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  چکيده

 ن و خانواده همسـر در زنـان بـود.   یت روابط زوجیفیا کو بخشش ب یمذهب يبندیپابین رابطه  یبررس ،پژوهشاین هدف 

انتخـاب شـده    يا چنـد مرحلـه   یتصـادف  يریگ که به روش نمونه ،زن مسلمان 372بود و  یپژوهش از نوع همبستگاین 

پاسـخ دادنـد.   ن و خانواده همسـر  یت روابط زوجیفینامه ک پرسش نامه بخشش و ، پرسشیمذهب يبندیپا اسیمق به ،بودند

ج نشان داد کـه  ینتال قرار گرفت. یه و تحلیون گام به گام مورد تجزیرسون و رگرسیپ یبا استفاده از روش همبستگ ها داده

و  یمـذهب  يبنـد یو بـا ناپا مثبـت   یهمبسـتگ  و بخشـش  یمـذهب  يبنـد یبـا پا  ،ن و خـانواده همسـر  یروابط مطلوب زوج

و  یمـذهب  يبنـد یبـا ناپا  ،ن و خـانواده همسـر  ین روابط نـامطلوب زوجـ  ی، همچندارد یمنف یهمبستگ یمذهب ییدوسوگرا

ل یـ ج تحلی) دارد. نتـا P> 01/0( یمنفـ  یو بخشـش همبسـتگ   یمذهب يبندیمثبت و با پا یهمبستگ یمذهب ییدوسوگرا

ـ  ییو بخشش توانا یمذهب يبندیپاکه ز نشان داد یون نیرگرس ـ یب شیپ ـ فیک ین ن خـانواده همسـر را دارا   یت روابـط زوجـ  ی

را به همراه داشته باشـند و   يتر بهتر و شاداب یتوانند روابط خانوادگ یو بخشش م یمذهب يبندیپا جینتا هستند. براساس

  .دننفا کیا یین و خانواده همسر نقش بسزایروابط زوج يداریدر حفظ و پا

  .ن، خانواده همسری، بخشش، زوجیمذهب يبندیپا ها: کلیدواژه

Ravanshenasi-va ـ Din __________________________________________ Vol.9. No.2, Summer, 2016 
  

۹۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

 مقدمه

انسـان معنـا و    يهـا  است که به تجارب، رفتـار و ارزش  یملن عوایتر از مهم یکی ،»تیمعنو«و  »مذهب«

ف یـ هـا و اعمـال تعر   نییاز آ يا با مجموعه است که يا افتهی سازمان ين نظام اعتقادیبخشد. د یساختار م

 )2006و همکـاران،   )Zulling( زولینگ( است یافراد به تجارب زندگ یده وه پاسخین کننده شییتع، شده

زنـد،   ی(شـجاع  فرد را متأثر سازد يها ش و کنشیکه نگرش، گرا ياست به نحو ینیاهتمام د، ينداریدو 

ـ  يها هیراهکارها و توص ،و در هر مورد استانسان  یمختلف زندگ يها جنبهشامل ن ید .)1384  یفراوان

داً مـورد  یان مختلف شـد یکه در اد ياز موارد یکیدهد.  یستن انسان ارائه میتر ز هرچه بهتر و سالم يبرا

ـ اغلـب اد است.  یخصوص روابط خانوادگي، بن فردیوجه قرار گرفته است، روابط بت  ییان، رهنمودهـا ی

 يانـد کـه روابـط و سـاختارها     ه کـرده ئارا ،گر رفتار کنندیکدید با یخانواده، با يکه اعضا يا وهیش ةدربار

گذارند و شـواهد   یر میگر تأثیکدین بر یخانواده و دکه  دده میقات نشان یتحقکند.  یل میخانواده را تعد

 مـاهونی د (کنـ  یمـ  يبـاز  یدر روابـط خـانوادگ   ين نقـش بـارز  یـ ن اسـت کـه د  یاز ا یز حاکین یتجرب

)Mahoney(  ،2001و همکاران.(  

هـاي دینـی منجـر بـه      نشـان داد کـه انجـام فریضـه     )245ص، Coldwell( )1995( کولدولپژوهش 

عد انسـجام کـه یکـی    ی از این بود که دین بر بکحاهاي وي  گردد. یافته افزایش سطح کارکرد خانواده می

نشـان  نیـز  ) 1388و همکـاران (  پور عبداهللایج پژوهش اگذارد. نت تأثیر می باشد، میاز کارکردهاي خانواده 

  در کارکرد خانواده تأثیر دارد. ها، ها و انتخاب داد که دخالت دادن دین در تصمیم

الم در باب حفظ روابط خانوادگی و اصول و قواعد هاي دین اس بسیاري از توصیه ،ترتیب ینبد

که بـا ازدواج   . ازآنجاییخانوادگی بهتري داشته باشندروابط کند تا  به افراد کمک می ،این ارتباطات

