
 

؛ ارائه یک نقش باورهاي ارتباطی و معنوي در خرسندي زناشویی

  گري کیفیت ارتباط و سنبا واسطه مدل فرضی

 3 محمد ابراهیمی، 2 محمد نظریعلی، 1سجاد صیدیمحمد

 41/41/4934تاریخ پذیرش:  22/4/4934تاریخ دریافت: 

 چکيده
، از بین باورهای معنوی و ارتباطی ،یهای خرسندی زناشویکنندهینیبیشین پیتعژوهش حاضر با هدف پ

این تحقیق  روش .انجام گرفت)سن، سطح تحصیالت، جنسیت(  یشناختکیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت

نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه  913ها؛ تعداد آوری دادهوع توصیفی همبستگی است. برای جمعاز ن

 سیاهه باورهای ارتباطی فاده در این پژوهش عبارتند از:ار مورد استدسترس انتخاب شدند. ابزگیری درنمونه

(RBI ،)مقیاس تقدس ازدواج( مقیاس ارتباط در خانواد ،FCS)( و ابزار خرسندی زناشویی ،MHM .)

نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد که  رو و تحلیل مسیر استفاده شد.پس رگرسیونها از برای تحلیل داده

گرایی تغییر همسر به طور مستقیم و غیرمستقیم؛ کمال قدس ازدواج، مخرب بودن مخالفت و عدمباور به ت

توانستند خرسندی زناشویی را  گری کیفیت ارتباط و سن( خوانی به طور غیرمستقیم )با واسطهجنسی و ذهن

خرسندی زناشویی گذار بر عوامل تأثیر باور به مقدس و الهی بودن ازدواج از مهمترین بینی کنند.پیش

است، و این در حالی است که باورهای نامعقول ارتباطی بشدت اثر مخربی بر آن دارند. کیفیت ارتباط و 

 .کنندای ایفا میسن نیز در این میان نقشی واسطه

 خرسندی زناشویی، باورهای ارتباطی، کیفیت ارتباط، باور به تقدس ازدواج کليدی: واژگان

                                                 
 sey110@hotmail.com)نویسنده مسئول( ایمیل:  دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی .4

 دانشگاه خوارزمیدانشیار  .2

 و توانبخشیکارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی  .9
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 مقدمه

سازی ازدواج و بهبود ارتباط درمانی در غنیکاربرد رویکردهای شناخت یراخ هایدههدر 

 4ای فزاینده مورد توجه درمانگران و پژوهشگران قرار گرفته است )مولربه گونهدر خانواده 

ناخرسندی و اختالل در رابطه، در  این رویکردها بر این باورند که (.4331، 2و فن در مرو

نیازها و  آن دسته از که در نتیجه گیردینشأت مینانه بواقعغیر باورهای ارتباطیاصل از 

و که زن و شوهر نه تنها از یکدیگر بلکه از خود  آیدیم عقالنی به وجودتقاضاهای غیر

که هر فرد  شوندیمربوط م هایییژگی(. این باورها به و4932، 9ازدواجشان دارند )بک

 6(. دریدن2114، 1، نورت4باشند )مولر، ریبهمسرش، یا رابطه باید داشته  کندیتصور م

 زوجهای مختل دارد کهبیان می ،شناختی رفتاری است هاییدگاهمتأثر از دکه  (4331)

به عنوان  رفتار ناکارآمد فرد شوند. در این چرخهدرگیر یک چرخه بدکارکرد مختل می

یجاد اختالل در منجر به ا که کندییک برانگیزاننده باور نامعقول همسر دیگر عمل م

تخریب  برای ی مضاعف ؛ و این خود نیز به عنوان محرکشودیاحساسات و رفتار او م

 . شودیهمسرش بکار گرفته م احساسات

( 4932(، بک )2114) 3(، الزاروس4331و دریدن ) 1از قبیل الیس پردازانییهنظر

دانند. در اولین شویی میبروز مشکالت زنا ترین عواملاز مهمرا  3باورهای نامعقول ارتباطی

 ۀ( صورت گرفت رابط4332)41هایی هم که در این زمینه توسط ایدلسون و اپشتاینپژوهش

بین باورهای نامعقول ارتباطی با رضایتمندی و تعارضات زناشویی مورد تأیید قرار گرفت. 

زندگی های مختلف از اثرگذاری این باورها در زمینهنیز پژوهشگران دیگری  ،هاپس از آن

                                                 
1. Moller 

2. Van der Merw 

3. Beck 

4. Rabe 

5. North 

6. Dryden 

7. Ellis 

8 . Lazarus 

9. Irrational  relationship belief 

10. Eidelson & Epstein 
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ی اخانواده در همسران دار دبا کارکر روابط بین باورهاوجود خانوادگی پرده برداشتند. 

