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Abstract
The rising rate of divorce in Iranian society is disconcerting. This study aimed at comparing
religious commitment and forgiveness in couples on the rink of divorce and normal couples.
The research method is descriptive and causal-comparative. To select the group of couples on
the brink of divorce, firstly, the researcher referred to counseling units of the courts and law
offices of various cities of the Guilan province. The cases of the couples who were qualified
to enter the study were reviewed and of these cases 173 were selected based on availability.
Then, 143 normal couples referring to the courts and offices of lawyers which the cause of
their resort is nothing but the completions of the divorce case were selected through
purposive sampling. They responded to Glock and Stark's Religious Commitment
questionnaire, and Ray and et al Forgiveness scale. Obtained data were analyzed by Pearson
Chi-squares, independent t-test, multivariate analysis of variance. The results showed that the
mean of forgiveness and religious Commitment in couples on the brink of divorce and normal
couples significantly different, that is, couples on the brink of divorce have less level of
forgiveness than normal couples and in terms of faithfulness and ritual religious commitment,
they scored less scores than normal couples. The remarkable difference between the two
groups has important marital therapy implications for implementation of forgiveness-oriented
intervention and also promotion of religious beliefs and ritual among couples in order to
maintain and strengthen the marriage contract.
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چکیده
روند روبهرشد طالق در جامعۀ ایراني نگرانکننده است .پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ بخشایشگگري و پایبنگدي مگذهبي
در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوج هاي عادي انجام شد .روش پژوهش ،توصیفي و علي  -مقایسهاي بگود .بگراي انتخگا
گروه زوجهاي در آستانۀ طالق ابتدا به واحدهاي مشاوره دادگاهها و دفاتر وکالت شهرهاي مختلف استان گیالن مراجعگه
شد .پروندههاي زوجهاي داراي شرایط ورود به پگژوهش ،ماالعگه و از ایگ تعگداد  173نفگر بگهصگورت دسگترس انتخگا
شدند .سپس  143نفر از زوجهاي عادي مراجعه کننگد دادگاههگا و دفگاتر وکالگت کگه علگت مراجعگه آنهگا چیگ ي یگر از
تکمیل پرونده طالق بود با روش نمونه گیري هدفمند انتخا شدند و به پرسشنامههاي پایبندي مذهبي گالك و اسگتارك
و بخشایشگري ري و همکگاران پاسگخ دادنگد .دادههگاي بگهدسگتآمگده ازطریگ آزمگون مجگذور یگي پیرسگون ،آزمگون t

استیودنت مستقل ،تحلیل واریانس چندمتغیري پردازش شدند .نتایج نشان دادند میگانگی بخشایشگگري و پایبنگدي مگذهبي
در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهاي عادي بهطور معنيداري متفاوت است؛ یعني زوجهاي در آستانۀ طالق نسگبت بگه
زوجهاي عادي داراي ساوح بخشش کمتري بودند و در ابعاد اعتقادي و مناسکي پایبندي مذهبي نمگرات کمتگري نسگبت
به زوجهاي عادي به دست آوردنگد .تفگاوت چشگمگیري بگی ایگ دو گگروه ،اشگارات زوج درمگاني مهمگي بگراي اجگراي
مدایالت روانشنایتي بخششمحور و نی ترویج اعتقادات مذهبي و مناسگکي در میگان زوجهگا بگهمنظگور حفگو و تقویگت
پیمان زناشویي داشت.
واژههای کلیدی :بخشایشگري ،پایبندي مذهبي ،طالق
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مقدمه
پیغمبر اسالم(ص) ميفرماید :هیچچیگ نگ د یداونگد

کسب کرده باشند .نابریوداري از مهگارتهگاي الزم بگه

محبو تر از ازدواج نیست .همچنگی حرگرت علگي( )

مشکالت و درنتیجگه طگالق مگيشگود (عگامري.)1382 ،

نی مي فرماید :ازدواج کنید که همانا سگنت رسگول یگدا

نکتگۀ بسگیار مهگ و کلیگدي ایگ اسگگت کگه تقریبگاً تمگگام

اسگت کگگه همگگواره مگگيفرمگگود :هگگرکس دوسگگت دارد از

زوج هایي که ازدواج ميکنند بگا مشگکالت زناشگویي و

سنت م تبعیت کند ،همانگا ازدواجکگردن از سگنت مگ

یگگانوادگي مواجگگه مگگيشگگوند؛ امگگا سرنوشگگت همگگۀ ای گ

اسگگت (مظگگاهري .)1384 ،ازدواج یکگگي از مه گ تگگری و

ازدواجها به طالق منتهي نميشود .زیرا همگۀ زوجهگا بگه

اساسگيتگگری روابگط انسگگاني تعریگگف شگده اسگگت؛ زیگگرا

یک شکل با مشکالت مواجه نمگيشگوند و بگا توجگه بگه

سایتار اولیه بگراي ایجگاد روابگط یگانوادگي و پگرورش

مهارتها و سبکهاي مقابلگهاي و توانمنگديهگاي یگود

نسل بعد را فراه مي کند .افراد وقتگي ازدواج مگيکننگد

با مشکالت مواجه ميشوند .یکي از مهارتهایي که بگه

شادتر و سال ترند؛ امگا آمارهگا نشگان مگيدهنگد رضگایت

نظر ميرسد در کاهش تعارضات زناشگویي و پیشگگیري

زناشویي بهراحتي به دست نميآیگد (روزن-گرانگدون و

از تشدید مشکالت مؤثر باشد ،بخشایشگري  1است.

همکاران ،2004 ،به نقل از فلورز.)2008 ،
بگگا انتظگگارات زیگگادي کگگه افگگراد از ازدواج دارنگگد،

بدون اینکه مکگانی مهگاي الزم بگر اي زنگدگي مسگتقل را

براسگگاس متگگون روان درمگگانگري ،بخشایشگگگري بگگه
احیاي روابط کمک مگيکنگد ،تلخگي و یشگ را از بگی

احتماالً جاي تعجب نیست اگگر ییلگي از افگراد دریابنگد

مگگيبگگرد و بگگه شگگفاي جراحگگتهگگاي عگگاطفي درونگگي

که رواباشان ای انتظارات را برآورده نمگيکنگد .تقریبگاً

مگگيانجامگگد .همچنگگی بخشایشگگگري بگگه دوام زنگگدگي

همۀ زوجهایي که ازدواج ميکنند در ابتداي ارتباطشگان

زناشگگویي و افگگ ایش رضگگایت زناشگگویي مگگيانجامگگد

ساح زیادي از رضایت زناشگویي را گگ ارش مگيکننگد.

