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Abstract
This paper addresses the relation between
dimensions of religiosity and religious
orientation with marital satisfaction.
The research method is practical in terms
of objectives, and it is descriptive and
correlational in terms of data collection
method. The statistical population
consisted of 6996 married teachers in
Qom. The statistical sample included 377
teachers of the statistical population who
were selected through stratified-relative
random sampling method, they answered
three standard questionnaires: Enrich
marital satisfaction (1995), the Glock’s and
Stark’s dimensions of religiosity (1995),
and Allport’s religious orientation (1997).
Descriptive and inferential analysis of the
data at the level of Pearson correlation
test and simultaneous regression analysis
through SPSS-V22 software showed
that the dimensions of religiosity and

چکیده
 بررس ��ی رابط ��ۀ ابع ��اد،ه ��دف ای ��ن پژوه ��ش
دین ��داری و جهتگی ��ری دین ��ی ب ��ا رضای ��ت
، روش پژوهش از نظر اهداف.زناش ��ویی است
،کاربردی و به لحاظ شیوۀ گردآوری اطالعات
 جامعۀ.توصیف ��ی و از ن ��وع همبس ��تگی اس ��ت
 نف ��ر از معلمان متأهل ش ��هر قم6996 آم ��اری
 نفر از اعضای جامعه377  نمونۀ آماری.بودند
_ آماری بودند که به ش ��یوۀ تصادفی طبقهای
نسبی انتخاب و به پرسشنامههای استاندارد
 ابعاد دینداری گالک،رضایت زناش ��ویی انریچ
و اس ��تارک و جهتگی ��ری دینی آلپورت پاس ��خ
 تجزیهوتحلیل توصیفی و اس ��تنباطی.دادن ��د
دادهه ��ا در حد آزمون همبس ��تگی پیرس ��ون و
تحلیل رگرس ��یون همزم ��ان در قال ��ب نرمافزار
 ابع ��اد دین ��داری و: نش ��ان دادSpss-V22
 میتوانند رضایت زناشویی،جهتگیری دینی
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را پیشبین ��ی کنن ��د .بی ��ن نم ��رۀ کل ابع ��اد
دین ��داری ،ابعاد عاطفی و مناس ��کی با رضایت
زناش ��ویی همبس ��تگی مثبت وجود دارد .بین
جهتگی ��ری دینی درونی با رضایت زناش ��ویی
همبس ��تگی مثب ��ت وجود دارد .بی ��ن نمرۀ کل
ابع ��اد دینداری و تمام ابع ��اد آن با جهتگیری
دین ��ی درون ��ی همبس ��تگی مثبت وج ��ود دارد.
تف ��اوت معن� �اداری بی ��ن گ ��روه زن ��ان و مردان
یافت نشد.
کلیدواژهها :رضایت زناشویی ،ابعاد دینداری،
تگ �ی��ری دی� �ن ��ی ،رگ��رس��ی��ون چ �ن��دگ��ان��ه،
ج �ه � 
همبستگی.
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religious orientation can predict marital
satisfaction. There is a positive correlation
between the total score of the dimensions
of religiosity and emotional and ritual
dimensions with marital satisfaction. In
addition, there is a positive correlation
between internal religious orientation
and marital satisfaction. There is also a
positive correlation between the total score
of the dimensions of religiosity and all
its dimensions with the internal religious
orientation. According to these findings,
there was no significant difference
between men and women.
Keywords: marital satisfaction, dimensions
of religiosity, religious orientation.