 (،2114، 2و گینس 4(، کیفیت رابطه )گودوین2142منش و نظری، یااختالالت جنسی )پو

زناشویی )ادیب راد  یزدگدل، (2114، 4، نورته9ثباتی در روابط )مولر، ریبآشفتگی و بی

اعتماد، ت به همسر )حیدری و مظاهری و پور(، احساسات مثبت نسب4934و ادیب راد، 

 (، مؤید اهمیت فراوان باورها و استانداردها در زندگی زوجی و خانوادگی هستند.4934

 تدداوم گیری ارتباط و باورهای معنوی نیز بر چگونگی شکلعالوه بر باورهای ارتباطی، 

ای جدای از مدذهب  پدیده باورهای معنوی، ،ی(. برای برخ2112، 1آن اثر دارند )پارگامنت

اتصدال بدا یدا بخشدی از هویدت       و برای برخی دیگر، باورهدای معندوی در   آیندیم به حساب

 رابطده،  یدا کده یدک نقدش    (. بداور بده ایدن   2111و همکداران،   6باشدد )هیدل  شدان مدی  مذهبی

از قبیدل  ، صدفاتی متعدالی )  شدودکه آن نقدش یدا رابطده    یمعنوی دارد موجدب مد   هاییژگیو

ای از ذات بداری تعدالی دیدده شدود، و     و به عنوان جلوه مقدس، بهشتی، یا ...( به خود گرفته

های این جلوه (.2111، 3اسوانک -؛ موری2114، و همکاران، 1مقدس خوانده شود )ماهانی

، 3هدا مشداهده کدرد )پدین    در مبانی دینی و فرهنگی بسیاری از ملدت  توانیرا م یبخشتقدس

مدورد  ازدواج مچنان که در آیات و روایات اسالمی بارهدا مقددس و الهدی بدودن     (. ه2141

سالم بناء احب الی ی االِفِ ینما بَ ) بهترین بنا از نظر خداوند: . از جملهاشاره قرار گرفته است

ن و مِد ) ، عامل آرامش، محبت و رحمت(222، ص 419 ج ؛4931مجلسی، ؛ زویجن التَاهلل مِ

ة و رحمۀ ان فی ذلدک  ودّینکم مَعل بَتسکنوا الیها و جَلِ م ازواجاًنفسکُن اَمِلق لکم آیاته ان خَ

حمده  بالرَّ ماءِالسَّ ابوابُ فتحُیُ) ، موجب نزول رحمت خداوند(24 روم: ؛تفکرونقوم یَآلیات لِ

عبه و الکَ بابِ تحِفَ ندَظر الولد فی وجه الوالدین و عِند نَطر، و عِول المَزُند نُع: عِواضِفی اربع مَ

                                                 
1. Goodwin  

2. Gaines 

3. Rabe  

4. Nortj 

5. Pargament 

6. Hill 

7. Mahoney 

8. Swank 

9. Payne 
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قدد احدرز   ن تدزوج فَ مَد  ) ، عامدل حفدد دیدن   (224ص ،411ج ؛4931 مجلسدی، نکاح؛ الِ عندَ

همه از مفاهیم مطدرح شدده اسدالم در زمینده      (41، ص 21، ج 4961، حر عاملی ؛صف دینهنِ

پدیش از اقددام بده ازدواج، در     شدود ی. در تعالیم اسدالم بده افدراد توصدیه مد     باشندیازدواج م

رفتارهای خود را با نمداز، دعدا و توکدل بدر     ام مراسم در مراحل بعدی، گزینش همسر و انج

 یدت ازدواج را بدا معنو  هاهمه این تکالیف و توصیه .(4961)حر عاملی، خدواند همراه کنند 

 .باشدتکامل و رشد انسانی  ای برایزمینهازدواج بخشند تا میهمراه کرده و به آن تقدس 

که  دهندیو نقش اعتقاد به خداوند در ازدواج نشان ماخیر در مورد تقدس  هایپژوهش

: گذاردیاثر م شانخداوند در سه حیطه بر رابطه زوجیاعتقاد به برای بسیاری از افراد، 

 و هستندبه دنبال شادکامی و خشنودی فردی  افرادحیطه فردی در  فردی، ارتباطی و معنوی.

