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 چکیده

 ایجاد ساز سبب و  ارتباط اساس و پایه كه است اجتماعي امر یك ازدواج    

از و اعتماد  میباشد که داشتن احساس مثبت به همسر  خانواده كانون

لذا این پژوهش با دگی مشترک می باشد. نمهمترین مسائل در شروع یک ز

مقایسه اعتماد بین شخصي و احساس مثبت به همسر بر اساس نوع هدف 

 پایبندی زوجین به جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی انجام شده است. 

نمونه ای  می باشد که تحقیق توصیفی از نوع همبستگی این مطالعه یک 

نفر از بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش  200به حجم 

ها با استفاده نمونه گیري تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد. داده

از  پرسشنامه های احساس مثبت به همسر، پرسشنامه جهت گیری مذهبی 

مردان و پرسشنامه مقیاس  –آلپورت و پرسشنامه اعتماد بین شخصی 

ها با استفاده از آوري شدند. دادهزنان ، جمع –عتماد بین شخصی ا

 ( تحلیل شدند. MANOVAو تحلیل واریانس چند راهه ) 22SPSSنرم افزار  

نتایج این پژوهش نشان داد شباهت زوجین از لحاظ پایبندی به مذهب 

در زندگی زوجین از نظر اثر در اعتماد بین شخصی و احساسات مثبت به 

 قش مهمی دارد.همسر ن

جهت گیری مذهبی ، اعتماد بین شخصی، احساس مثبت،  واژه های کلیدی:

 پایبندی

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 ایجاد ساز و سبب  ارتباط اساس و پایه كه است اجتماعي امر یك ازدواج   

 بنیادي ترین و عنوان اصلي ترین به كانون این میباشد. خانواده كانون

 این كه میكند؛ ایجاد جامعه اي هر درسالمت را تاثیر بیشترین اجتماع تشكل

 همکاران، و سادوک)است .  بایكدیگر مطلوب ارتباطات به داشتن مشروط مهم

 است و صمیمي نزدیك رابطة هر در ها كیفیت ترین مطلوب از یكي اعتماد .(2003

 نظر در آل ایده رابطة یك مركزي هستة  عنوان به عشق و تعهد كنار در اغلب و

 از فرد یك اعتماد به گونه ای که سطح (.2001 بروان،)میشود  گرفته

 تأثیرمي زناشویي رابطة در او مناسب كاركرد روي كه بالقوه است عواملي

 دیگري فرد نشدة بیني رفتارهاي پیش مورد در امنیت احساس اعتماد، گذارد.

 به را امنیت احساس و صمیمي تعامالت روابط زناشویي در اعتماد است و نبود

در روابط  تعهد میزان افزایش سبب اعتماد باالتر سطوح و كشد تباهي مي

(. یکی دیگر از مسائل مهم در هر 2009زناشویی دارد )سیمپسون، 

ازدواجی داشتن احساس مثبت به همسر است، احساس مثبت شامل طیفی از 

مقابل احساسات مانند لذت، شادی وعشق باشد، این احساسات درست نقطه 

احساساتی مانند اضطراب، ناراحتی و عصبانیت هستند )فردریکسون، 

(. از آنجایی که افرادی که احساسات مثبتی را تجربه میکنند از 2004

،میتوان این گونه (1984 خود انعطاف بیشتری نشان میدهند )ایزن،

استنباط کرد که احساسات مثبت به همسر میتواند به خاطر ایجاد 

فراد روابط زناشویی بهتری برای آنها به ارمغان آورد. انعطاف در ا

بالیني نشان داده است كه علت اصلي و مشترك  هايگزارش گرید یسو از

اي مردم به زوج درماني، مشكالت ارتباطي است. بر این مراجعه حرفه

اساس، ضرورت توجه به الگوهاي ارتباطي زوجین، امري است كه در چند 

پژوهشگران در حیطه زوج درماني قرار گرفته  دهه اخیر مورد توجه

است. از سوي دیگر، الگوهاي ارتباطي سالم و سازنده، یكي از 

ترین عوامل رضایتمندي زناشویي، و الگوهاي ارتباطي معیوب، یكي مهم

از علل ایجاد مشكالت زناشویي و نارضایتي شمرده شده است )گاتمن، 

1994.) 

