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ارزش شناسی مذهبی در گفتگوهاي درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از  نظامبررسی 
  سازگاري زناشویی باال

  
 چکیده

مذهبی در گفتگوهاي درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار از رضایت زناشویی  ارزیابی نظام ارزش شناسیحاضر  هدف پژوهش
) مسلمان(زوج مذهبی  11که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در  از نوع پژوهش هاي کیفی بودحاضر مطالعه . باال بود

این زوجین به صورت نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیري تا جایی ادامه . برخوردار از سازگاري زناشویی باال انجام گرفت
حال از مصاحبه ها هم با استفاده از شیوه کیفی نظریه زمینه  تحلیل داده هاي. یافت که پاسخ هاي شرکت کنندگان به حالت اشباع برسد

که با ادارك  بودنظام ارزش شناسی مذهبی زوجین شامل ارزش هاي مذهبی خاصی  نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که. اي انجام شد
و هم به  شتو ادراك آنها از برخورداري از رحمت خداوند در زندگی زناشویی ارتباط متقابل دا شانازدواج نزوجین از مقدس بود

 شیافته هاي پژوه .دایت زناشویی آنها می ش، منجر به افزایش رضتعهد زناشوییطور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق افزایش 
یندهایی می تواند به پیامدهاي مثبتی در زندگی زناشویی زوجین مذهبی که نظام ارزش شناسی مذهبی از طریق فرآ حاضر نشان داد
  .نشان داده شداین فرآیندها در مدل مفهومی که از نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه هاي زوجین بدست آمد . منجر شود

  .ارزش شناسی مذهبی، گفتگوهاي درون شخصی، زوجین مذهبی، سازگاري زناشویی :کلیدواژگان
  
  

Investigating of religious axiological system in inner speech of religious couples with high 
marital adjustment  

  
Abstract 
The aim of the present study was to investigate the religious axiological system in inner speech 
of religious couples with high marital adjustment. Present study was a qualitative study using 
semi-structured deep interview for 11 couples (11 wives and 11 husbands) with high marital 
adjustment. The couples were selected by purposeful sampling till we reached data saturation. 
Grounded theory was used to analyze the data obtained from interviews. Data analysis revealed 
that couples’ religious axiological system was included of special values that was associated with 
perception of sanctification in marital relationship and gods helps in their marriage; These 
values, directly and indirectly with increasing of marital commitment, was resulted in increasing 
of marital satisfaction. Findings of present study showed that religious axiological system by 
several processes resulted in positive consequences in religious couples’ marital life. These 
processes were shown in conceptual model that obtained from data analysis. 
Keywords: religious axiological system, inner speech, religious couples, marital adjustment. 
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  مقدمه
عقاید سکوالر در جوامع انسانی در قرن گذشته موجب حذف تأثیر مذهب بر زندگی خانوادگی شده است، علی رغم این انتظار که 

و همکاران،  1ماهونی(سال اخیر انجام شده نشان می دهد که مذهب یک عامل مهم در ازدواج و تربیت فرزند است  25مطالعاتی که در 
دي رابطه مثبت بین مذهب و عملکرد خانوادگی را نشان می دهند اما بیشتر گرچه شواهد تجربی زیا). 1999، 3و السیون 2؛ شرکت2001

حضور در یا ، اخص کلیبه عنوان یک ش براي مثال وابستگی مذهبی(از مذهب هستند  4این یافته ها شامل شاخص هاي کلی یا تکی
یت این ارتباط، خصوصاً به صورت کیفی، و ماه) 2001؛ ماهونی و همکاران، 1992، 5؛ جنکیسبه عنوان یک رفتار مذهبی خاص کلیسا

این موضوع منجر به بسیاري از سؤاالت بی ). 2005ماهونی، (هنوز مشخص نیست و پژوهش هاي کمی در این باره صورت گرفته اند 
یفی پاسخ درباره فرایندهاي خاصی که مذهب را به الگوهاي تعاملی خانواده وصل می کند می شود که ضرورت انجام پژوهش هاي ک

   ).2005نی، وماه(بیشتري را در این زمینه نشان می دهد 
، و )2006الهیت، و دو 8؛ گودمن2007، 7و المبرت 6هیتدوال(ارزش هاي مذهبی پیش بینی کننده موفقیت یک رابطه زناشویی است 

ازدواجشان نیز به عنوان یک بررسی هاي کیفی نشان می دهند که زوجینی که به ارزش هاي مقدس مذهبی معتقد باشند معموالً به 
در این ازدواج هاي مقدس، ). 2005و ماهونی،  9پارگامنت(نگاه می کنند که هدف آن تعالی ارزش هاي مذهبی است » رابطه مقدس«

از براي زوجین باشد که به ازدواجشان به عنوان ابزاري نگاه می کنند که آنها » یک معنا«عنوان  بهمواجهه با هر موضوعی ممکن است 
یک ازدواج  ارزش اصلی دراگر زوجین عمیقاً به این باور معتقد باشند که ). 1985، 11الئور(هستند » 10با الوهیت در تماس«طریق آن 

تعارضات شدیدي که منجر به دست دادن ارتباط به ، آنگاه )1985الثور، (است  و ارتباط با وي عاشقانه پی بردن به ماهیت خداوند
نگاه می کنند و بنابراین از بسیاري از موضوعاتی که منجر به تعارض با ی شود به مثابه از دست دادن طرف مقابل با خدا مروانشناختی 

  .دوري می کنند» مذهبی حرام«همسرشان می شود به عنوان یک 
ان در شواهد نشان می دهد هنگامی که زوجین ارزش ها و تجربیات مذهبی مشترکی دارند مذهب منجر به موفقیت بیشتر آن

پیشینه پژوهشی پیشنهاد می کند که در تصمیم گیري براي ازدواج ). 2007، 12؛ ویلکاکس2007دوالهیت و المبرت، (ازدواج می شود 
 14باشند، زنان اغلب با اشتراك گذاري ایمان و باورهایشان مردان را براي ازدواج پیشگام 13هم سوزمانی که ارزش هاي مذهبی زوجین 

در تعارضات » 16محفظه اي امن«هاي مذهبی به عنوان  هنگام ازدواج، زوجین می توانند از ارزش). 2007و همکاران،  15هوي(می کنند 
ی مشترك دارند می توانند اغلب روشنتر به مذهبزوجینی که ارزشهاي ). 442؛ ص 2006المبرت و دوالهیت، (استفاده کنند  زناشویی

سرانجام اینکه، ارزش هاي . شان به وجود می آید کار کنندزناشویوي مشکالتی که در رابطه و به طور متقابل ر تعارضاتشان نگاه کنند

                                                 
1 . Mahoney 
2 . Sherkat 
3 . Ellison 
4 . single item 
5 . Jenkins 
6 . Dollahite 
7 . Lambert 
8 . Goodman 
9 . Pargament 
10 . touch he divine 
11 . Lauer 
12 . Wilcox 
13 . mutual 
14 . onboard prior to marriage 
15 . Hui 
16 . safe container  
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راهنماي آنها در روابط جنسی،  مذهبنگاه کنند و   1زناشوییبه عنوان نقشه مسیرهاي  مذهبی می توانند باعث شوند زوجین به مذهب
مطالعات همچنین نشان می دهند زوجینی که ). 2003کاران، ماهونی و هم(باشد  در ازدواج فردينقش هاي جنسیتی و فداکاري 

معتقدند ازدواجشان یک رابطه مقدس است و زوجینی که معتقدند خداوند به طور فعال در ازدواجشان مشارکت دارد، رضایت 
ي می تواند زوجین را برانگیزد بنابراین، این باور که خداوند در ازدواج یک فرد مشارکت دارد تا حد. زناشویی باال و تعهد باالتر دارند

