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 مقدمه -0-0

های قومی یا م هبی را شام  ها، نژادها، گروها دواج نهادی همگانی است؛ به طوری که همه  رهنگ   

 (.9917به نق  ا  ملکی آوار سی  و سیرنظری، ؛ 5199شود و هم ارادی و هم قانونی است )اوماگ، می

شناسنا ،  سفه، جامعنه التشکی  خانواده ا  جمله مسائلی است که مورد بحث ادیا ،   موضوع ا دواج و

 امنر ا دواج و  شناسا ، علمای تعلیم و تربیت، شعرا، نویسنرگا  و هنرمنرا  قرار گر ته اسنت. در روا 

ی چو  می  بشر به تراوم نس ، نیا های اجتمناعی و رواننی دخین     هایتشکی  خانواده اهراف و انگیره

های مختلف بشری متغیر بوده است. اهمیت ا دواج در نیا  ا نراد بنه تعلنق،    بوده و ای  عوام  در دوره

هنای  یعنی دوست داشت  و دوست داشته شر  است و روابط صمیمانه پناهگاهی در مقابله با دشواری

های عشق، صمیمیت و آرامنت  تری  تاربهتواننر عمیقشود که همسرا  میدنیای واقعی محسوب می

-را در آ  بیابنر. ا دواج به عنوا  یکی ا  رویرادهای مهم و حیاتی در  نرگی رو مره ا راد جامعه منی 

ی به نیا های یگوپاسخ وه برالتوا  آ  را مورد بررسی قرار داد. ا دواج عهای مختلف میباشر و ا  جنبه

کنر. نیا های م هبی،  رهنگی، ارتباطات اجتماعی و... او را نیر تنظیم می ،سی، عاطفی و مادی  ردجن

ثیری که دارد به عنوا  هنااری پ یر تنه شنره در تمنامی کشنورهای دنینا بنه       أخاطر اهمیت و تهو ب

عوام   دهر که(. مرور چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی نشا  می9981آ اد ارمکی، )آیر حساب می

ا دواج، مو قیت و شکسنت در آ    رهیپر بر معنویو  اجتماعی ،روانی ، یستی عوام  ا  جمله یمختلف

توا  به اناام اعماا من هبی بنه وینژه اقامنه نمنا  و نقنت و       ا  بی  عوام   وق می .هستنر رگ اریتأث

 اهمیت آ  در ا دواج اشاره نمود.

آینر، نقنت متغیرهنای مهمنی نظینر وضنعیت       ه میا  می مانی که موضوع مهم و حیاتی ا دواج ب     

های شخصیتی  وجی ، و عوام  متعنرد دیگنری   اقتصادی  وج و  وجه، شاغ  بود   وج، س ، ویژگی

شود. بنابرای  با در نظر گر ت  عوام   وق، یکی ا  موضوعاتی که در بحث ا دواج و خنانواده  مطرو می

دهی روابط سالم و رو بنه  رسر و در شک ما  مهم به نظر میبه ویژه در  رهنگ ایرانی و اسالمی کشور
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رشر که با سالمت جسمانی و روانی  وجی  ارتباط دارد، بررسی نقت نما  و عم  بنه باورهنای دیننی    

تری  تکلیف مکتط تربیتی اسنالم اسنت. در واقن     تری   رائض اسالمی و عالیاست. نما  یکی ا  بررگ

ننژاد(. بشنر در   های تربیتی و پرورشی اسالم است )واعظنی رلوحه برنامهنما  در رأس همه عبادات و س

طوا تاریخ همواره به دنباا پرستت و عبادت معنوی بوده است که در نتیاه تظاهر عینی ای  عبادت 

طوری کنه  در ادیا  الهی در نما  تالی یا ته است. نما  در اسالم ار ش و جایگاه بسیار باالیی دارد، به

انر. قرآ  و روایات نما  را وسیله کمک به مؤمنا  در هنگام آیات متعردی ا  نما  سخ  گفتهدر قرآ  

مشکالت؛ با داری مؤمنا  ا  کارهای  شت؛ وسیله رسنتگاری؛ وسنیله پناد شنر  مؤمننا  ا  کبنر و       

 (. 5115داننر. ) هاری، خودپسنری و مایه آرامت و امنیت قلوب مؤمنا  می

 بيان مسئله -2-0

کنر و ای  حس معنا و هرف موجط رضنامنری  و معنویت در ا راد حس معنا و هرف ایااد می م هط

شنود  نرد دارای هوینت    شود. گومر و  یشر بر ای  باورنر که بهریستی معنوی موجط منی در ا راد می

های مثبت، آرامت درونی و هرف و جهنت در  ننرگی   یکپارچه، رضایت، شادی، عشق، احترام، نگرش

(. 5119، 9های مثبت در رضایت ا   ننرگی تنأثیر بسنرایی دارد )گنومر و  یشنر     ای  نوع نگرشباشر و 

دهنر کنه بنی  این  دو     های اناام شره در مورد معنویت و م هط و رضایت  ناشویی نشا  میپژوهت

؛ به نقن  ا  تنالی   5110؛ ماسک، 5115؛ هارمو ، 5117داری وجود دارد )آلستو ، متغیر رابطه معنی

در آمریکنا رابطنه باورهنا و     5191یابی اجتماعی عمومی در ساا (. در یک مطالعه  مینه5191، 5 ورد

اعماا م هبی و سالمت روا  در بی  ا راد جامعه بررسی شر و نتنایج نشنا  داد کنه باورهنا و اعمناا      

و م هبی، باور به خرا، خوانر  نما  و اناام خرمات معنوی و من هبی نقنت مهمنی در سنالمت روا      

( نقت قوی 5151(. در مطالعه دیگری سلیم و همکارا  )5151، 9ریگاریو-بهریستی ا راد دارد )بوسکو

                                                 
1. Gomez & Fisher 

2. Talley Ford 

3. Bosco-Ruggiero 
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های م هبی و  راوانی اقامه نما  را سنالمت روا  گروهنی ا  دانشناویا     بود  اعتقادات دینی،  عالیت

قوی بود  اعتقادات، های م هبی، اقامه نما  و بررسی کردنر و نتایج  نشا  داد که مشارکت در  عالیت

باشنر. در تحقینق   دار و مثبت سالمت روا  در بنی  دانشناویا  دانشنگاه منی    پیت بینی کننره معنی

( نقت باورها و اعماا من هبی در تقوینت عملکنرد مثبنت و نقناط قنوت       5191یورگنس  و همکارا  )

تنر  هبی    وشوهر قویخانواده مورد بررسی قرار گر ت و نتایج حاکی ا آ  بود که هرچه اعتقادات م 

تری در کنار هم باشر و د عات شرکت در اعماا م هبی بیشتر باشر، به احتماا  یاد  وجی  وقت بیت

توا  گفت که باورهای م هبی و عمن   های م هبی وقت خواهنر گ اشت. به عبارت بهتر میبه  عالیت

ای خنانواده خواهنر شنر. در    به آ  موجط بهبود عملکرد خانواده و ا رایت نقناط قنوت در بنی  اع ن    

ها نسبت به ( تاثیر اعماا م هبی بر نگرش های  ر نرا  جوا  آ 5118پژوهت کارولی  و همکارا  )

طالق بحث شر و نتایج نشا  داد که عم  به باورهنای دیننی بنر نگنرش  ر ننرا  نسنبت بنه طنالق         

ست. به عبارتی ا نراد من هبی   تأثیرگ ار بوده و موجط نگرش منفی نسبت به طالق در ای  ا راد شره ا

کننر. شواهر پژوهشی اناام شره در ارتباط با نقت شرکت تری اتخاذ مینسبت به طالق نگرش منفی

 .توانر رضایت و ثبات  ناشویی را ارتقا دهردهر که مشارکت م هبی میدر مراسمات م هبی نشا  می

( روی گروهنی ا   ننا    5198را  )و همکنا  9در تأییر ای  یا ته در یک تحقیق طولی کنه توسنط لنی   

ح ور داشتنر نشا  داد کنه شنرکت در    5191تا  9111ساله ا  ساا  90پرستار که در دوره پیگیری 

دهر. در تحقیقات داخلی نینر شنواهر   درصر کاهت می 51های م هبی خطر احتماا طالق را تا آیی 

ر ا دواج مو ق و استمرا ای   رایننر  دهر که نما  و اهمیت داد  به آ  عاملی مهم دپژوهشی نشا  می

( معیارهای انتخاب همسر در بنی   ننا  و منردا  ا دواج    9915است. در پژوهت کنعانی و همکارا  )

کرده شهر رشت مورد مطالعه قرار گر ت و نتایج نشنا  داد کنه در این  تحقینق بنا اسنتفاده ا  روش       

هنای  وه  نا  و مردا  بررسی شنر و ویژگنی  تحلی  عاملی عوام  مرتبط با انتخاب همسر در هر دو گر

-های اقتصادی و اجتماعی و ویژگنی م هبی در کنار دیگر عوام  خانوادگی، همرلی، جسمانی، ویژگی

                                                 
1. Li., Kubzansky & VanderWeele 
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های شخصیتی، یکی ا  عوام  اصلی در انتخاب همسر شناسایی شر. همچنی  در تحقینق حسنینی و   

 مراکنر  کنننره بنه   مراجعنه  ا دواج فشنر  در  ننا   همسر انتخاب معیارهای ( بررسی9981همکارا  )

تهرا  بررسی شر و نتایج نشنا  داد کنه    شهر پرشکی های علومدانشگاه تابعه شهری درمانی بهراشتی

عام  م هبی در کنار دیگر عواملی مهم نظیر وضعیت روانی، وضعیت خانوادگی، وضنعیت اقتصنادی و   

 آیر.ب همسر به شمار میاجتماعی و وضعیت ظاهری یکی ا  معیارهای  وجی  در انتخا

 ،رواننی  ،ای  یسنتی آیر. ا دواج پریرها دواج یکی ا  مهمتری  رویرادهای  نرگی ا راد به شمار می     

 نقت بنیادی  آ  در تشکی  خانواده ا  اهمیت بسننرایی برخنوردار   معنوی است و به دلی و  اجتماعی

اد نظم در روابط بی   ردی ا نراد ا  اثنرات   است که تولیر نس ، پرورش کودکا ، انتقاا  رهنگ و ایا

آ  است. ا  طر ی با توجه به نقت مهم م هط و اعماا م هبی نظیر نما  که به عنوا  یکی ا  اعمناا  

های روانی اجتماعی دارد دینی بسیار مهم در جامعه ما که نقت پیشگیرانه و محا ظتی در برابر آسیط

د  به نما  در  راینر ا دواج و نبود شواهر پژوهشی در این   و بنا به اهمیت و ضروت بررسی اهمیت دا

های اردبیلی در  راینر ا دواج و انتخاب همسر تا چه میرا   مینه که نشا  دهر در حاا حاضر خانواده

های دهنر، پژوهت حاضر در صرد پاسخگوی به ای  سؤاا است که آیا خانوادهبه نقت نما  اهمیت می

هنای  دهنر و اینکه مینرا  عملکنرد ا دواج در خنانواده     هنگام ا دواج اهمیت میاردبیلی به مقوله نما

دهننر در شنهر اردبین     هایی که اهمیتی بنه مقولنه نمنا  نمنی    اهمیت دهنره به مقوله نما  با خانواده

 متفاوت است؟

 اهميت و ضرورت پژوهش -3-0

 و شنرای   عمنره  و داشنته  رواج ربشن اد ا نر  میا  در دیربا  ا  که ست ا الهی و  طری سنتی ا دواج     

 مقنرس  پیوننری  ا دواج نیر اسالمی  رهنگ (. در9989انر )احمری، کرده ترغیط را آ  بیشتر قوانی ،

 انحرا نات  ا  جلنوگیری  بشنر،  نسن   بقنا   ،قیاخال سا نرگی دینی،  رهنگ شگستر موجط که است

)محمنری ری   اسنت  آرامت و رحمت مودت، وجودآورنره به و  ر نرا  به مشروعیت بخشی اجتماعی،
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-انر که ا دواج سالم برای جامعه بسیار اهمینت دارد و منی  مطالعات  یادی نشا  داده(. 9987شهری، 

 9011ها  راهم آورد. پژوهت روی توانر مرایای  یادی را ا  نظر مالی، احساسی و  یریکی برای خانواده

دواج مهمتری  پیت بی  شادی در ا نراد جامعنه   ساله نشا  داد که ا  91 رد بررگساا طی یک دوره 

 55انر که شاد هستنر، در حالی کنه تنهنا   است، به طوری که حرود نیمی ا  ا راد متاه  گرارش کرده

(. پژوهت دیگری که در ا نراد  5111انر که شاد هستنر )وایت و گاالگر، درصر ا راد مارد اظهار کرده

ا  شادی و رضایت ا راد ا   نرگی، در ا راد متاه  نسنبت بنه   کشور اناام شره، نشا  داده که میر 97

(. بنابرای  ا دواج و تأهن  بنا اعتمناد بنه نفنس بناال،       9118ا راد مارد بیشتر است )استاد و اشلم ، 

(. ا  دینرگاه  5115، 9رضایت ا   نرگی بیشتر و استرس کمتر رابطه مثبنت دارد )کمند داش و آمناتو   

(. نتنایج  5110متاه  نسبت به ا نراد مانرد بناالتر اسنت )شنو  بنر ،       سالمت جسمی و روانی ا راد 

( نیر نشا  داد که سطح ر اه ا راد متاه  ا  ا راد مارد بیشنتر اسنت.   5115پژوهت ویلموث و کاسو )

-ها ایااد میدر ماموع، ا دواج و روابط  ناشویی سالم، مرایایی را هم برای جامعه و هم ا راد و خانواده

 کنر. 

توانر کارکرد روانی و سا گاری را انر که معنویت و م هط میا  طر ی تحقیقات متعری نشا  داده     

 مورد اسالمی مناب  در که است معیارهایی جمله ا  خراونر به ایما  و تقویت کنر، وجود دارد. دینراری

اسناس،   رای اسنت. بن   آمره شمار به گرینی همسر در اساسی شرط آ  رعایت و گر ته جری قرار توجه

 همسنر  سنایر معیارهنای   ا  برخنورداری  صورت در حتی ایما ،بی ا راد با وصلت ا  مؤم   نا  و مردا 

در  5191ینابی اجتمناعی عمنومی در سناا     (. در یک مطالعنه  میننه  559)بقره،  انرشره نهی مطلوب،

شر و نتنایج نشنا  داد    آمریکا رابطه باورها و اعماا م هبی و سالمت روا  در بی  ا راد جامعه بررسی

که باورها و اعماا م هبی، باور به خرا، خوانر  نما  و اناام خرمات معنوی و م هبی نقت مهمنی در  

 (. 5151ریگاریو، -سالمت روا  و بهریستی ا راد دارد )بوسکو

                                                 
1. Kapinus & Pellerin 
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  تنری تری  و مهمتوا  گفت که اعماا م هبی ا  جمله خوانر  نما  به عنوا  اصلیدر ماموع می     

اعماا م هبی در بی  ا راد مسلما ، عاملی مهم در سالمت روانی و رضایت ا   نرگی در بی   وجنی   

دهنر کنه   های اناام شره در داخ  و خارج ا  کشور نشا  منی آیر. همچنی  مرور پژوهتبه شمار می

  و اعماا معنوی و م هبی ا  قبی  نما  و اهمیت داد  بنه آ  نقنت مهمنی در ا دواج مو نق  وجنی     

استحکام روابط صمیمانه و رضایت  ناشویی دارد. بنابرای  یکی ا  خألهای پژوهشی در ای  حیطه نبود 

ها تا چه انرا ه بنه نقنت دیننراری و اقامنه نمنا  در انتخناب       هایی است که نشا  دهر خانوادهپژوهت

دبین  و همچننی    همسر تأکیر دارنر. با توجه به کم بود  شواهر پژوهشی در این   میننه در شنهر ار   

های ساک  در شهر به مقوله نما  به عنوا  یک معیار مهنم  ضرروت بررسی میرا  اهمیت داد  خانواده

هنای اردبین    در امر ا دواج، تحقیق حاضر با هرف شناسایی میرا  اهمیت مقوله نما  در بی  خنانواده 

 هنگام ا دواج اناام شر.

 

 اهداف پژوهش -0-0

 يهدف كلّ -0-0-0

 های اردبیلی به مقوله نما  هنگام ا دواج.ی  میرا  اهمیت خانوادهتعی -9

هایی که های اهمیت دهنره به مقوله نما  با خانوادهعملکرد ا دواج در خانوادهتفاوت تعیی  میرا   -5

 دهنر در شهر اردبی .اهمیتی به مقوله نما  نمی

 

 اهداف جزئي -2-0-0

 های اردبیلی به مقوله نما  هنگام ا دواج.تعیی  میرا  اهمیت داد  خانواده -9

 های اردبیلی.تعیی  رابطه عم  به باورهای دینی و عملکرد ا دواج در خانواده -5

 .در دخترا  و پسرا  هنگام ا دواج ینید یعم  به باورهاتعیی  تفاوت  -9

 ام ا دواج.هنگ به مقوله نما  در اهمیتا دواج در دخترا  و پسرا   عملکرد تعیی  تفاوت -0
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هنایی کنه   های اهمیت دهنره بنه مقولنه نمنا  بنا خنانواده     تعیی  میرا  عملکرد ا دواج در خانواده -5

 دهنر در شهر اردبی .اهمیتی به مقوله نما  نمی

 

 های پژوهشفرضيه -5-0

 پژوهشاصلي  فرضيه -0-5-0

 بیلی.های اردبررسی میرا  اهمیت مقوله نما  هنگام ا دواج در خانواده  -9

هایی کنه اهمیتنی بنه    های اهمیت دهنره به مقوله نما  با خانوادهمیرا  عملکرد ا دواج در خانواده -5

 دهنر، در شهر اردبی  متفاوت است.مقوله نما  نمی

 

 پژوهشهای فرعي فرضيه -2-5-0

 های اردبیلی.بررسی میرا  اهمیت مقوله نما  هنگام ا دواج در خانواده -9

 .های اردبیلی رابطه وجود داردبه باورهای دینی و عملکرد ا دواج در خانوادهبی  عم   -5

 متفاوت است. در دخترا  و پسرا  هنگام ا دواج ینید یعم  به باورهامیرا   -9

 هنگام ا دواج متفاوت است.ا دواج در دخترا  و پسرا   عملکرد میرا  -0

هایی کنه اهمیتنی بنه    نره به مقوله نما  با خانوادههای اهمیت دهمیرا  عملکرد ا دواج در خانواده -5

 دهنر، متفاوت است.مقوله نما  نمی
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 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها -6-0

 تعاريف مفهومي -0-6-0

خانواده چیری بیت ا  ماموعه ا رادی است کنه در ینک   نای منادی و معننوی       الف( خانواده:     

های خاص خود را دارنر کنه  نظام اجتماعی وطبیعی است که ویژگی وروانی بسر می برنر. خانواده یک

خنانواده   تنوا  گفنت عملکنرد   اسنت و منی   کانو  ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه مینا  ا نراد  

 (.9987ثیرمستقیم و بسرایی برعملکرد جامعه دارد )مظاهری، أت

 هایینگرش و باورها ر تارها، قرامات،ا ماموعه دینی باورهایعمل به باورهای ديني )معبد(: ب(     

 من هط  .شودمی م هط عنوا  با مرتبط هایحیطه دیگر و دی   روع دی ، اصوا با ارتباط در که است

 را  نرد   ننرگی  شنیو   توانرمی هاتلقی  آ  که شودمی اطالق ایرئولوژی و بینیجها  ا  ایماموعه به

 کنر. تعیی 

مفهومی: عملکرد خانواده به توانایی در همناهنگی بنا تغیینرات، حن      تعریف ازدواج:  عملکرد ج(    

ت ادها و تعارضات، همبستگی بی  اع ا و مو قیت در اعماا الگوهای ان باطی، رعایت حر و مر  بی  

)کنریور،   ا راد، اجرای مقررات و اصوا حاکم بر ای  نهاد با هرف حفاظت ا  کن  نظنام خنانواده اسنت    

 (.9989اسالمی و  راهانی، 

 

 ريف عملياتياتع -2-6-0

در پژوهت حاضر منظور ا  خانواده تمامی دخترا  و پسرانی هستنر کنه در شنرف   الف( خانواده:      

