعه اعتبار مقیاساین م در. )1379
ـ    و ارتبـاط توقـع   68/0تنـابی متقابـل   ، ارتبـاط اج 54/0متقابل برابـر   تباط سازندةبه ترتیب در مقیاس ار

  .)1389گران، یو د یی(رضا گزارش شده است 53/0گیري کناره
هـاي بـالینی و   این آزمون رفتارهاي مـذهبی را در موقعیـت   ):1388بزرگـی ( نامه پایبندي مذهبی جانپرسش

هـاي  از روش ياه بـه گونـه  کـ  نمایدنترل میکهایی در مداخلهسنجد و متغیرهاي مذهبی را پژوهشی می
ه سـه عامـل   کـ  ؤالی تهیـه شـده اسـت،   سـ  نامۀ شصتپرسش کاین آزمون از ی نند.کمذهبی استفاده می

  .سنجدمذهبی) را می (پایبندي مذهبی، دوسوگرایی و ناپایبندي
و  نـد کمذهبی رفتار خود را تنطیم مـی در عامل پایبندي مذهبی، فرد بدون تردید، بر اساس معیارهاي 

  ند.کرفتارهایش را بر اساس مذهب طراحی  ه همۀکوشد کیم
 رفتارهـا بـر اسـاس اصـول یـا دسـتور       گونه تعمـدي بـه تنظـیم   ر عامل ناپایبندي مذهبی، فرد هیچد
  هاي مذهبی ندارد.عمل

 انیـ بـرد، م تردید مذهبی به سر مـی حالت  کدر عامل دوسوگرایی مذهبی، فرد همواره نگران و در ی
 بـه خـود و رابطـۀ   ساس خـوبی  اح تحمل است،مکها برابر سختی در است،ردار و گفتارش ناهماهنگی ک

  برد.ها به خدا پناه میهنگام سختی فقطخود با خدا ندارد. از اعمال مذهبی خود ناراضی است و 
ه ابعـاد  کـ سنجد؛ بلنمی اري رادابعاد دینفقط  آمددست به هناماین پرسش ه درکاست، ابعادي گفتنی 

ه کـ سـنجد. هرچنـد   ه اعتقادات مذهبی را مـی ب ایمان فرد فرد از مذهب یا کی گردانییا روي آوريروي
  .)1388(جان بزرگی،  ردکنامه را تحلیل پرسش زیتوان با آن هدف نمی
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) عامـل پایبنـدي درونـی   (و ضریب همسـانی درونـی    816/0ل آزمون برابر کرونباخ کضریب آلفاي 
) ایبندي مـذهبی عامل ناپ(و ضریب همسانی درونی  687/0گذاري ، ضریب همسانی درونی عامل878/0
نامه اسـت. همچنـین بـراي محاسـبۀ     رسشاین پفراوان اعتبار  دهندةه همگی نشانک، گزارش شد 725/0

 آلپـورت گیـري مـذهبی   تاز تحلیل عاملی با آزمون جهـ  شین پاین آزمو صورت اولیه ، نیزكروایی مال
گـزارش گردیـد    47/0ویان از میان دانشج n=60هاي دو آزمون با بستگی نمرهه ضریب همک محاسبه شد

  .)همان( ) معنادار بودp> 001/0( در سطح
نامه مقیاس رضـامندي زناشـویی   این پرسش ):1388نامه رضامندي زناشویی اسالمی جدیري و جان بزرگـی( پرسش

هـا  یـک از مؤلفـه  لفه و پنجاه پرسش دارد که سـهم هر این آزمون ده مؤ اساس معیارهاي دینی) است. (بر
  به شرح زیر است: وپنج پرسش 

همسـران در تعامـل بـا     هـاي کالمـی  این مؤلفه به رفتـار  ):15و 5، 3، 2، 1هاي . ارتباط کالمی (پرسش1
زبـان  بـا  پرهیز از آزار رساندن سخن، ادب در  شود. رعایت عفت،دگاه دینی مربوط میییکدیگر از د

دهنـدة  نشـان  ن آزمـون یـ ا يمـرة بـاال  مقیاس اسـت. ن این خرده هاي، از ویژگیو ابراز محبت کالمی
    ان زوجین است؛یسالم موجود رابطۀ کالمی 

این مؤلفه میزان توجه همسران بـه مبـدأ متعـال و رعایـت      ):10تا  6هاي هاي مذهبی (پرسش. پایبندي2
دهندة تعهـد همسـران   این مقیاس، نشان سنجد. نمرة باال درحریم خداوند را در زندگی زناشویی می

  بندي به آن در زندگی زناشویی است؛بودن مذهب و پای شان و مالكوظایف يجرادر ا
ــادات و   ):4و  14، 13، 12، 11هــاي . حــل تعــارض (پرســش3 ــه احساســات، اعتق ــن مؤلفــه ب ای

ایـن   شـود. نمـرة بـاال در   وجود آمدن یا حل تعـارض مربـوط مـی   هاي شخص دربارة بهنگرش
ش حـل تعـارض از   یهـراس در زنـدگی زناشـویی و گنجـا    دهندة وجود توافق و مقیاس، نشان