گیري این الگو ه عوامل مختلفي در شكلنشان داده است ك هاپژوهش    

هاي جنسیتي، تعامالت زوجین در توان به نقش. از جمله ميمی باشدمؤثر 

 خانواده مبدأ، عوامل محیطي و عوامل فرهنگي و مذهبي اشاره كرد

میان عوامل یاد شده، مؤلفه مذهب و معنویت از  از (.1386)نظری، 

هاي جارب، رفتار و ارزشترین عوامل فرهنگي هستند كه به تمهم

از این رو  (.1386)ابراهیمی،  بخشندها معنا و ساختار منسجم ميانسان

و استحکام بر ازدواج  یفراوان دیکأتادیان مختلف خصوصا دین اسالم 

اساس و پایه زندگي مشترك بر انس، محبت و عاطفه و  داردخانواده 

طبق روایات است تا زمینة آرامش زن و شوهر فراهم شود. بنا شده 

 هستند، بندیپا دینشانکه نسبت به  یکسان رودی انتظار ممذهبی 

 ، )ابراهیمی،نسبت به همسرشان باشند یشتریاحساس مثبت ب یدارا

رسش یافته  نابالغ یا كمتر آلپورت، مذهب بیروني را مذهبي (.1386

 به  (.1389مي كند )آزموده و دیگران،  نسبت به مذهب دروني توصیف

عبارت دیگر، جهت گیري مذهبي دروني، به همة نگرش ها و اعتقادات 



فرد كه مرتبط با مذهب است و در اندیشة فرد ریشه دوانیده، اطالق مي 

یني، واقعي و قابل شود؛ اما جهت گیري مذهبي بیروني، به رفتارهاي ع

ت گرفته از اعتقادات مذهبي أاندازه گیري فرد اطالق مي گردد كه نش

 (.1382است )عالیي، 

 

 

 

 

دهد كه دین و معنویت پیامدهاي مثبت مطالعات مختلف نشان مي      

، به ویژه كیفیت زندگي خانوادگي زناشویی مهمي در روابط زندگي

همبستگي مثبت با سطوح پایین ، مذهبیباورهاي  ت. همچنینداشته اس

هاي زناشویي، حمایت معنوي باالتر و افزایش روابط حمایتي بین تعارض

. مذهب نظام سازمان یافته ای (1998 ،1یماهونرد )والدین و كودكان دا

از باورها ، شامل سنت، ارزش های اخالقی ، رسوم و مشارکت در یک 

یک قدرت برتر جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا 

را بهترین عامل ثبات و پایداري در  (. برخی مذهب2011است)رگرنوس،

دانند، زیرا عمل به باورهاي دیني، موجب ازدواج و زندگي زناشویي مي

افزایش مشاركت كالمي، افزایش میزان شادكامي، كاهش چشمگیر پرخاشگري 

فزوني رضایت ها و اختالفات زناشویي شده، در نهایت سبب كالمي و تعارض

 و )جریگان شودمي بیشتر و احساس مطلوبتری نسبت به یکدیگر زناشویي

مذهب، دستورات و استانداردهایي براي از سوی دیگر  (.1978 ،2ناک

كند. همچنین با ایجاد وابستگي گروهي در زندگي خانوادگي فراهم مي

هاي بحراني، با برپایي مناسك و مراسم معنادار، به تقویت زمان

از این رو به  كند،ها كمك ميارتباطات میان اشخاص و خانواده

روابط میان فردي آنها و  یكپارچگي و انسجام اعضاي خانواده پرداخته

  .(2008، 3)والش كندرا اصالح مي

بر اساس مرور بر مطالعات گذشته نشان داده شد که كاهش احساسات    

نسبت به یكدیگر،كاهش رنجش منفی به ویژه خشم به افزایش احساس مثبت 

این رویكرد بر  .و دلخوری و درنهایت افزایش سازگاری كمك می کند

افزایش رفتارهای توجه آمیز و مراقبتی تأکید میکند و به زوجین كمك 

می کند.تا برای یكدیگر منبع ارضا نیازهای عاطفی باشندوازطریق 

یك فضای مطلوب تجارب خوشایند مشترك،احساسات مثبت را تجربه كرده و 

 اندرسون(. 1392خانجانی وشکی ، ، 1395وامن ایجاد كنند)عرفانی،

 رضایت تعهد، عنصرمثل حضورچندین معنی رابه سالم نیز ازدواج (1984)

