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مقدمه

ازدواج ،امری اجتماعی است که پایه و اساس ا تباط و سبب ایدیاد کیانون خیانواده اسیت .کیانون
خانواده بهعنوان اصلیترین و بنیادیترین تشی اجتماعی ،بیشترین تأثیر ا د سیالمت اجتمیاعی
1

دا د و این مهم ،مشروط به داشتن ا تباطار مالوب با ییدیگر است (سادوک و سادوک

2

.)۲00۳ ،

3

اعتماد ،د کنا تعهد و عشق ،هسته مرکزی اباه ایدئال د نظر گرتتیه مییشیود (بیراون .)۲00۲ ،
4

5

اعتماد ،احساس امنیت د با ه تتا های پیشبینینشده تردی دیگر است .پژوهش مپی  ،اس و
6

7

8

هولمز ( )۲001و نو یس و زویگنهاتت ( )1999نشیان مییدهید زوجهیایی کیه سیاح اعتمیاد
بیشتری دا ند احساسهای مثبتی ا نسبت به ییدیگر ابراز میکنند .ساح اعتماد از جمله عیواملی
است که بالقوه وی کا کرد مناسب ترد د اباه زناشویی تیأثیرمی گیذا د .سیاوح بیاالتر اعتمیاد
سبب اتزایش میزان تعهد د وابب زناشویی میشود و نبود اعتمیاد د وابیب زناشیویی ،احسیاس
امنیت ا به تباهی میکشد (سیمپسون.)1990 ،9
از سویی ،ییی از مسائ مهیم د زنیدگی مشیترک ،داشیتن احسیاس مثبیت بیه همسیر اسیت.
احساس مثبت شام طیفی از احساسار مانند لذر ،شادی و عشق است .این احساسار د سیت
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نقاه مقاب احساساتی مانند اضاراب ،نا احتی و عصبانیتاند (ترد ییسون .)۲00۴ ،10ازآنداکیه
اتراد دا ای احساسار مثبت ،از خود انعااف بیشتری نشان میدهنید (اییزن ،)198۴ ،11مییتیوان
اینگونه استنباط کرد که احساسار مثبت بیه همسیر مییتوانید بیه خیاطر ایدیاد انعایاف ،وابیب
زناشویی بهتری برای زوجها به ا مغان آو د.
از سوی دیگر ،گزا شهای بالینی نشان داده است که علت اصیلی و مشیترک مراجعیه حرتیهای
مردم به زوج د مانی ،مشیالر ا تباطی است .بر این اساس ،ضرو ر توجه به الگوهیای ا تبیاطی
زوجین ،امری است که د چند دهه اخیر مو دتوجه پژوهشگران د حیاه زوجد میانی قیرا گرتتیه
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است .الگوهای ا تباطی سالم و سازنده ،ییی از مهمترین عوام ضایتمندی زناشویی و الگوهای
1

ا تباطی معیوب ،ییی از عل ایداد مشیالر زناشویی و نا ضایتی شمرده شیده اسیت (گیاتمن ،
 .)199۴پژوهشها نشان دادهاند که عوام مختلفی د شی گیری این الگو مؤثر است که ازجملیه
میتوان به نقشهای جنسیتی ،تعامالر زوجین د خانواده مبدأ ،عوام محیای و عوام ترهنگیی
و دینی اشا ه کرد (نظری .)1۳86 ،از میان عوام یادشده ،مؤلفه دین و معنویت از مهمترین عوامی
ترهنگی است که به تدا ب ،تتا و ا زشهای انسانها معنا و سیاختا منسیدم میبخشیند .دیین
نظام سازمانیاتتهای از باو ها ،شام سنتها ،ا زشهای اخالقیی ،سیوم و مشیا کت دینیی بیرای
اعتقاد اسختر به خدا یا قد تی برتر است ( گرنوس .)۲011 ،2طبق واییار دینیی انتظیا میی ود
کسانی که نسبت به دینشان پایبندند ،دا ای احساس مثبیت بیشیتری نسیبت بیه همسرشیان باشیند
(ابراهیمی .)1۳86 ،احساسار مثبت به همسر نشان میدهد تا چه اندازه ی زوج نسبت بیه آینیده
ُ
زندگی زناشو ییشان احساس خوبی دا ند (الیری ،3تینچام 4و ترکویتز .)198۳ ،5ماالعار مختلف
مختلف نشان میدهد که دین و معنویت پیامیدهای مثبیت و مهمیی د وابیب زنیدگی زناشیویی،
بهویژه کیفیت زندگی خانوادگی دا د .همچنین باو های دینی ،همبسیتگی مثبیت بیا سیاوح پیایین
تعا ض های زناشویی ،حمایت معنوی باالتر و اتزایش وابب حمایتی بیین والیدین و کودکیان دا د

