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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between religious orientation and
marital satisfaction with the mediating role of
gratitude. This is a descriptive-analytical study, was
performed using correlation and path analysis .In
this study, 148 teachers and students of Cultural
Official of Qom were selected by random sampling
and
completed
the Marital
Satisfaction
Questionnaire (Olson and et al,1989), the Religious
Orientation Questionnaire (Allport & Ross, 1950),
and the Gratitude Questionnaire (McClough,
Ammons & Sang, 2002). For data analysis, In
addition to descriptive methods, structural equation
model and Boot strop were used (P˂0/01).
Structural equation model analyses emphasize the
fitness of the proposed model with empirical data.
The results indicated a direct effect of religious
orientation on marital satisfaction and the indirect
effect of this variable through gratitude on marital
satisfaction. According to the results of the study, it
can be concluded that gratitude plays a mediating
role in the relationship between religious
orientation and marital satisfaction.
Keywords: Scheme of emotional therapy, emotional
anesthesia, emotional simplification, mental
retardation.
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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی
 به روش،تحلیلی- این مطالعه توصیفی.با نقش واسطه ای قدردانی بود
 نفر148  در این پژوهش.همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد
از معلمان و مهارت آموزان مرکز آموزش عالی شهید مدنی (ره) قم به روش
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه رضایت زناشویی
، آزمون جهت گیری مذهبی (آلپورت و راس،)1989 ،(اولسون و همکاران
) پاسخ2002 ، ایمونز و سانگ،) و پرسشنامه قدردانی (مک کالف1950
 از روش الگویابی، برای تحلیل داده ها عالوه بر روش های توصیفی.دادند
معادالت ساختاری و برای بررسی اثرات واسطه ای از روش بوت استراپ
 یافتههای پژوهش نشان دادند که جهت گیری مذهبی درونی.استفاده شد
و قدردانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار و جهت گیری مذهبی