  هاي معقول است؛راه
زنـدگی زناشـویی و    این مؤلفـه بـه نحـوة ادارة امـور مـالی در      ):20تا  16هاي . مدیریت مالی (پرسش4

ایـن مقیـاس، بیـانگر     . نمـرة بـاال در  پـردازد یمـ هاي همسران دربارة نوع مدیریت مالی منزل نگرش
  این نوع مدیریت است؛ مالی و رضایت همسر ازمدیریت خوب امور 

هـاي همسـر را دربـارة روابـط     هـا و نگرانـی  این مؤلفه نگـرش  ):25تا  21هاي . روابط جنسی (پرسش5
بـاره و احسـاس   ایـن  جـدي در  ینبـود مشـکل   از این مقیـاس، نشـان   سنجد. نمرة باال درجنسی می

  این رابطه است؛ رضایت همسران از
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 هاي زن و شوهر را دربـارة این مؤلفه ترجیح ):34و  29تا  26هاي هاي اوقات فراغت (پرسش. فعالیت6
این مقیـاس،   کند. نمرة باال درمی آن در کنار همسر ارزیابی ردنک يهاي اوقات فراغت و سپرفعالیت

از کنار هـم   هاي فراغت و احساس رضایتپذیري و توافق دربارة استفاده از زماندهندة انعطافنشان
    این اوقات است؛ بودن در

ایـن مؤلفـه رضـایت یـا نارضـایتی همسـران را از        ):35و  33تـا   30هـاي  . مسائل شخصیتی (پرسـش 7
هـاي  از ویژگـی رضـایت   يمعنـا بـه سـنجد. نمـرة بـاال    هاي همـدیگر مـی  ها، صفات و رفتارویژگی

  شخصیتی همسر است؛
این مؤلفه نگرش والدین بـه فرزنـدان و رضـایت یـا      ):40تا  36هاي پروري (پرسش. فرزندان و فرزند8

 دهنـدة این مقیـاس، نشـان   کند. نمرة باال درپروري همسر ارزیابی میفرزندوة یشنارضایتی آنان را در 
  پروري همسر است؛س رضایت از فرزندآوري و احسانگرش مثبت والدین به فرزند

ایفـاي نقـش زن و شـوهر در زنـدگی و      ایـن مؤلفـه، نحـوة    :)45تا  41هاي . نقش زن و مرد (پرسش9
 این مقیاس، بیـانگر  کند. نمرة باال درطرف مقابل ارزیابی میدست بهرضایت آنان را از انجام وظایف 

  باره است؛این ایفاي مسئولیت زن یا شوهري و احساس رضایت از طرف مقابل در
آمـد بـا   وش و کـنش همسـران را دربـارة رفـت    ن مؤلفـه نگـر  ای ):50تا  46هاي . صلۀ ارحام (پرسش10

گونـه روابـط و   ایـن  دهنـدة نگـرش مثبـت بـه    این مقیاس، نشان سنجد. نمرة باال درمیشاوندان یخو
  .)1388بزرگی، (جدیري و جان احساس رضایت از آن است

(آلفـاي کرونبـاخ)    درونـی سازي و ثباتزناشویی از روش دونیمه نامۀ رضامنديبراي اعتبار پرسش
نامـه اعتبـار   ه پرسـش کـ دهـد  ن عـدد نشـان مـی   یـ آمـد و ا دست به 87/0ه عدد کاقدام شده است 

  از دو روش روایــی محتــوایی و روایــی. )1388بزرگــی، نســبت بــاالیی دارد (جــدیري و جــانبــه
ان یـ یج آن به نتـا کاین آزمون اقدام شده است  زمان، براي برآورد رواییوابسته به مالك، از نوع هم

بسـتگی  نامۀ روایـی بـاالیی دارد. روایـی محتـوایی آزمـون بـا اسـتفاده از روش هـم        ند پرسشکیم
) معنـادار بـود. همچنـین روایـی      p>/0001آمـد کـه در سـطح (   دسـت  به 90/0اسپیرمن در حدود 

یـن نـوع   اآمد. بـراي بررسـی   دست به زمان نیز با استفاده از تست معادلوابسته به مالك از نوع هم
نامـۀ رضـامندي زناشـویی    بستگی میان نمره کل آزمون مزبور با نمرة کل پرسـش روایی ضریب هم

/. در سـطح معنـاداري کمتـر    726نامـه  این دو پرسشان یبستگی مه ضریب همکانریچ محاسبه شد 
  .بود (همان) 01/0از 
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  ي پژوهشهايافته
م؛ یردکـ هاي آمـاري اطالعـات را تحلیـل    و آزمون spssافزار ها با استفاده از نرمپس از بررسی داده

ر اسـت،  کـ ان ذیشـود. شـا  هـاي زیـر آورده مـی   طـور خالصـه در جـدول   آمده بهدستبه هايیافته
الت بـا  یزان تحصـ یـ زان درآمد و میسن، م یعنیشناختی جمعیت یر اصلیها از نظر سه متغیآزمودن

ان دو یـ داري مه تفاوت معنـا کدست آمد ج آن بهیو از نتا نترل شدک) 2دو ( یاستفاده از آزمون خ
شناختی، به غیر از سـن، وجـود نداشـت. میـانگین     گروه زنان و شوهران از نظر متغیرهاي جمعیت

ان زوجـین  یـ م p<0/05داري در سـطح  ن اساس تفـاوت معنـا  یسنی شوهران بیش از زنان بود و بر ا
  وجود داشت.