   انر.های طرو را تکمی  نمودها دواج بوده و پرسشنامه

 ایمنظور ا  عم  به باورهای دیننی در این  پنژوهت، نمنره    : عمل به باورهای ديني )معبد(ب(      

 کنر.کننره در آ مو  عم  به باورهای دینی )معبر( دریا ت میاست که  رد شرکت
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ای اسنت کنه ا نراد    در این  پنژوهت، مینرا  نمنره    ا دواج  ردلکعممنظور ا  ازدواج:  ج( عملکرد     

دریا ت (، 9987( ا دواج ر اهی، ثنایی و پاشا شریفی )FAD) ردلکسنات عمکننره در آ مو  شرکت

  کنر.می

 

 قلمرو زماني و مکاني پژوهش -7-0

سناک  شنهر     وجنی  در شنرف ا دواج  پنژوهت شنام      یا یجامعه آمار حاضر تحقیق مکانی قلمرو

 این   در شنره  آوری جمن   هنای  داده و ا  نظر  مانی نینر اطالعنات   .است شره گر ته نظر در  اردبی

 .باشنرمی 9011-9911 یلیدر ساا تحص به مربوط پژوهت

 

 فهومي پژوهشمدل م -8-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهت مفهومی مرا -9-9 شک 
 

 

 

 عم  به باورهای دینی -9

 های م هبی عالیت -4

 

 عملکرد ا دواج

 

 هاش

 

 

 گیریم هط در تصمیم -5

 مستحباتعم  به  -9

 اجبات دینیعم  به و -5
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 خالصه

 در. گردینر  بینا   آ  اهمینت  و ضرورت تحقیق، مسأله مقرمه، بیا  تحقیق شام  کلیات  ص  ای  در

تحقینق ارائنه     منانی  و مکنانی  اهراف،  رضیه ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی، قلمنرو موضنوعی،   ادامه

 پنژوهت  بنر  اجمنالی  مروری اوا  ص  شر. هرف داده توضیح مرا مفهومی تحقیق تهاان در و .گردیر

 در و آینر  برسنت  پنژوهت  به نسبت ای اولیه  ص  شناخت ای  مطالعه با تا داشته آ  بر سعی و بوده

 .است ساخته مشخص را تحقیق حاضر کلی مسیر پژوهت، کلیات تبیی  با واق 
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 دوّمفصل 

 تجربی پژوهشمبانی نظری و 
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 مقدمه -2

سنپس بنه بررسنی    ، ای   ص  با توصیفی ا  چهارچوب نظری متغیرهای مرتبط با پژوهت آغنا  شنره  

 بنری اشاره شره است.ی مرتبط با موضوع پژوهت پرداخته و در نهایت به جم شرههای اناامپژوهت

هنا،  نظنری تعناریف، نظرینه    یدر ای   ص  نخست در پیشنینه گردد.  یسه بخت مطرو م درمباحث 

ی تحقیقنی و تاربنی،   اشکاا و سایر ابعاد متغیرهای  وق مطرو شره است. و سپس در بخت پیشینه

 راستای پژوهت در داخ  و خارج ا  کشور مرور گردیره است. در ها و مطالعات اناام شرهپژوهت

 

 ازدواج -0-2

و در آ     و منرد   دهریم  یرا تشک یط انسانو اساس ارتبا هیاست که پا یاجتماع یا دواج نهاد     

و آ ادانه و به طور کام   شونریشعائر و عشق ج ب م  ییو آ ریا  غرا یناش یرمر یروین کی قیا  طر

 ،یو عابنر  ی؛ بنه نقن  ا خنادم   5111، 9برننو ) کننر اادیخانواده را ا یایپو واحرشره تا گریکری میتسل

عشنق و محبنت در    یتالن   یگفنت ا دواج بنار تر   تنوا  یمن  شنود یا  ا دواج بحث من  یوقت (.9919

است که انسا  بنه عشنق و محبنت     یا ین به چهارچوب مورد قبوا جامعه است، در واق  ا دواج پاسخ

به عنوا   یو ا  نظر اجتماع استیمهم  نرگ یرادهایا  رو یکیا دواج  (.9915 ،ینیو نائ یانیکاو) دارد

 یعمن  اراد  کی عنوا  . هر چنر ا دواج بهشودی   و مرد شناخته م ا یبا ثبات و هر منر م یونریپ

و بنا   رهین چیانسنا  و روابنط پ   یاجتمناع  یاست امنا  ننرگ   ی رد یهارگاهیو د التیتاب  خواست، تما

 یو حتن  یتن یجمع ،یاجتمناع  ،یاقتصناد  ،ی رهنگن  یرهایا دواج را درارتباط متقاب  با متغ رامونت،یپ

 و یاقتصاد یا های رد، ن یو عاطف یجنس یا هایبه ن ییاج عالوه بر پاسخگودهر. ا دویم قرار یاسیس

 ایدن یشره در همه کشورها ر تهیپ  یو به عنوا  هناار رینمایم میتنظ رینا او ر ی رهنگ و یاجتماع

ا نراد، متفناوت و ا  شنرت و      یبه همرم و همسنر در بن   ا ین احساس را ی.  ما  و مریآیبه حساب م

را احسناس نمنوده و    ا ین ن  ین ا ینوجنوان   یسنن ا  ا نراد در  یبرخوردار است. برخ یامساون یهاضعف

                                                 
1. Berno 
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کنرد  دورا    یا  سنپر  پنس  رین ن یو تعراد یجوان  یدر سن گرید یبرخ کننر،یمبادرت به ا دواج م

ا   کین  هنر  نکهیقب  ا  ا ،یاشاره نمود که در جوام  سنت ری. البته باکننریمبادرت به ا دواج م یجوان

 قین . اگر به تعوکننری ر نرا  خود همسر انتخاب م یبرا ا یاطرا  ای  یکنر والر یخودنمائ ا هاین  یا

تنر  شنمنرانه یبا تر و انر ری رد منار گردد و  رد با د یانسان یهاهیسرما تیس  ا دواج، به ا را ا تاد 

 ی رد خواهر داشت. ول یدر  نرگ ینقت مثبت ریتاخ  یگفت که ا توا یم رینما انتخابهمسر خود را

-یدر  رد م یو روان یعاطف یهایا  حر س  ا دواج باعث سرخوردگ تیب تیا  مواق  ا را یاریدر بس

 ی. به طور کلن ریرا درما  نما هایسرخوردگ  یا توانرینم هم  رد یهایتوانمنر تیا را یکه حت شود

 رین بنر غرا  یمبتنن  قنرر  ود کنه صنر ا    نه آ   شود، در س  مناسط اناام ریگفت که ا دواج با توا یم

 یحت ای یاجتماع یروان اختال ات که منار به برو  ریباشر و نه آ  قرر د یاقتصاد یاجبارها ای یجنس

 (.9911 ،ییو نب یشهرک یریام) گردد یاجتماع یهاطیآس

یمنا   ا دواج تقریبا اساس تشکی  خانواده و مبنای سا ما  اجتماعی هر کشوری اسنت. اهمینت پ       

ی رسمی تحت نظارت و مراقبت قانو  درآیر. بنا گ شنت  منا  در    یی باعث شره است تا  ناشوی ناشو

شنود تنا   انتخاب همسر تغیراتی بوجود آمره است. در  منا  منا آ ادی بیشنتری بنه جواننا  داده منی      

  خودشا  همسر انتخاب کننر. همچنی   نا  نیر ا  حقوق جریری برخوردارننر و در طنر   کنر نسن    

جوا  در انتخاب همسر تحوالتی صورت گر ته است. اما به عل  گوناگو  ا دواج جوانا  ما دچار بحرا  

حراق  ینک میلینو  و دویسنت     9988تا  9978های شره است ای  بحرا  سبط خواهر شر طی ساا

 .(9985 )اکبری، هرار دختر با وجود می  به ا دواج شانس آ  را نراشته باشنر

رسنر بررگتری  آر ویشا  ای  است که ا دواج کنننر.  دختری که به س  رشر و بلوغ می هر پسر و     

ینار و منونس مهربنا  و     ی، استقالا و آ ادی بیشتری برست آورننر، یسیس  نرگی مشترد  ناشوأبا ت

کننر و بنرایت  محرم را ی داشته باشنر آغا   نرگی سعادتمنرانه خویت را ا   ما  ا دواج حساب می

 (.9971 )امینی، گیرنریجش  م
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ای  نیا   یک نیا   طری و غریری است که خانواده ا  روی حکمت، نیا  به همسر و تشکی  خانواده،      

آورد و طلنط  سنر بنر منی    مقرس و شریر را در وجود انسا  قرار داده است و در  ص  مخصوص خود،

مسنیر   شود و خواهشت بر آورده گنردد، به ای  نیا  پاسخ داده  کنر. اگر به موق  و به طور صحیح،می

خیر انراختنه  أو اگر به تن  رسانر،رسر و انسا  را به کماا میکنر و به کماا میطبیعی خود را طی می

  ا  مسیر طبیعی خود منحرف شره و یا به طور غیر صحیح و غیر طبیعی به آ  جواب داده شود، شود،

 .(9981مظاهری، )گردانر می  اسر را یآدم هم و گرددمی  اسر خود هم کنرمی طغیا  و

مشکالتی  شود. اگر هم دیر شود،ا دواج اگر پیت ا  موق  صورت گیرد به عروسک با ی تبری  می     

سن  اننرا ه دارد،    گیری خواهیم کرد. هر چیری اننرا ه دارد، دهر در آ  صورت ما سختدیگر رخ می

سالگی را مناسط ای  مملکت انتخاب کرده  98را  س  دقت در انتخاب هم انرا ه دارد قانو  اساسی ای

 .(9980 )مار، است

 

 تعريف ازدواج -2-0-0

ژه در اصنطالو  این  دو وا  ا دواج مصرر ثالثی مریر ا  باب ا تعاا و  واج مصرر باب مفاعله است؛     

 باشنر، مرد می جوا  کاماویی بی     و ای است حقوقی که ال مه آ ،به معنای رابطه  قهی و قانونی،

چنا  که واژه نکاو نیر به همی  معناست هر چنر ا  نظر لغت، ا دواج به معنای متحر شر  دو انسا  

خنوابگی و بنه وحنرت    باشر. نکاو و ا دواج به معنای حنق هنم  خوابگی آ  دو میو نکاو به معنای هم

ر  قها و حقوقرانا  در هر چن که معنایی است لغوی و عقر عام  پیرایت ای  حق است؛ رسیر  است،

 .(9977 )ابراهیمی، باشربسیاری ا  موارد مقصودشا  ا  نکاو و ا دواج عقر خاص می
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 هدف ازدواج -2-0-2

 منرلنه بنه  اننر نکنرده  ا دواج که پسری و دختر: خانواده تشکی  و پناهی بی و سرگردانی ا  ناات   -9

  نرگی در شریک یابنرمی پناهگاه و آشیانه و خانه ا دواج بوسیله که هستنر، آشیانه بی کبوترانی

 آورنر.کمک برست می و مرا   و غمخوار و را  محرم و مونس و

 بنه  و. اسنت  ایار نره و نیرومنر بسیار غریره انسا  وجود در جنسی غریره: جنسی غریره ارضای   -5

 یناج، ا  احت مواقن   آرامنت، در  و امن   محنیط  یک در که همسری وجود به دارد نیا  جهت همی 

بیعنی اسنت   ط نیا  یک جنسی غریره هایخواسته صحیح تأمی  .ببرد ل ت و بگیرد بهره وجودش

 جسمانی و اجتماعی داشته باشر. ممک  است پی آمرهای بر روانی، که بایر اجابت شود و االّ

 اعنث ب و ا دواج ثمنره   ر ننر  وجنود  .کنرمی پیرا  ر نر انسا  ا دواج بوسیله: نس  تکثیر و تولیر  -9

 .(9971امینی، )باشر می شوهر و    دلگرمی و آرامت و خانواده بنیاد تحکیم

 

 هدف غايي از ازدواج -2-0-3

های اسالمی و مبنانی روانشنناختی   ا  آناایی که هرف اصلی و غایی درا دواج در  رهنگ و ار ش     

ارضنای   نواده مسنتق ، تشکی  خنا  آمر ،همسری، نی  به آرامت است و مسائلی همچو  ا  تنهایی در

بایسنت معیارهنای انتخناب    غرایر طبیعی و  ر نرآوری ا  نتایج قهری ا دواج است و نه هرف اصلی می

ای باشر که ما را به هرف غایی ا  ا دواج که همانا استقرار در ساح  آرامت است ناین   همسر به گونه

توانر باشنر  کسی می تری  همسر،بگردانر. هرف ا دواج رسیر  به آرامت است و بهتری   وج و مطلو

 .(9987 )ا رو ، گر جا  باشرکه وجود و ح ورش بیت ا  همه آرامت

 

 اهميت ازدواج -2-0-0

یک نیا  طری و ضرورت حیات اجتماعی و بستر آرامت و رشر و شنکو ایی وجنود انسنا      ا دواج،     

 .(9987 )ا رو ،ت اس
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ی    و مرد ا  غرایر اولیه نوع بشر است و هر انسانی به یشوتردیری نیست که ا دواج و می  به  نا     

به تعبیر دیگر هر انسانی درصرد است کنه ا    باشر؛منر به ا دواج و تولیر مث  میصورت طبیعی عالقه

حیات موقت و پایا  پ یر خویت را ا  طریق بقای  ر نر دائمی سا د در عنی  حناا    طریق تولیر مث ،

گوننه  ای برخوردار است چو  اینکه هر  رد بشر همنا  برای وی ا  اهمیت ویژهچگونگی بقای نس  نیر 

گونه کنه بنه دنبناا    به سالمت  ر نر خویت نیر اهتمام دارد و هما  انریشر،که به سالمت خویت می

خواهر  یرا در حقیقت  ر نر خنود را تنراوم وجنود    سعادت  ر نر خود را نیر می سعادت خویت است،

 .(9977 )ابراهیمی، کنرسعادت وی را ا  سعادت خویت جرا نمی خویت دانسته و

 

 ساختار زير بنايي ازدواج -2-0-5

 سه شرط اولیه برای ا دواج وجود دارد:     

 الف:  رد پیت ا  ا دواج بایر مراح  بلوغ جسمی و روانی و اجتماعی را گ رانره باشر.     

ای بنرای  یعنی او بایر بخواهر کنه ا دواج کننر اگنر انگینره    ب:  رد بایر انگیره ا دواج داشته باشر      

 ا دواج نباشر آ  ا دواج تحمیلی خواهر بود.

 ج:  رد بایر ا  اطالعات کار سا  سیاری آگاه باشر ای  اطالعات در سه  مینه ال م است:     

 آینا  کنه  براننر  باشنر، باینر   داشنته  درسنتی  هایت، دیرنقت و هاخودش، توا  به نسبت بایر او   -9

 .خیر یا است همسری شایسته

 داشنته  شنناختی  باینر     ا  منرد  و مرد ا     .باشر داشته آگاهی خود مقاب  جنس ا  بایر  رد  -5

 ناسی    و مرد را بایر براننر.روانش ا  انرکی هایبخت مثال  باشنر.

 مرد  ناشویی رگی ن یک در که برانیم بایر ما .باشر آگاه همسری تکلیف چو  و چنر ا  بایر  رد   -9

 .دارد تکلیفی چه    و ایوظیفه چه

 .(9980 )مار، دهنرای  موضوعات مهم  یر بنا و شرط های اولیه ا دواج را تشکی  می     
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 مشاوره زن و مرد با يکديگر -2-2

بر تعبیرکرد  ر تار و گفتار  های بر  همیر  یکریگر،ی موضوعیهای  ناشوا  جمله مبانی اختالف     

گویر: همسرم منرا درد     یا شوهری که می است. « همیر »کریگر و اختالف ا ق    و شوهر در ی

شر اگر همسرا  به  همر.و چه خوب میهمسرم مرا نمی خواهر بگویر:کنر بنابرای  توضیحات مینمی

ا اختتام ای در تراوم یکنیم که شما را بفهمیم  راینر  همیر  نقت بر جستهگفتنر تالش مینرمی می

 وج هنای   کننر. هوش در  راینر  هم متقاب  نقت مهمی را با ی می ی دارد.یمناقشه در  نرگی  ناشو

 دهنر.به سرعت  یاد اختالف ا ق  هم خود را کاهت می باهوش اگر به همریگر لج نکننر،

ین   های کنوچکی بنا هنم دارننر کنه بنه دل      یکی ا  عل  بر  همی ای  است که    و شوهر مشک      

انر. اما ای  مشکالت کوچک جم  شره و  رد را بنه سنمت تنفنر    ها همت نگماشتهکوچکی به  هم آ 

هر ر تار طرف مقاب  را با سنو  تعبینر اسنتقباا     شویم.در جریا  تنفر ما دچار بر  همی می کشانر.می

 .(9989 )مار، کنیممی

 

 چگونگي آشنايي زن و مرد از ديدگاه اسالم -2-2-0

 امینر  دینری منی  را او قنبال   اگنر   رمنود: ( ص)پیامبر بود کرده خوستگاری را  نی شعبه ب  مغیره -9

 .بود تربیت توا ق و سا ش

ق دارد    را حن  کننر  ا دواج خواهرمی که مردی پرسیرم( ع)پنام امام ا  گویر مسلم ب  محمر  -5

 )چگونه حق دیر  نرارد(. خردبه گرا  تری  قیمت می آری، :ببینر؟  رمود

 دقنت  بنه  را    ا دواج ا  قبن   اسنت  جایر مرد :پرسیرم صادق ح رت ا : گویرمی سری س ح   -9

 یا سر پشت ا  را نظر مورد    که نرارد مانعی آری : رمود کنر؟ نگاه را صورتت و سر پشت ببینر

 ر.ببین جلو ا 
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-منی  کنه  را  نی های یبایی و سر موی مردی است کرد، جایر سؤاا( ع)صادق امام ا  مردی با    -0

 بنرنی  خصوصیات ا  اطالع غرض صر ا  و) نباشر برد  ل ت منظور اگر : رمود ببینر؟ بگیرد خواهر

ننر  ببی را او منرد  تا بایستر    است جایر کننرمی سؤاا دیگری خبر در نرارد، و اشکاا (باشر   

 بلکه لباس نا د پوشیر  در آ  موق  هم مانعی نرارد. آری،  رمایر:می

 .ببی  را او هایدست و صورت  رمود:( ص)بود، پیامبر کرده خوستگاری را  نی حابهص ا  یکی   -5

 توضیح:     

مقصر ای  روایات ای  است اگر کسی  نی را برای ا دواج انتخاب کرد و جهات دیگرش را پسننریر       

ببیننر کنه موجنط    توانر برای اطالع ا  خصوصیات برنی او را ببینر تا مبادا بعرا  عیبی در وجود آ  می

 .(9981 )مشگینی، پشیمانی یا دلسردی و احیانا  موجط تفرقه گردد

 

 فوائد ازدواج -2-2-2

 :بشر حفظ برای ایوسیله  -9

ها آمیرش کنیر توانیر با آ  نا  شما مرکر ب ر ا شانی شما هستنر. شما هر  مانی که بخواهیر می     

یر و با پرورش  ر نرا  صالح اثر نیکنی بنرای خنود ا     ای ببراوا سعی کنیر ا  ای   رصت طبیعی بهره

 منا  بشنارت رحمنت ده  مؤپیت بفرستیر و ا  خرا بترسیر و برانیر که او را مالقات خواهیر کرد و به 

 .(559)سوره بقره، 

ممک  است ای  تشبیه برای بع ی در مورد  نا  سنگی   انر،در ای  آیه  نا  تشبیه به مررعه شره      

در حالی که نکتنه بناریکی در این      چرا اسالم درباره نیمی ا  نوع بشر چنی  بیا  کرده است، که آیر،

خواهر با ای  ضرورت وجود    را در اجتماع انسانی ماسنم    میآو در حقیقت قر تشبیه نهفته است،

 یلکه وسیله ای است برای حفظ نوع بشر. که    یک وسیله اطفا  شهوت نیست، کنر.
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 :شایسته  ر نرا  پرورش رایب راهکاری  -5

ای  جمله به ای  حقیقت اشاره دارد که هرف نهایی ا  آمیرش جنسی تنها ل ت و کاماویی نیست       

بلکه ا راد با ایما  بایر ا  ای  موضوع برای ایااد پرورش  ر نرا  شایسته استفاده نماینر و ای  خرمت 

 ردای خود ا  پیت بفرستنر.مقرس تربیتی را به عنوا  یک ذخیره معنوی برای  

تواننر پنس اننرا ی بنرای     و دیگنر نمنی   برنامه عم  وی نیر تمام شود، هنگامی که انسا  بمیرد،»     

ها را داشته باشر پس ا  مرگ هم بر او نتیاه بخت مگر بوسیله سه چیر که اگر آ  خویت تهیه کنر،

همچو  مسنار   همواره بکار گر ته شود، آثار خیری که در منا   اجتماعی «صرقه جاریه» بود خواهر

 چنو  تنالیف کتناب ینا پنرورش شناگرد.       «آثنارعلمی » و بیمارستا  و مررسه و کتابخانه و مانننر آ . 