)P >0/01( بیرونی با رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری دارد
 برازندگی الگوی پیشنهادی با،همچنین تحلیل الگوی معادالت ساختاری
 نتایج حاکی از اثر مستقیم جهت گیری.داده های تجربی را تأیید نمود
مذهبی درونی و بیرونی بر رضایت زناشویی و اثر غیرمستقیم این متغیر از
 می توان، با توجه به نتایج پژوهش.راه قدردانی بر رضایت زناشویی بود
،نتیجه گرفت که در ارتباط بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی
.قدردانی نقش واسطه ای دارد
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. قدردانی، رضایت زناشویی، جهت گیری مذهبی:واژههای کلیدی
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ازدواج به عنوان اصلیترین و مهمترین رابطهی میان انسانها توصیف شده است که باعث تشکیل خانواده میشود .این در حالی است
که خانواده یک واحد اجتماعی بنیادین است که زمینه رشد و پیشرفت انسانها را فراهم میسازد (الونر و کالرک .)2017 1،از پیامدهای
مثبت ازدواج ،رضایت زناشویی2است که یک وضعیت پایدار از خوشحالی است که بر اثر تعامل عواملی فرهنگی-اجتماعی ،اقتصادی ،رضایت
جنسی و توافق بر سر مسائل مختلف به وجود می آید .رضایت زناشویی یک عنصر حیاتی برای ادامه زندگی مشترک به شمار میرود و از
عوامل کلیدی در ارزیابی کیفیت و تداوم روابط زناشویی ،ثبات و خشنودی ازدواج محسوب میشود (فونتز و ایگلسیس2014 3،؛ توکلی،
بهبودی ،مقدم ،نصرآبادی ،لسانزاده و اسماعیلی .)2016 ،همسرانی که در رابطه طوالنی مدت زناشویی خود راضیتر هستند ،خوشحالتر،
سالم ترند و در نتیجه طول عمر بیشتری خواهند داشت (هاشمیه ،آزگلی ،ابوالمالی و نصیری .)2017 ،از طرفی عدم رضایت زناشویی یکی
از عوامل بیثباتی زندگی زناشویی به شمار میرود (فلدهاوس و هینتز-مارتین .)2015 4،لذا به نظر میرسد کاهش رضایت زناشویی خطر
جدی جدایی را درپی دارد (بالچ ،هاس و لونسون.)2014 5،
میزان ناسازگاری زناشویی و نرخ طالق در بسیاری از جوامع و همچنین در جامعهی ما روبه افزایش است و این افزایش تا حدی است
که ایران چهارمین کشور جهان از نظر نسبت طالق به ازدواج معرفی شدهاست و برخی از کشورها را با بحران مواجه کرده است (نریمانی،
عباسی ،بیگیان کله مرز و بختی1393 ،؛ برگر ،لینچ ،پروز ،سیگل و مایرز .)2013 6،براین اساس توجه ،مطالعه و پژوهش در زمینهی عوامل
مؤثر بر رضایت زناشویی مهم و اساسی است .در دههی گذشته پژوهشگران بسیاری عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار
دادند (برگر و همکاران )2013 ،و نشان داده شد که عوامل زیادی بر رضایت زناشویی تاثیر میگذارند و به طور قاطع یک عامل خاص
نمی تواند رضایت کامل زناشویی را تضمین کند (رستمی ،طاهری ،عبدی و کرمانی .)2014 ،جهتگیری مذهبی7از جمله عواملی است که
میتواند بر رابطه زوجین تأثیر بگذارد؛ زیرا دین شامل مجموعه دستورالعملهایی برای زوجین است (ایمان ،لهسایی زاده و یادعلی جمالویی،
 .)2014جهتگیری مذهبی توسط آلپورت و راس تعریف شده و نشاندهنده نگرش فرد به مذهب است .بر این اساس جهتگیری مذهبی
به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می شود .افرادی که دارای جهت گیری مذهبی بیرونی هستند کمتر در آیینهای مذهبی شرکت میکنند
و از معنای دین برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند .آنها همچنین برای شکلگیری یا حفظ روابط اجتماعی خود ،امنبت ،راحتی،
معاشرت و توجیه اعمالشان از مذهب استفاده میکنند .در طرف دیگر ،کسانی قرار دارند که دین را هدف اصلی زندگی خود میدانند و
مهمترین بخش زندگی آنها را تشکیل میدهد .چنین افرادی دارای جهتگیری مذهبی درونی هستند و دین همه جوانب زندگی آنها
تحت تأثیر قرار میدهد (آلپورت و راس .)1967 8،جهتگیریهای مذهبی میتواند بر روابط زناشویی تأثیر بگذارد؛ زیرا دین شامل راهنمایی-
9
هایی برای زندگی است و سیستم اعتقادات و ارزشها را ارائه میدهد که میتواند بر زندگی زناشویی تأثیر بگذارد (حاجی حسنی و سیم،
 .)2019مطالعات متعددی رابطه بین مذهب و رابطه زناشویی را مورد بررسی قرار دادند .نشان داده شد که مذهب بر رابطه ،تعهد و
فرزندآوری تأثیر میگذارد (ایمان ،لهساییزاده و یادعلیجمالویی )2014 ،و ارتباط باثبات و محکمی با پیامدهای مثبت زندگی زناشویی
دارد (برایتوایت ،گون ،کریستی ،وایل ،اوستین و همکاران .)201510،ارتباطات مذهبی مشترک بین زوجین ،به طور مسقیم بر کیفیت
زندگی زناشویی اثر مثبتی دارد (دیوید و استافورد )2013، 201511،و چنانچه آنها در مورد مذهب با یکدیگر به توافق برسند ،از رضایت
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زناشویی بیشتری برخودار خواهند بود (عبداهلل .)2017 1،همچنین زوجهایی که معموالٌ دارای مذهب یکسان هستند و از آنها به عنوان
زوجهای همگن یاد میشود ،به دلیل ارزشها و باورهای مشترک در زمینه مذهب و خانواده ،در ازدواج خود رضایت بیشتری را گزارش
میدهند (برایت ویت و همکاران .)2015 ،به طوری که زوجهایی که هردو متعهد به مذهب بودند ،میزان رضایت زناشویی آنها بیش از
زوجهای بدون تبعیت از دین بود و دینداری نقش مهمی در حفظ روابط عاشقانه برای همسران ایفا میکند و عامل مهمی در پیش بینی
رضایت زناشویی است (برایت ویت و همکاران ,2015 ،یگانه و شیخمحمدی .)2013 ،بنابراین ارتقاء باورها و تعهدات دینی و مذهبی میتواند
رضایت زناشویی آنها را افزایش دهد (جعفری ،نیسانی سامانی ،فاطمی ،تعاونی و ابوالقاسمی.)2015 ،
عامل دیگری که به نظر میرسد ،میتواند زوجها را به هم وصل کند ،قدردانی2است (بارکر .)2015 3،قدردانی و سپاسگزاری از صفات
اخالقی و منشهای مطلوب اجتماعی و رفتارهای محبتآمیز افراد است و نهتنها نقش مهمی در سالمت روان انسانها دارد ،بلکه انگیزه
تکرار و تداوم و فراوانی رفتارهای مطلوب آنان را دوچندان میکند (مککالف ،ایمونز و سانگ .)2003 4،ابراز قدردانی یکی از ابزارهای
برقراری ارتباط موثر است که به انسان ها کمک کرده است تا قرنها روابط محکمتری برقرار کنند و یک عنصر مهم برای هر ازدواج موفقی
است .تجربه قدردانی برای خود و دیگران بهویژه شریک زندگی زناشویی مفید است (چانگ ،لی ،تنک ،برکی و چن )2013 5،و بهعنوان
انسان ،هر فردی بهویژه در روابط نزدیک باید مورد احترام و قدردانی واقع شود (پالمر .)2018 6،تحقیقات شان میدهد خلق و خوی قدردانی
و بیان آن با رضایت زناشویی در ارتباط است (لئونگ ،چن ،فانگ ،بوند ،سیو و ژو .)2020 7،ابراز قدردانی صادقانه روشی است که معموالً
در روابط نادیده گرفته میشود ،اما پرورش چنین احساساتی ،تعامالت مثبتی را برای حفظ آنها تقویت میکند ،خوشبختی رابطه را افزایش
میدهد و سازنده یک رابطه قابلاعتماد میشود؛ به گونهای که قدردانی هر دو طرف رابطه از یکدیگر خرسندی رابطه را افزایش میدهد؛
در حالی که عدم قدردانی هر دو زوج به شدت بر رضایت از رابطه تأثیر منفی دارد .همچنین قدردانی کم یکی از زوجین سبب تضعیف
رابطه و مختل کننده رضایت از رابطه خواهد بود (مگ نولتی و دوگاس .)2019 8،تجربه قدردانی در زوجها باعث حل اختالف بیشتر ،تقویت
قدردانی از یکدیگر و باعث رشد این احساس که تالشهای شخصی ارزشمندند ،میشود .این کارکردهای قدردانی در ازدواج کمک میکند
که نیاز انسان به ارزش ،تمایل به ارتباط با عزیزان و انگیزه برای حفظ رابطه شخص افزایش یابد (پالمر )2018 ،تجربه و ابراز قدردانی ثبات
روابط را امکان پذیر میسازد تا هر دو شریک احساس رضایت کنند و از جنبههای مهم پیشرفت و ارتباط زناشویی مثبت است که بهزیستی
شخصی و رابطهای را درپی دارد (آلگو و ژوانگ .)2016 9،بیان قدردانی در ازدواج نشان از امیدواری در رابطه است و باعث نتایج مثبت
زناشویی میشود (بارتن ،فوتریس و نیلسن .)201510،هرچه قدردانی بیشتر ابراز شود باعث احساس نزدیکی زوجها ،تعهد بیشتر در رابطه،
اصالح رفتارها ،رضایت و ثبات (گوردن ،ایمپت ،کوگن ،اویس و کلنتز ،201211،کوسباکا ،فینکنوئر ،رزبلت و کیسز ،201112،آلگو ،گابل و
مسیل ، )201013،پاسخگویی بیشتر به نیازهای همسر و قدردانی بیشتر میشود (گاردن و همکاران)2012 ،؛ بنابراین احساس قدردانی
برای دوام روابط ضروری است (جول ،گاردن ،ایمپت ،مکدونالد و کلتنر )201314،و ابراز آن ،اغلب سطح شادی روابط را افزایش میدهد
(اوکانل ،اوشی و گالگر.)201615،
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روش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی ا ز نوع معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه
معلمان و مهارتآموزان متأهل (زن) دانشگاه شهید مدنی شهر قم که در سال تحصیلی  1396-97و  1397-98مشغول به تحصیل بودند
( 240نفر) ،تشکیل میدهد .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی با در نظر گرفتن جدول کرجسی-مورگان ،تعداد  148نفر انتخاب و