  زنان و مردان ییزناشو يو رضامند یمذهب يبندیتاندارد نمرات الگوهاي ارتباطی زوجین، پامیانگین و انحراف اس: 1جدول 
  pيسطح معنادار tمقدار   )S.Dار(یانحراف مع  )Mean( نیانگیم  تیجنس  ریمتغ

      زن          مرد  سازنده
      زن          مرد  ریگنارهکتوقع/

      زن          مرد  ز كت م/ 
      زن          مرد  م كت ز/

      زن          مرد  یاجتناب
      زن          مرد  یمذهب يبندیپا

      زن          مرد  ییدوسوگرا
      زن          مرد  یمذهب يبندیناپا

      زن          مرد  ییزناشو يرضامند
05/0<p*  01/0<p**  

ـ    داري میان الگوهاي ارتبـاطی توقـع زن  تفاوت معناه کدهد ، نشان می2، مطابق با جدول tآزمون 
گیـري مـرد،   کنارهـ  ه میانگین نمرات الگوي ارتباطی توقع زنکگیري مرد بین دو گروه هست کناره

ان دو گـروه  یـ داري مگر الگوهاي ارتباطی تفاوت معنـا یدر گروه زنان بیش از مردان است. اما در د
  .مشاهده نشد

 سـطح در  ییو دوسـوگرا  یمـذهب  يبندیه زنان و مردان در پاکن است آ يای، گو1ج جدول ینتا
p<0 /05  امـا   دان اسـت؛ از مر شیدر زنان ب ییو دوسوگرا یمذهب يبندین پایانگیدارند. م يمعنادارتفاوت
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ه کـ دهـد  ج نشان مـی ینتان یان یهمچن .مشاهده نشد يمعناداردو گروه تفاوت  انیم یمذهب يبندیدر ناپا
 یلکشـ بـه  هسـت   ییزناشو ير رضامندیان مردان و زنان از نظر متغیم يمعنادارتفاوت  p<0/05در سطح 

  شتر است.یزنان بسه با یدر مقامردان  ن نمرات رضامندي زناشویییانگیه مک
  زنان و مردان بر رضامندي زناشویی تحلیل واریانس چند راهه تأثیر نوع الگوهاي ارتباطی و نوع پایبندي مذهبی: 2جدول

**p<0/01   *p<0/05 

 مجموع مجذورات  منبع
           مردان         زنان

  میانگین مجذورات
           مردان          زنان

  درجه آزادي
  مردان  زنان

F  
P 

          مردان     زنان
نوع الگوهاي 

ارتباطی 
  زوجین

              
/0  

  
0001/0  

ع پایبندي نو
                مذهبی

0  



تعامل الگوهاي 
ارتباطی و 
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اشـویی از تحلیـل   براي آزمودن اثر نوع الگوهاي ارتباطی و نوع پایبندي مذهبی بر رضامندي زن
ه نوع الگوهاي ارتبـاطی زوجـین و نـوع    کدهد راهه استفاده شد. جدول باال نشان مینس چندواریا

در نـوع الگوهـاي    Fپایبندي مذهبی بر رضامندي زناشویی زنان و مردان مؤثر اسـت؛ زیـرا میـزان    
اي ارتبـاطی و  دار اسـت. میـان الگوهـ   معنا P<0/05 ارتباطی زوجین و نوع پایبندي مذهبی در سطح

 کیـ ن تعامل نزدینیامد؛ اما در گروه مردان ادست به داري در گروه زنانمعناپایبندي مذهبی؛ تعامل 
ه در گـروه مـردان و زنـان میـان الگوهـاي      کـ نشان داد  زیینکتو یج آزمون تعصبیبه معنادار بود. نتا

ز میـان  یگیري مرد و نکنارهـ    زن گیري زن و سازندة متقابل، توقعکنارهـ  ارتباطی سازنده، توقع مرد
پایبندي مذهبی و دوسوگرایی و پایبندي مذهبی و ناپایبنـدي مـذهبی و دو سـوگرایی و ناپایبنـدي     

گیـر  نارهکـ  داري وجود دارد؛ اما در هر دو گروه میان توقع مردتفاوت معنا P<0/05مذهبی در سطح 
ه کـ دهد ج نشان میین نتاین اینیامد. همچندست به داريگیر مرد تفاوت معنانارهکـ   زن و توقع زن

گیر مـرد بـیش   نارهکـ  در هر دو گروه میزان رضامندي زناشویی در نوع الگوهاي ارتباطی توقع زن
زان رضـامندي زناشـویی در گـروه    یـ گیر زن است. در الگوي ارتباطی سازنده منارهکاز توقع مرد ـ  

بنـد باشـند میـزان    یدهـد، اگـر مـرد یـا زن بـه مـذهب پا      ج نشان مییمردان بیشتر از زنان است. نتا
انـد و میـزان   ه مرد یا زن دوسوگرا یا ناپایبند بـه مـذهب  کرضامندي زناشویی بیشتر از زمانی است 