۴۱

(ماهونی .)1998 ،6برخی دین ا بهترین عام پایدا ی زنیدگی زناشیویی میداننید زییرا عمی بیه

مقایسه اعتماد بینشخصی و احساس مثبت به همسر بر اساس....

باو های دینی ،موجیب اتیزایش مشیا کت کالمیی ،اتیزایش مییزان شیادکامی ،کیاهش چشیمگیر
پرخاشگری کالمی و تعا ضها و اختالتار زناشویی شیده و د نهاییت موجیب اتیزایش ضیایت
زناشویی و احساس مالوبتر نسبت به یییدیگر میشیود (جریگیان 7و نیاک .)1987 ،8همچنیین
دین ،دستو ار و استاندا دهایی برای زندگی خانوادگی تیراهم میکنید .عیالوه بیر ایین ،بیا ایدیاد
وابستگی گروهی د زمانهای بحرانی ،با برپایی مناس و مراسیم معنیادا  ،بیه تقوییت ا تباطیار
میان اشخاص و خانوادهها کمی میکنید ،ازایین و ،بیه ییپیا چگی و انسیدام اعضیای خیانواده
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میاندامد و وابب میان آنها ا اصالح میکند (والش .)۲008 ،
کاهش احساسار منفی بهویژه خشم نیز به اتزایش احساس مثبت نسبت به یییدیگر ،کیاهش ندیش و
دلخو ی و د نهایت اتزایش سازگا ی کم میکند (خاندانی و شییی .)1۳9۲ ،ایین ویییرد بیر اتیزایش
تتا های توجهآمیز و مراقبتی تأکید میکند و به زوجین کم میکند تا منبع ا ضا نیازهای عیاطفی یییدیگر
باشند و از طریق تدا ب خوشایند مشترک ،احساسار مثبت ا تدربه کرده و تضایی مالیوب و امین ایدیاد
کنند (عرتانی )1۳9۵ ،کاهش احساسار منفی بیهویژه ،خشیم نییز بیه اتیزایش احسیاس مثبیت نسیبت بیه
ییدیگر ،کاهش ندش و دلخو ی و د نهایت اتزایش سازگا ی کم میکند.
ازآنداییکه جهتگیری دینی د هر ازدواجیی مایرح اسیت لیذا د ایین پیژوهش بیه مقایسیه
میزان اعتماد بین تردی و احساس مثبت به همسر د زوجین پرداختیه شیده اسیت .عیالوه بیر ایین
برای بدیع بودن موضو  ،این دو مهم بر اساس میزان پایبندی زوجین بیه جهیتگیری دینیی د ونیی
و بیرونی مقایسه شده است تا بتوان بیه ایین سیؤال پاسیخ داد کیه آییا شیباهت ییا تفیاور زوجیین
د پایبندی به دین د ونی و بیرونی میتوانی د د اعتمیاد بیین تیردی و احسیاس مثبیت بیه همسیر،
تغییری ایداد کند؟
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روش