ابزار سنجش در میان آنها توزیع شد .از این تعداد  21نفر بین سن  56 ،22-25نفر بین سن  28 ،26-30نفر بین سن 31-35
و  43نفر بین سن  36-40قرار داشتند 55 .نفر از افراد نمونه دارای یک فرزند 40 ،نفر دارای دو فرزند 21 ،نفر دارای سه فرزند
و  15نفر دارای چهار فرزند و بیشتر بودند .همچنین  17نفر فاقد فرزند بودند.
ابزار سنجش
2

3

پرسشنامه رضایت زناشویی :این پرسشنامه توسط اولسون و همکاران ( )1989طراحی شدهاست که به منظور ارزیابی زمینههای
بالقوه مشکلزا یا شناسایی زمینههای نیرومندی و پربارسازی روابط زناشویی به کار رفتهاست و به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات
متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفتهاست .فرم اصلی آزمون رضایت زناشویی انریچ از  12مقیاس (شامل 115
سوال) تشکیل شدهاست که شامل مولفه های شخصیتی ،ارتباط ،حل تعارض ،فعالیت های تفریحی ،رابطه جنسی ،خانواده و دوستان،
مدیریت مالی و جهتگیری مذهبی است که به جز مقیاس اول آن که پنج سوال داشته بقیه مقیاس ها شامل  10سوال است .این آزمون
به صورت پنج گزینهای (از نوع لیکرت) است .برای هر یک از مادهها پنج گزینه کامالٌ موافقم ،موافقم ،نه موافق نه مخالف ،مخالفم و کامالٌ
مخالفم وجود دارد که به آنها نمرهای از یک تا پنج تعلق گرفته و در نهایت مجموع مادههای هر مقیاس محاسبه شده و در پنج سطح
خیلی باال ،باال ،متوسط ،پایین و خیلی پایین تفسیر میگردد .اعتبار فرم اصلی این آزمون با روش ضریب آلفای کورنباخ  0/92گزارش شده
است .سلیمانیان ( ) 1373فرم اصلی این آزمون را در ایران هنجاریابی کرده است و تعداد سواالت آن را از  115به  47سوال کاهش داده
است .میزان اعتبار فرم کوتاه شده این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/95گزارش شدهاست.
پرسشنامه قدردانی 4:این پرسشنامه توسط مک کلوف و همکاران طراحی شدهاست (مک کلوف ،امونز و سانگ )2002 5،و مشتمل
بر شش گویه میباشد که به صورت کامالٌ مخالفم ( )1تا کامالٌ موافقم ( )7نمرهگذاری میشود و دو گویه از سواالت مقیاس ،به صورت
معکوس نمرهگذاری می شوند .هر گویه ،میزان و شدت قدردانی را که فرد تجربه میکند ،اندازه گیری میکند .اعتبار درونی پرسشنامه
قدرانی از  0/82تا  0/87متغیر است .این اندازهگیری در طول هر دو پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شدهاست .در ایران ،آلفای
کورنباخ این پرسشنامه از  0/75تا  0/82گزارش شده است (آقابابایی .)1389 ،ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش کدخدازاده ،مهرابی
و کالنتری ( )1394با روش آلفای کورنباخ  0/73برآورد گردید.