مقدمه
از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انس���ان ،وجود تعامل س���الم و س���ازنده میان انسانها و برقرار
نمودن عش���ق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر اس���ت .خانواده ،محل ارضای
نیازهای مختلف جس���مانی و عقالنی عاطفی است و داشتن آ گاهی از نیازهای زیستی و روانی
و شناخت چگونگی ارضای آنها ضرورتی انکارناپذیر است .رضایت یک فرد از زندگی زناشویی
بهمنزلۀ رضایت از خانواده محس���وب میشود و رضایت از خانواده بهمعنای رضایت از زندگی
اس���ت .در نتیج���ه ،موجب تس���هیل در امر رش���د و تعالی و م���ادی و معنوی جامعه خواهد ش ��د
(خدایاری و همکاران .)1378 ،مادتهیل 1و بنس���وف )2008( 2معتقدند که رضایت زناش ��ویی
یکی از موضوعات مورد عالقه بس���یاری از پژوهش���گران در سراسر دنیا است .رضایت زناشویی
بهعن���وان یک موقعیت روانش���ناختی ،جنبهای مهم و پیچیده از رابطۀ زناش ��ویی اس���ت .تا
4
ام���روز برای رضامندی زناش���ویی تعاریف گوناگونی ارائه ش���ده اس���ت .برخی (رین ��اود 3،بایرز
1. Madathil, J.
22. Benshoff, J.M.
3. Rinawd
4. Bayers
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و َپ���ن ،1997 1،بهنق���ل از :پورغف���اری و دیگران )1389 ،خیلی س���اده رضامندی زناش���ویی را
ً
بهعن���وان رابطهای که صرفا فاقد نارضامندی اس���ت ،ارزیابی کردهاند ،اما ا کثر صاحبنظران
ت�ل�اش کردهاند که تعریف کاملت���ری از این مفهوم ارائه دهند .عوامل بس ��یاری بر رضامندی
زناشویی تأثیرگذار است که البته هر یک از این عوامل با توجه به شدت ،ضعف و طول زمانی
وج���ود آن عامل در زندگی فرد ،تأثیر متفاوتی در زندگی و رضامندی زناش ��ویی دارند .محققان
ِ
ً
تحقیقات نس���بتا زی���ادی را برای بهدس���ت آوردن عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناش ��ویی انجام
دادهاند .رضایت زناشویی را میتوان نتیجۀ خرسندی کلی از زندگی مشترک ،رضایت از روابط
جنس���ی و رضایت عاطفی و هیجانی دانس���ت .رضایت زناش���ویی زمانی وجود دارد که زوجین
دارای رضامندی و س���ازگاری در حیطههای مختلف زندگی هس���تند و با همدیگر توافق دارند.
زن و ش���وهرهایی ک���ه چنین باش���ند از نوع و س���طح رواب���ط کالمی و غیرکالمیش ��ان راضیاند،
روابط جنسیش���ان را لذتبخش و ارضاکننده میدانند ،پایبندیهای مذهبی مشترکی دارند
و مسائل مالی خودشان را بهخوبی برنامهریزی و مدیریت میکنند ،در مسائلی که اختالفنظر
دارن���د ،مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجی���ح داده و از انعطافپذیری باالیی
برخوردارند ،از نوع و کیفیت گذراندن اوقات فراغت و رفتوآمد با اقوام و دوستان رضایت دارند
ً
و نهایتا در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند (جدیری ،1387 ،ص.)12
اولسون 2و همکاران ( ،)۱۳۹۱سه عامل ویژه را در رضایت زناشویی مؤثر دانستند که نخست
عوامل بافتی (عوامل فرهنگی و اجتماعی)؛ دوم ،خصائص و رفتارهای فردی زوجین و سوم،
فرایندهای تعاملی زوجین میباش���ند .آنان به این نتیجه رس���یدند ک���ه عوامل مرتبط با موارد
ی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی محسوب میشوند .فنل)1993( 3
یادش���ده ،پیشبین 
َ
با اس���تفاده از روش ِدلفی به ده مؤلفۀ مهم که در رضایتمندی زناش���ویی زوجها تأثیر بسزایی
دارند ،دس���تیافت .این ویژگیه���ا عبارتاند از :متعهد بودن ب���ه ازدواج ،تعهد و وفاداری به
همسر ،ارزشهای قوی اخالقی ،احترام گذاشتن به همسر ،وفاداری جنسی به همسر ،والدین
خ���وب ب���ودن ،اعتقاد به خ���دا و باورهای مذهبی ،حمایت از همس���ر ،همراه ��ی و مصاحبت با
نقش فعالی در
همس���ر و بخش���یدن خطاهای همدیگر .از جمله متغیرهایی که قابلیت دارند تا ِ
12. Pann
2. Olson
3. Fenell
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تبیین روابط و رضامندی زناشویی ایفا کنند ،دینداری میباشد.
البته ش���اید بتوان عوامل خطرس���از مؤثر بر رابطه را در یک تقس���یمبندی به چهار دس ��ته زیر
فردی همسر؛  .3رویدادهای
تقس���یم کرد .1 :ش���رایط و س���ابقه زندگی زوجین؛  .2ویژگیهای
ِ
1
زندگی که بر زوجین تأثیرگذارند؛  .4فرایندهای تعاملی زوجین با الگوهای ارتباطی (هالفورد و
3
بودنمن .)2013 2،تحقیقات انجامشده در خصوص خانواده تا سال  1970حول محور طالق
و اث���رات روان���ی و اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده اس���ت و در این میان نقش دین،
به عنوان یک عامل مهم قابل توجه است .بررسیهای انجامشده نشان میدهند که انجام
اعمال دینی (ازجمله رفتن به کلیس���ا) ،بیش از دیگر متغیرهای مورد بررسی ،رضایتمندی از
ازدواج را پیشبینی میکنند (غباری بناب.)1380 ،
ماهون���ی )2005( 4ب���ا تجزیهوتحلیل مشاهداتش���ان نش���ان دادند ک ��ه جنبههای مختلف
عملکرد زناش���ویی شامل :رضایت زناشویی و تعداد برخوردها و خشونت فیزیکی ،با فعالیتها
مذهبی
و اعتق���ادات مذهب���ی در ارتباط هس���تند؛ ب���ه این صورت ک���ه زوجهای دارای اعتق ��اد
ِ
باالتر ،رضایت زناش���ویی بیش���تری داش���ته و برخوردها و خش���ونتهای آنها نسبت ب ه همدیگر
کمتر اس���ت .به همین دلیل ،درک ارزشهای دینی درباره ازدواج ،برای سالمت رابطۀ زوجین
اهمی���ت زیادی دارد .همچنین آنها به این نتیجه رس���یدند که دین موجب افزایش مش ��ارکت
کالم���ی ،کاه���ش پرخاش���گری کالم���ی و تعارض زناش���ویی ش���ده و در نهایت ،موج ��ب افزایش
رضایتمندی زناشویی میشود.
باتل���ر 5و وامپلر )1999( 6نش���ان دادند که عبادت و نیای���ش ،موجب همدلی ،درک ،تعهد،
انعطافپذیری در روابط ،احس���اس مسئولیتپذیری و اس���تفاده از فن خودمداخلهای برای
حل تعارض میش���ود .در پژوهش���ی ک���ه فیس و تامکو )2001( 7ب���ر روی زوجهایی که بهطور
متوس���ط  ۹س���ال از ازدواج آنان میگذش���ت انجام دادند ،مالحظه ش���د ،زوجهایی که مقید
به مراس���م مذهبی در روزهای تعطیل هس���تند ،دارای رضایت زناش���ویی بیشتری میباشند.
1. Halford, w.K.
2. bodenman,g.
3. divorce
4. Mahoney, A.
5. Buttler, M.H.,
6. Wampler, K. S.
7. Tamcho
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تحقی���ق م���ارش 1و داالس )2001( 2نی���ز نش���ان داد ک���ه اعتق���ادات و باوره ��ای مذهب ��ی اث ��ر
بالق���وهای بر روی کنترل خش���م در وقایع اس���ترسزای زندگی و تعارضات و ناس���ازگاریهای
خانوادگ���ی دارن���د ،همچنین آنها اظهار کردند ک���ه ارتباط با خدا ،فاصل� �های که بین زوجین
وج���ود دارد را پ���ر میکن���د .در نتیجه ،ارتباط���ی بین روابط زناش���ویی و ارتباط ب ��ا خدا وجود
دارد .همچنی���ن لیچر و کارمالت ،۲۰۰۹( 3بهنق���ل از :صابی و همکاران )۲۰۱۴ ،معتقدند که
ع�ل�اوه بر این زوجین ممکن اس���ت بهص���ورت متفاوتی از باورهای مذهبی همس ��ر خود بهره
ببرند؛ دینداری ش���وهران ،اثر بیش���تری بر دیدگاههای همسرشان در مورد روابط زناشویی و
تعامالت زناشوییش���ان دارد ،نس���بت به تأثیری که دینداری 4زنان بر ش���وهران دارد .تمرکز
ص���رف بر پیوند بین باورهای خود فرد و مؤلفههای زناش���ویی ،ب���دون در نظر گرفتن ارتباط
باوره���ای طرف مقابل ب���ا این مؤلفهها میتواند موجب ارزیابی کمت���ر در مورد اهمیت چنین
باورهایی در کیفیت رابطۀ زناش���ویی بش���ود.
در ای���ران ،دی���ن 5به عنوان نهادی بانف���وذ و مؤثر در عرصۀ زندگ���ی اجتماعی همواره مطرح
بوده اس���ت .دین میتواند به دالیل متعددی یکی از عناصری باش���د که س ��ازگاری زناشویی را
تبیین میکند ،از جمله:
اجتماعی نظمدهنده ،احساس سازگاری زناشویی را تنظیم و در
 .1دین بهعنوان یک نهاد
ِ
نتیجه ،نظم ایجادشده در روابط زوجین را ارائه میدهد.
 .2دین ،باعث ایجاد همبستگی و انسجام بین اعضای خانواده شده و هسته جداافتادگی
را در افراد تقلیل میدهد.
 .3فرد دیندار ،خداوند را حامی و مراقب خود دانسته و احساس رهاشدگی و پوچی نمیکند.