گیرنـد، تأکیـدات دیـن اسـالم در      هر فرد، خانواده همسر او نیز در زمره خویشاوندان وي قرار مـی 

ال خانواده همسر افراد هم خواهد شد. فرد موظف اسـت  خصوص ارتباط با خویشاوندان شامل ح

کنـد، در مـورد خـانواده     تمام اصول اخالقی و مذهبی را که در مـورد خـانواده خـود رعایـت مـی     

یکی از اموري که در دین اسالم بسـیار مـورد تأکیـد قـرار     همسرش نیز رعایت کند. در این زمینه، 

و دلجویی از آنهاست. در این میـان، رسـیدگی و    و مالقات با خویشاوندانصله رحم  ،گرفته است

اي که خداي متعال، پس از ذکر توحید  اي برخوردار است. به گونه احترام به والدین از اهمیت ویژه

را نپرستید و به  خداي تو فرمان داده است که جز او«فرماید:  نموده، و می به احسان والدین توصیه

فرماید:  . همچنین در باب ارتباط با خویشاوندان خداي متعال می)23(اسرا: » پدر و مادر نیکی کنید
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  ۹۹ ن و خانواده همسر در زنانيت روابط زوجيفيو بخشش با ک يمذهب يبندين پايرابطه ب

بپرهیزید و خویشاوندان خود را رعایـت کنیـد؛ زیـرا     دهید از خدایی که همدیگر را به او قسم می«

 ).1(نساء: » خداوند عالم مراقب اعمال شما است

توانـد در   یمـ  يفرد نایو م يدفر ينه رفتارهایاسالم در زم یاخالق يها هاز آموز ياریبس نایعالوه بر 

ـ از ا یبه بعضـ ینجا در ا .ثر باشدؤمن و خانواده همسر ین روابط زوجیو همچن یخانوادگبهبود روابط  ن ی

، بـه  )44(بقـره:   کنـد  یگران انتظار دارد خودش عمـل مـ  یاز درا ن آنچه یانسان متد شود. یموارد اشاره م

سـت و از  ین ی، مـردم آزار و ضـداجتماع  )18(زمر:  است کند و شنونده فعال یثر ارتباط برقرار مؤنحوه م

 کنـد  یکـ یدر مقابـل آن ن  یگران درگذرد و حتید يتواند از بد یم )،58(احزاب:  کند یز میخشونت پره

ـ اهل احسان به خانواده اسـت کـه ا  سخن نیک و رفتار نیکو دارد، ، )134عمران:  (آل ن احسـان در سـه   ی

. )83(بقـره:   ن عنصـر اسـت  یتـر  مهـم  ،نیرد و احسان به والدیگ یر من، همسر و فرزندان قرایشاخه والد

 ی،ت اصـول اخالقـ  یرعا هیدر سان و خانواده همسر بتوانند یزوجشود  یب مموجاد شده یت موارد یرعا

  برخوردار شوند. يبهتر یاز روابط خانوادگ ،ن اسالم استید دیکه مورد تأک

، رشـد  ی، وجود تنوع در زنـدگ یفظ بهداشت روانن و خانواده همسر به حین زوجیروابط مطلوب ب

ـ ، امنيبار شاوندان، سبکیخو يها تیاز حما ي، برخورداریاجتماع یو بالندگ از  يمنـد  ت خـاطر، بهـره  ی

ـ نظ یاما گاه بـروز مشـکالت و مسـائل گونـاگون     .انجامدیجاد تعادل در خانواده بیترها و ا تجربه بزرگ ر ی

هـا، توقـع    یها، حرمت شکن ها، زخم زبان ییها و بدگو ینیچ ، سخنها یها، خود خواه ها، حسادت مداخله

ن یـ همـه ا . )25ص، 1388شـود (ایمـانی،    مین روابط یا یرگیب تموجا داماد یش از اندازه از عروس یب

  رد.یگ ینشأت م یدر خصوص روابط خانوادگ ینید يها به آموزه یتوجه یاز ب ،مورا

ارتبـاط را   ،روبرو شود کـه سـالمت آن   یکالت و مسائلمدت با مشبلندممکن است در  یهر ارتباط

برخـورد مناسـب   رو،  ازاینست. ین امر مبرا نیز از این و خانواده همسر نیدچار اختالل کند و روابط زوج

ـ ا یرگـ یب تموجـ که  يریناپذ اجتناب يها ها و اشتباه بیبا آس ـ از اهم ،شـود  ین روابـط مـ  ی  يا ژهیـ ت وی

ا یـ هـا   انـت یهـا، خ  دهد، با وجود اشتباه یاست که اجازه م یبخشش واکنشان، ین میبرخوردار است. در ا

). بررسی نتایج تحقیقات انجـام شـده، نشـان داده    Fincham( ،2000( (فینچام ابدیها رابطه ادامه  شکست

 فینچـیم داشـته باشـد.   افزایش عملکرد خانواده تواند تأثیر بسزایی در بهبود روابط و  است که بخشش می

