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         چکیده
به ارتباط مذهب و رضایت زناشویي،  خصوص مطالعات انجام شده در

هاي سنجش باورهاي عمومي دیني با استفاده از پرسشنامهطور عمده 
اند و مطالعات محدودي به طور خاص به بررسي باورهاي انجام شده
. به همین منظور، مطالعه اندجین در رابطه زناشویي پرداختهمذهبيِ زو

هاي مقابله مذهبي در ارتباط بررسي نقش میانجي شیوه با هدفحاضر 
مندي زناشویي بین ایمان به حضور خداوند در زندگي زناشویي و رضایت

نفر  223 .بود همبستگيزوجین انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات 
تأهل دو دانشگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و از دانشجویان م

ها با استفاده انتخاب شدند. داده براي شرکت در پژوهش هاهمسران آن
(، مقابله 1392از مقیاس ایمان در رابطه زناشویي رضاپور و همکاران )

( و شاخص رضایت زناشویي 2000و همکاران ) مذهبي پارگامنت
هاي همبستگي ستفاده از آزمونآوري و با اجمع (1992هادسون )

پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل معادالت ساختاري مورد تجزیه و 
ها نشان داد که رضایت زناشویي با تمامي ابعاد تحلیل قرار گرفتند. یافته

ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و شیوه مقابله مذهبي مثبت 
ه مقابله مذهبي منفي با دار مثبت داشت. بین شیوهمبستگي معني

(. p<05/0دار وجود داشت )رضایت زناشویي نیز همبستگي منفي معني
-ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و مقابله مذهبي قادر به پیش

دار رضایت زناشویي افراد بود و همچنین مقابله مذهبي در بیني معني
ویي و رضایت زناشویي ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در رابطه زناش

توان نتیجه ها مي. با توجه به یافتهکردایفا ميداري نقش میانجي معني
گرفت که ایمان به حضور خداوند در زندگي زناشویي و داشتن یک 

هاي مقابله گذاري بر شیوهتواند با تأثیرنگرش مذهبي به ازدواج مي
 مذهبي، باعث افزایش رضایت زناشویي افراد شود.

ایمان به حضور خداوند، زندگي زناشویي، مقابله  :های كلیدیواژه

 مذهبي

Abstract 
The most of studies investigating the relationship 

between religiosity and marital satisfaction, carried out 

by using common religious beliefs questionnaire and 

not specially investigate religious beliefs about marital 

life. For this, the present study carried out for 

investigate the role of religious coping as a mediator in 

relationship between belief in manifestation of god in 

marital life and marital satisfaction. This study was a 

correlational research carried out in 223 students (and 

their spouses) of universities of the army of the 

guardians of the Islamic revolution. Data were gathered 

by religion in marital relationship scale (Rezapour & et 

al, 2013), religious coping (Pargament & et al, 2000) 

and index of marital satisfaction (Hudson, 1992) and 

then were analyzed by correlational and regression 

analysis and structural equation modeling. The results 

showed that marital satisfaction positively and 

significantly correlated with all dimensions of 

manifestation of God in marital life and positive 

religious coping. There was a negative correlation 

between marital satisfaction and negative religious 

coping (p< .5). Belief in manifestation of God in 

marital life and religious coping significantly predict 

marital satisfaction and religious coping had a 

significant role in mediating the relationship between 

manifestation of God in marital life and marital 

satisfaction. Based on these Findings can conclude that 

belief in manifestation of God in marital life and a 

religious attitude to marriage can increase marital 

satisfaction by influenced in religious coping.  

Keywords: Belief in Manifestation of God, Marital 

Life, Religious Coping 
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 مقدمه
هاي شناسان پیشینه پژوهشي زیادي در مورد این که چگونه تمایالت مذهبي مستقیماً بر فعالیتجامعه

(. از قرن 2013؛ الیسون و همکاران، 2013در اختیار دارند )الیسون و مک فارلند،  ،گذارداجتماعي تأثیر مي
، روشي را که در آن عقاید تحت تأثیر 1شناسي و بیش از همه دورکیمپردازان جامعهوزدهم، نظریهن

محققان، ظرفیت  به تازگي(. 2014اند )ترنر، را مورد بررسي قرار داده ،حمایت مي شونداجتماعي نیروهاي 
کنند که و تأکید مياند مذهب به عنوان یک نیروي جمعي اجتماعي در جامعه امروز را زیر سؤال برده

از بین برده  ،اندمدرنیته شدن، قدرت مؤسسات مذهبي را که روزي کنترل اجتماعي را در دست داشته
(. با این وجود، برخي دیگر از محققان معتقدند نه تنها نقش مذهب در 2014است )اسمیت و همکاران، 

-شان تحتسیاري از افراد در زندگيهاي اخیر کمرنگ نشده است، بلکه هنوز هم بزندگي افراد در سال

(. این رویه در نقش مذهب بر زندگي 2012شان قرار دارند )دوالهیت، هاوکینز و پار، تأثیر عقاید مذهبي
هاي هباورها و دیدگا ،زناشویي نیز وجود دارد و هنوز محور عملکرد در زندگي زناشویي بسیاري از زوجین

اي کیفي به بررسي معناي زندگي در ( در مطالعه2012کارانش )هیت و هممذهبي است. براي مثال، دوال
هاي کیفي آنها نشان داد که موضوع عمده و مسلمان پرداختند. نتایج تحلیل زوج مسیحي، یهودي 57

هاي دیني( در تمام زوجین فارغ از نوع مذهب این بود که ازدواج یک واحد مقدسي است )خارج از سنت
چیزي بیشتر از خود، چیزي بیشتر از زوجین و چیزي بیشتر از واحد خانواده. دارد: « چیزي بیشتر»که 

براي این زوجین ازدوج نهاد مقدسي بود که توسط خداوند بنا نهاده شده و خداوند همواره ناظر بر رابطه 
هاي کنوني درباره ها یک نقطه مقابل براي مباحث پژوهشزناشویي و نگهدارنده آن است. این یافته

هاي کنوني محسوب در ازدواج 4( و فردگرایي3ايهاي هم خانهازدواج )براي مثال زندگي 2رسمي شدنغیر
واج ممکن است قدرت خود را در جامعه کنوني براي بسیاري از زوجین هاي رسمي ازدشود. شکلمي

از یک  یشمعتقد باشند که ازدواج چیزي ب بسیاري از زوجینِ دیگر نیزمذهبي حفظ کرده باشند و شاید 
نگرند )دوالهیت و همکاران، محققان امروزه به آن مي رابطه غیررسمي و خصوصي است که بیشتر

با این وجود، اکثر مطالعات انجام شده در ارتباط بین مذهب و رضایت زناشویي، عمدتاً با استفاده  (.2012
ه طور خاص به بررسي اند و مطالعات محدودي بهاي سنجش باورهاي دیني انجام شدهاز پرسشنامه

اند که چگونه باورهاي دیني، نگرش زوجین باورهاي مذهبيِ زوجین در رابطه زناشویي پرداخته و دریافته
(. عالوه بر این، اکثر مطالعاتي 2008دهد )ماهوني و همکاران، طه زناشویي را تحت تأثیر قرار ميبه راب

                                                           