نظر به اینیه هدف این پیژوهش ،مقایسیه اعتمیاد بیین شخصیی و احسیاس مثبیت بیه همسیر بیر
اساس جهیت گیری دینیی د ونیی و بیرونیی اسیت ،وش تحقییق ،توصییفی از نیو همبسیتگی و
ازنظییر هییدف ،کییا بردی اسییت .جامعییه آمییا ی تحقیییق حاضییر ،کلیییه کا منییدان دانشییگاه علییوم
پزشیی کرمان بود که طبق گزا ش مرکز آما دانشگاه علوم پزشییی ۴10 ،نفیر بودنید .ویژگیهیای
جامعه آمیا ی پیژوهش حاضیر عبیا ر اسیت از اینییه کا منیدان میو دپژوهش ،متأهی باشیند.
حدم نمونه بیا توجیه بیه جیدول مو گیان  ۲00نفیر بیرآو د شید .وش نمونیهگیری تصیادتی بیود
و سه پرسشنامه جهتگیری دینی آلپو ر ،اعتماد بین شخصی و احساس مثبت بیه همسیر د بیین
اتراد توزیع شد.

پاسشنطمه جهطت گیری دینط :آلپطور

2

آلپو ر و اس د سال  1967پرسشنامه جهتگیری دینیی ا
1. Walsh, F
2. Allport’s Religious Orientation Scale

برای سندش جهتگیریهای د ونی و بیرونی دین تهیه کردند .این پرسشینامه  ۲1سیؤال دا د و بیر
مبنای لییرر ،نمرهگذا ی میشود .پرسشنامه جهتگیری دینیی آلپیو ر د سیال  1۳78بیه زبیان
تا سی ترجمه و هندا یابی شده است .همسانی د ونیی آن ا جیان بز گیی ( )1۳86بیا اسیتفاده از
وش ضریب آلفای کرونباخ 0/71 ،و پاییایی ا از طرییق بازآزمیایی 0/7۴ ،بیه دسیت آو ده اسیت
(مختا ی ،اللهیا ی و سولزاده طباطبایی.)1۳80 ،

پاسشنطمه اعیمطد بین شخص :پرسشنامه اعتماد بین شخصی ا جانسونجیو ج و سیواپ ( )198۲تهییه
1

کردند .مقیاس اعتماد بین شخصی مردان ۲1 ،سؤال و مقیاس اعتمیاد بیین شخصیی زنیان 1۳ ،سیؤال دا د.
آزمودنی باید د مقیاس  9د جهای لییرر (از کامال مخالفم تا کامال میواتقم) مییزان مخالفیت ییا مواتقیت
خود ا با هر ی از عبا ار مشخ

کند .این مقیاس سه زیرمقیاس شام اعتماد کلی( 2سیؤاالر  1تیا ،)9
4

اعتماد عاطفی( 3سؤاالر  10تا  )16و قابلیت اعتماد (سؤاالر  17تا  )۲1دا د.

ُ
پاسشنطمه احسطسط مثبت به همسا پرسشنامه احساسار مثبت به همسیر 5ا الییری و همییا ان

( )198۳بهمنظو ا زیابی تأثیر عواطف مثبت یا عشق به همسر طراحی کردند .ایین مقییاس بیا 17

عبا ر ،نحوه تأثیر تتا هایی مانند نوازش ،تنها بودن با همسر ،بوسیه و نزدیی همسیر نشسیتن ا
میسندد .پرسشنامه احساسار مثبت از ثبار د ونی بسییا مالیوبی برخیو دا اسیت و ضیریب
همبستگیهای معنادا ی با آزمون سازگا ی زناشو یی ،پرسشنامه اتسردگی ب  ،میزان تعهد زوجین
به ازدواج و میزان اعمال مثبت ترضی از طرف همسرشان دا د .د گیروه د مانیده ،نمیره پرسشینامه
احساسار مثبت زنان تا حد زیادی پایینتر از مردان بود اما د گروه برگرتته از جامعه اینطو نبود.
وایی این پرسشنامه  0/89و پایایی آن  0/91برآو د شده است (ثنایی.)1۳87 ،
یافتهها