در مطالعه خود که در مورد رابطه بین بخشش و رضایت از روابط بود، نشـان داد کـه بخشـش    )، 2000(

ن بود کـه  یاز ا یحاک ،)1386( و همکاران فرد خدایاريمطالعه همچنین  انجامد. به بهبود کیفیت روابط می

  افراد را بهبود بخشد. یروابط خانوادگ تواند یمعفو و بخشش 

۱۰۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

و  یا بهبود روابط با خـاط ی یزه آرامش درونیگران است که با انگید يند گذشتن از خطایبخشش فرا

 یاز احسـاس منفـ   ییچون رهـا هم ییامدهایپ يرد و دارایگ یصورت م یارزش يا به منظور انجام رفتاری

نسبت به فرد خطاکار، غلبه بر رنجش، پرهیز از عصبانیت، دوري، جدایی و انتقام نسبت به فرد خطاکـار  

 ).46ص، Enright( ،1998( است (اینرایت

بخشش را به عنوان جابجایی هیجاناتی نظیر تنفر، تلخی، کینه، دشمنی، خشـم و   ورثینگتون،رویکرد 

و  )Wade( کنـد (ویـد   ترس با هیجانات مثبت نظیر عشق، همـدلی، شـفقت یـا همـدردي تعریـف مـی      

یــر دشــمنی)، ، بخشــش را بــه عنــوان رهــا کــردن عواطــف منفــی (نظراي). رویکــرد 2009همکـاران،  

هاي منفی (نظیر افکار مربوط به انتقام) و رفتارهاي منفی (نظیر پرخاشگري کالمی) در پاسخ بـه   شناخت

  ).2005و همکاران،  )Rye( کند (راي عدالتی ادراك شده، تعریف می بی

 کنند که خطایی رخ داده اسـت. سـپس، بـا پـردازش شـناختی،      بخشند، تأیید می هنگامی که افراد می

ـ فرد بخشـنده بـا ارز   یعنیپردازند؛  یمجدد از خطا و خطاکار م یابیبه ارز ي،ا رفتاری یعاطف مجـدد،   یابی

و همکـاران،   )Thompson( (تامپسـون  دهـد  یمـورد قضـاوت قـرار مـ     يدیـ وه جدیفرد خطاکار را به ش

 يهـا  بخشش با تعامـل )، Karremans & Van Lange( )2004( النگ ناوو  کارمانس قی. طبق تحق)2005

 یتعامل منفـ  يها بخشش از چرخه پس از رخداد خطا، ارتباط مثبت دارد. ،ان بخشنده و خطاکاریمثبت م

ـ ابد و پـس از تهد یآورد که رابطه ادامه  ین امکان را فراهم میکند و ا یم يریدر رابطه جلوگ دها، دوبـاره  ی

ریپلـی و  ( مدت ر و درازدایحفظ روابط پا يبرااست  يبخشش ابزار ،بیترت نیبد .جاد گرددیت ایمیصم

  .)Riply & Worthington( ،2002( ورثینگتون

هاي شناختی، روانی، اجتماعی،  هاي متعددي به بررسی تأثیر دین و دینداري بر جنبه پژوهش

حاکی از تـأثیر مثبـت دینـداري بـر      آنها،نتایج اغلب  .اند سیاسی و فرهنگی زندگی افراد پرداخته

پیونـدهاي  حفـظ  بـه   ،اسالم مؤکد دین هاي توصیه وجودبا . اما جسمانی استروانی و بهداشت 

هاي فراوان در  وجود پژوهش و اعضاي خانواده روحی و روانی خانوادگی و نقش آن در سالمت

زمینه رابطه دینداري و زندگی فردي و اجتمـاعی افـراد، تـأثیر و نقـش دیـن در کیفیـت روابـط        

با توجه به نقش روابط زوجین و  گرفته است.نقرار  مورد توجهتاکنون  زوجین و خانواده همسر،

ها و فرزندانشان، شناسایی عواملی که بر  خانواده همسر بر سالمت روح و جسم زوجین، خانواده

  کند. اي پیدا می این روابط تأثیرگذار هستند، اهمیت ویژه

ن و خـانواده  یطه زوجـ توانند راب یکه م یفراوان ین عوامل احتمالیشده است از ب یق سعین تحقیدر ا
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  ۱۰۱ ن و خانواده همسر در زنانيت روابط زوجيفيو بخشش با ک يمذهب يبندين پايرابطه ب

ن و خـانواده  یت روابط زوجیفیبخشش با کو  یمذهب يبندین پایرابطه بدهد،  الشعاع قرار همسر را تحت

  ر پاسخ داده شود:یز یاالت پژوهشؤ، به سزمینهن یدر ا .ردیقرار گ یمورد بررسهمسر 

  رابطه وجود دارد؟، ن و خانواده همسر در زنانیزوجروابط ت یفیکو  یمذهب يبندین پایا بیآ. 1