1 . Durkheim 
2 . deinstitutionalization 
3 . cohabitation 
4 . individualism 
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توانند به نتایج درستي درباره ، نمياد انجام شدهجش باورهاي دیني افرکه با استفاده از پرسشنامه سن
رغم داشتن زیرا ممکن است یک فرد علي ،ارتباط بین باورهاي مذهبي و رضایت زناشویي دست یابند

ارزیابي نقش  ،(، بنابراین2010ها را در ارتباط زناشویي خود وارد نکند )ماهوني، باورهاي مذهبي قوي، آن
اورهاي دیني در در مطالعاتي که به بررسي نقش ب ،زندگي زناشویي زوجینباورهاي دیني در نگرش به 

در نگرش تواند ميعمده تأثیري که باورهاي مذهبي  پردازند، اهمیت زیادي دارد.رضایت زناشویي مي
افراد به زندگي زناشویي داشته باشد، اعتقاد زوجین به حضور خداوند در زندگي زناشویي است. ماهوني و 

و حضور خداوند در  1هاي تقدس در رابطه زناشویي( با طراحي مقدماتي پرسشنامه1999ش )همکاران
ص مورد مطالعه قرار ، نقش باورهاي مذهبي در نگرش به زندگي زناشویي را به طور خا2رابطه زناشویي
سود بیشتر، درک  ها نشان داد که این دو سازه با رضایت زناشویيِهاي کیفي و کمي آندادند. بررسي

کالمي بیشتر ارتباط دارد. کیفیت تقدس ادراک  3بیشتر از ازدواج، تعارض و پرخاشگري کمتر و همکاري
هایي همچون برکت، شان اشاره داشت. زوجین از واژهشده به چگونگي نگاه ارزشي افراد به ازدواج

ور خداوند نیز به کردند. حضها استفاده مي، بهشتي، مذهبي یا معنوي براي توصیف این کیفیت4مقدس
شان و کمک به حفظ آن اشاره داشت )ماهوني و گیري رابطهدراک زوجین از مشارکت خدا در شکلا

رسد مشارکت خداوند در ازدواج، معنایي براي تعهد زناشویي زوجین باشد. به نظر مي (.1999همکاران، 
ها ته از زوجین معتقدند که آنتعهد به ازدواج هدفي مقدس براي برخي از زوجین مذهبي است و این دس

نه تنها در قبال همسر خود باید متعهد باشند، بلکه در قبال خداوند نیز براي حفظ رابطه خود بایستي تعهد 
کند تا در مشکالت به دهد که به آنها کمک ميمذهب دیدگاهي به زوجین مي ،داشته باشند. بنابراین

ي مثال، برخي از زوجین شرکت کننده در مطالعه المبرت و (. برا2005یکدیگر متعهد بمانند )ماهوني، 
هاي سختي را نیز تجربه کرده است و ( معتقد بودند که هر ازدواج طوالني مدتي، زمان2008دوالهیت )

شوند. زوجین شرکت هایي متوقف نميبرخي از زوجین به دلیل باورهاي مذهبي در زیر فشار چنین سختي
کردند که به وسیله آن خداوند به آنها دیدگاهي در زندگي اي اشاره ميشیوه کننده در مطالعه آنها به

(. ورود 2008کنند )المبرت و دوالهیت، دهد که از آن در زمان بروز مشکالت استفاده ميزناشویي مي
شود زوجین مذهبي در ازدواج خود احساس معنا کنند، از عقاید مذهبي به رابطه زناشویي باعث مي

مذهبي براي معني بخشیدن به رابطه زناشویي خود استفاده کنند و ازدواج خود را چیزي فراتر از  باورهاي
(. وقتي زوجین بتوانند تأثیر و حضور 2012ارتباطِ صرف بین زن و شوهر ببینند )دوالهیت و همکاران، 

                                                           

1 . sanctification of  marriage questionnaire 
2 . manifestation of god 
3 . collaboration 
4 . blessed, holy 
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ر و کمک خداوند شان احساس کنند و در هنگام بروز مشکالت و موانع حضوخداوند را در زندگي زناشویي
تر با مشکالت زناشویي کنار آمده و احساس رضایت زناشویي طبعاً راحت ،را در کنار خود احساس کنند

(. براي 2006که شاید بتوان نام آن را رضایت زناشویي مذهبي گذاشت )گودمن و دوالهیت،  ،کنندمي
زندگي زناشویي در بین زوجین  هایي از مصادیق نگاه رحماني و الهي دردرک بهتر این موضوع، مثال

باورمند )ایمان به خدا( و مصادیق نگاه مادي در بین زوجین غیرباورمند که از مطالعه رضاپور میرصالح 
اي زیر به صورت مقایسه 1اند،  در قالب جدول ( برداشت شده2012( و دوالهیت و همکاران )1392)

 .ه شده استدادنشان 
 

 مذهبی و مادی به زندگی زناشوییهایی از نگرش . مثال1جدول 
 نگاه مادی در زندگی زناشویی نگاه رحمانی و الهی در زندگی زناشویی

ازدواج پیوندي است که خداوند براي آرامش زن و شوهر و رسیدن 
نهاده است و به صورت رسمي و قانوني با رعایت حدود  به کمال بنا

 .شودشرعي بین زن و شوهر برقرار مي

به اهداف مشترک آن را برقرار  دي است که افراد براي رسیدنازدواج پیون
تواند به صورت صورت رضایت دو طرف، زندگي مشترک مي کنند و درمي

 .اي و بدون ازدواج ادامه یابدخانههم
داف اهدستیابي به  عدم صورت به نتیجه نرسیدن رابطه مشترک و در .شودطالق به عنوان آخرین گزینه در ازدواج مطرح مي

 .شودحل مطرح ميمشترک، طالق به عنوان یک راه
پیوند زناشویي داراي قوانین مشترک و اصولي است که توسط 

 .ها از سوي زوجین الزامي استنهاده شده و رعایت آن خداوند بنا
اي دهعشوند و هرقاه مشترک به وسیله زوجین تعیین ميقوانین و اصول رابط

تواند در زندگي مشترک وجود داشته مي ،ته باشندکه زوجین بر آن توافق داش
 .باشد

نهاده شده است، زوجین  در رابطه زناشویي که توسط خداوند بنا
بلکه در مقابل خداوند نیز  ،براي حفظ آن، نه تنها در قبال یکدیگر
 .مسئول هستند

در یک رابطه مشترک، در صورت توافق بر روي اصل تعهد توسط زوجین، 
 .طرفین بایستي به یکدیگر تعهد داشته باشندهر کدام از 

کند. حفظ رابطه ظ رابطه زناشویي به زوجین کمک ميخداوند در حف
 .را در پي دارد اوزناشویي خشنودي خداوند و برکت 

گذشت در رابطه زناشویي و کمک به حفظ آن، باید همیشه دوطرفه باشد و 
ین صورت رابطه محکوم به مقابل مورد توجه قرار گیرد، در غیر ا توسط فرد

  .شکست است

 
توان نتیجه گرفت که نگرش مذهبي و ایمان به حضور خداوند در زندگي با توجه به این مباحث، مي

شود زوجین دیدگاه متفاوتي به رابطه زناشویي داشته باشند و نه تنها به خود و زناشویي، باعث مي
تواند به خداوند نیز داشته باشند، بلکه این تعهد ميهمسرشان براي داشتن یک رابطه رضایت بخش تعهد 