 98زن و  10۲میییرد د ایییین ماالعیییه شیییرکت کردنییید ٪۳۲ .شیییرکتکنندگان  ۵-0سیییال٪۳۴ ،
1. interpersonal trust questionnaire
2. Overall Trust
3. Emotional Trust
4. Reliableness
)5. Positive feeling questionnaire (PFQ
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آلفای آن  0/9۴گیزا ش شیده اسیت .اعتبیا پرسشینامه احساسیار مثبیت بسییا خیوب اسیت و

۴3

شرکتکنندگان  6تا  10سال و  ٪۳۴شرکتکنندگان بیش از ده سال از ازدواجشان گذشته بود.
به منظو آزمون ترضییه پیژوهش از وش تحلیی وا ییانس چنید اهیه اسیتفاده شید .نخسیت
مفروضههای برابری کووا یانس از طریق آزمون ام باکس (جدول  )1بر سی شد.
جدول  :۱آزمون ام باکس بهمنظو بر سی برابری کووا یانسها
آزمون ام باکس
۱33/۱۹۹

آما

هF

د جه آزادی ۱

د جه آزادی 2

معنادا ی

۷۰

323۰/۱3۱

۰/۰۶

۱/۴۷۷

با توجه به نتایج جیدول  1و معنیادا نبیودن آزمیون ام بیاکس ،مفروضیه برابیری کووا یانسهیا
برقرا است.
بهمنظو بر سی اثر کلی جهتگیری دینی از آزمونهای چند متغیره؛ د پیالی ،المبدای و یلیز،
تی هتلینو و یشه وی استفاده شد (جدول .)۲
جدول  :2آزمون چند متغیره د پیالی ،المبدای ویلیز ،تی هتلینو و یشه وی برای اثر کلی جهتگیری دینی
آزمونهای چند متغیره

۴۴
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معنادا ی

اندازه اثر

آما

هF

د پیالی

۱۵/۰۱۶

۰

۰/۹۸۸

المبدای ویلیز

۱3/۹۱۷

۰

۰/۷۶۵

تی هتلینو

۱2/۸۱۸

۰

۰/۶۵2

یش وی

۱3/2۱3

۰

۰/۸۱۴

جهت آزمودن همگنی وا یانس برای ا زییابی متغیرهیای احسیاس عیاطفی ،جنسیی و اعتمیاد
متقاب همسران از آزمون لو ین (جدول  )۳استفاده شد.
جدول  :3آزمون لوین بهمنظو تحلی همگنی وا یانس
متغیر

F

د جه آزادی ۱

د جه آزادی 2

معنادا ی

احساس عاطفی مثبت به همسر

۱/۸۱۰

۸

۷۶

۰/۰۸۸

احساس جنسی مثبت به همسر

۰/۹۴۰

۸

۷۶

۰/۴۸۹

اعتماد متقاب به همسر د مردان

۰/۶۱2

۸

۷۶

۰/۷۶۵

اعتماد متقاب به همسر د زنان

۰/3۱3

۸

۷۶

۰/۹۵۹

د جدول  ،۴میانگینهای بهدستآمده از ا زیابی احساس عاطفی ،احساس جنسی و اعتماد
متقاب همسران د گروههای مختلف با ییدیگر مقایسه شدند.
جدول  :۴مقایسه میانگینها د گروههای مختلف با آزمون تعقیبی بانفرونی
متغیر وابسته
احساس عاطفی