 ن و خانواده همسر در زنان، رابطه وجود دارد؟یت روابط زوجیفین بخشش و کیا بی. آ2

  ن و خانواده همسر در زنان را دارد؟یت رابطه زوجیفیکن ییتب ییتوانا یمذهب يبندیا پایآ. 3

  ن و خانواده همسر در زنان را دارد؟یت رابطه زوجیفیکن ییتب ییتواناا بخشش ی. آ4

  پژوهش وشر

کیفیت روابـط  بخشش، با پژوهش، بررسی رابطه بین پایبندي مذهبی و این با توجه به اینکه هدف 

جامعـه آمـاري    از روش همبسـتگی اسـتفاده شـده اسـت.     ،است زوجین و خانواده همسر در زنان

 23بود که در محدوده سنی  1392شامل کلیه زنان متأهل و مسلمان شهر اصفهان در پاییز  ،پژوهش

و حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشـته بـود. والـدین همسرشـان در قیـد       سال قرار داشتند 50تا 

اي  چندمرحلـه  تصـادفی گیـري   از روش نمونـه  ،. در این تحقیـق حیات و ساکن شهر اصفهان بودند

 ابتدا شهر اصفهان از لحاظ جغرافیایی به چهار منطقه شمال، جنوب، شرق ،ترتیب بدین .استفاده شد

 -دو مرکـز فرهنگـی   ،از بین فرهنگسراها و مناطق تفریحـی هـر منطقـه    ،سپس .و غرب تقسیم شد

کننـدگان و جلـب    پس از ارائه توضیحات الزم براي شرکتتفریحی به صورت تصادفی انتخاب و 

هـاي   نامـه  نفر تکمیل شد. پـس از کنـار گذاشـتن پرسـش     384ها توسط  نامه همکاري آنان، پرسش

کننـدگان   شـرکت میانگین سـنی   نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسش 372 هاي ناقص، داده

  محاسبه شد. سال، 62/13و متوسط تحصیالت آنها معادل  26/32

  پژوهش ابزار

زان یـ است که به منظور سنجش م يا هیگو 60 یاس خودگزارشیک مقین ابزار یا :یمذهب يبندیپا نامه پرسش

ن یـ ها در ا شده است. پاسخ یابی) ساخت و اعتبار1388( یبزرگ جانسط افراد تو یاسالم یش مذهبیگرا

اس اسـت کـه   یـ مق خرده 3ن ابزار شامل یشود. ا یمحاسبه م يا نهیکرت چهارگزیف لیبراساس ط ،اسیمق

اس برابـر  یکل مق يبرا یدرون ی. همسانیمذهب یی، دوسوگرایمذهب يبندی، ناپایمذهب يبندیپا :عبارتند از

نامـه   اس کل بـا پرسـش  یمق یگزارش شده است. همبستگ 88/0تا  69/0ها از  اسیمق  ردهخ يو برا 81/0

  گزارش شده است. 47/0 آلپورت یمذهب يریگ جهت

۱۰۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

و گروه مطالعات  انرایتنامه بخشش  براي سنجش میزان بخشش از پرسش نامه بخشش انرایت: پرسش

سؤالی بود که از سه  158نامه،  رسش) بهره گرفته شده است. شکل اولیه این پ1997تکامل انسانی (

 انرایتنامه توسط  شد. دلیل طوالنی بودن آن، این پرسش بعد شناختی، رفتاري و عاطفی تشکیل می

 66نامـه   کاهش یافت. نتایج نشـان داد کـه پرسـش    66و همکارانش خالصه گردید. سؤاالت آن به 

) 62/0گی با سؤال مالك در حـدود  ) و روایی مناسب (همبست98/0سؤالی از همسانی درونی باال (

نامه، پس از ترجمه و انتطباق آن با فرهنگ ایرانـی،   برخوردار بوده است. تعداد سؤاالت این پرسش

سـؤال کـاهش    60نامه، به  به دلیل تکراري بودن و همبستگی پایین برخی از سؤاالت با کل پرسش

از کامالً مخالفم تا کامالً مـوافقم   کرتلیاي  درجه 6نامه، براساس مقیاس  گذاري پرسش یافت. نمره

سؤالی انطباق یافته نیز پس از حذف سؤاالت، از روایی (روایی  60نامه  شوند. پرسش امتیازبندي می

) برخوردار 96/0برآورد شده است) و همسانی درونی مناسب (در حدود  62/0مالك آن در حدود 

  ).130ص، 1380بناب و همکاران،  بوده است (غباري

نامه خودگزارشی  یک پرسش، این ابزار روابط زوجین و خانواده همسر:نامه محقق ساخته کیفیت  رسشپ

در جامعه ایرانی  زوجین و خانواده همسر،بررسی چگونگی روابط  اياي است که بر گویه 32

مقیـاس اسـت کـه     این ابـزار، شـامل دو خـرده    ساخته شده است. 1392در سال  توسط محقق