بیشترین ارزش زناشویی که معموالً مطالعات به  ).1957، 3ایالید(مفهوم سازي کنند  2تا ازدواجشان را یک ارتباط جدا از دنیاي مادي
، 5دالمترو  4؛ وید2007دوالهیت و المبرت، (بررسی ارتباط آن با ارزش هاي مذهبی پرداخته اند، تعهد و وفاداري زناشویی است 

دریافتند که افرادي که هرگز به تشریفات مذهبی توجه ) 2001(و همکارانش  8کینزآت براي مثال،). 2000، 7و گیسن 6؛ تریس2002
برابر احتمال بیشتري داشت تا درگیر خیانت  5/2نداشتند نسبت به آنها که بیش از یکبار در هفته به تشریفات مذهبی توجه می کردند 

که پژوهش  ش هاي دیگري نیز در رابطه زناشویی شودبا این وجود، ارزش هاي مذهبی زوجین می تواند منجر به ارز. زناشویی شوند
  .هاي آتی باید به این مسئله دقیق تر نگاه کنند

ی یکی از منابع مهم موفقیت، طول عمر و تعهد در ازدواج مذهباگر چه برخی از محققان تأکید می کنند که ارزش هاي 
دوالهیت و (ی در کیفیت ازدواجشان وجود دارد مذهباي هستند، اطالعات کمی درباره نحوه ارزیابی زوجین از محوریت ارزش ه

بیشتر مطالعات گذشته که به بررسی ارتباط بین ارزش هاي ) 2003؛ ماهونی و همکاران، 2006؛ گودمن و دوالهیت، 2007المبرت، 
انجام شده  ن مذهبیاماکمذهبی و موفقیت زناشویی پرداخته اند بر اساس شاخص هاي کمی تجربیات مذهبی مانند دفعات حضور در 

و این شاخص ها شیوه هاي پیچیده اي که در آن مذهب اهداف و ) 2003ماهونی و همکاران،  ؛20006گودمن و دو الهیت، (اند 
بنابراین، انجام  ).2006گودمن و دو الهیت، (باورهاي زوجین را در ازدواج یا کیفیت روابط زناشویی شکل می دهد مشخص نمی کنند 

ه به طور کیفی ماهیت ارزش شناسی مذهبی را در رابطه زناشویی مورد بررسی قرار می دهند، درکنار پژوهش هایی که پژوهش هایی ک
به طور مکرر ارتباط یا اثربخشی ارزش هاي مذهبی را با جنبه هاي مختلف رابطه زناشویی به طور کمی مورد ارزیابی قرار می دهند 

 نظامپژوهش حاضر باتوجه به اهمیت این موضوع، به صورت کیفی به بررسی . نظر می رسد ، ضروري به)1389و اعتمادي فرد،  آزاد(
  .ارزش شناسی زوجین مذهبی داراي سازگاري زناشویی باال می پردازد

  گفتوهاي درون شخصی
گفتگوهاي درون شخصی به . گفتگوهاي درون شخصی به هرگونه صحبت کردن فرد با خود و خودگویی هاي وي اطالق می شود

در مورد خود،  یتوضیحات آشکار و قابل کالمی شدنشامل عنوان افکاري که فرد به شکل صحبت با خود در ذهن مرور می کند و 
افکار ) 1976( 12و بک 11خودگویی) 1977( 10اي که مایکنبام همان پدیده). 1988، 9الکساندر( است تعریف می شود دیگران و جهان

) 1977مایکنبام، (درواقع بسیاري از نگرش ها و باورهاي افراد در گفتگوهاي درون شخصی آنها تجلی می یابد  .نهند می نام 13خودآیند
                                                 
1 . marital road map of sorts  
2 . mundane 
3 . Eliade 
4 . Wade 
5 . Delamater 
6 . Treas 
7 . Giesen 
8 . Atkins 
9 . Alexander 
10 . Meichenbaum 
11 . self-talk 
12 . Beck 
13 . self-dialogues 
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بهترین ) خصوصاً خودگویی هاي آنها در مورد موضوعات مختلف زناشویی(شاید بتوان گفت، گفتگوها و تعامالت بین زوجین و 
بررسی ها نشان می دهد بین ). 2011، 1مارتیگنانی(در آن تجلی پیدا می کند  ه زناشوییاز رابط شناسی زوجین ارزشموقعیتی است که 

زوجین داراي تنیدگی زناشویی و زوجینی که از روابط خود رضایت دارند در ارزش هاي زناشویی که در گفتگوهاي درون شخصی 
عث ارائه الگویی شود که به افزایش رضایت زناشویی آنها نمایان می شود، تفاوت وجود دارد و بررسی این تفاوت ها می تواند با

  ).1992، 4؛ کوردك1993و فینچام،  3؛ برادبوري1996و همکاران،  2باکوم(زوجین کمک می کند 
 

   روش
نظریه زمینه اي، داراي مجموعه اي از تکنیک ها جهت انجام . است 5زمینه اي) نظریه(تئوري  از نوعکیفی  یک مطالعهپژوهش حاضر 
ایده ي اصلی نظریه زمینه اي این است که به جاي استفاده از داده ها جهت آزمون فرضیه هاي برخاسته از ادبیات . تحقیق کیفی است

هدف . پژوهش که در تحقیقات کمی انجام می گیرد، از گزارش هاي کالمی افراد در مورد تجاربشان به عنوان داده استفاده می شود
تفاوت مهم و اساسی بین نظریه . عه اي از مفاهیم نظري است که به بهترین شکل داده ها را توصیف کنندنهایی، فراهم کردن مجمو

زمینه اي و اشکال صرفاً توصیفی طبقه بندي، مثل تحلیل محتوا، این است که کدها و مقوله ها از پیش تعیین شده نیستند، بلکه از زمینه 
  ).1998، 7و کوربین 6استراوس(فاده می شود داده ها براي مقوله بندي خود داده ها است

  جامعه و نمونه
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مراجعه کنندگان به برنامه هاي غنی سازي ازدواج مرکز مشاوره باب الحوائج شهرستان 

ی دهند اري زناشویی باال تشکیل مشرکت کنندگان برنامه هاي غنی سازي ازدواج در این مرکز را عمدتاً زوجین داراي سازگ. میبد
در پژوهش هاي کیفی که هدف آن تحلیل عمیق موضوع مورد بررسی است به اندازه تحقیقات کمی  البته جامعه و تعمیم پذیري(

 استمطالعه بر روي افرادي  در پژوهش هاي کیفی، 8یک شیوه مناسب براي ایجاد سازه هاي نظري بامعنا). 1380اهمیت ندارد؛ هومن، 
) 2001، 11برگ(بنابراین با استفاده از شیوه نمونه گیري هدفمند . )1980، 10باس( هستند 9که در متغیرهاي مورد نظر سرآمد یا الگو

عالوه بر ارزیابی هاي اولیه درمانگر . زوجین نسبتاً مذهبی و داراي سازگاري زناشویی باال براي شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند
 12و اسپانیر) 1389(ن، مذهب گرایی اسالمی و سازگاري زناشویی آنها به ترتیب با مقیاس هاي بهرامی احسان از مصاحبه با زوجی

زوجین شرکت کننده در پژوهش حاضر با توجه به جمعیت غالب جامعه ایران همگی از بین . مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند) 1976(
ینکه براي پاسخ گویی به سؤاالت مصاحبه داشتن سطح متوسطی از توانایی هاي شناختی همچنین به دلیل ا. مسلمانان شیعه انتخاب شدند

الزم بود، نمونه شرکت کننده در پژوهش به صورت هدفمند از بین کسانی انتخاب شدند که حداقل سطح تحصیالت آنها لیسانس بود و 
براي ثابت نگه داشتن برخی عوامل زمینه اي تنها زوجینی براي . داراي توانایی شناختی مناسبی در پاسخ گویی به سؤاالت مصاحبه بودند