و 4بدان دست یابند )گودمن انندتویازدواج شاهراهی است که افراد از آن طریق م

 شود،یبخش ازدواج دیده مخداوند به عنوان تقدس، ارتباطی در حیطه (2116، 2دولهایت

 اب، تا آل برای مردان و زنان دیده شدهایده ایازدواج به عنوان شیوهدر آن ای که به گونه

ر د(. 2116هایت، متعهد و مراقب یکدیگر باشند )گودمن، و دول ارتباط برقرار کرده،هم 

 تعالید از طریق آن به تکامل و تواننیای که افراد مبه عنوان شیوه حیطه معنوی، ازدواج

 .شودیدست یابند در نظر گرفته م

های دیگر کیفیت ه شکل مستقیم و هم از طریق مؤلفهباورهای معنوی و مذهبی هم ب

، 1، کوپ6، عزیز1، وونچ4زجون9تعهد )والکر دهند.ارتباط زوج را تحت تأثیر قرار می

جنسی )کیزر، های یت(، فعال4334، 3کیزر؛4333، و همکاران حل مسئله )پارگامنت، (2113

، 2، پالنته2111، 4(، استرس و مقابله با آن )پارک2119، و همکاران، 3ی؛ ماهان4334

                                                 
1. Goodman 

2. Dollahite 

3. Walker 

4. Jones 

5. Wuensch 

6. Aziz 

7. Cope 

8. Kaiser 

9. Mahoney 
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( و حتی سازگاری با 4931)صیدی و همکاران،  آوری(، تاب2114، 4، و رایس9سوسیدو

 .شوندیها محسوب م( از جمله این مؤلفه2113، ماهانی، و پارگامنت، 1 ق )کرومریطال

، عقاید، افکار و احساسات نوان عمل در میان گذاردن اطالعاتارتباط در خانواده به ع

؛ 4331ستیر )(. 2114، 1و برنز 6شود )السونه شده اعضای یک خانواده تعریف میشناخت

های فرهنگی، ارتباط کرد که حتی صرف نظر از تفاوت (  مشاهده4934ترجمه بیرشک، 

ان های سالم، مستقیم، شفاف، خالص، و صادقانه است. همچنین وقتی که جریدر خانواده

رود و سرانجام رابطه به سرعت رو به اضمحالل می شود،ارتباط به شکل وسیعی مسدود می

 از وجه به اینکه مطالعات فراوانیبا تبنابراین (. 4936؛ ترجمه سهرابی، 3میرد )بولتونمی

و نیز وجود  در کیفیت ارتباطات خانوادگی نقش مهم و کلیدی باورها )ارتباطی و معنوی(

اند )صیدی و رابطه مستقیم بین کیفیت ارتباط با کیفیت زندگی زناشویی خبر داده

و  49ریراست-؛ روئر2119، 42و الولر 44؛ ویلیامز2114، 41و گینس 3؛ گودوین4931همکاران، 

سد ر( به نظر می43،2113، و بریتویت43، استیلمن41، لمبرت46، بیچ41فینچام؛ 2114، 44سندس

متغیر مهم و تأثیرگذار بتواند  بخشی از عنوان یک ه کیفیت ارتباط در خانواده بکه 

  تبیین کند.واریانس رابطه باورها و خرسندی زناشویی را 

                                                                                                                   
1. Park 

2. Plante 

3. Saucedo 

4. Rice 

5. Krumrei 

6. Olson 

7. Barnes 

8. Bolton 

9. Goodwin 

10. Gaines 

11. Williams 

12. Lawler 
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18. Stillman 
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را در  ، جنس، و سطح تحصیالتسن پژوهشگران متغیرهای جمعیت شناختیاز طرفی 

برای مثال برخی معتقدند باال رفتن سن، به معنای کسب  .دانندیاثربخشی باورها دخیل م

ها در زندگی مشترک است که این امر به تعدیل برخی باورهای ناکارآمد تجربه بیشتر زوج

مهمی تواند عامل طح تحصیالت می(. همچنین جنسیت و س4933منجر خواهد شد )نظری، 

به (. 2111های افراد به ازدواج و رابطه زوجی باشد )پاروت و پاروت، در تفاوت در دیدگاه

( متغیرهای جنسیت، سن، مدت ازدواج و سطح 4936عنوان مثال ازخوش و اکبری )