داند )به نقل  می خیانت و نظیر خشونت عناصري وجود عدم و ارتباط زناشویی،

از طرفی در دین اسالم به کظم غیظ و فرو   (. همچنین2008از شرود، 

غضب، دل مرد دانا »پیامبر اكرم)ص( فرمود:  بردن خشم تاکید کرده اند

 (1983برگین ). ( 20، ح226، ص 73)بحار االنوار، ج « كندرا هالك مى 

 مذهب، سالمت و زمینه در پژوهشي یافته هاي ناهمخواني دلیل بود معتقد نیز

باشد.نتایج  مي یكدیگر از بیروني و دروني مذهبي افراد گروه دو تفكیك عدم

                                                             
1 - Mahoney 

2 - Jerrigan & Nuck 

3 - Walsh 



 جهت گیري واجد افراد روان سالمت بر مثبت تأثیر مذهب كه داد نشان وي تحقیق

 تنها نه بیروني مذهبي گیري جهت داراي افراد كه حالي در دارد. مذهبي دروني

 شد. خواهد آنها دامن گیر نیز منفي نتایج نمیبرند بلكه سودي

آنجایی که جهت گیری مذهبی در هر ازدواجی مطرح بوده لذا در این از 

پژوهش به مقایسه میزان اعتماد بین فردی و احساس مثبت به همسر در 

زوجین میپردازیم و عالوه بر این برای بدیع بودن موضوع مورد  این 

دو مهم را بر اساس میزان پایبندی زوجین به جهت گیری مذهبی درونی 

ورد مقایسه قرار میدهیم تا بتوان به این سوال پاسخ داد و بیرونی م

که شباهت یا تفاوت زوجین در پایبندی به یک نوع مذهب درونی و 

بیرونی میتوان در اعتماد بین فردی و احساس مثبت به همسر تغییری 

 ایجاد کند؟

 

 

 

 روش

. جامعه باشد می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق  یک مطالعه این    

بودند آماری تحقیق حاضر، کلیه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 410طبق گزارش مرکز آمار دانشگاه علوم پزشکی تعداد برآورد شده  که 

عبارت است از پژوهش حاضر هاي جامعه آماري ویژگي نفر می باشند.

کارمند دانشگاه علوم  متاهلیناز  یکی پژوهش داینكه کارمندان مور

 یروانپزشک یماریاختالل و ب چگونهیاز ه یو شرح حال دنباش یپزشک

نفر بر اساس جدول مورگان محاسبه شد و  200 حجم به ای نمونهندهند. 

 روش به کرمان پزشکی علوم دانشگاه کارمندان بین از این افراد

 187از این تعداد  .شدند انتخاب شده بندی طبقه تصادفی گیري نمونه

 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ داده بودند.

پرسشنامه ابزارهایی که در مطالعه ی حاضر استفاده شد شامل سه 

) آلپورت  یمذهب یریپرسشنامه جهت گ( و 1983) احساس مثبت به همسر

(  و پرسشنامه اعتماد بین شخصی زنان )بین خانمهای مورد پژوهش( 1950

نامه اعتماد بین شخصی مردان )بین آقایان مورد پژوهش( بودکه و پرسش

 آلپورت یمذهب یریپرسشنامه جهت گابزار اول  بین افراد توزیع شد. در 

میالدی براي سنجش جهت گیري هاي  1950 آلپورت و راس بود که درسالتوسط 

ترجمه و  1378در سال ابزار  نیا.درونی و بیرونی دین تهیه شد

و با استفاده  یآن توسط جان بزرگ یدرون یشده است. همسان روانسنجی

 74/0آن  ییبازآزما ییایو پا 71/0کرونباخ، یآلفا بیاز روش ضر

که  12تا  1 یها نهیگز اس،یمق نیا در .(1379و همکاران، ی)مختاربود

از کامال که بر اساس طیف لیکرت سنجد  یرا م یرونیب یمذهب یریجهت گ

 بایتقر= 4، مخالف بایتقر= 2کامال مخالف،  =1)فقمخالف تا کامال موا

 9 درباشد،  یم = گزینه های بدون پاسخ (3و کامال موافق =5و  موافق



را اندازه  یدرون یمذهب یریکه جهت گ 21تا  13 یشماره هاسوال از 

  .(1379و همکاران، ی)مختار محاسبه شدندا برعکس هکند، پاسخ  یم یریگ

-جانسونتوسط  پرسشنامه اعتماد بین شخصی بود کهابزار دوم شامل 

 وهیبه ش مردان و زنان،ساخته شد.  با توجه به اینکه  جورج و سواپ

 سایمقدو  آن قدر  کنند، یمتفاوت راجع به اعتماد فکر م اریبس یها

 یشخص نیاعتماد ب اسیپرسشنامه مق .نمودند هیدو جنس ته یمتفاوت برا

 13، نزنا– یشخص نیاعتماد ب اسمقی پرسشنامهسوال و  21،  مردان –

 افراد به پرسشنامه ی حاضر بر اساس مقیاس لیکرت سوال دارد.