تواند منجر به بروز رفتارهایي شود که رضایت تعمیم یابد. با این وجود، عالوه بر اینکه نگرش مذهبي مي
اند از طریق تو(، مي2007؛ دوالهیت و المبرت، 2006زناشویي را در پي دارند )المبرت و دوالهیت، 

در حل مشکالت زناشویي، باورهاي  که اي مقابله مذهبي نیز به زوجین کمک کندهتأثیرگذاري بر شیوه
وني و پارگامنت، نتیجه بهتر با تعارضات زناشویي روبرو شوند )کرومري، ماه دیني خود را وارد کنند و در

هبي تواند به عنوان یک متغیر میانجي در ارتباط بین نگرش مذدیگر، مقابله مذهبي مي (. به عبارت2011
به رابطه زناشویي و رضایت زناشویي نقش ایفا کند. مقابله مذهبي به شیوه استفاده از باورهاي مذهبي در 
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تواند به دو شکل مثبت و منفي وجود شود. این نوع مقابله، ميهنگام مواجهه با مشکالت اطالق مي
از باورهاي مذهبي و کمکي که  بتمث تفسیرهاي و ارزیابي از استفاده با فرد داشته باشد. در مقابله مثبت،

خیزد، اما برعکس در مقابله بکند، به مواجهه با مشکالت برميتواند به وي خداوند در حل مشکالتش مي
مذهبي منفي، فرد با تفسیرهاي منفي و اشتباه در مورد نقش خداوند در مشکالتش، به مواجهه با 

(. مقابله مثبت مذهبي )مانند جستجوي 1998ان، خیزد )پارگامنت و همکارميندگي بررویدادهاي سخت ز
ارتباط با خدا و ارزیابي مثبت مذهبي( با سالمت روان باالتر و مقابله منفي مذهبي )مانند تردید در مورد 

 (.2005تر ارتباط دارد )آنو و واسکونسلز، کمک خداوند و ارزیابي منفي مذهبي( با سالمت روان پایین
تواند یک نقش میانجي در ارتباط بین اي دریافت که مقابله مذهبي ميمطالعه ( در2001سالیوان )     

کنند که ( استدالل مي2014و رضایت زناشویي ایفا کند. پوالرد، ریگز و هاک ) 1ذیري زناشویيپآسیب
تواند تأثیرات سبک دلبستگي ناایمن بر کاهش رضایت زناشویي را از طریق ایجاد یک مقابله مذهبي مي

ع امن دلبستگي و منبع دیگري که بتواند در مواجهه با استرس به کمک فرد بیاید، کاهش دهند. منب
تواند یک نقش میانجي بین باورهاي مذهبي و سالمت همچنین فرض بر این است که مقابله مذهبي مي

کن است (. مقابله مذهبي چه به صورت مثبت و چه منفي، مم1998روان ایفا کند )پارگامنت و همکاران، 
هاي خاصِ زوجین در مواجهه با تعارضات زناشویي شود و رضایت زناشویي را تحت تأثیر منجر به شیوه

 ،تر که عقیده به مقدس بودن ازدواج دارندهاي مذهبي قويقرار دهد. براي مثال، زوجین داراي گرایش
نوان حفظ کننده رابطه ه عممکن است بیشتر از فرایندهاي تعاملي استفاده کنند که محققان آنها را ب

تي که تنش ، پذیرش( و از تعامال2شناسند )براي مثال، گوش دادن همدالنه، مصالحه کردنزناشویي مي
، اجتناب 4، در تنگنا قرار دادن3. براي مثال، تهدید کالمياجتناب کنند ،کندبین آنها را شدیدتر مي

در مورد اهداف زندگي زناشویي،  5مذهبي متفاوت هاي(. با این وجود، دیدگاه2003)ماهوني و همکاران، 
خشد. براي مثال ممکن است تعارضات هاي ناسازگارانه را شدت بتواند استفاده از شیوه بالقوه ميبه طور 

در پایان یک رابطه زناشویي یا حاملگي بدتر شود، اگر یکي از زوجین معتقد باشد که طالق یا جدایي از 
رقابل پذیرش است و طرف مقابل دیدگاهي برخالف این داشته باشد )ماهوني، دیدگاه خداوند کامالً غی

(. با توجه به مباحث نظري و پژوهشي مطرح شده، الگوي ارتباط بین متغیرهاي ایمان به حضور 2005
 نشان داده شده است. 1خداوند در رابطه زناشویي، مقابله مذهبي و رضایت زناشویي در شکل 

 

                                                           

1 . marital vulnerabilities 
2 . compromise  
3 . verbal coercion 
4 . stalemating 
5 . irreconcilable 
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میانجی شیوه های مقابله مذهبی در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در زندگی  . نقش1شکل 

 زناشویی و رضایت زناشویی

 

داشتن نگرش مذهبي در رابطه زناشویي و تقدس بخشیدن به ازدواج، در جامعه امروزي که ما شاهد 
ند کمک بسزایي کند. د به جلوگیري از این روتوانمي ،کاهش تمایل به ازدواج و افزایش طالق هستیم

جامعه کنوني در حال تجربه کردن بعضي از تغییرات قابل توجه درباره ازدواج و رابطه زناشویي است که 
ممکن است شیوه تفکر و تجربه موضوعات مربوط به ازدواج را تحت تأثیر خود قرار دهد. براي مثال، 

، تجربیات اولیه 1ایي و خودشیفتگيکنند که یک افزایش در تمایالت فردگرمحققان غربي اظهار مي
هاي اي و طالق، حرکت به سوي تشابه نقشخانههاي همجنسي قبل از ازدواج، پذیرش زیاد زندگي

باال در مورد عشق و ازدواج به وجود آمده  3هاي رمانتیک شدهآلو ایده 2هاي بشرطلبيجنسي و تساوي
(. در پژوهشي که اخیراً مهاجراني 1999د و پوپنو، ؛ وایته2001؛ کریستوفر، 1997است )آماتو و بوث، 

( در ایران با هدف بررسي تحول وضع زناشویي و تغییر الگوي سني ازدواج در ایران انجام داد، 1389)
-نتایج نشان داد که هرچند عمومیت ازدواج در ایران هنوز در سطح باالیي است، ولي تغییر قابل مالحظه

طعي و کاهش عمومیت تواند حاکي از افزایش تجرد قشود که ميده مياي در الگوي سني ازدواج دی
في را براي این موضوع برشمرده ل( دالیل مخت1389چند مهاجراني ) هاي آینده باشد. هرازدواج در دهه

تواند عدم توجه به نقش مذهب در زندگي زناشویي است، اما یکي از دالیل این تغییر الگوي ازدواج مي
جلوگیري از حرکت جامعه به سمت معضلي که جوامع غربي اکنون دچار آن هستند و تغییر باشد. براي 

اي بیشتري در این هرفتن نهاد خانواده، بایستي پژوهشنامناسب معناي زندگي زناشویي به سمت از بین 
سنت و مذهب جامعه د تا الگوهاي مناسب معناي زندگي زناشویي بر مبناي فرهنگ و زمینه صورت گیر
ماني بیشتر اشاعه آن در بین زوجین ایراني تالش شود. اهمیت این مسئله ز  و در جهایراني شناسایي، 

                                                           