                                                 
1 . Martignani 
2 . Baucom 
3 . Bradbury 
4 . Kurdek 
5 . grounded theory 
6 . Strauss 
7 . Corbin 
8 . meaningful 
9 . prototypical or exemplary 
10 . Boss 
11 . Berg 
12 . Spanier 
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سال سن داشتند، حداقل دو سال از مدت ازدواج آنان می گذشت و داراي حداقل یک فرزند  25مصاحبه انتخاب شدند که باالي 
اي که براي تحلیل داده ها زمینه به دلیل اینکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي کیفی است، تعداد نمونه بر اساس شیوه تئوري . بودند

مذهبی در خودگویی هاي درون شخصی  ارزش شناسیاز آن استفاده شد به اندازه اي انتخاب شد که حداکثر محتواي کیفی ابعاد 
حالت اشباع به وضعیتی گفته می ). 1998استراوس و کوربین، (زوجین استخراج شود و به اصطالح مصاحبه ها به حالت اشباع برسند 

شود که پاسخی که شرکت کنندگان جدید به سؤاالت مصاحبه می دهند مشابه همان پاسخ هایی باشد که شرکت کنندگان قبلی به 
پاسخ هاي افراد به ) شوهر 11زن و  11(زوج  11با توجه به این موضوع، در پژهش حاضر پس از مصاحبه با . سؤاالت مصاحبه داده اند

 .ه متوقف شدحالت اشباع رسید و انجام مصاحب

  شیوه مصاحبه
مذهبی زوجین از رابطه زناشویی شان، از مصاحبه نیمه  ارزش شناسیدر پژوهش حاضر براي جمع آوري داده ها و آگاهی از 

مصاحبه نیمه ساختار یافته نسبت به مصاحبه استاندارد نشده داراي ساختار بیشتر و موضوع محدودتري است و . ساختاریافته استفاده شد
با این وجود به دلیل محاوره اي بودن مصاحبه، مصاحبه گر آزاد است که . ن سواالت خاصی از تمام پاسخگویان پرسیده می شوددر آ

با درنظر گرفتن هدف کلی ). 149، ص 1386بیابانگرد، (سواالت را تغییر دهد و یا ترتیب آنها را به شکلی مناسب تر جابجا کند 
درمجموع با جمع بندي نظرات کارشناسان . ي زناشویی زوجین، سؤاالت مصاحبه طراحی شدندپژوهش و جنبه هاي مختلف سازگار

مطالعه پایلوت بر روي . سؤال براي انجام مصاحبه انتخاب شد 9براي اطمینان از روایی محتوایی، ) روحانی روانشناس 3(آگاه به موضوع 
مذهبی  ارزش شناسیسؤاالت به طور مستقیم و غیرمستقیم . ینی شدنددو زوج انجام گرفت و با بازخوردهاي آنها برخی سؤاالت بازب

زوجین را در رابطه زناشویی شان مورد بررسی قرار می داد و باورهاي مذهبی زوجین را در مورد جنبه هاي مختلف رابطه زناشویی شان 
به . وهاي درون شخصی شان معطوف می کردهمچنین سؤاالت به طور مستقیم و غیرمستقیم توجه زوجین را به گفتگ. ارزیابی می کرد

دلیل اینکه مصاحبه حاضر از نوع مصاحبه هاي نیمه ساختاریافته بود، مصاحبه گر بعد از هر سؤال باتوجه به بافت موضوعات مطرح شده، 
ه هاي انجام شده تمام مصاحب. مذهبی زوجین در رابطه زناشویی شان مطر می کرد ارزش شناسیسؤاالت پیگیري براي بررسی عمیق تر 

با کسب اجازه از شرکت کنندگان به صورت صوتی ضبط شدند و سپس براي انجام تحلیل هاي بعدي به دقت مصاحبه ها روي کاغذ 
  .براي محفوظ ماندن مشحصات آزمودنی ها، از نام هاي مستعار براي شرکت کنندگان استفاده شد. پیاده شدند

تحلیل ). 1976، اسپانیر(سوال می باشد  32ساخته شده و داراي  1976این مقیاس توسط اسپانیر در سال  :مقیاس سازگاري زناشویی
نمره . عاملی نشان داد که این مقیاس چهار بعد رضایت دو نفري، همبستگی دونفري، توافق دو نفري و ابراز محبت تشکیل شده است

اسپانیر . ت می آید و نمره باال نشان دهنده سازگاري زناشویی باالتر استکل سازگاري زناشویی از جمع نمرات زیر مقیاس ها بدس
.  بود 96/0نشان داد که این مقیاس داراي روایی سازه، همگرا و واگراي مطلوبی است و آلفاي کرونباخ کل مقیاس برابر ) 1976(
ایران انجام شد نشان داد که این مقیاس داراي  پژوهشی که به منظور بررسی ویژگی هاي روانسنجی این مقیاس در). 1976، اسپانیر(

محاسبه ) S=8/17(8/114با توجه به اینکه میانگین این مقیاس در نمونه ایرانی ). 1379ثنایی، (روایی واگرا و همگراي مطلبوبی است 
ونه گیري از زوجین داراي به منظور نم(است، در پژوهش حاضر  151و کل نمره اکتسابی فرد در این آزمون ) 1379ثنایی، (شده است 

 6/132افرادي انتخاب شدند که نمره کلی آنها در این مقیاس یک انحراف معیار باالتر از میانگین جامعه یعنی ) سازگاري زناشویی باال
  .و باالتر بود
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یابی شده مقیاس مذهب گرایی اسالمی توسط بهرامی احسان در ایران ساخته و هنجار ):IRS( 1مقیاس مذهب گرایی اسالمی
که انواع حقوق  وظایف انسان را تعریف می کند طراحی شده ) ع(این آزمون با استفاده از یک الگوي منسوب به امام صادق . است

نتایج تحلیل . درجه اي لیکرت تنظیم شده است 5آیتم است که بر اساس مقیاس  64 این مقیاس داراي). 1384بهرامی احسان، (است 
قیاس از چهار عامل مذهب گرایی، سازمان نایافتگی مذهبی، ارزنده سازي مذهبی، و کامجویی اشباع شده است عاملی نشان داد که م

آن نیز بررسی و تایید شده است  3و سازه 2بود، همچنین روایی محتوایی 85/0و 91/0ضریب پایایی این فرم بین ). 1384بهرامی احسان، (
محاسبه شده ) S=7/14( 6/83میانگین این خرده مقیاس مذهب گرایی در نمونه ایرانی با توجه به اینکه ). 1384بهرامی احسان، (است 
به منظور نمونه گیري از (است، در پژوهش حاضر  112و کل نمره اکتسابی فرد در این خرده آزمون ) 1384بهرامی احسان، (است 

در این زیر مقیاس یک انحراف معیار باالتر از میانگین  افرادي انتخاب شدند که نمره کلی آنها) زوجین داراي گرایش هاي مذهبی باال
  .و باالتر بود 3/98جامعه یعنی 

  شیوه تحلیل داده ها
نظریه زمینه اي براي شکل دهی ). 1998استراوس و کوربین، (براي تحلیل داده هاي پژوهش حاضر از شیوه نظریه زمینه اي استفاده شد 

بر اساس نظر استراوس و کوربین . محقق 4پیش تعیین شده ي داده ها وجود دارد نه در دیدگاه ازسازه هایی به کار می رود که در زمینه 
. از شیوه کدگذاري باز استفاده شد که در آن هر واژه، عبارت یا جمله معنی دار به عنوان کدها تعیین می شوند در مرحله اول )1998(

نام گذاري مقوله (ور اولیه گروه بندي شدند و به آنها نام هاي مفهومی اطالق شد به ط) مقوله ها(بعد از کدگذاري اولیه، کدهاي مشابه 
به این . رچوب بیشتري به آنها داده شداارتباط بین مقوله ها و زیرمقوله ها مشخص شد و چه) کدگذاري محوري(در مرحله دوم ). ها