 )عرینری،  «طلنط آمنر ش کنننر    که برای پرر و مادر خود با عم  و سنخ ،  «پرورش  ر نرا  صالح»

9981). 

 

 ازدواج و اعمال انسان -2-2-3

بنرد و  گ ارد و ار ش او را باال منی ثیر میأآنچنا  دروجود انسا  ت   کانو  خانواده،ا دواج و تشکی     

هایت نرد خراونر و  رشتگا  ا  ار ش واالیی برخوردار که اعماا و عبادت دهر،شخصیت او را رشر می

 .(9981 )مظاهری، گرددها چنر ده برابر میشود به طوری که ار ش آ می

ا  ن  و بناالتر اسنت ا      ه  بخوانر،أ رماینر: دو رکعت نما  که انسا  مت)ع( میامام جعفر صادق      

 .(1ص ،90ج )وسائ  الشیعه، هفتاد رکعت نما  که انسا  مارد بخوانر

 

 معيارهای زن مناسب از ديدگاه اسالم -2-2-0

 بنه  طوقی چه ببی  پس وی گرد  در است طوقی هماننر انسا  همسر : رمایرمی( ع) صادق امام -9

 .(رحمت یا لعنت طوق)ا کنی می گرد 
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 عریر  امیلت آور، مهربا ، پاکرام ، نردبچه که است  نی شما  نا  بهتری  : رمایرمی( ص)پیامبر  -5

برای شوهر  ینت کنر و نسبت به دیگرا  موقر  ر متواض  و  روت  باشر،شوه مقاب  در محترم، و و

در خلوت در اختیار وی باشنر ولنی    ت را گرد  نهر، رمان حرف شوهر را بشنود، و بی اعتنا باشر،

 مث  مردا  مبت ا نباشر.

گینر،  سنه    رمنود  :کرامننر  هنا آ  پرسنیرنر  انرطایفه پنج شما  نا  بهتری  : رمایرمی( ع)علی  -9

 نی که چو  شوهر خشمگی  شر نیارامر تا رضایت او را  راهم کنر و باالخره  نی که  رام، مخو،نر

یثیت او را نگه دارد ای     ا  کارکنا  و عماا الهی است و ا  لطف خراوننر ننا   در غیاب شوهر ح

 امیر نگردد.

آری     ت  رمود:ح ر کرد مشورت ا دواج کار در (ص) پیامبر با مردی : رمایرمی( ع) باقر امام  -0

نایناب اسنت    «اعصنم »ولی    با ایما  خراشناس خرایت خیر دهر    شایسته ماننر کالغ  بگیر،

  رمود کالغی که یک پایت سفیر باشر. رسیر کالغ اعصم چیست؟پ

 ماینه  کنه  مسنلمانی  همسنر  ا  بناالتر  غنیمتی اسالم ا  مسلما ، بعر هیچ:  رمایرمی( ص)پیامبر   -5

 و نگهبا  ماا و عرض در غیاب شوهر باشر بچنگ نیاورده.  رما ، مطی  و خاطر انبساط

 بانا  باشنر،  پر و پخت خوشبو، خوش که است  نی شما  نا  بهتری :  رمایر می( ع)صادق امام    -1

 و ناامینری  خنرا  کن   کنار  اسنت، و  خراوننر  کارکننا   ا     چننی   نمایر امساد کنر، باا خرج

 .نرارد پشیمانی

انر با شنوهر لطنف و صنفای بیشنتری     بهتری   نا  شما  نا  قریت  رمایر:می( ع) علی ح رت   -7

 انر و در برابر دیگرا  سرکت.ابر شوهر تسلیمدر بر ترنر،با  ر نر مهربا  دارنر،

 مهرش و  یبا صورتت که است  نی (ا دواج نظر ا ) م  امت  نا  بهتری :  رمایرمی( ص) پیامبر  -8

 .باشر کمتر

 است.  رمایر:    شایسته چو  لباس )عیط پوش(می( ع) علی ح رت   -1
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 کمتنر  اش ننرگی  و ا دواج ههرینن  کنه  است همسر،  نی تری برکت پر : رمایرمی( ص)پیامبر -91

 .(9971مشکینی، )باشر 

 

 )در روايات( تشويق اسالم به ازدواج كردن -2-2-5

ا دواج در اسالم مستحط مؤکر است ولی چنانچه اگر ا دواج نکرد  باعث آلودگی به  ننا و امثناا        

تا  را نیرهای شایسته نا  و مردا  مارد و غالم و ک  رمایر:خراونر متعاا می شود.آ  شود واجط می

و نینر   خراونر بخشنره و داننا اسنت.   نیا شا  گردانر،همسر دهیر اگر  قیر باشنر خرا ا      خود بی

های خراونر ای  است کنه ا  جننس شنما برایتنا  همسنر آ رینر تنا موجنط         یکی ا  نشانه  رمایر:می

 آرامشتا  باشر و بی  شما الفت و مهربانی قرار داد.

 این   مسنلما   بلننر  بخت دهیر، نشا  همسر را ماردا  کنیر و ا دواج : رموده( ص) اکرم پیامبر -9

 بنا  اسنالم  در کنه  ایخاننه  ا  تنر محبوب خرا نرد چیر هیچ. دهر شوهر را شوهریبی    که است

 .نیست شود آباد ا دواج

ا ا تخنار  هن ر سایر امنت ب شما بفرونی قیامت  ردای م  که بگیریر    : رموده( ص)اکرم  پیامبر   -5

 آینر می شره سقط جنی  که است سودمنر مادر و پرر بحاا قیامت  تا آناا  ر نر در رو  کنم،می

 قرم نرونر م  ا  پیت مادرم و پرر تا :گویرمی شو وارد گوینرمی ایسترمی بهشت در بر خشمگی 

 .نگ ارم بهشت در

مبر)ع( هنم صنادر نشنره بنود     او پیوری ا  خرا دست ا دواج درباره اگر:  رمایرمی( ع)رضا  ح رت  -9

هما   وائر )اجتماعی( که خرا در آ  نهاده ا  قبی  نیکی با خویشا  و پیونر با بیگانگا  کا ی بود 

 که خردمنرا  و مصلحت انریشا  را به آ  ترغیط کنر.

و  ا  را وسنی  ار اقش نیک، و را اخالقشا  خرا تا دهیر    را مارد مردا  : رمایرمی (ص)پیامبر   -0

 جوانمردیشا  را  یاد  رمایر.
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 سننت  ا :  رمنود  و  د مغلو  ب  عثما  یسینه بر دست( ع) پیامبر:  رمایرمی( ع) علی ح رت   -5

 و بگیرنر را او راه سر  رشتگا  قیامت رو  گردانر روی م  روش ا  کس هر چو  نک ، اعراض م 

 .برگرداننر م  حوض ا  را صورتت

چنو  انسنا  ا     تنر ا  ا دواج نیسنت.  عملی مباحی در نرد خرا محبوب  رمایر: هیچ)ع( می پیامبر -1

ای وای ای  منرد اطاعنت پروردگنار     آمیرش با حالا خود غس  کنر شیطا  بگریر و  ریاد برآورد:

 خویت کرد و گناهت آمر یره شر.

هنگنام بارینر  بنارا ،     :شنود  گشوده موق  چهار آسما  درهای که است شره نق ( ص) پیامبر ا  -7

در وقت اجرای عقر   مانی که در خانه کعبه را با  کننر، نگرد،هنگامی که  ر نر در صورت پرر می

 نکاو.

 .نیست م  ا  برگردانر روی م  سنت ا  کس هر است م  سنت ا دواج:  رمود( ص)پیامبر -8

ر تنه ا  خنرا دربناره ننیم دیگن     یا  با  را دینت نصف کنر ا دواج که هر:  رموده( ص)اکرم  پیامبر  -1

 بترسر.

 .(9971مشکینی، )نپسنرم  عطر و    جر شما دنیای ا  م :  رموده( ص)اکرم  پیامبر -91

 

 ازدواج در قرآن -2-2-6

 جانط ا  گردیر مقرر ها ومیوه همه و نهرها و هاکوه آ  در گردانیر و را  می  بگسترد که اوست و   -9

-رو  را بررستی کنه در آ  نشنانه   پوشانر بوسیله شط واج دو تایی داشته باشنر و میا دو خراونر

 .(9، )سوره رعر کننرهایی است ا  برای قومی که  کر می

  نرو  پنس  (غینره  و باد بوسیله ا شانی گرد مقصود) باشر شر  آبست  باعث که را باد  رستادیم   -5

 )سوره ا را ا  آ  و نیستیر شما مر آ  را خرانه دارا شم نوشانیریم پس را آب آسما  ا   رستادیم

 .(55، حار
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 آ رینره  جفنت  نینر  را بشر شما و داده قرار جفت رویرمی  می  ا  آنچه که خراونری است منره   -9

 الکتریسنیته )مث   کنیر درد توانیرنمی و رسرنمی شما هایعق   عال که هم را دیگری چیرهای

 .(91، )سوره یس ادهد قرار جفت (منفی و مثبت

 سنوره )گیرینر  پننر  شنایر  (غینره  و ت، نبنادات، حیواننات  جمادا) جفت کردیم خلق چیری هر ا    -0

 .(01ال ریات، 

 .(7ق،  سوره)است  آور بهات هاآ  خرم و سبر منظره که جفت گیاهی هر ا   می  در رویانریم   -5

خراونر انواع گونناگو  نباتنات را  وج آ رینره     که نگریرنمی  می  گستره به بصیرت دیره به آیا   -1

 (7، )سوره شعرا است

 

 های نظری درباره ازدواجديدگاه -2-3

 نظريه مدرنيزاسيون -0-3-2

توسط ویلیام گود مطرو شر. وی برای تبینی  تفناوت سن  ا دواج ا نراد، ا       9نظریه مررنیراسیو      

مفهوم مررنیراسیو  استفاده کرده اسنت. بنرای  اسناس، کناهت ینا ا نرایت سن  ا دواج بنا درجنات          

ت. مررنیراسیو  در سطوو  ردی و اجتمناعی بنا تأثیرگن اری بنر  منا       مررنیراسیو  مقایسه شره اس

هنای  توا  به گسنترش  رصنت  تری   اکتورهای مررنیراسیو  میگیرد. در میا  مهما دواج صورت می

های شغلی، اشتغاا  نا  و شهرنشینی اشاره کرد در جرینا   تحصیلی، تغییرات در نیروی کار و  عالیت

شود.  راینر مررنیراسیو  با تنرجیح خنانواده   محوری به  رد محوری تبری  می مررنیراسیو ، خانواده

ای،  رد محوری در مقاب  خانواده محوری، بهبود موقعیت  ننا ، گسنترش تحصنیالت عمنومی،     هسته

کننر. همچننی    های با انتخاب آ اد، تشکی  خانواده در سنی  باالتر را تشویق میشهرنشینی و ا دواج

که در دنیای منرر   طوریهای ا راد جامعه همراه است؛ بهها و ایرهراسیو  با تغییر نگرش راینر مررنی

انر که دایر  انتخاب همسر هایی به خصوص در  مینه انتخاب همسر دست یا تهامرو ی ا راد به نگرش
                                                 
1.Theory of Modernization 
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ناشنویی  های حاص  ا  مررنیراسیو ، س  شنروع بنه    کنر. بنابرای ، با تغییر در نگرشرا محرودتر می

 (.9910شیخ، کننر )ا راد باالتر ر ته و ا راد در سنی  باالتری همسر انتخاب می

 

 نظريه مبادله -2-3-2

های خنود منطقنی بنوده و درصنرد بنه      آ  است که مردم در انتخاب 9 رض اساسی نظریه مبادله     

ر و نایبا کاربرد ای  نظرینه  حراکثر رسانر  سود خود ا  انتخاب و برقراری رابطه با دیگرا  هستنر. بارت

هنایی هسنتنر کنه    انر: دسنته اوا، آ  در مورد ا دواج، دو دسته تعیی  کننره ا دواج را مشخص کرده

-شونر ا دواج برای  رد رضایت بیشتری را نسبت به مارد مانر  تأمی  کنر و دسته دوم، آ باعث می

هنای ننامطلوب، بنرای  نرد کمتنر      ایگری شونر ا دواج در میا  بسیاری ا جهایی هستنر که باعث می

اجتماعی ا دواج، یک ق یه نظری  -ق یه مرتبط با عوام  اقتصادی 59ها با بررسی نامطلوب باشر. آ 

که: هر قرر تفاوت مثبت بی  رضایت مورد انتظنار ا  ا دواج و رضنایت   عام مطرو کردنر، به ای  صورت

 (.9910)شیخ، ا دواج  ودرس بیشتر خواهر بود  دریا ت شره ا  موقعیت کنونی  رد بیشتر باشر،

 

 نظريه مبادله اجتماعي -2-3-3

ها را کننر که پاداش آ طبق نظریه مبادله اجتماعی، ا راد روابطی را ساخته و پرداخته و حفظ می     

که با  دهر. برخی ا  نظریه پردا ا  اعتقاد دارنرها را به حراق  کاهت میرسانر و هرینهبه حراکثر می

 ا رایت  ما  گ را  نوجوانا  باهمساال  دگر جنس خود، ا مقرار روابط باهمساال  هماننس کاسنته  

گینرد. هننرریکو   کمتنری روی دوسنتی بناهمانس صنورت منی      شود و بری  سا  سرمایه گ اریمی

-(، استرالا کردنر که بود  با شرکای عشقی ممک  است منب   شاری بنر دوسنتی  9119) 5هنرریک

شود، بنه وینژه دختنرا  ممکن      سنگی  می نوجوانا  باشر. وقتی رقابت با دوستا  نردیک، بسیار های

تر ا  پسرا  است. بننابرای ،  های دخترا  صمیمانه تر و انحصار طلبانهاست حسود شونر. چو  دوستی

                                                 
1. Exchange theory 

2. Hendrik 
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محمودینا ،  کننر ) بینی میها یپیتنظریه مبادله اجتماعی پیامر منفی را برای روابط عاشقانه مالقات

9988) 

 

 نظريه ساليوان -2-3-0

هایی که ا  طرینق دوسنتی باهمانسنا  طنی دوره     ( اعتقاد دارد مهارت9159)9برعکس، سالیوا      

متقابن  در  ننرگی آتنی    پاداش ده گیری روابط ای برای شک شونر، به عنوا  پایهکودکی آموخته می

صمیمانه، صمیمیت، اعتماد، همرلی و همنرردی   های نردیک وکننر. جوانا  ا  طریق دوستیعم  می

مطنابق نظرینه سنالیوا  جواننانی کنه ا       . گیرنرو نیر نحوه ح  کشمکت، مصالحه و م اکره را یاد می

-اننر، قادرننر هنم   های اجتماعی را در خود شنک  داده ها و توانتهای نردیک صالحیتطریق دوستی

هنای  یک و صمیمی شونر. این  نظرینه ا  یا تنه   همساال  جنس مخالف نردو هم باهمساال  همانس 

تواننر بی  روابط با همانس و جنس مخنالف بنه ینک ترا مننری     کنر که نمیای حمایت میپژوهشی

انر که داشنت  ینک شنریک رمانتینک باحماینت      دریا ته( 9111)برسنر برای نمونه کانر و لیوجانس  

ننرارد. بنه همنی  نحنو، در مطالعنه دیگنری        ایشره ا  جانط بهتری  دوسنتا  رابطنه  اجتماعی ادراد

مشخص شر که روابط رمانتیک نوجوانا  بر روابط نردیک خانوادگی و همساال  تأثیری ننرارد. نظرینه   

کنر که دارنرگا  روابط عاشقانه نسبت به  اقرا  ای  روابط با بهتنری  دوسنتا    بینی میسالیوا  پیت

برای نمونه، کشمکت و  شار در میا   اقنرا    های منفیبرعکس، تعام . تری دارنرخود تعام  مثبت

روابط عاشقانه باالتر است. طبق نظر سالیوا  و نو سالیوا  مردم نیا های اجتماعی متفاوتی دارننر کنه   

کننر. گرچه نظریه مبادله اجتماعی نیر برای  ها را برآورده میا راد گوناگو  ا  شبکه اجتماعی شا  آ 

گینرد،  نشینی یا با همبودگی صورت منی های معینی نظیر همخاطر پاداشها به رض است که دوستی

-آیر که روی ا رایت پناداش روابط عاشقانه ا  ای  حیث شک  منحصر به  ردی ا  روابط به حساب می

کنننر  اجتماعی استرالا منی کنر. درنتیاه، طر رارا  نظریه مبادله رد تمرکر میهای ای  رابطه و نه 

                                                 
1. Sullivan 
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خاطر همه نیا های خود به شرکای عشقی خود متکی هستنر و در سایر روابط ای  اتکا بنه  د بهکه ا را

کنر که ا راد به خاطر برخنی نیا هنا بنه    بینی میاست در حالی که سالیوا  پیتخاطر نیا های معینی

ریه نظشونر. همبهتری  دوستا  خود و به خاطر برخی نیا های دیگر به شرکای عشقی خود متکی می

کننر که اهمیت روابط مختلنف بنا   های اخیر نظریه مبادله اجتماعی تصریق میسالیوا  و هما  طباق

کنر. هر دو نظریه، تغییر توجه ا  دوستا  به شرکای عشقی راهمراه با تغیینر  س  و بالیرگی تغییر می

شرکای عشقی ا روده  دهر که تا اوای  بررگسالی، برحمایتها نشا  میکننر. مطالعهبینی میس  پپت

-تر به خاطر تعام ای نبودکه دخترا  نوجوا  بررگشود بنابرای ،  رضیهو ا  حمایت والری  کاسته می

که تر ا  آنا  به شرکای عشقی متکی هستنر، درحالیهای مثبت به انرا ه بهتری  دوستا  خود یا بیت

تنر هسنتنر تنا بنه     ی  دوستا  خود متکیخاطر تعام  های مثبت به بهترتر بهس دخترا  نوجوا  کم

 (.9988؛ نق  ا  محمودیا ، 9117، 9شرکای عشقی )الرس  و ویلیامر

 

 واكاوی معنای نماز -2-0

شناسا  به معنای دعنا،  شود، به گفته بسیاری ا  لغتنما  که در عربی، لفظ صاله بر آ  اطالق می     

ی  عبادتِ مخصوص است، اسم آ  را صناله )نمنا (   تبریک و تمایر است و چو  دعا اص  و رینشنه ا

انر: صناله مشنتق ا  کلمنه صناله، بنه معننای آتنت        برخی گفته (.9981،  راغط اصفهانی) انرگ اشته

انر که کسی که نما  بخوانر، خود را بنه  برا روخته است، ا  این  جهت به ای  عبادت خاص صاله گفته

اهن  لغنت    (.9981، راغط اصنفهانی ) سا درا روخته الهی دور میوسیله ای  عبادت و بنرگی ا  آتت ب

ر ت؛ اما بعر ای  معنا به عملی مخصنوص  کار میدر معنای دعا به” صاله“گوینر: قب  ا  اسالم واژه می

پ یرد. گفته شره نمنا  را بنه   تعلّق یا ت که با تکبیره االحرام آغا  و با تسلیم در برابر خراونر پایا  می

نما  در  با   ارسى بنه معنانی   (. 9981،  بیری)ر اننامیره” صاله“اهایی که در آ  وجود دارد علت دع

                                                 
1. Laursen and Williams 
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 ذی  دهخرا، برها  قاط  و  رهنگ) بردار  استبنرگى، اطاعت، ساود، پرستت، خرمتکار  و  رما 