در نتیجه ،در مقابل مش���کالت زناش���ویی به خدا توکل کرده و هم���واره درصدد برقراری روابط
زناشویی بهتر میباشد.
همچنین دین از عوامل مهم و تأثیرگذار در س�ل�امت ذهن است ،دین چهره جهان هستی را
در نظ���ر فرد دین���دار تغییر میدهد .فرد دیندار خود را در حمای���ت همهجانبۀ خداوند میبیند و
1. Marsh, R.,
2. Dallos, R.
3. Karmalat
4. Religiosity
5. Religion
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در مقابل نامالیمات زندگی دچار ناامیدی و اضطراب نمیشود (خوشفر و دیگران.)1394 ،
گلین ،)1988( 1نش���ان داد کس���انی که برای مدت طوالنی با هم زندگی میکنند ،دین را به
عن���وان مهمترین عامل رضایتمن���دی در ازدواج تلقی میکنند .گراهام ،)2011( 2در پژوهش ��ی
به این نتیجه رس���ید که مذهب و ازدواج بهعنوان اش���کالی از حمایت اجتماعی هستند که به
صورت انفرادی بر س�ل�امتی اثر میگذارند و مذهب میتواند باعث افزایش س ��ازگاری زناشویی
گردد .س���یبولد 3و هی���ل ،)2001( 4دریافتند که باورهای مذهبی ،آیینه ��ا و تعهدات ،با نتایج
مثبت مانند بهبود کیفیت زندگی بهتر ،بهزیس���تی ،س�ل�امت جسمی و روانی ،رضایت زناشویی
و زندگی پایدار و عملکرد کارایی مثبت مرتبط هس���تند .ش���رکات )2004( 5نیز پس از بررسی به
این نتیجه رسید که اختالفات دینی در خانوادهها موجب بروز مشکالت برای زوجین میشود
ک���ه منجر ب���ه کاهش رضای���ت زناش���ویی و افزای���ش تعارضات زناش���ویی و طالق میش ��ود .در
پژوهشهای داخلی نیز حاتمی و همکاران ( )1388پژوهش���ی با عنوان« :بررس ��ی تأثیر میزان
دینداری و رضایت از زندگی زناش���ویی» را با هدف س���نجش میزان اثرات دینداری و رضایت از
زندگی در میان گروهی از پاسداران متأهل انجام دادند .تعداد  370نفر به عنوان نمونه نهایی
در نظر گرفته ش���دند و از ش���یوه طبقهای متناسب استفاده شد .یافتهها نشان داد که هرچه بر
می���زان دین���داری فرد افزوده ش���ود ،میزان رضای���ت از زندگی افزایش خواه ��د یافت .به عبارت
دیگر ،دینداری با رضایت زناشویی رابطهای مثبت و مستقیم دارد .به نظر اولسون و همکاران
س���ازگاری باورهای زوجین ،با قدرتمند بودن
( ،2001بهنقل از :اس���پیلکا 6و همکاران،)1390 ،
ِ
آنها در س���ایر زمینههای زندگی زناش���ویی ارتباط دارد .این زوجها میتوانند مذهب را با زندگی
زناشویی خود ارتباط دهند و بر این باور هستند که ایمان آنها پایهای برای عمق بخشیدن به
پیوندشان فراهم میآورد و کمک میکند تا باهم بهسوی رشد و تعالی گام بردارند .این زوجها
در حلوفصل اختالفات و مدیریت مسائل مالی موفقتر عمل میکنند و از رابطۀ جنسی بهتر،
پذیری بیش���تری بهرهمند هس���تند .زوجهایی ک���ه ازدواج خود را پیمانی
صمیمی���ت و انعطاف
ِ
مقدس میش���مارند ،نس���بت به کس���انی که برای پیوند خود معنای مذهبی قائل نیس ��تند ،از
1. Glenn, N,D.
2. Graham, P. J.
3. Seybold, K. S.,
4. Hill, P. C.
5. Sherkat, D. E.
6. Spilka B.
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ازدواج خود راضیتر و به یکدیگر وفادارتر هس���تند .ازدواج را امری آس���مانی ش ��مردن ،نیرویی
4
قوی در ایجاد خانواده س���عادتمند اس���ت .پری ،۲۰۰۶( 1بهنقل از :فینچام 2،المبرت 3و بیچ،
 )۲۰۱۰به بررس���ی زندگی خانوادگی ،عملکرد دینی و مذهبی در آس���یا پرداخت .نتایج پژوهش
نش���ان داد که بین اعتقادات مذهبی و رضایت زناش���ویی و رضای���ت از زندگی خانوادگی رابطه
وجود دارد .اکثر کسانی که از آموزشهای مذهبی بهرهمند بودند ،در بخش مدیریت خانواده
باالترین نمره را گرفتند ،همچنین باورهای مذهبی در تصمیمگیری اخالقی والدین مؤثر بوده
و در یک چشمانداز کلی تأثیر آن در همۀ جنبههای زندگی مؤثر است.
نحوۀ دینداری افراد عاملی مهم در روابط بینفردی و بهخصوص روابط زناشویی بهحساب
میآی���د .دین���داری قابلی���ت تبیی���ن و پیشبین���ی رفت���ار را دارد .ابعاد دین ��داری 5ش ��امل ابعاد
اعتقادی 6،مناس���کی 7،تجربی 8و پیامدی 9،غیر از تأثیر بر افکار و رفتار درونفردی ،بر روابط
میانفردی نیز تأثیر باالیی دارند .زوجین به دلیل تعامل باال در طول زندگی ،روابطشان بیشتر
تح���ت تأثی���ر این ابعاد ق���رار میگیرد .در جامعه و فرهنگ اس�ل�امی ایران ک ��ه جامعهای دیندار
محس���وب میش���ود ،ابعاد دینداری و رضایت زناش���ویی از اهمیت باالتری برخوردار میباشند.
ابعاد دینداری در یک نظام ُ
چندبعدی ارائهشده توسط گالک 10،شامل ابعاد ایدئولوژیک (باور
ِ
و اعتقاد) ،مناس���کی (عمل) ،عقلی (دانش) ،تجربی (احساس���ات) و پیامدی (آثار) میباشند
(آذربایجانی و موسوی اصل ،1385 ،ص.)98
در پژوهش���ی والر 11،الیس���ون 12و پاورز ،۲۰۰۹( 13بهنقل از :صاب���ی و همکاران )۲۰۱۴ ،نتیجه
گرفتند که زوجین ممکن اس���ت بهصورت متفاوتی از باورهای مذهبی همسر خود بهره ببرند؛
1. Pairy
2. Fincham, f.D.
3. lambert, n.M.
4. beach,s.R.H.
5. Dimensions of religiosity
6. Belief
7. Ritual
8. Experimental
9. Consequence
10. Glock
11. Waller
12. Ellison
13. Powers
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دینداری ش���وهران ،اثر بیشتری بر دیدگاههای همسرش���ان در مورد روابط زناشویی و تعامالت
زناشوییش���ان دارد ،نس���بت به تأثی���ری که دینداری زنان ب���ر ش���وهران دارد .متولیان ،نوری
و ش���روانی ( ،)1396بیان کردند که میزان دینداری در بین دختران بیش ��تر از پس ��ران اس ��ت.
همچنی���ن نتای���ج نش���ان میدهد که بین می���زان دینداری با می���زان رضای ��ت از زندگی ،رابطۀ
معن���اداری وج���ود دارد و بین ُبعد اعتقادی ،مناس���کی و ُبعد تجربی با می ��زان رضایت از زندگی
رابط���ۀ معناداری وجود دارد ،اما بین ُبعد پیامدی با می���زان رضایت از زندگی رابطۀ معناداری
وج���ود ندارد .دادلی 1و کاسینس���کی )۱۹۹۰( 2بیان کردهاند که فعالیته ��ای معنوی مثل دعا
ک���ردن ،میتوانند به زوجها کمک کنند تا به نیازهای دیگران بیش���تر فکر کنند ،با محبتتر و
بخشایندهتر باشند ،با احترام بیشتری با یکدیگر برخورد کنند و بیشتر به حل تعارض بپردازند.
دعا ،محاورهای با خدا میباشد و این مزیت را دارد و چیزی را فراهم میآورد که میتوان آن را
حمایت اجتماعی بهحس���اب آورد (باالترین شکل حمایت اجتماعی) .شواهد تجربی در تأیید
ای���ن تحلیل که دعا میتواند هویت زوجینی را از نو مطرح و یا تقویت کند وجود دارند؛ چرا که
ً
این ش���واهد مستلزم این اس���ت که دعا احتماال اهداف زوجینی را تغییر میدهد و بدینوسیله
پاس���خهای غیرس���ازندۀ آنان به تعارض را اصالح میکند ،بهخص���وص زوجها گزارش کردهاند
ک���ه دعا ک���ردن در زمان وقوع تعارض ،از ش���دت یافت���ن منفیگرایی ،اهان ��ت و خصومت آنان
جلوگیری میکند و جهتگیری به س���مت رابطه و طرف مقابلش را افزایش میدهد و فرد را به
احساس مسئولیت زوجینی برای مصالحه و حل مشکل ترغیب میکند.
در پژوهشه���ای داخلی ،خوشفر و همکاران ( )1394نتیج���ه گرفتند که رابطۀ معناداری
بی���ن ُبعد اعتقادی و س���ازگاری زناش���ویی وجود دارد .این همبس���تگی مثبت بوده ،در س ��طح
 0/12و با س���طح اطمینان  %95معنادار اس���ت .به این معنا که با افزایش جنبههای اعتقادی،
ً
س���ازگاری زناشویی افزوده میشود .باورهای مذهبی فرد معموال با باورهای مذهبی همسرش
میزان همپوش���ی باورهای مذهبی ،با باورهای همس���رش پیوند دارد و با هم میتوانند
و نیز با
ِ
ُ
�کی دینداری و
کیفی���ت زندگ���ی زناشوییش���ان را پیشبینی کنن���د .همچنین بی���ن بعد مناس � ِ
س���ازگاری زناش���ویی رابطۀ معناداری وجود دارد .این همبس���تگی مثبت و در س ��طح  0/13و با
�کی دینداری
س���طح اطمینان  %95معنادار اس���ت .به این معنا که با افزایش جنبههای مناس � ِ
1. Dadley, M.
2. Kosinski,F.
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و انجام واجبات و پرهیز از محرمات ،بر س���ازگاری زناش���ویی افزوده میشود .بین ُبعد عاطفی