حذف موضوعات داراي اهمیت ) الف: خالصه شد صورت که فهرست اصلی موضوعات تکرار شده، به شیوه هاي زیر جمع بندي و
بعد از این مرحله ما مجدداً . ترکیب موضوعات شبیه به هم براي کاهش آنها به تعداد هاي قابل کنترل بیشتر) کمتر و کمتر متداول، و ب

. وعات تعیین شده هستندئن شویم که آنها حاوي اطالعات کافی براي حمایت از هریک از موضممتن مصاحبه ها را مرور کردیم تا مط
در کدگذاري . مرحله آخر کدگذاري انتخابی بود. درنتیجه این کار بعضی از موضوعات حذف شدند یا مورد بازبینی قرار گرفتند

باطل سازي «در نهایت، براي . انتخابی مقوله هاي مختلف باهم یکپارچه شده و پیرامون یک مفهوم توصیفی محوري تلفیق می شوند
این فرآیند شامل تالش براي باطل سازي نتیجه گیري . مقوله ها مورد ارزیابی قرار گرفتند) 2005، 5گلیکان(» ي به دست آمدهیافته ها

این کار براي ارزیابی روایی یافته ها انجام می . هاي اولیه است تا اینکه مشخص شود آنها در یافته هاي نهایی نگه داشته شوند یا خیر
بعد از کدگذاري و تالش براي باطل سازي، ما یک مدل مفهومی ارائه کردیم که به اعتقادمان رابطه بین  ).2005گلیکان، (شود 

  .موضوعات عمده در یافته ها را نشان می داد
  

  یافته ها
رزش هریک از شرکت کنندگان پژوهش به گستره زیادي از ارزش هاي مذهبی در زندگی زناشویی خود پایبند بودند اما بسته به نوع ا

ارزش شناسی مذهبی در بیشتر جنبه هاي . شناسی مذهبی خود، از میان ارزش هاي مذهبی به ارزش هاي خاصی تأکید بیشتري داشتند

                                                 
1 . Islamic Religiosity Scale 
2 . content validity 
3 . construct validity 
4  . preconceived 
5 . Gilgun 
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تحلیل دقیق یافته ها، نحوه . زندگی از نحوه برخورد با همسر گرفته، تربیت فرزند، و نحوه ارتباط با خویشاوندان همسر وجود داشت
  .بی زوجین را بر جنبه هاي مختلف زندگی زناشویی آنها نشان می دهدتأثیر ارزش شناسی مذه

  ازدواج» تقدس«تأکید بر ارزش هاي مذهبی به عنوان بخشی از 
تمام شرکت کنندگان پژوهش معتقد بودند که ازدواج، نهادي است که توسط خداوند براي رسیدن به کمال دنیوي و اخروي تعیین 

آنها معتقد بودند که خداوند در زندگی . می باشد» مقدس«ند به آن توصیه کرده است داراي ماهیتی شده است و به دلیل اینکه خداو
بسیاري از زوجین معتقد . زناشویی آنها حضور دارد و بنابراین ارزش هایی که منجر به حفظ رابطه زناشویی می شود نیز مقدس می باشد

است، بنابراین عمل به ارزش هاي مذهبی به عنوان ارزش هایی که در دین براي بودند به علت اینکه رابطه زناشویی یک رابطه مقدس 
خداوند در قرآن می «فاطمه، دبیر ادبیات می گفت . حفظ رابطه زناشویی توصیه شده است نیز نوعی اجراي دستورات خداوند می باشد

رسیدن به قرب الی  ،ت و ازدواج و درکنار هم بودنهدف از خلق .فرماید زن جهت تسکین وآرامش مرد درکنار او قرار داده شده است
است که وظایف  این خداوند.... خداوند زن و مرد را در کنار هم آفرید تا بتوانند بهتر خداوند را عبادت کنند. رضایت خدا است اهللا و

تعهدات و دستورات . ام کارهازن و مرد را در قبال یکدیگر مشخص می کند و احکام الهی هستند که مرد را متعهد می کند به انج
محمد  .»بازدارنده دین هست که زن و مرد را از سر باز زدن از کارهایی که باعث از هم پاشیده شدن رابطه آنها می شوند باز می دارد

باشد،  خداوند آن را توصیه کرده و سنت پیغمبر میازدواج یک رابطه الهی و مقدس است که «ساله می گفت  38علی، یک مغازه دار 
خداوند در تمام ابعاد زندگی از جمله زندگی زناشویی یک مسلمان نظارت دارد و من سعی می کنم که دستورات خداوند را در 

  .»ویی خود براي رضاي او به کار گیرمزندگی زناش
وجین معتقد بودند که توجه بسیاري از ز: بهره گیري از رحمت خداوند در زندگی زناشویی به عنوان نتیجه پایبندي به ارزش هاي دینی

به ارزش هاي مذهبی در زندگی زناشویی و پیروي از دستورات خداوند درباره رابطه زناشویی، موجب مقدس شدن رابطه و ارتباط 
ي خداوند با زندگی زناشویی آنها می شود و بنابراین زندگی زناشویی آنها نیز مورد عنایت و لطف پروردگار واقع شده و خداوند بسیار

به ارزش هاي مذهبی و دستورات خداوند در زندگی وقتی «حسین، کارگر کارخانه می گفت . از مشکالت آنها را حل می کند
 کنم که خداوند در زندگی ام کمکم می احساس می ،کنم وجود خداوند را در زندگی خودم بیشتر احساس میزناشوییم پایبند هستم 

  :زینب، فرزند یک شهید می گفت. »سازد می کند و زندگی زناشویی ام را مستحکم تر
ما سعی کردیم الگوي ..... ، و نقش مستقیمی تاکنون در زندگی ما داشته استپیوند دهنده روح و روان من و همسرم بوده استخداوند « 

نیم و همیشه در زندگی مناسب از صفات پسندیده خداوند در زندگی براي فرزندانمان باشیم و ارزش هاي دینی را در زندگیمان اجرا ک
حل  در زندگی زناشویی ما سختی هایی که به مدد خداوند زناشویی به یاد خداوند باشیم چون در این صورت او نیز همیشه به یاد ماست،

  »خداوند را در زندگی احساس کنم و لطف شود که در تمام لحظات حضور می شوند موجب می
  

  ارزش شناسی مذهبی در رابطه زناشویی
ان طور که گفته شد، زوجین مذهبی که رابطه زناشویی را یک نهاد مقدس تعیین شده ازجانب خداوند می دانستند، ارزش هایی که هم

اما در این میان بعضی از ارزش ها بودند که به اعتقاد زوجین توصیه هاي . منجر به حفظ این رابطه می شد نیز مقدس می پنداشتند
. اشویی آنها بود و در نظام ارزش شناسی زوجین، این ارزش ها به عنوان ارزش هاي دینی تلقی می شدندخداوند و دین براي زندگی زن

در نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین در زندگی ) 1تم ها(کدگذاري داده ها بر اساس شیوه نظریه زمینه اي نشان داد که ده کد نهایی 
  .زناشویی وجود دارد

                                                 
1 . themes 
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بسیاري از زوجین، به دلیل اینکه خداوند را ناظر بر زندگی زناشویی خود می : هنگام ارتباط با همسردرنظر گرفتن رضایت خداوند در 
 38محمدعلی، یک مغازه دار . دیدند یکی از ارزش هاي آنها در رابطه با همسر خود، در نظر گرفتن رضایت خداوند در این ارتباط بود

اعمال و گفتار من است، سعی می کنم نسبت به همسرم بهترین رفتار را داشته باشم و او را وقتی می بینم خداوند ناظر بر «ساله می گفت 
خداوند در همه حال ناظر بر اعمال ماست و ما براي «سمیه، معلم ریاضی دراین باره می گفت . »نرنجانم تا خداوند از این کار من نرنجد

شود در انجام وظایف زناشویی خود  دهیم و همین باعث می ام میخشنودي و رضایت او در زندگی خود تمام تالش خود را انج
در نظر گرفتن رضایت خداوند در زندگی زناشویی موجب می شد زوجین در اعمال و رفتارهاي خود دقت بیشتري . »کوتاهی نکنیم

