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چکیده
زمینه و هدف:

رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر ،پویایی مثبت در خانواده اصلی ،عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین

می باشد .مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند .هدف
اصلی این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم بوده است.

مواد و روش ها:

این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد .جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

شهر قم بودند .نمونه به صورت در دسترس انتخاب گردید .بدین منظور  491نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های
روانشناسی قم که داوطلب همکاری بوده اند ،انتخاب شدند .اطّالعات مورد نیاز از طریق مقیاس پرسشنامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی و
رضایت زناشویی والتر جمع آوری شد .داده های به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS -47از روش های آماری همبستگی و رگرسیون مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها:

نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی ( )r= -1/944 ،p=1/1114وجود دارد؛ بدین معنا که

جهت گیری مذهبی می تواند رضایت زناشویی را ( )R2=1/774 ،p=1/116پیش بینی کند.

نتیجه گیری:

با توجّه به اهمیّت باورها و جهت گیری های مذهبی در خانواده ،مخصوصاً در بین زوجین برنامه های آموزشی با رویکرد

معنوی و اخالقی که باعث رشد کیفیت زندگی زناشویی و خانواده خواهد شد ،پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی :جهت گیری مذهبی ،رضایت زناشویی ،زوجین.

تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد کنند (.)1

مقدمه
ازدواج نهادی اجتماعی است .پایه و اساس آن

رضایت فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از

ارتباط انسانی است .در آن زن و مرد از طریق یک نیروی

خانواده محسوب می شود .رضایت از خانواده به مفهوم

رمزی ناشی از غرایز و آیین و شعائر و عشق به هم جذب

رضایت از زندگی است .در پی این رضایت تسهیل امر

می شوند .به طور آزادانه و کامل تسلیم یکدیگر می شوند

رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه حاصل می
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بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین

شود( .)2مفهوم رضایت زناشویی از مفاهیم کاربردی برای

های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی

نشان دادن میزان شادی و پایداری رابطه زناشویی است.

را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند و در شرایط خاص

رضایت زناشویی مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت

با فراهم سازی تکیه گاه تبیینی ،فرد را از تعلیق و بی

پایداری و دوام زندگی مشترک است .وینچ رضایت

معنایی نجات دهد (. )8باورهای مذهبی شیوه مؤثّری

زناشویی را هماهنگی بین وضعیّت موجود با وضعیّت

برای مقابله با مصایب و تجارب دردناک و نشانههای

مورد انتظار در بین زوجین تعریف می کند .بر این اساس

بیماری است .هم چنین در زمان مشکالت و ناراحتیها

رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیّت موجود در

بر نحوه روابط انسانی اثر می گذارد(.)7

روابط زناشویی با وضعیّت مورد انتظار هماهنگ باشد.

آذربایجانی جهت گیری مذهبی را روی آورد کلّی

برخی از صاحب نظران درتعریف رضایت زناشویی ،آن

شخص از مذهب خود  ،تعریف می کند .یعنی ،شخص

را تابع مراحل چرخه زندگی می دانند( .)3راه های

در ارتباط با موجودی متعالی (قدسی) مجموعه ای از

مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد.

اعتقادات ،اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد.