دینداری و سازگاری زناشویی رابطۀ معناداری وجود ندارد .بدینمعنا که با افزایش جنبههای
تجربی بر سازگاری زناشویی افزوده نمیشود .بین ُبعد پیامدی دینداری و سازگاری زناشویی
رابط���ۀ معن���اداری وجود دارد و همبس���تگی بین آنها در س���طح  0/17و با س ��طح اطمینان %99
مثبت بود .این ُبعد ،باالترین شدت رابطه را با سازگاری زناشویی دارد.
دینی
دینی انسانها به دو دستۀ جهتگیری ِ
در تقسیمبندی دیگر ،چگونگی و جهتگیری ِ
درونی و بیرونی تقسیم میشود .جهتگیری دینی درونی ،یک دینداری فراگیر و دارای اصول
دینی بیرونی ،امری خارجی و ابزاری
سازمانیافته و درونی شده است ،درحالیکه جهتگیری ِ
است که برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار میگیرد .منظور
آلپ���ورت از جهتگی���ری درونی عبارت اس���ت از :یک تعهد انگیزش���ی فراگیر ک ��ه غایت و هدف
اس���ت ،نه وس���یلهای برای دس���تیابی به اهداف فردی .بهعبارت دیگ ��ر ،جهتگیری دینی را
میت���وان معادل دینورزی یا دین���داری گرفت (آذربایجانی .)1382 ،درون ��ی یا بیرونی بودن
جهتگی���ری دینی( 1جهتگیری مذهبی) افراد از موارد قابل بحث در میان زوجین میباش ��د.
دینی درونی 2،دینداری فرا گیر ،دارای اصول س���ازمانیافته و درونی ش ��ده اس ��ت،
جهتگیری ِ
درحالیکه جهتگیری دینی بیرونی 3،امری خارجی و ابزاری اس���ت که برای ارضای نیازهای
فردی از قبیل مقام و امنیت مورد اس���تفاده قرار میگیرد .منظور آلپورت 4از جهتگیری درونی
انگیزش���ی فرا گیر که غای���ت و هدف اس���ت و نه وس ��یلهای برای
تعه���د
عب���ارت اس���ت از :ی���ک
ِ
ِ
دستیابی به اهداف فردی .بهعبارتدیگر ،جهتگیری دینی را میتوان معادل دینورزی یا
دینداری گرفت (آذربایجانی .)1382 ،تحقیقات (کرنباخ ،ش���یفیلد ،کویینک ،کوال ،ماتون،
مالر ،پدلتون و هانس برگر ،بهنقل از :جمالی )1381 ،نش���ان داده اس���ت که مذهب دارای یک
ارتباط مثبت با احساس سازگاری و رضایت زناشویی است و افراد با جهتگیری دینی درونی،
ب���ه دی���ن و دینداری به عن���وان یک عامل اصلی برای احس���اس معنا در زندگی رس ��یدهاند .در
جامعه ایران به علت غلبۀ مذهب و دیندار بودن افراد ،درونی و بیرونی بودن دینداری بیشتر
قابلمشاهده و بررسی است .ازاینرو ،تأثیر بیشتری نیز در نحوه تعامالت افراد دارد.
1. Religious Orientation
2. Internal religious orientation
3. Interpersonal religious orientation
4. Allport
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تحقیق���ات دادل���ی و کاسینس���کی ( ،)۱۹۹۰یکی دیگ���ر از ابعاد رابطۀ مذهب ��ی و رضامندی را
روشن ساخت .ایشان مبنای نظری تحقیق خود را این فرض قرار داده بودند که دینداری به
سبک درونی ،پایهای است که بر آن روابط زناشویی خوب بنا میشود و نتیجهای که گرفتند،
این فرض را مورد تأیید قرار داد .از میان  ۱۸۹نفری که سؤاالت بازپاسخ این دو محقق را جواب
دادند %86 ،بیان کردند که دین ،اثر مثبتی بر زندگی زناش���ویی آنان داش ��ته است %9 .دین را
باعث اختالف زناش���ویی و  %3آن را بیاثر دانس���تند .موضوعات عمدهای که در این پاس� �خها
بیان شده بود ،این بود که دین آنها باعث شده بود که تسامح (تحمل) بیشتری داشته باشند
و زندگ���ی زناش���ویی آنان را تقویت ک���رده و به آنها کمک کرده بود تا در م ��ورد نیازهای دیگران
فکر کنند ،دیگران را بیش���تر دوس���ت داش���ته باشند ،بخش���ایندهتر باش ��ند ،با یکدیگر با احترام
رفتار کنند و تعارضات را حل کنند .دادلی و کاسینس���کی معتقدند :این پاس� �خها مبنای نظری
تحقی���ق آنها را (دین���داری درونی) تقویت میکن���د؛ چون اینها همان ویژگیهایی هس ��تند که
دینی درونی دارا هستند .پس جهتگیری دینی درونی نقش مهمی در
افراد دارای جهت ِ
گیری ِ
رضامندی زناش���ویی ایفا میکند .مکفارلن ،۱۹۸۷( 1بهنقل از :دادلی و کاس ��ینکی )1990 ،در
تبیین این مسئله مطرح میکند ،شخصی که دین او درونیتر و رسش یافتهتر است ،میتواند
فراتر از نیازهای خودش را ببیند و از نیازهای شریک زندگیاش نیز آ گاه شود .رابطۀ زناشویی،
یک شرا کت در تجارب زندگی است .نتایج مطالعات دادلی و کاسینکی ( )1990درباره مذهب
و رضایت زناش���ویی نشان داد که همبس���تگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص
مذهبی ،انگیزه درونی مذهبی و تجربه مذهبی (احساس نزدیکی به خدا) وجود دارد.
خداپناهی و خاکسار بلداجی ( ،)1384در پژوهشی تحت عنوان «رابطۀ جهتگیری مذهبی و
سازگاری روانشناختی در دانشجویان» ،نتیجه گرفتند که افراد با جهتگیری مذهبی درونی ،از
نظر سازگاری کلی ،اجتماعی ،هیجانی و تندرستی ،در مقایسه با افراد دارای جهتگیری مذهبی
�ازی
بیرون���ی ،وضعیت مناس���بتری دارن���د .آنچه عالوه بر پایبندی به دین مهم اس ��ت ،همس � ِ
مذهبی زوجین با یکدیگر اس ��ت ،به نظر اولسون و همکاران ( ،2001بهنقل از :اسپیلکا
باورهای
ِ
سازگاری باورهای زوجین ،با قدرتمند بودن آنها در سایر زمینههای زندگی
و همکاران،)1390 ،
ِ
زناش���ویی ارتباط دارد .این زوجها میتوانند مذهب را با زندگی زناش ��ویی خود ارتباط دهند و بر
این باور هستند که ایمان آنها پایهای برای عمق بخشیدن به پیوندشان فراهم میآورد و کمک
1. McFarlene
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میکند تا با هم بهسوی رشد و تعالی گام بردارند .این زوجها در حلوفصل اختالفات و مدیریت
پذیری بیشتری
مسائل مالی موفقتر عمل میکنند و از رابطۀ جنسی بهتر ،صمیمیت و انعطاف
ِ
بهرهمند هس���تند .زوجهایی که ازدواج خود را پیمانی مقدس میش���مارند ،نس ��بت به کس ��انی
یت ��ر و به یکدیگر وفادارتر
ک���ه برای پیوند خود معنای مذهبی قائل نیس ��تند ،از ازدواج خود راض 
هستند .ازدواج را امری آسمانی شمردن ،نیرویی قوی در ایجاد خانواده سعادتمند است.
پژوه���ش دان���ش ( ،)1383نش���ان داد که جهتگیری مذهبی با س���ازگاری زناش ��ویی رابطۀ
مذهبی بیرونی با
مذهبی درونی بیش���تر از جهتگیری
مثبت دارد و در این رابطه ،جهتگیری
ِ
ِ
س���ازگاری زناشویی رابطه دارد .اغلب پژوهشگران بر این باورند که وجود عقاید مذهبی ،تأثیر
بسزایی در استحکام خانواده دارند .ایمان به خدا موجب میشود که نگرش فرد بهکل جهان
هس���تی هدفدار باش���د .عدم ایمان به خدا موجب میشود که فرد انس ��جام و آرامش نداشته
باش���د و همین امر موجب ضعف و منش���أ اختالفهای بس���یاری در زندگی خانوادگی میش ��ود.
پژوهشهای انجامش���ده در این زمینه نش���ان دادهاند که پایبن���دی به مذهب ،عامل مهمی
در پایداری ازدواج و رضایت زناش���ویی است (منجزی ،شفیعآبادی و سودانی .)1391 ،نتیجه
تحقیق جانبزرگی ( )۱۳۸۶در بین دانشجویان تمامی دانشگاههای دولتی شهر تهران نشان
داد ک���ه هرچه جهتگیری دینی بیرونیتر ش���ود ،احس���اس خس���تگی ،نش ��انههای بیماری در
بدن و میزان بیخوابی فرد بیش���تر میش���ود .ش���واهدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اش ��تغال
به فعالیتهای معنوی میتواند آثار مثبتی بر برخی مؤلفههای س�ل�امتی و رابطه داشته باشد.
ً
مث�ل�ا مطالع���ات کلینیکی فینچام ،المبرت و بیچ ( )۲۰۱۰مربوط ب���ه اثر معنویت و فعالیتهای
مذهبی بر سالمتی در غرب انجام گرفت و به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای مذهبی برای
فشارخون کارکرده ایمنی افسردگی و کاهش مرگومیر تأثیر سودمندی دارند.
حاتمی و همکاران ( ،)1388نتیجه گرفتند هرچه بر میزان دینداری فرد افزوده شود ،میزان
رضایت از زندگی افزایش خواهد یافت .بهعبارتدیگر ،دینداری با رضایت زناشویی رابطهای
مثب���ت و مس���تقیم دارد .نظ���ری ( )1388نیز اذعان ک���رد ،پایبند نبودن به مس ��ائل مذهبی و
عدم دینداری ممکن است در رفتار همسران ،بیتعهدی ایجاد کند و اینگونه ،باعث کاهش
رضایت زناش���ویی ش���ود .احمدی ( ،)1384در پژوهش���ی به این نتیجه رس ��ید که همبستگی