(فیگگگنچم  ،پالیگگگاري و رگالیگگگا .)2002 ،بخشایشگگگگري

با وجود ای  ،رضایت از راباگه در طگي زمگان و در میگان

راباهاي منفي با آ از فرآینگد طگالق دارد (یگارنوزیگاب ،

ییلي از زوجها کاهش ميیابد (برادبري ،1998 ،به نقگل

 .)2009فیگگگنچم  ،هگگگال و بگگگیچ ( )2006بیگگگان کردنگگگد

از هگگالفورد  1387/2003ترجمگگۀ تبریگگ ي ،کگگارداني و

بخشایشگري راهبردي عالي براي حفو راباگۀ زناشگویي

جعفري) .سعادت و سالمت یانواده به وجود ارتباطگات

اسگگت؛ زیگگرا بگگه تقلیگگل ادراکگگات منفگگي دربگگار دیگگگري

سال و بالنده زوجها بستگي دارد و چنانچه پایۀ یگانواده

کمگک مگگيکنگد و تگگوان حگگل تعگارض زوجهگگا و ثبگگات

از استحکام الزم بریوردار نباشد ،پیامد منفگي آن ،انگوا

ازدواج را ارتقا ميدهد .با اینکه بخشایشگري دیرزمگاني

مشگگکالت جسگگماني و روانگگي اسگگت (یواجگگه رسگگولي،

است که متغیر بسیار با اهمیگت در حفگو روابگط قلمگداد

 .)1388امروزه می ان زیادي از نابهنجار هاي روانشنایتي

ميشود ،تنها در سالهاي اییر توجه پژوهشگگران بگه آن

و مشکالت بهداشت رواني ناشي از ارتباطهگاي مختگل،

جلگگگب شگگگده اسگگگت (دافونسگگگکا ،دي یسگگگوس لگگگوپ ،

تعارض ها و کشمکشهگاي درون یگانواده و نگاتواني در

داسیلواگوسگمائو ،پسگوآ و داسگیلوا)2017 ،؛ بگه گونگهاي

حل مسائل یانوادگي است (یمسه.)1387 ،

که پژوهشهاي نشان دادهانگد زوجهگایي کگه رفتارهگا و

معتبرتری شایص آشفتگي زناشگویي ،طگالق اسگت

تعگگامالت منفگگي در بگگی شگگان کمتگگر بگگروز مگگيکنگگد،

(هگگگالفورد  1387/2003ترجمگگگۀ تبریگ گ ي ،کگگگارداني و

بخشایشگگگري در طگگول زمگگان افگ ایش یواهگگد یافگگت و

جعفري) .در یانواد ایراني نی در چند دهۀ اییر به نظگر

ادامهدار یواهد بود (مک نالتي.)2008 ،

ميرسگد بگا جابگهجگایي نقگش و گگاه بگا ا تشگاش نقگش
مواجهی  .یانوادهها بیشتر به هستهايبودن تمایگل دارنگد،
. forgiveness
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ماالعات نشان دادهاند بخشایشگريِ بیشتر ،با گرمگي

(یودآگگگاهي) ،جهگگان و هسگگتي پیرامگگونشگگان افگگ ایش

و صگگمیمیت ،رضگگایتمنگگدي و تعهگگد بیشگگتر در زوجهگگا

مي یابد .تخمی زده ميشود که  88درصگد مگردم جهگان

ارتباط دارد (ویسگر ،و همکگاران .)2017 ،بخشایشگگري

به نوعي بگاور و ایمگان مگذهبي معتقدنگد؛ بگراي مثگال در

در قالب  4عنصر همدلي ،انسانیت ،تعهد و عگذریواهي

ایگاالت متحگد امریکگا بیشگگتر مگردم دیگدگاه یرج مگگي

نی کمگک مگي کنگد ،حتگي بگه زوجهگایي کگه از روابگط

نسبت به مذهب دارند و  92درصد آنهگا بگه وجگود یگدا

فرازناشویي آسیب دیگدهانگد (فیفگه ،ویکگ و اسگتلبر -

باور دارند .شواهد حاکي از آن است که معنویت مبتنگي

فیبرت .)2013 ،در ایران نی پگژوهشهگایي نشگاندهنگد

بر دیگ نقگش مهمگي در زنگدگي بسگیاري از مگردم دارد

نقگگش پرررنگگش بخشایشگگگري در حگگلوفصگگل مسگگائل و

(اسپینوزا رانگل.)2013 ،

م شکالت یانوادگي و زناشویي است .د ا له ،عسگري

پژوهش هاي نشان مي دهنگد افگرادي کگه از درجگات

و حیگگگدري ( )1391در پگگگژوهش یگگگود نشگگگان دادنگگگد

زیاد مذهبيبودن بریوردارند ،سگاوح بگاالتري از تعهگد

بخشایشگري بهتری پیشبینيکننگد رضگایت زناشگویي

نسگگبت بگگه زنگگدگي زناشگگویي یگگویش دارنگگد .همچنگگی

زوجهگگا اسگگت .بیگگگي ،محمگگديفگگر ،نجفگگي و رضگگایي

راباه اي قوي بی مذهبيبگودن و کیفیگت زنگدگي دیگده

( )1394در پژوهش یود نتیجه گرفتند ارتقگاي معنویگت

مگگيشگگود و هگگر دو متغیگگرِ باورهگگاي مگگذهبي و کیفیگگت

و بخشگگگودگي باعگگگی افگ گ ایش سگگگازگاري و انسگگگجام

زندگي با راهبردهاي بقا و حفگو راباگۀ زناشگویي راباگه

یگگانوادگي یگگانوادههگگاي جانبگگاز مگگيشگگود .همچنگگی

دارد (فگگگولر .)2014 ،مگگگذهب (دعگگگا و نمگگگاز ،مناسگگگک

صگگگالحیان ،صگگگادقي ،بهرامگگگي و شگگگریفي ( )1389در

عبگادي ،مشگارکت در آئگی هگا و تشگریفات درجگگۀ اول)

پژوهش یود به ای نتیجه رسیدند که نبود بخشایشگري

ادراکگگگات زوجهگگگا دربگگگار معنگگگاي مقگگگدس ازدواج را

بگا افگ ایش تعارضگگات زناشگویي ارتبگگاط دارد .کا میگگان

پررنش مي کند .همچنی مذهب باعی ميشگود زوجهگا

مقدم ،مهرابيزاده هنرمند ،کیگامنش و حسگینیان ()1395

دوام و بقاي ازدواج یود را از برکگت یداونگد بداننگد و

در پژوهش یود نشان دادند بی تمای یافتگي ،معنگاداري

یویشگگاوندي و پیامگگدهاي مثبگگت ازدواج نیگگ در سگگایۀ

زندگي و بخشودگي با رضگایت زناشگویي راباگه وجگود

مذهب ،رنش مقدسي به یگود یواهگد گرفگت (مگولین ،

دارد .زهتا نجفي ،دروی ه و پیوستهگگر ( )1390نیگ در

.)2016

پژوهش یود به ای نتیجه رسگیدند بگی بخشایشگگري و
رضایت زناشویي زوجها راباه وجود دارد.

باورهاي مذهبي با بریي از ابعاد سازگاري زناشگویي
ازجملگگه تصگگمی گیگگري ،ثبگگات و ارزشهگگا راباگگه دارد

متغیر دیگري که بگه نظگر مگيرسگد بگه زوجهگا بگراي

(پرسلر .)2014 ،المبرت و دوالهیته ( )2006در پژوهش

کنارآمدن با مشکالت زناشویي کمک ميکند ،مگذهب

یود نشان دادند باورهاي مذهبي و انجام اعمگال مگذهبي

و پایبندي مذهبي  1است .مذهب ،هگ ازنظگر مؤلفگههگا و

ميتواند به زوجها در هنگام عدمتواف هگا کمگک کنگد.

ه ازنظر اثرات روانشنایتي ساز پیچیده است (اِکگاس،

گودارد ،مارشال ،السگون و دنگیس ( )2012بیگان کردنگد

وایتم و شگیورز )2009 ،و کارکردهگاي مختلفگي دارد.

حرور در کلیسا پیشبینيکنند رضایتمندي زناشگویي

مگگذهب هویگگت افگگراد را بگگه شگگیوههگگاي مختلگگف متگگ ثر

اسگت .پگگژوهشهگاي نشگگان دادهانگد باورهگگاي مگگذهبي و

مي سازد (نوراندر و ویلکاکس .)2008 ،ماالعۀ کینش و

مذهبيبودن بگا بخشایشگگري نیگ همبسگتگي دارد (رأي،

بویات یس ( )2004نشان داد افرادي کگه در فعالیگتهگاي

فولگگک ،هگگی  ،اولژوسگگکي و ترینگگا2004 ،؛ عسگگگري،

مگگذهبي شگگرکت مگگيکننگگد ،آگگگاهيشگگان از یودشگگان

روشگگگني ،ابافگگگت و ضگگگمیري ( .)1391در ایگگ راباگگگه،

. religious commitment

1

فگگوري ،حسگگ آبگگادي ،مهگگرام و قنبگگري هاشگگ آبگگادي
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( )1390در پگگژوهش یگگود نشگگان دادنگگد بخشایشگگگري

ارتباطي سازنده راباه وجود دارد .اکبري امر ان و عبگد

مبتنگگي بگگر درمگگانهگگاي مگگذهبي  -معنگگوي بگگر کگگاهش

یوسفخاني ( ،)1394نریماني پرزور ،عاادیت و عباسگي

تعارضات زوجها مؤثر است .مذهب و پایبندي به اصول

( )1394و یدایاري فگرد ،شگهابي و زردیانگه ()2013در

فکگگري و احکگگام رفتگگاري و ایالقگگي آن ،کارکردهگگاي

پژوهش یود نشان دادند بی پایبندي مذهبي و رضگایت

زیادي براي انسان دارد.