مقایسه میانگینها

خاا

معنادا ی

مقایسه گروههای زوجی بر اساس میزان پایبندی
ییی پایبند و ییی ناپایبند

3/۴۴۴

۱/۶۵۹

۰/۱2۴

هر دو پایبند

۰/۹۰2

۱/۷2۵

۱/۰۰۰

ییی پایبند و ی ناپایبند

هر دو ناپایبند

-2/۵۴2

۱/۸۴3

۰/۵۱۶

هر دو زوج ناپایبند

ییی پایبند و ییی ناپایبند

3/۵۷۱

۱/۷۵۶

۰/۱3۷

هر دو پایبند

۱/۵۹۵

۱/۸2۷

۱/۰۰۰

ییی پایبند و ی ناپایبند

هر دو ناپایبند

-۱/۹۷۶

۱/۹۵۱

۰/۹۴3

هر دو زوج ناپایبند

ییی پایبند و ییی ناپایبند

33/۷۰3

23/۴۴۰

۰/۴۶۴

هر دو پایبند

3۷/۴۰۷

2۴/3۸۰

۰/3۸۷

هر دو ناپایبند

3/۷۰3

2۶/۰۴۴

۱/۰۰۰

هر دو زوج ناپایبند

مثبت به همسر
احساس جنسی
مثبت به همسر
اعتماد متقاب

ییی پایبند و ی ناپایبند

ماابق با یاتتههای جدول  ،۴تعقیب تفاورها به کم آزمون تعقیبی بانفرونی د بیین گروهیای
مختلف جهتگیری دینی بیرونی بر اساس متعهد بودن ییی از زوجین ،هر دو زوج و ناپایبندی هیر
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دو زوج نشان داد که بین میانگین احساسار عاطفی مثبت به همسر د زوجینی که هیر دو ناپایبنید

مقایسه اعتماد بینشخصی و احساس مثبت به همسر بر اساس....

بودند با زوجینی که ییی پایبند و دیگری ناپایبند بود تفاور معنادا وجیود داشیت ( .)P>0/0۵بیه
این معنی که میزان احساسار عاطفی مثبت نسبت به همسر د زوجینی کیه هیر دو ناپایبنید بودنید
بیشتر از زوجینی بود که ییی پایبند و دیگری ناپایبند بود .بین احساسار مثبت نسب بیه همسیر د
زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی که ییی پایبند
و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبند تفاور معنادا ی وجود نداشت.
تعقیب تفاورها به کم آزمون تعقیبی بانفرونی د بین گروهیای مختلیف جهیتگیری دینیی
بیرونی بر اساس متعهد بودن ییی از زوجین ،هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد کیه بیین
میانگین احساسار جنسی مثبت به همسر د زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی کیه یییی
پایبند و دیگری ناپایبند بود تفاور معنادا وجود داشت ( .)P>0/0۵به این معنی که میزان احسیاس
جنسی مثبت نسبت به همسر د زوجینی که هر دو ناپایبند بودند بیشیتر از زوجینیی بیود کیه یییی

پایبند و دیگری ناپایبند بود .بین احساس مثبت به همسر د زوجینی کیه هیر دو ناپایبنید بودنید بیا
زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی که ییی پایبند و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبنید
تفاور معنادا ی وجود نداشت.
تعقیب تفاورها به کم آزمون تعقیبی بانفرونی د بین گروهیای مختلیف جهیتگیری دینیی
بیرونی بر اساس متعهد بودن ییی از زوجین ،هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد کیه بیین
میانگین اعتماد متقاب د زوجینی که هر دو ناپایبند بودند بیا زوجینیی کیه یییی پایبنید و دیگیری
ناپایبند بود تفاور معنادا وجود داشیت ( ،)P>0/0۵بیه ایین معنیی کیه مییزان اعتمیاد متقابی د

زوجینی که هر دو ناپایبند بودند بیشیتر از زوجینیی بیود کیه یییی پایبنید و دیگیری ناپایبنید بیود و
همچنین میزان اعتماد متقاب د زوجینی که هر دو پایبند بودند بیشیتر از زوجینیی بیود کیه هیر دو
ناپایبند بودند.
جدول  :۵اثرهای اصلی د ونگروهی جهتگیری دینی د ونی و بیرونی بر متغیرهای وابسته
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منبع