ر، پایبندي مذهبی، دوسـوگرایی و ناپایبنـدي مـذهبی، در گـروه     یرضامندي زناشویی در هر سه متغ
  مردان بیشتر از زنان است.
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  نتایج رگرسیون پایبندي مذهبی با الگوهاي ارتباطی در زنان و مردان خالصۀ - 3جدول 
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**p<0/01     *p<0/05 

گوهـاي ارتبـاطی   تري براي القوي نندةکبینیتواند پیشه پایبندي مذهبی ضعیف میکدهد نتایج نشان می
هاي مـذهبی ضـعیف باشـد    ه پایبنديکنان نسبت به مردان، هنگامی یعنی در گروه ز منفی در زنان باشد؛

؛ ت β=0/253- برابـر  در β=0/350-، ك(ت/  ه با همسر خود الگوهاي ارتبـاطی منفـی  کاحتمال دارد  بیشتر
ــر در β=0/204-ز،  كم/  ــر در β=0/408-م، ك؛ ت ز/β=0/197- برابـ ــابی،β=0/264- برابـ  β=0/382-؛ اجتنـ

  .نندکبرقرار ) β= 0/190- دربرابر
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) و β=0/186- برابـر  در β= (0/335-گیـري زن کنـاره ـ    ه الگوهاي ارتباطی توقع مـرد کهد دنتایج نشان می
، اهش رضـامندي زناشـویی  ک) در مردان بیشتر با β=0/111-برابر در β=0/208-( گیري مردکنارهـ   توقع زن

گیـر  نـاره کگیر یا زن متوقع و مرد نارهکه مرد متوقع و زن ک، درصورتیدیگربارتعداري دارد؛ بهرابطۀ معنا
، اجتنـابی متقابـل  ـ    الگوي ارتبـاطی دربارة  اما متر خواهد بود،کدر مردان از زنان د رضایت زناشویی نباش
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اهش رضـامندي  کـ تر بـا  ) بیشـ β= 0/301- دربرابـر  β=0/327-( ایـن الگـو در زنـان    یعنـی  س است؛کبرع
، زنـان  زوجین برقرار باشد انیاین الگوي ارتباطی ماگر ه کداري دارد. منظور آن است زناشویی رابطۀ معنا

  نند.کیی میاز مردان احساس نارضامندي زناشو بیش

  گيريو نتيجهبحث 
ابـل و  داري بین زنان و مـردان در الگوهـاي ارتبـاطی سـازنده متق    اه تفاوت معنکنشان داد  پژوهشنتایج 

گیري مرد بـین دو  داري میان الگوهاي ارتباطی توقع زن/ کنارهاتفاوت معن اما؛ اجتنابی متقابل وجود ندارد
گیـري مـرد در گـروه    نـاره کـ    نمرات الگوي ارتباطی توقـع زن  گینه میانکالیدرح گروه مشاهده گردید؛

و مـردان بیشـتر    اندزنان بیشتر متوقعه در روابط دوجانبه کند کان مییباین نتیجه  از مردان بود. زنان بیش
و  1990(و دیگـران   ریستنسـن ک )،2000(وانـد ولیـرت  ، کهیسـین ، الورکهاي این یافته با یافته .گیرنارهک

ـ      )2010( ویرجینیاو  هولیهاي اما با یافته ماهنگ است؛) ه1993  ناهمخـوانی نـدارد؛ زیـرا مطالعـات آن
ه کـ ایـن نظـر    از ،بنـابراین  سـت؛ ینتفـاوتی   ،این الگـوي ارتبـاطی   زنان و مردان از نظران یه مکنشان داد 

پـژوهش  دسـته   گیري مرد وجـود دارد یـا نـه، دو   کنارهـ  نسیتی در الگوي ارتباطی توقع زناختالفات ج
ه کـ ی از آن اسـت  کنـد، حـا  کحمایت مـی  نااین پژوهش نیز از آن هکاي از مطالعات . دستههستمتضاد 

ایـن نظـر را دارنـد.     خالف یمطالعات ،دیگر ه دستۀکند. درحالیگیرنارهکزنان بیشتر متوقع و مردان بیشتر 
را یـ ز گـردد؛ میروش پژوهش آنها بـاز و ردها کبه روی ،دو دسته مطالعهن یان ایمرسد اختالف به نظر می
برخاسـته از  ایـن الگـوي ارتبـاطی را     اخـتالف در  ،دنـ که از اختالفات جنسیتی حمایت نمـی کمطالعاتی 

الگـوي ارتبـاطی    ،در موضع ضعف باشـد  ،چه مرد و چه زن ،یکیعنی هر شری داند؛اختالف موقعیتی می
سـۀ دو  ین مطالعات مقایدر ا وة پژوهشین شیهمچن. )Sagrestano, 1999, p. 65-79( ندکمتوقع را برقرار می

از ن دو گـروه  یـ ا یارتبـاط  يسـه الگوهـا  یبا مقا ،رو نیا جنس است؛ ازجنس و ناهمن همیگروه از زوج
ایـن اخـتالف   ، نـد که از اختالف جنسیتی حمایت میکردي کاند. اما رویافتهیجه دست ین نتی، به اهازوج