موافقم( مخالفم تا کامال ً میزان مخالفت یا موافقت خود را   )ازکامال ً

مشخص می نمودند. این مقیاس سه زیرمقیاس شامل اعتماد کلی، قابلیت 

مل سواالت شا اعتماد کلیاعتماد و اعتماد عاطفی دارد. زیر مقیاس  

و زیر  16تا  10، زیر مقیاس اعتماد عاطفی شامل سواالت 9تا1شمراه 

بود .سواالتی که باید  21تا  17شامل سواالت  مقیاس قابلیت اعتماد

در مقیاس  9و 1امتیاز آنها به صورت معکوس محاسبه میشد شامل سواالت 

مردان بود. نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه اعتماد بین شخصی زنان 

و اعتماد  7تا1متشکل از سواالت  نیز در دو زیر مقیاس قابلیت اعتماد

رسشنامه احساسات پبود. ابزار سوم که  13تا  8عاطفی شامل سواالت 

و همکاران به منظور سنجش  یریتوسط ال 1983در سال مثبت به همسر بود 

عبارت  17با  اسیمق نیا به همسرش ساخته شد. احساسات مثبت فرد نسبت

شده  یعشق به همسر طراح ایعواطف مثبت  ریثأت یابیبه منظور ارز

مثل نوازش  ییرفتارها ری. پرسشنامه احساسات مثبت نحوه تاثبود

سنجد.  یرا م یهمسر نشستن بر و کی،تنها بودن با همسر ، بوسه و نزد

 نحوه بود.در حد سطح خواندن مقطع هفتم مدرسه نوشته  اسیمق نیا

بر اساس طیف  ها در پرسشنامه احساسات مثبت  نهیگز ینمره گذار

، 4=یخنث، 3=یمنف یکم، 2=یمنف، 1=یمنف اریبسگزینه ای )  7لیکرت 

به دست آوردن  یبرا( طراحی شد. 7مثبت= اریبس، 6=مثبت، 5مثبت= یکم

 پایایی .شدبا هم جمع  هیگو 17مربوط به  ازیامت یینمره نها

 بیضربا محاسبه ی   یرونهمبستگی د حاضر بر اساس سنجشپرسشنامه 

خوب  اریبسنیز  گزارش شد. اعتبار پرسشنامه 94/0 کرونباخ یآلفا

 (.1387گزارش شده است. )ثنایی، 

 ها یافته

 یکارمندان دانشگاه علوم پزشک ینحاضر که در ب یمطالعه  نتایج

 98%  )1/51 نفر، 200 مجموع از کهدهد  یکرمان انجام شده است  نشان م

افراد در رده  ٪32نفر( بودند.  102درصد افراد زن ) 9/48نفر( مرد و 

 ٪18سال و  30 – 40 یافراد در رده سن ٪48سال قرار دارند.  20-30 یسن

سال.  20-30 یافراد در رده سن ٪32سال سن دارند.  40از  یشآن ها  ب

سال سن  40از  یشآن ها  ب ٪18سال و  30 – 40 یافراد در رده سن 48٪

سال،  0 -5از افراد  ٪ 32از نر مدت زمان تاهل،   ین. همچنداشتند

از ده سال از ازدواجشان  یشآنها ب ٪32سال و  6 – 10از آنها  34٪

 تحلیل روش از ابتدا حاضر پژوهش نتایج یلتحل جهت گذشته بود.  