 .( ”نما “ واژ 

 

 پيشينه نماز از نگاه قرآن -2-0-0

شویم یکى ا  مسائلی که همه پیامبرا  ب  معتبر دینی، متوجه میبا نگاهی به آیات و روایات و منا     

بوده است. قرآ  کریم ا   با  پیامبرا  نق  ” پرستت خراونر“کردنر، الهى قوم خود را به آ  دعوت مى

 (.997و  75 ،مائرهکنیر ) پرستت را خرا ؛”اهلل اعبروا“ گفتنر:هایشا  مىکنر که به امتمى

هنا  الهنى وجنود    معناست که اص  عبادت و پرستت خراوننر در همنه شنریعت   ای  سخ  بری       

هنا   نمنا  در امتنت   کننر کنه  کریم تصریح میداشته؛ ولى شک  و کیفیت آ  متفاوت بوده است. قرآ 

خوانرننر؛ اگرچنه ا    پیشی  هم بوده است؛ همه پیامبرا  ا  ح نرت آدم تنا ح نرت خناتم نمنا  منى      

 رماینر:  دست نیست. خراوننر متعناا خطناب بنه ح نرت موسنى منى        چگونگى آ  اطالع دقیقى در

 (.90 ،)طنه ” دار پنا  بنر  من   یناد  بنرا   را نما  و بپرست مرا نیست؛ م  جر معبود  هستم، ”اهلل“ م “

و مرا وجود  پر برکت قرار داده، در هر کاا “ رمایر: مىی همچنی  قرآ  کریم به نق  ا  ح رت عیس

ا  این  آینات بنه     (.99، می)منر  ”امما  و  کات توصیه کرده مادامى کنه  ننره  باشم و ]خراونر[ مرا به ن

گونه ن وجود داشته، هما  یابیم که نما  در مکتط دو پیامبر بررگ الهى ن موسى و عیسىروشنی درمی

گفتننر: ا  شنعیطآ آینا    “ ،که درباره ح رت شعیط آمره استکه در مکتط دیگر پیامبرا  بوده؛ چنا 

همچننی  ا    (.87، )هنود  ”پرستیرنر، ترد کننیم دهر که آنچه را پررانما  مىو دستور مىنما ت به ت

کنرد و همنواره   او همواره خانواده خود را به نما  و  کات دعوت مى“ رمایر:  با  ح رت اسماعی ، مى

رچنه  بنابرای  هیچ شریعت و دینى، ا  نمنا  جنرا نبنوده، گ    (.55 ،می)مر ”مورد رضایت پروردگارش بود

صورت ظاهر  آ  تفاوت داشته است. برای نمونه،  رتشتیا  پنج نما  دارنر که هنگنام طلنوع آ تناب،    

یهودیا  نیر در ساعت سوم و (. احکام القرآ )ر دارنظهر، عصر، اوا شط و هنگام خواب، آ  را به پا مى

مسنیحیا ، رو    (.القنرآ   )احکام ششم و نهم رو ، و اوتا و آخر شط و هنگام تناوا غ ا، دعاهایى دارنر
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دهننر. البتنه بنا توجنه بنه      جمعى تشکی  منى یکشنبه و برخى رو  شنبه در کلیسا جلسه دعا  دسته

آنچه امنرو ه، یهودینا  و مسنیحیا  بنه عننوا        تحریف کتاب و آیی  ح رت موسی و ح رت عیسی

انر، بسیار متفناوت  ى آوردهآورنر، با مناسکى که ای  پیامبرا  الهنیایت در کلیسا و کنیسه به جا  مى

در واقن  نمنا   علنى یهودینا  و مسنیحیا  بنه دعنا        (. 910و  919صنفحه ، 90تفسیر نمونه، ج) است

 .شودا  ا  اعمالی که به آ  نما  گفته میتر است تا به ماموعهنردیک

 

 نماز در اسالم -2-0-2

بعثنت، رو     هما  رو ها  نخسنت نخستی  دستور  که بر پیغمبر اسالم نا ا شر، نما  بود. در      

آبى ظاهر گردیر.  هجبرئی  در باال  شهر مکه بر پیامبر نا ا شر و با پا  خود به کنار کوه  د و چشم

جبرئی  برا  تعلیم آ  ح رت، با آ  آب وضو گر ت و رسوا خرا نیر ا  او پیرو  کرد. آنگاه جبرئین   

خوانر. پیغمبر بررگوار پس ا  ای  جریا  به خانه آمر  نما  را به آ  ح رت تعلیم داد و رسوا خرا نما 

یاد داد و آ  دو نینر نمنا  خوانرننر. ا  آ  پنس گناهى      )ع(  و آنچه را یاد گر ته بود، به خریاه و على

گرارد و نیر به دنباا او بود و با او نما  مى ر ت و علىها  مکه مىرسوا خرا برا  خوانر  نما  به دره

آمر و با هما  دو نفر  کنه بنه او   ق  برخى ا  مورخا ، به مسار الحرام یا منی مىگاهى هم مطابق ن

م  مرد   :گویرخوانر. شخصى به نام عفیف کنر  مینما  مى ایما  آورده بودنر، یعنى على و خریاه

به مکه آمرم و نرد عباس ب  عبرالمطلط که سابقه دوستى با او داشتم ر تم تاجر  بودم که برا  حج 

تا ا  و  مقرار  ماا التااره خریرار  کنم. رو   همچنا  که نرد عباس در منی بودم ن در حنریثى   

است به جا  مِنى، مسارالحرام را ذکر کرده ن ناگاه مرد  را دیرم که ا  خیمه یا منرا خویت خارج  

ا  شر و نگاهى به خورشیر کرد. چو  دیر ظهر شره، وضویى کام  گر نت و بنه سنو  کعبنه بنه نمن      

ایستاد. پس ا  او پسر  را که نردیک به حر بلوغ بود مشاهره کردم که او نیر وضنو گر نت و در کننار    

سر آ  دو نفر ایستاد و به دنباا آ  دیرم و  ایستاد. پس ا  آ  دو،  نى را دیرم که بیرو  آمر و پشت 

 تنر. آ  منرد بنه سناره    آ  مرد به رکوع ر ت و آ  پسرد و آ     نیر ا  او پیرو  کرده، به رکوع ر
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ا تاد، آ  دو نیر به دنباا او ساره کردنر. م  که آ  منظره را دیرم به عباس ن میربا  خود ن گفنتم:    

وا آ ای  دیگر چه دینى است؟ پاسخ داد: ای  دی  و آیی  محمر ب  عبنر اهلل، بنرادر اده من  اسنت و     

طالنط اسنت و آ    ابنی ب برادر اده دیگرم علىعقیره دارد که خرا او را به پیامبر   رستاده و آ  دیگر 

گفت: ا  کناش  عفیف کنر  پس ا  آنکه مسلما  شره بود مى .باشر   نیر خریاه همسر محمر مى

 (.9989، رسولى محالتى) ها بودمم  چهارمی  آ 

 

 جايگاه نماز در دين -2-0-3

جایگاه نما  در دین  مبنی    ر، توجه به کنامر دیگری که اهمیت نما  را در نگاه نما گرار بیشتر می     

دهر که انر. توجه و تربر در ای  صفات نشا  میاسالم و اوصا ی است که معصوما  برای آ  ذکر کرده

گویا نما  ا  سایر عبادات و   ائ  باالتر بوده و سهم بیشتری در تقرب به سوی خراوننر را دارا اسنت.   

 : چنر نمونه ا    ائ  نما  عبارت است ا

 

 رأس اسالم -0

جب  را برای تبلیغ اسالم بنه سنر می  یمن   رسنتادنر، بنه او       مانی که معاذب )ص(  پیامبر اکرم     

 ا  پس کهچرا ک ؛ نما  به معطوف را خود توجه بیشتری  و …کتاب خرا را به ایشا  بیامو “ رمودنر: 

محمنرباقر  دارد ) را جایگناه  تنری  مهنم  و اسنت  دین  ( سنر ) رأس منرلنه  بنه  نمنا   دی ، اص  پ یرش

 (.951صفحه ،70ج االنوار، بحار مالسی،

رأس به معنای اساس و شاکله یک شی  و بنا است. طبق این  حنریث بنینا  نظنام عبنادی       هکلم     

اسالم بر نما  استوار است. خصوصیت مهم رأس آ  است که بقیه اجرای بنا در پرتو استحکام آ  اتقا  

تنهنا مت نرر شنره، بلکنه هسنتی      تری  سستی و خل  در آ ، دیگر اجرا  نهکوچک یابنر و با ایاادمی

 .خویت را ا  دست خواهنر داد
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 وجه دين  -2

ای دارد و چهره دی  شما نما  است. پس مبادا شخصنی  هرچیری چهره“ رمودنر: )ع(  پیامبر اکرم     

 ع نمننا  بننا تکبیننر اسننتچهننره دینننت را  شننت و نا یبننا گردانننر و هننر چیننری شننروعی دارد و شننرو

 (.571صفحه ،9ج کا ی، اصوا کلینی،)

ها  قط چهره است که بیت بر  انسا  دارای اع ا  و جوارو بیرونی مختلفی است؛ اما در میا  آ       

شود. در میا  عبادت های مختلف اسالم هم نما  به مثابه چهنره  ا  همه متصف به  یبایی و  شتی می

  چهره  یبا و خوشاینر باشر، تصنویر خنوبی ا  انسنا  در ملکنوت ترسنیم      ایمانی شخص است. اگر ای

 .خواهر شر و در غیر ای  صورت، پرونره شخص  یبا و دلچسط نخواهر بود

 

 ترين اعمالمحبوب  -3

وج  نما  را بیت ا  سنایر اعمناا   خراونر عر“شنیرم که  رمود:  گویر: ا  امام صادق یر شحام می     

پیامبرا  است. چه منظره  یبایی است که شخصی غس  کرده  هآخری  سفارش هم دوست دارد و نما 

یا وضوی مطلوبی گر ته، در مکانی خلوت و به دور ا  چشم دیگرا ، به رکوع و ساره مشنغوا شنود.   

کنر، صنرای شنیطا  بنه نالنه بلننر      نهر و ساره خود را طوالنی میای سر بر خاد می مانی که بنره

وای، ای  بنره اطاعت خرای را نمود و م  نا رمانی کردم و او ساره کرد و م  امتناع شود که: ای می

 (.571صفحه ،9ج کا ی، اصوا کلینی،) نمودم

 

 نور چشم پيامبر  -0

مننر  خراونر نور چشم مرا در نما  قرار داده است و چنا  مرا عالقنه “آ  ح رت به ابوذر  رمودنر:      

منر به آب گردانیره است. البتنه محبنت   منر به غ ا و تشنه را عالقهالقهبه نما  ساخته که گرسنه را ع

 بحنار  محمنرباقر مالسنی،  ) ”گرسنه و تشنه به غ ا و آب موقت است، ولیک  م  ا  نما  سیری ننرارم 

کننر و سنپس در   پیامبر خرا در ای  حریث نما  را نورچشمی خود معر نی منی  (. 75ص ،70ج االنوار،
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ناپ یری خود ا  نما  را بیا   رمودنر. طبق  رمایت ح رت در برابر تشنگی عنا سیریقالط مثالی پر م

 .نما  است هو گرسنگی جسمانی، تشنگی و گرسنگی معنوی هم وجود دارد که راه سیراب شرنت، اقام

 

 عامل نزديک شدن به خدا  -5

 (.991 قصار کلمات الغه،الب نهج) نما  عام  نردیکی پارسایا  به خراونر است“ رمود: )ع(  امام علی

نما  عام  نردیکی به سوی خراونر است. هر نما ی و با هر کیفیتی ای  خصوصیت را نرارد و تقوا      

تری  اثر نما  دور شر  کنر. به دیگر سخ ، ا  آناا که مهمو پرهیرکاری است که نما گرار را مقرب می

بود  نما گرار است؛ چراکه اثر نما  او حاص  شره و ا   حشا  و منکر است، نما  واقعی مال م با متقی 

 .(510صفحه ،9ج کا ی؛ اصوا کلینی،) رغبت شره استبه گناه و معصیت بی

 

 خداوند بهترين حُکم  -6

عرض کردم: مگنر نمنا  چیسنت کنه منرا بنه آ  توصنیه]ویژه[ نمودینر؟          گویر به پیامبرابوذر می     

 کس ]مخیر است[ کنه بهنره خنود را اننرد ینا بسنیار کننر       بهتری  موضوع است. حاا، هر“ رمودنر: 

 .(75صفحه ،70ج االنوار، بحار محمرباقر مالسی،)

دهر که منردم را غا ن  و   طلبر. مهربانی خراونرگار عالم اجا ه نمینعمت ویژه توصیه ویژه هم می     

د نما  و نمنا گرارا  را  ای یاخبر ا  بهتری  حکم شرعی خویت بگ ارد. به همی  علت به انرد بهانهبی

آورد که مخلوقاتت بیشتر و بیشتر به او نردیک شونر. حاا برخی غنیمت دانسته و مقرب به صحنه می

کننر و ا  نما  که خوا  و سفره رحمت الهی اسنت،  شونر و برخی کفرا  نعمت میح رت دوست می

 .ماننربهره میبی

 

 بهترينِ اعمال  -7

تری  طاعتی که انسا  را بنه خنرا نردینک    ارج پرسیرم: با)ع(: ا  امام صادقگویروهط میب معاویه     

بعنر ا  شنناخت   “تر ا  آ  نباشر، چیسنت؟ ح نرت  رمنود:    کنر و هیچ طاعتی به درگاه خرا محبوب
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صنالح خنرا    های کنه بننر  شناسنم. نشننیره  تنر ا  نمنا  نمنی   ار ش تر و باارج خراونر، هیچ طاعتی را با

 ،9ج الکنا ى،  من   الفنروع  کلیننی، د )و خراونر مرا به ادای نما  سفارش کر” فته است:مریم گب عیسی

 (.99: مریم ؛510صفحه

رسر میا  شناخت و نما  به عنوا  یک عم ، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ برقنرار اسنت.   به نظر می     

شناخت خنرا و  نما ی صحیح و مقبوا است که پشت گرم یک معر ت صحیح و مستقیم باشر. بعر ا  

رود و خاشعانه در برابر وجود مطلق سر به مؤم  سراغ نما  می همعر ت به توحیر ربوبی اوست که بنر

 .دهرسایر و  مرمه نیا  سر میخاد می

 

 شودنخستين چيزی است كه از آن سؤال مي   -8

ایسته پ یرش بود، به شود. اگر شدر رو  قیامت، ابترا به نما  بنره توجه می“ رمودنر: )ص(  پیامبر     

د شنو شود و اگر شایسته پ یرش نبود، به هیچ یک ا  اعمنالت توجنه نمنی   بقیه اعماا او هم توجه می

 (.557ص ،71ج االنوار، بحار محمرباقر مالسی، )

 ایره گویر: اگر ای  داروی خاص را نخوری، مصرف بقیه داروها بیماننر اینکه پرشکی به بیمار می     

کننم؛  نمنی ات را تصنحیح  نرهی، ورقهگویر: اگر به  ال  سؤاا جواب آمو ی میلم به دانتاست. یا مع

شنود:  چراکه پاسخگویی به بقیه سؤاالت، وابسته به پاسخگویی یه ای  سؤاا است. یا به کسی گفته می

ا کارخاننه  تنر، نمنا  محصنو   ای. به عبارت دقیقاگر مقرمه کتاب را نخوانی، گویا اصال  کتاب را نخوانره

 .ها حکایت داردها و ساحتدستگاه ه نرگی و بنرگی انسا  است که کیفیت مطلوب آ  ا  سالمت هم

برهنا  قناط  و   ) بنردار  اسنت  نما  در  با   ارسى بنه معننای بننرگى، اطاعنت، پرسنتت و  رمنا        

کننر کنه بنه    منى قرآ  کریم پیشینه نما  را ا   با  پینامبرا  نقن     (.”نما " واژ  ذی  دهخرا،  رهنگ

کنریم تصنریح   قنرآ   (. 997و  75 ،مائنره  کنیر ) پرستت را خرا ؛”اهلل اعبروا“ گفتنر:هایشا  مىامت

 هخوانرننر. قنرآ  دربنار   ها  پیشی  هم بوده است و همه پینامبرا  نمنا  منى   نما  در امتت کنر کهمی

کرد و همنواره منورد   ات دعوت مىاو همواره خانواده خود را به نما  و  ک“ رمایر: ح رت اسماعی  مى
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نخستی  دستور  که بر پیغمبر اکرم نا ا شر، نما  بود. پنس ا    (.55مریم، ) ”رضایت پروردگارش بود

مبر تعلیم داد، ایشا  به خانه آمر و آنچه را یاد گر ته بود، به خریاه اآنکه جبرئی  وضو و نما  را به پی

ها  رنر. ا  آ  پس گاهى رسوا خرا برا  خوانر  نما  به درهیاد داد و آ  دو نیر نما  خوان)ع( و على

گنرارد و گناهى هنم مطنابق نقن  برخنى ا        نیر به دنباا او بود و با او نما  مى)ع( ر ت و علىمکه مى

 .خوانرنما  مى)س(  آمر و على و خریاهمورخا ، به مسار الحرام یا منی مى

 

 چند نمونه از فضائل نماز     

رأس به معنای اساس و شاکله یک شی  و بناست. بنیا  نظام ه است. کلم” رأس اسالم“نما  الف(      

عبادی اسالم بر نما  استوار است. خصوصیت مهم رأس آ  است که بقیه اجرای بنا در پرتنو اسنتحکام   

 .یابنرآ  اتقا  می

دی  شنما نمنا    ه رد و چهرای داهر چیری چهره“است. پیامبر اکرم  رمودنر: ” وجه دی “ب( نما       

 .”است

شننیرم کنه  رمنود:    )ع( صنادق  امام ا : گویرمی شحام  یر. است ”اللّه إلی األعماا احطت“ ج( نما      

 .”پیامبرا  است هوج  نما  را بیت ا  سایر اعماا دوست دارد و نما  آخری  سفارش همخراونر عر“

خراونر نور چشم مرا در نما  قرار “به ابوذر  رمودنر: است. آ  ح رت ” نور چشمی پیامبر“د( نما       

مننر بنه   منر به غ ا و تشنه را عالقهمنر به نما  ساخته که گرسنه را عالقهداده است و چنا  مرا عالقه

 .”آب گردانیره است

اکنه  است. نما  واقعی مال م با متقی بود  نما گرار اسنت؛ چر ” عام  نردیک شر  به خرا"ه( نما       

 (.510صفحه ،9ج کا ی، اصوا )کلینی، رغبت شره استاثر نما  او حاص  شره و به گناه و معصیت بی

عنرض کنردم: مگنر نمنا       گویر به پینامبر خراونر است. ابوذر می”بهتری  حکم وض  شره“و( نما       

کنس ]مخینر   بهتری  موضوع است. حناا، هنر  "چیست که مرا به آ  توصیه ]ویژه[ نمودیر؟  رمودنر: 

 (.75صفحه ،70ج االنوار، بحار مالسی، )محمرباقر  ”است[ که بهره خود را انرد یا بسیار کنر
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بعر ا  شناخت خراونر، هیچ طناعتی  “است. ح رت  رمود: ” بهتری ِ اعماا بعر ا  معر ت”و( نما      

عیسی ب  مریم گفتنه اسنت:   ای که بنر  صالح خرا شناسم. نشنیرهتر ا  نما  نمیار ش تر و باارج را با

 (.99: مریم ؛510صفحه ،9ج الکا ى، م  الفروع کلینی،) ”و خراونر مرا به ادای نما  سفارش کرد“

در رو  قیامت، ابترا به نمنا   " رمودنر:  شود. پیامبرط( نما ، اولی  چیری است که ا  آ  سؤاا می     

شود و اگر شایسته پ یرش عماا او هم توجه میشود. اگر شایسته پ یرش بود، به بقیه ابنره توجه می

 (.557صفحه ،71ج االنوار، بحار همو،) ”شودنبود، به هیچ یک ا  اعمالت توجه نمی

 

 تعريف مذهب -2-0-0

گر تنه اسنت.    قنرار  شناسنا  روا  توجنه  مورد کمتر که است ایپیچیره ر تارهای ا  م هبی ر تار     

