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 Spiritual-religious beliefs can influence marital life because of the norms and 

discourses it creates. Therefore this study was done aimed to evaluate the role of 

couples' similar spiritual-religious beliefs in reducing marital dissatisfaction with the 

mediating role of constructive communication, love and commitment. 

The method of this study was descriptive and path analysis. Statistical population 

consisted of all married people in Bandar Abbas city in 2019. The study sample 

consisted of 310 individuals who were selected by random cluster sampling. The data 

collection tools were researcher-made Marital Attractions Questionnaire (MAC) and 

Index of Marital Satisfaction (IMS). Data Analyzing was conducted by Pearson 

correlation, multiple regression, and path analysis and also SPSS-22 software and 

Preacher and Hayes macro program. 

The results of the data analysis showed that the similar spiritual-religious beliefs, 

constructive communication, love and commitment can explain 75.4% of marital 

dissatisfaction variance. Similar spiritual-religious beliefs could explain 17.9% of 

constructive communication variance as well as 25.1% of love variance, but it could 

not predict commitment. The results of indirect effects also showed that the similar 

spiritual-religious beliefs had an effect on marital dissatisfaction through constructive 

communication and love respectively -11.3% and 4.4%. 

Marital relationship can be directly and indirectly influenced by the couple's 

spiritual-religious beliefs. Spirituality and religion can enhance couple satisfaction by 

enhancing the couple relationship as well as increasing love and friendship between 

them. The results of this study can be an achievement in conducting spiritual-

religious interventions in couples' area. 
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 چکیده

هایی که ایجاد  تواند به دلیل هنجارها و گفتمان مذهبی می -باورهای معنوی
مطالعه حاضر  رو ین. ازاکند زندگی زناشویی افراد را تحت تأثیر قرار دهد یم

مذهبی همسان زوج در کاهش نارضایتی  -بررسی نقش باورهای معنویباهدف 
روش  انجام شد. و تعهد عشقای ارتباط سازنده،  زناشویی و با نقش واسطه

 شامل پژوهش آماری توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعهمطالعه حاضر 
 شامل موردمطالعه نمونه. بودند 31 سال دربندرعباس کلیه افراد متأهل شهر 

. ای تصادفی انتخاب شدند خوشه گیری نمونه صورت به که بود افراد از نفر 383
 رضایت شاخص و( MAQ) زناشویی های هپرسشنامه محقق ساخته جاذب از

همبستگی  طریق از ها داده. شد استفاده ها داده آوری جمع برای (IMS) زناشویی
و برنامه  SPSS-22 افزار نرم و پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر

نتایج حاصل از  .گرفتند قرار وتحلیل تجزیه ماکرو ساخته پریچر و هایز مورد
مذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق -باورهای معنوینشان داد که  ها تحلیل داده

 درصد از واریانس نارضایتی زناشویی را تبیین کنند. 4/55توانند  یمو تعهد 
درصد از واریانس ارتباط سازنده  3/85تواند  یمهمسان  مذهبی-معنوی باورهای

بینی تعهد را  درصد از واریانس عشق را تبیین کند؛ اما توان پیش 8/25و نیز 
 مذهبی-معنوی نداشت. همچنین نتایج اثرات غیرمستقیم نشان داد که باورهای

درصد  -4/4درصد و از طریق عشق  -3/88همسان از طریق ارتباط سازنده 
از مهمترین نتایج این   غیرمستقیم بر روی نارضایتی زناشویی اثر دارد. صورت به

 صورت بهتواند  یمپژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که رابطه زناشویی 
مذهبی زوج باشد. و معنویت -مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر باورهای معنوی

توانند با تقویت رابطه بین زوج و نیز افزایش عشق و دوستی بین  یمو مذهب 
تواند  زوج شوند. نتایج این پژوهش میها موجب افزایش رضایتمندی  آن

 مذهبی در حیطه زوج باشد.-دستاوردی در جهت اجرای مداخالت معنوی
 معنویت، مذهب، رضایت زناشویی، ارتباط، عشق، تعهد. :های کلیدی  واژه
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 مقدمه
ازدواج نهادی اجتماعی است که در لوای آن مرد و زن از طریق 

