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چکیده
هدف از تحقیق پیش رو ،بررسی تاثیر فرائض دینی در پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران بود .تحقیق
حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان
مهران بود و نمونه آن شامل  001نفر (  001مرد و  071زن) بودند که به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند .سپس
جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های دینداری و فرائض دینی گالک و استارک و همچنین تعهد زناشویی آدامز
و جونز استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از روشهای همبستگی پیرسون و
تحلیل رگر سیون خطی صورت گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان از این بود که فرائض دینی رابطه مثبت و معناداری با تعهد
زناشویی دارد و پیش بین مهمی برای تعهد زناشویی می باشند ،همچنین نتایج نشان داد سن ،تعداد فرزندان ،اختالف سنی
بین زوجین و مدت ازدواج همبستگی مثبت و معنادار با تعهد زناشویی دارند.

واژههای كلیدی :تعهد زناشویی ،فرائض دینی ،بعد اعتقادی  ،بعد عاطفی.
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 .1مقدمه
با توجه به عمده بحث هایی که تا کنون برای تعریف ازدواج سالم وجود داشته ،باور بر این است که در واحدهای زناشویی قوی،
عناصر ذیل موجود است :صمیمیت ،تعهد ،ارتباط عاطفی ،مهارت های حل تعارض و معنویت .تعهد زناشویی بین همسران یک
پیش بینی کننده مهم برای ازدواج های رضا یت بخش و پایدار است)خانجانی وشکی  ،سلیمی ،صفربیگی و
همکاران(0030،یکی از کارهایی که خانواده سالم انجام می دهد ،احساس تعهد در قبال دیگر اعضای خانواده است.در خانواده
های متعهد اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده می کنند ،بلکه در رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می
کوشند(عسگری ،پاشا و آذرکیش )0031 ،تعهد زناشویی باعث حفظ و بقای ارتباط در زندگی زوجین می شود (شاه سیاه،
بهرامی و محبی.)0011،
اما زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری الزم نرسیده و رفتاری دوسو گرانه را تعقیب می
کنند ،در ازدواج و کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و غالبا نتیجه این امر بی وفایی خواهد بود(شاه سیاه ،بهرامی و
محبی )0011 ،با توجه به اهمیت تعهد در زندگی زناشویی در راستای حفظ سالمت و بهداشت روانی زوجین و در نتیجه
جامعه ،ضرورت اقداماتی برای بهبود روابط زناشویی و خانوادگی و به ویژه افزایش میزان تعهد زناشویی زوجین مطرح می گردد
(محمدی و همکاران.)0030 ،
تعهد به عنوان یک تصمیم برای ادامه زندگی زناشویی محسوب میشود و عبارت است از ارتباط و وابستگی روانی به شریک
زندگی ( .)0آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائلند
و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند (.)2
تعهد به رابطه را میتوان به عنوان واسطهای برای بخشش ( ، )0تفاهم در تعیین محل زندگی ( )1و آمادگی برای فدا کردن
خود برای شریک زندگی ( )5دانست .بنابراین ،تعهد را عاملی اصلی برای حفظ رابطه زناشویی میدانند ( .)1جانسون ( )7تعهد
را به سه بخش مجزا تقسیم مینماید :تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد ساختاری .این سه قسمت تعهد مربوط به رضایت از
رابطه میباشند .تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت
زناشویی است .تعهد اخالقی اشاره به تعهدی دارد که افراد احساس میکنند که باید در رابطه باقی بمانند .تعهد ساختاری
شامل در دسترس بودن روابط جایگزین اجتماعی است.
تعهد به عنوان یک تصمیم برای ادامه زندگی زناشویی محسوب میشود و عبارت است از ارتباط و وابستگی روانی به شریک
زندگی .آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل اند و
چقدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند .تعهد به رابطه را می توان به عنوان واسطهای برای بخشش ،تفاهم در تعیین