تحلیل قرار دادند که عدم ایفای نقش مؤثر جنسیت، سن و مدت  دتحصیالت را مور

دیگر خالف این  یهامد. این در حالی است که پژوهشها بدست آازدواج در نتایج آن

ین یبه دنبال تع حاضر (. بنابراین پژوهش2111د )شارپ و گانونگ، دهنیمدعا را نشان م

، کیفیت ارتباط و از بین باورهای معنوی و ارتباطی ،های خرسندی زناشوییکنندهینیبیشپ

 .باشدی)سن، سطح تحصیالت، جنسیت( م یشناختمتغیرهای جمعیت

 پژوهشروش 

 913کنندگان در این پژوهش . شرکتهمبستگی است توصیفی از نوعروش تحقیق حاضر

گیری در دسترس انتخاب که با روش نمونه باشدینفر از افراد متأهل شهرستان مریوان م

 ةدر گسترگیری، های خطا سعی شد تا نمونهشدند. برای کاهش هر چه بیشتر واریانس

ابتدا شهرستان  تان انجام گیرد. نحوه انتخاب افراد به این صورت بود کهوسیعی از شهرس

زوج(  11نفر )411نقطه شهری مجزا تقسیم شد، سپس در هر نقطه شهری تعداد  4مریوان به 

گیری در دسترس گزینش شدند، به روش نمونه از مراکز اداری، بازار سطح شهر و منازل،

وسط هردو همسر تکمیل و پس از پاسخگویی در مدت ها تذکر است که پرسشنامهالزم به 

پرسشنامه  42آوری شده تعداد های جمعشدند. از میان پرسشنامهداده می زمان معین عودت

به دالیلی موجه از جمله ناقص پرشدن و نداشتن اطالعات دموگرافیک از تحلیل آماری 

 کنار گذاشته شدند.
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و  (RBI) 4سیاهه باورهای ارتباطیاز  یدر این پژوهش برای سنجش باورهای ارتباط

کیفیت . میزان استفاده شد 2مقیاس تقدس ازدواج از (معطوف به ازدواج)باورهای معنوی 

میزان و  (FCS)9های حاصل از مقیاس ارتباط در خانوادهاز نمره در خانواده ارتباط

 ( بدست آمدند. MHM)4از ابزار شادکامی زناشویی خرسندی زناشویی

( 4332) 1سؤالی که توسط اپشتاین و ایدلسون 41این سیاهه : اورهاي ارتباطیسیاهه ب

 سیاههکند. این گیری میربوط به رابطه زناشویی را اندازهمنطقی مساخته شد، باورهای غیر

مقیاس است که عبارتند از: باور به مخرب بودن مخالفت؛ باور به عدم خرده 1داری 

 یهاگرایی جنسی؛ باور در مورد تفاوتنی، کمالخوایرپذیری همسر؛ توقع ذهنتغی

با باورهای عمومی که  RBIهای دریافتند که نمره (4332ایدلسون و اپشتاین) جنسیتی.

گیری شده بود، همبستگی مثبت داشت اندازه (IBIتوسط تست باورهای غیرمنطقی جونز)

داشت که با مقیاس  با سازگاری زناشوییمنفی ارتباط  RBIهایمقیاسخردهچنین و هم

رسی این مقیاس توسط نسخه فاگیری شده بود. اندازه 6الک و واالس MASسازگاری 

( با روش ترجمه و ترجمه مجدد مورد استفاده قرار گرفت. در 4931اعتماد )مظاهری و پور

( ضریب 4931پور، ی، به نقل از شایسته و صاحبی و عل4932مطالعه صاحبی و همکاران )

و پایایی آن با روش آزمون،  1/ 34تا  12/1 هاین سیاه هاس مقیاسباخ خردهکرون آلفای

 34/1/. بدست آمد. ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی در این پژوهش نیز 34آزمون مجدد 

 محاسبه گردید. 

است که توسط  ایهگزار 44مقیاس تقدس ازدواج یک مقیاس : مقیاس تقدس ازدواج

ظرم ازدواج به ن"هایی مثل این مقیاس دارای گزارهخته شد. ( سا4333ماهانی و همکاران )

های انتخابی از به دهندگان برای هر گزاره گزینه. پاسخباشدیم "ما یک پیمان مقدس است

روی دارند. پایایی با روش آلفای کرونباخ ( پیش1( تا به شدت موافق )4الف )شدت مخ

                                                 
1. Relationship Beliefs  Inventory 

2. Sanctification of marriage scale 

3. Family communication Scale 

4. Marital Happiness Measure 

5. Epstien, N & Eidelson, R. J. 

6. Locke& Wallace 
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مطالعه  و در 33/1(، 2141منت )او پارگ و ماهانی 1مریسدی ۀیاس در مطالعبرای این مق

( بر 4333گزارش شد. در بررسی ماهانی و همکاران ) 36/1( 4931صیدی و همکاران )

/. به دست 33زوج که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، آلفای کرونباخ  31روی 

 آمد.