زناشویي راباه وجگود دارد .همچنگی یوسگفي و بشگلیده

در سالهاي اییر ماالعگات روانشگنایتي زیگادي نیگ
در ای حیاه انجام شگده اسگت کگه بیشگتر پگژوهشهگاي

( )1390نشگگان دادنگد باورهگگاي مگگذهبي و یگگوشبینگگي -
بدبیني ميتواند پیشبینيکنند طالق باشد.

نشگگان مگگيدهنگگد اهمیگگت مگگذهب و پایبنگگدي مگگذهبي در

نگاهي بگه پگژوهشهگاي انجگامشگده در ایگران نشگان

کاهش مشکالت فردي ،اجتمگاعي و یگانوادگي اسگت؛

مي دهد اگرچه بخشایشگري و پایبندي مذهبي در راباه

براي مثال پژوهشهاي نشان دادهاند باورهگاي مگذهب و

با متغیرهاي مختلف مرتبط با ازدواج و یانواده سگنجیده

دیني ميتوانگد باعگی ایجگاد یگوشبینگي در افگراد شگود

شگگده ،در هگگیچ پژوهشگگي وضگگعیت ایگگ دو متغیگگر بگگی

(قینگگاقي ،ثنگگاگو و جویبگگاري .)2016 ،پایبنگگدي مگگذهبي

زوجهگگاي در آسگگتانۀ طگگالق بررسگگي نشگگده و همچنگگی

ميتواند تگا آوري روانشگنایتي و صگبر و تحمگل زنگان

وضعیت زوجهاي درحال طگالق بگا زوجهگاي عگادي از

مت هل را اف ایش دهد (کالنتر هرم ي ،عسلي طگالکویي

ای نظگر مقایسگه نشگده اسگت .بگه همگی دلیگل پگژوهش

و مگگرادي لیگگگاولي ( .)1394همچنگگگی نگگگگرش مگگگذهبي

حاضر بهمنظور بررسگي و مقایسگۀ نقگش بخشایشگگري و

مي تواند رضایتمندي زناشویي و تا آوري روانگي را در

پایبنگگگدي مگگگذهبي در زوجهگگگاي در آسگگگتانۀ طگگگالق و

همسران جانباز پیشبیني کند (مقتگدر .)1396 ،سگولیوان

زوجهاي عادي انجام شده است تا بگه ایگ سگؤال پاسگخ

( )2001در پژوهش یود نشگان داد بگی مگذهبيبگودن و

گوید که می ان بخشایشگري و پایبندي مگذهبي در بگی

نگگگگرش نسگگگبت بگگگه طگگگالق ،تعهگگگد بگگگه زنگگگدگي و

زوجهاي در آستانۀ طگالق و عگادي چگه تفگاوتي وجگود

کمکگرفت هاي مقاعي از دیگران راباگه وجگود دارد.

دارد.

فوري ،گلپرور و مهديزادگگان ( )1388در پگژوهش
یود نشان دادند جهتگیري مذهبي به ویژه برعد عقاید و

روش

ایگگالق آن مگگيتوانگگد موفقیگگت یگگا شکسگگت ازدواج را

روش پژوهش ،جامعۀ آمگاري و نمونگه :بگا توجگه بگه

پیشبیني کند .رسگولي و سگلااني گگرد فرامگرز ()1391

اینکه هدف پگژوهش ،مقایسگۀ بخشایشگگري و پایبنگدي

در پژوهش یود نشان دادند بی عمل به باورهگاي دینگي

مذهبي در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهگاي عگادي

و سازگاري زناشویي راباگه وجگود دارد .هراتیگان ،جگان

بگگود ،روش پگگژوهش ماالعگگۀ توصگگیفي از نگگو علگگي -

ب رگي و آگاه هریس ( )1394نشان دادند بگی پایبنگدي

مقایسهاي است .جامعۀ آماري ای پژوهش کلیۀ زوجهگا

مگگذهبي و تعارضگگگات زناشگگگویي راباگگگه وجگگگود دارد و

(در آستانۀ طالق و عگادي) اسگتان گگیالن بودنگد کگه در

زوجهاي پایبند به باورهاي مذهبي تعارضات کمتگري را

دامنۀ سني  25تا  55سال قرار داشتند .براي تعیگی حجگ

گگ ارش مگگيکننگگد .ثنگگاگویي ،جگگانب رگگگي و مهگگدویان

نمونه با توجه به نسبت  Fو اثرات عرگویت گروهگي در

( )1390در پژوهش یود نشان دادند پایبندي مگذهبي بگا

تحلیگگل واریگگانس چنگگدمتغیري از نسگگخه  3.1.9.2برنام گۀ

الگوهاي ارتباطي سگازنده و مالگو در زوجهگا ارتبگاط

نگگرمافگ اري  G*Powerاسگگتفاده شگگد (فگگائول ،اردفلگگدر،

دارد .همچنی ثناگویي در پژوهشي دیگر ( )1390نشگان

النگگش و بگگوچنر)2007 ،؛ و بگگا در نظگگر گگگرفت احتمگگال

داد بی پایبندي مذهبي و رضایت زناشگویي و الگوهگاي

مقایسۀ بخشایشگري و پایبندي مذهبي در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهاي عادي45/

یااي نو اول ( 1آلفگا) در سگاح ( 0/05سگاح اطمینگان

مناسگکي (بگگا  7گویگگه :سگگؤاالت  )26-20بگگراي سگگنجش

 ،)%95توان آزمون  2برابر با  0/90و انگداز اثگر  3متوسگط

می ان دینداري به کار ميرود .سؤال  7از بعد اعتقگادي و

 0/06و وجود حداکثر چهار متغیر پاسخ  4در هگر تحلیگل

سگگؤالهگگاي اول ،چهگگارم و شش گ بعگگد پیامگگدي بگگهطگگور

آمگگاري مجگگ حا ،حجگگ نمونگگه  131نفگگر بگگراي هرگگگروه

معکوس نمگرهگگذاري مگيشگوند .مقیگاس انگدازهگیگري

(مجموعاً  262نفر) برآورد شد .روش نمونهگیگري بگراي

استفاده شده در ای سنجش ،لیکرت است که هگر گویگه

گگگروه درآسگگتانۀ طگگالق دردسگگترس و بگگراي زوجهگگاي

پنج درجه ارزشي «کامالً مواف  ،مواف  ،بینابی  ،مخگالف

عادي ،هدفمند بود .معیارهاي ورود به پگژوهش عبگارت

و کگامالً مخگالف» را در بگر مگيگیگرد و ارزشهگاي هگر

بودنگگد از :رضگگایت آگاهانگگه ،وجگگود پرونگگد فعگگال در

گویه بی  0-4متغیر اسگت .حاصگل جمگ عگددي ارزش

دادگاه زوجهاي داراي دریواست طگالق ،مگدت ت هگل

هگگر یگگک از گویگگههگگا در کگگل نمگگر آزمگگودني را نشگگان

دسگتکگ  2سگال ،سگ آنگان  25سگال بگه بگاال باشگد و

مي دهگد کگه بگی  0-104نوسگان دارد و کسگب نمگرات

تحصیالت آنان دستک سیکل باشد .معیارهاي یگروج

بیشتر به معناي ساوح باالتر پایبندي مگذهبي اسگت .ایگ

شاملِ ابتال به داشگت بیمگاري مگ م روانگي ،محبگوس یگا

آزمون همچنگی بگه دلیگل اسگتانداردبودن پایگایي بگاالیي

زنداني بودن یکي از زوجها ،نبود رضایت بگراي تکمیگل

دارد .سگگراجزاده و پویگگافر ( )1387ای گ آزمگگون را روي

آزمگگونهگگا ،وجگگود بیمگگاري صگگعبالعگگالج دریکگگي از

دانشجویان اجرا کردنگد و میگ ان آلفگاي کرونبگا کلگي

زوجها.