. روابط نامطلوب زوجین و خـانواده  2روابط مطلوب زوجین و خانواده همسر؛  .1عبارتند از: 

گـذاري   اي نمـره  درجـه  5 لیکـرت گویه هستند و براساس طیـف   16همسر که هر یک شامل 

نامه ابتـدایی در   پرسشپس از طرح سؤاالت، براي بررسی روایی محتوایی این ابزار، شوند.  می

پـس از انجـام اصـالحات     .طه مشاوره خانواده قرار گرفتنظران حی نفر از صاحب پنجاختیار 

نفـر   50نامه مقدماتی بـر روي گروهـی متشـکل از     براي بررسی پایایی و روایی، پرسش ،الزم

مقیـاس روابـط    بـراي خـرده   کرونبـاخ  آلفاى ضریب روش نامه به پایایی این پرسش. اجرا شد

طلوب زوجـین و خـانواده همسـر    مقیاس روابط نـام  مطلوب زوجین و خانواده همسر و خرده

 .محاسبه شد 89/0و  92/0ترتیب، معادل  به

 ها ل دادهيه و تحليروش تجز

ن و انحـراف  یانگیـ (م یفیآمـار توصـ   يها و روش SPSS18افزار  دست آمده با استفاده از نرمه ب يها داده

 ار گرفتند.ل قریه و تحلیمورد تجز گام به گامون یو رگرس یهمبستگ يها لیز تحلیار) و نیمع
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  ۱۰۳ ن و خانواده همسر در زنانيت روابط زوجيفيو بخشش با ک يمذهب يبندين پايرابطه ب

  ي پژوهشها افتهي

روابـط  ت یفیک با ،بخشش و یمذهب يبندین پایرابطه ب یپژوهش و بررس و دوم ال اولؤپاسخ به س يبرا

 1ج آن در جدول شـماره  ینتا .رسون استفاده شدیپ یل همبستگیاز تحلن و خانواده همسر در زنان یزوج

  ارائه شده است.

  ن و خانواده همسر در زنانیت روابط زوجیفیبخشش با ک و یمذهب يبندین پایب یهمبستگ .1جدول 

  M  SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                  1  54/10  87/36  . پایبندي مذهبی1

                1  - 81/0**  58/8  98/27  . ناپایبندي مذهبی2

. دوسوگرایی 3

  مذهبی
89/32  59/11  **48/0 -  **33/0  1              

            1  16/0**  - 22/0**  32/0**  07/10  13/87  . بخشش رفتاري4

          1  61/0**  09/0  - 12/0**  23/0**  76/8  94/79  . بخشش عاطفی5

        1  67/0**  72/0**  11/0*  - 23/0**  21/0**  47/9  87/81  . بخشش شناختی6

      1  85/0**  90/0**  93/0**  14/0**  - 24/0**  35/0**  38/47  70/245  . بخشش کل7

. روابط مطلوب 8

زوجین و خانواده 

  همسر

76/42  86/9  **34/0  **32/0 -  **21/0 -  **33/0  **27/0  **30/0  **31/0  1    

. روابط نامطلوب 9

زوجین و خانواده 

  همسر

65/40  45/11  **31/0 -  **33/0  **19/0  **34/0 -  **24/0 -  **29/0 -  **30/0 -  **78/0 -  1  

  05/0در سطح  يدار یمعن *01/0در سطح  يدار یمعن **

 مطلـوب زوجـین و خـانواده همسـر،    پایبندي مذهبی با روابـط   شود، بین طور که مالحظه می همان

 همبستگی مثبت و بین پایبندي مذهبی و روابط نامطلوب زوجین و خانواده همسر همبستگی منفی

. همچنین بین عدم پایبندي مذهبی و روابط مطلوب زوجـین و خـانواده   وجود دارد 01/0در سطح 

بی با روابط نـامطلوب زوجـین و خـانواده همسـر،     همسر همبستگی منفی و بین عدم پایبندي مذه

روابـط   بـا دوسوگرایی مذهبی  داد،همچنین نتایج نشان . وجود دارد 01/0همبستگی منفی در سطح 

مطلوب زوجین و خانواده همسر، همبستگی منفی و با روابط نامطلوب زوجـین و خـانواده همسـر    

  همبستگی مثبت دارد. 01/0در سطح 

ن و خانواده همسر نشـان داد کـه بخشـش و    یت روابط زوجیفیبخشش با ک یهمبستگ یج بررسینتا

ن یمثبت و با روابط نـامطلوب زوجـ   ین و خانواده همسر همبستگیبا روابط مطلوب زوج ،آن يها لفهؤم

۱۰۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

ن و خـانواده  یت ارتبـاط زوجـ  یفیک ینیب شیپ يبرا .دارد یمنف یهمبستگ 01/0و خانواده همسر در سطح 

ج آن ینتـا  .ون گام به گام استفاده شدیل رگرسیو بخشش از تحل یمذهب يبندیساس پابرا ،همسر در زنان