1 . narcissistic and individualistic 
2 . egalitarianism 
3 . romanticized 

ایمان به حضور 
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 مذهبي

مقابله منفي 
 مذهبي
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+ 

+ 

- 

+ 

- 



 ... مندي زوجینزناشویي و رضایتارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگي 

179 

 

جین، و نه هاي انجام شده در این زمینه به بررسي باروهاي عمومي مذهبي زوشود که اکثر پژوهشمي
اضر با در نظر اند. پژوهش حزناشویي، پرداخته دهي نگرش افراد به زندگينقش این باورها در شکل

هاي مقابله مذهبي در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند اهمیت به بررسي نقش میانجي شیوه گرفتن این
 پردازد.مندي زناشویي زوجین ميدر زندگي زناشویي و رضایت

 

 روش
م پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعي از نوع همبستگي بود که با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري انجا

ها )دانشگاه علوم پزشکي انشجویان متأهل سپاه و همسران آنپژوهش حاضر شامل کلیه د شد. جامعه
-نفر با استفاده از نمونه 248معه این جابود. از بین «( ع»و دانشگاه امام حسین « ع»بقیه اهلل االعظم 

به تصادف پنج دانشکده هاي مختلف تدا از بین دانشکدهاي انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابخوشه گیري
هاي انتخاب و سپس با مراجعه به لیست دانشجویان متأهل از طریق اداره آموزش هر دانشکده، آزمودني

-با توجه به محدودیتنفر( انتخاب شدند.  30شرکت کننده در پژوهش به تصادف )از هر دانشکده تقریباً 

 نفر براي 248ها و همسرانشان، به آن جویان متأهل سپاه و دسترسي مشکلشگیري در دانهاي نمونه
ها از لحاظ آماري قابل ر به پرسشنامهنف 223هاي سخشرکت در پژوهش شرکت کردند که در نهایت پا

ها از پژوهش کنار گذاشته شدند. حجم نمونه با تحلیل بود و مابقي به علت ناقص پرکردن پرسشنامه
؛ سالیوان، 2014در این زمینه )پوالرد و همکاران، گیري و مطالعات مشابه توجه به محدودیت نمونه

(، 1392ها با استفاده از مقیاس ایمان در رابطه زناشویي رضاپور و همکاران )( انتخاب شد. داده2001
آوري و با ( جمع1992رضایت زناشویي هادسون )( و شاخص 2000مقابله مذهبي پارگامنت و همکاران )

پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل معادالت ساختاري مورد تجزیه و  هاي همبستگياستفاده از آزمون
 تحلیل قرار گرفتند. 

این مقیاس به منظور ارزیابي ایمان به حضور خداوند در  :1الف( مقیاس ایمان در رابطه زناشویی

انش رابطه زناشویي در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس را رضاپور میرصالح و همکار
به منظور سنجش نگرش مذهبي زوجین در رابطه زناشویي و ارزیابي نقش خداوند در  1392در سال 

اي درجه 5گویه است که در یک مقیاس  33شامل  و زندگي زناشویي افراد مسلمان ایراني طراحي کردند
ن پرسشنامه ابعاد هاي ایشود. گویهگذاري مي)کامالً موافقم( نمره 5)کامالً مخالفم( تا  1لیکرت از 

ازدواج نهاد "دهند. براي مثال مختلف نقش باورهاي مذهبي در رابطه زناشویي را مورد ارزیابي قرار مي

                                                           

1 . religion in marital relationship scale 
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هاي زندگي زناشویي در خداوند همواره در سختي"، "مقدسي است که توسط خداوند بنا نهاده شده است
ها ما را به هاست و هنگام بروز تعارضمن معتقدم که خداوند پیونددهنده قلب"، "کنار ما حضور دارد
وفاداري به همسر نه تنها یک تعهد زناشویي بلکه یک تعهد و ارزش دیني "و  "کندیکدیگر نزدیک مي

گذاري دیني در رابطه زناشویي، اتکاء به خداوند در رابطه بعد ارزش 6. این پرسشنامه شامل "است
اعتقادي دیني در رابطه زناشویي، -یي، الگوگیري عمليپذیري دیني در رابطه زناشوزناشویي، مسئولیت

حضور خداوند در رابطه زناشویي و تردید اعتقادي است که براي بدست آوردن نمره کلي پرسشنامه، 
گویه بود  54شوند. فرم اولیه پرسشنامه شامل گذاري ميهاي تردید اعتقادي به صورت معکوس نمرهگویه
ها بر اساس بررسي مباني ي محتوایي و سازه آزمون حذف شدند. گویهگویه آن در بررسي روای 21که 

هاي مشابه طراحي شدند. براي محاسبه نسبت روایي پژوهشي موضوع و همچنین پرسشنامه نظري و
کارشناس آگاه به موضوع و ارائه تعاریف مربوط به  15(، با توضیح اهداف آزمون براي CVR) 1محتوایي

یک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشي لیکرت  ها خواسته شد تا هرا، از آنهمحتواي سؤاالت به آن
بندي کنند. طبقه« گویه ضرورتي ندارد»و « گویه مفید است ولي ضروري نیست»، «گویه ضروري است»

ها محاسبه شد. با توجه به جدول (، این نسبت براي تک تک گویه1975سپس بر اساس فرمول الوشه )
در فرمول بدست آوردند. همچنین براي  49/0اي باالتر از ، سؤاالتي حفظ شدند که نمره(1975الوشه )

، «مربوط بودن»( از این کارشناسان آگاه به موضوع خواسته شد CVI) 2محاسبه شاخص روایي محتوایي
بخشي مشخص کنند. با  4هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتي « ساده بودن»و « واضح بودن»

هایي در آزمون حفظ شدند که (، گویه2003ن شاخص با استفاده از فرمول مورد نظر )یغمایي، محاسبه ای
آوردند. بدین ترتیب روایي محتوایي  79/0اي باالتر از بر اساس حداقل قابل قبول در این شاخص، نمره

صوري  (. براي مشخص شدن روایي1392آزمون مورد تأیید قرار گرفت )رضاپور میرصالح و همکاران، 
هاي پرسشنامه را یک از گویه شرکت کننده گروه هدف خواسته شد تا میزان اهمیت هر 25سؤاالت، از 

)کامالً مهم است( مشخص نمایند. کامالً  5)اصال مهم نیست( تا  1قسمتي از  5در یک طیف لیکرتي 
اندکي مهم است )امتیاز  (،3(، به طور متوسطي مهم است )امتیاز 4(، مهم است )امتیاز 5مهم است )امتیاز 

با استفاده از فرمول محاسبه )آکرمن،  3ها(. محاسبه نمرات تأثیر گویه1 ( و اصالً مهم نیست )امتیاز2
اند ، آورده5/1اي بیشتر از حداقل قابل قبول در نمرات تأثیر، یعني ها نمره(، نشان داد که تمام گویه1992

زمون نیز مورد تأیید قرار گرفت )رضاپور میرصالح و همکاران، روایي صوري آ ،(. بنابراین1992)آکرمن، 
گیرند. این داري ميعامل بار معني 6ها در عاملي اکتشافي نشان داد که گویه نتایج تحلیل (.1392
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2 . content validity index 
3 . item Impact 
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(، مقیاس حضور خداوند 1384گرایي اسالمي )بهرامي احسان، پرسشنامه روایي همگرایي با مقیاس مذهب
( داشت. 1999( و تقدس در ازدواج )ماهوني و همکاران، 1999ماهوني و همکاران، در زندگي زناشویي )