عنوان زن و  گیرند تا به تعهدی قانونی، مذهبی و اخالقی تصمیم می
. اما زندگی (8)شوهر در کنار هم بمانند و باهم زندگی کنند

رود و  خواهند پیش نمی طور که زن و مرد می آنزناشویی گاهی 
شوند. با افزایش مشکالت زناشویی،  زوج گرفتار مشکالتی می

کند و بقای رابطه  یرضایت زوج از ازدواجشان کاهش پیدا م
. رضایتمندی یک ویژگی و احساس فردی است و (2)شود تهدید می

شاره دارد. کنند ا ای که افراد ازدواجشان را ارزشیابی می به شیوه
عنوان عملکردی از مقایسه بین انتظارات و  رضایت زناشویی به

( با نتایج و marital expectationsهای زناشویی ) خواسته

شود  ( در نظر گرفته میmarital outcomeدستاوردهای زناشویی )
(3). 

تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد.  زناشویی می یتمندیکاهش رضا
شده، در میان عوامل مختلف تأثیرگذار  های انجام بر اساس پژوهش

( و love(، عشق )communicationبر رابطه زناشویی، ارتباط )
رسد که سهم بیشتری در مقایسه  ( به نظر میcommitmentتعهد )

هایی که عمدتاً بر  ژوهش. در این میان، پ(4-5)با عوامل دیگر دارند 
به این سه  یباًاند، تقر روی عوامل مؤثر بر رابطه زناشویی پرداخته

. بنابراین فرض ما بر این است (1-83)اند  عامل ذکرشده اشاره کرده
تواند با رضایت بیشتر از رابطه همراه  که تقویت این سه عامل می

ق همراه باشد و کاهش آن با افزایش مشکالت و نیز احتمال طال
باشد؛ طالقی که متأسفانه در جامعه ما رو به افزایش است. در 

 4/3به  4/1نرخ طالق  8331تا  8311سال، از سال  83فاصله 
ازدواج یک طالق  1رسیده است؛ به این صورت که تقریباً از هر 

ازدواج یک طالق در  3، نرخ آن به میزان از هر 8311در سال 
بنابراین مسأله این است که کشور ما . (84)رسیده است  8331سال 

توان با استفاده از آن بر  هایی برخوردار است که می از چه ظرفیت
ارتباط بین زوج، عشق و تعهد آنان کار کرد تا با کاهش 

 مندی آنان، موجبات کاهش طالق را فراهم کرد؟تنارضای
Kazemipur  وRezaei کنند که ایران  بیان می یا در مطالعه

ذهبی است و مذهب نه صرفاً یک نهاد اجتماعی کشوری م
(social institution( بلکه یک منبع فرهنگی ،)cultural 

resource( است )بنابراین باورها و اعمال مذهبی، و در 85 .)
توانند  کنار آن معنویت که جهت و هدف مشترکی دارند می

چارچوب مناسب و پرقدرتی برای مداخالت زناشویی فراهم 
شده است.  از معنویت و مذهب تعاریف مختلفی ارائه آورند.

Griffith  وGriffith کنند که دین تدوین فرهنگی  بیان می
ورسوم و  ها، آداب های مهم معنوی، روایات، اعتقاد، آیین استعاره

هایی برای دستیابی به معنویت ارائه  اشکال اجتماعی است که روش
شود. از  ذهب بیان میدهد که اغلب در رابطه با خدای آن م می

طرف دیگر، معنویت تعهدی است برای انتخاب، زمینه اصلی درک 
و عمل و ارتباط شخص با هر آنچه که هست. با این تعهد، فرد 

کند تا بر روابط بین خود و افراد دیگر ، محیط فیزیکی  تالش می
فرد، میراث و سنن شخصی، بدن خود، اجداد و یک قدرت باالتر یا 

ز شود. معنویت، روابط را در مرکز آگاهی قرار خدا متمرک
دهد، خواه روابط با جهان و افراد دیگر باشد، یا رابطه با خدا یا  می