). Gelman, 2000, p. 169-190( داننـد شناختی و فرهنگی میهاي روانشی از تفاوتدر الگوي ارتباطی را نا
د. بـه  پـرداز جنس میناهم يهاپژوهش حاضر فقط به پژوهش در گروه زوجن مطالعات مانند ین ایچنهم

 یقـ ین دقیـی توانـد تب یجنس نمهمجنس و ناهم يهازوج یارتباط يسۀ الگوهایه و مقارسد مطالعنظر می
 يریـ گنـاره کـ  توقع یارتباط ياگر الگوها یعنیدر زنان و مردان داشته باشد؛  یباطارت يتفاوت الگوها از

ن یـ ه مـردان و زنـان در ا  کـ ست ین نیش ایمعنا ،نداشته باشد يمعنادارتفاوت  هااز زوجن دو گروه یدر ا
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زه و یـ اظ هـدف، انگ لحـ ن دو گـروه بـه  یان ایرا روابط میندارند؛ ز يتفاوت معنادار یارتباط يالگو
ه بتـوان از  کـ ن دو گروه وجود نـدارد  یان ایم ییهامتفاوت است و شباهت یارتباط يخوراندهاپس

نـدارد.   یان زنـان و مـردان تفـاوت   یـ م یارتبـاط  يافـت الگوهـا  ین دو گـروه در یـ ا يهاعدم تفاوت
اسـته از  گیـري مـرد، برخ  کنـاره ـ    گر، اگر حتـی اخـتالف در الگـوي ارتبـاطی توقـع زن     یديازسو

هاي فرهنگی باشـد؛  ها ناشی از تفاوتاین تفاوترسد هاي موقعیتی دانسته شود، به نظر میتفاوت
هـاي بـروز اختالفـات    شـناختی زمینـه  ه اختالفات فرهنگی و روانک دهندها نشان میزیرا پژوهش
سـبب  بـه  ی وکودکـ ه زنـان و مـردان از دوران   کـ ننـد  کبیان می هاشود. بعضی پژوهشموقعیتی می

ه در روابط زناشـویی، آنـان   کگزینند هایی را برمیجنسیتی نقش هايلیشهکهاي فرهنگی و یادگیري
ه کـ انـد  نمونه؛ زنان آموختـه  يبرا). Miller, 1976, p. 155-200ند (کگیر مینارهکرا متوقع و مردان را 

توقـع صـمیمت داشـته     خـود  کنند، از شریکاحساسات خود را بروز دهند، انتظارات خود را بیان 
ننـد، از  که منطقی و عقالنی برخورد کاند ه مردان یاد گرفتهکباشند، در روابط وابسته شوند، درحالی

بروز احساسات امتناع ورزند و حتی اگر بخواهند انتظارات یا احساسـات خـویش را بـروز دهنـد،     
 بنابراین، فرضیۀ نخست از). Aukett & et al, 1998, p. 57-66احساس شرمساري و شرمندگی نمایند (

دربـارة   داري دارد؛ فقـط ها، بین زنان و مردان، تفـاوت معنـا  ه میان الگوهاي ارتباطی زوجکاین نظر 
  شود.گیري تأیید میکنارهـ  الگوي ارتباطی توقع

ایـن   از یهـاي گونـاگون  ه زنان بیش از مردان بـه مـذهب پایبندنـد. پـژوهش    کدهد نتایج نشان میهمچنین 
وشـند  که زنان بیشتر به اعتقادات دینی و مراسم و نهادهاي مـذهبی پایبندنـد و مـی   کرده است کفرضیه حمایت 

 رسـد سـبب  یبه نظـر مـ  ). Stephanie & et al, 2011, p. 175( هاي مختلف دینی و مذهبی بهره برنداز حمایت
). Stark, 2002, p. 495-507؛ Hamer, 2004, p. 123-141(باشـد   یکیا ژنتی یطیاز عوامل مح یاشن تفاوت نیا

ننـد و از نظـر   کاعتمـاد   يه به قـدرت بـاالتر  کدارند  يمترکل یتما یطیو مح یکیلحاظ ژنته مردان بهکمعنا نیبد
را یـ ننـد؛ ز که یـ کت يا معنـو یـ  یات مـذهب یـ ماننـد تجرب  یطیات محیه به تجربکشوند ب مییمتر ترغک یاجتماع
 .)Stephanie & et al, 2011, p. 175-196( متصـل شـوند   يهد به قدرت بـاالتر دیآنها اجازه نم یشناخت يباورها

در زنـان و   یکودکـ ه از دوران کـ باشـد   یفرهنگـ  يهاشهیلکن تفاوت یا لین است دلک، ممگریديسو از
نـد و  یالتشـان برآ کمش از عهـدة  ییتنهـا بهاند گرفته ادیه مردان کمعنا نیشده است؛ بد يسازمردان درون

غلبـه بـر    يبـرا انـد  آموختـه زنـان   هکـ یشوند؛ درصـورت وابسته  يو معنو یاجتماع يهاتیه حمامتر بک
  شود.د میییز تأیدوم ن ۀی، فرضنیبنابرا بهره برند؛ يو معنو یاجتماع يهاتیاز حماتشان الکمش
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ج یتـا آورند. نیدست مبهزنان  سه بایدرمقا ه مردان رضامندي زناشویی بیشتريک دادنشان  دیگرنتایج 
زان یـ ننـد م کان مـی یـ ز بین ناپژوهش همسوست، آن نیا يهاافتهی) با 1384( ياحمدو  زادهیفاتحمطالعۀ 