(. آلفاي p<05/0بود ) 85/0بار اجراي آزمون  ضریب پایایي بازآزمایي مقیاس به فاصله یک هفته از دو
 (.1392/ بدست آمد )رضاپور میرصالح و همکاران، 94کرونباخ نمره کلي مقیاس نیز 

( طراحي شده 2000فرم کوتاه این مقیاس توسط پارگامنت و همکارانش ) هبی:ب( مقیاس مقابله مذ

که هفت گویه اول آن شیوه مقابله مذهبي مثبت و هفت گویه دوم آن شیوه است گویه  14و شامل 
اي گذاري پرسشنامه با یک مقیاس چهار درجهدهد. نمرهمقابله مذهبي منفي را مورد ارزیابي قرار مي

شود. ساختار عاملي این مقیاس با استفاده از تحلیل )بسیار زیاد( انجام مي 4ه هیچ وجه( تا )ب 1لیکرت از 
بیني سالمت روان چنین روایي پیش بین مقیاس در پیشعاملي تأییدي مورد تأیید قرار گرفته شده و هم

( با مرور 2011(. پارگامنت و همکارانش )2011دار گزارش شده است )پارگامنت و همکاران، نیز معني
به  ،مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف که از فرم کوتاه مقیاس مقابله مذهبي استفاده کرده بودند

-گي، در بسیاري از کشورها و فرهنگتواند خارج از مالحضات فرهناین نتیجه رسیدند که این مقیاس مي

ز تحلیل عاملي اکتشافي ساختار عاملي ( با استفاده ا2011ها کاربرد داشته باشد. مظاهري و شهابي زاده )
و  95/0نسخه فارسي مقیاس را مورد تأیید قرار دادند و همچنین آلفاي کرونباخ زیرمقیاس مقابله مثبت را 

 گزارش کردند.  93/0مقابله منفي را 

گیري با هدف اندازه 1992این پرسشنامه توسط هادسون در سال  :1ج( شاخص رضایت زناشویی

 7سؤال است که در یک مقیاس  25ه زناشویي معرفي شده است. این شاخص داراي مشکالت رابط
شود گیري کلي رضایت زناشویي در نظر گرفته ميگذاري و به عنوان یک ابزار اندازهاي لیکرت نمرهدرجه

کند بلکه در عوض، (. شاخص رضایت زناشویي ارتباط دونفري را توصیف نمي1388)ترکان و مولوي، 
کند. نمره باالي ناهماهنگي و نارضایتي ادراک شده توسط هر یک از همسران را ارزیابي ميمیزان 

دهنده داشتن مشکالت بیشتر و رضایت زناشویي کمتر است. نمرات این پاسخگو در این شاخص نشان
تا  ،شودبرابر سؤاالتي که فرد به آن پاسخ داده شده تقسیم مي 6ضرب و سپس بر  100مقیاس ابتدا در 

( آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را براي زوجین 1388بدست آید. ترکان و مولوي ) 0-100اي بین نمره
گزارش کردند. میزان ضریب روایي  93/0و براي زوجین داراي روابط آشفته  97/0داراي روابط غیرآشفته 

روایي  (. این شاخص همچنینp<01/0دار بود )بدست آمد که معني 68/0تشخیصي این شاخص 
داري با مقیاس سازگاري دونفري داشت. همچنین تحلیل عاملي سؤاالت این شاخص همگراي معني

 (. 1388سنجند )ترکان و مولوي، نشان داد که همگي سؤاالت یک عامل همگن را مي
 

                                                           

1 . index of marital satisfaction 
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 هایافته
-ميآورده شده است. همان طور که مشاهده  2شناختي در جدول اطالعات مربوط به متغیرهاي جمعیت

ها بود و سطح تحصیالت بیشتر افراد شود تعداد مردها به دلیل دسترسي بهتر در جامعه بیشتر از زن
 شرکت کننده در پژوهش کارداني و کارشناسي بود. 

 
 شناختی در نمونه مورد مطالعه. فراوانی متغیرهای جمعیت2جدول 

 متغیر درصد فراوانی ابعاد متغیر
تعداد پاسخ 

 دهندگان
 میانگین

انحراف 

 معیار

 جنسیت
 28/7 73/22 220 سن 9/65 147 مرد
 67/6 58/21 217 سن همسر 1/34 76 زن

سطح 
 تحصیالت

 23/2 76/3 216 مدت ازدواج 8/5 13 دیپلم و زیردیپلم
 88/0 11/1 214 تعداد فرزند 8/70 158 کراداني و کارشناسي
کارشناسي ارشد و 

 باالتر
48 5/21     

     8/1 4 پاسخ نداده

 
میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهاي ایمان به خدا در رابطه زناشویي، 

آورده شده است. نمره کلي ایمان در رابطه  3ها در جدول ذهبي و رضایت زناشویي و ابعاد آنمقابله م
(. p<01/0دار منفي داشت )زناشویي و تمام ابعاد آن با نمرات شاخص رضایت زناشویي همبستگي معني

 .به دلیل اینکه نمرات پایین در پرسشنامه شاخص رضایت زناشویي به معناي رضایت زناشویي باال است
یافت، رضایت زناشویي اوند در رابطه زناشویي افزایش ميدهد که هرچه ایمان به خداین یافته نشان مي

دار منفي و شاخص رضایت زناشویي همبستگي معنيیافت. سبک مقابله مثبت نیز با افراد نیز افزایش مي
دار مثبت داشت برعکس، سبک مقابله منفي مذهبي را شاخص رضایت زناشویي همبستگي معني

(01/0>p این مسئله بدین معني است که استفاده از مقابله مذهبي مثبت با رضایت زناشویي باالتر .)
 تر همراه بود.ضایت زناشویي پایینهمراه بود و استفاده از مقابله مذهبي منفي با ر
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 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرها3جدول

 میانگین 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
انحراف 

 معیار

 86/6 54/44         1 اعتقادي-الگوگیري عملي

 60/2 00/11        1 22/0* )عدم( تردید مذهبي

 30/3 1/26       1 22/0* 65/0* اتکاء به خداوند

 41/2 93/22      1 59/0* 19/0* 66/0* حضور خداوند

 72/2 83/21     1 55/0* 57/0* 28/0* 58/0* گذاري مذهبيارزش

 59/2 93/9    1 41/0* 45/0* 46/0* 01/0 50/0* پذیري دینيمسئولیت

 49/15 39/136   1 63/0* 76/0* 78/0* 81/0* 40/0* 91/0* رابطه نمره کلي ایمان در

 82/1 03/27  1 65/0* 40/0* 48/0* 48/0* 82/0* 21/0* 48/0* مقابله مذهبي مثبت

 68/2 74/9 1 -52/0* -73/0* -38/0* -50/0* -50/0* -53/0* -34/0* -74/0* مقابله مذهبي منفي

 77/18 18/22 53/0* -41/0* -43/0* -13/0* -31/0* -24/0* -42/0* -42/0* -35/0* رضایت زناشویي

 