1 -Wynne
)2 -Enrich Marital Satisfaction Scale (EMS
3- Olson, McCubbin, Barnes, Muxen, Larsen & Wilson
)4 -Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6
5 -McCullough, Emmons & Tsang
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افزایش سرسام آور نرخ طالق و کم شدن طول مدت ازدواج و یا زندگی اجباری ،بررسی این موضوع را ضروری میکند که رضایت
زناشویی به چه معناست و چه عواملی باعث دوام آن و کدام عوامل موجب گسسته شدن پیوند زناشویی میشود .در دهههای اخیر توجه
بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت روابط زناشویی ،رضایت زناشویی و تأثیر آن بر سالمت و بهداشت خانواده
جلب شده است (واین  .)2016 1،همچنین خانواده به لحاظ کارکردهای مهمی که در جامعه دارد ،ازجمله نهاده_های مورد مطالعه
پژوهشگران است و رضایت زناشویی بهعنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر خانواده بهعنوان شاخصی از سالمت روابط زوجها ،پیش از
همه مورد توجه قرار گرفته است .ازآنجا که جهتگیری مذهبی و قدردانی میتوانند در بهبود روابط زوجها و افزایش رضایت زناشویی مؤثر
باشند ،این پژوهش برآن است که رابطه جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی را با نقش واسطه ای قدردانی بررسی نمایند.
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یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای بررسی شده و زیر مقیاسهای آنها در کل نمونه و همچنین ضرایب همبستگی بین متغیرها
در جدول  1نشان داده شده اند.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی های متقابل نمره های جهت گیری بیرونی و درونی ،قدردانی و رضایت زناشویی
SD
M
5
4
2
1
متغیرها
-1جهت گیری بیرونی
-2جهت گیری درونی
-3قدردانی
 -4رضایت زناشویی

23/61
20/48
20/52
432/94

5/064
4/154
3/092
54/07

1
**-0/310
**-0/415
**-0/436

1
**0/424
**0/462

1
**0/595

1

** P ‹0/01 * P ‹0/05

جهت بررسی رابطه بین متغیرهای جهت گیری درونی ،جهت گیری بیرونی ،قدردانی و رضایت زناشویی از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .جدول  1ماتریس همبستگی بین متغیرها را در کل نمونه نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول  1تمام متغیرها با یکدیگر
رابطه معناداری دارند .همان طور که ماتریس همبستگی نشان میدهد رضایت زناشویی همبستگی معنیداری با جهتگیری مذهبی درونی
( ،)r= 462 ،P>0/01جهتگیری مذهبی بیرونی ( )r=436 ،P>0/01و قدردانی ( )r=595 ،P>0/01دارد .به منظور بررسی نقش واسطه-
ای قدردانی در رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی ،از تحلیل مسیر و با استفاده از ضرایب استاندارد و سطح معناداری انجام
شده است (شکل  .) 1مقدار مسیرهای ارتباط متغیرها با استفاده از مدل ساختاری به دست آمده در جدول  1آورده شده است.

)1 - Religious Orientation Scale (ROS
2 -Feagin
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آزمون جهتگیری مذهبی 1:این مقیاس در سال  1950توسط آلپورت و راس جهت سنجش جهتگیریهای درونی و بیرونی
مذهبی تهیه شد و شامل  21عبارت چهار گزینهای (از کامالٌ مخالفم تا کامالٌ موافقم) است .آلپورت و راس ( )1967همبستگی جهتگیری
درونی و بیرونی را  -0/21گزارش کردند .آزمون جهتگیری مذهبی یک مقیاس  20سوالی است که  11سوال آن به جهتگیری مذهبی
بیرونی و  9سوال دیگر آن به جهت گیری درونی اختصاص دارد .حاصل انجام این آزمون ،دو نمره مربوط به جهتگیری مذهبی درونی و
جهتگیری مذهبی بیرونی برای هر فرد است .فگین )1963(2یک نسخه  21سوالی ارائه نمود که تمام سواالت آلپورت را به اضافه یک
سوال دیگر در بر میگیرد .این سوال همبستگی مثبت باالیی ( )0/61با مقیاس بیرونی آلپورت دارد (مختاری و همکاران .)1380 ،در
پژوهش حاضر فرم  21سوالی به کار گرفته شده است .شیوه نمرهگذاری این ابزار بر اساس مقیاس لیکرت است که دامنه آن از کامالٌ موافق
تا کامالٌ مخالف بوده و به پاسخ ها نمره یک تا پنج تعلق میگیرد .بدین ترتیب که گزینه الف ،نمره یک ،گزینه ب نمره دو ،گزینه ج نمره
چهار و گزینه د نمره پنج و عبارات بدون پاسخ نمره سه گرفتهاند .جمع امتیاز عبارات  1تا  12میزان جهتگیری مذهبی بیرونی آزمودنی
و مجموع نمرات عبارت های  13تا  21جهت گیری مذهبی درونی او را مشخص کرده که به صورت معکوس نمره گذاری شده است .در
مطالعات فیگن ( )1963همبستگی بین جهتگیری درونی و بیرونی  0/2بود که به همبستگی محاسبه شده آلپورت ( )0/21بسیار نزدیک
است .اعتبار پرسشنامه توسط جان بزرگی ( )1377بر اساس آلفای کورنباخ به میزان  0/71و پایایی بازآزمایی آن  0/74به دست آمده است
(مختاری و همکاران .)1380 ،در پژوهش صدری دمیرچی ،مجرد و پیرقلی کیوی ( )1398اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کورنباخ
 0/73محاسبه شده است.