پرسشنامه  0/83گ ارش شد .مقدار آلفا بگراي متغیرهگاي

ابگگ ار سگگنجش :از پرسشگگنامۀ دینگگداري گگگالك و
اسگگتارك  )1965( 5بگگهمنظگگور سگگنجش پایبنگگدي مگگذهبي

بعرگگد اعتقگگادي  ،0/81بعگگد عگگاطفي  ،0/75بعرگگد تجربگگي
یاپیامدي  0/72و بعد مناسکي  0/83است (سگراج زاده و

آزمودني ها استفاده شده است .گگالك و اسگتارك ایگ

پویگگگافر .)1387 ،در آیگگگری اجگگگراي ایگگ آزمگگگون در

پرسشنامه را براي سنجیدن نگرش ها و باورهگاي دینگي و

پژوهش سراجزاده و رحیمگي ( )1392نیگ میگ ان آلفگاي

دینگگداري طراحگگي کگگردهانگگد .بگگراي اسگگتانداردکردن در

کرونبا کل  0/90به دست آمده است و همچنی بگراي

کشورهاي مختلف اروپا ،آمریکا ،آفریقا و آسگیا و روي

بعگگد اعتقگگادي  ،0/90بعگگد عگگاطفي  ،0/81بعگگد پیامگگدي

پیروان ادیان مسیحیت ،یهودیت و اسالم اجرا شگده و بگا

 ،0/74بعد مناسکي  0/88گ ارش شده کگه نشگاندهنگد

دی اسالم ه اناباق یافته است .پرسشنامۀ حاضر سگنجۀ

مالوبیّت سنجه مذکور است .در پگژوهش حاضگر میگ ان

پنج بعدي است که با ابعاد پگنجگانگۀ اعتقگادي ،عگاطفي،

همساني دروني بگا محاسگبۀ آلفگاي کرونبگا بگراي کگل

تجربي یا پیامدي ،مناسکي و فکري به سنجش دینگداري

گویهها  0/84و نی براي بعد اعتقادي  ، 0/74بعد عاطفي

مي پردازد .پرسشنامۀ استفادهشده  4بعرگد از ابعگاد فگوق را

 ،0/84بعگد پیامگگدي  ،0/69بعگگد مناسگگکي  0/80محاسگگبه

به کار بگرده اسگت و بعرگد فکگري دیگ بگه دلیگل وسگعت

شد.

تبلیغات در ایران حگذف شگده اسگت .پرسشگنامۀ حاضگر

مقیگاس بخشگش ري :)RFS( 6ایگ مقیگاس  15گویگه

داراي  26گویه است کگه در چهگار بعرگد اعتقگادي (بگا 7

دارد و ري و همکگگاران ( )2001بگگراي سگگنجش میگگ ان

گویگه :سگؤاالت  ،)7-1عگگاطفي یگا تجربگگي (بگا  6گویگگه:

بخشگگش دربگگار شگگخص متجگگاوز یگگا یااکگگار طراحگگي

سؤاالت  ،)13-8پیامدي (با  6گویه :سؤاالت  )19-14و

کردند .ای اب ار متشکل از دو زیرمقیاس است کگه طگي

1

. Type I error
. Power
3
. effect size
4
. response variable
5
. Glock and Stark’s Religiosity Questionnaire
2

آن پاسگگگگگخهگگگگگاي عگگگگگاطفي ،شگگگگگنایتي و رفتگگگگگاري
شگگرکتکننگگدگان نسگگبت بگگه اعمگگال نادرسگگت شگگخص
. Rey Forgiveness Scale
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متجاوز سنجیده ميشود .الف) زیرمقیگاس  5گگويهگاي

روش اجگگرا و تحلیگگل آمگگاري :بگگراي انتخگگا گگگروه

وجگگودِ [مولفگگۀ مثبگگت  )PP( 1بخشگگش [شگگامل سگگؤاالت

زوجهاي در آسگتانۀ طگالق ابتگدا بگه واحگدهاي مشگاوره

 2،6،7،13،15نظیگگر گویگگه 6؛ بگگراي شخصگگي کگگه رفتگگار
نادرستي با م داشته دعا مگيکگن و ) زیرمقیگاس 10

دادگاههگگاي شگگهر رشگگت ،آسگگتانه ،الهیجگگان ،لنگگگرود و
بندر کیاشهر و دفگاتر وکالگت ایگ شگهرها مراجعگه شگد.

گويهاي فقدان [مولفگۀ منفگي  )AN( 2بخشگش [شگامل

پروندههگاي زوجهگاي داراي شگرایط ورود بگه پگژوهش

سؤاالت  1،3،4،5،8،9،10،11،12،14نظیر گویه  14کگه

ماالعه شد و از ای تعداد  173نفگر بگهصگورت دسگترس

بهطگور معکگوس نمگرهگگذاري مگيشگود؛ فکگر مگيکگن
زندگي ام به دلیل رفتار نادرست ای شخص ،نگابود شگده
است  .تماميگویههاي ای مقیاس به استثناي گویههگاي

انتخا شدند .سپس تعداد  143نفر از زوجهگاي عگادي
آنهگگا چیگ ي یگگر از تکیگگل پرونگگده طگگالق بگگود بگگا روش

 14 ،12 ،10 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1کگگه معکگگوسانگگد ،در یگگک

نمونه گیري هدفمند انتخا شگدند .هنگگام نمونگهگیگري

مقیاس  5درجه اي لیکرت از کامالً موافق [ 5تگا کگامالً

ده درصد به حج نمونۀ اصلي (یعنگي حجگ نمونگه 262

مخگگالف [ 1نمگگرهگگگذاري مگگيشگگوند و نمگگرات بیشگگتر

نفر) اف وده شد تا با احتمال وجود دادهها و آزمگونهگاي

نشاندهند ساح باالتر بخشگش شگخص متجگاوز اسگت.

مخدوش یگا سگؤاالت بگيپاسگخ مقابلگه شگود .در هنگگام

هگگر دو زیرمقیگگاس مگگذکور پایگگایي همسگگاني درونگگي و

نمونه گیري هدفمند ،تالش بر آن بود افراد عگادي ازنظگر

بازآزمایي پذیرفتني به دست آوردند (بگهترتیگب ضگریب

سگ  ،جنسگگیت و سگگاح تحصگیالت بگگا گگگروه در آسگگتانۀ

آلفگگگاي کرونبگگگا و بازآزمگگگایي  0/85و  0/76بگگگراي

طگگالق همتگگا باشگگند .سگگپس پرسشگگنامۀ بخشگگش ري و

زیرمقیگگاس  PPو بگگهترتیگگب ضگگریب آلفگگاي کرونبگگا و

پایبندي مذهبي در بی آنها اجرا شد .معموالً ارزیابي هر

بازآزمایي  0/86و  0/76براي زیرمقیگاس  .)ANنمگرات

فرد با اب ارهاي فوق حدود  15دقیقه زمان ميبگرد .پگیش

ای مقیاس در جهات مورد انتظار ارتبگاط چشگمگیري بگا

شگگرو ارزیگگابي بگگه شگگرکتکننگگدگان دربگگار هگگدف از

سگگنجههگگاي گگگرایش بگگه مگگذهب ،یشگگ  ،امیگگدواري،

اجگگراي ای گ پگگژوهش توضگگیحات کلگگي ارائگگه مگگيشگگد؛

به یسگگگتي معنگگگوي و مالوبیگگگت اجتمگگگاعي نشگگگان داد

همچنی با رعایت مالحظگات ایالقگي نسگبت بگه حفگو

ت ییدکننگگد اعتبگگار سگگازهاي ایگگ ابگگ ار اسگگت (ري و

گمنگگامي و محرمانگگگهبگگودن اطالعگگگات آزمگگونهگگگا بگگگه

همکاران .)2001 ،رضائي ( )1397ای اب ار را در ایگران

شگرکتکننگدگان اطمینگان داده مگيشگد .پگس از ارائگۀ

هنجاریگگابي کگگرده اسگگت و اعتبگگار بازآزمگگایي  RFSو

توضیحات کوتاهي دربگار آزمگونهگا و نحگو تکمیگل

زیرمقیاسهاي وجود مولفۀ مثبگت ( )PPو وجودنداشگت

آنهگا ،ابگ ار پگژوهش در ایتیگار افگراد قگرار مگيگرفگت.