محل زندگی و آمادگی برای فدا کردن خود برای شریک زندگی دانست .بنابراین ،تعهد را عاملی اصلی برای حفظ رابطه
زناشویی میدانند( محمدی و همکاران.)0030 ،
برخی از نویسندگان بر این باورند که فرائض دینی پیش بینی برای تعهد در ازدواج می باشد ( .)1به نظر میرسد فرائض دینی
به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در افزایش تعهد است .دین ترکیبی از باورها و شیوههای ترویج شده توسط نهادهای مذهبی
است که رفتار  ،نگرش  ،ارزشها و باورهای فرد را شکل میدهد ( .)3اعتقادات معنوی به عنوان پیش بینی کننده رضایت از
زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین محسوب میشود(.)01
روحانی و معنوی پور در پژوهشی با عنوان رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مبارکه ،نشان دادند که بین دینداری با شادکامی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و دینداری
پیش بینی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی و شادکامی محسوب می شود ( .) 05مصلحی و احمدی در پژوهش خود نقش
زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین را بررسی نمودند .تحلیل داده ها نشان داد که زوجین هر دو پایبند به مذهب،
نسبت به زوجینی که فقط یکی از آن ها پایبند به مذهب بود ،از رضامندی زناشویی بیشتری برخوردار بودند و آن ها نیز از
زوجین هر دو ناپایبند به مذهب بیشتر از زندگی زناشویی خود رضایت داشتند (.)01
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عبداهلل پور و همکاران در مطالعه ای به بررسی رابطۀ بین دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز پرداختند .تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که ابعاد نگرش مذهبی به صورت معناداری توان پیشبینی تغییرات
رضایت زندگی را دارند ( .)07ویلیام و همکاران در مطالعه خود با موضوع رابطه خود پنداره منفی با تعهد زناشویی دریافتند
اشخاص با خود پنداره مثبت به همسرانی که بهتر از آن ها فکر می کردند ،تعهد بیشتری داشتند؛ نسبت به همسرانی که ضع
یف تر از آن ها فکر میکردندو اما اشخاصی که دیدگاه های منفی نسبت به خود داشتند و به عبارتی خود پنداره منفی داشتند
به همسرانی که ضعیف تر از آن ها فکر می کردند متعهدتر بودند (ویلیام و همکاران.) 0332،
با توجه به اهمیت تعهد در زندگی زناشویی در راستای حفظ سالمت و بهداشت روانی زوجین و در نتیجه جامعه ،ضرورت
اقداماتی برای به بود روابط زناشویی و خانوادگی و به ویژه افزایش میزان تعهد زناشویی زوجین مطرح می گردد .اما برای تحقق
این امر ابتدا باید اطالعات مناسبی درباره این سازه کسب نمود و عوامل تأثیر گذار بر آن را شناسایی نمود تا بتوان اقدامات
مناسبی را برای ایجاد  ،حفظ و افزایش آن در زوج ها انجام داد .با توجه به این که دینداری یکی از عوامل مهم در رضایتمندی
زناشویی به شمار می رود و رضایتمندی از زندگی زناشویی منجر به دوام ازدواج می گردد و باعث متعهد ماندن زوجین به
زندگی زناشویی و خانواده می شود و از طرفی با عنایت به این که عدم تعهد زناشویی در ازدواج باعث شکل گیری روابط فرا
زناشویی و خارج از ازدواج می شود و در نهایت باعث طالق و جدایی خواهد .لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فرائض دینی در
پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران پرداخته است.
 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان متاهل شاغل در آموزش و پرورش
شهرستان مهران بود و نمونه آن شامل  001نفر (  001مرد و  071زن) بودند که به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب
شدند .سپس جهت گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه های دینداری و فرائض دینی گالک و استارک و همچنین تعهد
زناشویی آدامز و جونز استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از روشهای همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی صورت گرفت.