6
بررسی نقش واسطه ای قدردانی در رابطه بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی زنان
… Investigating the Mediating Role of Gratitude in the Relationship Between Religious Orientation and

جدول  .2مقایسه شاخص های برازش الگوی پیشنهادی و تجربی
الگو

χ/df

الگوی تجربی

2/53

2

RMSEA

SRMR

CFI

GFI

NNFI

IFI

0/064

0/052

0/92

0/91

0/90

0/92

با توجه به یافتههای جدول  ،2الگوی پیشنهادی پژوهش در تمام شاخصهای برازندگی مانند  GFI ،CFI ،NFIدارای برازش خوبی
است ،شاخصهای برازش الگوی تجربی بیانگر آن هستند که دادههای به دست آمده با الگوی مفهومی (پیشنهادی) مطابقت میکنند .به
بیان دیگر ،دادهها و الگوی تجربی با یکدیگر همخوانی دارند و دادهها از الگوی تجربی پشتیبانی میکنند.
جدول  .3مقادیر ضرایب اثر مستقیم بین جهت گیری های مذهبی و قدردانی با رضایت زناشویی
sig

ضرایب اثر مستقیم
جهت گیری درونی



قدردانی

0/326

>0/01

جهت گیری درونی



رضایت زناشویی

0/225

>0/01

جهت گیری بیرونی
جهت گیری بیرونی
قدردانی




قدردانی
رضایت زناشویی
رضایت زناشویی

-0/313
-0/192



>0/01
>0/01
>0/01

0/420

همانگونه که در جدول  3و شکل  1مالحظه میشود ،ضریب استاندارد تمامی مسیرها از متغیر جهتگیری مذهبی درونی و جهت
گیری مذهبی بیرونی به قدردانی و رضایت زناشویی معنادار است .جهتگیری مذهبی درونی اثر مثبت بر قدردانی و رضایت زناشویی دارد.
در مقابل جهت گیری مذهبی بیرونی اثر منفی بر قدردانی و رضایت زناشویی دارد .تاثیر قدردانی نیز بر رضایت زناشویی مثبت میباشد.
جدول  .4نتایج بوت استراپ برای بررسی اثر غیرمستقیم جهت گیری های مذهبی بر رضایت زناشویی
از طریق متغیر واسطهای قدردانی
sig