مقیاس  ایزارهگ 21 ۀباط در خانواده، بر مبنای نسخمقیاس ارت: مقیاس ارتباط در خانواده

(. 2114( ساخته شد )السون و برنز، 4331و السون،  ، )برنزPACS)) 2نوجوان -ارتباط والد

ارتباط در  کیفیت آیتم تشکیل شده است که ابعاد مختلف 41مقیاس ارتباط در خانواده از 

ه ای لیکرتی اندازه گرفتدرجه 1یک مقیاس با  گزاره 41گیرند. این خانواده را اندازه می

با عبارت کامالً موافقم همراه است. مقیاس  1با عبارت کامالً مخالفم و  4شوند که می

عینی و  های مثبت ارتباط خانواده را با تأکید بر تبادل آزادانه اطالعاتارتباط خانواده، جنبه

گیرد. این مقیاس میزانی از احساس عدم اجبار و رضایت که اعضای هیجانی اندازه می

 ةدهندباال در این مقیاس نشان ةسنجد. نمرشان دارند را میادهز ارتباط با خانوخانواده ا

ونی ( سطح انسجام در2114) کارکرد ارتباطی باال در خانواده است. السون و همکاران

/. 36( و پایایی بازآزمایی آن را =α /33ملی قابل قبول ) ۀآزمون فو ق را برای یک نمون

 به دست آمد. 33/1یب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر ارزیابی کردند. همچنین ضر

است که در  شده یلاین ابزار از هفت گزاره درباره ازدواج افراد تشک: یخرسندي زناشوی

بندی شده است. دت موافق تا به شدت مخالف( مقیاسای )به شدرجه 1یک طیف لیکرتی 

ار شود، باز با همین شخص تکر امیاگر بار دیگر زندگ"مثل  ییهااین ابزار از گزاره

دهنده این است که افراد تشکیل شده است. نمره باالتر در این مقیاس نشان "کنمازدواج می

( 2113، 9. در پژوهش )لورنزکنندیخرسندی و شادکامی بیشتری را در ازدواجشان تجربه م

رونباخ و در پژوهش حاضر نیز ضریب برای آلفای ک 31/1پایایی با روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد.  34/1

                                                 
1. DeMaris 

2. Parent Adolesent Communication Scale 

3. Lorentz 
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 هایافته

میانگین سنی  :باشدیجمعیت شناختی نمونه حاضر به شرح ذیل م هاییژگیبرخی و

؛ تعداد زن و مرد مساوی و هر کدام 16و  41سال و کمینه و بیشینه آن  91کنندگان شرکت

 دیپلم،( زیر 49/1نفر ) 414سال و سطح تحصیالت برای  1نفر، میانگین مدت ازدواج،  413

( کارشناسی 12/1نفر ) 1( فو ق دیپلم و لیسانس، و 21/1نفر ) 36( دیپلم، 23/1نفر ) 414

 ارشد و دکتری بود.

 روپسهای مؤثر در خرسندی زناشویی از رگرسیون کنندهبینیبه منظور تعیین پیش

اد استفاده شد. در مجموع ده متغیر وارد تحلیل شدند که رگرسیون پس از پنج مرحله، تعد

ین ده متغیر شامل پنج متغیر که معیارهای حضور در معادله را کسب نکردند حذف نمود. ا

شناختی )سن، جنسیت، سطح تحصیالت(، باور معنوی )به تقدس متغیرهای جمعیت

گرایی انی، کمالخو؛ توقع ذهنرو باورهای ارتباطی )به عدم تغییرپذیری همسازدواج(، 

( آمده است. 2که نتایج آن در جدول )،جنسیتی( بودند یهاجنسی؛ باور در مورد تفاوت

 = F(5,351)اعتبار مدل رگرسیون مذکور با روش گام به گام مورد تأیید قرار گرفت 

80/65 , p<0/01 در صد از واریانس خرسندی زناشویی  19. همچنین این مدل توانست

 را تبیین کند. 
 پژوهشمیانگین و انحراف استاندار متغیرهای  .1جدول 

 شاخص ها

مخرب 

بودن 

 مخالفت

تغییر  عدم

 همسر

گرایی کمال

 جنسی
 خوانیذهن

 یهاتفاوت

 جنسیتی

کیفیت 

 ارتباط

خرسندی 

 زناشویی

 1/93 1/41 9/21 2/22 3/21 1/44 1/43 میانگین

انحراف 

 استاندارد
3/1 6/4 2/4 6/4 1/4 6/6 33/1 
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 خرسندی زناشویی باورهای معنوی و ارتباطی بررو پس رگرسیون .2جدول

 هاشاخص متغیرها

 B Beta T Pخطا معیار  B پیش بین مالک

یی
شو

زنا
ی 

ند
رس

خ
 

 114/1 39/1 99/1 19/1 29/1 تقدس ازدواج

 114/1 -19/4 -21/1 11/1 -26/1 مخرب بودن مخالفت

 11/1 -36/4 -13/1 11/1 -44/1 پذیری همسرعدم تغییر

 114/1 31/1 91/1 11/1 49/1 کیفیت ارتباط

 114/1 -32/2 -44/1 14/1 -42/1 سن

که از بین باورهای  دهندینتایج تحلیل رگرسیون که در جدول آمده است نشان م

 =14/1p< ،99/1βشناختی، باور به تقدس ازدواج )عنوی و ارتباطی و متغیرهای جمعیتم

، >p -11/1پذیری همسر )(، عدم تغییر =p< ،2/1-β 14/1(، مخرب بودن مخالفت )