متغیر وابسته

جهتگیری

احساس عاطفی

دینی بیرونی

مثبت به همسر
احساس جنسی

مدمو مدذو ار

د جه

میانگین

ک

آزادی

مدذو ار

۱۶۱/۹

2

۸۰/۹۸۴

۱۶۹/3

2

۸۴/۶۶۷

آما ه F
2/2۱۸
2/۰۶۸

معنادا ی
۰/۱۱۶
۰/۱33

اندازه اثر
۰/۰۵۵
۰/۰۵2

مثبت به همسر
اعتماد متقاب د

22۹3۹/2۸

2

۱۱۴/۶۹

۱/۵۷3

۰/2۱۴

۰/۰۴۰

مردان
اعتماد متقاب د

۷۴۱۹/۷۹

2

3۷۰۹/۸۹

۱/2۴2

۰/2۹۵

۰/۰32

جهتگیری

احساس عاطفی

۱۸/2۷

2

۹/۱3۷

۰/2۵۰

۰/۷۷۹

۰/۰۰۷

دینی د ونی

مثبت به همسر

زنان

احساس جنسی

۴۰/22

2

2۰/۱۱۰

۰/۴۹۱

۰/۶۱۴

۰/۰۱3

مثبت به همسر
اعتماد متقاب د

2۸۸۴/۷۵

2

۱۴۴2/3۷۹

۰/۱۹۸

۰/۸2۱

۰/۰۰۵

مردان
اعتماد متقاب د
زنان

۱۵۹۷/3۸

2

۷۹۸/۶۹3

۰/2۶۷

۰/۷۶۶

۰/۰۰۷

بر سی اثرهای اصلی د ونگروهی نشان داد که اثیر معنیادا ی بیرای عامی جهیتگیری دینیی
بیرونی د با ه احساسار مثبت عاطفی و جنسی نسبت به همسر و همچنین اعتماد متقاب د زنیان
و مردان وجود دا د .الزم به ذکر است اثرهای اصیلی بیرای جهیتگیری دینیی د ونیی نییز د بیا ه
احساس مثبت عاطفی و جنسی به همسر و اعتماد متقاب بیه همسیر بر سیی شید و معنیادا نبیود
(.)P>0/0۵
بحث و نتیجهگیری

به منظو مقایسه میانگین اعتماد بین شخصی و احساسار مثبت بیه همسیر د زوجینیی کیه هیردو
ازلحا دینی ناپایبند بودند ،ییی ناپایبند بود و هر دو پایبند بودند ،از وش تحلیی وا ییانس چنید
اهه استفاده شد و با استفاده از آزمون تعقیبی بانفرونی تفیاور ت تی میانگینهیا د هیر یی از
زیرگروهها و متغیرهای وابسته بر سی شد .نتایج اولیه نشان داد این تفاور اولیه د زیرگروهها مربوط
به جهت گیری دینی بیرونی است .بر سی اثرهای ساده نشان داد که میزان پایبند بودن نقیش مهمیی
د زوجینی که هر دو پایبند باشند ،د اعتماد بیین شخصیی و احسیاس مثبیت بیشیتری نسیبت بیه
همسر د اباهشان دا ند .عالوه بر این یاتته دیگر نشان داد اعتماد بین شخصی و احساس مثبت به

والش ( )۲008همخوانی دا د.
این یاتته الزم است د نهایت دقت و ظراتت تفسیر شده تا باعث این شبهه نشیود کیه بهصیو ر
کلی زوجین ناپایبند ،اعتماد و احساس بهتر و بیشتری نسبت به همسرانشان دا ند .ازآنداییکه دین
با اثرگذا ی بر سب زندگی اتراد و چگونگی ح تعا ضهیای ا زشیی ،بیه زنیدگی هیدف و معنیا
میدهد (پا کر و کوهن ،)198۳ ،بهاینترتیب به انسدام سازمان وانشناختی آنان کم مییکنید.
یاتته مربوط به اعتماد بین شخصی و احساس مثبت به همسر د زوجینی که هر دو ناپایبند بودند به
نسبت زوجینی که ییی پایبند و دیگری ناپایبند بود میتوان با توجه به تعا ضهای زناشیویی تبییین
کرد که آشیا ا بین همسران میتواند باعث اختالف جدی شیود زییرا د چنیین وضیعیتی ،یییی از
همسران پایبندی کام به دین و دیگری ناپایبندی کام دا د و مقایسه این وضعیت با وضیعیتی کیه
هر دو زن و شوهر ناپایبند باشیند مشییالر بیشیتری بیه همیراه دا د ،گرچیه ناپایبنیدی ،عواقیب و