پرسشنامه دینداری گالک و استارک :این پرسشنامه توسط گالک و استارک برای سنجیدن نگرشها و باورهای دینی و
فرائض دینی ساخته شده است .برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا ،آمریکا ،آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان
مسیحیت ،یهودیت و اسالم اجرا گردیده و با دین اسالم هم انطباق یافته است .پرسشنامه حاضر یک سنجۀ پنج بعدی است که
شامل ابعاد پنج گانهی اعتقادی ،عاطفی ،پیامدی ،مناسکی و فکری به سنجش دینداری میپردازد .پرسشنامه مورد استفاده 1
بعُد از ابعاد فوق را بکار برده است و بعُد فکری دین به دلیل وسعت تبلیغات در ایران حذف شده است .پرسشنامۀ حاضر دارای
 21گویه میباشد که در چهار ب ُعد اعتقادی (با  7گویه) ،عاطفی (با  1گویه) ،پیامدی (با  1گویه) و مناسکی (با  7گویه) جهت
سنجش میزان دینداری به کار میرود .مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این سنجش ،لیکرت میباشد که هر گویه پنج
درجه ارزشی «کامال موافق ،موافق ،بینابین ،مخالف و کامال مخالف» را در بر میگیرد و ارزش های هر گویه بین  1-1متغیر
میباشد .حاصل جمع عددی ارزش هر یک از گویهها در کل نمرة آزمودنی را نشان میدهد که بین  1-011نوسان دارد .در
آخرین اجرای این آزمون بر روی دانشجویان آلفای کلی پرسشنامه  1/10بوده است .این آزمون هم چنین به دلیل استاندارد
بودن دارای پایایی باالیی است .مقدار آلفا برای متغیرهای بعُد اعتقادی  ،1/10بعد عاطفی  ،1/75بعُد پیامدی  1/72و بعد
مناسکی 1/10می باشد ( .)21در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ برای بعد اعتقادی  ،1/17بعد عاطفی  ،1/17بعد
پیامدی  ،1/13بعد مناسکی  1/71و برای کل آزمون  1/11بدست آمد.
پرسشنامه تعهد زناشویی  :این پرسشنامه میزان پایبندی افراد به همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازه گیری میکند .این
آزمون توسط آدامز و جونز ( )0337تهیه شده و سه بعد تعهد زناشویی را اندازه گیری میکند .این ابعاد عبارتند از؛ تعهد
شخصی :تعهد نسبت به همسر که مبتنی بر جذابیت همسر است .تعهد اخالقی :تعهد نسبت به ازدواج که مبتنی بر تقدس و
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حرمت رابطه زناشویی است .تعهد ساختاری :تعهد نسبت به همسر و ازدواج که مبتنی بر احساس اجبار و تداوم ازدواج یا ترس
از پیامدهای طالق است (.)20
هر سؤال آزمون دارای یک مقیاس پنج درجه ای کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامال موافقم است که به هر
گزینه نمره  0تا  5تعلق میگیرد .به گزینه کامال موافقم نمره  5و به گزینه کامال مخالفم نمره  0داده میشود .اکثر سؤاالت
پرسشنامه به شکل مستقیم نمره گذاری میشود و تنها سؤاالت  01 ،05 ،01 ،02 ،01 ،23 ،21 ،20 ،01 ،02 ،00و  01به طور
معکوس نمره گذاری میگردند .دامنه کلی نمرات افراد بین  0تا  072نمره است و نمره باال در این آزمون ،باال بودن تعهد
زوجین را نشان میدهد.
آدامز و جونز در شش پژوهش گوناگون به منظور به دست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه ،آن را بر روی  107نفر متأهل،
 017نفر مجرد و  11نفر مطلقه اجرا کردند .در این مطالعات همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون باال و معنادار بود و به طور
کلی ابعاد این پرسشنامه از بیشترین حمایت تجربی و نظری برخوردار بود .آدامز و جونز میزان پایایی هر یک از مقیاسهای این
آزمون را بر روی نمونه مذکور به این شرح به دست آورده اند :تعهد شخصی  ، 1/30تعهد اخالقی  1/13و تعهد ساختاری
 .)20( 1/11در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای تعهد شخصی  ،1/71تعهد اخالقی  ،1/11تعهد ساختاری
 1/72و برای کل پرسشنامه  1/17به دست آمد.
 .3یافته های تحقیق
بر اساس جدول شماره  0که نشان میدهد که توزیع نمرات فرائض دینی و تعهد زناشویی در بین آزمودنیها تقریباَ طبیعی
است و در نتایج آزمون آماری خللی ایجاد نمینمایند.
جدول  :0شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ()n = 001
آماره