 .(81)سایر موجودات غیرمادی باشد 
ها و قواعد  مذهب و معنویت، اثرات خاصی روی هنجارها، نگرش

مهم عنوان یک رویداد  خانواده و ازدواج دارد. در اسالم، ازدواج به
آید که نشان از تعهد به زندگی  حساب می و باارزش زندگی به

عنوان  ( چندهمسری بهMormonها ) است، اما در بین مورمون
که بسیاری از  یی. از آنجا(85)شود  یک اصل مقدس پذیرفته می

اند که  مردم دنیا به وجود خداوند باور دارند و بر این عقیده
نباید از  (81)ندگی آنان دارد ای در ز مذهب و معنویت نقش عمده

تأثیر آن بر زندگی زناشویی غافل شد؛ خصوصاً در کشوری که 
شده در این  انجام یها ظرفیت بسیار باالیی برای آن دارد. پژوهش

زمینه نیز به تأثیر معنویت و مذهب بر رابطه زناشویی صحه 
ف و و تفاوت زوج را در این باورها عامل اختال (23، 83)اند  گذاشته

. به عبارتی، تفاوت زوج در باور و (22، 28)اند  تعارض عنوان کرده
مذهبی به دلیل سازوکارهای متفاوتی که ایجاد -اعمال معنوی

. باور و اعمال (81)ها شود  کند ممکن است باعث اختالف بین آن می
های  توانند ظرفیت روانی افراد را در برابر چالش معنوی مذهبی می

ها شود و باعث  ه و موجب افزایش سالمت روان آنزندگی باال برد
 .(23-25)انداز متفاوتی به امور نگاه کنند  شود که افراد با یک چشم
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شده، ضروری است  های عنوان بنابراین با توجه به مطالب و پژوهش
های داخلی کشور در جهت کاهش طالق بهره برد. از  از ظرفیت

این زمینه نقش اساسی  تواند در که معنویت و مذهب می ییآنجا
داشته باشند، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش وجود باورهای 

مذهبی همسان زوج در کاهش نارضایتی زناشویی آنان با  -معنوی
 میانجیگری ارتباط سازنده، عشق و تعهد انجام شد.

 
 ها مواد و روش

روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری 
 8331تمامی افراد متأهل شهر بندرعباس در سال پژوهش شامل 

بودند. به علت عدم در دست داشتن لیست دقیق افراد، از میان 
ای  گیری خوشه نفر به روش نمونه 433بر  جامعه آماری بالغ

تصادفی به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند که به علت عدم 
های پرت،  گویی کامل و دقت در آن و نیز حذف داده پاسخ

که حداقل  یینفر انجام شد. از آنجا 383تحلیل روی  یتنهادر
تحلیل روی این  (21)شده  عنوان 233حجم نمونه برای تحلیل مسیر 

رسد. معیارهای ورود به  قبول به نظر می تعداد آزمودنی قابل
سال تجربه زندگی  یکپژوهش شامل تأهل داشتن، داشتن حداقل 

دقیق و انجام  ییگو سخمشترک و معیار خروج نیز شامل عدم پا
ها نیز به این  اوری داده ناقص ابزارهای پژوهش بود. روش گرد

الزم، با  یصورت بود که پس از تأیید موضوع و دریافت مجوزها
بیان محرمانگی اطالعات و داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش، 

کنندگان قرار داده شد و پس از  ابزار پژوهش در اختیار شرکت
 آوری، غربالگری و تحلیل شدند. پاسخگویی ابزارهای پژوهش جمع

 Marital Attractions) های زناشویی پرسشنامه جاذبه

Questionnaire; MAQنجش باورهای معنویمنظور س (: به-
مذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق و تعهد از پرسشنامه محقق 

های زناشویی استفاده شد. این پرسشنامه در راستای  ساخته جاذبه
 شده یانجام رساله دکتری مشاوره در دانشگاه هرمزگان طراح

است. نحوه ساخت این پرسشنامه به این صورت بود که پس از 
 3فرد متأهل دارای ازدواج رضایتمند پایدار و  85انجام مصاحبه با 