 *p<01/0                                      .تر است(دهنده رضایت زناشویي پایین)نمرات باال در شاخص رضایت زناشویي نشان
 

بیني رضایت زناشویي براساس متغیرهاي ایمان به خدا در رابطه نیز نتایج رگرسیون پیش 4جدول 
دهد. در مرحله اول ایمان در رابطه زناشویي وارد معادله هاي مقابله مذهبي را نشان ميزناشویي و شیوه

بیني رضایت زناشویي وارد معادله شد. ورود رگرسیون شد و در مرحله دوم مقابله مذهبي براي پیش
استدالل انجام شد. با این  1فرض ارائه شده در شکل متغیرها به معادله رگرسیون نیز بر مبناي مدل پیش

هاي مقابله مذهبي است و بیني رضایت زناشویي مقدم بر شیوهکه نقش ایمان در رابطه زناشویي در پیش
تواند استفاده تواند رضایت زناشویي زوجین را تبیین کند، ميرابطه زناشویي عالوه بر اینکه ميایمان در 

 شود، ایمان بهطور که مشاهده ميهمانهاي مقابله مذهبي را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ها از شیوهآن
درصد واریانس  40بیني هاي مقابله مذهبي در مجموع قادر به پیشخداوند در رابطه زناشویي و شیوه

رضایت زناشویي افراد شرکت کننده در پژوهش بود. ضریب همبستگي چندگانه بین متغیرها با ورود 
R=55/0ادله رگرسیون، متغیرهاي ایمان به خدا در رابطه زناشویي به مع

داد که نشان مي وبدست آمد   2
زناشویي بود. در درصد واریانس رضایت  30بیني طه زناشویي در مجموع قادر به پیشایمان به خدا در راب
هاي مقابله مذهبي وارد معادله رگرسیون شد و ضریب همبستگي چندگانه را تا مرحله دوم، شیوه

64/0=R
هاي مقابله مذهبي جداي از ایمان به خداوند در رابطه زناشویي، داد شیوهباال برد که نشان مي 2

درصد از واریانس رضایت زناشویي هستند. از بین ابعاد ایمان به خداوند در رابطه  10بیني قادر به پیش
 بیني رضایت زناشویي داشت و ازداري در پیشهبي و اتکاء به خداوند، نقش معنيزناشویي، عدم تردید مذ

 (.p<01/0بیني رضایت زناشویي بود )بین ابعاد مقابله مذهبي نیز مقابله مذهبي منفي قادر به پیش
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خدا در رابطه  اساس متغیرهای ایمان به بینی رضایت زناشویی برج رگرسیون پیشی. نتا4جدول 

 های مقابله مذهبیزناشویی و شیوه

 B ابعاد متغیر
خطای 

 استاندارد
β t 

معنی 

 داری
R R2 R2

∆ 

ایمان در 
رابطه 
 زناشویي

 113/0 59/1 16/0 28/0 44/0 اعتقادي-الگوگیري عملي

55/0 30/0 -- 

 0001/0 21/4 24/0 42/0 76/1 )عدم( تردید مذهبي

 009/0 65/2 30/0 64/0 70/1 اتکاء به خداوند

 203/0 28/1 10/0 59/0 75/0 حضور خداوند

 901/0 12/0 01/0 49/0 06/0 ارزش گذاري مذهبي

 264/0 12/1 07/0 47/0 52/0 مسئولیت پذیري دیني

مقابله 
 مذهبي

 913/0 11/0 01/0 02/1 11/0 مقابله مثبت
64/0 40/0 

10/
 0001/0 -58/5 -48/0 60/0 -35/3 مقابله منفي 0

 
عادالت ساختاري براي آزمون فرضیه اصلي و مدل مفروض ارائه شده در پژوهش حاضر، از تحلیل م

شود، ضرایب طور که مشاهده ميآورده شده است. همان 5و جدول  2استفاده شد که نتایج آن در شکل 
دار است. همچنین مسیر ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و هر دو سبک مقابله مذهبي معني

(، اما ضریب p<01/0است ) دارضرایب مسیر هر دو سبک مقابله مذهبي به رضایت زناشویي نیز معني
 ،جودو(. با این p>05/0دار نشده است )مسیر ایمان به خدا در رابطه زناشویي با رضایت زناشویي معني

ت این مدل از برازش مناسبي برخوردار فتوان گدار است و ميمعني 5هاي برازش مدل در جدول شاخص
 است.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ابله مذهبی در ارتباط بین ایمان به حضور خدا در رابطه . مدل برازش شده نقش میانجی مق2شکل 

 *(p<01/0زناشویی و رضایت زناشویی )

 
 

 

 مقابله مثبت مذهبي

ایمان به حضور 
خداوند در زندگي 

 زناشویي

 

 رضایت زناشویي

*65/0 
*19
/0 

*73/0
- 

 

 مقابله منفي مذهبي

02/0 

*45/
0- 
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 های برازش مدل. شاخص5جدول 

 2χ DF sig /DF2χ GFI AGFI NFI RFI IFI CFI هاشاخص
RMS

EA 
 059/0 998/0 998/0 971/0 995/0 962/0 996/0 785/1 182/0 1 785/1 مقدار

 

-( و تمامي شاخصp>05/0دار است )شود، مقدار خي دو غیرمعنيمشاهده مي 5جدول  طور که درهمان

( GFI) 1هاي نیکویي برازشاند. شاخصهاي برازش مدل نیز به معیار مطلوب براي برازش رسیده
(، IFI) 4(، شاخص برازش افزایشيRFI) 3(، شاخص برازش نسبيNFI) 2شاخص برازش هنجار شده

هستند که براي برازش مدل مدل مطلوب تلقي  90/0( همگي باالي CFI) 5شاخص برازش تطبیقي
بدست آمد که مطلوب تلقي  059/0( نیز RMSEA) 6شوند. ریشه میانگین مربعات خطاي برآوردمي
-داري ضرایب مسیر و برازش مدل ميتوجه به معني با (.1389است، قاسمي،  08/0شود )مالک زیر مي

وند در رابطه زناشویي در بین افراد شرکت کننده در پژوهش تأثیر مستقیمي توان گفت که ایمان به خدا
اما با تأثیر مثبت بر شیوه مقابله مذهبي مثبت و با تأثیر منفي بر شیوه  ،روي رضایت زناشویي نداشت

 مقابله مذهبي منفي قادر به افزایش رضایت زناشویي است.
 