میانگین

انحراف استاندارد

كمینه

بیشینه

چولگی

تعهد زناشویی

011/02

01/15

012

211

1/557

فرائض دینی

72/31

01/31

01

012

-1/757

اعتقادی

20/01

1/17

1

21

-1/317

عاطفی

20/27

5/ 1

1

21

-1/37

پیامدی

07/51

5/02

1

20

-1/122

مناسکی

03/55

7/11

0

21

-1/513

سن

01/31

27/11

20

53

-

مدت ازدواج

01/11

7/1

0

11

-

تعداد فرزندان

2/21

2/51

1

1

-

تفاوت سنی

5/31

1/ 1

1

05

-

متغیرها
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جدول  :2ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعهد زناشویی

تعهد شخصی

تعهد اخالقی

تعهد ساختاری

فرائض دینی

** 1/511

** 1/115

** 1/515

** 1/1

اعتقادی

** 1/011

** 1/01

** 1/031

** 1/210

عاطفی

** 1/120

** 1/051

** 1/107

** 1/212

پیامدی

** 1/171

** 1/011

** 1/113

** 1/031

مناسکی

** 1/025

** 1/210

** 1/012

** 1/211

سن

** 1/23

* 1/01

** 1/20

** 1/01

مدت ازدواج

** 1/233

* 1/03

** 1/21

** 1/23

تعداد فرزندان

** 1/00

* 1/01

** 1/0

** 1/1

تفاوت سنی

1/000

1/10

1/13

* 1/053
* P > 1/15

** P > 1/10

فرضیه  :0بین رعایت فرائض دینی ،سن ،مدت ازدواج ،تفاوت سنی همسران و تعداد فرزندان با تعهد زناشویی رابطه وجود دارد.
آزمون مورد استفاده در تحلیل این فرضیه برای بررسی رابطه تعداد فرزندان با تعهد زناشویی همبستگی اسپیرمن و برای ارتباط
سایر متغیرها با تعهد زناشویی همبستگی پیرسون می باشد .نتایج این تحلیل ها در جدول شماره  2مشخص شده است .بر این
اساس رعایت فرائض دینی و تمامی ابعاد آن با تعهد زناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارند که بیانگر این مطلب است که
هرچه مقدار این متغیرها بیشتر باشد میزان تعهد زناشویی نیز باالتر است .بر اساس اطالعات این جدول هرچه سن ،مدت زمان
ازدواج و تعداد ف رزندان بیشتر باشد احتمال افزایش تعهد زناشویی بین زوجین نیز بیشتر میشود اما تفاوت سنی بین زوجین
ارتباط معناداری با تعهد زناشویی ندارد.
جدول  : 0نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون خطی درباره عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی
متغیرها