های  فرد مطلقه و نیز بررسی ادبیات موجود، مفاهیم و مقوله
های رضایتمند شناسایی و برای آن پرسشنامه  مرتبط با ازدواج

پردازد  بعد زناشویی می 83طراحی شد. این پرسشنامه به سنجش 
 2ی همسان )مذهب-بعد باورهای معنوی 4که در این پژوهش از 
سؤال(  3سؤال( و تعهد ) 4سؤال(، عشق ) 81سؤال(، ارتباط سازنده )

درجه از  5گذاری این پرسشنامه در طیف لیکرتی  استفاده شد. نمره
( قرار دارد و 4کامالً مخالفم )امتیاز صفر( تا کامالً موافقم )امتیاز 

 -نمرات باالتر به معنای همسانی بیشتر در داشتن باورهای مذهبی
تر، عشق و دوست داشتن بیشتر و  معنوی مشترک، ارتباط سازنده

سنجی، روایی  روان های یژگیتعهد باالتر است. در بررسی و
محتوایی این پرسشنامه توسط برخی از اساتید و دانشجویان دکتری 

دانشگاه هرمزگان تأیید شد. تحلیل عاملی  یشناس مشاوره و روان
های هر بعد را شناسایی و  و گویه ها اکتشافی و تأییدی نیز سازه

تأیید کردند. همچنین بررسی مربوط به روایی تمیزی نشان داد که 
تواند بین دو گروه بهنجار و بالینی  می یخوب این پرسشنامه به

تفاوت قائل شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که میزان آن 
، 31/3نده ، ارتباط ساز13/3مذهبی همسان -برای باورهای معنوی

بود که نشان از روایی و  33/3و تعهد  32/3داشتن  عشق و دوست
 اعتبار مناسب این ابزار بود.

 
 ;Index of Marital Satisfactionشاخص رضایت زناشویی )

IMS:)  شاخص رضایت زناشویی توسطCheung  وHudson 
سؤالی است که برای  25. این پرسشنامه یک ابزار (25)ساخته شد 

گیری میزان شدت یا دامنه مشکالت زن و شوهر در رابطه  هانداز
 5گذاری این پرسشنامه لیکرتی  شده است. نحوه نمره زناشویی تهیه

نمره( است و نمرات  5نمره( تا همیشه ) 8گاه ) ای از هیچ درجه
تر است. این شاخص  باالتر به معنای رضایت کمتر و رابطه نابسامان

است که  33( ±5لین نمره برش )دارای دو نمره برش است. او
نمرات کمتر از آن نشانه عدم مشکالت مهم بالینی رابطه یا درواقع 

داللت بر وجود  33نشانه رضایت زناشویی است. نمرات بیشتر از 
است.  53مالحظه است. دومین نمره برش  مشکالت بالینی قابل

در تقریباً همیشه نشانه آن است که مراجع  53نمرات باالتر از 
رابطه زناشویی مشکل دارد و خیلی از این رابطه راضی نیست. این 

از  31/3شاخص با داشتن روایی محتوایی مناسب و ضریب آلفای 
. میزان ضریب آلفای (21)استانداردهای خوبی برخوردار است

 به دست آمد. 35/3کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 
سطح توصیفی از میانگین و ها، در  داده وتحلیل یهمنظور تجز به

انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی 
زمان و تحلیل مسیر استفاده شد.  پیرسون، رگرسیون چندگانه هم

و نیز روش خودگردان سازی  SPSS-22افزار  ها توسط نرم داده
(Bootstrapping در برنامه )Macro   ساختهPreacher  و

Hayes (23) شد. استفاده 
 

 ها یافته
 28مرد ) 15درصد( و  53زن ) 245آمده،  دست بر اساس نتایج به

درصد( در پژوهش حاضر مشارکت داشتند. طول ازدواج عمده 
 3/48نفر )833درصد( بود و تعداد  1/43سال ) 5تا  8افراد بین 

درصد( دارای فرزند  8/51نفر ) 813درصد( بدون فرزند و حدود 
 بودند.