مثبت و معناداری بین تقیدات مذهبی و س���ازگاری زناشویی همسران وجود دارد؛ به این معنا
که با افزایش تقیدات دینی در بین آنان ،میزان سازگاری زناشویی نیز افزایش مییابد.
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نتایج حاصل از پژوهش صدیقی ،محبی و شا هس ��یاه ( )1393نشان داد که همبستگی مثبتی
بی���ن جهتگی���ری مذهبی و س���ازگاری و رضای���ت زناش���ویی « »p>0/01و « »r=0/45وج ��ود دارد؛
بدینمعن���ا ک���ه جهتگیری مذهبی میتواند س���ازگاری زناش���ویی را پیشبینی کن ��د و یافتهها با
سطح معناداری « »p=0/05تأیید گردیدند .همچنین جهتگیری دینی با ابعاد رضایت زناشویی
« »p>0/01و « ،»r=0/45همبستگی دو نفری « »p>0/01و « ،»r=0/41توافق دو نفری « »p>0/01و
« »r=0/49و ابراز محبت « »p>0/01و « »r=0/317رابطۀ مستقیم و معنادار داشته است.
ً
هالف���ورد )1384( 1بیان کرده اس���ت ک���ه تقریبا همۀ زوجها رابطۀ زناش ��ویی خود را با میزان
ن وجود ،فقط تع ��دادی از این زوجها
ب���االی رضای���ت و تعهد در رابطه ش���روع میکنند .اما با ای 
برای مدتزمان طوالنی رضایت در رابطۀ زناشویی را نگه میدارند .نارضایتی زوجها از زندگی
مش���ترک منجر به آش���فتگی در خانواده میش���ود و تأثیرات س���وء آن بر افراد ،خانواده و جامعه
قابلان���کار نیس���ت .تحقیقات نش���ان دادهاند ک���ه افراد متأهل ش���ادتر از افراد مجرد هس ��تند،
ای���ن موضوع میتواند درس���ت باش���د ت���ا زمانی که ازدواج س���الم باش���د .بودن در ی ��ک ازدواج
رضایتبخش ،همواره با سالمت جسمی بهتر و رضایت کلی از زندگی در ارتباط بوده است.
به دلیل اهمیت رضایت از زندگی مشترک و نقش خطیر آن در بهزیستی عمومی و رضایت از
زندگی و تأثیر آن در سالمت فردی و اجتماعی ،الزم است که عوامل و همبستههای رضامندی
زناش���ویی ب���رای یک زندگی س���المتر ،ش���ادتر و پربارتر ،هرچه بیش���تر و دقیقتر م ��ورد پژوهش
ق���رار گیرند .هرچند ک���ه رابطۀ ابعاد دینداری و جهتگیری دینی با رضایت زناش ��ویی بارها به
صورت جدا گانه مورد س���نجش قرار گرفته است (صدیقی ،محبی و شاهسیاه1393 ،؛ دادلی و
کاسینس���کی۱۹۹۰ ،؛ خوشفر و دیگران 1394 ،و ،)...اما تاکنون بهصورت تعاملی با یکدیگر
مورد پژوهش قرار نگرفتهاند.
محقق به دنبال کش���ف این مس���ئله بوده اس���ت که کدام ُبعد دینداری و کدام جهتگیری
ً
دین���ی برای افزایش رضامندی زناش���ویی بهص���ورت کلی ،خصوصا به تفکیک جنس ��یت و در
م���ورد م���ردان و زنان باید تقویت ش���وند؟ به دلی���ل تأثیرگذار بودن جامعۀ فرهنگیان در رش ��د و
تعلیم آیندهس���ازان کش���ور و زوجین آتی جامعه ،نمونه این تحقی���ق از جامعه معلمان انتخاب
ش���ده اس���ت .با توجه به مطالبی که گفته ش���د هدف ای���ن پژوهش ،آزم ��ون فرضیههای ذیل
میباشد .1 :بین ابعاد دینداری و جهتگیری دینی با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و ابعاد
1. Holford, K.
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دینداری و جهتگیری دینی میتوانند رضایت زناشویی را پیشبینیکنند؛  .2همبستگی بین
ابعاد دینداری و جهتگیری دینی با رضایت زناشویی در مردان و زنان متفاوت است؛  .3فقط
میان ابعاد دینداری با جهتگیری دینی درونی رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی 1،به لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی 2و از نوع همبستگی
دبیران (دورۀ متوسطه اول و دوم)
اس���ت .جامعۀ آماری متش���کل از کلیه معلمان (دورۀ ابتدایی) و
ِ
ش و پرورش شهر قم ،دارای
متأهل ش���هر قم بود که در سال  1397مشغول به فعالیت بودند .آموز 
ِ
چهار ناحیه است که تعداد معلمان متأهل آنها  3011( 6996مرد و  3985زن) نفر میباشند .روش
ش و پرورش ش ��هر قم دارای چهار ناحیه میباش���د ،اما
نمونهگیری طبقهای _ نس���بی 3اس���ت .آموز 
مس���ئول پژوهش ناحیه چهار ،حاضر به همکاری نش ��د .بنابراین ،برای هر یک از سه ناحیه ،یک
طبقه قرار داده ش���د که میزان نمونۀ هر طبقه نس���بت به میزان حضور آن طبقه در جامعه متناسب
است،همچنیندر هرطبقهنسبتبینمردوزننیزسنجیدهشدتانمونهبیشترمعرفجامعهباشد.
فراوانیجامعۀپژوهش 5486نفرمیباشد کهبراساسجدول کوهن 4برای 6000نفر،حجمنمونۀ
پژوهش 361نمونهبرآوردشدهاست کهبااحتسابنمونهگیریبیشتر 377،نمونهانتخابشدند.
ابزار پژوهش
الف .پرس� �شنامه ابعاد دینداری گالک و اس ��تارک :این پرس� �شنامه توسط گالک و استارک
برای س���نجیدن نگرشها و باورهای دینی و دینداری س ��اخته شده اس ��ت .این پرسشنامه در
کشورهای مختلف اروپا ،آمریکا ،آفریقا و آسیا استاندارد شده و بر روی پیروان ادیان مسیحیت،
یهودیت و اس�ل�ام اجرا گردیده و با دین اس�ل�ام هم انطباق یافته است (سراجزاده .)1374 ،این
پرس���شنامه دارای  ۲۶گویه میباش���د که در چهار ُبعد ،اعتقادی با هفت گویه ،عاطفی با شش
گویه ،پیامدی با ش���ش گویه و مناس���کی با ش���ش گویه جهت س���نجش میزان دین ��داری بهکار
میرود .مقیاس اندازهگیری مورد استفاده در این سنجش ،لیکرت 5است که هر گویه پنج درجه
1. Practical
2. Descriptive
3. Cohen J.
4. Class-relative
5. Likert
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ً
ً
ارزشی «کامال موافق ،موافق ،بینابین ،مخالف و کامال مخالف» را در بر میگیرد .در آخرین اجرای
این آزمون بر روی دانش���جویان ،آلفای کلی پرسشنامه  0/83بوده است .این آزمون همچنین
به دلیل اس���تاندارد بودن ،دارای پایایی باالیی اس ��ت .مقدار آلفا ب ��رای متغیرهای ُبعد اعتقادی
ُ ،0/81بعد عاطفی ُ ،0/75بعد پیامدی  0/72و ُبعد مناسکی  0/83میباشد (سراجزاده.)۱۳۷۴ ،
ب .پرس� �شنامه جهتگیری دینی آلپورت :این پرس���شنامه ش���امل  ۲۱گویه است و سؤاالت
ً
آزمون بر اساس یک مقیاس چهار درجهای لیکرت از  ۱تا  ۴نمرهگذاری میشوند (=1کامال مخالفم،
ً
ً
ً
=2تقریبا مخالفم=3 ،تقریبا موافقم=4 ،کامال موافقم) .این آزمون در سال  ۱۳۷۷در ایران ترجمه
همسانی
و هنجاریابی شده که اعتبار و پایایی آن توسط جانبزرگی ( )1378بهدستآمده است.
ِ
درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  0/71و پایایی باز آزمایی آن  0/74میباشد.
ج .فرم کوتاه پرس� �شنامه رضایت زناش ��ویی انریچ :فرم  47س���ؤالی آن توس ��ط اولس ��ون
( )1998تهی���ه ش���د و دارای  12مقی���اس اس���ت ک���ه عبارتان���د از :پاس ��خ ق ��راردادی ،رضایت
زناش���ویی ،مس���ائل ش���خصیتی ،ارتباط زناش���ویی ،حلتع���ارض ،نظارت مال ��ی ،فعالیتهای
مربوط به اوقات فراغت ،روابط جنس���ی ،ازدواج و فرزندان ،بس���تگان و دوس ��تان ،نقشهای
مس���اواتطلبی و جهتگیری عقیدتی .نمرۀ رضایت کلی از روابط زناش ��ویی این پرس� �شنامه
ً
ً
دارای لیک���رت پنجدرجهای اس���ت (کامال موافق���م نمرۀ  5و کامال مخالفم نمرۀ  .)1میرخش ��تی
( ،)1375در پژوهش���ی ب���ا عن���وان «بررس���ی میان رضایت از زندگی زناش ��ویی و س�ل�امت روان»
ضریب آلفای کرونباخ که نش���اندهندۀ اعتبار و ثبات و همس���انی درونی آزمون است را بر روی
 60نفر از افراد نمونه انجام داده است که ضریب آلفای کرونباخ  0/92بهدستآمده است.
یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیلهای این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .در سطح
توصیفی در جدول  1از ش���اخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی ،میانگین ،تحلیل
واریانس و انحراف معیار اس���تفادهش ��ده است و در سطح استنباطی با توجه به اینکه هدف اصلی
تحقیق ،بررس���ی رابطۀ بین متغیرها میباش���د ،از آزمون همبستگی پیرسون 1،رگرسیون چندگانه
همزمان2و آزمون  Zفیشر 3برای تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیهها استفادهشده است.
1.Pearson
255. Multiple simultaneous regressions
356. Fisher’s Z test
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جدول  .1دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف
استاندارد