مقایسه اعتماد بینشخصی و احساس مثبت به همسر بر اساس....

همسر د زوجینی که هر دو ناپایبند بودند د مقایسه با زوجینی که ییی ناپایبند و دیگری پایبند بود
ُ
یاتت شد .این یاتته با یاتتههای ابراهیمی ،)1۳86( ،الیری و همیا ان ،)198۳( ،ماهونی ( )1998و
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مشیالر خ اص خود ا بیرای اتیراد خواهید داشیت .ایین مسیئله ،همیان موضیو «کفوییت» د
1

همسرگزینی است که د دین اسالم بر آن تأکید شده است ( اوندی ،1۳77 ،ج ،1ص.)1۲
طبق این ترضیه و بر اساس تقسیمبندی جهتگیری دینی به د ونی و بیرونی (آلپیو ر،)19۵0 ،
د جهتگیری دینی بیرونی ،دین برای اهداف غیردینی مانند حمایت اجتمیاعی و احسیاس امنییت
استفاده میشود .د واقع بهصو ر ابزا ی برای دستیابی به اهداف و ا زشهیای غیردینیی همچیون
مقابله با مشیالر یا پیشرتت زندگی به کا گرتته میشود و ابعاد غیردینی مقدم بر ابعاد معنیوی آن
خواهد بود و د

واقع ایمانی نابالغانه است .آموزههای دینی نیز مؤید این یاتته است .پیامبر اکیرم۹
2

ترمود :هرچه ایمان بنده زیاد شود ،محبت وی به همسرش نیز زیاد میشود ( اوندی ،1۳77 ،ج،1
ص .)1۲امام صادق ۷نیز ترمود :هر کس بیشتر دوستدا (خاندان عصمت باشد) به همسرش نیز
بیشتر اظها دوستی میکند( 3مدلسی ،1۴0۳ ،ج ،6۳ص )۲87و نیز پییامبر اکیرم ۹ترمیود :ایین
گفتا مرد به همسرش که «تو ا دوست دا م» ،هرگز از قلیب زن بییرون نمیی ود( 4کلینیی،1۳6۳ ،
ج ،۵ص .)۵69بر اساس احادیث توق میتوان نتیده گرتت که جهتگیری دینی د ونی اباه مثبت
معنادا ی با احساس مثبت به همسر دا د .د واقع ،د جهتگیری دینی د ونی ،دین «انگییزه برتیر»
۴8