. همسرشان تجدید نظر کنند داشته باشند و شرم از خداوند موجب می شد آنها در بسیاري از تصمیم هاي نادرست خود در رابطه با
  : فاطمه، دبیر ادبیات می گفت

آن . نقش خداوند در زندگی زناشویی فیزیکی نیست، همینکه رفتارها براي رضایت خدا باشد، پس دیگر هر تصمیمی گرفته نخواهد شد
  وقت فقط خدا مد نظر است، لذا رفتارها اصالح می شود و به تبع آن زندگی نیز اصالح می شود

  
یکی دیگر از ارزش هاي دینی که اغلب زوجین به آن معتقد بودند، رعایت ارزش هاي : یت شئونات اسالمی در برخورد با نامحرمرعا

زوجین مذهبی که ابراز عشق و محبت خود را منحصر به همسرشان می دانستند، بر این مسئله نه فقط به . دینی در برخورد با نامحرم بود
امیر محمد، مهندس . زناشویی بلکه به عنوان یکی از نشانه هاي ارتباط صمیمی با همسر تأکید داشتند عنوان یکی از ارکان تعهد

مد آیت اصول اخالقی و شرعی در رفت و نجابت و حجاب در برابر نامحرم و رعارعایت ارزش هاي دینی همچون «ساختمان می گفت 
. »است به وجود آوردهرامش بسیار لذت بخشی در زندگی ما آو  شده مبا دیگران، صداقت و وفاداري باعث اطمینان بین من و همسر

اطمینان ما نسبت به یکدیگر باعث  در برخورد با دیگران در محل کارمان،موازین شرعی پایبندي به «ساله می گفت  42مصطفی، پرستار 
به دلیل اینکه، رعایت شئونات اسالمی در برخورد با نامحرم، فقط به  .»داده استراستی و درستی را در زندگیمان افزایش  و شده است

  . تعهد زوجین نسبت به یکدیگر مربوط نمی شد، ما این مقوله را به عنوان یک کد مجزا، کدگذاري کردیم
ی بود که تمام رعایت دستورات و آموزه هاي دینی یکی از ارزش هاي کل: ارزش قائل شدن به دستورات دینی در تعامل با خانواده

هر کدام از شرکت کنندگان، به برخی دستورات دینی تأکید بیشتري . زوجین شرکت کننده در پژوهش حاضر به آن معتقد بودند
) ع(داشتند اما منظور تمامی آنها از آموزه ها و دستورات دینی، دستوراتی بود که برگرفته از آیات قرآن یا احادیث و روایات معصومین 

رحمت اینکه ما براي «نه، که سال ها با همسر خود به دور از خانواده پدري در شهر دیگري زندگی می کردند می گفت فرزا. بود
خداوند را در زندگی زناشویی خود بدست بیاوریم باید دستوراتی که خدا و پیغمبر درباره رابطه زناشویی و برخورد با همسر داده اند را 

هانیه، مادر یک کودك معلول می گفت . »شامل حال ما شود و هم اینکه در رابطه خود موفق باشیمرعایت کنیم تا هم لطف خداوند 
ما هر موقع دستورات . خداوند چون انسان را آفریده و به تمام ویژگی هاي او آشناست، دستوراتی را براي برخورد با همسر داده است«

  . »اوند را نیز در کنار خود احساس کرده ایم و به آرامش رسیده ایمالهی را در زندگی زناشویی خود اجرا کرده ایم حضور خد
. وفاداري به همسر به عنوان یکی از ارزش هاي مهم دینی براي زوجین محسوب می شد: عنوان یک ارزش دینیوفاداري به همسر به 

به همسر خود داده اند، نوعی خیانت به  که آنها در پیشگاه خداوند پیمان مقدس زناشوییبسیاري از زوجین معتقد بودند خیانت به 
ید به تعهد خود به عنوان یک وظیفه اي که خداوند به عهده او گذاشته است اخداوند هم محسوب می شود و یک فرد مذهبی همیشه ب

را ناظر بر خود  کسی که خدا. ایمان به خداوند و تعهد در برابر همسر رابطه مستقیم دارند«مهري، مربی خیاطی می گفت . وفادار باشد
وقتی که بدانیم ما در حضور خداوند به همدیگر تعهد داده ایم، هیچ ..... ببیند و از او شرم داشته باشد، به همسر خود خیانت نمی کند
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ازدواج یک پیمان «امیرمحمد، مهندس ساختمان می گفت  .»وقت این کار اشتباه را انجام نمی دهیم و تعهد ما تعهد به خداوند است
 ،از هر محدودیت هایی عبور نکند و نماید تا هر مرزي را زیر پا نگذارد دینی انسان را متهد میباورهاي  ،بین زن و شوهر استلهی ا

زیرا در این صورت هم به خود، هم به خانواده و هم به خداوند بد کرده  نسبت به زندگی مسئولیت پذیر باشد و تابع هواي نفس نشود
  .»است

. یکی از ارزش هایی که در دین به آن توصیه بسیار شده است بخشش و گذشت در مقابل خطاهاي یکدیگر است: بخشش و گذشت
بسیاري از شرکت . این ارزش دینی دربسیاري از روابط زناشویی که در آن زوجین به ارزش هاي دینی پایبند هستند به چشم می خورد

شت به عنوان یک ارزش دینی معتقد بودند که همچنین رعایت آن باعث لطف و عنایت کنندگان پژوهش حاضر هم به بخشش و گذ
در زندگی هر زن و شوهري اشتباه و خطا دیده می «مهري مربی خیاطی می گفت . خداوند به آنها و زندگی زناشویی شان می شود

گذشت مشکالت را عمل به کالم خداوند و باشیم و  هم گذشت داشتهه خداوند را درنظر داشته باشیم می توانیم نسبت بشود، وقتی ما 
ما وقتی به زندگی پیامبر و ائمه نگاه می کنیم می بینیم که آنها حتی نسبت به «اکبر، بازنشسته اداره بیمه می گفت  .»آسان می کند

چرا نباید به این توصیه دینی وقتی که گذشت جلوي بسیاري از مشکالت زن و شوهر می گیرد، ما ....... دشمنان خود گذشت داشته اند
  .»عمل بکنیم

بسیاري از زوجین . خلق نیکو یکی از ارزش هایی است که در دین اسالم به آن بسیار توصیه شده است: خوش خلقی و احترام به همسر
شرکت کننده در پژوهش حاضر نیز به خوش خلقی و احترام نسبت به همسر به عنوان یک ارزش دینی که از سوي خداوند توصیه شده 

خوش رویی و احترام متقابل به یکدیگر از جمله ارزش هایی است که خداوند «ر دو کودك می گفت زهرا، ماد. است نگاه می کردند
 42مصطفی پرستار . »وقتی زن و شوهر با یکدیگر به خوش رویی رفتار می کنند خداوند نیز خشنود می شود. آنها را بسیار دوست دارد

و در مقابل یکدیگر دستور داده است، وقتی که یک مرد، علی رغم داشتن خداوند در قرآن ما را به داشتن اخالقی نیک« ساله می گفت
فشار کاري، موقع رسیدن به خانه با همسر خود با احترام و به خوبی برخورد می کند، خداوند نیز به او کمک می کند جلو زن و بچه 

  . »اش شرمنده نشود
صداقت و درستی در رفتار با همسر یکی از . امر نکوهیده اي است دروغ گویی در اسالم و سایر ادیان: در برخورد با همسر صداقت

حسن، . ارزش هایی بود که بسیاري از زوجین مذهبی شرکت کننده در پژوهش حاضر به عنوان یک ارزش دینی به آن توجه داشتند
وي درباره نقش . ایبند بوده نام می بردکارمند بازنشسته شهرداري از صداقت به عنوان مهمترین ارزشی که او در رفتار با همسرش به آن پ