 مانالت  در شنره  مقناالت چنا    ا  درصنر  ینک  ا  کمتر که تنردریا  (9188) همکارانت و 9الوسو 

 . است م هبی هایپژوهت پیرامو  روانشناسی و روانپرشکی

آدمنی   روو پنرورش سنالمت   بنرای  مقراری هما  م هط گویر( می9705-9899) 5راش بنیامی      

 .تنفس برای هوا که دارد اهمیت

 این   متغیرهنا در  سایر ا  بیت کلیسا در ح ور جمله  ا م هبی اعماا که انرداده نشا  هابررسی     

 را ا دواج ا  ووی رضایت کل  تحقیق و گر ته قرار بررسی مورد  (Clen and weaer) البته و متغیر

 عامن   تنری  مهنم  نراداشته مشترد طوالنی  نرگی که ا رادی همچنی  (.9178) کنر می بینیپیت

 و    بود  م هبی بی  معناداری مثبت رابطه تحقیقات انرمردهش بر م هط را ا دواج ا  منریرضایت

 .دهرمی نشا  را شا منریرضایت9159-9189ساا  ا  شره اناام شوهر

 و 9157 کینگ، بورچیناا، ؛ هانت، 9187وویور، میگ  ، 9185جورج بولم ، شام، ؛ 9189کاپلو،     

 باورهای بی  ارتباط درباره تحقیق ساا در و انرداده نشا  همکارانت و هرسم  که چنا  9159 الد،

                                                 
1. Lavson 

2. Rash 
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 مقیناس  آ  در کنه  شنر  انانام  سناا  15 بناالی  در نا  جراحی ا  بعر بهبودی و ا سردگی و م هبی

 :بودا  عبارت بود  م هبی

 م هبی مراسم در ح ور -9

 خویت م هبی باورهای چگونگی مورد در نیآ مود شخصی گرارش -5

 داننرآرامت می و راحتی منشأ را خراونر انرا هچه ات که مورد ای  در آ مودنی شخصی گرارش -9

 دیرتنر  و یابنربهبودی می  ودتر بیشتر، م هبی باور دارای بیمارا  که داد نشا  پژوهت نتایج

 (.9980نبات،  )غباری (9111استری  الرسو ، لیوتر، شونر )هرسم ،می ا سرده

 رواننی  هایبستب  کریم قرآ  خرا، یاد و ذکر ا  است عبارت اسالم در درمانی روا  پیشر ت اوج     

 خصیصه دو دارای انسا  که روا  است آ  بیانگر روشنی و وضوو یا و گشاینرمی او  راسوی را انسانی

 .است اساسی و ویژه

 گناه و  رومایه تمایالت کشت  و شوق  -9

 تقوی نیروی با الهی طریق در مااهرت  -5

 .کنرمی توصیف چنی  را کنرمی مؤم  ایااد در ا که ایم آرامت و امنیت کریم قرآ      

 یحرنو  هم ال و علیهم  الخوف استقاموا سم بنااهلل قالوا ال ی  ا      

 و است هاآ  برای ترس نه دادنر، خرج به استقامت پس است اهلل ما پروردگار گفتنر که ))کسانی     

 ((.99 آیه احقاف شونر سورهمی انروهگی  نه

 جسمانی متبلنور  نیا های در که است روانی خصوصیات سلسله یک دارای شخصیت نظر ا   انسا     

 اسنت  صفات ملکنوتی  دارای همچنی  او شونر. ارضا  بایر نوع بقای و ذات بخاطر نیا ها و ای  هستنر

 بناری  تنرینه  و و تقنریس  عبادت او به و ایما  متعاا خراونر شناخت به نسبت روحی اشتیاق در که

 گاهی که آیرمی پیت انسانت عارض شخصیتی خصوصیات نوع دو میا  ای  گاه .هستنر متبلور تعالی

 خنود  و کنننر منی  جن ب  خنود  بطرف او را روحی، اشتیاقات و روانی و جسمانی هایخواسته و نیا ها
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 مینا   ننراع  حالنت  به قرآ  کنر، می را احساس شخصیتی جنبه دو بینای  درونی نراع نیر ای  انسا 

  ا  الهوی ع  نهی و ابر مقام خاف اما ))و  : رمایراشاره می چنی  انسا  روانی و جسمانی هایبهجن

 دو خ برگرینر  را دنینا   ننرگی  و شنر  طناغی  و سرکت خرا حام ا  کس هر االولی(( پس هی الانه

 جسنت  درونی نفس هوای ا  و بترسر ربوبیت قرب پیشگاه در خصوصیات ا  کسی هر اوست و جایگاه

 (.97-09اوست )نا عات  منرلگاه بهشت ماناه

 و هوای نفنس  ا  پیروی  شت، کارهای اناام استعراد  طرتا  هم انسا  وجودی ساختما  بنابرای      

 اوج بنه  ارتقا  هم آمادگی و دارد را دنیوی تمایالت و ملموس هایل ت در شر  غرق نفسانی، شهوات

 .معنوی خوشبختی روانی و آرامت به رسیر  نییع انسا ، عالی اخالقیات و تقوی و   یلت

 

 پرورش مذهب مفهوم -5-0-2

 منظنور ایاناد  به  رد عقیره و  کر در که است هاییدگرگونی ماموعه حقیقت در م هط پرورش     

 سنایه  در دیگنر  عبارت به .شودمی اناام باشر م هط ضوابط بر متکی که ر تار و عم  ا  خاص نوعی

 و  نردی  روابنط  ر تار، و آداب وعادات، اخالق گرددمی  رد ایااد عقیره و  کر رد که دگرگونی هایی

-جنبه و  رد  نرگی بر مسلط عام  عنوا  م هط به و گیرنرمی شرعی و م هبی صورت ...و اجتماعی

 است دیگر ضوابط گونه هر ا  تریضرور انسانی برای روابط م هبی کنر. ضوابطمی خودنمایی آ  های

 تنوا  منی   حمت به داده، قرار الشعاع تحت را بشر  نرگی تمام جوانط صنعت که امرو  جها  رد  یرا

 .است جامعه به وظایفی نسبت دارای  رد که گفت

 هنای که بیمناری  ما عصر نرارد. در م هط به نیا ی جامعه که کردنمی گما   رویر  یگمونر مگر     

 بهتری  م هبی و ضوابط گیرنرمی آدمیا  خی  ا  متعردی یهاقربانی ها،نگرانی و هااضطراب و روانی

 روانکناوی  یساله 91 تاارب ا  آدلرکه عقیره هاست. بهنگرانی ا  بشر دهنرهناات شفابخت و داروی

)ا رو ،  نشرنر درما   قط نیا تنر با  را خود حس م هبی که روانی بیمارا  گفت: کلیهمی سخ  خود

 9975.) 
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 ی دين و ضرورت وجوه دينكاركردها -6-0-2

نهاد دی  سه نوع رابطه با ک  جامعه دارد. ایرئولوژیک، انتقاا  رهنگی و مناورا  الطبیعنی. ادینا          

اننر بنا سناما  داد  بنه ینک نظنام       انر و تالش کنرده همیشه متفک  امور اعتقادی جامعه خویت بوده

اننر و  بته ای  نظنام هنا اشنکاا متننوعی داشنته     اعتقادی، نیا  مردم را به ای  گونه امور پاسخ دهنر. ال

تکثرگرایی،  ها در سطوو مختلفی ا  تساه ، یکه تا ی، جرمیت، انحصار،باورهای عرضه شره توسط آ 

 انر.گر تهها قرار میعاطفه و احساس، بیا  هنری و ماننر آ 

م کار انتقاا  رهنگی گ شته نهاد دی  هم متفک  آمو ش م هبی و غیرم هبی جامعه بود و ه در     

ها داد، روحانیو  پیت ا  همه چیر و همه کار، معلم مردم بودنر و در مسائ  مختلف به آ را اناام می

شر. کارکرد سوم نهاد عرضه تصویری ا  یک جها  ماورانی و  راهم کرد  تاربیاتی ناشی ا  رجوع می

توا  جوهره دینراری  رد خواننر. کنارکرد   وجود ارتباط با آ  جها  است. ارتباط ای  امر مقرس را می

هایی است که این   نهادهای دینی ساما  داد  به ای  تاربیات و به وجود آورد  احکام و دستورالعم 

(. عالمه طباطبائی کارکرد اجتماعی دی  را در حفظ نظم و 9985)محمری،  تاربیات را تراوم بخشیر

 دانر. بنیادهای جامعه می

 هنوی و  مه ))دی (( حا ظ و ضام  اخالق  اضله در جامعه و علنت اصنلی جلنوگیری ا    ا  نظر عال     

هوس انسانی است و در چنی  جایگاهی برای دی  است که نظم و انتظام جامعه باقی مانره و شنیرا ه  

( م هط را به عننوا   لسنفه وحنرت بخنت     9151(. آلبورت )9981 )طالبا ، گسلرجامعه ا  هم نمی

کنر و آ  را یکی ا  عوام  بالقوه مهم برای سنالمت روا  دانسنته، او معتقنر اسنت     ی نرگی توصیف م

نظام ار شی م هبی بهتری   مینه را برای شخصیت سالم آماده می کنر. اما به این  نکتنه نینر توجنه     

 .داردکه اینطور نیست که تمام کسانی که ادعای م هبی بود  دارنر، دارای شخصیتی سالم هستنر
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 شناسي جامعهترين آسيببزرگ -2-0-7

دین  جنرا ا    »شناسی جامعه امرو  ما ای  مهم باشر که در برخنی منوارد   تری  آسیطشایر بررگ     

که معنا که به لحاظ اعتقادی به بسیاری ا  موارد قائ  هستیم در حالیشود. بری نمایا  می« دینراری

که عمن  بنه دسنتورات دیننی جرئنی ا  اصنوا و        جای ایکنیم. یعنی بهها را رعایت نمیدر عم  آ 

شنود کنه بسنیاری ا     های اخالقی ما قرار گیرد، عرم رعایت سفارشات و احکام دینی سنبط منی  ار ش

هنا و  که حرمنت بسنیاری ا  ار ش  کارها در جامعه تظاهر به دینراری جلوه کنر. ای  رویه در عی  ای 

 ننر، بنینا    غلط را برای نس  جوا  امرو ی رقم منی  کنر، نوعی الگودهیهناارهای دینی را لوث می

دهر. براسناس آنچنه   اخالقی سوق میسمت بی حاا جامعه را بهدینی جامعه را سست کرده و در عی 

ها و نهادهای آمو شی و پرورشی و مبلغا  دینی تکلیفی است مبنی گفته شر بر دوش تک تک خانواده

های دیننی  سا ی، آشنایی جوانا  با اصوا و ار شجهت  رهنگ که به رسالت خود در جامعه دربر ای 

 .و ر   شبهات و مشکالت بکوشنر

 

 باورهای مذهبيهای نظريه پردازان مکاتب غير اسالمي درباره ديدگاه -5-2

 ديدگاه فرويد -0-5-2

 طمؤسنس مکتن    روینر   یگمونر قرآ ، نروا ا  قر  چهارده گ شت ا  پس که است ت کر به ال م     

 تقسنیم  بخت متمایر 9 به را نفس آ  اساس بر و داد ارائه اینظریه شخصیت، خصوص در روانکاوی،

 نفس که است معتقر  رویر .دارد قرآ  در مطملنه و لوامه و اماره نفس مفهوم به هاییشباهت که کرد

 ا  ضنعیف  غراینر  حناوی   رویر ))نهاد(( نظراست. به برتر(( م  م  و او ))نهاد و بخت 9 دارای انسا 

 رعایت برو  غرایر ارضای دائما  هر ت و کنر؛ل ت پیروی می اص  ا  مرحله درای  نفس و است جسم

 ))م  است. قرآ  اماره( در )نفس شبیه حرودی تا به ای  معنی است. ))نهاد(( واقعیت و اخالق منطق،

 هنای ار ش نینر  و تادا اسن  و والنری   طرینق  ا   نرد  هنای ا آمو ش که است نفس ا  بخت برتر(( آ 
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 و محاسنبه  به و شودمی مبرا درونی نفسانی نیروی یک به کم و کم شودمی تشکی  محیط  رهنگی

 نام معموال  به را نفس ای  .کنرمی تهریر مکا ات به را او گاهی نیر و پردا د رد می ا  انتقاد و مراقبت

 است.)) لوامه نفس)) مفهوم شبیه حرودی برتر(( تا ))م . شناسنروجرا  می

دسنت   در را ا  ))نهناد((  ناشنی  غریری تمایالت  مام که است نفس ا  بخت آ  ))م (( باالخره و     

 را اناام آنچه و دهرمی ارضا  اجا ه خواهرمی خود که آنچه به نتیاه در است. مسلط هاآ  بر و دارد

 کننر می دانر سرکوبمی ضروری را هاآ  نابودی که تمایالتی نیر و انرا دمی تعویق به نمیخواهر، که

 و اخالقینات  و هنا وار ش قنوانی   تمنام  بنا  را خود ا  بیرونی جها  به توجه با واقعیت اص  کار درای 

 واقعیت بی  ))نهاد و ))م (( ایااد هماهنگی کار  رویر عقیره به کنر.می مراعات آ  دینی دستورهای

 دلین   بنرو   مانا ات  بنه  تهریر و درانتقاد ا راط مان  و نرکمی جلوگیری برتر(( بی  م  و جها  یا

 امکنا   شنود  مو ق برتر(( هماهنگی بی  ))نهاد(( و ))م  وظایف ایااد شود. اگر))م (( درمی منطقی

شنام     روینر  عقیره به واقعیت(( ))اص  شر پیرا خواهر تحقق انسا  روانی سالمت و هناار و تعادا

 .است قرآ  در نفس مطملنه هما  ((برتر ))م  که است اخالق ای 

 

 لينک هنری ديدگاه -2-5-2

 یکنارگرا  دربناره   بنرروی  رواننی هایآ مایت دراجرای خودرا طوالنیتاربه گویر: درنتیاهمی او     

 و ر نت  معابنر  که به کسانی و متّری  ا راد که امبرده پی موضوع به ای  شغلی ارشادهای و هاانتخاب

 عبنادت  بنه  وقت هیچ هستنر که کسانی یا و دینا  بی ا  بهتر و ترقوی شخصیت ایدار کننرمی آمر

 .پردا نرنمی خراونر

 او. گنردد منی  بنا   هاآ  معنوی  قر اساساٌ به انر،شره آ  دچار حاضر قر  در اروپائیا  که بحرانی     

 دین   با گشنت بنه   برد،می رنج آ  ا  غرب که اخالق  روپاشیرگی درما  ای  راه تنها که است معتقر

 را او قنررت  و به نفس اعتماد که چرا دارد انسا  نقت در بسرایی تأثیر گویر: اصوال  ایما می او است.

 مسنتمر  او نفس در را و آرامت امنیت احساس و دهرمی ا رایت  نرگی هایسختی تحم  و صبر بر
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 و احسناس  در غنرق  ترتینط  این   هانسا  بن  و آوردمی وجود به خاطر آسودگی درونت در و سا دمی

 (.9975)واعظی،  شودمی خوشبختی

 

 يونگ ديدگاه -3-5-2

 و امنور  اشنیا   به توجه نمایر. اگرمی تقسیم گرادرو  و گرابرو  دسته دو به را انسانی ا راد یونگ     

 طور به نباشر ار یابی ذهنی نتیاه انسا  اساسی اعماا سایر و آرا  و ا عاا که باشر شریر چنا  خارج

 و گنوییم منی  گراینی بنرو   حنالی را  و وض  چنی  باشر خارجی عوام  و امور مناسبات ا  ناشی کلی

 غالبنا   گرا،درو  شخص برعکس،. شودمی نامیره گرابرو  شخص گردد، عادی روش ر تار طر  اگرای 

 خارجی احواا و وضاعا و شرایط  رد برو  شک دارد. قرار هاآ  نفوذ تحت و است ذهنی عوام  متوجه

هستنر. درو  حاکم او ر تار و احواا بر داشته، و مریت برتری او ذهنی عناصر و عوام  ولی بینرمی را

 میا  ا راد است. اکثریت نابهناار شخصیت دو معرف بوده قطط مخالف دو کام  گرایی برو و گرایی

 8 و کنرد  تقسنیم  تنر کوچک هایگروه به نیر را گروه دو بعرها ای  جای دارنر. یونگ، نهایی قطط دو

 .ساخت را مطرو جریر گروه

 احساسی  گراییدرو  - احساسی گراییبرو  -9

 ایگرایی انریشهدرو  - ایگرایی انریشه برو -5

 عاطفی گراییدرو  - عاطفی گراییبرو  -9

 و امورخنارجی  به بیشتر و است  کری سالمت دارای و آا ای، ایرهگرایی انریشهبرو  میا ، ا ای      

 حس، مشهودات نیست که ا  ای  مان  امر دارد. ولی ای  توجه هستنر، درد و احساس قاب  که واقعی

شود. به  اختراع و اکتشاف به و قادر برسانر کلی اصوا به جرئی امور ا  را خود و بپردا د انتراع به خود

 صنفات  به تفکر و کرد  انریشه یمهیونگ، ضم مکتط در روانی سالمت معیار گفت، توا می کلی طور

 (.9971 است )حسینی، گراییبرو 
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 0ديدگاه آلپورت -0-5-2 

ا  نظر آلپورت م هط طیفی است که ا  یکسو برای ا راد معنایی ابراری دارد و ا  سوی دیگر نوعی      

بحنث بنر روی   معنا و معنایابی است که خود انگیره اصلی  نرگی است و ار ش درونی دارد. آلپورت با 

دارد که م هط درونی به خودی خود برای  رد جنبه انگیرشی دارد و م هط درونی و بیرونی اظهار می

نظر او م هط بیروننی کمتنر ا  من هط دروننی جنبنه درمانگراننه و        ها نیا ی نرارد. بهبه دیگر محرد

 رانه دارد.یپیشگ

رسر عوام  مختلفنی  نظر میدهنر و بهمی دانشاویا  قشر وسیعی ا   عاال  یک کشور را تشکی      

های درونی، توانر ترکیبی ا  محردها را به خطر انرا د. ای  عوام  میتوانر سالمت روانشناختی آ می

سا  شکست و تسلیم  رد در برابر مشکالت است( یا عوامن  بیروننی، مانننر    ماننر شخصیت )که  مینه

عنوا  یکی ا  ابعاد سالمت در نظر گر ته شره است. طبق  های محیطی باشر. سالمت روا  بهتنیرگی

حالت ر اه کام  جسنمی، رواننی و   »تعریف کارشناسا  سا ما  بهراشت جهانی، سالمتی عبارتست ا  

یک ا  ای  ابعناد بنر دیگنری برتنری     که هیچو تأکیر بر ای « اجتماعی و نه  قط عرم بیماری و ناتوانی

 نرارد.

دهر که همبستگی معناداری بی  بهریستی روحنی و معننوی و اعمناا    نشا  میتحقیقات متعرد      

، 0، بهریستی هیاانی و رضنایت ا   ننرگی  9گیری م هبی درونینفس و جهتا سردگی، عرت 5م هبی

گرارش شره است. ا  سوی دیگر، سالمت روانی را حالت  1و استرس 5ثباتی هیاانی و آشفتگی خلقبی

اننر. این    ب، احساس بهریستی و شکو ایی استعرادهای شخصی تعرینف کنرده  وبیت خوسا گارانه، کم

کنر رود که در سطح باالیی ا  سا گاری و انطباق عاطفی عم  میکار میاصطالو، عموما  برای کسی به

 .که تنها بیمار نیستو نه کسی

                                                 
1. Allport  

2. spiritual well-being and religious practices. 

3. depression, self-esteem and inner religious orientation. 

4. emotional well-being and life satisfaction 

5. emotional instability and mood swings 

6. stress 
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 رواني: سالمت بر مذهب مثبت تأثير داليل -5-5-2

-معننا منی   انسنا   منرد   و  یست  به م هط شود. بنابرای ، معنا موجط ایااد توانرمی م هط   -9

  (.9185 پاتریک دکیرد مشاور )اسپیکا، بخشر

 ؛ سلیگس،9187)کارو ،  دهرمی ا رایت را ا راد بینی خوش و شودمی امیرواری موجط م هط -5

9119.) 