بهترین تعریف را هاکینز ارایه می کند .او رضایت

جهت گیری مذهبی را می توان تقریباً معادل دین داری یا

زناشویی را احساس خشنودی ،رضایت و لذّت ت زن

دینورزی گرفت (.)9

وشوهر زمانی با در نظر گرفتن همه جنبه های ازدواج

خدایاری فرد در پژوهش خود وجود رابطه مثبت

تعریف می کند .رضایت متغیّری نگرشی است .بنابراین،

و معنی دار بین نگرش مذهبی زوجین و رضایت مندی

خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود .طبق

زناشویی را اثبات نمود .به این معنی که با افزایش تقیدات

تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و

دینی در بین زوجین میزان رضایت زناشویی نیز افزایش

لذّت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف

می یابد (.)11

روابط زناشویی خود دارند (.)4

اورتینکال و ونستیوکن در مقایسه بین زوج هایی

فنگ برخی عوامل مؤثّر در رضایت زناشویی را

که فقط یک بار ازدواج کرده اند با زوج هایی که چندین

ارتباط مثبت با خانواده همسر ،پویایی مثبت در خانواده

بار ازدواج کرده اند دریافتند که مذهبی بودن همبستگی

اصلی ،عزّت نفس و همگنی مذهبی زوجین می داند (.)5

مثبتی با رضایت زناشویی دارد (.)11

عوامل گوناگونی به عنوان مؤلّفه های مؤثّر بر رضایت

تاکنون تحقیقات مختلف وجود ارتباط مثبت بین

زناشویی شناسایی شده اند .برخی از این عوامل عبارتند

دو نهاد مذهب و خانواده را تأیید کرده اند .مذهب می

از :سنّ ازدواج ،مدّت زمان ازدواج ،فرزندان ،تناسب

تواند روابط زناشویی را تقویت کند و استحکام بخشد

تحصیلی ،مسایل مالی ،مسایل جنسی ،اقوام و آشنایان،

(.)12عدم پایبندی به مسایل مذهبی می تواند بی تعهدی

ویژگی های شخصیّتی ،توانایی درک همسر ،مهارت های

را در رفتار زوجین ایجاد کند و از این طریق باعث کاهش

ارتباطی ،اوقات فراغت ،تعهد و اعتقادات مذهبی( .)6

رضایت زناشویی شود ( .)13از سوی دیگر ،مذهب می

اعتقادات و باورهای مذهبی یکی از عوامل مهم

تواند بر باورها و تفسیر

افراد از ازدواج ،به عنوان

در رضایت زناشویی است .مذهب سیستم سازمان یافته

مسئولیتی برای تمام عمر ،مهرورزی به یکدیگر ،فراهم

ای از باورها شامل ارزش های اخالقی ،رسومات،

آوردن اسباب آرامش همدیگر و وفاداری و تعهد به

مشارکت در جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا

همسر ،تاثیر داشته باشد( .)14با توجّه به اهمیّت مذهب

یک قدرت برتر است ( .)7مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه

در کشور هدف این پژوهش رابطه بین جهت گیری
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صدیقی و همکاران

مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم است.

روایی سازه و روایی محتوی استفاده شدهاست .در هر دو
مورد نتایج بیانگر روایی مناسب مقیاس است)9(.

مواد و روش ها

شاخص رضایت زناشویی :شاخص رضایت

روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی از نوع

زناشویی یک ابزار  25سؤوالی است که برای اندازه گیری

مقطعی و همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیّه

میزان ،شدّت یا دامنه مشکالت زناشویی تدوین شده

زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های

ل واحد تلّقی
است .این شاخص ویژگی رابطه را یک ک ّ

روانشناسی شهر قم از آبان ماه سال  1392تا خرداد 1393

نمی کند؛ بلکه ،دامنه مشکالت رابطه را از نظر زن یا مرد

بودند 151 .نفر( 75زوج) نمونه به صورت در دسترس از

اندازه گیری می کند .این شاخص دارای دو نمره برش

بین داوطلبان حاضر به شرکت در این تحقیق انتخاب

است .یکی نمره ( 31)5_+که نمرات کم تر از آن نشانه

شدند .بعد از معرّفی طرح و ارایه توضیحات الزم از

عدم مشکالت مهم بالینی رابطه است .نمرات باالتر از 31

زوجین جهت شرکت در این تحقیق دعوت به عمل آمد.

داللت بر وجود مشکالت بالینی قابل مالحظه است.

جهت مالحظات اخالقی بعد از معرّفی طرح و بیان

دومین نمره برش  71است .نمرات باالتر از  71تقریباً

اهداف آن از زوجین رضایتنامه گرفته و سپس اقدام به

همیشه نشانه آن است که مراجع دچار استرس شدید

تکمیل پرسشنامه ها شد .در این تحقیق از دو پرسشنامه

ل
است و احتمال تصوّر یا استفاده از خشونت برای ح ّ

استفاده شد.

مشکالت وجود دارد .شاخص رضایت زناشویی یکی از

پرسشنامه سنجش دینداری آذربایجانی :مقیاس

مقیاس های متعدّد مجموعه مقیاس های سنجش والمیر2

جهتگیری مذهبی ،ابزار سنجش جهتگیری مذهبی

است که تمام آنها به یک شکل اجرا و نمره گذاری شده

است که مبتنی بر ادبیّات اسالمی تهیه شدهاست .مقیاس

اند .میانگین آلفای شاخص رضایت زناشویی  %96است

سنجش دینداری با استفاده از منابع اسالمی شامل قرآن و

که نشان دهنده همسانی درونی عالی و خطای استاندارد

احادیث معتبر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توسّط

بسیار کم است .ضریب آلفای کرانباخ برای این مقیاس

آذربایجانی روحانی روانشناس ساخته شده است( .)1این

 %94به دست آمد)15(.

مقیاس ده مقوله را شامل رابطه انسان با خدا ،رابطه انسان

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری17

و آخرت ،اولیای دین ،اخالق فردی ،روابط اجتماعی،

 SPSS-استفاده شد .روش آماری مورد استفاده در این

معیشت ،خانواده ،ابعاد جسمی و انسان و طبیعت مورد

پژوهش شامل آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و

سنجش قرار میدهد .این مقیاس دارای دو زیر مقیاس

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با سطح

شامل عقاید و مناسک و اخالق است .مقیاس سنجش

معناداری 1/15بوده است.