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهش : نتایج شاخص8جدول 

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین متغیر
 833 25 84/33 53/51 نارضایتی زناشویی

 1 3 335/2 82/1 مذهبی همسان -باورهای معنوی
 52 83 31/85 13/54 ارتباط سازنده

 81 3 31/4 31/88 عشق
 82 3 44/2 25/83 تعهد

 
 دهد. جدول فوق نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان می
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 : نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
 5 4 3 2 8 متغیر

     8 . نارضایتی زناشویی8
    8 -233/3** مذهبی همسان-. باورهای معنوی2
   8 853/3** -142/3** . ارتباط سازنده3
  8 133/3** 258/3** -143/3** . عشق4
 8 423/3** 531/3** 312/3 -131/3** . تعهد5

**(38/3p<   )*(35/3p< ) 
 

نتایج جدول فوق، بین نارضایتی زناشویی با باورهای بر اساس 
مذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق و تعهد به ترتیب به -معنوی
رابطه منفی و  -131/3و  -143/3، -142/3، -233/3میزان 

(. همچنین نتایج نشان داد که بین  >38/3pمعناداری وجود دارد )

ه و عشق به میزان مذهبی همسان با ارتباط سازند-باورهای معنوی
(؛ >35/3pرابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) 258/3و  853/3

 (. <35/3pاما با تعهد رابطه معناداری وجود ندارد )

 
 : نتایج ضرایب اثرات مستقیم بین متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته3جدول 

 سطح معناداری اثرمستقیم مسیر
 323/3 -313/3 مذهبی همسان بر نارضایتی زناشویی -باورهای معنوی

 338/3 -135/3 ارتباط سازنده بر نارضایتی زناشویی
 338/3 -851/3 عشق بر نارضایتی زناشویی
 338/3 -845/3 تعهد بر نارضایتی زناشویی

 338/3 554/3 زناشوییمذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق و تعهد بر نارضایتی  -باورهای معنوی
 332/3 853/3 مذهبی بر ارتباط سازنده -باورهای معنوی
 338/3 258/3 مذهبی بر عشق -باورهای معنوی
 858/3 312/3 مذهبی بر تعهد -باورهای معنوی

 
جدول فوق نتایج ضرایب مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای 

آمده،  باورهای  دست . بر اساس نتایج بهدهد یوابسته را نشان م
، ارتباط سازنده با میزان -313/3مذهبی همسان با میزان  -معنوی

و  -845/3و تعهد با میزان  -851/3، عشق با میزان -135/3
اثر معناداری بر روی نارضایتی زناشویی  554/3درمجموع با میزان 

که باورهای دهد  (. همچنین نتایج نشان می>35/3pدارند )
به ترتیب بر  258/3و  853/3مذهبی همسان با میزان -معنوی

( اما بر روی تعهد  >35/3pروی ارتباط سازنده و عشق اثر دارد )
 (. <35/3pاثر معناداری ندارد )

 
 : نتایج ضرایب اثرات غیرمستقیم4جدول 

 حدباال حدپایین بوت اثر مسیر
 -333/3 -835/3 333/3 -883/3 مذهبی با میانجیگری ارتباط سازنده-باورهای معنوی
 -328/3 -355/3 384/3 -344/3 مذهبی با میانجیگری عشق-باورهای معنوی
 3333/3 -321/3 335/3 -388/3 مذهبی با میانجیگری تعهد-باورهای معنوی

 -351/3 -218/3 345/3 -853/3 اثر غیرمستقیم کل
 

، اندازه اثر زمانی  Macroسازی در برنامه  گردان در روش خود
معنادار نیست که صفر بین حدپایین و حدباال قرار بگیرد. از 

رو، از آنجایی که در ارتباط سازنده و عشق، صفر بین حد باال و  این
مذهبی همسان بین زوج با -باورهای معنوی گیرد یپایین قرار نم

و با میانجیگری  -883/3میانجیگری ارتباط سازنده به میزان 
صورت غیرمستقیم بر نارضایتی زناشویی  به -344/3عشق به میزان 

اثر دارد؛ اما با میانجیگری تعهد اثر معناداری بر نارضایتی زناشویی 
 ندارد.
 