واریانس
835/538

متغیر

فراوانی

حداقل

حداكثر

رضایت زناشویی

377

70

233

173/49

ابعاد دینداری

377

20

104

81/90

0/533

جهتگیری دینی
بیرونی

377

16

39

27/12

0/243

4/710

جهتگیری دینی درونی

377

4

28

21/41

0/176

3/417

شاخص
آماری

خطای
استاندارد
1/489

28/906
10/344

106/990
22/182
11/674

در ج���دول  ،2ماتری���س همبس���تگی می���ان نم���رۀ کل رضایت زناش���ویی ،جهتگی ��ری دینی
بیرون���ی ،جهتگیری دینی درونی ،نمرۀ کل ابعاد دینداریُ ،بع���د اعتقادیُ ،بعد عاطفیُ ،بعد
پیامدی و ُبعد مناسکی ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی بین تمامی متغیرها
متغیر

1

 .1رضایت
زناشویی

1

 .2جهتگیری
دینی بیرونی

-0/078

1

** 0/160

-0/095

1

0/087

-0/021

** 0/355

1

* 0/103

0/075

** 0/363

** 0/440

1

0/016

**-0/258

** 0/354

** 0/457

** 0/237

1

** 0/162

0/024

** 0/361

** 0/342

** 0/215

** 0/324

1

* 0/121

-0/092

** 0/503

** 0/764

** 0/622

** 0/775

** 0/659

 .3جهتگیری
دینی درونی
ُ .4بعد
اعتقادی
ُ .5بعد عاطفی
ُ .6بعد
پیامدی
ُ .7بعد
مناسكی
 .8ابعاد
دینداری

2

3

5

4

*P <0/01**, P <0/05

6

7

8

1

174

 /سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،9بهار و تابستان 1397

همانگون���هک���ه در جدول  2مش���اهده میش���ود ،رابط���ۀ می���ان جهتگیری دین ��ی بیرونی و
رضای���ت زناش���ویی ( r =-0/087و  )p>0/091معن���ادار نیس���ت ،ام���ا می ��ان جهتگی ��ری دینی
درون���ی و رضای���ت زناش���ویی ( r=0/160و  )p>0/01رابط���ۀ مثب���ت و معن� �اداری برق ��رار اس ��ت.
همبس���تگی مثب���ت معناداری می���ان نمرۀ کل ابع���اد دین���داری و رضایت زناش ��ویی (r=0/121
و  )p>0/05برق���رار اس���ت .می���ان ُبع���د اعتقادی دین���داری و رضای���ت زناش ��ویی ( = r 0/087و
 )p>0/091رابط���ۀ معن���اداری وج���ود ندارد .می���ان ُبعد عاطف���ی دینداری و رضایت زناش ��ویی
( r=0/103و  )p>0/05رابط���ۀ مثب���ت و معن���اداری وج���ود دارد .می���ان ُبعد پیام ��دی دینداری
و رضای���ت زناش���ویی ( r=0/016و  )p>0/762رابط���ۀ معن���اداری وج ��ود ن ��دارد .می ��ان ُبع ��د
مناس���کی دین���داری و رضای���ت زناش���ویی ( r=0/162و  )p>0/01رابط ��ۀ مثب ��ت و معن���اداری
وج���ود دارد .همبس���تگی می���ان ابع���اد دین���داری و جهتگی���ری دین���ی بیرون ��ی ( r=-0/092و
 )p>0/075معنادار نیس���ت ،اما همبس���تگی میان ابع���اد دینداری و جهتگی ��ری دینی درونی
( =0r/503و  )p>0/01مثبت و معنادار میباشد.
همبس���تگی می���ان ابعاد دین���داری و جهتگی���ری دین���ی بیرون���ی ( r=-0/092و )p>0/075
معنادار نیس���ت ،اما همبس���تگی میان ابعاد دینداری و جهتگیری دین ��ی درونی ( r=0/503و
 )p>0/01مثبت و معنادار میباشد.
جدول  .3همبستگی بین ابعاد دینداری و رضایت زناشویی در زنان و مردان
جنسیت

متغیر

مرد

رضایت زناشویی

زن

رضایت زناشویی

ابعاد دینداری
ضریب همبستگی

** 0/236

معناداری

0/002

ضریب همبستگی

0/041

معناداری

0/556

*P <0/01**, P <0/05
ب���ر اس���اس نتایج جدول  ،3همبس���تگی بی���ن ابعاد دین���داری و رضایت زناش ��ویی در مردان
( r=0/236و  )p>0/01مثبت و معنادار ،اما در زنان ( r=0/041و  )p>0/556معنادار نمیباشد.
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بر اساس آزمون  Zفیشر برای مقایسه دو گروه مستقل ،نمرۀ  Zبرابر با  1/91میباشد و چون
 Zبهدستآمده از  Zآلفا دوم در سطح خطای  0/05که برابر با  1/96است ،کوچکتر میباشد،
پس تفاوت معناداری بین گروه زنان و مردان نیست.
جدول  .4همبستگی بین جهتگیری دینی و رضایت زناشویی در زنان و مردان
جنسیت