 کواریانس برابری های مفروضه نخست. شد استفاده راهه چند واریانس

 به توجه با. شد بررسی  F (70,3230)=1.47, p=0/6 ام باکس های آزمون توسط

  ها کواریانس برابری مفروضه های آزمون این نبودن دار معنا

 برابری مفروضه رعایت به  توجه با سپس. است برقرار ها وارایانس

 تی ویلکز، المبدای پیالی، رد شامل متغیره چند آزمون ها کواریانس

 برای کلی معنادار اثر که داد نشان و شد بررسی روی ریشه و هاتلینگ

 0.98p =دارد وجود مذهبی گیری جهت
2≤.0001, F (4,73) = 14.418,  p ( .2و 1جدول) 

 ها کواریانس برابری بررسی منظور به ام باکس آزمون - 1 جدول

آزمون  

 باکس ام

1درجه آزادی  Fآماره  2درجه  آزادی    معناداری 

133.199 1.477 70 3230.131 .06 

 

 ریشه و هاتلینگ تی ویلکز، المبدای پیالی، رد متغیره چند آزمون - 2جدول

 مذهبی گیری جهت کلی اثر برای روی

 

همچنین با توجه وجود اثر معناداری کلی مفروضه همگنی واریانس ها 

به کمک آزمون لوین بررسی شد. مفروضه برابری واریانس ها توسط 

،  F (8,76) = 1.81, p 0/8  ،F (8,76) = 1.94, p = 0/4   ،F (8,76) = 1.61, p = 0/7آزمون لوین 

F (8,76) =   1.31, p= 0/9  .با توجه به معنا دار نبودن این ، بررسی شد

 (6آزمون های مفروضه برابری وارایانس ها برقرار است. )جدول شماره 

 

آزمون لوین به  6جدول                                            

 واریانس همگنی منظور تحلیل

 
درجه  F متغیر

 1آزادی

درجه 

 2آزادی

معنادار

 ی

 088. 76 8 1.810 احساس عاطفی مثبت به همسر

آزمون های چند 

 متغیره

درجه  Fآماره 

آزادی 

 مفروض

درجه  

 ازادی خطا

معنادا

 ری

انداز

 ه اثر

 988. 000. 73.000 4.000 14.418 رد پیالی

 988. 000. 73.000 4.000 14.418 المبدای ویلکر

 988. 000. 73.000 4.000 14.418 تی هاتلینگ

 988. 000. 73.000 4.000 14.418 ریش روی



 489. 76 8 940. احساس جنسی مثبت به همسر

اعتماد متقابل به همسر در 

 مردان

.612 8 76 .765 

اعتماد متقابل به همسر در 

 زنان

.313 8 76 .959 

 

عالوه بر آن بررسی اثرهای اصلی درون گروهی نشان داد که اثر 

مورد احساسات معناداری برای عامل جهت گیری مذهبی بیرونی  در 

عاطفی، احساسات جنسی مثبت نسبت به همسر و همچنین اعتماد متقابل 

در بین زنان و مردان وجود دارد. الزم  به ذکر است اثرهای اصلی 

برای جهت گیری مذهبی درونی نیز در مورد احساس مثبت عاطفی و جنسی 

به همسر و اعتماد متقابل به همسر بررسی شد و معنادار نبود 

(P>0.05 .) 

تعقیب تفاوت ها به کمک آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای 

مختلف جهت گیری مذهبی بیرونی بر اساس متعهد بودن یکی از روجین، 

هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین 

احساسات عاطفی مثبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند 

یکی پایبند و دیگری ناپایبند بود تفاوت معناداری با زوجینی که 

. به این معنی که  میزان احساسات عاطفی مثبت (P<0/05)وجود داشت 

 ,M:49.58)نسبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند  بیشتر 

SD: 1.08)  از زوجینی بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند(M:46.14, 

SD: 1.25)  احساسات مثبت نسب به همسر در زوجینی که هر دو بود. بین

ناپایبند بودند با زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی 

که  یکی پایبند و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبند تفاوت 

 معناداری وجود نداشت.

تعقیب تفاوت ها به کمک آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای 

مختلف جهت گیری مذهبی بیرونی بر اساس متعهد بودن یکی از روجین، 

هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین 

احساسات جنسی مثبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با 

ند و دیگری ناپایبند بود تفاوت معناداری وجود زوجینی که یکی پایب

به این معنی که  میزان احساس جنسی مثبت نسبت به  (.P<0/05)داشت 

 (M:58.41, SD: 14.2)همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند  بیشتر 

 (M:51.02, SD: 14.2از زوجینی بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند )

نسبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بود. بین احساس مثبت 

بودند با زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی که  یکی 

پایبند و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبند تفاوت معناداری وجود 

 نداشت.