ضرایب اثر غیرمستقیم

مسیر واسطهای
جهت گیری درونی

قدردانی

رضایت زناشویی

0/137

>0/01

جهت گیری بیرونی

قدردانی

رضایت زناشویی

-0/132

>0/01
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شکل  .1مدل تحلیل مسیر برای نقش واسطه گری قدردانی برای اثر ابعاد جهت گیری مذهبی بر رضایت زناشویی
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطهای قدردانی در رابطه بین جهتگیریهای مذهبی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن
متأهل است .یافته های پژوهش در سه بخش قابل بحث است .در وهله اول نتایج نشان داد که جهتگیری مذهبی درونی رابطه مثبت و
مستقیمی با رضایت زناشویی دارد در حالی که جهت گیری مذهبی بیرونی دارای رابطه منفی با رضایت زناشویی است .این یافتهها همسو
با نتایج پژوهش محققانی چون یگانه ( ،)2013ایمانی ( ،)2014صاعی ،مازاور و جنسن ( ،)2014جعفری و همکاران ( ،)2015برایت وایت
و همکاران ( ،)2015دیوید و استافورد ( ،)2015عبداهلل ( )2017و حاجی حسنی و سیم ( )2019است.
در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت که در جوامع مختلف ازدواج به عنوان یک مراسم مذهبی در نظر گرفته میشود و مذهب
تأکید زیادی بر ازدواج دارد و زوجینی که به دین باور دارند ،تعهدات زناشویی و بالتبع آن رابطه زناشویی قویتری دارند (اسپیکال اسپیلکا،
هود و هونسبرگر2013 ،؛ ترجمه دهقانی1397 ،؛ اکستین ،اکستین و اکستین  .)2013 1،به طور کلی میتوان چند دلیل برای تأثیر
جهتگیری های مذهبی بر روابط زناشویی به ویژه رضایت زناشویی عنوان کرد .نخست اینکه آن دسته از زوجینی که جهتگیری مذهبی
دورنی دارند ،به طور موثرتری در مقایسه با افرادی که جهتگیری مذهبی بیرونی دارند ،در مورد مشکالت ارتباطی خود بحث و گفتوگو
میکنند و از لحاظ لفظی و زبانی حساستر هستند .آنها از مهارتهای ارتباطی استفاده میکنند که احتماالٌ برای زندگی زناشویی مفیدتر
است .از لحاظ درون فردی ،عقاید مذهبی و پایبندی به آنها فرد را قادر میسازد که از لحاظ فیزیولوژیکی ،شناختی و عاطفی خشم خود
را کنترل کند و در درگیریهای زندگی مسئولیت خود را بپذیرد و بهبود کلی تفکر را در پیخواهد داشت .از لحاظ بین فردی ،عقاید
مذهبی ،شرایطی را فراهم می کند که در هنگام عصبانیت ،خدا را در نظر بگیرند و با ایجاد یک حمایت از زوجین ،سبب میشود که آنها
از تنش و تعارض اجتناب کنند .بدین طریق جهتگیری مذهبی درونی نقش تعاملی و جبرانی در روابط زناشویی دارد (جعفری ،نیسانی
صمنی ،فاطمی ،تعاونی و اابوالقاسمی .)2015 ،دوم اینکه افراد با جهتگیری مذهبی درونی بیش از سایرین نسبت به تفاوتهای مذهبی
تحمل و پذیرش دارند .افراد با جهتگیریهای مذهبی درونی به طور معمول به عنوان افرادی شرح داده میشوند که به دنبال درونی کردن
اعتقادات مذهبی خود هستند و این باورها و اعتقادات یکی از جنبه های محوری زندگی خود میدانند و آنها را در زندگی روزمره خود به
کار میبرند .آنها تمایل دارند که نسبت به ایمان خود فردیت داشته باشند ،بنابراین ممکن است آنها الزم ندانند که با چگونگی عمل و
رفتار دیگران ،اعتقادات خود را تحت تأثیر قرار دهند .در مقابل افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی تمایل دارند که در اعتقادات یا انجام
فعالیتهای مذهبی ،همسرانشان را با خود همراه سازند در حالی که افراد با جهت گیریمذهبی درونی به احتمال کمتر چنین همپوشانی
را تشویق کنند (هوگس و دیکسون .)2015 2،سوم اینکه جهتگیری مذهبی درونی باعث افزایش تابآوری و کاهش تأثیر روانی وقایع
استرسزا میشود .افراد دارای جهتگیری مذهبی درونی شناخت قویتری از خود و جهان دارند که خودکارآمدی و خودکنترلی را در آنها
افزایش میدهد .افرادی که جهتگیری مذهبی درونی دارند ،وقایع استرسزا را به عنوان یک چالش در نظر میگیرند ،درحالی که افراد با
جهتگیری بیرونی آن را تهدید قلمداد میکنند .لذا افراد با جهتگیری درونی احساسات مثبت بیشتری را تجربه میکنند ،شادتر و
خوشبین تر هستند و افراد با جهتگیری بیرونی مضطرب و افسردهاند (میرغفوروند ،فرشباف خلیلی و قندبارهمایی .)2019 ،چهارم اینکه
افراد با جهت گیری مذهبی درونی از یک نقطه نظر انتقادی یا فلسفی نسبت به دین و زندگی برخوردارند؛ بنابراین این افراد ممکن است به
احتمال بیشتر این دید را در روابط خود منعکس کنند و با توجه به تعهد مذهبی باالی خود ،ممکن است بیشتر متعهد به انجام وظایف
مربوط به ازوداج باشند و به احتمال بیشتری در فرایندهایی زناشویی مولد و خالق باشند .در این افراد مذهب عامل اصلی برای احساس
1 -Eckstein, Eckstein & Eckstein
2 -Hughes & Dickson
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در جدول  4نتایج مربوط به ضرایب اثرغیرمستقیم جهتگیریهای مذهبی بر رضایت زناشویی ،از طریق متغیر واسطهای قدردانی نشان