ج پـژوهش حاضـر   یها با نتـا پژوهش یه برخکیشتر از زنان است؛ درحالیمردان ب ییزناشو يمندتیرضا
شـتر از مـردان   یزنـان را ب  يت و رضـامند یمیصـم  يهـا را آنان رتبـه یز؛ Wright, 1982, p. 1-20)( ستیهمسو ن

را زنـان  یـ زنـان و مـردان اسـت؛ ز    يت و رضـامند یمیصم يارهاین تفاوت، تفاوت در معیل اید دلیدانند. شایم
 .)Monsour, 1992, p. 277-295( داننـد مـی  يار رضـامند یـ هـا را مع تیـ ت در فعالکو مردان مشار يخودابرازگر

شـان  یرند احسـاس رضامند یسازنده قرار گ یارتباط ير الگوتوقع و مردان د ياگر زنان در الگورو، نیازا
  شود.می ز تأییدیسوم پژوهش ن ، فرضیۀبنابراین ابد؛ییمش یافزا

رگذاري نوع الگوهاي ارتباطی و نوع پایبندي مذهبی بر رضـامندي  ه میان اثکنشان داد پژوهش نتایج 
بـین رضـامندي    ییپرمعنـا ه تفـاوت  کـ ح این توضی با هستداري اشویی در زنان و مردان تفاوت معنازن

امـا در الگـوي ارتبـاطی     نشـد؛  گیري مشـاهده کنارهـ   زنان در الگوي ارتباطی توقعزناشویی در مردان و 
ایـن نتـایج را    هاي مذهبی، رضامندي زناشویی مـردان بیشـتر از زنـان اسـت.    سازنده و در انواع پایبندي

، باشـد  يریـ گنـاره کـ    اگـر الگوهـاي ارتبـاطی توقـع    ه کـ نظر این  ند؛ ازکالگوي رگرسیون نیز تأیید می
هـاي مطالعـات   ایـن مطالعـه بـا یافتـه     یابـد. نتـایج  مـی  يشتریباهش کاز زنان  رضامندي زناشویی مردان

)Heavey & et al, 1995, p. 797-801 ،Caughlin, 2002, p. 49-85 ( از ایـن مطالعـات نتیجـه     همخوانی دارد؛ زیـرا
 گیر و همسرانشان متوقع باشند با گذشت زمـان گـرایش بـه رضـایت زناشـویی بیشـتر      نارهکزنان  ه اگرکگرفتند 

ایـن  نیـز همخـوان اسـت؛ زیـرا      لونسونو  گاتمنو همکاران،  هیويهاي این پژوهش با یافته . نتایجخواهد بود
ی رابطـه دارد و  اهش رضـایت زناشـوی  کـ گیـر و زن متوقـع باشـد بـا     نـاره کننـد وقتـی مـرد    کمطالعات بیان می

بـه  . )Gottman & Levenson, 2000, p. 737-745؛ Heavey & et al, 1995, p. 797-801(نندة طالق است کبینیپیش
 هـا ان زوجیـ اگر الگوهاي ارتباطی معیوب مه کاین نتیجه را گرفت  توانحاضر می رسد از مطالعۀنظر می

هـم مـورد تأییـد     ،این نتیجـه  روست وبیشتري روبهاهش کرضامندي زناشویی در مردان با  ،برقرار باشد
 نظـر زیـرا   )؛2000( لونسـون  و گاتمنپژوهش شدة ) است و هم تأیید1989( فکروکپژوهش گاتمن و 

تبـاطی معیـوب بـا    ه رضامندي زناشویی در مـردان نسـبت بـه الگوهـاي ار    کبر آن است پژوهش هر دو 
زنـان بـه الگوهـاي ارتبـاطی      ییزناشـو  ه رضامنديکگفت توان می ،بنابراین روست؛اهش بیشتري روبهک

گیـري  کنـاره ـ  ی همراه با الگوهاي ارتباطی توقعهاي مذهباما پایبندي متري دارد؛کپذیري معیوب آسیب
د بـه  یعنی اگر زنـان پایبنـ   سه با مردان است؛یدرمقازنان ان یمرضامندي زناشویی بیشتري  نندةکبینیپیش
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از  باشد، رضامندي زناشویی آنـان بـیش  گیري در روابطشان برقرار کنارهـ  قعمذهب، الگوهاي ارتباطی تو
یعنـی اگـر مـردان پایبنـد بـه       ؛س اسـت کبرع ، این مطلبالگوي ارتباطی سازندهدربارة  مردانشان است.