  ارائه شده است. 2در جدول شماره 

  یمذهب يبندین و خانواده همسر توسط پایت روابط زوجیفیک ینیب شیپ يون گام به گام برایل رگرسیج تحلی. نتا2 جدول

  B  β  t  P  نیب شیر پیمتغ  گام  R 2R  F  P  ر مالكیمتغ

روابط 

  مطلوب
47/0  23/0  76/26  001/0  4  

  001/0  20/4  29/0  20/0  یمذهب يبندیپا

  002/0  45/3  25/0  31/0  يبخشش رفتار

  001/0  - 38/3  - 21/0  - 24/0  یمذهب يبندیناپا

  001/0  54/2  17/0  19/0  بخشش کل

روابط 

  نامطلوب
45/0  21/0  85/23  001/0  3  

  001/0  87/4  30/0  16/0  یمذهب يبندیناپا

  001/0  54/3  - 26/0  - 25/0  يبخشش رفتار

  001/0  80/2  - 21/0  - 24/0  یمذهب يبندیپا

 ییتوانـا در مجمـوع   ،و بخشـش  یمـذهب  يبنـد یپا يها اسیمق خردهکه ون نشان داد یل رگرسیج تحلینتا

 چهـار در  ،ن مـدل یهستند. ان و خانواده همسر در زنان را دارا یانس روابط مطلوب زوجیوار 23/0ن ییتب

بـه   یو بخشش کل یمذهب يبندی، ناپاي، بخشش رفتاریمذهب يبندیپا يها اسیمق خرده .گام انجام گرفت

ن و خـانواده  یروابط مطلوب زوجـ  ینیب شیپ ییتوانا 17/0و  - 21/0، 25/0، 28/0 يب بتایبا ضر ،بیترت

  همسر در زنان را دارا هستند.

ن یـی تب ییتوانـا  ، در مجمـوع و بخشـش  یمذهب يبندیپا يها اسیمق خردهکه ج نشان داد ین نتایهمچن

 3در  ،ن مـدل ین و خانواده همسر در زنان را دارا هستند. ایانس روابط مطلوب نامطلوب زوجیوار 21/0

ـ بـه ترت  یمـذهب  يبنـد ی، پاي، بخشش رفتاریمذهب يبندیناپا يها اسیمق گام انجام گرفت و خرده بـا   ،بی

ن و خانواده همسر در زنـان  یروابط نامطلوب زوج ینیب شیپ ییتوانا - 21/0و  - 26/0، 30/0 يب بتایضر

  .را دارا هستند

  يريگ جهيو نت بحث

ن و خـانواده  یت روابـط زوجـ  یـ فیبخشش بـا ک و  یمذهب يبندین پایطه ببرا یبا هدف بررس، قیتحقاین 

 يبنـد یبـا پا  خـانواده همسـر   ن ویمطلوب زوجروابط  ،ج پژوهش نشان دادیانجام شد. نتا همسر در زنان

. دارد یمنفـ  یهمبسـتگ  یمـذهب  ییو دوسـوگرا  یمذهب يبندیمثبت و با ناپا یهمبستگ و بخشش یمذهب
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  ۱۰۵ ن و خانواده همسر در زنانيت روابط زوجيفيو بخشش با ک يمذهب يبندين پايرابطه ب

و  یمـذهب  يبنـد یناپا، عـدم  ن و خـانواده همسـر  یروابـط نـامطلوب زوجـ    نشـان داد کـه   جین نتایهمچن

  دارد. ینفم یو بخشش همبستگ یمذهب يبندیمثبت و با پا یهمبستگ یمذهب ییدوسوگرا

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پایبندي مذهبی، بخشـش رفتـاري، ناپایبنـدي مـذهبی و     

بینی روابط مطلوب زوجین و خانواده همسر را دارا هسـتند؛   بخشش کلی به ترتیب، توانایی پیش

رود با افزایش پایبندي مذهبی، بخشش رفتاري و بخشش کلی و کـاهش   بدین معنا که انتظار می

م پایبندي مذهبی، روابط زوجین و خـانواده همسـر از مطلوبیـت بیشـتري برخـوردار باشـد.       عد

همچنین نتایج نشان داد که عدم پایبندي مـذهبی، بخشـش رفتـاري و پایبنـدي مـذهبی توانـایی       

ترتیـب، بـا افـزایش     بینی روابط نامطلوب زوجین و خـانواده همسـر را دارا هسـتند. بـدین     پیش

رود روابـط زوجـین و    کاهش بخشش رفتاري و پایبندي مذهبی، انتظـار مـی  ناپایبندي مذهبی و 

  خانواده همسر از مطلوبیت کمتري برخوردار باشد.