 بحث

مذهبی -جود باورهای معنویپژوهش حاضر باهدف بررسی نقش و
نارضایتی زناشویی و با میانجیگری ارتباط  بینی یشهمسان در پ

سازنده، عشق و تعهد انجام شد. نتایج اثرات مستقیم نشان داد که 
مذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق و تعهد اثر -باورهای معنوی

افزایش نارضایتی زناشویی دارند. به عبارتی با  بینی یشدر پ یمعنادار

مذهبی همسان، ارتباط سازنده، عشق و تعهد بین -باورهای معنوی
توان شاهد کاهش نارضایتی زناشویی بین زوج بود. این  زوج می

 .(23، 83، 1-83)ها همسو است  نتیجه با نتایج برخی از پژوهش
David  وStafford  در پژوهشی نشان دادند که وجود باورهای

. (23)بینی کننده رضایت زناشویی باشد پیش تواند یمذهبی م-معنوی
شمارند اما  هایی که برای آن می معنویت و مذهب باوجود تفاوت

. این دو کنند یرنگی دارند و هر دو هدف یکسانی را طی م مرز کم
ها و رفتارهای انسان را به  باورها، نگرش تواند یبعد مهم انسانی م

در برابر مشکالت  و باعث شوند تا زوج( 85)ازدواج شکل دهد
زندگی با هم متحد شوند و با مدد جستن از خداوند در برابر 

 -مشکالت زناشویی مقابله کنند. وجود باورهای و اعمال معنوی
تنها در انتخاب همسر تأثیر  مذهبی و شباهت آن بین زن و مرد، نه

تواند موجب غنای  بلکه در مسیر زندگی مشترک می (33)دارند
شود که زوج در  . این ویژگی باعث می(38)شوندرابطه زناشویی 

برابر مشکالت زندگی تسلیم نشوند و رابطه زناشویی خود را از 



 5...  مذهبی همسان زوج در کاهش نارضایتی زناشویی با میانجیگری رابطه سازنده، عشق و تعهد-نقش باورهای معنوی 

Journal of The Ministry of Health and Medical Education  Volume 3, Issue 5, Winter 2019  

زای زندگی حفظ کنند و درنتیجه  های تنش گزند مشکالت و عامل
 .(81)رضایت خود را از رابطه باال ببرند

ارتباط سازنده، عشق و تعهد پایه و اساس رابطه زناشویی را شکل 
توان گفت که رابطه زناشویی بدون وجود این سه بعد  و می دهد یم

 تواند یرنگ بودن یکی از این سه بعد م وجود ندارد یا حتی کم
رابطه زناشویی را با مشکالت زیادی مواجه کند و باعث 

قدر بعد مهمی در رابطه زناشویی  اضمحالل آن شود. ارتباط آن
مشکالت ارتباطی  عنوان است که گاهی مشکالت زناشویی به

ای با هم برقرار کنند  شود. وقتی زوج ارتباط سازنده مطرح می
کند و در  زند و دیگری خوب گوش می نوبت یکی حرف می به

چنین ارتباطی ارائه و دریافت اطالعات تقریباً روشن و بدون 
ها  . وقتی ارتباط سازنده باشد، نیازها، خواسته(32)سوگیری است 

شود و زوج سعی  ردوبدل می یدرست ت بهاحساسات و هیجانا
تا بدون سرزنش، تحقیر، طرد کردن، دستور دادن و  کنند یم

های دیگری  کردن همدیگر را درک کنند و به خواسته یامرونه
نند اشود که زوج بتو . چنین حالتی باعث می(34، 33)رسیدگی کنند 

وفصل کنند. چنین  مشکالت زناشویی خود را مدیریت و حل
صورت چرخشی عشق و تعهد را نیز رشد دهد.  تواند به اطی میارتب

افرادی که نسبت به همسر خود عشق دارند از وی بیشتر حمایت 
کنند همسر خود را خوشحال کنند، کمتر  کنند، بیشتر سعی می می

زنند و حتی زمانی که همسرشان خیانت  دست به خیانت می
. تعهد نیز در (31، 35)د کند احتمال بیشتری دارد تا وی را ببخشن می

سپری در برابر مشکالت  تواند یزند و م روابط عاشقانه موج می
و همکاران نشان دادند که تعهد زن و شوهر  Caoزناشویی باشد. 