متغیر

مرد

رضایت
زناشویی

زن

رضایت
زناشویی

جهتگیری دینی بیرونی

جهتگیری دینی درونی

ضریب همبستگی

-0/060

** 0/259

معناداری

0/439

0/001

ضریب همبستگی

*-0/151

0/107

معناداری

0/029

0/121

*P <0/01**, P <0/05
ب���ر اس���اس نتای���ج ج���دول  ،4همبس���تگی بی���ن جهتگی���ری دین ��ی بیرو ن ��ی و رضا ی ��ت
زناش���ویی در م���ردان ( r=-0/060و  )p>0/439معن���ادار نیس���ت ،ام ��ا در زن ��ان نی ��ز
( r=-0/151و  )p>0/05منف���ی و معن���ادار میباش���د .همبس���تگی بی ��ن جهتگی ��ری دینی
درونی و رضایت زناش���ویی در م���ردان ( r=0/259و  )p>0/01مثبت و معنادار اما در زنان
( r=0/107و  )p>0/121معنادار نمیباش���د.
بر اس���اس آزمون  Zفیشر برای مقایسه دو گروه مس���تقل ،نمرۀ  Zجهتگیری دینی بیرونی
برابر با  0/88میباش���د و چون  Zبهدس���ت آمده از  Zآلفا دوم در س���طح خطای  0/05که برابر
ب���ا  1/96اس���ت ،کوچکتر میباش���د ،پس تفاوت معنتدار نیس���ت ،لذا تفاوت ��ی بین ضریب
همبس���تگی جهتگیری دینی بیرونی و رضایت زناش���ویی بین گروه مردان و زنان نیس ��ت.
بر اس���اس آزمون  Zفیش���ر برای مقایس���ه دو گروه مس���تقل ،نمره  Zجهتگیری دینی درونی
برابر با  1/51میباش���د و چون  Zبهدس���تآمده از  Zآلفا دوم در س���طح خطای  0/05که برابر با
 1/96است ،کوچکتر میباشد ،پس تفاوت معنادار نیست ،لذا تفاوتی بین ضریب همبستگی
جهتگیری دینی درونی و رضایت زناشویی بین گروه مردان و زنان نیست.
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جدول  .5رگرسیون چندگانه همزمان
مدل