تعقیب تفاوت ها به کمک آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای 

ی بر اساس متعهد بودن یکی از زوجین، مختلف جهت گیری مذهبی بیرون



هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین اعتماد 

متقابل در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی که یکی 

 (.P<0/05)پایبند و دیگری ناپایبند بود تفاوت معناداری وجود داشت 

متقابل در زوجینی که هر دو به این معنی که  میزان اعتماد 

از زوجینی بود که یکی ( M:57.02, SD:19/01 14.2)ناپایبند بودند  بیشتر 

بود. و همچنین میزان  (M:5.02, SD: 14.2)پایبند و دیگری ناپایبند 

 (M:94.02, SD:15/01) اعتماد متقابل در زوجینی که هر دو پایبند بودند

 M:57.02, SD:19/01)ایبند بودند بیشتر از زوجینی بود که  هر دو ناپ

 (3(.)جدول شماره 14.2

 مقایسه میانگین ها در دو گروه  با آزمون تغقیبی بانفرونی  -3جدول 

متغیر 

 وابسته

مقایسه گروه های زوجی بر 

 اساس میزان پایبندی

مقایسه 

 میانگین ها

 معناداری خطا

 

احساس 

عاطفی 

مثبت به 

 همسر

 

هر دو زوج 

 ناپیبند

پایبند یکی 

و یک 

 ناپایبند

3.444 1.659 .124 

هر دو 

 پایبند

.902 1.725 1.000 

یکی پایبند و 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند

-2.542 1.843 .516 

احساس 

جنسی 

مثبت به 

 همسر

هر دو زوج 

 ناپیبند

یکی پایبند 

و یک 

 ناپایبند

3.571 1.756 .137 

هر دو 

 پایبند

1.595 1.827 1.000 

پایبند و یکی 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند

-1.976 1.951 .943 

اعتماد 

متقابل 

 در

هر دو زوج 

 ناپیبند

یکی پایبند 

و یک 

 ناپایبند

33.703 23.440 .464 

هر دو 

 پایبند

37.407 24.380 .387 

یکی پایبند و 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند
3.703 26.044 1.000 

 

 

 



آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای تعقیب تفاوت ها به کمک 

مختلف جهت گیری مذهبی بیرونی بر اساس متعهد بودن یکی از زوجین، 

هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین احساس 

عاطفی مثبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی 

د تفاوت معناداری وجود داشت که یکی پایبند و دیگیری ناپایبند بو

(P<0/05 به این معنی که  میزان احساس عاطفی مثبت نسبت به همسر .)

( از M:49.58, SD: 1.08در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند  بیشتر )

( بود. M:46.14, SD: 1.25زوجینی بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند )

زوجینی که هر دو ناپایبند بین احساسات مثبت نسبت به همسر در در 

بودند با زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی که  یکی 

پایبند و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبند تفاوت معناداری وجود 

 نداشت.

تعقیب تفاوت ها به کمک آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای 

بودن یکی از روجین، مختلف جهت گیری مذهبی بیرونی بر اساس متعهد 

هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین احساس  

جنسی مثبت به همسر در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی 

که یکی پایبند و دیگیری ناپایبند بود تفاوت معناداری وجود داشت 

(P<0/05به این معنی که  میزان احساس جنسی مثبت نسب .) ت به همسر در

( از زوجینی M:58.41, SD: 14.2زوجینی که هر دو ناپایبند بودند  بیشتر )

( بود. بین M:51.02, SD: 14.2بود که یکی پایبند و دیگری ناپایبند )

احساسات مثبت نسبت به همسر در در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند 

که  یکی پایبند با زوجینی که هر دو پایبند بودند و همچنین زوجینی 

 و دیگری ناپایبند با هر دو ناپایبند تفاوت معناداری وجود نداشت.