 گیریبحث و نتیجه
داد که ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و مقابله مذهبي قادر به  هاي پژوهش حاضر نشانیافته
دار رضایت زناشویي افراد هستند و همچنین مقابله مذهبي در ارتباط بین ایمان به حضور بیني معنيپیش

داري دارد. این یافته همسو با نتایج خداوند در رابطه زناشویي و رضایت زناشویي نقش میانجي معني
(، لوپز و همکاران 2011(، کرومري و همکاران )2001(، سالیوان )2014العات پوالرد و همکاران )مط

( دریافتند که تعهد مذهبي ممکن 2011( بود. لوپز و همکارانش )2002( و ترمبلي و همکاران )2011)
کارانش عمل کند. کرومري و هم 7گیرمشکالت زناشویي به عنوان یک ضربهاست در مواجهه زوجین با 

ها، سازگاري شخصي فرد را در از آن هاي مقابله برگرفتهریافتند که باورهاي مذهبي و شیوه( نیز د2011)
-توان گفت که آموزهها ميدهد. در تبیین این یافتهمواجهه با مشکالت منفي زندگي زناشویي افزایش مي

-ورت برداشت اشتباه از مذهب( شیوهص هاي مقابله سازگارانه و )درتوانند شیوههاي مذهبي مختلف مي

                                                           

1. Goodness of Fit Index (GFI) 
2. Normal Fit Index (NFI) 
3. Relative Fit Index (RFI) 
4. Incremental Fit Index (IFI) 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7 . buffer 
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(. براي مثال، 2001رند )ماهوني و همکاران، ورا در زوجین به وجود بیا 1ايهاي مقابله غیرسازگارانه
هاي زناشویي هستند را به هاي هر سه دین اسالم، مسیحیت و یهود، افرادي که درگیر تعارضآموزه

خود، بخشیدن  4پذیريو نشان دادن آسیب 3رد، تأیید اشتباهات، رهاکردن ترس از ط2خودشناسي
کنند )استنلي خطاهاي یکدیگر، جلوگیري از بروز خشم، صبور بودن، عشق ورزیدن و مهرباني ترغیب مي

 (.1998و همکاران، 
هاي مقابله مثبت به خداوند در زندگي زناشویي شیوهشود ایمان از جمله دالیل دیگري که باعث مي     

-کند که ميپیشنهاد مي هاي معنایي الهي به افراداین است که مذهب نظام ،کندانگیخته را در زوجین بر

زیرا  ،هاي خانوادگي را به شیوه منحصر به فردي حل کنند. مذهب منحصر به فرد استد تعارضنتوان
رار را هم در اهداف و هم در شیوه دنبال کردن آنها در زندگي تحت تأثیر ق« تقدس»ادراکات افراد از 

ها و اعمال مذهبي )خارج (. آموزه2002پارگامنت و ماهوني، ؛ 2005دهد. )پارگامنت، موراي و مگیار، مي
هاي مطلوب زندگي ارائه ي را دربارۀ شاخصمش، به اعضاي خانواده خطاز درنظر گرفتن نوع مذهب(

اد ازدواج به عنوان یک شود که ریشه در حفظ نههایي ميدهند که عمدتاً شامل آداب و رسوم و سنت مي
هاي مذهبي نه تنها بر تعهد افراد نسبت به یکدیگر، گرایش(. بنابراین، 2005نهاد مقدس دارند )روکاز، 

( در مورد تعهد به نهاد 1981نیز تأثیر دارند. مک دونالد ) 5بلکه همچنین در تعهد نسبت به نهاد ازدواج
( اشاره 1976ز تعهد به یک فرد خاص است. لوینگر )کند و معتقد است که آن متفاوت ابحث مي 6مذهب

کند که این نوع از تعهد ممکن است مانعي براي طالق محسوب شود، حتي هنگامي که کیفیت مي
ه نهاد مذهب که هاي مذهبي تعهد فرد را هم باحتماالً گرایش ،زندگي زناشویي پایین است. بنابراین

دارد( و هم به خود نهاد ازدواج افزایش حذر ميآن به شدت بر کند )یا افراد را از طالق را ممنوع مي
هاي مقابله مذهبي مثبت افراد مذهبي موانع بیشتري براي طالق دارند و سبک ،دهد. به این طریق مي

-ي بیشتر پیشهاي مذهبهمچنین میزان گرایش آید.ها ميبراي حفظ رابطه زناشویي، بیشتر به کمک آن

-ازدواج است که بر فداکاري فردي و تعهد کامل به ازدواج تأکید مي« 7رسومي»ل بیني کننده برتري مد

ازدواج که مشخصه آن تقدم نیازهاي افراد بر قید و پیوندهاي زناشویي « 8قراردادي»کند، تا یک مدل 
ترین دلیلي که نشان از تأثیر مذهب بر شیوه مقابله زوجین در (. مهم2002ان، است )سانچز و همکار

                                                           

1 . maladaptive 
2 . self-scrutiny 
3 . rejection 
4 . Vulnerabilities 
5 . institution of marriage 
6 . religious institution 
7 . covenantal 
8 . contractual 
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هاي مذهبي بیشتري دارند به احتمال این است که افرادي که گرایش ،جهه با مشکالت زناشویي داردموا
-نگاه مي ،اي که کیفیت معنوي دارد )براي مثال، مبارک و مقدس(شان به عنوان رابطهبیشتري به ازدواج

هاي (. همچنین ارزش1999کند )ماهوني و همکاران، کنند و معتقدند که خداوند ازدواج آنها را حفظ مي
نگاه کنند و مذهب  1توانند باعث شوند زوجین به مذهب به عنوان نقشه مسیرهاي زناشویيي ميمذهب

باشد )ماهوني و  2هاي جنسیتي و فداکاري شخصي در ازدواجراهنماي آنها در روابط جنسي، نقش
بله مذهبي براي مواجهه با هاي مقانهایت اینکه زوجین ممکن است به دیگر شکل در (.2003همکاران، 

)براي مثال کمک گرفتن  3طرف جامعه مذهبي مانند مداخله از ،(1997تعارضات توسل جویند )پارگامنت، 
از یک عالم دیني(، ارزیابي مجدد مثبت تعارضات )براي مثال، دیدن خطر یا تعارض زناشویي به عنوان 

مذهبي )براي مثال، مراسم بخشش و آشتي(. زننده به معنویت فردي( و آداب و رسوم یک عامل آسیب
اغلب  ،دهد که زوجین مذهبي که مدت زمان زندگي مشترک طوالني داشتندنتایج یک مطالعه نشان مي

 (.2002کردند )بوتلر، استوت و گردنر، با نماز خواندن به حل سازگارانه تعارضات زناشویي خود کمک مي
تواند تأثیر ایج مطالعه حاضر نشان داد که مقابله مذهبي منفي ميطور که اشاره شد، نتبا این وجود، همان

منفي بر رضایت زناشویي داشته باشد. اختالف برداشت در باورهاي مذهبي یا برداشت اشتباه از نقش 
تواند منجر به استفاده افراد از مقابله منفي مذهبي هنگام مواجهه با مي ،خداوند در زندگي زناشویي

در  خصوصبههاي مذهبي زوجین، گي شود. نتایج یک مطالعه نشان داد که تفاوت دیدگاهرویدادهاي زند
آورد هاي خاص به وجود ميهاي بیشتري را درباره موضوعهاي فردي از کتاب مقدس، تعارضبرداشت

 کارانه مسیحي بیشتري نسبت به(. براي مثال، هنگامي که زن اعتقادات محافظه2002)کورتیز و الیسون، 
شوهرش دارد، مشاجرات بیشتري بین آنها درباره چگونگي گذراندن زمان و رابطه با خویشاوندان صورت 

ه تربیت کودک بین مشاجرات بیشتري درباره نحو ،کارتر از زن استگیرد و هنگامي که مرد محافظهمي
ن است معنویت هر یک از زوجین ممک ،که (. از آنجا2002الیسون، افتد )کورتیز و زوجین اتفاق مي

شخصي خود را بروز دهد، مذهب ممکن است زوجین را در معرض تعارض منحصر به فردي قرار دهد. 
-هاي دیگر زندگيبه جنبه« تقدس»نظرهایي در چگونگي تلفیق زوجین همچنین ممکن است اختالف