دینداری دارای  71سؤوال چهارگزینهای است .نمره
شخص در این مقیاس در دامنه  71تا  281متغیّر است.

یافتهها

این مقیاس را در ایران دکتر آذربایجانی اعتباریابی کرده

میانگین سنّی افراد مورد بررسی عبارت است

است .پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای

از 32/4 + 8/2سال ،میانگین سن در خانم ها برابر  31/2و

زیرمقیاس عقاید و مناسک  ،1/94برای زیرمقیاس اخالق

در آقایان برابر  34/7سال بوده است .در جدول زیر

 1/79و برای کلّ مقیاس  1/93گزارش شده است.

تحصیالت افراد مورد بررسی به تفکیک جنسیّت ارایه

همچنین به منظور محاسبه روایی مقیاس از دو روش،

شده است.
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بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین

جدول :1فراوانی تحصیالت در زوجین مورد مطالعه
مشخصات دموگرافیک
مرد

زن

کلّ فراوانی

درصد فراوانی

3

2

5

3/33

دیپلم

5

55

22

53/33

فوق دیپلم

52

8

22

53/33

لیسانس

32

35

55

33/33

زیر دیپلم
تحصیالت

فوق لیسانس و دکتری

55

52

22

58

حوزوی

52

3

53

8/55

کل

25

25

552

522

جدول :2دادههای توصیفی نمرات مربوط به جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی
حدّاقل

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حدّاکثر

جهت گیری مذهبی

255/55

32/22

553

332

رضایت زناشویی

35/53

55/25

53/25

52

جدول  :3همبستگی مؤلّفههای جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی
رابطه ی بین جهت گیری مذهبی و شاخص رضایت زناشویی

ضریب همبستگی اسپیرمن

p-value

در مردان

-2/252

2/2225

در زنان

-2/255

2/252

در کل زوجین

-2/555

2/2225

جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون متغیّرهای دموگرافیک و رضایت زناشویی با جهت گیری مذهبی
متغیّرهای مورد بررسی

ضریب رگرسیونی

انحراف معیار

p-value

سن

-2/285

2/288

2/323

جنسیّت

55/325

3/533

2/225

تحصیالت

5/325

5/255

2/223

رضایت زناشویی

2/225

2/225

2/225

جدول :5نتایج رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط متغیّرهای جهت گیری مذهبی  ،رضایت زناشویی
انحراف معیار

p-value

سن

-2/355

2/323

2/255

جنسیّت

55/338

3/523

2/225

تحصیالت

5/325

5/825

2/223

رضایت زناشویی

2/522

2/353

2/223

متغیّرهای مورد بررسی

ضریب رگرسیونی

با توجّه به جدول باال دیده می شود که رابطه بین جهت

به میزان  15/329واحد  ،جهت گیری مذهبی باالتری

گیری مذهبی و رضایت زناشویی در کلّ زوجین در سطح

دارند .به طور متوسّط با افزایش یک سطح تحصیالت،

 1/15معنادار می باشد ،با توجّه به عالمت منفی ضریب

جهت گیری مذهبی به میزان  5/421واحد بیشتر می باشد.

همبستگی اسپیرمن در این جدول( )-1/511نتیجه می

به طور متوسّط با افزایش یک واحد در نمره شاخص

شود که این رابطه ،معکوس می باشد.

رضایت زناشویی ،جهت گیری مذهبی به میزان 1/771

با توجّه به جدول باال مشاهده می شود که ارتباط

واحد بیشتر می شود.

متغیّرهای مورد بررسی ( به غیر از سن) با جهت گیری

با توجّه به ضرایب رگرسیونی نتیجه می شود که

مذهبی معنادار می باشد .با توجّه به ضرایب رگرسیونی

به طور متوسّط زنان نسبت به مردان  ،به میزان 15/438

نتیجه می شود که به طور متوسّط زنان نسبت به مردان ،

واحد ،جهت گیری مذهبی باالتری دارند .به طور متوسّط
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صدیقی و همکاران

با افزایش یک سطح تحصیالت ،جهت گیری مذهبی به

خدا موجب می شود که نگرش فرد به کلّ هستی هدف

میزان  5/419واحد بیشتر می باشد .به طور متوسّط با

دار باشد .عدم ایمان به خدا موجب می شود که فرد

افزایش یک واحد در نمره شاخص رضایت زناشویی،

انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر موجب ضعف

جهت گیری مذهبی به میزان  1/927واحد بیشتر می شود.