تعقیب تفاوت ها به کمک آزمون تعقیبی بانفرونی در بین گروهای    

مختلف جهت گیری مذهبی بیرونی بر اساس متعهد بودن یکی از زوجین، 

عتماد هر دو زوج و ناپایبندی هر دو زوج نشان داد که بین میانگین ا

متقابل در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند با زوجینی که یکی 

(. P<0/05پایبند و دیگیری ناپایبند بود تفاوت معناداری وجود داشت )

به این معنی که  میزان اعتماد متقابل در زوجینی که هر دو 

( از زوجینی بود که یکی M:57.02, SD:19/01 14.2ناپایبند بودند  بیشتر )

( بود. و همچنین میزان M:5.02, SD: 14.2د و دیگری ناپایبند )پایبن

( M:94.02, SD:15/01اعتماد متقابل در زوجینی که هر دو پایبند بودند )

 M:57.02, SD:19/01بیشتر از زوجی بود که  هر دو ناپایبند بودند )

 (5و 4(.)جدول 14.2

 

ی و بیرونی بر اثرهای اصلی درون گروهی جهت گیری مذهبی درون  -4جدول 

 متغیرهای وابسته

متغیر  منبع

 وابسته

مجموع 

مجذورا

 ت کل

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

معناد Fآماره 

 اری

اندازه 

 اثر



 

مقایسه میانگین ها در دو گروه های مختلف با آزمون تغقیبی   -5جدول 

 بانفرونی

متغیر 

 وابسته

مقایسه گروه های زوجی بر 

 اساس میزان پایبندی
مقایسه 

 میانگین ها
 معناداری خطا

 
احساس 

عاطفی 

مثبت به 

 همسر

 
هر دو زوج 

 ناپیبند

یکی پایبند 

و یک 

 ناپایبند

3.444 1.659 .124 

هر دو 

 پایبند

.902 1.725 1.000 

یکی پایبند و 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند

-2.542 1.843 .516 

احساس 

جنسی 

هر دو زوج 

 ناپیبند
پایبند یکی 

و یک 

3.571 1.756 .137 

 

جهت 

گیری 

مذهبی 

بیرون

 ی

احساس 

عاطفی مثبت 

 به همسر

161.9 2 80.984 2.218 .116 .055 

احساس جنسی 

مثبت به 

 همسر

169.3 2 84.667 2.068 .133 .052 

اعتماد 

متقابل در 

 مردان

22939.28 2 114.69 1.573 .214 .040 

اعتماد 

 متقابل در

 زنان

7419.79 2 3709.89 1.242 .295 .032 

 

جهت 

گیری 

مذهبی 

 درونی

احساس 

عاطفی مثبت 

 به همسر

18.27 2 9.137 .250 .779 .007 

احساس جنسی 

مثبت به 

 همسر

40.22 2 20.110 .491 .614 .013 

اعتماد 

متقابل در 

 مردان

2884.75 2 1442.379 .198 .821 .005 

اعتماد 

 متقابل در

 زنان

1597.38 2 798.693 .267 .766 .007 



مثبت به 

 همسر

 ناپایبند

هر دو 

 پایبند

1.595 1.827 1.000 

یکی پایبند و 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند

-1.976 1.951 .943 

اعتماد 

متقابل 

 در

هر دو زوج 

 ناپیبند
یکی پایبند 

و یک 

 ناپایبند

33.703 23.440 .464 

هر دو 

 پایبند

37.407 24.380 .387 

پایبند و یکی 

 یک ناپایبند

هر دو 

 ناپایبند
3.703 26.044 1.000 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