خداوند در زندگی زناشویی همیشه از ما راستی، صداقت، متعهد بودن به زندگی و ایمان قوي و «صداقت در زندگیش می گفت 
ک یک رنگی و صداقت در زندگی باعث می شود خداوند هم با ما صادق باشد و در زندگی به ما کم...... خواهد یکرنگ بودن را می

و  باشیم هردو در زندگیمان درستکار باعث شده که از سوي ما انجام اعمال خدا پسندانه«مریم، دانشجوي رشته الهیات می گفت . »کند
خداوند دروغ گویی را دوست ندارد و ما به هم قول داه ایم که هیچ وقت به یکدیگر دروغ . شته باشیمنسبت به یکدیگر صداقت دا

  . »شرمندگی استنگوییم چون سرانجام دروغ گویی رسوایی و 
 بسیاري از زوجین شرکت کننده در پژوهش حاضر معتقد بودند که یکی از مهمترین ارزش هاي آنها در: تربیت صحیح دینی فرزندان

انتقال ارزش هاي دینی به فرزندان و الگویی مناسب بودن براي آنها در پرورش دینی . زندگی داشتن فرزندانی مؤمن و متعهد است
، به طوري که برخی از آنها معتقد بودند غفلت از این پژوهش حاضر بودفرزندان یکی از دغدغه هاي بسیاري از شرکت کنندگان 

د خود مسئول نفرزما براي تربیت صحیح « معصومه، دبیر زبان انگلیسی می گفت. وند می شودموضوع موجب نارضایتی شدید خدا
در اینباره حدیثی نیز از . این وظیفه مهم را بدرستی انجام ندهیم باید براي تربیت ناصحیح فرزند خود پاسخگو باشیم هستیم و اگر



10 
 

در  پس براي این که. ست که نتواند فرزند خود را درست تربیت کنندلعنت خدا بر پدر و مادري ا: گوید بزرگان نقل شده است که می
راضیه، یک زن خانه دار مهمترین وظیف  .»سربلند باشیم باید نهایت تالش خود را در این زمینه بکار گیریمبرابر پروردگار خود 

اگر پیشرفتی باشد در سایه « عتقد بودوي م. مشترك خود و همسرش را در زندگی زناشویی تربیت درست و دینی فرزندانش می دانست
لذا انجام دستورات دینی و آموزش آنها به فرزندان و آشنایی فرزندان با احکام دین است که آنها را . دین مداري هست خدا محوري و

و یقیناً باعث می  باور هاي مذهبی همان اعتقادات ماست که ما را حفظ کرده است، لذا قطعاً. از گزند لغزشها وگناهان نگاه می دارد
  .»شود که فرزندانمان را طبق همان اعتقادات وباورها تربیت کنیم

حسن، کارمند بازنشسته شهرداري . حتی برخی از زوجین براي ازدواج فرزندشان نیز مالك هاي تربیت دینی را مدنظر قرار داده بودند
ته بود، و اعتقاد داشت تربیت دینی وقتی در دختر وي و شامالك خودش براي خواستگاران دخترش را تربیت دینی صحیح آنها گذ

  :وي می گفت. ضمین می کندشته باشد زندگی آنها را خداوند تدامادش وجود دا
ی و من از اول مذهب را در تربیت فرزندانم جا دادم و از همان ابتدا آنها را با نماز و مسائل دینی آشنا کردم، حتی این کار را تا بزرگسال

مادرش مهم بود ایمان آنها و  ان براي خواستگاري آمدند اولین چیزي که براي من ومازدواجشان انجام دادم جوري که وقتی داماد
  خواندن نماز بود

اعتقاد بسیاري از زوجین به مقدس بودن رابطه زناشویی و برقراري آن از سوي : انجام وظایف زناشویی به عنوان نوعی عبادت خداوند
موجب شده بود آنها پایبندي به ارزش ها یا هر عمل دیگري که به حفظ این رابطه کمک کند را به عنوان نوعی عبادت با خداوند 

آن ......"زهرا، مادر دو کودك، می گفت . البته در دین اسالم هم در برخی از موارد به این نکته اشاره شده است. خداوند درنظر بگیرند
انه را ایفاي جهاد اکبر بر می شمرد این تعهد را به جان دل از طرف خدا در برابر همسر خود پذیرا می جا که خداوند خدمت زن در خ

نوعی عبادت  هاي دینی را در زندگی زناشویی فاطمه دبیر ادبیات رعایت ارزش. "تا بتوانم رحمت خداوند را نیز در زندگیم ببینم گردم
ندگی زناشویی آنها با خداوند نزدیکتر شود و روحیه الهی در زندگی مشترکش به با خداوند می دانست که موجب می شود رابطه ز

  : وي معتقد بود. وجود آید
ارزش هاي دینی تمامی دستورات دین و احکام الهی است که موجبات پیشرفت معنوي و اخالقی و به تبع آن زندگی مادي را براي زن و 

ي رضاي خدا باشند زندگی مشترك را رنگ و بوي خدایی می دهد و به زندگی ارزش و شوهر فراهم می کند، این ارزشها زمانی که برا
  درواقع انجام این ها نیز نوعی عبادت براي خدا هست...... معنا واقعی می بخشد

برخی از شرکت کنندگان پژوهش . در دین اسالم تأکید بسیاري به احترام به والدین شده است :احترام به خویشاوندان خصوصاً والدین
. حاضر نیز یکی از ارزش هایی که در رابطه زناشویی خود به آن معتقد بودند احترام و داشتن رابطه با خویشاوندان خصوصاً والدین بود

محسن و نرگس زوجی که . باعث نزدیکی بیشتر آنها به یکدیگر می شوداین زوجین معتقد بودند که داشتن ارتباط خوب با والدین 
و دختري را به فرزندخواندگی قبول کرده بودند، سال هاي اول زندگی زناشویی خود را در خانه مادر محسن  صاحب فرزند نمی شدند

البته خداوند هم به من در . کردم من خیلی از مشکالت را با صبر کردن پشت سر گذاشتم و حل«نرگس می گفت . زندگی می کردند
ز او مراقبت می چند سال اول زندگی خود را کنار مادرشوهرم بودم و ا خداوند به من کمک کرد چون من.... .صبر کردن کمک کرد

ن داشت«، می گفت بود خدیجه، پزشکی که به دلیل مشکالت شوهرش طبابت را رها کرده. »م، ما هرچه داریم از دعاي خیر اوستکرد
این کار . رابطه خوب با خویشاوندان به خصوص پدر و مادر یکدیگر یکی از ارزش هاي دینی است که ما به آن خیلی توجه داریم

باعث شده هم خداوند از ما خوشنود شود و خیرش را در زندگی به ما بدهد و هم اینکه به همسر خود بسیار صمیمی تر و نزدیک تر 
ی می بینند ما به پدر و مادر خود سر می زنیم از ما الگو خواهند گرفت و وقتی بزرگ شدند و ازدواج کردند فرزندان ما هم وقت...... شوم

  .»ما را تنها نخواهند گذاشت
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  پیامد هاي ارزش شناسی مذهبی زوجین در زندگی زناشویی
در زندگی زناشویی آنها می شد که به دو  یبندي به ارزش شناسی مذهبی در زندگی زناشویی زوجین مذهبی منجر به پیامد هاي مثبتیپا

هرچند صرفاً خود ارزش هاي دینی به تنهایی، مانند . آرامش و رضایت زناشویی تقسیم می شد) زناشویی و ب تعهد) الف: دسته کلی
بود، اما  گذشت و بخشش و خوش خلقی و احترام به همسر نیز به عنوان پیامد مثبت ارزش شناسی مذهبی در زندگی زناشویی زوجین

این دو مقوله به عنوان برآیند نهایی تمام ارزش هاي دینی در زندگی زناشویی زوجین مذهبی محسوب می شد که به صورت دو کد 
  .مجزا مشخص شدند
نها تعهد زوجین در بسیاري از جنبه هاي زندگی زناشویی به یکدیگر، نتیجه نهایی پایبندي آنها به ارزش هایی بود که آ: تعهد زناشویی