مؤلفۀ منفي ( )ANبخشش بهترتیب برابگر بگا 0/73 ،0/78

پرسشنامههاي جم آوريشده بررسگي شگدند .دادههگاي

و  0/75محاسبه شد .همچنگی ضگریب آلفگاي کرونبگا

گردآوريشده با استفاده از شایص هاي آمگار توصگیفي

 RFSو زیرمقیاسهاي  PPو  ANبهترتیگب 0/71 ،0/74

و اسگتنباطي شگامل فراوانگگي ،درصگد ،میگانگی  ،انحگگراف

و  0/75برآورد شدند .در پژوهش حاضر می ان همسگاني

معیگگار ،دامنگگۀ تغییگگرات ،آزمگگون مجگگذور یگگي پیرسگگون،

دروني با محاسبۀ آلفاي کرونبا بگراي کگل گویگههگاي

آزمون  tاستیودنت نمونههگاي مسگتقل ،تحلیگل واریگانس

مراجعه کنند دادگاهها و دفاتر وکالت که علت مراجعگه

3

 0/74 RFSو نیگگگ بگگگراي زیرمقیگگگاسهگگگاي  PPو AN

چنگگگدمتغیري ( )MANOVAدر محگگگگیط نگگگگرمافگگگ ار

بهترتیب  0/68و  0/69محاسبه شد.

 SPSS22پردازش شدند.

. Presence of Positive
. Absence of Negative

1
2

. Multivariable Analyze of Variance

3

مقایسۀ بخشایشگري و پایبندي مذهبي در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهاي عادي47/

سني گروه در آستانۀ طالق  10/81 ± 10/02بود .نتگایج

یافتهها
در گروه عادي  64مگرد ( )%44/7و  79زن ()%55/3

آزمون  tاستیودنت براي گروههگاي مسگتقل نشگان دادنگد

و در گروه در آسگتانۀ طگالق  89مگرد ( )%51/4و  84زن

تفگگاوت معنگگيداري ازنظگگر طگگول مگگدت ازدواج بگگی دو

( )%48/6در ماالعه شرکت کردند .فراواني دو گگروه بگا

گروه وجود ندارد (.)t=1/49،P>0/05

توجه آزمون مجذور یي پیرسون ازنظر جنسیت تفگاوت

قبگگل از تحلیگگل دادههگگاي اسگگتنباطي مشگگخص شگگد 7

معنيداري با ه نداشت ( .)P>0/05میانگی سني گروه

پرسشنامه در گگروه عگادي و  38پرسشگنامه در گگروه در

عادي  38/86 ± 10/86و میانگی سني گروه در آسگتانۀ

آستانۀ طالق به بیش از  %20از گویهها پاسگخ نگدادهانگد؛

طالق  36/47 ± 10/72بگود .نتگایج آزمگون  tاسگتیودنت

بنابرای به دلیل وجود داده هاي مفقگود در  45پرسشگنامه

بگگراي گگگروههگگاي مسگگتقل نشگگان داد تفگگاوت معنگگيداري

از دو گگگروه ،از فرآینگگد تحلیگگل اسگگتنباط آمگگاري کنگگار

ازنظگگگگگر سگگگگگ بگگگگگی دو گگگگگگروه وجگگگگگود نگگگگگدارد

گذاشته شدند .نتایج آزمون گلمگوگروف  -اسگمیرنوف

( .)t=1/86،P>0/05میانگی طول مگدت تحصگیالت بگه

براي بررسي نرمالبودن توزی داده ها نشان دادند هگر دو

سال بگراي گگروه عگادي  8/91 ± 3/29و میگانگی سگني

متغیر وابسته از توزی نرمال تبعیت مگيکننگد (.)P>0/05

گروه در آستانۀ طالق  7/74 ± 4/63بود .نتایج آزمون t

جدول 1-شایص هاي آمگار توصگیفي و نتگایج آزمگون t

استیودنت براي گگروههگاي مسگتقل نشگان دادنگد تفگاوت

استیودنت دو گروه زوجهاي عگادي و در آسگتانۀ طگالق

معني داري ازنظر میانگی مدت تحصیالت بی دو گگروه

را براي نمرات کگل متغیرهگاي بخشایشگگري و پایبنگدي

وجگگود نگگدارد ( .)t =1/79،P>0/05سگگرانجام میگگانگی

مذهبي نشان ميدهد.

مگگدت ازدواج گگگروه عگگادي  12/59 ± 9/91و میگگانگی

جدول  .1شاخصهای آمار توصیفی بخشایشگری و پایبندی مذهبی در زوجهای عادی و در آستانۀ طالق
انحراف استاندارد
میانگی
تعداد
گروه
متغیر
P-Value
df
t
بخشایشگري
پایبندي مذهبي

عادي

136

37/24

5/99

آستانه طالق

135

34/70

6/39

عادي

136

51/11

11/76

آستانه طالق

135

46/16

11/47

3/37
3/51

269
269

0/0001
0/0001

نتگگایج آزمگگون  tاسگگتیودنت مسگگتقل در جگگدول 1-نشگگان

طگگالق ( )51/11بگگهطگگور معنگگيداري از پایبنگگدي مگگذهبي

دادند بی ای دو گروه ازنظر نمرات کل بخشایشگري و

زوجهاي عادي ( )46/16کمتگر اسگت .بگراي مقایسگۀ دو

پایبنگگدي مگگذهبي تفگگاوت معنگگيدار وجگگود دارد .مقایسگگۀ

گگروه زوجهگاي عگادي و در آسگتانۀ طگالق ازنظگر ابعگاد

نمگگرات کگگل دو گگگروه بگگا واریگگانس برابگگر نشگگان داد

مختلگگف بخشایشگگگري و پایبنگگدي مگگذهبي دو تحلیگگل

بخشایشگري زوج هاي در آستانه طالق( )34/70بگهطگور

واریگگگانس چنگگگدمتغیري مجگ گ ا اجگگگرا شگگگد .جگگگدول2-

معنگگيداري از بخشایشگگگري زوجهگگاي عگگادي ()37/24

شگگایصهگگاي آمگگار توصگگیفي ابعگگاد مختلگگف متغیرهگگاي

کمتر اسگت و نیگ پایبنگدي مگذهبي زوجهگاي در آسگتانۀ

وابسگگته را برحسگگب عرگگویت گروهگگي نشگگان مگگيدهگگد.
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جدول  .2شاخص های آمار توصیفی ابعاد مختلف بخشایشگری و پایبندی مذهبی در زوجهای عادی و در آستانۀ طالق
متغیر
بخشایشگري