داده شده است .همانطور که نشان داده شده است تمامی ضرایب محاسبه شده معنی دار است ( .)P>0/01با توجه به نتایج جدول و
معنیداری ضرایب غیرمستقیم بدست آمده ،فرضیه پژوهش مبنی بر نقش واسطهای قدردانی در رابطه بین جهت گیرى های مذهبى و
رضایت زناشویی مورد تأیید قرار میگیرد.
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معنا در زندگی است و عمیقاٌ باور دارند که ازدواج آنها یک امر مقدس است و میترسند که نزاع عمیق ،آنها را از خدا دور کند؛ بنابراین
حداکثر تالش خود را می کنند تا ازدواج خود را حفظ کنند .در واقع افراد با جهت گیری درونی به شدت به آموزه های مربوط به دین در
رفتارهای اجتماعی و تعامالت زناشویی پایبند هستند ،لذا آنها ممکن است از ایمان خود در چگونگی مدیریت روابط با یکدیگر در خالل
درگیریهای زناشویی ،استفاده کنند؛ به عبارت دیگر این افراد تمایل به تمرین در محیطهای بین فردی و یا عمومی دارند؛ بدین معنی که
از مذهب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و بین فردی استفاده میکنند (مشیریان فراحی و همکاران1395 ،؛ همایی و همکاران،
.)2016
نتایج دیگر پژوهش نشان داده شد که قدردانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد .این مسئله بدین معنا است که هرچقدر
میزان قدردانی زوجین در رابطه بیشتر باشد ،میزان رضایت زناشویی آنها نیز افزایش خواهد یافت .این نتایج همسو با یافتههای پژوهش
محققانی چون کوبک و همکاران ( ،)2011گاردن و همکاران ( ،)2012جول و همکاران ( ،)2013آلگو و ژوانگ )2016( ،و اوکاتل و همکاران
( )2016پالمر ( ،)2018مگ نولتی و دوگاس ،)2019( ،لئونگ و همکاران ( )2020است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت در صورتی که
فرد احساس کند با دیگری رابطه عاطفی دارد و باور داشته باشد که واقعاً به رفاه و سالمت وی اهمیت میدهد ،رابطه عالی و درونی کردن
با اشتیاق روی میدهد (آقابابایی .)1389 ،هرچه افراد بتوانند به صورت کالمی و غیر کالمی از افرادی که آنها را مورد لطف قرار دادهاند،
سپاسگزاری کنند ،بهتر میتوانند اطالعات و احساسات خود را از طریق پیامهای کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان بگذارند که موجب
تقویت ارتباط با آنها میشود و سالمت روانی و اجتماعی آنان را پیش از پیش بهبود میبخشد .همچنین سبب میشود که زن و شوهر در
هماهنگی با تغییرات ،حل تضادها و تعارضات ،همبستگی بین اعضا ،موفقیت در اعمال الگوهای انضباط و رعایت حد و مرز بین افراد و
اجرای مقررات و اصول بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانوا ده به خوبی عمل کنند و در نهایت رضایت زناشویی باالتری را تجربه
کنند (رضوانی زاده و نامور .)1395 ،به عبارتی هرچقدر احساس و بیان قدردانی در زوجین افزایش یابد ،رابطه بین آنها بهبود مییابد؛ زیرا
احساس قدردانی اغلب شرکای زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد تا وقت و انرژی بیشتری را در رابطه سرمایهگذاری کنند .همچنین
رفتارهایی که به صورت انحصاری تقویت کننده رابطه هستند ،افزایش میدهد و روابط در طوالنی مدت تقویت میشود (آلگو ،کورتز و
هیلیر .)2016 1،در واقع قدردانی به واسطه ایجاد انگیزه جهت مشارکت در رابطه و انجام رفتارهای تقویتکننده رابطه ،به زوجین کمک
میکند تا رابطه قویتری باهم داشته باشند (آلگو و وی20142،؛ آلگو و ژوانگ .)2016 3،قدردانی و پرورش آن در روابط زناشویی ،تعامل
مثبت را تقویت میکند که برای حفظ رابطه زناشویی موفق حیاتی هستند؛ زیرا زوجهایی که مورد قدردانی قرار میگیرند و قدردانی
میکنند ،حل اختالف بیشتری دارند و احساس ارزشمندی بیشتری میکنند .این کارکردهای قدردانی در ازدواج کمک میکند تا نیازهای
انسان به ارزشمند بودن ،میل به ارتباط با عزیزان و انگیزه برای حفظ روابط شخصی افزایش یابد (پالمر .)2018 4،در وهله اول بیان قدردانی
یک وسیله بالقوه برای برآورده کردن تمایل شریک زندگی به احساس ارزشمند بودن است؛ احساسی که در انتخاب یک رابطه طوالنی مدت
مؤثر تلقی میشود (چانگ و همکاران2013 5،؛ گوردن و آمیت و اسمیت2011 6،؛ المبرت و فینچام .)2011 7،سپاسگزاری و شنیدن آن
از شری ک زندگی ،یک رابطه را با تقویت احساس امنیت و اعتماد قوی میکند؛ مادامی که این عبارتها صادقانه باشد (لئونگ2009 8،؛
گوردن و همکاران .)2011 ،ارتباط عاطفی به عنوان یکی از رایجترین اثرات قدردانی در ازدواج یا روابط طوالنی مدت در نظر گرفته میشود،
زیرا احساس قدردانی و بیان آن دو راه تشویق سبک دلبستگی سالم است (آلگو ،فریدریکسون9و گابل2013 ،؛ آلگو و همکاران2016 ،؛
آلگو و ژوانگ.)2016 ،