رعایت شئونات اسالمی در برخورد با نامحرم، برآیند ارزش هاي دینی مانند . در نظام ارزش شناسی مذهبی خود به آن معتقد بودند
وفاداري به همسر، صداقت در برخورد با همسر و موارد مشابه، نهایتاً تعهد به زندگی زناشویی بود که البته خود یکی از عومل کسب 

ساله هدف کلی رابطه زناشویی را تعهد و رسیدن به کمال می دانست  42مصطفی، پرستار . شویی محسوب می شدآرامش و رضایت زنا
خداوند ازدواج را به این دلیل قرار داده «وي معتقد بود . که در سایه این وفاداري زن و شوهر می توانند به اهداف مشترکشان برسند

البته، ما  .»نسبت به همسر خود متعهد باشیم و بایکدیگر به اهداف مشترکمان برسیم ،کنیمگناهان دوري  ، ازاست که ما به کمال برسیم
در کنار وفاداري زناشویی که جزئی از کدهاي نظام ارزش شناسی دینی ( تعهد زناشویی را به عنوان یک کد مجزا کدگذاري کردیم

تعهدات زندگی زناشویی و برایندي از ارزش هاي دینی در نظر گرفته شد ، زیرا تعهد زناشویی در مجموع به عنوان وفاداري به تمام )بود
این مفهوم از تعهد زناشویی را می توان از این جمله . که وفاداري جنسی و عدم خیانت به عنوان یکی از جنبه هاي آن محسوب می شود

مشاهده وفاداري به عهد و پیمان من و همسرم به  ، بامحضور خداوند را در زندگی«حسین، کار گر کارخانه، استنباط کرد که می گفت 
 و به ارزش هاي دینی در زندگی زناشویی پایبند باشیم، زیرا وقتی ایمانمان به خداوند قویتر باشد. توان احساس کرد را می یکدیگر

  .»مانیم پایبند و وفادار مینیز نسبت به تعهدات زندگی زناشوییمان 
ر کلی بر پاسخ هاي شرکت کنندگان به سؤاالت مصاحبه ها می شد استنباط کرد که برآیند نهایی با مرو: آرامش و رضایت زناشویی

پایبندي به تمام ارزش هاي دینی و همچنین وفاداري زوجین به تمام تعهداتشان در زندگی، در نهایت رسیدن به آرامش و رضایت 
ران کریم و دین همانطور که در ق«ها کرده بود می گفت خدیجه، پزشکی که به خاطر مشکل شوهرش طبابت را ر. زناشویی است
خداوند در زندگی زناشویی وفاي به پیمان مقدس ازدواج را  ،)ع(و امامان ) ص(ست و بنا بر سخنان ارزشمند پیامبر امده آمقدس اسالم 

در پایبندي به ارزش ..... وفق باشیموفاي ما به ازدواجمون به ما کمک کرده تا به آرامش الهی برسیم و در زندگی خود م. خواهد می
ام ارزش شناسی مذهبی در شرکت خصوصی، نتیجه پایبندي به نظعباس، حسابدار یک  .»هاي دینی در ازدواج نیز ما به همین می رسیم

ارزش هاي مذهبی در زندگی «وي می گفت . زندگی زناشویی را رسیدن به آرامش و صمیمیت بیشتر با همسر خود می دانست
شود که من و همسرم همیشه به عهد خود پایبند بمانیم و همین باعث افزایش و حفظ عشق و عالقه در زندگیمان  موجب می شویی مازنا
  .»سازد به نظر من وجود این باورها زندگی را گرمتر و صمیمانه تر می، شود می
  

  بحث و نتیجه گیري
هدف این پژوهش پی بردن به فرآیندي بود . پژوهش حاضر به بررسی نظام ارزش شناسی زوجین مذهبی در زندگی زناشویی پرداخت

به عبارت دیگر، هدف جستجوي . که از طریق آن نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین بر زندگی زناشویی شان تأثیر می گذاشت
با  شناسی مذهبی ارزشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که . مذهبی و رابطه زناشویی بودارتباط بین ارزش شناسی » چگونگی«و » چرایی«
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 ؛)2008(المبرت و دوالهیت  ،)2011(و همکاران  1نلسون این یافته با نتایج مطالعات. پیامدهاي مثبتی در رابطه زناشویی همراه است
با این وجود، به . همسو بود )2000(تریس و گیسن  و ،)2002(ر وید و دالمت، )2006(گودمن و دوالهیت ، )2007(دوالهیت و المبرت 

اما به دلیل اینکه زوجین به طور . علت ماهیت کیفی پژوهش حاضر، نمی توان در مورد نتایج آن اظهارنظر دقیق علی و معلولی کرد
می مکرر در گفته هایشان پایبندي به ارزش هاي خاص مذهبی را با برخی از پیامدهاي مثبت رفتاري در خودشان همراه می دانستند، 

 1این فرآیند ها در شکل . اثر می گذاشت هایی بر زندگی زناشویی زوجینتوان نتیجه گرفت که ارزش شناسی مذهبی از طریق فرآیند 
در این شکل مدلی ارائه شده است که نشان می دهد چگونه نظام ارزش شناسی زوجین به پیامدهاي مثبتی در . نشان داده شده است

  .در واقع مدل ارائه شده، ارتباط بین انواع کدهاي مستقل را با یکدیگر نشان می دهد. می شدزندگی زناشویی آنها منجر 
مشاهده می شود، نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق  1همان طور که در شکل 

ارزش هاي دینی زوجین در زندگی زناشویی . ناشویی آنها می شدبه یکدیگر، منجر به افزایش رضایت ز تعهد زناشویی زوجینافزایش 
با ادراك آنها از بهره گیري از الطاف خداوند در زندگی زناشویی و همچنین با ادراك آنها از مقدس بودن رابطه زناشویی شان رابطه 

زناشویی شان به عنوان یک رابطه به عبارت دیگر، ارزش هاي دینی موجب می شد که زوجین به زندگی . متقابل و دوسویه داشت
مقدسی که خداوند در آن نقش دارد نگاه کنند و همچنین از الطاف و رحمت خداوند در زندگی برخوردار شوند و باالعکس، مقدس 
دیدن رابطه زناشویی و برخورداري از رحمت خداوند در زندگی زناشویی موجب می شد آنها به ارزش هاي دینی در رابطه زناشویی 

به طور کلی، خود این ارتباط متقابل نیز از یک سو منجر به افزایش وفاداري زناشویی و از سویی دیگر منجر به . ان بیشتر پایبند باشندش
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این مدل نشان می دهد که چگونه نظام ارزش شناسی . افزایش رضایت زناشویی در زوجین می شد

 .زناشویی آنها تأثیر می گذاردمذهبی زوجین بر زندگی 

. که بر رفتار تأثیر می گذارند کنندعنوان استانداردها، اصول یا باورهایی تعریف  را بهارزش هاي اخالقی ) 2007(دوالهیت و المبرت 
ها مذهب ارزش آموزه هاي مذهبی، نوشته هاي مقدس و شرکت در فعالیت هاي معنوي شیوه هایی هستند که به وسیله آنبه اعتقاد آنها، 

در پژوهش خود ) 2007(دوالهیت و المبرت . هاي اخالقی که موجب افزایش وفاداري در زوجین مذهبی می شود را تقویت می کند
یکی از دالیلی که زوجین براي وفاداري زناشویشان عنوان می کردند این بود که مذهب روابط خارج از ازدواج را گزارش کردند که 
داشتن ارتباط قوي با خداوند موجب یک حس مسئولیت پذیري براي اطاعت از دستورات ا همچنین دریافتند که آنه. محکوم می کند

در پژوهش حاضر نیز وفاداري به همسر و ارزش قائل شدن به دستورات دینی جزئی از نظام ارزش شناسی  .خداوند در ازدواج می شود
  .مذهبی زوجین بود