-منی  د ودار خرایی ریشه که بخشرمی کارآمری و کنترا احساس نوعی م هبی ا راد به م هط -9

 (.9187 همکارا ،  و منت کنر )پارا جبرا  را شخصی کنترا یا تگی کاهت توانر

 تر تأثیر مثبت روانی سالمت بر که کنرمی تاویر ا راد برای تر سالم  نرگی سبک نوعی م هط  -0

 .دارد

 تأثیر پشتیبانی موجط آ  ا  اطالعات که است مثبت اجتماعی هناارهای ا  ایماموعه م هط  -5

 .شودمی دیگرا  سوی ا  رشپ ی و

 شنناختی دارد  روا  تنأثیر  تردینر  برو  دهر کهمی شخص به طبیعی  را احساس نوعی م هط  -1

 .(9119 وپینی، )برگم 

 

 بررسي پيشينه مطالعاتي: -6-2

 ايران: در متغيرهای پژوهش بين رابطه پيرامون شده تحقيقات انجام -0-6-2

ا   وجی  متقاضی طالق و ه   پایراری ا دواج در دو گروتعهر م هبی با میرادر پژوهشی رابطه   -9

  مورد بررسی قرار دادنر و نتایج نشا  داد کنه تعهنر من هبی در سنطح روابنط      عادی شهر تهرا

شنود و مینرا    پن یری در روابنط  وجنی  منی    درو   ردی و برو   ردی موجط ا رایت انعطناف 

 (. 9917دهر )رادمهر و شمس، ناپایراری ا دواج را کاهت می
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گینری من هبی بنه    ( در پژوهت خود نشا  دادنر جهت9981 ادگا  )پرور و مهریغفوری، گ   -5

 بینی کنر.توانر مو قیت یا شکست ا دواج را پیتویژه بعر عقایر و اخالق آ  می

رابطه دینراری بنا نگنرش    (9919در مطالعه ای رستگار خالر، مرجانی ریگ و مشکینی ساطی )  -9

نواده مورد بررسی قنرار گر نت و نتنایج نشنا  داد کنه دیننراری رابطنه مثبنت و         و خا به ا دواج

 معناداری با نگرش به ا دواج و خانواده در ا راد دارد. 

( در پژوهشنی نشنا  دادننر بنی  پایبننری من هبی و       9910بررگی و آگاه هریس )هراتیا ، جا  -0

هنای من هبی تعارضنات کمتنری را     های پایبنر به باورتعارضات  ناشویی رابطه وجود دارد و  وج

 کننر.گرارش می

در پژوهت دیگری مشخص شر که بی  دینراری و رضایت  ناشویی و شادکامی در ا نراد منورد     -5

بیننی کنننره رضنایت  ناشنویی اسنت      بررسی رابطه وجود دارد و دینراری به طور مثبتی پنیت 

 (.9987پور، )روحانی و معنوی

ر که ا  بی  معیارهای مهم در ا دواج و انتخناب همسنر   ( مشخص ش9919در پژوهت رشیری )  -1

برای هر دو جنس مرد و   ، عام  اعتقاد و ایما  اولی  اولویت و دومی  معیار مهم سالمت  کر 

 و روا  بوده است.  

( معیارهای انتخاب همسر در بنی   ننا  و منردا  ا دواج    9915در پژوهت کنعانی و همکارا  )  -7

العه قرار گر ت و نتایج نشا  داد که در ای  تحقیق با اسنتفاده ا  روش  کرده شهر رشت مورد مط

-تحلی  عاملی عوام  مرتبط با انتخاب همسر در هر دو گروه  نا  و مردا  بررسی شر و ویژگنی 

های اقتصادی و اجتمناعی  های م هبی در کنار دیگر عوام  خانوادگی، همرلی، جسمانی، ویژگی

   عوام  اصلی در انتخاب همسر شناسایی شر.های شخصیتی، یکی او ویژگی

( نقت قوی بنود  اعتقنادات دیننی،  عالینت هنای      5151در مطالعه دیگری سلیم و همکارا  )  -8

م هبی و  راوانی اقامه نما  را سالمت روا  گروهی ا  دانشاویا  بررسی کردنر و نتایج نشا  داد 
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دار کننره معنیبینیود  اعتقادات، پیتکه مشارکت در  عالیت های م هبی، اقامه نما  و قوی ب

 باشر. و مثبت سالمت روا  در بی  دانشاویا  دانشگاه می

 

 كشور: از خارج در هامؤلفه بين رابطه پيرامون شده انجام تحقيقات -2-6-2

 وج بررسنی شنر و    11رابطه بی  م هط و عملکنرد ا دواج روی   (5190در پژوهت بالکانلیوغلو ) -9

 وجنی  وجنود دارد.    مشنکالت  حن   و داری بنی  من هط  رابطه مثبت و معنی که دنتایج نشا  دا

 ارائنه   وجنی   مشنکالت  بنرای  حلی راه توانرم هط می که بودنر معتقر  وجی  اکثریت همچنی 

 .دهر

( نقت باورهای م هبی و اعماا م هبی را روی  نرگی 5151در پژوهت دیگری کلی و همکارا  ) -5

یج نشا  داد که باورهای م هبی و اعماا م هبی نقت وحنرت بخنت    وجی  بررسی کردنر و نتا

 کنر. در  نرگی  وجی  ایفا می

دهنر کنه من هط و معنوینت     های اناام شره در  مینه نقت معنویت و م هط نشا  منی پژوهت  -9

داری با سا گاری  ناشویی، رضایت ا  هم، هماهنگی با هم، تعهر نسبت به هم رابطه مثبت و معنی

؛ به نق  ا  آنررا، 9111؛ کاسلو و رابینسو ، 9115؛ هانس ، 9117می دارد )آماتو و راجر ، و شادکا

5118.) 

دهر که بنی  این    های اناام شره در مورد معنویت و م هط و رضایت  ناشویی نشا  میپژوهت  -0

ا  ؛ به نق  5110؛ ماسک، 5115؛ هارمو ، 5117داری وجود دارد )آلستو ، دو متغیر رابطه معنی

 (.5191تالی  ورد، 

ود نشا  دادنر باورهای م هبی و اناام اعماا من هبی  خدر پژوهت  (5111)هیته المبرت و دوال  -5

 .ها کمک کنر قتوا ها در هنگام عرمتوانر به  وجمی
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توانر در ارتباط  ناشویی منؤثر باشنر؛  ینرا من هط     هانلر و گنچو  نیر معتقرنر نگرش م هبی می  -1

هنا  هاسنت کنه این  ویژگنی    و ار شدهنره سنامانه باورهنا   برای  نرگی و ارائه شام  رهنمودهایی

 (.9981،  رد و دیگرا تواننر  نرگی  ناشویی را متأثر سا نر )خرایاریمی

در آمریکا رابطه باورها و اعماا م هبی  5191یابی اجتماعی عمومی در ساا در یک مطالعه  مینه  -7

بررسی شر و نتایج نشا  داد که باورها و اعماا م هبی، باور به  و سالمت روا  در بی  ا راد جامعه

خرا، خوانر  نما  و اناام خرمات معنوی و م هبی نقت مهمی در سالمت روا  و بهریستی ا راد 

 (. 5151ریگاریو، -دارد )بوسکو

( نقت باورها و اعماا م هبی در تقویت عملکرد مثبت و 5191در تحقیق یورگنس  و همکارا  )  -8

نقاط قوت خانواده مورد بررسی قرار گر ت و نتایج حاکی ا  آ  بود که هرچه اعتقادات م هبی    

و شوهر قویتر باشر و د عات شرکت دراعماا م هبی بیشتر باشر، به احتماا  یناد  وجنی  وقنت    

تنوا  گفنت   بیشتری در کنار هم به  عالیت های م هبی وقت خواهنر گ اشت. به عبارت بهتر می

ورهای م هبی و عم  به آ  موجط بهبود عملکنرد خنانواده و ا نرایت نقناط قنوت در بنی        که با

 اع ای خانواده خواهر شر. 

هنا  ( تاثیر اعماا م هبی بر نگرش های  ر نرا  جنوا  آ  5118در پژوهت کارولی  و همکارا  )  -1

را  نسبت بنه  نسبت به طالق بحث شر و نتایج نشا  داد که عم  به باورهای دینی بر نگرش  ر ن

طالق تأثیرگ ار بوده و موجط نگرش منفی نسبت به طالق در ای  ا راد شره است. به عبارنی ا راد 

 کننر. تری اتخاذ میم هبی نسبت به طالق نگرش منفی

دهنر کنه   شواهر پژوهشی اناام شره در ارتباط با نقت شرکت در مراسمات م هبی نشا  می -91

در تأییر ای  یا ته در یک تحقیق  .ثبات  ناشویی را ارتقا دهرتوانر رضایت و مشارکت م هبی می

ساله  90( روی گروهی ا   نا  پرستار که در دوره پیگیری 5198طولی که توسط لی و همکارا  )
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های من هبی خطنر احتمناا    ح ور داشتنر نشا  داد که شرکت در آیی  5191تا  9111ا  ساا 

 دهر. درصر کاهت می 51طالق را تا 

( تأثیر مقابلنه من هبی مثبنت بنر  رایننر طنالق در       5191پژوهت سیمونیچ و کلوبوچار ) در  -99

توانر منب  قوی کمک گروهی ا   نا  بررسی شر و نتایج حاکی ا  آ  بود که م هط و معنویت می

 کننر.  ای ناشی ا  طالق مقابله میبه ا رادی باشر که  با شرایط استرس
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 مقدمه -3-0

روش  انتخناب   ینرا . اسنت  گر تنه  قنرار  بررسنی  مورد پژوهت شناسی روش کلیه مراح   ص  درای 

و  دقیق تر چه هر را وی که می شود رهنمو  روشی و شیوه ا  استفاده به را پژوهشگر صحیح، پژوهت

  .می نمایر کمک نظر مورد تحقیق های پرست برای هایی پاسخ به دستیابی در سری  تر

رابطه با نوع پژوهت ها به توضیحاتی درهای علمی و لروم اناام آ س ا  ارائه مقرماتی درباره پژوهتپ

های گردآوری گیری بیا  گردیر. در ادامه روشخته شر. سپس جامعه آماری و نمونهپیت رو پردا

هایی را برای جم  هت چه روشرای پاسخ به سؤاالت پژواطالعات مرور شره و بیا  گردیر که محقق ب

آوری اطالعات برگریره است. هم چنی  توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تروی  شره به عنوا  

استفاده های مورد ارائه گردیر. سپس به توضیح آ مو ابرار مهم گردآوری اطالعات در ای  پژوهت 

 .ها، پرداخته شرها و آ مو   رضیهبرای تاریه و تحلی  داده

 

 روش پژوهش -3-2

روش پژوهت حاضر با توجه به اهراف و سؤاالت آ  ا  حیث عنوا  یک پژوهت کناربردی و روش       

پژوهت توصیفی ا  نوع پیمایشی بود. جامعه آماری ای  پژوهت شام  تمامی  وجی  )دختنر و پسنر(   

خواهننر بنود. جهنت     9011-9911های ساک  شهر اردبی  در نیمه دوم ساا در شرف ا دواج خانواده

دسنترس ا  پننج منطقنه     گینری در نفنر بنه شنیوه نموننه      981انتخاب نمونه ا  جامعه مورد مطالعه، 

هنا ا  دو  آوری دادهبنرای جمن   جغرا یایی شهر )شماا، جنوب، شرق، غرب و مرکر شهر( انتخاب شر. 

 ساخته استفاده شر.دینی و پرسشنامه سنات عملکرد خانواده  باورهای به عم  پرسشنامه  مقیاس

 

 آماری یجامعه -3-3

های ساک  شهر خانواده وجی  )دختر و پسر( در شرف ا دواج جامعه آماری پژوهت شام  تمامی 

 بود. 9011 -9911اردبی  در نیمه دوم ساا 
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 يریگنمونه و روش نمونه -3-0

شنهر اردبین  بنه شنیوه      هنای پسنر( در شنرف ا دواج ا  خنانواده    11دختنر و   11نفر ) 981پژوهت  نمونه

ی اجنرای  شنیوه  گر تننر  قنرار  بررسنی  پرسشننامه منورد   طریق ا  و گیری در دسترس انتخاب شرنرنمونه

ها شنرو داده  پرسشنامه ی پاسخ بهپژوهت به ای  صورت بود که ابترا به  وجی  هرف ا  ای  آ مو  و نحوه

ها پاسنخ  و ای   وجی  به پرست نامه شر و سپس پرسشنامه در بی   وجی  بصورت ماا ی پخت شرهمی

 در کامپیوتر شرنر.    Spss26دادنر، سپس پرسشنامه جم  آوری شره و اطالعات ضم  کر گراری وارد 

 

 گيریابزارهای اندازه -3-5

 شناختيجمعيتاطالعات ی پرسشنامه -3-5-0

هنای  اعی، ویژگنی پایگاه اقتصادی و اجتمن پرسشنامه محقق ساخته شام : س ، جنسیت، تحصیالت، 

 های اع ای خانواده و ...طالق والری ، تعراد و ویژگی، خانوادگی شام  شغ  و تحصیالت پرر و مادر

 

 ديني )معبد( باورهای به عمل مقياس -3-5-2

سننار. مقیناس   سؤاا تشکی  شره است که عم  به باورهنای دیننی را منی    55ای  پرسشنامه ا       

عم  به واجبات دینی، مسنتحبات،  عالینت هنای من هبی و اسنتفاده ا       معبر ا  چهار خرده مقیاس )

ها و انتخاب های  نرگی( ساخته شره است. هر سؤاا پنج گریننه دارد و روش  گیریم هط در تصمیم

نمره گ اری ای  مقیاس ا  صفر تا چهار است. برای تک تک سنؤاالت کمتنری  حالنت ممکن  صنفر و      

 است. 911  آ مو  کمتری  نمره ک  صفر و بیشتری  نمره ک  و برای ک 0باالتری  حالت نمره 

 

 گذاریشيوه نمره -0-2-5-3

-ای انانام منی  درجه 5بر اساس یک مقیاس عم  به باورهای دینی)معبر( گ اری پرسشنامه نمره     

ر امتیا  ه هر سؤاا پنج گرینه دارد و روش نمره گ اری ای  مقیاس ا  صفر تا چهار است که گیرد؛ که
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، بننابرای   0 خیلنی  یناد =  ، 9  یناد = ، 5 ای =تنا اننرا ه  ، 9 کنم = ، 1اصال  = یک به ترتیط ذی  است: 

 باشر.می صفرو کمتری  امتیا  آ    911بیشتری  امتیا  ای  پرسشنامه 

 

 روايي و پايايي .2-2-5-3

( که 9981) رغمریهمچنی  ای  آ مو  ا  پایایی خوبی برخوردار است در پژوهت حاجی  اده و ب     

ا  ضریط آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریط همسانی درونی استفاده شر، مینرا  آلفنای کرونبناخ در    

 81/1به دست آمر. در پژوهت حاضر نیر میرا  آلفای کرونباخ ای  آ منو    19/1نمونه مورد پژوهت 

وم اجتماعی دانشنگاه ینرد   محاسبه شر. همچنی  اعتبار ای  آ مو  توسط دو ت  ا  اساتیر دانشکره عل

 (.9981مورد بررسی قرار گر ت و اعتبار آ  مطلوب گرارش شر )حاجی  اده و برغمری، 

 ضریط پایایی روش

 711/1 با آ مایی

 111/1 اسپیرم  براو 

 115/1 گوتما 

 191/1 آلفای کرونباخ
 

 تحليل پايايي بدست آمده از پرسشنامه عمل به باورهای ديني -3-2-5-3

است که بنرای قابن  قبنوا     859/1سؤاا برابر با  55مقرار پایایی برست آمره ا   9-9طبق جروا      

باشر؛ چو  عرد بنه دسنت    71/1تر ا  کرونباخ برابر یا بررگبود  پایایی، ای  مقرار بایر براساس آلفای

دارد. بنه همنی  دلین     آا قنرار  تر ا   مقرار قاب  قبوا آلفای کرونباخ است و در حالت ایرهآمره بررگ

 ادامه مراح  با ای   مقرار پایایی اناام شره است.

بررسي پايايي متغير عمل به باورهای ديني -0-3 جدول  

هاتعراد سؤاا آلفای کرونباخ  

859/1  55 
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 ازدواج ردلکپرسشنامه سنجش عم -3-5-3

سنات عملکرد ا دواج  (، جهت9987ا دواج ر اهی، ثنایی و پاشا شریفی ) ردلکپرسشنامه سنات عم

 11ساخته شره است. ای  پرسشنامه بر اساس مطالعه متو  پژوهشی و نظری داخ  و خارج کشور در 

   و شوهر( بود. روش  9181 وج ) 509مؤلفه ساخته شر. گروه نمونه ای  پرسشنامه  99عبارت و 

اهی اوقات، بنررت و هرگر های همیشه، اکثر اوقات، گگ اری براساس طیف لیکرت در قالط گرینهنمره

باشر. برای ساخت و استانرارد در عبارات نفی می 5الی  9در عبارت مثبت و  9الی  5با ار ش 

های مرتبط و پرسشنامه سنات عملکرد خانواده ابترا ا  مبانی نظری کارایی خانواده و دیرگاه

مؤلفه و  99پرسشنامه ا  های اناام شره داخلی و خارجی استفاده شره است. ای  همچنی  پژوهت

سؤاا تشکی  شره است که عبارتنر ا : ارتباط، ابرا گری عاطفی، ح  مساله،  1هر مؤلفه ا  

ها، مراقبت جسمانی پ یری، شیوه  ر نرپروری، اقتصاد و مسائ  مالی، خانواده و دوستا ، ار شانعطاف

 و روانی و عملکرد کلی. 

 

 گذاریشيوه نمره -0-3-5-3

( 9) هرگر( تا 5) همیشهای ا  درجه 5در یک مقیاس لیکرت  سنات عملکرد ا دواجس مقیا     

برای به دست آورد  نمره هر  یر مقیاس بایر نمرات همه عبارات مربوط به  یر . شودگ اری مینمره

 .مقیاس مورد نظررا باهم جم  شونر

لفه ؤم 1، 5، 0، 9، 5، 9عبارات  لفه اختصاص دارد. بری  صورت:ؤعبارت پرسشنامه به یک م 1هر      

 50تا  91لفه ح  مسلله، عبارات ؤم 98تا  99لفه ابرا گری عاطفی، عبارات ؤم 95تا  7ارتباط، عبارات 

لفه شیوه  ر نرپروری، ؤم 91تا  99لفه انعطاف پ یری، عبارات ؤم 91تا  55لفه نقت، عبارات ؤم

 01لفه خانواده و دوستا ، عبارات ؤم 08تا  09رات لفه اقتصاد و مسائ  مالی، عباؤم 05تا  97عبارات 



 

59 

 

که  11تا  19لفه مراقبت جسمانی و روانی و باالخره عبارات ؤم 11تا  55ها، عبارات لفه ار شؤم 50تا 

 .سنارلفه عملکرد کلی را میؤم

ار ش های همیشه، اکثر اوقات، گاهی، بنررت و هرگر با بر اساس مقیاس لیکرت و در قالط گرینه     

، 0گ اری شر. عبارات منفی ا  ای  قرار است: در عبارات منفی نمره 5تا  9در عبارات مثبت و  9تا  5

5 ،1 ،95 ،90 ،91 ،97 ،91 ،51 ،59 ،55 ،51 ،57 ،99 ،95 ،99 ،90 ،95 ،91 ،05 ،09 ،05 ،01 ،

 .51و  55، 50، 59، 55، 51، 01، 08، 07

 

 روايي و پايايي -2-3-5-3

، 81/1، ح  مساله81/1، ابرا گری عاطفی81/1های آ  ارتباط آلفای کرونباخ خرده مقیاسضریط      

، 78/1، خانواده و دوسنتا   89/1، اقتصاد و مسائ  مالی 81/1، شیوه  ر نرپروری 81/1انعطاف پ یری

 به دست آمر. 81/1و عملکرد کلی  89/1، مراقبت جسمانی و روانی 81/1ها ار ش

 

 ايايي بدست آمده از پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواجتحليل پ -3-5-5-3

است که برای قاب   811/1سؤاا برابر با  11مقرار پایایی برست آمره ا   9-5-0-9طبق جروا     

باشر؛ چو  عرد به  71/1قبوا بود  پایایی، ای  مقرار بایر براساس آلفای کرونباخ برابر یا بررگتر ا  

قاب  قبوا آلفای کرونباخ است و در حالت ایره آا قرار دارد. به همی  تر ا   مقرار دست آمره بررگ

 دلی  ادامه مراح  با ای  مقرار پایایی اناام شره است.