 رسـد تفـاوت  بیشتر خواهد بود. البته به نظر می ناط قرار گیرند رضامندي زناشویی آناین رواب مذهب در
ه گفتـه شـد   ک گونهیعنی همان هاي مذهبی؛تباطی باشد تا پایبندياز جهت الگوهاي اربیشتر موضوع این 

گیري بیشتر احسـاس نارضـایتی و در الگوهـاي ارتبـاطی     کنارهـ   طی توقعمردان نسبت به الگوهاي ارتبا
ـ   دیگر زنان کنند. ازسويده بیشتر احساس رضامندي میسازن از مـردان   یشبه الگوي ارتبـاطی اجتنـابی ب

  احساس نارضامندي دارند.
از مـردان   عیف در زنـان بـیش  هـاي مـذهبی ضـ   ه پایبنـدي کـ نشـان داد   تحقیـق  يهـا یافتههمچنین 

 احتمـال دارد  ،متر پایبند به مذهب باشـند کیعنی اگر زنان  نندة الگوهاي ارتباطی معیوب است؛کبینیپیش
ر کـ . شـایان ذ شـود مـی پنجم نیز تأییـد   د. پس فرضیۀباطی معیوب را برگزیننبیشتر از مردان الگوهاي ارت

و  یمـذهب  يریگجهت از رابطۀ یکه حاک یهشی مشاهده نگردید؛ اما مطالعاتپژو ،این فرضیهدربارة است 
ن مطالعـات  یـ را ایـ د؛ زنـ کت مییجه حماین نتی) از ا1389، یبزرگهنر و جانیعی(رف است يخودمهارگر

 يو معنـادار مثبـت   در زنـان رابطـۀ   يخودمهارگربا  یمذهب يبندیق و پااخال ينند سطوح باالکان مییب
 يالگـو کوشـند  مـی شـتر  یرو بنیـ ؛ ازادارند ییباال يخودمهارگر ،بند به مذهبیپا معناکه، زناننیبد دارد؛
ه زنـان  کـ  یاز عـوامل  یکیه گفته شد ک گونهوب. همانیمع یارتباط يسازنده داشته باشند تا الگو یارتباط
 ن حـس را یـ رسد مذهب بتواند ااست. به نظر می يحس خودابرازگر ،شاندکتوقع می يالگوسوي  را به

 يواسـطۀ برقـرار  زنـان بـه   يگـر تیـ شود حـس حما د، زیرا مذهب باعث مییزنان ارضا نمادربارة 
 يحـس خـودابرازگر   يپـی ارضـا   متـر در کرو نیـ دست آید؛ ازابه يبا خودابرازگر يارتباطی معنو

بند بـه  یش از مردان پایه گفته شد زنان بکگونه گر همانیديهستند. ازسو يریگنارهک ـ  قعتو يالگو
 یارتبـاط  يه از الگوهـا کـ ویژه زنان را آموخته اسـت  روان خود بهیپ یمذهب يهااند و آموزهمذهب

رنـد  گیوب بهـره مـی  یمع ين الگوهایمتر از اکبند به مذهب یرو زنان پانینند؛ ازاکوب استفاده نیمع
فرضـیۀ ششـم نشـان    دربارة  آمدهدستج بهین نتایهمچن). 365و 361، ص 8ق، ج 1406(مجلسی، 

تـر  ننـدة قـوي  کبینـی گیـري در مـردان بیشـتر از زنـان پـیش     کنـاره ـ   ه الگوهاي ارتباطی توقعکداد 
از  الگوي ارتباطی اجتنابی، احتمال دارد زنـان بـیش  دربارة  نارضامندي در روابط دوجانبه است. اما

گیـري بـا   کنـاره ـ    مردان از روابط دوتایی ناراضی باشند؛ بنابراین مردان در الگوهاي ارتباطی توقع
رو هسـتند؛ امـا زنـان بیشـتر از مـردان در      اهش رضایت زناشویی بیشتري در مقایسه با زنان روبهک
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هـاي  العه بـا یافتـه  این مط مواجهند. نتایج اهش رضامندي زناشوییکالگوي ارتباطی اجتنابی متقابل با 
) Caughlin, 2002, p. 49-85؛ Heavey & et al, 1993, p. 16-27 ،Heavey & et al, 1995, p. 797-801مطالعـات ( 

گیر و همسرانشان متوقع باشند به نارهکاین مطالعات نتیجه گرفتند که اگر زنان  دارد؛ زیرا یهمخوان
؛ 1995دیگـران،   هاي (هیـوي و با یافته این نتایجرسند. مرور زمان به رضایت زناشویی بیشتري می

گیـر و زن  نـاره کنند وقتی مرد کاین مطالعات بیان می زیراست؛ ) نیز همسو2000گاتمن و لونسون، 
ن پـژوهش  ینندة طالق است. همچنکبینیاهش رضایت زناشویی رابطه دارد و پیشکمتوقع باشد با 

 یبسـتگ زان هـم یـ جه گرفتند میه آنها نتکست؛ چنانهمسو هین فرضیج ایبا نتا ياحمدو  زادهیفاتح
روسـت تـا مـردان.    روبـه  يشـتر یاهش بکـ در زنان با  ییزناشو يبا رضامند یاجتناب یارتباط يالگو

 يریـ گنارهکتوقع ـ  یارتباط يرا مردان در الگویند؛ زکد میییز تأین سورمانن مطالعه را یا يهاافتهی
نسـبت بـه زنـان دارد و زنـان در      يشـتر یاهش بکآنان  يرو رضامندنینند؛ ازاکیت نمکحس مشار