13/1-β= ( کیفیت ارتباط ،)14/1 p< ،91/1β= ( و سن )14/1 p< ،44/1β= )  توانستند

ی باورهای نامعقول بینی کنند. الزم به ذکر است که عالمت منفخرسندی زناشویی را پیش

. به این معنا که باشندیدهنده رابطه معکوس این متغیرها با متغیر مالک مارتباطی، نشان

 . شودینمرات، خرسندی باالتر زناشویی را موجب م پایین بودن این

متغیرهای کیفیت ارتباط  رسدیبا توجه به پیشینه پژوهشی و نتایج بدست آمده به نظر م

بین و مالک قرار کننده بین متغیرهای پیشای یا تعدیلبه عنوان متغیر واسطه توانندیو سن م

تر از سن و ارائه مدلی منسجمتباط و ای کیفیت ارمنظور آزمون نقش واسطهبه گیرند. 

 استفاده شد که نتایج آن در ادامه خواهد آمد.  43نسخه  AMOSافزار نرم
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 بینی خرسندی زناشوییمدل فرضی برای پیش. 1نمودار

باال آمده است، مسیرهایی که  در به منظور وضوح بیشتر در نمای تصویری مدل که

اند. نتایج حاصل از تحلیل چین نشان داده شدهنقطه معنادار نشد را به صورتها ضریب آن

را در رابطه بین  ایواسطهدهد که متغیر کیفیت ارتباط توانسته است نقش مسیر نشان می

، >p 14/1) و باور به تقدس ازدواج (=p< ،11/1Indirect Effect 11/1)  خوانی ذهن

41/1Indirect Effect=14/1) (، مخرب بودن مخالفت p< ،4/1Indirect 

Effect=) ایواسطهکند. همچنین متغیر سن توانسته است نقش خرسندی زناشویی ایفا می 

های ( و تفاوت=p< ،19/1Indirect Effect 11/1گرایی جنسی )را در مسیر کمال

( به خرسندی زناشویی ایفا کند. همچنین =p< ،11/1Indirect Effect 11/1جنسیتی )

واریانس خرسندی زناشویی را تبیین کند که حاکی از توان  14/1مدل مذکور توانست 

-0/11** 

0/73*

* 

-0/00* 

-0/37
** 

0/44*

* 

/10

0* 

خرسندی 

 زناشویی

0/10** 

0/77** 

-0/30
** 

 تقدس ازدواج

بودن مخرب

 مخالفت

رعدم تغییر همس  

گرایی کمال

 جنسی

خوانیذهن  

های تفاوت

 جنسیتی

کیفیت 

 ارتباط

 سن
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مؤثر برازش مدل سته است. حال با حذف مسیرهای غیرباالی متغیرها، در پیش بینی متغیر واب

 کنیم.را بررسی می

 های برازش مدلخصهشا .3جدول 
CMIN/df IFI CFI AGFI RMSEA 

44/4 33/1 33/1 36/1 19/1 

اند، حاکی از مطلوبیت بسیار باالی مدل آمده 9 در جدول های برازش مدل کهشاخصه

 .باشندیفرضی م

 گيریبحث و نتيجه

باورها  هنتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی زناشویی تا حد بسیار باالیی وابسته ب

اثربخشی مثبت )باورهای  توانندیاین باورها م .باشدیهمسران م ارتباطی و استانداردهای

به ازدواج( یا منفی )باورهای نامعقول ارتباطی( داشته باشند. باورهایی که فرد از  معنوی

که والدین،  هایییامهمان دوران کودکی با مشاهده و تجربه تعامالت خانوادگی، و نیز پ

. این باورها با گیرندی( شکل م2141)پین،  کندیها، و دیگر مراجع قدرت درونی مرسانه

 . نمایدیها بسیار سخت متر شده و تغییر آنای، مستحکمکنندههر تجربه تأیید

 یبه خوب تواندینتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باور به مقدس بودن ازدواج م

 یهاکننده خرسندی زناشویی باشد. این پژوهش به نوعی همسو با نتایج پژوهشبینیپیش

(، ویلیامز و 2116لمبرت و دولهایت )، (2113) فینچام، بیچ، لمبرت، استیلمن، و بریتویت

تن باور معنوی به تبیین کرد که داش توانیمگونه ین. این نتیجه را اباشدی( م2119الولر )