گروه

عدم مؤلفه منفي
وجود مؤلفه مثبت

پایبندي مذهبي

بعد اعتقادي
بعد مناسکي
بعد تجربي
بعد پیامدي

تعداد

میانگی

انحراف استاندارد

عادي

136

28/43

5/48

آستانه طالق

135

26/79

5/59

عادي

136

8/82

2/89

آستانه طالق

135

7/92

2/82

عادي

136

12/45

4/75

آستانه طالق

135

11/08

4/60

عادي

136

16/77

4/31

آستانه طالق

135

14/98

5/78

عادي

136

11/15

3/96

آستانه طالق

135

10/09

4/36

عادي

136

10/73

3/26

آستانه طالق

135

10

3/17

در جدول فگوق میگانگی و انحگراف اسگتاندارد ابعگاد

چندمتغیري را مگيتگوان گگ ارش کگرد .در ادامگه ،نتیجگۀ

مختلگگف بخشایشگگگري و پایبنگگدي مگگذهبي در زوجهگگاي

آزمون المبداي ویلک براي تعیی تفاوت ابعگاد مختلگف

عادي و در آستانۀ طالق ارائه شده است .پیش از اجگراي

بخشایشگري و پایبنگدي مگذهبي در دو گگروه زوجهگاي

دو تحلیگل واریگانس چنگدمتغیري مجگ ا نتگایج آزمگگون ام

عگگادي و در آسگگتانۀ طگگالق معنگگيدار بگگود ()P<0/0001؛

باکس نشان داد شرط همگني مگاتریسهگاي واریگانس -

بنگگابرای مگگيتگگوان نتیجگگه گرفگگت بگگی ابعگگاد مختلگگف

کواریانس براي ابعگاد مختلگف بخشایشگگري و پایبنگدي

بخشایشگري و پایبندي مذهبي در زوجهاي عگادي و در

مگگذهبي ت ییگگد مگگيشگگود و توزیگ چنگگدمتغیري از توزی گ

آستانۀ طالق تفگاوت معنگيداري وجگود دارد .جگدول3-

نرمال پیروي ميکند ( .)P>0/05همچنگی نتگایج آزمگون

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري نمگرات ابعگاد مختلگف

لوی آشکار سایت تفگاوت واریگانسهگاي یاگا ازنظگر

بخشایشگري در زوجهگاي عگادي و در آسگتانۀ طگالق را

آمگگگاري معنگگگادار نیسگگگت ( )P>0/05و فگگگرض تسگگگاوي

نشان ميدهد.

واریانسها برقرار است؛ بنابرای نتگایج تحلیگل واریگانس
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات ابعاد مختلف بخشایشگری در زوجهای عادی و در آستانۀ طالق
مناب تغییرات
بعد منفي
یاا
بعد مثبت
یاا

SS
182/5

df
1

MS
182/5

8258/04

269

30/70

54/59

1

54/59

2192/51

269

8/15

F
5/95
6/70

P-Value
0/015
0/01

ή
0/022
0/024

مقایسۀ بخشایشگري و پایبندي مذهبي در زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهاي عادي49/

بگگا توجگگه بگگه نتگگایج جگگدول 3-تفگگاوت بعگگد منفگگي

همچنی بخشایشگري زوج هاي در آستانۀ طالق در بعگد

بخشایشگري در زوج هاي عگادي و در آسگتانۀ طگالق بگا

وجود مولفۀ مثبت ( )7/92بهطور معنيداري از زوجهگاي

 F )1 ،269( = 5/95و تفگاوت بعگگد مثبگگت بخشایشگگگري در

عگگادي ( )8/82کمتگگر اسگگت .همچنگگی نتگگایج مجگگذور

زوج هاي عادي و در آسگتانۀ طگالق بگا F )1 ،269( = 6/70

سهمي اتا نشان مي دهد عرویت گروهي تنها  2درصد از

معنيدار بوده است ()P>0/01؛ ازای رو مگيتگوان نتیجگه

تغییرات ابعگاد مختلگف بخشایشگگري را تبیگی مگيکنگد.

گرفت میانگی بخشایشگري در بعد وجودنداشت مؤلفگۀ

جدول 4-نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري نمرات ابعگاد

منفي در زوجهگاي در آسگتانۀ طگالق ( )26/79نسگبت بگه

مختلف پایبندي مذهبي در زوجهاي عگادي و در آسگتانۀ

زوجهاي عادي ( )28/25بهطور معنيداري کمتگر اسگت.

طالق را نشان ميدهد.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات ابعاد مختلف پایبندی مذهبی در زوجهای عادی و در آستانۀ طالق
مناب تغییرات

SS
125/61

df
1

MS
126/61

یاا

5879/74

269

21/86

بعد مناسکي

218/11

1

218/11

یاا

6978/88

269

25/94

75/85

1

75/85

6978/88

269

25/94

36/63

1

36/63

6978/88

269

25/94

بعد اعتقادي

بعد تجربي
یاا
بعد پیامدي
یاا

با توجه به نتایج جدول 4-با آلفاي تصگحیح بنفرونگي
( )0/0125تفاوت اعتقادي پایبندي مذهبي در زوجهگاي

F
5/79
8/41
4/38
3/54

P-Value
0/01
0/004
0/037
0/061

ή
0/02
0/03
0/02
0/01

دو گروه زوجهاي در آسگتانۀ طگالق و زوجهگاي عگادي
بگگا توجگگه بگگه تصگگحیح بنفرونگگي معنگگيدار مشگگاهده نشگگد
( .)P>0/0125نتایج مجگذور سگهمي اتگا نشگان مگيدهنگد
عرویت گروهي تنها  2درصد از تغییرات ابعاد مختلگف

در آستانۀ طالق و زوج هگاي عگادي بگا F )1 ،269( = 5/79

بخشایشگري را تبیی ميکند.

معنگگيدار اسگگت ()P≥0/01؛ ازایگگ رو مگگيتگگوان نتیجگگه
گرفت ازنظر بعد اعتقادي پایبندي مگذهبي در زوجهگاي

بحث

در آسگگتانۀ طگگالق ( )11/08کمتگگر از زوجهگگاي عگگادي

پگگژوهش حاضگگر بگگا هگگدف مقایسگگۀ بخشایشگگگري و

( )12/45اسگت .همچنگگی تفگگاوت نمگگرات بعگگد مناسگگکي

پایبنگگگدي مگگگذهبي در زوجهگگگاي در آسگگگتانۀ طگگگالق و

پایبنگگگدي مگگگذهبي در زوجهگگگاي در آسگگگتانۀ طگگگالق و

زوجهاي عادي انجام شده است .یافتهها نشان دادند بگی

زوجهاي عادي با  F )1 ،269( = 8/41معنيدار حاصل شگد

ابعگگاد بخشایشگگگري در زوجهگگاي در آسگگتانۀ طگگالق و

()P≥0/004؛ ازای رو ميتوان نتیجه گرفت میانگی بعگد

زوجهگگگگگاي عگگگگگادي تفگگگگگاوت معنگگگگگيداري وجگگگگگود

مناسکي در زوج هاي در آستانۀ طالق ( )14/98کمتگر از
زوجهاي عادي ( )16/77است .نتایج آماره  Fدر تحلیگل
واریانس چندمتغیري نمرات ابعگاد تجربگي و پیامگدي در

دارد( .)P>0/01ای یافته با پژوهشهاي کا میان مقگدم
و همکاران ( ،)1395بیگي و همکاران ( )1394و زهتا
نجفگي و همکگگاران ( )1390همسگگو اسگت .در تبیگگی ایگ
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یافتگگه مگگيتگگوان ایگ گونگگه گفگگت یکگگي از شگگایصهگگاي