« تقدس»ردي با به طور ف الف( هر یک از زوجین :شان داشته باشند. مانندشان در کنار رابطه زناشوي
هاي کردن در مراسمشود )براي مثال، تصاویر متفاوت از خدا یا تمایالت متفاوت در شرکت روبرو مي

 .گیردهایي که ممکن است تنها یکي از زوجین آنها را مقدس در نظر ها یا فعالیتمذهبي( و ب( نقش
هاي زشي یا هنري، دارایيبراي مثال، پرورش کودک، کارهاي خیریه، دنبال کردن اهداف شغلي، ور

                                                           

1 . marital road map of sorts  
2 . self-sacrifices within marriage 
3 . religions community 
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تواند به طور خاص، به حل طور که مذهب ميهمان ،بنابراین (.2003ماهوني و همکاران، ) مادي
مشکالت زناشویي کمک کند، برداشت اشتباه ار مذهب نیز مي تواند به طور خاص باعث افزایش 

 مشکالت زناشویي شود. 
هش حاضر نشان داد، با وجود اینکه مقابله مذهبي بررسي مدل تحلیل معادالت ساختاري در پژو      

زناشویي و رضایت زناشویي ایفا داري در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در زندگي نقش میانجي معني
دیگر، ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر  کرد و یا به عبارتمي

ضایت زناشویي تأثیر گذاشته بود، اما تأثیر مستقیم ایمان به خداوند در رابطه بر مقابله مذهبي، بر ر
دار نشد. این یافته ممکن است به دلیل به نوع ابزار مورد استفاده براي زناشویي با رضایت زناشویي معني

( ابزاري است 1992سنجش رضایت زناشویي در پژوهش حاضر باشد. شاخص رضایت زناشویي هادسون )
هاي ها، مشکالت و ناهماهنگيهاي آن تعارضکند و گویهگیري ميبیشتر نارضایتي زناشویي را اندازهکه 

طور که در توضیحات این پرسشنامه دهند. همانزوجین در مواجهه با مشکالت را مورد ارزیابي قرار مي
شود. ضریب باالي قي مياي از رضایت زناشویي تلنیز آورده شد، کاهش نمره افراد در این آزمون، نشانه

هاي مقابله با این شاخص نیز نشان از این دارد که این ابزار بیشتر همبستگي و ضرایب مسیر سبک
تواند بر نمرات این شاخص ها ميدهد که مقابله با آنهاي زناشویي را مورد سنجش قرار ميتعارض

در رابطه زناشویي بیشتر از اینکه نارضایتي  هاي مذهبيرود نگرشتأثیرگذار باشد. با این وجود، انتظار مي
(. در نتیجه اگر به جاي این 2005زناشویي را کاهش دهند، رضایت زناشویي را افزایش دهند )ماهوني، 

دست نیاید. با این شاخص، از ابزارهاي دیگري در پژوهش استفاده شده بود، احتمال داشت این نتیجه ب
هاي بیشتري در این زمینه با پرسشنامهوضوع، نیاز به تحقیقات نظر دقیق درباره این موجود، اظهار

توان گفت که ایمان به حضور تایج بدست آمده در پژوهش حاضر ميمتفاوت دارد. در مجموع، بر اساس ن
هاي گذاري بر شیوهتواند با تأثیرخداوند در رابطه زناشویي و داشتن یک نگرش مذهبي به ازدواج مي

دیگر، نگرش مذهبي به رابطه  ایت زناشویي افراد شود. به عبارتث افزایش رضمقابله مذهبي، باع
کند و هاي بیشتر و مفیدتري براي مواجهه با مشکالت زناشویي ترغیب ميزناشویي، افراد را به شیوه
ها در مورد رابطه هایي که به نوعي با باور مذهبي آنحلشود زوجین از راهباورهاي مذهبي باعث مي

ویي پیوند دارد، براي حل مشکالت خود استفاده کنند. بنابراین، جداي از باورهاي مذهبي فردي، زناش
ذهبي در مورد رابطه هاي مافراد باید باورهاي مذهبي خود را در رابطه زناشویي وارد کنند و از آموزه

ند اگر در فرد عمیقاً خداو مقدس دیدن نهاد ازدواج و پیونددادن آن به دستورات مند شوند.زناشویي بهره
و برعکس اگر  ،هاي زناشویي صورت خواهد گرفتمقابله بهتري با بسیاري از تعارضبه وجود بیاید، 

هاي باورهاي مذهبي به شکل اشتباهي در زندگي زناشویي تعبیر و تفسیر شوند، ممکن است به شیوه
خصصین مربوطه در تعامل با زوجین مت شودپیشنهاد مي ،مقابله نامناسب در فرد بیانجامند. بنابراین
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هاي مبتني بر استفاده از نگرش شود آموزشمذهبي این مهم را در نظر بگیرند. همچنین پیشنهاد مي
هاي الهي و مادي در مذهبي و ایمان به حضور خداوند در زندگي زناشویي با تأکید بر مقایسه دیدگاه

هاي پیش از توان در مشاورهجانده شود. به عالوه، ميهاي پیش از ازدواج گنرابطه زناشویي، در مشاوره
هاي هاي مقابله با تعارضازدواج چگونگي استفاده از باورهاي مذهبي در رابطه زناشویي به عنوان شیوه

ه در این توان از الگوي ارائه شددرماني نیز ميزناشویي را به زوجین آموزش داد. در مشاوره خانواده و زوج
-یابي به سبکهاي مذهبي به زندگي زناشویي در گام اول، و سپس دستتقویت نگرشپژوهش، یعني 

با این هاي مقابله مذهبي در گام دوم و در نهایت رسیدن به رضایت زناشویي در گام آخر استفاده کرد. 
 هاي پژوهش حاضر را نیز در نظر گرفت. اول اینکه نمونهها باید محدودیتوجود، در تعمیم این یافته

و به علت تأثیر احتمالي سطح تحصیالت، سن،  شدميپژوهش حاضر شامل دانشجویان متأهل سپاه 
توان گفت که این نمونه پراکندگي مناسب را از زمان ازدواج و متغیرهاي مشابه در رضایت زناشویي، مي

عه با محدودیت هاي جاملحاظ این متغیرها نداشت و ممکن است این مسئله تعمیم نتایج را به سایر گروه
مواجه کند. سوگیري افراد شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سؤاالت به دلیل اینکه در محیطي با 

تواند نتایج این پژوهش را تحت تأثیر قرار داده نیز مي ،قوانین نظامي و مذهبي مشغول به تحصیل بودند
، پیشنهاد ده باشد. به همین دلیلو سنجش درست باورهاي مذهبي در زندگي زناشویي به خوبي انجام نش

هاي مختلف دیگر صورت گیرد تا با اطمینان بیشتري بتوان این هاي مشابهي در نمونهشود پژوهشمي
شود مطالعات آزمایشي در جهت آموزش مقدس دیدن ازدواج و را تعمیم داد. همچنین پیشنهاد مينتایج 

هاي مقابله مذهبي و اي سنجش تأثیر آن بر شیوهداشتن نگرش مذهبي به رابطه زناشویي به زوجین، بر
 رضایت زناشویي زوجین نیز انجام شود.
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