. باور به کندیمقدس و الهی را به آن منتسب م هاییژگیخود برخی وازدواج، خودبه

مراقبت بیشتری به  که همسران از این رابطه شودیمقدس بودن پیوند زناشویی، موجب م

مخرب زندگی زناشویی  یها و رفتارهاعمل آورده و تا حد امکان از ورود شناخت

گیری الگوها های معنوی به ازدواج منجر به شکلجلوگیری کنند. از طرف دیگر باور

آرامش و شادابی زندگی زناشویی را حفد کنند.  توانندی( شناختی شده که میها)تم
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د به خداوند به عنوان سومین ریسمان نگهدارنده زندگی زناشویی؛ الگوهایی مثل اعتقا

 ،(2113ازدواج نیز مثل یک پیمان دینی است که باید بدان متعهد بود )لمبرت و دولهایت، 

 از جمله این الگوهای شناختی هستند.

الفت، و عدم از طرفی از بین باورهای )نامعقول( ارتباطی، باور به مخرب بودن مخ

های معتبری برای خرسندی زناشویی بودند. هرچه افراد کنندهبینیری همسر پیشتغییرپذی

نمره باالتری در این متغیرها کسب کنند، خرسندی زناشویی کمتری را تجربه خواهند کرد. 

(، و مولر، 4934اعتماد ) (، حیدری و مظاهری و پور4931ور )پیشایسته و صاحبی و عل

( 4931(، منصور و عبدالمحمدی )4934د و ادیب راد )(، ادیب را2114ریب، نورته، )

اند. اینکه افراد باور داشته باشند همسرشان قابلیت تغییر رفتار نتایجی همسو را گزارش کرده

میدی اکه بذر نا شودیو وضع نیز به همین منوال پیش خواهد رفت، موجب م ندارند خود را

زوج بیشتر از یکدیگر فاصله بگیرند. بروز  ها پاشیده شود و به تدریجو یأس در رابطه آن

 یزدگروانشناختی بین همسران خود عاملی است برای کاهش درک متقابل و دل فاصله

(. در چنین فضایی است که خرسندی 4934ها از یکدیگر )ادیب راد و ادیب راد، آن

فردی که نافرجام خواهد داد. از طرفی  یهازناشویی جای خود را به تعارضات و کشمکش

گاه به دنبال ایجاد تغییرات تغییر در همسرش وجود ندارد، هیچ معتقد است که قابلیت

عامل اصلی ایجاد  مطلوب نخواهد بود و گفتگو و تفاهم در مورد مسائل اختالفی را که

 کیفیت است را از دست خواهد داد. ارتباط زوجی با

ز نظر مخالف با همسرشان موجب که ابرا کنندیبسیاری از همسران به اشتباه تصور م

اند، ابراز ها در مخالفت با این نظر ثابت کردهسردی رابطه بین آنها خواهد شد. اما پژوهش

زندگی است، سازگاری بین همسران را افزایش  یهاوجود که یکی از مهمترین مهارت

براز مخالفت، از طرفی عدم ا (.4933پور و مهدی زاده، زاده هنرمند و حسین)مهرابیخواهد 

( که منجر به بروز 4931خشمی نهفته را در وی ایجاد خواهد کرد )سوگلی تپه و همکاران، 

ها خواهد شد. قطعاً خشم و عصبانیت کنترل نشده، امکان اختالل در رابطه زوجی آن

ای را در روابط پیچیدهی هاگفتگو و حل مسئله را از همسران خواهد گرفت و تعارض

 واهد کرد.ها ایجاد خآن
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خوانی، باور به تفاوت دیگر کمال گرایی جنسی، توقع ذهن عدم تأیید نقش سه باور

( و واقعی، مظلوم و احمدی 4934در پژوهش ادیب راد و همکاران ) توانیجنسیتی را م

-( کمال4934اعتماد )تی در پژوهش حیدری، مظاهری و پورح ( نیز مشاهده نمود.4931)

بندی نتایج مثبت نسبت به همسر نشان داد. جمعی را با احساسات گرایی جنسی رابطه مثبت

مشکل  توانندیکه در جامعه ما، این سه باور نامعقول نم کنندیفو ق از این نکته حکایت م

واج بیشتر توجه خود را به دجدی را در کیفیت زندگی زناشویی ایجاد کنند و مشاوران از

 دو باور نامعقول دیگر معطوف کنند.