د زندگی ترد میشود و بهعبا ردیگر ،ترد به کنشو ی خودمختا د چا چوب شخصییت دسیت
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مییابد (آلپو ر .)19۵0
طبق دیدگاه آلپو ر زوجینی که جهتگیری دینی د ونی دا ند و این ا از عمق وجود پذیرتتهاند
اعمال و تتا شان منابق با شریعت است .این نتیایج بیا یاتتیههای آلپیو ر ( ،)1967خیداپناهی و
خاکسا بلداجی ( )1۳8۴و والش ( )۲008همخوان است .د تبیین نتیایج بهدسیتآمده مییتیوان
اینچنین گفت که ازدواج عالوه بر تمام مز یتهایش ،گاهی زمینهسیاز چالشهیایی نییز مییتوانید
باشد که میتواند خوشیها و احساسار مثبت اولیه ا از بیین ببیرد .د مقابلیه بیا ایین چالشهیا و
نامالیمار زندگی ،وجود عقاید دینی تأثیر بسزایی د استحیام خانواده دا د و ایمان به خدا موجب
میشود که نگرش ترد به ک هستی هدفدا باشد .به صو تی کیه موجیب پاییدا ی ازدواج شیود.
َ َ
ُ
ُ َ
َ ُ
َْ َ ْ َ
ْ
َْ
ْ
 .1اا َُ ُأو ا ِا :۹أن ِک ُنوا اْل َّا َاء َو ِان ِک ُنوا ِم ْن ُه ْم َو ِاأ َت ُاروا ِل ُن َد ِاک ْم َو ِإ ییا َّ ْم
ُ یَ
َ َ
ً
ً
ُ َ
َْ ُ
 .2اا َُ ُأو ا ِاَّ :۹ل َما ِا ْز َد َاد ال َع ُْد ِإ َیمانا ِا ْز َد َاد ُح یُا ِل ِیلن َس ِاء
َ
ُ یُ
ْ َی َ
ً
َ
ً ْ َی
َ .3ع ْن أ ِبي َع ُْ ِد ا ِاَ َُّّ :۷م ِن ِاش َتد ل َنا ُح یُا ِاش َتد ِل ِیلن َس ِاء ُح یُا
َ
ُ
َ
َ ْ
َْ
ْ
َ َ
ً
َ ُ َ
ُ َ
ی
 .4اا َُ ُأو ا ِا :۹ا ْو ا یَلر ُف ُِّ ِلل َم ْرأ ِة ِإ ِني أ ِح یُُ ِك ال َیذ َه ُب ِم ْن ال ُِ َها أ َبدا

عالوه بر این ،عیدم وجیود ایمیان باعیث مییشیود تیرد آ امیش نداشیته باشید .ایین عیدم آ امیش
بهخودیخود نیز عام دیگر برای از بین تتن احساسار مثبت نسبت بیه همسیر مییتوانید باشید.
ییی از حوزههای مهم د سازه احساسار مثبت نسبت به همسر ،مشخ

کردن میزان تیوان زن ییا

مرد برای مقابله با نا احتیها و مشیالر است (لری .)198۳ ،همیانطو کیه ذکیر شید اعتقیادار
دینی میتوانند ییی از عام های مهم مقاومت د برابر مشیالر باشند؛ بنابراین میتیوان اینگونیه
نتیدهگیری کرد که جهتگیری دینی از طریق باال بردن توانایی ترد برای ح مشیالر کلی زنیدگی
و همچنین مشیال ر زناشویی باعث باال تتن احساس مثبت زن یا شوهر نسیبت بیه همسیر خیود
میشود .لذا بهطو کلی میتوان گفت اشخاص با جهتگیری دینی د ونی ،انگیزههای اصیلی خیود
ا د خود دین ،مییابند .دیگر نیازها هرچقد هم که قیوی باشیند ،نسیبت بیه انگییزه دینیی ا زش
کمتری دا ند .چنین اشخاصی وقتی باو ی ا قبول میکنند ،سعی میکننید ،آن ا د ونیی سیاخته و
بهطو کام آن ا دنبال کنند (آلپو ر.)1967 ،
از یاتتههای پژوهش میتوان اینگونه استنباط کرد که احساسار مثبت به همسر به خاطر ایداد
انعااف ،کنترل خشم و نیز اتزایش صبر د اتراد ،میتواند باعث ایداد وابب زناشویی بهتر

با توجه به ا تباط بین جهتگیری دینی ،اعتماد متقاب و احساسار مثبت به همسر ،پیشنهاد
میشود د پژوهشهای آینده ،نقش واساهای اعتماد متقاب بین جهتگیری دینی و احساسار
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شخصی و احساس مثبت به همسر پیشنهاد میشود د مشاو ه پیش از ازدواج به این مهم و بهویژه
اختالف د میزان پایبندی به دین توجه شود.
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