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همچنین تحلیل دادهها نشان داد که قدردانی در رابطه جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی نقش واسطه را دارد .بدین معنا که
جهتگیری مذهبی درونی سبب افزایش قدردانی میشود و جهتگیری مذهبی بیرونی آن را کاهش می دهد .افزایش قدردانی بهبود
رضایت زناشویی را درپی دارد و کاهش قدردانی ،رضایت زناشویی را تضعیف میکند .در تبیین این یافته میتوان گفت که بلوغ دینی عامل
مهمی برای قدردانی است .به میزانی که افراد در فعالیتهای مذهبی شرکت میکنند و دین بیشترین تأثیر را در زندگی آنها داشته باشد،
میزان سپاسگزاری و قدردانی آنها در زندگیشان بیشتر میشود؛ زیرا سپاسگزاری از خداوند و دیگران از مالکهای ایمان آنها محسوب
می شود (سانگ و همکاران .)2012 1،قدردانی یک امر اساسی در تمام ادیان جهان است و به شکل عقاید پایه ،رویدادها و دعاها در زندگی
درآمده اند .کتاب مقدس عبری ،کتاب عهد جدید مسیحیان و قرآن از قدردانی و سپاسگزاری به عنوان تقوای اصلی یاد میکنند .همچنین
مسیحیت ،یهودیت و اسالم میآموزند که یکی از اهداف خلقت انسان  ،قدردانی از خداوند است .در یهودیت ،قدردانی یکی از مؤلفه های
مهم عبادت است و در هر جنبه از زندگی روزمره عبادت کنندگان پرورانده میشود .در مسیحیت خداوند ،بخشنده همه هدیهها و چشمه
نهایی قدردانی است (اموند و هیل .)2001 2،اسالم تأکید میکند که در هر شرایطی باید ستایشگر و شکرگزار خداوند بود .قران کریم بیش
از هرچیزی از عبارات قدردانی پر شده است .پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :صبر نیمی از ایمان و نیمی دیگر شکرگزاری و قدردانی است .به
نظر میرسد افرادی که در فعالیت های مذهبی حضور فعالی دارند و از لحاظ جهتگیری مذهبی درونی هستند ،در مقایسه با افرادی که
به این مسائل توجه ندارند و جهتگیری مذهبی بیرونی دارند ،سطح باالتری از قدردانی را گزارش کردهاند (المبرت و همکاران.)2011 ،
در همین راستا آلپورت1954(3؛  )1964تأکید میکند افرادی که در جهتگیری درونی نمره باالیی کسب می کنند ،کسانی هستند که
زندگی و مفهوم خود را پیرامون مذهب و آموزه های دینی سازماندهی میکند و باید در روابط اجتماعی خود قدردانی بیشتری را نشان
دهند .سپاسگزاری از خالق به خاطر همه نعمتهایی که به انسان داده است میتواند این عمل را به صفتی دائم در شخصیت تبدیل کند،
به گونه ای که فرد نه تنها از خداوند ،بلکه به سبب یک تجربه یا نتیجه مثبت به دلیل رفتار متفکرانه و پاسخگویانه شخص دیگر در زندگی
تیز قدردان آنها باشد (سانگ و همکاران .) 2012 ،از طرفی دیگر اشخاصی که سطح باالیی از قدردانی از شریک زندگی خود را گزارش
میدهند ،به واسطه درگیری در رفتارهایی که نگهدارنده رابطه هستند و راحتی بیشتر در بیان مسائل نگران کننده در رابطه دارند ،تعهد،
5
رضایت و شادی ،کیفیت و ثبات بیشتری را تجربه می کنند (آلگو و همکاران2010 ،؛ کوباکا و همکاران2011 4،؛ گردون و همکاران،
2012؛ جویل و همکاران2013 6،؛ بارتون و همکاران ) 2015 7،و با گذشت زمان رابطه آن ها با شریک زندگیشان قویتر میشود (المبرت
و همکاران2010 ،؛ المبرت و فینچام.)2011 ،
این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبهرو بود که به شرح زیر است :نخست اینکه نتیجهگیری علی از نتایج پژوهش حاضر به سبب
ماهیت دادههای پژوهش (همبستگی) شدنی نیست .لذا پیشنهاد میگردد پژوهشهای آتی با به کارگیری مطالعات طولی یا آزمایشی نتایج
پژوهش حاضر را مورد سنجش قرار دهند .دوم ،جمعیت مورد بررسی ،تنها معلمان و مهارت آموزان معلمی بودند ،از این رو تعمیم نتایج
پژوهش به جمعیتهای دیگر با محدودیت روبرو است .لذا پیشنهاد میگردد بررسیهای مشابه بر روی سایر گروهها از جمله زنان خانهدار
انجام گیرد .سوم ،به دلیل اینکه نمونه تنها شامل زنان متأهل بود امکان مقایسه تفاوتهای جنسیتی وجود نداشت ،لذا پیشنهاد میگردد
در پژوهش های آتی تفاوتهای جنسیتی مد نظر قرار داده شود .چهارم ،استفاده از ابزار خودسنجی به عنوان تنها ابزار پژوهش از دیگر
محدودیت تحقیق حاضر است .از این پیشنهاد میگردد در کنار داده های خودسنجی ،از سایر ابزار نظیر مصاحبه به کار برده شود تا از
سوگیری ناشی از ماهیت دادهها جلوگیری شود .همچنین انجام پژوهش با نمونههای بزرگتر میتواند روابط جدیدی را آشکار کند و منجر
به نتایج گسترده شود .نتایج به دست آمده از این مطالعه میتواند برای مشاوران خانواده و روان شناسانی که با زوجین کار میکنند ،مفید
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، گسترش چنین پژوهش هایی میتواند در پیشگیری بسیاری از مشکالت زناشویی که منجر به از همپاشیدگی کانون خانواده شود.باشد
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