 

ازدواج بررسي پايايي متغير عملکرد -2-3جدول   

ا هاتعراد سؤ آلفای کرونباخ  

811/1  11 
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 هادادهتجزيه و تحليل روش  -3-6

ا، به منظنور تارینه و تحلین  داده هنا، ا  روش هنای آمناری در دو سنطح        پس ا  جم  آوری داده ه

هنای گنرایت مرکنری     توصیفی و استنباطی استفاده شر. در سطح توصنیفی بنا اسنتفاده ا  شناخص    

)میانگی ( و پراکنرگی )انحراف استانرارد( عملکرد ا راد مورد بررسنی قنرار گر نت. سنپس در سنطح      

 ،مستق  یآ مو  ت ،و یرگرستحلی  و  ضریط همبستگی پیرسو مو  با استفاده ا  روش آ  استنباطی

 یبر اساس  رضیات پژوهت، عملکرد ا راد مورد تحلی  قرار گر ت. داده ها با استفاده ا  نرم ا رار آمار

SPSS  نرقرار گر ت  یمورد تحل 51نسخه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 های پژوهشیافته
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 مقدمه -0-0

درساا  به مقوله نما  هنگام ا دواج یلیاردب هایداد  خانواده تیاهم را یم یبررسژوهت حاضر هرف پ     

هنای شنهر اردبین  بنه شنیوه       وج در شرف ا دواج ا  خنانواده  981است. بری  منظور تعراد  9911-9011

هت توصیفی گر تنر. نوع پژو قرار بررسی پرسشنامه مورد طریق ا  و گیری در دسترس انتخاب شرنرنمونه

( و دیننی باورهنای بنه عم  مقیاس مقیاس )پرسشنامه شام  هاپرسشنامه ای بود.ا  نوع همبستگی و مقایسه

 دسنت بنه  اطالعات تحلی  ( بودنر. برایمحقق ساخته ی)پرسشنامه سنات عملکرد خانواده( و )پرسشنامه

 بنا  آمنره  دسنت بنه  هایداده ای   ص  شر. در استفاده  SPSS26آماری ا رار نرم ا  ها،پرسشنامه ا  آمره

-استانرارد )همرما (  رگرسیو  شام  آ مو  پیرسو  و استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش ا  استفاده

 گر تنر. قرار بررسی مورد
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 شناختيهای جمعيتيافته -0-2

 درصد فراواني جنسيت افراد مورد بررسي -0-2-0

 

 ني جنسيت افراد مورد بررسيدرصد فراوا -0-0جدول 

 درصر  راوانی جنسیت

 51 11 دختر

 51 11 پسر

 911 981 ماموع

 

 51نفر )معادا  11انر؛ نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   9-0با توجه به جروا     

 ه است.انر، که نمودار آ  در شک   یر آمردرصر( پسر بوده 51نفر )معادا  11درصر( دختر و 

 

 درصد فراواني جنسيت افراد مورد بررسي -0-0نمودار 
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 ميانگين و انحراف معيار سن افراد مورد بررسي: -2-2-0   

 

 های توصيفي سن افراد مورد بررسيآماره -2-0جدول 

 

 

 

انر؛ میانگی  و انحنراف  نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   5-0با توجه به جروا    

تنری  مقنرار   تری  و کنم باشر، همچنی  بیتمی 11/1و  71/57ها به ترتیط برابر با استانرارد س  آ 

 بود، که نمودار آ  در شک   یر آمره است. 97و  09ها سنی آ 

 

 اد مورد بررسيتوزيع پراكندگي سن افر -2-0نمودار 

 

 حداكثر سن حداقل سن انحراف استاندارد ميانگين متغير

 09 97 11/1 71/57 س 
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 درصد فراواني تحصيالت افراد مورد بررسي: -3-2-0     

 

 درصد فراواني تحصيالت افراد مورد بررسي -3-0جدول 

 درصر  راوانی تحصیالت ا راد

 5/95 55 سیک 

 0/0 8 دیپلم

 8/5 5 کاردانی

 9/59 11 کارشناسی

 5/57 01 کارشناسی ارشر و باالتر

 911 981 ماموع
 

( 5/95نفر )% 55انر؛ نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   9-0با توجه به جروا      

( 5/57نفر )% 01( کارشناسی و 9/59نفر )% 11( کاردانی، 8/5نفر )% 5( دیپلم، 0/0نفر )% 8سیک ، 

 مررد کارشناسی ارشر و باالتر داشتنر، که نمودار آ  در شک   یر آمره است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراواني تحصيالت افراد مورد بررسي -3-0نمودار 
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 درصد فراواني رشته تحصيلي افراد مورد بررسي: -0-2-0

 

 درصد فراواني رشته تحصيلي افراد مورد بررسي -0-0جدول 

 درصر  راوانی رشته تحصیلی ا راد

 1/71 951 علوم انسانی

 1/55 01 علوم پایه

 5/5 0  نی و مهنرسی

 5/5 0 ایر ه نی و ح

 911 981 ماموع
 

نفنر   951اننر؛  نفری کنه بنه سنؤاالت این  پرسشننامه پاسنخ داده       981ا   0-0با توجه به جروا      

( در رشنته  ننی و   5/5نفنر )%  0( در رشته علوم پایه، 1/55نفر )% 01( در رشته علوم انسانی، 1/71)%

کرده بودنر، کنه نمنودار آ  در شنک   ینر     ای تحصی  ( در رشته  نی و حر ه5/5نفر )% 0مهنرسی و 

  آمره است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراواني رشته تحصيلي افراد مورد بررسي -0-0نمودار 
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 درصد فراواني شغل افراد مورد بررسي: -5-2-0

 

 درصد فراواني شغل افراد مورد بررسي -5-0جدول 

 درصر  راوانی شغ  ا راد

 9/09 78 دانشاو

 9/59 98 آ اد

 1/95 10 یدولت

 911 981 ماموع
 

( 9/09نفر )% 78انر؛ نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   5-0با توجه به جروا      

( دارای شغ  دولتی بودنر، که نمودار آ  در 1/95نفر )% 10( شغ  آ اد و 9/59نفر )% 98دانشاو، 

  شک   یر آمره است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راواني شغل افراد مورد بررسيدرصد ف -5-0نمودار 
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 درصد فراواني وضعيت اقتصادی افراد مورد بررسي: -6-2-0

 

 درصد فراواني وضعيت اقتصادی افراد مورد بررسي -6-0جدول 

 درصر  راوانی ی ا راداقتصاد تیوضع

 7/1 95 ضعیف

 9/11 991 متوسط

 5/57 01 خوب

 911 981 ماموع
 

( 7/1نفنر )%  95اننر؛  نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   1-0با توجه به جروا      

( ا  وضنعیت  5/57نفنر )%  01( وضعیت اقتصادی متوسط، 9/11نفر )% 991وضعیت اقتصادی ضعیف، 

  اقتصادی خوبی برخوردار بودنر، که نمودار آ  در شک   یر آمره است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دی افراد مورد بررسيدرصد فراواني وضعيت اقتصا -6-0نمودار 
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 درصد فراواني اولويت قائل شدن به نماز در انتخاب همسر افراد مورد بررسي: -7-2-0
 

 درصد فراواني اولويت به نماز در انتخاب همسر افراد مورد بررسي -7-0جدول 

 درصر  راوانی اولویت به نما 

 7/91 91 خیلی کم

 1/5 91 کم

 9/99 51 متوسط

 1/55 05  یاد

 7/59 91 لی  یادخی

 911 981 ماموع
 

( 7/91نفر )% 91انر؛ نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   7-0با توجه به جروا      

( 7/59نفنر )%  91(  یناد و  1/55نفنر )%  05( متوسط، 9/99نفر )% 51( کم، 1/5نفر )% 91خیلی کم، 

    بودنر، که نمودار آ  در شک   یر آمره است.اولویت خیلی  یادی به نما  در انتخاب همسر قائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراواني اولويت به نماز در انتخاب همسر افراد مورد بررسي -7-0نمودار 
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 :های توصيفيتحليل آماره -3-0

 های توصيفي عمل به باورهای ديني افراد مورد بررسي:آماره -0-3-0

 

 های ديني افراد مورد بررسيهای توصيفي عمل به باورآماره -8-0جدول 

 

اننر؛ مینانگی  و انحنراف    نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   8-0با توجه به جروا 

تری  مقرار متغیر تری  و کمباشر، همچنی  بیتمی 51/8و  55/89استانرارد متغیر به ترتیط برابر با 

 بود، که نمودار آ  در شک   یر آمره است. 05و  995

 

 توزيع پراكندگي عمل به باورهای ديني افراد مورد بررسي -8-0نمودار 

 

 بيشترين مقدار كمترين مقدار انحراف استاندارد ميانگين متغير

 995 05 51/8 55/89 عم  به باورهای دینی
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 های توصيفي سنجش عملکرد خانواده افراد مورد بررسي:آماره -2-3-0

 

 ي سنجش عملکرد خانواده افراد مورد بررسيهای توصيفآماره -9-0جدول 

 

انر؛ میانگی  و انحنراف  نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981ا   1-0با توجه به جروا   

تنری  مقنرار   تنری  و کنم  باشر، همچنی  بیتمی 75/57و  59/989ط برابر با استانرارد متغیر به ترتی

 بود، که نمودار آ  در شک   یر آمره است. 15و  508متغیر 

 

 توزيع پراكندگي سنجش عملکرد خانواده افراد مورد بررسي -9-0نمودار 

 

 بيشترين مقدار كمترين مقدار انحراف استاندارد ميانگين متغير

 508 15 75/57 59/989 سنات عملکرد خانواده
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 ررسي:های سنجش عملکرد خانواده در افراد مورد بهای توصيفي مؤلفهآماره -3-3-0

 

 های سنجش عملکرد خانواده در افراد مورد بررسيهای توصيفي مؤلفهآماره -01-0جدول 

 

انر؛ میانگی  و انحراف داده نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ 981ا   91-0با توجه به جروا   

 های سنات عملکرد خانواده به ترتیط در جروا مشخص شره است.استانرارد مؤلفه

 

 

 

 

 بيشترين مقدار كمترين مقدار انحراف استاندارد ميانگين متغير

 57 1 51/5 79/97 ارتباط

 50 1 05/9 50/90 ابرا گری عاطفی

 51 1 15/9 59/59 ح  مسلله

 91 8 19/9 51/99 نقت

 91 1 17/0 98/99 یریپ انعطاف

 58 1 98/9 09/98  ر نرپروری

 51 1 55/0 59/59 اقتصاد

 50 1 88/0 15/91 خانواده

 50 1 15/5 91/95 هاار ش

 50 1 75/5 85/95 مراقبت جسمانی و روانی

 50 1 79/5 19/97 عملکرد کلی
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 های پژوهش:های استنباطي و يافتهتحليل آماره -0-0

 آزمون كولموگروف اسميرنوف برای بررسي نرمال بودن متغيرهای پژوهش: -0-0-0

 

 وف برای بررسي نرمال بودن متغيرهای پژوهشآزمون كولموگروف اسميرن -00-0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

و میرا  سنطح معنناداری برسنت آمنره ا       99-0با توجه به جروا کولموگروف اسمیرنوف در جروا 

 باشر.ها نرماا می( تو ی  دادهP  15/1رهای پژوهت )متغی

 

 

 

 داریسطح معني مقدار كولموگروف اسميرنوف آماره ها

 511/1 879/9 عم  به باورهای دینی

 591/1 015/9 عملکرد ا دواج

 151/1 185/9 ارتباط

 591/1 599/9 ابرا گری عاطفی

 171/1 181/9 ح  مسلله

 151/1 171/5 نقت

 951/1 108/9 پ یریانعطاف

 171/1 175/9  ر نرپروری

 151/1 991/5 اقتصاد

 111/1 101/9 خانواده

 110/1 597/9 هاار ش

 151/1 790/9 مراقبت جسمانی و روانی

 151/1 975/5 عملکرد کلی
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ي رابطۀ لياردب هایخانواده فرضيه پژوهشي: بين عمل به باورهای ديني و عملکرد ازدواج -2-0-0

 داری وجود دارد.معني

 

 پژوهش هيفرض يبررس یبرا رسونيپ يهمبستگ بيضر -02-0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنر اسنت،   پنایی   119/1یعنی سطح معنناداری آ منو  پیرسنو ، چنو  ا       95-0باتوجه به جروا     

ی مثبنت و معنناداری بنی  متغیرهنای     هشود و ای  برا  معناست که رابطبنابرای   رضیه صفر رد می

هنای آ  وجنود دارد، یعننی    پژوهت یعنی عم  به باورهای دینی و سنات عملکنرد ا دواج و مؤلفنه  

 دهنر.اهمیت میبه مقوله نما  های اردبیلی هنگام ا دواج خانواده

 

 هاآماره
 يعمل به باورهای دين

 داریسطح معني همبستگي پيرسون

 111/1 571/1** سنات عملکرد ا دواج

 111/1 119/1** ارتباط

 111/1 511/1** ابرا گری عاطفی

 111/1 585/1** ح  مسلله

 119/1 550/1** نقت

 111/1 998/1** پ یریانعطاف

 111/1 985/1**  ر نرپروری

 119/1 509/1** اقتصاد

 119/1 591/1** خانواده

 111/1 517/1** هاار ش

 111/1 909/1** مراقبت جسمانی و روانی

 111/1 908/1** عملکرد کلی

  119/1 P≤** 
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 آزمون نتايج تحليل رگرسيون چندگانه متغيرهای پژوهش: -3-0-0

 

 متغيرهای پژوهش bANOVA آزمون نتايج تحليل رگرسيون چندگانه   -03-0جدول 

    

منی باشنر، بننابرای  بنا      119/1تنر ا   چو  سطح معناداری رگرسیو  پایی  99-0وجه به جروا با ت  

توا  رابطه معنادار بی  متغیرهای پنژوهت یعننی عمن  بنه باورهنای دیننی و       درصر می 11اطمینا  

 بینی کرد.های آ  را پیتسنات عملکرد ا دواج و مؤلفه

بی  )عمن   دهر که متغیر پیتدر جروا  وق نشا  می نتایج حاص  ا  آ مو  رگرسیو  چنرگانه     

های آ  در ا راد مورد بینی متغیر مالد سنات عملکرد ا دواج و مؤلفهبه باورهای دینی( قادر به پیت

(. همچنی  مقرار ما ور همبستگی چنرگانه نیر حاکی ا  P  ،711/57 =F< 119/1باشر )بررسی می

درصنر ا  تغیینرات مربنوط بنه      10ت عملکرد ا دواج توانسته است بی ، سناآ  است که متغیر پیت

 بینی نماینر.عم  به باورهای دینی ا راد مورد بررسی را پیت

بنی ، ضنرایط   کننرگی تفکیکنی هنر ینک ا  متغیرهنای پنیت     بینی به منظور بررسی قررت پیت     

( به تفکیک ارائه 0-90  جروا )های آرگرسیو  استانرارد شره متغیر سنات عملکرد ا دواج و مؤلفه

 شره است. 

 

 

 

منبع 

 تغييرات

جمع 

 ذوراتمج

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 R 2R داریسطح معني Fمقدار

 a111/1 a819/1 105/1 711/57 171/751 99 790/7191 رگرسیو 

     155/51 918 791/0979 باقیمانره

      971 000/95915 ماموع
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 های تحليل رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان:شاخص -0-0-0     

 

 های تحليل رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان:شاخصآزمون  -00-0جدول 

 

شنود، ضنرایط رگرسنیو  اسنتانرارد شنره بنرای متغینر        که در جروا  وق مشاهره می طورهما      

(، P ،099/1 =β<119/1هننای ارتبنناط )( و مؤلفننهP ،115/1  =β< 119/1سنننات عملکننرد ا دواج )

هنننا (، ار شP ،588/1 =β<119/1(، حننن  مسنننلله )P ،519/1 =β<119/1ابرا گنننری عننناطفی )

(119/1>P ،551/1 =β و  خانواده )(119/1>P ،958/1 =βبه گونه )     ای مثبنت و معننادار عمن  بنه

توا  گفت  رضیه اصلی پژوهت حاضر نینر تأیینر   نماینر. در نهایت میبینی میباورهای دینی را پیت

بیننی سننات عملکنرد ا دواج و    شود. یعنی عم  بنه باورهنای دیننی، سنهم معنناداری در پنیت      می

 های آ  دارنر.مؤلفه

 B SEB  t Sig بينمتغيرهای پيش متغير مالک

 عم  به باورهای دینی

 111/1 050/8 115/1 015/1 957/5 سنات عملکرد ا دواج

 111/1 188/1 099/1 510/1 915/9 ارتباط

 111/1 197/5 519/1 911/1 087/1 ابرا گری عاطفی

 111/1 180/0 588/1 958/1 781/1 ح  مسلله

 119/1 009/1 191/1 901/1 115/1 نقت

 111/1 555/1 100/1 901/1 178/1 پ یریانعطاف

 111/1 517/9 181/1 955/1 911/1  ر نرپروری

 119/1 599/9 911/1 999/1 511/1 اقتصاد

 119/1 970/5 958/1 999/1 511/1 خانواده

 111/1 108/9 551/1 910/1 951/1 هاار ش

 111/1 798/1 919/1 511/1 908/1 مراقبت جسمانی و روانی

 111/1 195/1 111/1 951/1 111/1 عملکرد کلی
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داری وجود تفاوت معني در دختران و پسران هنگام ازدواج ينيد یعمل به باورها بين -5-0-0     

 دارد.

 

 در دختران و پسران ينيد یعمل به باورها یسهيمقابرای  مستقل tآزمون  -05-0جدول 

 عمل به باورهای ديني

 مستقل Tآزمون  هاآزمون لوين برای يکساني واريانس

 داریسطح معني آزادیدرجه Tمقدار  داریسطح معني مقدار آماره

 190/1 978 -918/9 157/1 119/1 هابا  رض برابری واریانس

 190/1 11/977 -918/9   هابا  رض نابرابری واریانس
 

بنرای بررسنی یکسنانی وارینانس ا  آ منو  لنوی        شنود،  طور که در جروا  وق مشاهره میهما      

 15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دست آمره ا  و سطح معنیاستفاده شره است. باتوجه به جروا 

دهنر کنه یکسنانی وارینانس وجنود دارد. همچننی  باتوجنه بنه سنطح          باالتر است، بنابرای  نشا  منی 

شود و ای  برا  تر است، بنابرای   رضیه صفر رد میپایی  15/1مستق ، چو  ا    Tداری آ مو معنی

عم  به باورهای دینی ا راد مورد بررسی براساس جنسیت )دخترا  و  معناست که تفاوت معناداری در

شود. یعنی در عم  بنه  توا  گفت  رضیه پژوهت حاضر نیر تأییر میدر نهایت میپسرا ( وجود دارد. 

هنا  داری وجود دارد. )طبق یا تههای اردبیلی تفاوت معنیباورهای دینی بی  دخترا  و پسرا  خانواده

 تری نسبت به پسرا  داشتنر(.باورهای دینی بیت دخترا  عم  به
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 یداريتفۀاوت معنۀ   به مقولۀۀ نمۀاز  در اهميتعملکردازدواج در دختران و پسران  بين -6-0-0     

 دارد. وجود

 

 در دختران و پسران عملکرد ازدواج یسهيمقابرای  مستقل tآزمون  -06-0جدول 

 عمل به باورهای ديني
 مستقل Tآزمون  هاساني واريانسآزمون لوين برای يک

 داریسطح معني آزادیدرجه Tمقدار  داریسطح معني مقدار آماره

 851/1 978 -985/1 157/1 918/1 هابا  رض برابری واریانس

 851/1 79/977 -985/1   هابا  رض نابرابری واریانس
 

ی یکسانی وارینانس ا  آ منو  لنوی     برای بررسشود، طور که در جروا  وق مشاهره میهما           

 15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دست آمره ا  استفاده شره است. باتوجه به جروا و سطح معنی

دهنر کنه یکسنانی وارینانس وجنود دارد. همچننی  باتوجنه بنه سنطح          باالتر است، بنابرای  نشا  منی 

شود و این  بنرا    ی   رضیه صفر رد نمیباالتر است، بنابرا 15/1مستق ، چو  ا    Tداری آ مو معنی

معناست که تفاوت معناداری در عملکرد ا دواج ا راد مورد بررسی براساس جنسیت )دخترا  و پسرا ( 

شود. یعنی در عملکرد ا دواج توا  گفت  رضیه پژوهت حاضر نیر تأییر نمیدر نهایت میوجود نرارد. 