سطح یج تحلیل نشان دادند که از بین متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، سن، و نتا

کننده خرسندی زناشویی باشد. این در حالی است بینیتحصیالت( تنها سن توانست پیش

شناختی؛ در مطالعه حیدری هیچ کدام از متغیرهای جمعیت (4931) که در پژوهش طاهری

(، سطح تحصیالت واریانس الزم 4931لمحمدی )فقط جنسیت و در مطالعه منصور و عبدا

احساسات مثبت نسبت به همسر، سازگاری زناشویی(  –را در متغیر وابسته )رضایتمندی 

که با افزایش سن میزان  دهدیایجاد کرده بود. البته ضریب منفی متغیر سن نشان م

ت آمده که در . این نتیجه شاید به این دلیل بدسیابدیخرسندی زناشویی افراد کاهش م

امید و انگیزه بیشتری برای اصالح کیفیت زندگی زناشویی وجود دارد و افراد  تریینسنین پا

 به آینده زندگی مشترک خود بیشتر امیدوار هستند. 

یر کیفیت ارتباط بهترین در تحلیل مدل رگرسیون انجام شده در این پژوهش، متغ

غالمزاده و عطاری و  یهار پژوهشکننده برای خرسندی زناشویی است. دبینیپیش

( 4931(؛ خسروی و همکاران )4933پور و راهنورد )(؛ عطاری و حسین4933آبادی )شفیع

، رضایت از زندگی یزدگنیز ارتباط به عنوان عامل کلیدی در همراهی عاطفی، کاهش دل

انواده ( معتقد است که کیفیت و وضوح ارتباط در خ4934آید. ستیر )زوجین به حساب می

 4د و تحقیقات گاتمنکنیکه بهزیستی اعضای خانواده و کارکرد مناسب آن را تضمین م

بتوانند  یی کههامدعا هستند. قطعاً آن زوج یننیز تأییدی بر ا (2111) و السون (2111)

                                                 
1. Gottman 
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ارتباطی  هاییتها، انتظارات و شرایط خویش را در فضایی امن و به دور از پارازخواسته

 مشترک ظهور پیدا خواهد کرد. ینتقل کنند، رضایتمندی و خرسندی از زندگبه یکدیگر م

در آزمون مدل فرضی، متغیرهای سن و کیفیت ارتباط توانستند بخشی از واریانس 

خود اختصاص دهند. تأیید مسیر رابطه باورهای ارتباطی و معنوی به ازدواج را به 

که  دهدیخرسندی زناشویی نشان م -کیفیت ارتباط -مستقیم باور به تقدس ازدواجغیر

مقدس دانستن ازدواج و زندگی زناشویی، از طریق باال بردن کیفیت ارتباط و درک و 

که زن و شوهر  یشان خواهد شد وقتتفاهم طرفین موجب خرسندی زن و شوهر از ازدواج

ن حاضر ازدواج خود را به عنوان موهبتی از جانب خداوند بدانند و ذات باری تعالی را در آ

ارتباطی از قبیل تحقیر،  یهاو ناظر ببینند، قطعاً ارتباط با یکدیگر را آلوده به مخرب

و در حفد و غنای آن تمام تالش خود را  بدگویی، فحش و ناسزا نخواهند کردسرزنش، 

 بکار خواهند بست. 

تند از خوانی توانسباور به مخرب بودن مخالفت و ذهن از بین باورهای نامعقول ارتباطی،

طریق کیفیت ارتباط بخشی از واریانس خرسندی زناشویی را تبیین کنند. به این معنا که 

ارتباط را ارتقا، و از این طریق خرسندی بیشتری  یفیتکسب نمره پایین در این متغیرها، ک

جنسیتی نیز تنها از طریق  یهاگرایی جنسی و تفاوترا موجب خواهد شد. متغیرهای کمال

باط توانستند بر خرسندی زناشویی اثر داشته باشند و در رابطه بین متغیرهای کیفیت ارت

. یعنی انتظار از همسر در ایجاد رابطه کامل کندیمذکور متغیر سن نقش میانجی را ایفا م

جنسی در هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن وضعیت وی، به با افزایش سن کاهش یافته 

 ی از ازدواج را ایجاد خواهد کرد.  خرسندی بیشتر ،که از این طریق

توانند با تأیید و تقویت بعد معنوی نشان داد که مشاوران خانواده می نتایج این پژوهش

ها توانند به زوجنامعقول در مورد ارتباط زوجی می ازدواج و نیز به چالش کشیدن باورهای

کشیدن باورهای نامعقول کمک کنند تا ازدواجی شاد را تجربه کنند. از آنجا که به چالش 

های بعدی شود پژوهشده شده است، بنابراین پیشنهاد میارتباطی در این پژوهش مهم شمر

میزان اثربخشی چالش شناختی با این نوع باورهای زوج بر کیفیت و خرسندی از زندگی 
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ر هایی برای تقویت باورهای معنوی دها و پروتکل. از طرفی باید شیوهزناشویی بپردازند

 مورد ازدواج تدوین گردد. 
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