و منشا اختالف های بسیاری در زندگی خانوادگی می
شود .پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان داده اند
که پای بندی به مذهب عامل مهمی در پایداری ازدواج و

بحث
نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از این است

رضایت زناشویی است .در نقطه مقابل ،هر چه میزان

که همبستگی مثبتی بین جهت گیری مذهبی و رضایت

مغایرت در باورهای مذهبی زوجین بیشتر باشد ،میزان

زناشویی وجود دارد .بدین معنا که جهت گیری مذهبی

اختالف آنها بیشتر خواهد بود (.)18ارتگا ویت و ویلیامز

می تواند رضایت زناشویی را پیش بینی کند و یافته ها با

به این نتیجه رسیدند که هرچه قدر میزان تفاوت مذهبی

سطح معنی داری ( )P=1/111تأیید گردید .یافتههای

زوجین در باورها و رفتارها بیشتر باشد ،آنها عدم رضایت

پژوهش حاضر همسو با سایر تحقیقات می باشد .از جمله

بیشتری از ازدواج خود دارند( .)12که این نتایج با

خدایاری فرد در تحقیق خود بدین نتیجه دست یافت که

یافتههای بنت (،)19هانلر و گنچوز ( ،)21اورتینگال و

بین نگرش مذهبی و رضایت مندی زناشویی رابطه مثبت

ونستیوگن ( ،)11آنتونسن( )21و فیس و تامکو ()22

و معنی داری وجود دارد .این تحقیق در بین دانشجویان

همسو است.از جمله محدودیّتهای این پژوهش ،می

متاهل دانشگاه تهران انجام شد ( .)11نلسن در پژوهش

توان به عدم تمایل بعضی افراد نسبت به پاسخگویی با

خود که در میان  52نفر از دانشجویان دانشگاه وندربیت

توجّه به شخصی بودن اطّالعات آنها اشاره نمود .با

انجام شد ،به این نتیجه رسید که زوجینی که تفاوت های

استفاده از نتایج پژوهش حاضر می توان به روان شناسان

مذهبی آشکاری دارند در روابط خود ناسازگاری بیشتر و

و درمان گران در حوزه مسایل خانواده توصیّه نمود که

رضایت زناشویی کم تری دارند (.)16یافتههای پژوهش

می توانند از تقویت نظام باورهای مذهبی زوجین و نیز

احمدی بیانگر این است که تقیدات مذهبی در درجه اوّل

نزدیک کردن چنین باورهایی در بین زوجین برای بهبود

باعث تقویت و بهبود روابط زوجین می شود ،وظایف

رضایت زناشویی استفاده کنند .با توجّه به مطالب ذکر

والدینی را بهبود می بخشد .در درجه دوم به افراد کمک

شده ،مشخص شد که جهت گیری مذهبی زوجین می

می کند برای گذراندن اوقات فراغت خود با خانواده

تواند سبب فزونی رضایت زناشویی آنها شود .نیز هرچه

برنامه ریزی مناسبی انجام دهند .تقیدات مذهبی در درجه

قدر زوجین با یکدیگر همتایی و تجانس مذهبی بیشتری

بعدی به افراد کمک می کند تفاوت های سلیقه ای همسر

داشته باشند ،از رضایت و سازگاری بیشتری برخوردارند.

خود را پذیرفته و با آن سازگار شوند .در درجه چهارم به
افراد کمک می کند تعارضات بین خود و همسر را به
خوبی حل کنند و در نهایت باعث می شود افراد روابط
جنسی متقابال ًرضایت بخشی را داشته باشند (.)17
اغلب پژوهشگران بر این باورند که وجود عقاید

تقدیر و تشکر
پژوهشگران این تحقیق از کلیّه زوجین و همکاران
مشاور و مدیران مراکز مشاوره که در این طرح همکاری
نمودند ،تقدیر و تشکر به عمل می آورند.

مذهبی تأثیر به سزایی در استحکام خانواده دارد .ایمان به
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Background: Marital satisfaction contains positive relationship
between each person and her or his spouse’s family members,
positive dynamism in the original family, self-esteem and religious
homogeny of couples. Religious beliefs and commitments are
one of the important factors in marital satisfaction. The main aim
of this study was evaluating the relationship between religious
orientation and marital satisfaction among couples of Qom City.
Materials and method: In this cross sectional descriptive analytical Study, the study population included all the couples
referred to counseling centers and psychological clinics of Qom
City. Among them, 150 people, of those who volunteered to
participate, were selected. The required information was
collected using Azarbaijani’s Religious Orientation Questionnaire
and Valter’s Index of Marital Satisfaction. All the data were
analyzed by correlation, regression in SPSS-17.
Results: findings show that there is a positive correlation
between religious orientation and marital satisfaction(r= -0.511,
p=0.001). This means that religious orientation can predict
marital satisfaction (R2= 0.771, p=0.006).
Conclusion: considering the importance of religious beliefs and
orientations in families especially among couples, taking training
programs for improving quality of marriage life and family is
suggested.
Key words: religious orientation, marital satisfaction, couples
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