. درواقع ارتباط (35)کیفیت رابطه زناشویی را باال ببرد  تواند یم
عنوان یک تیم و  شود که زوج به سازنده، عشق و تعهد باعث می

فضای امن و بسیج کردن  یجادکامالً متحد عمل کنند و بتوانند با ا
مشکالت زناشویی را مدیریت کنند و  یخوب نیروهای خود به

 رضایت خود را از ازدواج باال ببرند.
مذهبی  -نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که باورهای معنوی

صورت غیرمستقیم و از طریق  تواند به همسان در بین زوج می
ارتباط سازنده و عشق باعث کاهش نارضایتی زناشویی شود. درواقع 

مذهبی همسان در -این نتیجه بیانگر این است که باورهای معنوی
تری برقرار کنند و  ها ارتباط سازنده شود که آن بین زوج باعث می

ها  زایش یابد و این حالت باعث افزایش آنعشقشان به همدیگر اف
نشان دادند که مذهب  Gençözو  Hünlerاز ازدواجشان شود.  

در پژوهش  Perry. (81)د باعث افزایش رضایت زناشویی شودتوان می
مذهبی نقش پررنگی در رابطه  -خود نشان داد که باورهای معنوی

کیفیت رابطه باعث افزایش  تواند یزناشویی و نتایج آن دارد و م
زناشویی شود و اگر بین زوج اختالفی در زمینه باورهای مذهبی 

 .(31)شود  باشد رابطه دچار تنش می
ها یک شخصیتی  مذهبی در بین زوج به آن -باورها و اعمال معنوی

دهد که بر اساس آن، زوج رابطه را نه یک رابطه قراردادی و  می
س بشمارند و در برابر عنوان یک امر الهی و مقد حقوقی؛ بلکه به
شود که  شدت مقابله کنند. چنین حالتی باعث می فروپاشی آن به

ای برقرار کنند.  ها بتوانند در جهت حل مشکل رابطه سازنده آن
های اخالقی، قداست ازدواج و همسر دوستی و  درواقع ترویج ارزش

که زوج تعامالت مثبتی ایجاد کنند و  شود یتکریم همسر باعث م
در پژوهش  Marks. (33، 23)توانند به همدیگر عشق بورزند نیز ب

های  دهد که مذهب از طریق ترغیب و تشویق خود نشان می
های جامعه  (، خدمات و کمکinfluence of clergyروحانیت )

دینی، تأثیرات برخاسته از نماز و دعا، حس پیوند و انسجام ناشی 
ت حس وفاداری و از انجام مشترک مناسک و اعمال مذهبی، تقوی

 anti-divorceاعتماد و بخشندگی، مذموم دانستن طالق )

beliefsهای اخالقی و باور به وجود  (، رشد و ترویج ارزش
عنوان منبعی نیرومند در جهت کمک به زندگی  خداوند به

. (43)توانند موجبات رضایت زناشویی را تأمین کند  زناشویی می
که معنویت و مذهب با خود به  ییها توان گفت به دلیل ارزش می

شوند تا با حفظ آرامش به گفتگو با  همراه دارد، زوج تشویق می
همسر بپردازند، نظرات همدیگر را جویا شوند، همدیگر را تحقیر 
و سرزنش نکنند و بتوانند به همسر عشق بورزند. چنین شرایطی 

کاهش  یجهتواند به افزایش رابطه سازنده و عشق و درنت می
 الت و نارضایتی زناشویی بینجامد.مشک

مذهبی همسان  -نتایج دیگر پژوهش نشان داد که باورهای معنوی
صورت غیرمستقیم و از طریق تعهد،  تواند به در بین زوج نمی

 توان یبینی نماید. در تبیین این نتیجه م نارضایتی زناشویی را پیش
مثبتی بر  گفت ممکن است استفاده ابزاری از باورهای مذهبی تأثیر