شود فرد افکار، اعمال و  ب میموجپایبندي مذهبی توان گفت:  در تبیین نتایج به دست آمده می

تمامی تجربیات زندگی  ،يامیال خود را براساس معیارهاي مذهبی تنظیم کند. در دیدگاه چنین فرد

خداونـد را نـاظر و    ،کند در همه رویدادهاي زنـدگی  گیرد و فرد سعی می روزمره رنگی خدایی می

هـاي   همـین پایبنـدي بـه ارزش    .ن دین عمل کنـد یشاهد اعمال خود ببیند و بر طبق اصول و مواز

داده اسـت کـه    . نتایج تحقیقـات نشـان  شود فرد میسالمت و نشاط روحی و روانی  ، موجبدینی

تري استفاده نموده و از قابلیـت سـازگاري و    تر و متعادل افراد مذهبی از سبک و شیوه زندگی سالم

 تـر  کنار آمدن باالتري برخوردار هستند و در مقایسه با افرادي که از نظـر اعتقـادات دینـی ضـعیف    

، 1385وسـفی، (نـوابخش و پوری  نماینـد  احساس آرامش، امنیت و خوشبختی بیشـتري مـی  هستند، 

مذهب، نه تنها زندگی فردي افراد، بلکه زندگی اجتماعی و خانوادگی آنهـا را نیـز تحـت    ). 71ص

که باالترین مراتب رفتارهاي دینی، پس از ایمـان بـه خـدا، برقـراري      طوري دهد. به پوشش قرار می

ها و مـرگ  روابط خویشاوندي است. آثار و نتایجی چون طوالنی شدن عمر، جلوگیري از بروز بال

ناخوشایند، سالمتی بدن، رفع فقر و افزایش روزي، آبادي شهرها، حسن خلـق، اصـالح رفتارهـا و    

). در نتیجه، جوامع پایبند 32ص، 1384فر،  همراه خواهد داشت (ساالري ایجاد آرامش و نشاط را به

ه و چـه در  به اصول اخالقی و مبانی دینی ارزشی، از روابط سالم اجتماعی، چـه در سـطح خـانواد   

سطح اجتماع برخوردارند. در میان آنهـا صـلح، صـفا، اعتمـاد و عالقـه، احتـرام و ادب و اخـالق        

بـا  ). همچنـین  1384زاده آملی،  فرماست و کانون خانواده بسیار گرم و صمیمی است (ابراهیم حکم

۱۰۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

خـواهی،  بر خوش خلقی، پرهیز از خشونت، مهربانی و خیراسالم فراوان دین  هاي توصیهتوجه به 

هاي بیهوده، پرهیز از حسادت و بغض و کینه نسبت به یکـدیگر،   نوع دوستی، پرهیز از ظن و گمان

افزایش صبر و تحمل و احترام به روابط خویشاوندي و حفظ پیونـدهاي خـانوادگی، پایبنـدي بـه     

و  نـد ک هاي که در روابط خانوادگی اختالل ایجـاد مـی   از بروز بسیاري از آسیب ،هاي مذهبی ارزش

شود زوجین و خانواده همسر بتواننـد   موجب میکند و  پیشگیري می شود، موجب تیرگی روابط می

 )،1995( کولـدول بـا نتـایج تحقیقـات     ،ایـن نتـایج   تـري برخـوردار شـوند.    از روابط بهتر و سالم

  ) هماهنگی دارد.1386( و همکاران فرد خدایاري) و 1388و همکاران ( پور عبداهللا

موجـب  ها و قیودات دینی و مذهبی  نسبت به معیارها، ارزش و عدم تعهدمذهبی  پایبنديعدم 

سازد. وقتی پایبنـدي مـذهبی    خود و امیالش را راهنماي افکار، اعمال و رفتار خود می شود فرد، می

هـا و   ارزش ،افتـد  که منافع فرد به خطر می ،در شرایط بحرانی ،یا وجود نداشته باشد ،ضعیف باشد

 ،فرد ممکن است بـراي حفـظ منـافع خـود    . دهند خود را از دست می کاراییاخالقی نیز معیارهاي 

نیـز وضـع بـه     زوجین و خانواده همسردست به هر عمل غیرخدایی و غیراخالقی بزند. در روابط 

عدم پایبنـدي مـذهبی، خودخـواهی، حسـادت، غـرور، تکبـر، خودپسـندي،         .است صورتهمین 

تفاوتی نسبت به  طلبی و بی ها، منفعت ها، بدزبانی، بدبینی، سودجویی نظ خلقی، سوء ها، بد بدرفتاري

براي رسیدن به منـافع شخصـی    ،خانوادگی هاي و ارزش اعضاي خانواده و زیر پا گذاشتن پیوندها

ایـن   .شود ها می ها و قطع ارتباط ، بی احترامیزوجین و خانواده همسرب از هم پاشیدن روابط موج

هاي عـاطفی و   محرومیت از حمایتچون افزایش نگرانی در خانواده همسران،  قطع ارتباط، نتایجی

، نقصان در تربیت اجتماعی و عاطفی ، انزوا، افسردگی، اضطراب و ناامیديهمسر اجتماعی خانواده