به منظور مقایسه میانگین اعتماد بین شخصی و احساسات مثبت به      

دو از لحاظ مذهبی ناپایبند بودند، یکی  همسر در زوجینی که هر

چند ناپایبند بود و هر دو پایبند بودند از روش تحلیل واریانس 

راهه استفاده شد و با استفاده از آزمون تعقیبی بانفرونی تفاوت تک 

تک میانگین ها در هر یک از زیر گروه ها و متغیرهای وابسته بررسی 

شد. نتایج اولیه نشان داد این تفاوت اولیه در زیر گروه ها مربوط 

به جهت گیری مذهبی بیرونی است. بررسی اثرهای ساده نشان داد که 

پایبند بودن نقش مهمی در زوجینی که  هر دو پایبند باشند،  میزان

در اعتماد بین شخصي و احساس مثبت بیشتری نسبت به همسر در رابطه 

شان دارند. عالوه بر این یافته دیگر نشان داد اعتماد بین شخصي و 

در زوجینی که هر دو ناپایبند بودند در  احساس مثبت نسبت  به همسر

 ی که یکی ناپایبند و دیگری پایبند بود یافت شد.ومقایسه با زوجین

(و   1983( و لوری و همکاران، )1386ابراهیمی، )این بایافته های 

( 1983و رگین ) (1382 )عالیيو  2008، )5والش( و 1998،) 4ماهونی

همخوانی دارد . لذا تفاوت یافته های مربوط به اعتماد بین شخصي و 

زوجینی که هر دو ناپایبند بودند به  احساس مثبت نسبت به همسر در

نسبت زوجینی که یکی پایبند و دیگری ناپایبند بود را میتوان با 

توجه به تعارض های زناشویی تبیین کرد. زیرا آشکارا بین همسران 

میتواند باعث اختالف جدی شود.در حالی که یک نفر پایبند کامل به 

                                                             
4 - Mahoney 

5 - Walsh 



وضعیت با وضعیتی که هر مذهب دارد دیگری ناپایبند است مقایسه این 

دو زن و شوهر ناپایبند باشند مشکالت بیشتری به همراه دارد. گرچه 

ناپایبندی عواقب و مشکالت خاص خود را برای افراد ایجاد خواهد 

ای ازدواج به کرد.و این مساله همان کفویت است که در دین اسالم  بر

 آن اشاره کرده است.

می توان این چنین گفت که ازدواج  در تبیین نتایج به دست آمده     

عالوه بر تمام مزیت هایش گاهی زمینه ساز چالش هایی نیز می توتند 

باشد که میتواند خوشی ها و احساسات مثبت اولیه را از بین ببرد. 

در مقابله با این چالش ها و نامالیمات زندگی، وجود عقاید مذهبی 

 شود موجب مي خدا به یمانتأثیر بسزایي در استحكام خانواده دارد و ا

(.به صورتی که موجب 2009هدفدار باشد )اولیا،  هستي كل به فرد نگرش كه

پایداری ازدواج شود؛ عالوه بر این، عدم وجود ایمان باعث میشود فرد 

(. این عدم آرامش به 2009آرامش نداشته باشد )غفوری و همکاران، 

خودی خود نیز عامل دیگری برای از بین رفتن احساسات مثبت نسبت به 

وزه های مهم در سازه احساسات مثبت همسر میتواند باشد. یکی از ح

نسبت به همسر مشخص کردن میزان توان یک زن  یا یک مرد برای مقابله 

(. همان طور که 1983با ناراحتی ها  و مشکالت است )لری و همکاران، 

ذکر شد اعتقادات مذهبی میتوانند یکی از عامل های مهم در مورد 

میتوان این گونه نتیجه  مقاومت در برابر مشکالت باشند. بنابراین

گیری کرد که جهت گیری مذهبی از طریق باال بردن توانایی فرد برای 

حل مشکالت کلی زندگی و همچنین مشکالت زناشویی باعث باال رفتن احساس 

مثبت یک زن یا یک شوهر نسبت به همسر خود می شود. لذا به طور کلی 

 انگیزه هاي اصلي، مذهبی درونی  اشخاص با جهت گیريمی توان گفت 

را در خود مذهب، مي یابند. دیگر نیازها هر چقدر هم كه قوي  خود

كمتري دارند. چنین اشخاصي وقتي باوري  ارزش باشند، نسبت به انگیزه

 دروني ساخته و به طور كامل را قبول مي كنند، سعي مي كنند، آن را

 (. 1967دنبال كنند )آلپورت،  ان را

توان این گونه استنباط کرد که احساسات مثبت از یافته های پژوهش می

به همسر میتواند به خاطر ایجاد انعطاف و نیز کنترل خشم و صبر در 

افراد ، باعث ایجاد روابط زناشویی بهتری خصوصا در مورد حل مسایل 

و  1984و ایزن، 2004و تعارضات میشود و این با نظریه فردریکسون،

 همخوان است. 1386ابراهیمی،

وجه به ارتباط بین جهت گیری مذهبی، اعتماد متقابل و احساسات با ت

مثبت به همسر، بپیشنهاد میشود در پژوهش های آینده به نقش واسطه 

ای اعتماد متقابل بین جهت گیری مذهبی و احساسات مثبت به همسر 

بررسی شود. همچنین با توجه به نقش پایبندی هر دو زوج نسبت به 

حساس مثبت نسبت به همسر پیشنهاد میشود در اعتماد بین شخصي و ا

مشاوره پیش از ازداوج به این مهم و به ویژه اختالف در میزان 

 پایبندی به مذهب توجه شود. 
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