R

R2

F

Sig

B

Std.E

β

T

فرائض دینی

1/511

1/151

13/71

1/110

0/00

1/13

1/511

1/15

اعتقادی

1/031

1/211

27/51

1/110

1/015 0/01

1/511

5/17

عاطفی

1/113

1/031

05/17

1/110

1/001 0/13

1/110

5/13

پیامدی

1/101

1/211

10/13

1/110

1/000 2/15

1/113

1/70

مناسکی

1/053

1/051

01/03

1/110

1/271

1/155

11/31

01
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فرضیه  :2فرائض دینی تعهد زناشویی را پیش بینی می کند.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون خطی استفاده شده است ،بدین صورت که برای هر یک از ابعاد دینداری تحلیل رگرسیون
انجام گرفت و در نهایت تمامی نتایج به صورت یکپارچه در جدول شماره  0نشان داده شده است .در این جدول  Rنشان
دهنده میزان همبستگی بین متغیر پیش بین و متغیر مالک میباشد و  R2مقدار ضریب تعیین یا مقدار پیش بینی کنندگی
تغییرات متغیر مالک (تعهد زناشویی) توسط متغیر مستقل (دینداری) است که باتوجه به مقدار  )13/71( Fمعنادار میباشد
( B .)P > 1/110و  βنی ز به ترتیب نشان دهنده ضرایب غیر استاندارد و استاندارد رگرسیون هستند که مشخص میکنند با
تغییر یک واحد در هر یک از متغیرها چه مقدار متغیر مالک (تعهد زناشویی) تغییر خواهد کرد .هم چنین با توجه به مقادیر
آزمون  Tو سطح معناداری آن نیز معلوم میشود که اثرگذاری متغیر فرائض دینی و ابعاد آن در معادله رگرسیونی معنادار
است.
 .4بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فرائض دینی در پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران انجام شد .یافته
ها نشان داد که فرائض دینی دارای همبستگی مثبت و معنادار با تعهد زناشویی می باشد (جدول شماره  ، )2هم چنین فرائض
دینی تغییرات تعهد زناشویی را تبیین می کند و تمامی ابعاد آن نیز به طور معناداری پیش بینی کننده ی تعهد زناشویی می-
باشند (جدول شماره .)0
بنابراین فرضیه پژوهش مبنی براین که متغیر های فرائض دینی و ابعاد آن میتوانند تعهد زناشویی را پیش بینی نمایند ،تایید
می گردد .نتایج پژوهش حاضر با یافته های تحقیقات روحانی و معنوی پور( ،)05مصلحی و احمدی ( ،)01المبرت و دوالهیت
( ،)01کورتیس و الیسون ( ،)03براون و همکاران( ،)21ماهونی ( ،)22توماس و کرن وال ( ،)25گال ( )21و ژانگ و سانگ()27
همسو و در تایید آن ها می باشد.
در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت ثابت شده است که تعهد سرمایه زناشویی با ارزشی است که حتی نسبت به عاطفه
مثبت و روابط موثر در امر ازدواج مهم تر است .دین ،ترویج دهنده تعهد ،نه تنها برای یک فرد بلکه برای نهاد ازدواج است.
فرائض دینی یک هدف مقدس برای انجام ازدواج فراهم میکند .دینداری باعث میشود زن و شوهر به تعهد در ازدواج به عنوان
یک هدف مقدس نگاه کنند ( .)27ارزش های دینی می تواند باعث شود زن و شوهر به دین به عنوان یک نقشه راه زناشویی
فکر کنند که شامل خطوط راهنمایی برای روابط جنسی ،نقشهای جنسیتی ،و ایثار در ازدواج باشد ( .)02تعهد زناشویی زمانی
که زن و شوهر حس روشنی از آیندهی با هم بودن دارند ،بیشتر است .ممکن است که دینداری در زوج ،القای حس آیندهی با
هم بودن را بدهد که به آنها انگیزه با هم ماندن را میدهد(.)21
اهمیت دین در زندگی خانوادگی بارز است .نقش دین به عنوان یک متغیر کنترل اجتماعی ،معمول ترین روشی است که دین
در آن مورد مطالعه قرار می گیرد .این تاکید در مطالعات مربوط به طالق بارزتر است .دین عموما مانعی قدرتمند در امر طالق
بوده است .ترک یک رابطه زناشویی در یک جامعه مذ هبی به مراتب سخت تر است و این هم به دلیل محدودیت های واضح در
مقابل پایان ازدواج و هم به دلیل حمایت برای در کنار هم ماندن است .در میان زوج های غیر مذهبی ،به تبع موانع کمتری در
اتمام زندگی زناشویی وجود دارد (دین یک مانع بزرگ در این زمینه است) و این گونه افراد برای ماندن ،احساس محدودیت
کمتری می کنند.اسچوم ( )23در بررسی خود به این نتیجه می رسد که جهت گیری مذهبی تاثیری عمیق بر باال رفتن تعهد
مذهبی ،بخشیدن حس هدفمندی به خانواده و ارزش های مبتنی بر نیازها و رفاه دیگران دارد .هم چنین در مطالعه گال()21
نشان داده شده است که اعتقاد به خدا میتواند به عنوان یک منبع پناهندگی که امنیت و راحتی و هم چنین کمک و
راهنمایی را فراهم می کند ،به افراد کمک کند .زوجها بیان میدارند که وقتی خدا را در زندگی خود مد نظر قرار میدهند
تعهد زناشویی قویتری دارند .افراد دیندار تمایلی به رابطه خارج از رابطه زناشویی ندارند و دینداری آن ها باعث متعهد ماندن
آن ها به رابطه با همسرشان میشود (.)01
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در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت فرائض دینی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تعهد زوجین به رابطه و ثبات کانون
 دینداری افراد باعث می شود تا آن ها به ازدواج و تشکیل خانواده بعنوان یک.خانواده است و رضایت زناشویی را به دنبال دار د
 در صورتی که آموزش های دینی بتواند به.امر الهی و مقدس بنگرند و به تداوم ازدواج و حفظ کانون خانواده متعهد تر باشند
نحو موثری در باورهای افراد جای گرفته و در آن نهادینه شود و سپس با واسطه هایی از قبیل انجام فرایض دینی و
.شرکت در مناسک دینی و اجتماعی تقویت گردد می تواند موجب تحکیم پیوندهای زناشویی و ارتقای تعهد زناشویی گردد
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