نریماني و همکاران ( )1394همسو اسگت .در تبیگی ایگ

زوجهاي آشفته و مشکلدار که آنها را بگه سگمت طگالق

یافتگگگه مگگگيتگگگوان گفگگگت رفتارهگگگاي منفگگگي در قالگگگب

سوق ميدهگد ،نگاتواني در حگلوفصگلِ تعارضگات اسگت

مقابلهبهمثل هاي منفي ،کمبگود صگمیمیت و فعالیگتهگاي

(هالفورد ،ترجمگۀ تبریگ ي و همکگاران .)1387 ،یکگي از

مثبت مشترك ،ارتباطات و حل تعارض ضگعیف ،ایفگاي

علل حل نشدن تعارضات پافشاري هرکدام از زوجها «بر

نقگشهگگاي نامناسگگب و نارضگایتمنگگدي جنسگگي ازجملگگه

فکگگر و عقیگگد یگگویش مانگگدن» و کوتگگاهنیامگگدن دربگگار

ویژگيهاي زوجهاي آشفته و مشکلدار است (هگالفورد

مسگگائل و مشگگکالت اسگگت .اگگگر زوجهگگا از اشگگتباهات

 1387/2003ترجمۀ تبری ي و همکاران) .همانطگور کگه

یکگگگدیگر بگذرنگگگد و یکگگگدیگر را ببخشگگگند ،قاعگگاً بگگگا

پژوهش هگا نشگان داده انگد پایبنگدي مگذهبي بگا الگوهگاي

تعارضگگات کمتگگري مواجگگه یواهنگگد شگگد .ای گ نکتگگه بگگا

ارتبگگاطي مناسگگب ،پیونگگد دارد (ثنگگاگویي و همکگگاران،

پژوهش هاي صالحیان و همکگاران ( )1389و دا فونسگکا

 )1390و باعگگی ایجگگاد یگگوشبینگگي مگگيشگگود (قینگگاقي و

و همکاران ( )2017همسو است .ازطرفي یکگي دیگگر از

همکاران)2016 ،؛ بنابرای ميتواند از افتگادن زوجهگا در

متغیرهگگاي ت ثیرگگگذار بگگر سرنوشگگت زنگگدگي زناشگگویي

ورطۀ بگدبیني و منفگي بگافي جلگوگیري کنگد؛ درنتیجگه از

رضایت زناشویي است که اگر ای متغیگر افگ ایش یابگد،

حجگ تعارضگگات ،کگ مگگيکنگگد (هراتیگگان و همکگگاران،

زوجها حاضرند در قبال یکدیگر فداکاري کنند و حتگي

 )1394و متعاقبگگاً از تسگگگری حرکگگگت در مسگگگیر طگگگالق

در بسیاري از مواق از یودشان به نف دیگگري بگذرنگد.

مگگيکاهگگد .در ایگ زمینگگه پگگژوهش یوسگگفي و همکگگاران

پگژوهشهگاي فیگگنچم و همکگاران ( )2002و د ا لگگه و

( )1390نشان داده است ميتگوان از روي یگوشبینگي یگا

همکگگگاران ( )1391نشگگگاندهنگگگد وجگگگود ارتبگگگاط بگگگی

بدبیني زوجها طالق را پیشبیني کرد.

بخشایشگري و رضایت زناشویي است .بخشایشگري بگه

زوجهاي داراي ساوح باالي پایبند مگذهبي ،دوام و

اف گ ایش رضگگایت زناشگگویي و کگگاهش ادراکگگات منفگگي

بقگگاي ازدواج یگگود را از برکگگت یداونگگد مگگيداننگگد و

زوجها نسبت به یکدیگر منجر ميشود؛ بنگابرای زوجهگا

یویشگگاوندي و پیامگگدهاي مثبگگت ازدواج نیگگ در سگگایۀ

در قبال یکدیگر به شکل مقابلهبهمثل پاسخ نخواهنگد داد

مذهب ،رنش مقدسي بگه یگود یواهگد گرفگت (مگولین ،

و درنتیجه ،از تشدید و ت اید رفتارهاي منفگي جلگوگیري

 ،)2016صگگبر و تحمگگل و تگگا آوري زوجهگگا درنتیجگگۀ

یواهد شد و همی امر به ن دیکي آنهگا نسگبت بگه هگ و
تگگداوم و بقگگاي ازدواج منجگگر یواهگگد شگگد (دافونسگگکا و
همکاران.)2017 ،
در راباه با سؤال دوم نی نتایج نشان دادند بگی ابعگاد
اعتقادي و مناسکي پاي بندي مذهبي تفگاوت معنگيداري
در بی دو گروه وجود دارند و تفگاوت پایبنگدي مگذهبي
کل در بی زوجهاي در آستانۀ طالق و زوجهاي عگادي
معنگيدار اسگت ( .) P>0/01ایگ یافتگه بگا پگژوهشهگگاي
فگگگوري و همکگگگاران ( ،)1388رسگگگولي و همکگگگاران
( ،)1391یگگگدایاري فگگگرد ( )2013ثنگگگاگویي ( )1390و

پایبندي مگذهبي افگ ایش یواهگد یافگت (مقتگدر1396 ،؛
کالنتر هرم ي و همکاران)1494 ،؛ ازایگ رو زوجهگا در
برابر مشکالت زود تسلی نخواهند شد و همگانطگور کگه
المبگگرت و دوالهیتگگه ( )2006اشگگاره کگگردهانگگد ،مگگذهب
ميتواند از بروز مشکالت پیشگیري کنگد ،تعارضگات را
حل کنگد و آشگتي و سگازش را بعگد از وقگو تعارضگات
رشد دهد.
دی و پایبنگدي مگذهبي بگا مشگخصکگردن بایگدها و
نبایگگدهاي رفتگگاري ،حگگد و حگگدود و گگایف ،نقگگشهگگا،
تکالیف و حقوق زوجها را مشخص مگيکنگد وبگا ایجگاد
ال ام دروني به انجام و ایف و نقشها از ایجگاد تعگارض
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جلوگیري مي کند .همچنی دینداري بگه زوجهگا کمگک

پیمان زناشویي تصریح دارد؛ ازایگ رو پیشگنهاد مگيشگود

مگيکنگگد تگا در چهگگارچو عقلگگي و شگرعي بگگه ارضگگاي

درمگگانگران و مشگگاوران یگگانواده و ازدواج ،بگگا آمگگوزش،

نیازهاي عاطفي ،جنسي و  ...همدیگر بپردازنگد و از ایگ

ترویج و اشگاعۀ باورهگاي دینگي بگه زوجهگا ،پایبنگدي بگه

طری به ایجاد رضایت زناشویي کمگک مگي کنگد؛ زیگرا

مگگگذهب را در دورههگگگاي مختلگگگف زنگگگدگي در قالگگگب

یکي از شایص هاي رضایت زناشویي ،ارضاي نیازهگاي

آمگگوزشهگگاي پیشگگگیرانه در مراکگگ مختلگگف همچگگون

اساسگگي زوجهگگا اسگگت (اکبگگري امر گگان و همکگگاران،

دانشگگاههگا ،مراکگ مشگگاوره یگانواده و مسگاجد بگهطگگور

 .)1394افرد پایبند به مگذهب بگه زنگدگي تعهگد دارنگد و

مداوم در نظر داشته باشند.

نسبت به همسر و زنگدگي مسگئولیتپذیرترنگد و بگا الگ ام
دروني به نقش ها و و گایف یگود عمگل مگيکننگد .ایگ

منابع

نکته در پژوهش فولر ( )2014نشان داده شد و گفته شگد

اکبري امر ان ،ح؛ عبگد یوسگفخاني ،ز .)1394( .بررسگي

باورهاي مذهبي با راهبردهاي بقا و حفو راباۀ زناشگویي

راباۀ پایبندي مذهبي و رضایت از زندگي .فصگلنامۀ

راباه دارد.