آنـان   ییزناشـو  ين رضـامند یندارنـد؛ بنـابرا   يمتقابـل حـس خـودابرازگر    یاجتناب یارتباط يالگو
زن میـان  انـد ارتبـاط   مطالعات نتوانسـته  ی. اما برخ)Monsour, 1992, p. 277-295( ابدیاهش میکشدت به

ه کـ  یرسد مطالعاتنظر مینند. بهکرا اثبات  ییزناشو ياهش رضامندکزان یمو ر یگنارهکمتوقع و مرد 
انـد بـه انـدازة    ردهکـ اثبات  ییزناشو يدر زنان و مردان را با رضامند یارتباط يتفاوت میان الگوها

ن مطالعـات را بـا   یـ ج ایه نتـا کـ هـا وجـود دارد   ن تفاوتیا يبرا يادشدهییهست و شواهد تأ یافک
هـاي مختلـف و   از پـژوهش  يو قـو  یافک يهاتیۀ ششم با حماین فرضیند؛ بنابراکو رخدشه روبه

  متعدد برخوردار است. یافکشواهد 
ها اعتبار مطلوبی داشته باشـند،  ه در همۀ پژوهشکنامۀ الگوهاي ارتباطی زوجینی فقدان پرسش

ی مبنـی بـر   هـاي نمونـه و نبـود پژوهشـ    همچنین دسترسی دشوار به زوجین، براي انتخـاب گـروه  
هـاي پـژوهش   در رابطۀ الگوهاي ارتباطی با پایبندي مذهبی، از جمله محـدودیت  یتیاختالف جنس

درمـانی بـه اختالفـات    شـود مشـاوران در حـوزة زوج   این پژوهش پیشنهاد مـی  هايبود. بنابر یافته
جنســیتی در الگوهــاي ارتبــاطی و رضــامندي زناشــویی و پایبنــدي مــذهبی توجــه کــافی کننــد.  

طور این اختالفات براي آنها به دیگر، در برگزاري جلسات آموزشی براي زوجین الزم استزسويا
متقابل داشـته باشـند. همچنـین پیشـنهاد      كکامل توضیح داده شود تا زوجین بتوانند از همدیگر در

ی، رد اخـتالف جنسـیت  کـ گیري بـا روی آینده به الگوي ارتباطی توقع ـ کناره هايشود در پژوهشمی
  تر شود.ها روشنکنند تا اختالفات میان پژوهش يشتریتوجه ب
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  الخالصة

  معیار الحاجۀ للبحث فی نطاق العالقات الدینیۀ والنفسیۀ
   ***/ محمد تقی تبیک **/ حمید مهدي زاده *رضا فاضلی مهرآباديعلی 

  الخالصۀ
الهدف من تدوین هذه المقالۀ هو بیان ضرورة وطبیعۀ الحاجۀ لمعیار بحثی وطرح منهجیـۀ وأنمـوذج عملـی    

واتبـع  لمعیار الحاجۀ البحثیۀ إلى العالقات بین الدین وعلم النفس لمعرفۀ المتطلبات البحثیۀ فی هذا المضمار. 
الباحثون منهجاً نوعیاً وترکیبیاً بطریقۀ استقرائیۀ لتحلیل المضمون، والمنهج المتمرکز حول المجموعۀ. أما نطاق 
البحث فقد شمل جمیع المصادر الموثقۀ والبشریۀ والمؤسساتیۀ فی مجال العالقات الدینیۀ مـع علـم الـنفس،    

الکتـب والمجـالت العلمیـۀ واألطروحـات     مصـدراً مـن    123حیث شملت عینۀ البحث من حیث المصـادر  
شخصـاً مـن مـدراء لألبحـاث والتعلـیم،       351والوثائق والمستندات المعتبرة. وعینۀ المصادر البشریۀ شـملت  

ومتخصصین فی مجالی علم النفس والعلوم الدینیۀ، وطالب مع أسرهم. أما عینـۀ المصـادر المؤسسـاتیۀ فقـد     
رة ومراکـز معلوماتیـۀ وإحصـائیۀ للطـالب، وأجهـزة تنفیذیـۀ،       مؤسسۀ تجسدت فی مراکز استشا 28شملت 

  ومؤسسات علمیۀ بحثیۀ. 
وطریقۀ اختیار النماذج فهی مرکبۀ من اختیار العینۀ الهادفۀ والعینۀ التی فی متنـاول الیـد، وقـد تضـمنت نتـائج      

نفس، وتم التوصـل  البحث طرح منهجیۀ خاصۀ وأنموذج عملی لمعیار الحاجۀ إلى العالقات بین الدین وعلم ال
فرعاً من فروع علم النفس. وأغلب الحاجات التی تم التعرف علیها کانت  15من العناوین البحثیۀ فی  702إلى 

تتمحور حول فروع علم النفس االجتماعی وعلم النفس اإلیجابی وعلم النفس المتنامی، وأقلّ الحاجات کانت 
  النفسی ومناهج البحث.  تتمحور حول فروع علم النفس الفسلجی والمعیار 

  مفردات البحث: الحاجۀ لمعیار بحثی، العالقات بین الدین وعلم النفس، طرح أنموذج عملی
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