مذهب ارزش هایی را به افراد درباره مناسب بودن  .پیامدهاي مثبتی در زندگی زناشویی نمی شوندارزش هاي مذهبی همیشه منجر به 
، اما ممکن است همیشه افراد برداشت درستی از ارزش هاي اهداف مربوط به زندگی خانوادگی و چگونگی رسیدن به آنها می دهد

رباره انتخاب یا دنبال کردن هدف هایی که در رابطه زناشویی وجود بنابراین به دلیل اختالف نظرهاي مذهبی د .مذهبی نداشته باشند
به علت داشتن ارزش هاي مذهبی متفاوت یا بهتر بگوییم به علت برداشت شخصی  ،دارد، تعداد و شدت تعامل هاي تعارض آمیز

دیگر، مذهب می تواند مانع اما از طرفی . )2005ماهونی، ( ممکن است بیشتر شودهرکدام از زوجین از ارزش هاي مذهبی خود، 
 دارد قائده منديمذهبی  نظامبه دلیل اینکه مذهب براي افراد ارزش هاي مشترکی که ریشه در  ،تعارض هاي اعضاي خانواده شود

بنابراین، اگر چه مذاهب به طور خاص اعضاي خانواده را ترغیب به داشتن تعارض با . فراهم می کند )خارج از برداشت شخصی(
یا باعث (، می تواند مانع و ارزش هاي مذهبیاعضاي خانواده در دیدگاه هاي مذهبی ) یا عدم تشابه(اما تشابه  ،نمی کندیکدیگر 

                                                 
1 . Nelson 
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با توجه به این مسئله، باید توجه داشت که زوجین . )2005ماهونی، ( عدم توافق اعضاي خانواده در موضوعات گسترده شود) تشدید
مذهبی نشوند و نظام قائده مند مذهبی و اصول دینی خود را در ارزش شناسی مذهبی درنظر  دچار برداشت شخصی خود از ارزش هاي

براي مثال، در دین اسالم، براي جلوگیري از برداشت و تفسیر فردي از ارزش هاي مذهبی باید به منابع مذهبی از جمله قرآن و . بگیرند
  .احادیث معتبر یا به متخصصین مذهبی مراجعه کرد

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقش نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین بر زندگی زناشویی زوجین مذهبی: 1شکل   

  
نتیجه گرفت که نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین که با ادارك زوجین از مقدس بود  با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر، می توان

ازدواج و ادراك آنها از برخورداري از رحمت خداوند در زندگی زناشویی ارتباط متقابل دارد، می تواند منجر به تعهد بیشتر در 
هرچند نمی توان در این مورد با توجه به . خود شودزندگی زناشویی و افزایش صمیمیت و رضایت بیشتر زوجین از رابطه زناشویی 

 زناشویی تعهد

 رضایت زناشویی

  نظام ارزش شناسی دینی
  در نظر گرفتن رضایت خداوند در هنگام ارتباط با همسر* 
  رعایت شئونات اسالمی در برخورد با نامحرم* 
  ارزش قائل شدن به دستورات دینی در تعامل با خانواده* 
  وفاداري به همسر به عنوان یک ارزش دینی* 
  و گذشتبخشش * 
  خوش خلقی و احترام به همسر* 
  صداقت در برخورد با همسر* 
  تربیت صحیح دینی فرزندان* 
  انجام وظایف زناشویی به عنوان نوعی عبادت خداوند* 
  احترام به خویشاوندان خصوصاً والدین* 

بهره گیري از الطاف 
خداوند در زندگی 

 زناشویی

  مقدس شدن ازدواج
خداوند با ارتباط (

 )زندگی زناشویی
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ماهیت کیفی مطالعه، اظهار نظر دقیق علّی کرد اما با توجه به پاسخ هاي شرکت کنندگان پژوهش، به نظر می رسد نظام ارزش شناسی 
بی نشان داده شده است، بر نیز به خو ارائه شدهمذهبی زوجین که شامل ارزش هاي خاصی نیز می شد طبق همین فرآیند ها که در مدل 

با توجه به این مدل، می توان برنامه مداخله اي تنظیم کرد که با استفاده از آن بتوان رضایت . زندگی زناشویی زوجین تأثیر می گذارد
با استفاده از زناشویی زوجین را ازطریق آموزهاي مبتنی بر ارزش شناسی مذهبی افزایش داد، هرچند اثربخشی این مدخله باید در ابتدا 

  . مطالعات تجربی تأیید شود
اما با هستند، وفقیت، طول عمر و تعهد در ازدواج ی یکی از منابع مهم ممذهباگر چه برخی از محققان تأکید می کنند که ارزش هاي 

این ارزش ها بر و فرآیندي که  ی در ازدواجشانمذهباطالعات کمی درباره نحوه ارزیابی زوجین از محوریت ارزش هاي این وجود 
) 2003؛ ماهونی و همکاران، 2006؛ گودمن و دوالهیت، 2007دوالهیت و المبرت، (وجود دارد  زندگی زناشویی تأثیر می گذارند

ی تجربیات پرداخته اند بر اساس شاخص هاي کمبیشتر مطالعات گذشته که به بررسی ارتباط بین ارزش هاي مذهبی و موفقیت زناشویی 
گودمن و دو ( انجام شده اند انجام اعمال مذهبی، یا با استفاده از ابزارهاي کمی سنجش میزان مذهب گراییدفعات  تعداد مذهبی مانند

 ارزش هاياین شاخص ها شیوه هاي پیچیده اي که در آن مذهب اهداف و  هک، درحالی)2003ماهونی و همکاران،  ؛2006الهیت، 
پژوهش حاضر نیز از  ).2006گودمن و دوالهیت، (شویی شکل می دهد مشخص نمی کنند زوجین را در ازدواج یا کیفیت روابط زنا

جمله مطالعاتی بود که به صورت کیفی به بررسی نظام ارزش شناسی مذهبی زوجین و فرآیند تأثیر این ارزش ها بر زندگی زناشویی 
. هش حاضر مطالعات کیفی بیشتري در این زمینه انجام شودآنها می پرداخت، با این وجود پیشنهاد می شود براي تعمیم بهتر نتایج پژو

همچنین براي ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود مطالعات کمی با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري 
به دلیل اینکه ما می  .ري آن بودبیشتر محدودیت هاي مطالعه حاضر مربوط به نوع نمونه گی. براي تعمیم کمی این مدل انجام شود

خواستیم به بررسی نوعی از نظام ارزش شناسی مذهبی بپردازیم که عملکرد زناشویی افراد را باال می برد، تنها از زوجین داراي 
به عبارت . همچنین، تمامی زوجین داراي درجه باالیی از مذهب گرایی بودند. سازگاري زناشویی باال در پژوهش حاضر استفاده کردیم

. آنها بیشتر اشتراکات مذهبی باهم داشتند تا اختالفات مذهبی. دیگر، میزان مذهب گرایی زوجین در پژوهش حاضر باال و همسو بود
هرچند این نوع نمونه گیري براي بدست آوردن اهداف خاصی در پژوهش حاضر صورت گرفت، اما این موجب می شود نتایج ما نیز 

با توجه به این محدودیت، یافته . اختار زناشویی و مذهبی مانند زوجین شرکت کننده در پژوهش حاضر شودمحدود به زوجینی با س
) از لحاظ میزان مذهب گرایی(هاي پژوهش حاضر مشخص نمی کنند که نظام ارزش شناسی مذهبی زوجینی که با هم اختالف مذهبی 

بنابراین، پیشنهاد می شود . نه بر زندگی زناشویی آنها تأثیر می گذاردیا زناشویی دارند چگونه است و این نظام ارزش شناسی چگو
مطالعات مشابهی در زوجینی که داراي میزان ارزش گذاري مذهبی متفاوتی هستند و همچنین سازگاري زناشویی باالیی ندارند نیز 

  .انجام شود
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