علمي  -پژوهشي پژوهشگنامۀ تربیتگي-43 ،)43( 10 ،

بگراي نتیجگهگیگري مگگيتگوان گفگت زوجهگگاي داراي

.37

دریواسگگت طگگالق نسگگبت بگگه زوجهگگاي عگگادي داراي

بیگي ،؛ محمديفر ،م؛ نجفي ،م؛ رضگایي.)1394( . ،

سگگاوح بخشگگش کمتگگريانگگد و بگگه دلیگگل حگگواد تلگگخ

راباۀ معنویت و بخشگودگي بگا انسگجام و سگازگاري

زناشویي یکدیگر بیشتر مذحمت ميکنند .عالوه بگر آن بگه

یانوادگي در جانبگازان .فصگلنامۀ علمگي  -پژوهشگي

نظگگر مگگيرسگگد در ابعگگاد اعتقگگادي و مناسگگکي پایبنگگدي

طب جانباز.33-39 ،)1( 8 ،

مذهبي ،ضعیفتر از زوجهگاي عگاديانگد .ایگ پگژوهش
داراي محدودیتهایي نیگ اسگت .نمونگهگیگري زوجهگا،
یراحتمگالي  1بگگود و جامعگگۀ آمگاري محگگدود بگگه مردمگگانِ
شمال کشور است؛ بنابرای تعمگی نتگایج بگه محگیطهگاي
دیگگگر را بگگا محگگدودیت مواجهگگه مگگيکنگگد .اطالعگگات
کسبشده از پرسشگنامههاسگت .هرچنگد ایگ آزمگونهگا
معیارهاي روانسنجي را احراز کردهانگد ،پدیگد طگالق و
جدایي زن و شوهر پیجیگدهتگر از ابعگاد سگنجیدهشگده در
ای پژوهش است .به نظر ميرسد پژوهشهگاي کیفگي و
پدیدارشناسانۀ آتي در ای زمینه ميتوانند یگال پرنشگد
پژوهش هاي کمّي کنگوني را تگا حگدودي جبگران کننگد.
یافتههاي پژوهش ميتواند نویسگندگان دیگگر را تر یگب

ثناگویي ،م  .)1390(.راباۀ پایبندي مذهبي بگا الگوهگاي
ارتباطي زوجی  .پایاننامۀ کارشناسي ارشد .دانشگگاه
عل و فرهنش ،دانشکد روانشناسي.
ثنگگاگویي ،م؛ جگگان ب رگگگي ،م؛ مهگگدویان.)1390(. ،
راباۀ پایبندي مذهبي بگا الگوهگاي ارتبگاطي زوجگی .
روانشناسي و دی .103-120 ،)4( 4 ،
یمسگگه ،ا .)1387( .آمگگوزش قبگگل از ازدواج :راهنمگگاي
عملگگي زوجهگگاي جگگوان ،تهگگران :انتشگگارات دانشگگگاه
ال هرا ،چاپ سوم.
یواجگگه رسگگولي ،م .)1388( .بررسگگي اثربخشگگي درمگگان
براسگگاس رویکگگرد طرحگگواره – محگگور بگگر افگگ ایش

کنند تا در آینگده کارآزمگایيهگاي مثبگتنگگر مبتنگي بگر

رضگگایت زناشگگویي زنگگان یوابگگگاههگگاي دانشگگکد

مدایالت بخشش را اجرا کننگد .ایگ پگژوهش بگر نقگش

روانشناسي و علوم تربیتي دانشگگاه عالمگه طباطبگایي.

محا تي ابعگاد اعتقگادي و مناسگکي مگذهب بگراي حفگو

پایاننامۀ کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه طباطبگایي،
دانشکد روانشناسي و علوم تربیتي.

. non probability
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د ا له ،ف؛ عسگري ،پ ؛ حیدري .)1391( . ،راباگۀ
بخشودگي ،عشگ  ،صگمیمیت بگا رضگایت زناشگویي.
یافتههاي نو در روانشناسي.57-69 ،)22( 7 ،

زناشگگویي .رسگگالۀ دکتگگري .دانشگگکد روانشناسگگي و
علوم تربیتي ،دانشگاه ال هرا.
عسگگگگري ،پ؛ روشگگگني ،؛ ابافگگگت ،ح؛ ضگگگمیري ،ا.

رسولي ،ر؛ سلااني گرد فرامگرز ،س .)1391( .مقایسگه و

( .)1391راباگگۀ باورهگگاي مگگذهبي و شگگادکامي بگگا

بررسي راباۀ جهتگیري مذهبي و عمل به باورهگاي

بخشودگي دانشجویان دانشگگاه آزاد اسگالمي واحگد

دیني با سازگاري زناشویي در طگال و دانشگجویان.

اهگگواز .یافتگگههگگاي نگگو در روانشناسگگي-112 ،)21( 6 ،

فصلنامۀ یانوادهپژوهي.427-439 ،)32( 8 ،

.101

رضائي ،س .)1397( .هنجاریابي و اعتبارسگنجي مقیگاس

فوري ،س؛ حس آبادي ،ح؛ مهگرام ،؛ قنبگري هاشگ

بخشش  Reyدر دانشجویان دانشگاه گیالن .گگ ارش

آبگگگگادي .)1390( . ،بررسگگگگي اثربخشگگگگي روش

طرح پژوهشي ،معاونت پژوهش و فنگاوري دانشگگاه

بخشودگي مبتني بر درمانهگاي معنگوي  -مگذهبي در

گیالن.

کاهش تعارضگات زناشگویي .فصگلنامۀ پگژوهشهگاي

زهتگگا نجفگگي ،؛ دروی گ ه ،ز؛ پیوسگگتهگگگر ،م.)1390( .

نوی روانشنایتي.123-142 ،)24( 6 ،

راباگه بگی بخشگودگي و رضگایت زناشگویي زوجگی

فگگوري ،م؛ گگگلپگگرور ،م؛ مهگگديزادگگگان ،ا.)1388( .

کرمانشاهي .فصلنامۀ علميپژوهشي زن و فرهنش2 ،

سبک هاي دلبستگي و نگرشهگاي مگذهبي بگهعنگوان

(.23-33 ،)8

پگیشبگی هگاي موفقیگت و شکسگت راباگۀ زناشگگویي.

سراجزاده ،س.ح .)1387( .نگرشهگا و رفتارهگاي دینگي
نوجوانگگان تهرانگگي و داللگگتهگگاي آن بگگراي نظریگگۀ

پژوهشهاي علوم رفتاري.143-153 ،)2( 7 ،
کا میان مقگدم ،ك؛ مهرابگيزاده هنرمنگد ،م؛ کیگامنش،

سکوالرشدن .نمایه پژوهش.105-120 ،9-10 ،

؛ حسگگگگینیان ،س .)1395( .نقگگگگش تمای یگگگگافتگي،

سراجزاده ،س .ح .و پویگافر ،م .ر .)1387( .دیگ و نظگ

معناداراي زندگي و بخشودگي در پیشبیني رضایت

اجتماعي :بررسي راباه دینداري با احساس آنگومي و

کجگگروي در میگگان نمونگگهاي از دانشگگجویان .مسگگائل
اجتماعي ایران.71-105 ،)6(16 ،

زناشویي .روانشناسي یانواده.71-82 ،)2( 3 ،
کالنتر هرم ي ،آ؛ عسلي طالکوئي ،س؛ مگرادي لیگاولي،
ق .)1394( .پگگگیشبینگگگي تگگگا آوري روانشگگگنایتي

سگگگگراجزاده ،س .ح ،.رحیمگگگگي ،ف .)1392( .راباگگگگه

براسگگاس میگگ ان پایبنگگدي مگگذهبي در زنگگان مت هگگل.

دینگگداري بگگا معنگگاداري زنگگدگي در یگگک جمعیگگت

فصلنامۀ ماالعات روانشناسگي بگالیني-138 ،)19( 5 ،

دانشجویي .فصلنامۀ راهبرد فرهنش.7-30 ،24 ،

.119

صگگگالحیان ،ا؛ صگگگادقي ،م؛ بهرامگگگي ،ف؛ شگگگریفي ،م.
( .)1389بررسگگگي راباگگگه بگگگی هگگگوش هیجگگگاني و

بخشگگگودگي بگگگا تعارضگگگات زناشگگگویي .ماالعگگگات
روانشنایتي.1-17 ،)2(6 ،
عگگامري ،ف .)1382( .اثربخشگگي آمگگوزش مگگگدایالت
یگگانواده درمگگاني راهبگگردي درکگگاهش ایتالفگگات

مظاهري ،ح .)1384( .یانواده در اسگالم ،قگ  :انتشگارات
شف  ،چاپ شان ده .
مقتدر ،ل .)1396( .راباۀ باورهاي مذهبي و راهبردهگاي
رویگگگارویي بگگگا اسگگگترس در تگگگا آوري روانگگگي و

رضایتمندي زناشویي همسران جانباز .مجلۀ دانشگگاه
علوم پ شکي گیالن.37-45 ،)103(26 ،
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