R

 Rجذر

تعدیل شده  Rجذر

خطای استاندارد ارزیابی

1

a0/181

0/033

0/025

28/543

متغیرهای پیشبین :ابعاد دینداری ،جهتگیری درونی ،جهتگیری بیرونی
مدل

ضریبهای غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

ثابت

150/619

15/799

ضریبهای استاندارد
بتا

t

معناداری

9/534

0/000

جهتگیری دینی
بیرونی

-0/433

0/314

-0/071

-1/377

0/169

جهتگیری دینی
درونی

1/086

0/499

0/128

2/174

0/030

ابعاد دینداری

0/139

0/165

0/050

0/842

0/400

در جدول  5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان ،متغیرهایپیشبین که عبارتاند از:
ابعاد دینداری و جهتگیری دینی ،روی همرفته میتوانند  %0/025متغیر مالک را که عبارت
اس���ت از :رضایت زناش���ویی ،بهصورت ضعیفی پیشبینی کنند ،دادهها بیانگر این اس���ت که
جهتگیری دینی درونی با بتای  ،0/128نسبت به ابعاد دینداری و جهتگیری دینی بیرونی
قدرت بیشتری برای پیشبینی رضایت زناشویی دارد.
بحث و نتیجهگیری
ه���دف این پژوهش ،بررس���ی ارتباط و قدرت پیشبینی ابعاد دین���داری و جهتگیری دینی
ب���رای رضایت زناش���ویی بود .بر اس���اس یافتههای جدول  2و  5فرضی ��ۀ اول پژوهش مبنی بر
رابطۀ ابعاد دینداری و جهتگیری دینی با رضایت زناش���ویی تأیید میگردد .همچنین ،توان
پیشبینی رضایت زناشویی از راه ابعاد دینداری و جهتگیری دینی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این پژوهش نش���ان داد که میان ُبعد عاطفی و مناس���کی دینداری با رضایت زناش ��ویی ارتباط
معن���اداری وجود دارد ،اما ارتباط معن���اداری میان ُبعد اعتقادی و پیامدی دینداری با رضایت
زناش���ویی یافت نش���د .همچنین ،این پژوهش نش���ان داد که رابطۀ می ��ان جهتگیری دینی
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بیرونی و رضایت زناش���ویی معنادار نیس���ت ،برخ�ل�اف جهتگیری دینی درون ��ی که با رضایت
زناشویی رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
در ای���ن پژوهش می���ان ُبعد اعتقادی ب���ا رضایت زناش���ویی رابطۀ معناداری بهدس ��ت نیامد،
برخالف تحقیق لیچر و کارمالت ( ،۲۰۰۹بهنقل از :صابی و همکاران )۲۰۱۴ ،که در زمینۀ رابطۀ
ً
ُبعد اعتقادی با زندگی زناش���ویی نش ��ان دادند باورهای مذهبی فرد معم ��وال با باورهای مذهبی
میزان همپوش���ی باورهای مذهبی ،با باورهای همسرش پیوند دارند و با هم
همس���رش و نیز با ِ
میتوانند کیفیت زندگی زناشوییشان را پیشبینی کنند و برخی تحقیقات داخلی مانند خوشفر
و همکاران ( )1394که اش���اره کردند ،رابطۀ معناداری بین ُبعد اعتقادی و س ��ازگاری زناش���ویی
وج���ود دارد .اما برخالف تحقیق خوشفر و همکاران ( )1394که نش���ان دادند بین ُبعد عاطفی
دینداری و س���ازگاری زناش���ویی رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ بدینمعنا که با افزایش جنبههای
یش ��ود .در این پژوهش ،میان ُبعد عاطفی با
تجربی دینداری بر س���ازگاری زناش���ویی افزوده نم 
ُ
رضایت زناش���ویی رابط���ۀ مثبت و معنادار بهدس���ت آمد .در این پژوهش ،می ��ان بعد پیامدی با
رضایت زناش���ویی ،رابطۀ معناداری بهدس���ت نیامد ،برخالف برخی تحقیق ��ات دیگر که ارتباط
معناداری را گزارش کردهاند ،مانند تحقیق خوشفر و همکاران ( )1394که گزارش کردند ،بین
ُبعد پیامدی دینداری و س���ازگاری زناشویی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و نتیجه گرفتند
که این ُبعد ،باالترین ش���دت رابطه را با س ��ازگاری زناش ��ویی دارد .میان ُبعد مناسکی دینداری با
رضایت زناش���ویی رابطۀ مثبت و معنادار بهدس���ت آمد که با تحقیقات دیگر نیز همسو میباشد.
�کی دینداری
پژوه���ش خوشفر و هم���کاران ( )1394نش ��ان داد که با افزایش جنبههای مناس � ِ
یش ��ود .همچنین ،باتلر و
و انجام واجبات و پرهیز از محرمات ،بر س ��ازگاری زناش ��ویی افزوده م 
همکاران ( )2002نشان دادند که عبادت و نیایش ،موجب همدلی ،درک ،تعهد ،انعطافپذیری
در روابط ،احساس مسئولیتپذیری و استفاده از فن خودمداخلهای برای حلتعارض میشود.
دادل���ی و کاسینس���کی ( )1990بی���ان کردهاند که فعالیت معن���وی مثل دعا ک ��ردن ،میتواند به
زوجها کمک کند که به نیازهای دیگران بیش���تر فکر کنند ،با محبتتر و بخشایندهتر باشند ،با
احترام بیشتری با یکدیگر برخورد کنند و بیشتر به حلتعارض بپردازند .نتایج مطالعات دادلی و
کاسینس���کی ( ،۲۰۰۶بهنقل از :فینچام ،المبرت و بیچ )۲۰۱۰ ،درباره مذهب و رضایت زناشویی
نشان داد که همبستگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص مذهبی ،انگیزه درونی
مذهبی و تجربه مذهبی (احساس نزدیکی به خدا) وجود دارد.
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نتایج این پژوهش با تحقیقات دیگر در زمینۀ رابطۀ معنادار میان جهتگیری دینی درونی
ب���ا رضایت زناش���ویی نیز همس���و بوده که میتوان ب���ه تحقیقات دادلی و کاسینس ��کی ()۱۹۹۰
اش���اره کرد که «دینداری به س���بک درونی ،پایهای اس���ت که بر آن روابط زناش ��ویی خوب بنا
میش���ود» .در تحقیق���ات داخل���ی نتیج���ه تحقی���ق جانبزرگ���ی ( )۱۳۸۶در بین دانش ��جویان
تمامی دانش���گاههای دولتی شهر تهران نشان داد که هرچه جهتگیری دینی بیرونیتر شود،
احساس خستگی ،نش���انههای بیماری در بدن و میزان بیخوابی فرد بیشتر میشود .حاتمی
و هم���کاران ( )1388نتیجه گرفتند هرچه بر میزان دینداری فرد افزوده ش ��ود ،میزان رضایت
از زندگ���ی افزای���ش خواهد یافت .بهعب���ارتدیگر ،دینداری با رضایت زناش ��ویی نیز رابطهای
مثب���ت و مس���تقیم دارد .نظ���ری ( )1383نیز اذعان ک���رد ،پایبند نبودن به مس ��ائل مذهبی و
عدم دینداری ممکن است در رفتار همسران ،بیتعهدی ایجاد کند و اینگونه ،باعث کاهش
رضایت زناشویی شود.
در تبیی���ن این یافتهها میتوان گفت :همانطور که گلین ( )1988عنوان کرد ،کس ��انی که
ب���رای مدت طوالنی با ه���م زندگی میکنند ،دین را بهعنوان مهمتری���ن عامل رضایتمندی در
ازدواج تلق���ی میکنن���د .پس دینداری رابطۀ مس���تقیمی با رضایت زناش ��ویی دارد و همانطور
ک���ه ماهونی ( )2005اش���اره کرد ،تعداد برخوردها و خش���ونت فیزیکی ،ب ��ا فعالیتها در ارتباط
هستند ،باتلر و وامپلر ( )1999نشان دادند که عبادت و نیایش ،موجب همدلی ،درک ،تعهد،
انعطافپذیری در روابط ،احس���اس مس���ئولیتپذیری و اس���تفاده از ف ��ن خودمداخلهای برای
حلتع���ارض میش���ود ،کاسینس���کی ( )۱۹۹۰بیان کردهان���د که فعالیتهای معن ��وی مثل دعا
ک���ردن ،میتوانند به زوجها کمک کنند تا به نیازهای دیگران بیش���تر فکر کنند ،با محبتتر و
بخشایندهتر باشند ،با احترام بیشتری با یکدیگر برخورد کنند و بیشتر به حلتعارض بپردازند
که این موارد با ُبعد مناس���کی دینداری همپوش���انی دارند .از سوی دیگر ،در تبیین نتیجه این
پژوه���ش که س���هم ضعیفی را برای دین���داری ،برای پیشبینی رضایت زناش ��ویی نش ��ان داد
ً
میت���وان بی���ان کرد که امروزه ،خصوص���ا در جامعه هدف ،دینداری متغی ��ر کمرنگتری برای
رضایت زناش���ویی میباشد و زوجین بهصورت ضعیفتری از مسائل دینی برای حلتعارضات
زناشویی خود استفاده میکنند که میتوان به توجه کمتر به رهنمودهای دینی ،عدم مشورت
با مش���اوران دینی ،توکل کمتر به خداوند برای حلتعارضات زناش���ویی اشاره کرد .همچنین،
کمرنگت���ر ش���دن توجه به دین و مناس���ک دین���ی دلیل دیگری میتواند باش ��د .ام ��ا در میان
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متغیره���ای پژوهش ،همچنان جهتگیری دینی درونی که دینداری حقیقی اس ��ت ،باالترین
سهم را در پیشبینی رضایت زناشویی دارد.
بر اس���اس نتایج ج���دول  3و  ،4فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر تفاوت معنادار در همبس ��تگی
میان ابعاد دینداری و جهتگیری دینی با رضایت زناش���ویی در گروه مردان و زنان رد گردید.
مطالع���ات همس���و یا ناهمس���و در ای���ن زمینه یاف���ت نش���د .البته هر چن ��د تفاوت معن� �ادار بین
گ���روه زنان مردان یافت نش���د .اما در این پژوه���ش نتیجه گرفتیم ک���ه در جامعه هدف ،ابعاد
دینداری و رضایت زناش���ویی فقط در مردان همبس���تگی مثبت معنادار داشت .والر ،الیسون و
پ���اورز ( ،۲۰۰۹بهنق���ل از :صابی و همکاران )۲۰۱۴ ،نتیجه گرفتند که زوجین ممکن اس���ت به
صورت متفاوتی از باورهای مذهبی همس���ر خود بهره ببرند؛ دینداری ش ��وهران ،اثر بیش ��تری
بر دیدگاههای همسرش���ان در مورد روابط زناش���ویی و تعامالت زناشوییش ��ان دارد ،نسبت به
تأثی���ری ک���ه دینداری زنان بر ش���وهران دارد .هر چن���د از لحاظ آماری تف ��اوت معناداری میان
گروه زنان و مردان یافت نشد ،اما رابطۀ جهتگیری دینی بیرونی با رضایت زناشویی در گروه
زن���ان منف���ی و معنادار بود؛ به این معنی که به هر میزانی که جهتگیری دینی بیرونی در زنان
افزایش یابد ،رضایت زناش���ویی کاه���ش خواهد یافت .در تبیین ای���ن موضوع میتوان گفت:
همانط���ور که نتیجه تحقیق جانبزرگی ( )۱۳۸۶در بین دانش���جویان تمامی دانش ��گاههای
دولتی ش���هر تهران نش���ان داد ،هرچه جهتگیری دینی بیرونیتر ش���ود ،احس ��اس خس���تگی،
نش���انههای بیماری در بدن و میزان بیخوابی فرد بیش���تر میش���ود .این خس ��تگی جس ��می و
روحی که معلول جهتگیری دینی بیرونی اس���ت ،بر کنشوری فرد و از جمله زندگی زناشویی
فرد تأثیر میگذارد و زنان ب ه دلیل حساس���یت و آس���یبپذیری بیشتر ،تأثیرات منفی معناداری
را تجربه میکنند.
بر اساس نتایج جدول  ،3فرضیۀ سوم پژوهش ،مبنی بر وجود رابطه میان ابعاد دینداری و
جهتگیری دینی درونی تأیید گردید .بین جهتگیری دینی درونی با نمرۀ کل ابعاد دینداری
و ابع���اد اعتقادی ،عاطفی و مناس���کی ،رابطۀ مثبت و معن���ادار و فقط نتایج رابطۀ جهتگیری
دین���ی درونی ب���ا ُبعد پیامدی رابط���ۀ منفی و معنادار بهدس���ت آمد ،به این معن ��ا که با تقویت
یش ��ود .مطالعات همس ��و
ابع���اد اعتق���ادی ،عاطفی و مناس���کی ،جهتگیری دینی درونیتر م 
ی���ا ناهمس���و در این زمینه یافت نش���د .در تبیین این یافتهها میتوان گف ��ت :همانطور که در
تعریف جهتگیری دینی (آذربایجانی ،مس���عود )1382 ،بیان ش���ده اس ��ت ،فق ��ط دینداری با
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جهتگی���ری درونی ،بهعنوان دینداری حقیقی به حس���اب میآید ،لذا فقط جهتگیری دینی
درون���ی با ابعاد دینداری رابطۀ مثب���ت دارد و جهتگیری دینی بیرونی با ابعاد دینداری رابطۀ
معن���اداری ندارد ،چون جهتگیری دینی بیرونی در واقع دینداری حقیقی به حس ��اب نمیآید
و فقط «لقلقه زبان» است .در جهتگیری دینی بیرونی ،چون انگیزه درونی و حقیقی نیست،
بلک���ه بیرون���ی و «غیرخدایی» اس���ت ،ل���ذا با ُبع���د اعتقادی و یقی���ن قلبی فرد رابطه ن ��دارد .در
جهتگی���ری دینی بیرون���ی چون فرد انگیزۀ بیرون���ی ،غیری و منافقگون ��ه دارد ،لذا از درون و
خودجوش بهدنبال انجام اعمال و مناسک دینی نیز نیست و به همین دلیل هم ُبعد عاطفی
و تجربه دینی را بهدس���ت نمیآورد؛ پس جهتگیری دینی بیرونی با ابعاد عاطفی و مناس ��کی
رابطۀ معناداری ندارد برخالف جهتگیری دینی درونی.
همچنی���ن ،نتیج���ه تحقیق جانبزرگی ( )۱۳۸۶در بین دانش���جویان تمامی دانش ��گاههای
دولتی ش���هر تهران نش���ان داد که هرچه جهتگیری دینی بیرونیتر ش ��ود ،احساس خستگی،
نش���انههای بیم���اری در بدن و میزان بیخوابی فرد بیش���تر میش���ود ،لذا بهدلیل خس���تگی و
آشفتگی جسمی و روانی ،فرد دچار کنشوری ضعیفتری میشود و این میتواند رویمسائل
زناشویی ،از جمله رضایت نیز تأثیر منفی بگذارد.
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