روی تعهد نداشته باشد. برخی افراد ممکن است به علت تفکرات 
دوستانه با دیگران رابطه برقرار کنند و تعهدشان به ازدواج کم  نوع

شود. برای مثال ممکن است که فرد متأهلی باهدف کمک به زنی 
که ازنظر مالی ضعیف است او را به عقد موقت یا حتی دائم خود 

کند.  حالت تعهد وی به ازدواج اول را تضعیف می دربیاورد که این
Isanejad  وBaghery  در پژوهشی نشان دادند که باورهای

خیانت و درگیری در چندین  کننده یهعنوان توج به تواند یمذهبی م
های دین  رابطه باشد. افراد ممکن است با تأکید بر بخشی از آموزه

 رو ینکنند و ازا مجوز داشتن چندین رابطه را برای خود صادر
. بنابراین برداشت (48)نتوانند تعهد خود را به همسر حفظ کنند

تأثیرات  تواند یاز معنویت و مذهب م شده یفنادرست و تحر
 منفی بر رابطه داشته باشد.

 
 گیری نتیجه

مذهبی همسان در بین -این پژوهش نشان داد که باورهای معنوی
و غیرمستقیم و از طریق  یمصورت مستق تواند به زن و شوهر می

ایجاد ارتباطی سازنده و نیز افزایش عشق نارضایتی زناشویی را 
کاهش دهد. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از اثرات معنادار 
 ارتباط سازنده، عشق و تعهد بر روی کاهش نارضایتی زناشویی بود.

-باورهای معنویدهد که  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می
 بخشی روابط زناشویی دارند. قدرت زیادی در غنی مذهبی
 

 پیشنهادات
شود  با توجه به نتایج پژوهش و نیز بافت مذهبی کشور، توصیه می

بعد  بر یهشناسان و مشاوران خانواده و نیز روحانیون با تک که روان
معنوی و مذهبی مردم، سعی در استفاده از مداخالت معنوی مذهبی 

رتباطات زوج و نیز افزایش عشق و در جهت کارآمد ساختن ا
محبت در بین آنان باشند تا شاهد کاهش مشکالت و نارضایتی 

هرحال این پژوهش خالی از محدودیت نیست و  زوج باشیم. به
گویی به ابزارهای  موجود در پاسخ های یریممکن است سوگ

پژوهش و نیز تأثیرات برخی از متغیرهای مزاحم تعمیم نتایج را 
امید است که در مداخالت  حال ینت مواجه سازد. باابا محدودی

های معنوی و مذهبی  استفاده از ظرفیت یدرمان زوج و خانواده
 مورد هدف قرار گیرد.

 
 حمایت مالی

 .است رسیده انجام به مالی حمایت گونه هر بدون پژوهش این
 

 مالحضات اخالقی
گاه شده از رساله دکتری مشاوره در دانش این مقاله برگرفته

سازی پژوهش، کلیه  و در قسمت ابتدایی و آمادههرمزگان است 



 هادی سلیمی و همکاران 1

 8331زمستان ، 5، شماره 3دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

شناسی و  شرایط و ضوابط اجرای پژوهش مورد تأیید گروه روان
مشاوره، شورای دانشکده علوم انسانی و نیز شورای پژوهشی 

قرار گرفته است. همچنین این  8425331دانشگاه هرمزگان با کد 
توسط معاونت اجتماعی و  3333/2311/123پژوهش با شماره 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مورد تأیید 
واقع شده و نیز شرایط اجرا را دریافت کرده است. الزم به ذکر 

 اخالقی اصول است که در تمامی مراحل اجرای پژوهش تمامی
 آگاهانه رضایت ها، پرسشنامه بودن محرمانه جمله از مرتبط
 رعایت پژوهش از خروج اختیار و پژوهش در کنندگان شرکت

 .است شده
 

 تضاد منافع
 .در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد

 
 تشکر و قدردانی

کنندگان در  از کلیه شرکت دانند یپژوهشگران بر خود الزم م
 یتگرپژوهش و همچنین اساتید و دوستانی که در این پژوهش حما

 .اند تشکر و سپاسگزاری به عمل بیاورند ما بوده
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