دنبال خواهد داشت که سالمت روحی،  هرا ب فرزندان، پیدایش احساس بدبینی در همسر و فرزندان

  اندازد. د را به خطر میروانی و جسمانی فر

، سردرگمی و نگرانـی  ب عدم هماهنگی کردار و گفتارموجدوسوگرایی مذهبی و تردید مذهبی 

چنین فردي احساس خوبی نسبت به خـود   .کند در برابر مشکالت کم می او راتحمل شود.  فرد می

ها بـه خـدا پنـاه     یتنها هنگام سخت .و رابطه خود با خدا ندارد، از اعمال مذهبی خود ناراضی است

. فـرد داراي دوسـوگرایی   )1388بزرگـی،   (جـان  میزان ناهشیاري یا غفلت او زیـاد اسـت   و برد می

گاهی بی توجـه بـه مـذهب و شـعائر      .کند در همه شرایط و رویدادها یکسان برخورد نمی ،مذهبی

ـ  مـی  ،هببـه مـذ   گـاه  گـاه و بـی  این پایبنـدي   .کند دینی و گاه بر طبق موازین دینی رفتار می  دتوان

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight

Azm9158254405
Highlight



  ۱۰۷ ن و خانواده همسر در زنانيت روابط زوجيفيو بخشش با ک يمذهب يبندين پايرابطه ب

چنـین فـردي،    اش را تحت تأثیر قرار دهد. هاي مختلف زندگی او از جمله روابط خانوادگی قلمرو

طاقت و پریشـان اسـت و    گاه بر طبق موازین دین در مقابل دیگران مهربان و صبور است و گاه بی

ش اختالل ایجـاد  تواند در روابط فرد با اعضاي خانواده خود و خانواده همسر این طرز برخورد، می

  کند و موجب بروز اختالل در روابط زوجین و خانواده همسر گردد.

گـران  ید يکـه در مقابـل خطـا    ين اسـالم اسـت. افـراد   یدتأکید د راز امور مو یکی ،عفو و بخشش

برخوردار هسـتند   يتر سالم یو خانوادگ یاز ارتباطات اجتماع ،دهند ینشان م يشتریبخشش و گذشت ب

در مـورد   يکـه کمتـر بـه نشـخوار فکـر      یزنـان  ،قیج تحقیدارد. طبق نتا يشتریستحکام بشان ا و روابط

کننـد و بـه    یتوزانه خود نسبت به آنها را کنترل م نهیپردازند، احساسات ک یخانواده همسرشان م يخطاها

 .رنـد با خانواده همسرشـان دا  يتر ستند، روابط مطلوبیبا خانواده همسرشان ن یو دشمن ییجو فکر انتقام

ایـن  دهـد.   یر قـرار مـ  یز تحت تـأث یمسلماً رابطه زنان با همسرشان و فرزندانشان را ن ،ن روابط مطلوبیا

 النـگ  وانو  کارمـانس )، 2000( مینچیف)، 2002( نگتونیورثو  یپلیرق یج تحقیبا نتا ،دست آمدهه ج بینتا

  اهنگ است.) هم1386و همکاران ( فرد ياریخدا) و 2012و همکاران ( تاباك)، 2004(

تواند تعمیم نتایج را با مشکل مواجه سازد. از  هایی روبرو بود که می این پژوهش، با محدودیت

هـاي شخصـیتی،    گـر ماننـد ویژگـی    ها، عدم کنترل برخی از متغیرهاي مداخله جمله این محدودیت

الشـعاع   تحـت تواند روابط زنان با خانواده همسـر را   ها بود که می کننده فرهنگی و اجتماعی شرکت

هـا   نامه به عنوان ابزار گـردآوري داده  قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق، از پرسش

هـاي   تواند موجب اخـتالل در داده  کنندگان می دقتی و عدم صداقت احتمالی شرکت استفاده شد، بی

  گردآوري شده، گردد.

نتایج به دسـت آمـده از    ،هر اصفهان بودپژوهش، زنان متأهل اهل شاین ازآنجاکه جامعه آماري 

توانـد   مـی  ،تـر  انجـام پـژوهش در جامعـه پژوهشـی معـرف      .قابلیت تعمیم کافی برخوردار نیسـت 

پـژوهش در جامعـه   ایـن  شـود   پیشنهاد می ،دنبال داشته باشد. در این راستاه پذیري بیشتري ب تعمیم

تحقیقـات   آنهاي نتایج  ها و تفاوت مردان و همچنین در سایر شهرهاي کشور انجام شود و شباهت

همچنین با توجـه بـه اینکـه ایـن پـژوهش در جامعـه        تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.این با نتایج 

توان آثار و نتایج دینداري بـر   مسلمان صورت گرفت، با انجام این تحقیق در جوامع غیرمسلمان می

  ایسه قرار داد.روابط خانوادگی در سایر ادیان را با دین اسالم مورد مق

۱۰۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  
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