 داری وجود نرارد.اوت معنیهای اردبیلی تفبی  دخترا  و پسرا  خانواده

 

 

 

 

 



 

79 

 

دهنۀده بۀه مقولۀه نمۀاز بۀا       تيۀ اهم هۀای عملکرد ازدواج در خۀانواده  زانيم نييتع -7-0-0     

 ليدر شهر اردب دهنديبه مقوله نماز نم يتيكه اهم هاييخانواده

 

 یهاادهعملکرد ازدواج در خانوو  ينيد یعمل به باورها یسهيمقابرای  مستقل tآزمون  -07-0جدول 

 ليدر شهر اردب دهنديبه مقوله نماز نم يتيكه اهميي هادهنده به مقوله نماز با خانواده تياهم

 عمل به باورهای ديني
 مستقل Tآزمون  هاآزمون لوين برای يکساني واريانس

 داریسطح معني آزادیدرجه Tمقدار  داریسطح معني مقدار آماره

 111/1 978 -951/0 807/1 157/1 هابا  رض برابری واریانس

 111/1 71/975 -995/0   هابا  رض نابرابری واریانس
 

برای بررسی یکسانی وارینانس ا  آ منو  لنوی     شود، طور که در جروا  وق مشاهره میهما           

 15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دست آمره ا  استفاده شره است. باتوجه به جروا و سطح معنی

دهنر کنه یکسنانی وارینانس وجنود دارد. همچننی  باتوجنه بنه سنطح          تر است، بنابرای  نشا  منی باال

شود و ای  برا  تر است، بنابرای   رضیه صفر رد میپایی  15/1مستق ، چو  ا    Tداری آ مو معنی

 نمنا  بنا   ۀلن ودهننره بنه مق   تین اهم یهنا در خنانواده معناست که تفاوت معناداری در عملکرد ا دواج 

تنوا  گفنت   در نهایت میوجود دارد.   یدر شهر اردب دهنریبه مقوله نما  نم یتیکه اهم ییهاخانواده

دهننره بنه    تین اهم یهاخانوادهشود. یعنی در عملکرد ا دواج بی   رضیه پژوهت حاضر نیر تأییر می

داری وجود فاوت معنیت  یدر شهر اردب دهنریبه مقوله نما  نم یتیکه اهم ییهانما  با خانواده ۀلومق

 دارد.
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 پنجمفصل 

 گیری و پیشنهادهانتیجه              
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 مقدمه -5-0

درساا  به مقوله نما  هنگام ا دواج یلیاردب هایداد  خانواده تیاهم را یم یبررسهرف پژوهت حاضر      

کلیه  وجی  در شنرف ا دواج   روش تحقیق ا  نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، است. 9911-9011

های شهر اردبی  دختر و پسر در شرف ا دواج ا  خانواده 981. بری  منظور تعراد بودنر ساکنی  شهر اردبی 

پرسشننامه عمن  بنه باورهنای دیننی و      هنا ا  طرینق   داده گیری در دسترس انتخناب شنرنر.  به شیوه نمونه

ها در تاریه و تحلی  قرار گر ت. تاریه و تحلی  دادهآوری و مورد جم  پرسشنامه سنات عملکرد خانواده

آمار توصیفی و آمار استنباطی اناام گر ت. در بخت آمار توصیفی بنا  شناختی، های جمعیتدادهبخت  سه

ها پرداخته شر و در بخت دوم با استفاده ا  جروا تو ی   راوانی و میانگی  و انحراف معیار به توصیف داده

های پنژوهت پرداختنه   آ مو   رضیهو رگرسیو  به  استنباطی و ضریط همبستگی پیرسو  استفاده ا  آمار

 شود.دست آمره پرداخته میهاینک به بررسی نتایج ب ،شر

 

 گيریبحث و نتيجه -5-2

 به مقوله نما  هنگام ا دواج یلیاردب هایداد  خانواده تیاهم را یم یبررسبا هرف  پژوهت حاضر     

 شود.های پژوهت پرداخته میر ذی  به بحث و نتیاه گیری پیرامو  یا ته. داناام گر ت

 

قائۀل   تيۀ مقوله نماز هنگام ازدواج اهم چه ميزان به به يلياردب هایخانوادهفرضيه اول:       

 هستند. 

( 7/91نفنر )%  91انر؛ نفری که به سؤاالت ای  پرسشنامه پاسخ داده 981با توجه نتایج پژوهت ا       

( 7/59نفنر )%  91(  یناد و  1/55نفنر )%  05( متوسط، 9/99نفر )% 51( کم، 1/5نفر )% 91یلی کم، خ

 01دهنر کنه   اولویت خیلی  یادی به نما  در انتخاب همسر قائ  بودنر. نتایج به دست آمره نشا  منی 

ط و بقیه نفر ا  ا راد شرکت کننره در طیف کم و خیلی کم قرار دارنر. تقریبا  یک سوم در طیف متوس

 انر. نفر( طیف  یاد و خیلی  یاد را انتخاب کرده 80ا راد )
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تری  دستورهای دی  اسالم به پیروا  خود اسنت و پیشنوایا  و بررگنا  دین ، این       اقامه نما  ا  اصلی

هنای تحقنق ر تنار    تری  راهها و آداب آ ، ا  جمله مهمشک  ا  عبادات را به شرط رعایت تمامی ال مه

ها می داننر. نما  آثار  و برکات متعرد جسمی و روحی،  ردی و اجتمناعی  انه در وجود انسا دی  مرار

(. دختر و پسری که به دنباا  راهم کرد  لباسی  اخر 5195برای ا راد دارد )عبرالاباری و همکارا ، 

که نمنا   برای خود ا  جنس تقوا هستنر بایر نسبت به مسلله نما  حساسیت خاصی داشته باشنر؛ چرا 

عالوه بر اینکه بررگراشت اهلل است؛ کارکرد مفینری دارد کنه ا  هنیچ  عن  دیگنری این  کنار سناط          

شود؛ نما  قررت با دارنرگی بسیار باالیی ا   حشا و منکر دارد و معموال کسانی که پایبنر به نمنا   نمی

شنود  ر  مانی آشکار میشونر. اهمیت ای  مسلله برای دختر و پسهستنر کمتر دچار  حشا و منکر می

ها و سست شر  روابط و برهم ریخت  یک  نرگی یا  حشاست و یا منکر؛ که براننر ریشه همه اختالف

پس خاصیت با دارنرگی نما  ا  ای  دو مقوله شوم در ایااد  نرگی متعالی بسنیار کارسنا  اسنت؛ لن ا     

ای  ضرورت باالست که بنه هنیچ    توجه به آ ، قب  ا  ا دواج بی   وجی  امری ضروری است؛ تا حری

 وجه نبایر نسبت به آ  غفلت یا کوتاهی ور یر.

کننر و در مسیر  نرگی، در کنار های مختلف با یکریگر ا دواج میها و بینت   و مرد با وجود دیرگاه

کننر. چگونگی بیننت و رویکنرد    و شنوهر در مقابن      یکریگر با وقای  و حوادث مختلف برخورد می

های  نرگی نقت خاصی در تراوم و عمق روابط آ  ها دارد و در ایااد   ای عناطفی و محبنت    اتفاق

داری و تربیت گ ارد. در ای  میا ، بینت    و مرد نسبت به  نرگی، همسر، ا دواج، خانهآمیر تأثیر می

  به دلین  کنم   ها و توقعاتشا  نسبت به یکریگر بسیار مؤثر است. جوانا ر نر، در نحوه ارتباط بی  آ 

های عاقالننه و  گاهی و نوسانات عاطفی و هیاانی، در پاره ای موارد ا  تصمیم گیریآتاربگی، کمبود 

کنننر. نمنا  در   ها اشتباه منی گیرینگری و شتاب در تصمیمعمیق عاجرنر. در نتیاه، به علت سطحی

ای متعنالی و رهنایی آدمنی ا     هن توانر نقت خاصی را ایفا کنر و با تقویت انگینره تصحیح ای  رونر می

هنای  میننی بنه    دنیاگرایی، او را در راستای اهراف عالی هرایت کننر؛  ینرا نمنا ، آدمنی را ا  جاذبنه     



 

77 

 

کشنر.  منی  دهر و ا  خاد تا ا الد بردهر و او را ا   رش به عرش سیر میهای آسمانی، اوج میجاذبه

ها را دچنار ترلنرا   توانر آ ا  و نشیط  نرگی نمیهای جوا  به ای    ای متعالی راه یابنر،  راگر  وج

سنا د و دردمننری او را سنمت و سنویی دیگنر      نما  انسا  را ا  دردها و رو مرگنی هنا رهنا منی     .کنر

بخشر. در چنی    نایی،  کنر و به او عرت و منرلت و تعالی میبخشر. روحت را ا  حقارت آ اد میمی

و برای تراوم  نرگی با هم، ا  سطح غرایر  راتر ر تنه و بنا   رسنر همسرا  جوا  به احساس پوچی نمی

کننر. به عبارت دیگر، نما ، نقطنه اتصناا معننوی آ  هنا بنه یکنریگر       یکریگر اتصاا وجودی پیرا می

   .یابنرشود و ا  ای  رو، رونر  نرگی را یک سره، با ار ش میمی

رد کنه ا  آنهنا در انانام تعهنرات و وظنایف      هر  وج جوا  نیا  به پشنتیبانی دا  گفتتوا  بنابرای  می

کننر کنه   نوعی حمایت کنر، انس با نما  ای  حس را بنه  وجنی  القنا منی     انر، بهسنگینی که پ یر ته

صنحبت  خراونر بهتری  پشتیبا  آنها در  نرگی انسا  است. هر  ردی در  نرگی نیا  به همنرم و هنم  

را انسا  موجود اجتماعی است که بسیاری ا  نیا های عاطفی دارد که بتوانر با او ارتباط برقرار کنر؛  ی

کنر. در ای  مینا   الم با دیگر اع ا جامعه انسانی تأمی  میسواسطه برقراری ارتباط و روانی خود را به

الم انسا  باخراست و تمنامی نیا هنای روحنی و رواننی انسنا  را      ستری  و  یباتری  ارتباط نما  کام 

شنود کنه روو ا  احسناس    نیایت، نما  و ارتباط با خراونر باعث می .بخشرمی سمت و سویی حقیقی

واسطه پیونر میا  خود و خالق هستی، رابطه انسانی با همسر خود برقرار کننر.  تنهایی ناات یابر و به

یکی دیگر ا  نیا های  وجی  رسیر  به  ردایی بهتر است. در ای  میا ، امیر نقنت بسنیار  ینادی در    

 الشود. انسا  معمنو های  نرگی محسوب میی انسا  دارد و بهتری  انگیره برای رسیر  به آرما پویای

سنوی امینرهای  ننرگی؛ در    مای  است  نرگی را ا  دریچه امیر ببیننر و نما  دریچه  یبایی اسنت بنه  

ت. جنوا ِ  ویژه قنوت، عباراتی وجود دارد که ا  حالت دعا و درخواست برخنوردار اسن  ذکرهای نما  و به

گن ارد و  نما گرار با دعای خود در حقیقت، آر وی رسیر  به  ردایی بهتر را با خراوننر در مینا  منی   

کنر، امیر به اجابت هم دارد، نما  هم چو  حلقه اتّصالی خواهر شر که  وجی  چو  کسی که دعا می
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) ارع  کننر نهادیننه منی   کنر و امیر به رحمت و بخشت الهی را در وجود آنهنا را با خراونر مرتبط می

 (. 9917مقرم، 

 

های اردبيلي رابطۀه  فرضيه دوم:  بين عمل به باورهای ديني و عملکرد ازدواج در خانواده     

 وجود دارد.

مثبنت   براساس نتایج به دست آمره، بی  عم  به باورهای دینی با سنات عملکنرد ا دواج رابطنه       

با ا رایت عم  به باورهای دینی، مینرا  عملکنرد ا دواج در ا نراد    معناداری وجود دارد. بری  معنا که 

پژوهت مورد تأئیر قرار گر ت. نتیاه پژوهت حاضر  یابر. بری  ترتیط  رضیهمورد بررسی ا رایت می

(، تقنوایی و همکنارا    9918(، نورو ینا  و همکنارا  )  9918هنای نافنی و همکنارا  )   همسو با یا ته

(، 9911(، هاشمی و همکارا  )9911(، اقبالی و همکارا  )9918همکارا  )(، محمری مقرم و 9918)

رابطه بی  م هط و عملکرد  (5190باشر. در پژوهت بالکانلیوغلو )می(، 5198( و والت )5198گارگ )

 حن   و داری بنی  من هط  رابطه مثبنت و معننی   که  وج بررسی شر و نتایج نشا  داد 11ا دواج روی 

 بنرای  حلی راه توانرم هط می که بودنر معتقر  وجی  اکثریت دارد. همچنی  وجی  وجود  مشکالت

( نقت باورهای م هبی و اعماا 5151در پژوهت دیگری کلی و همکارا  ) .دهر ارائه  وجی  مشکالت

م هبی را روی  نرگی  وجی  بررسی کردنر و نتایج نشا  داد که باورهای من هبی و اعمناا من هبی    

 کنر. نرگی  وجی  ایفا مینقت وحرت بخت در  

گونه بیا  کرد که عم  به باورهای دینی در شنغ  و ا دواج بنه   حاضر می توا  ای  در تبیی  یا ته     

توانر اضطراب را پیشگیری کنر و موجط ای در برابر  شارهای روانی ناشی ا  کار میواسطه نقت مقابله

هنا بنه     نظیر اعتقاد به ای  کنه خراوننر در سنختی   سا گاری گردد.  یرا باورهای شناختی ا راد متری

کنر، اعتقاد به اینکه خراونر انسا  را آ اد آ ریره است و او را مسنلوا ر تنار خنودش    انسا  کمک می

قرار داده است و یا احساس اطمینا  و آرامت ا  طریق نیایت، بر واکنت  رد متری  در مقابله با  شار 

  عوام  مهم و تاثیرگ ار در سالمت روا  است. دی  چهره جها  را در نظر گ ارد. دی  اروانی تأثیر می
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دهر. بنا  سا د و طر  تلقی او را ا  خود، خلقت و رویرادهای پیرامو  تغییر میدار گوناگو  می رد دی 

گوننه بینا  داشنت کنه عمن  بنه       توا  در اهمیت نقت م هط و نهادهای م هط ای یک دیر کلی می

هنای  ینادی بنرای هنرایت اسنت، شنام        به عنوا  یک سامانه وسی  متشک  ا  برنامنه باورهای دینی 

ها و قواعر خاص اخالقی بنه منظنور کنتنرا نفنس و     عناصری ا  خودکنترلی نیر هست،  یرا راهنمایی

دهر؛ دانت و مهارتی کنه  نرد ا  این  طرینق کسنط      امتناع ا  برخی ر تارها را در اختیار  رد قرار می

توانر موجبات سا گاری و ا رایت کیفیت  نرگی  وجی  را  نراهم آورد )خنرایاری  نرد و    یکنر، ممی

 (.9988همکارا ، 

بیننر  تری  نیروی موجودات میدار خود را تحت حمایت و لطف همه جانبه خراونر، بررگ رد دی      

او اطمینا  دارد دهر. و بری  ترتیط احساس اطمینا  و آرامت و ل ت معنوی عمیقی به وی دست می

دار با همنوعا  که ای  حوادث و رویرادها گ را هستنر و او پاداش صبر خود را خواهر گر ت.  رد دی 

(. در 5119کننر )کنراوس،   و اطرا یا  خود رابطه خوب و مبننی بر احترام مقاب  و محبت برقنرار منی  

ختالالت رواننی ا  جملنه اضنطراب    واق  عم  به باورهای دینی و م هبی ا  تأثیر  شارهای  نرگی بر ا

کاهر. عقایر و باورهای م هبی و معنوی به عنوا  عوام  حمایتی یا حنائلی هسنتنر کنه ا  طرینق     می

کنر و کیفیت  نرگی را به ویژه داد  امیر، قررت و معنابخشی به  نرگی،  شار روانی  نرگی را کم می

عم  به باورهای دینی موجط توانایی  وجی  در توا  گفت که بخشر. بنابرای  میدر  وجی  بهبود می

ها، پاسخگویی عاطفی، آمیرش عاطفی، کنترا ر تاری خواهر ح  مسأله، ارتباط یا تعام ، نقت راینر 

داری عم  به باورهای دینی با عملکرد ا دواج رابطه مثبنت و معننی  شر و همانطور که نتایج نشا  داد 

خوانننر وضنعیت مطلنوبی در    کننر و نمنا  منی   هبی را رعایت میدارد. به عبارتی ا رادی که اعماا م

 عملکرد ا دواج دارنر.
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تفۀاوت   در دختۀران و پسۀران هنگۀام ازدواج    ينۀ يد یعمل بۀه باورهۀا   بينفرضيۀ سوم: 

 داری وجود دارد.معني

 بناالتر اسنت،   15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دسنت آمنره ا    باتوجه به جروا و سطح معنی     

 t داری آ مو دهر که یکسانی واریانس وجود دارد. همچنی  باتوجه به سطح معنیبنابرای  نشا  می

شود و ای  برا  معناست که تفناوت  کوچکتر است، بنابرای   رضیه صفر رد می 15/1مستق ، چو  ا  

وجنود   معناداری در عم  به باورهای دینی ا راد مورد بررسی بر اساس جنسنیت )دختنرا  و پسنرا (   

شود. یعنی در عم  به باورهای دینی توا  گفت  رضیه پژوهت حاضر نیر تأییر میدر نهایت میدارد. 

 داری وجود دارد.های اردبیلی تفاوت معنیبی  دخترا  و پسرا  خانواده

(؛ بیت هاالمی و آرگین   9119(؛ بتس ، شونراد و ونتیر )9175هاالمی )های نتایج ای  پژوهت با یا ته

(؛ 999:  5119؛ بنه نقن  ا  لوونتناا،    9111(؛ پالوترینا  ) 9119(؛  رنسنیس ) 9187(؛ براو  )9117)

( به دینرارتر بود   نا  نسبت به مردا  اشاره شره اسنت و همچننی ، در   9987و  9975اینگلهارت )

(؛ 9989و  9989ارمکنی )  (؛ آ اد9985(؛ نافنی ) 9911تحقیقات داخلی ای  یا ته توسط ابراهیمنی ) 

(، 9915(،  میر ردی و ولنی ننژاد )  9915، مریری و آ اد ارمکی )(9987 اده )( و سراج9985توسلی )

( مبنی بر باال بود  میرا  دینراری و عم  به باورهای دینی در دختنرا  و  9917متولیا  و همکارا  )

برمکنی   باشر. در یک پژوهت ملی که توسنط منریری و آ اد   نا  نسبت به پسرا  و مردها همسو می

( در ارتباط با نقت جنسیت و دینراری صورت گر ت نتایج نشا  داد که در بی  ا راد متاه  و 9915)

ساا در کشور صورت گر ت نتایج نشا  داد که بی   نا  و مردا  در دینراری تفناوت   91مارد باالی 

شر. در پژوهت میر ردی باوجود دارد و نمرات دینراری در  نا  و دخترا  باالتر ا  مردا  و پسرام می

( که در  مینه نقت تفاوت های جنیستی در ابعناد دیننراری دانشناویا  دانشنگاه     9915و ولی نژاد )

یاسوج اناام شر، نتایج نشا  داد که تفاوت معنی داری بی  میرا  دیننراری  ننا  و منردا  دانشناو     

باشنر.  تر ا  دانشناویا  منرد منی   وجود دارد و میرا  دینراری دانشاویا     به طور قاب  توجهی باال
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نشا  داد که میرا  دینراری در دخترا  و پسنرا  دانشناو    (9917نتایج تحقیق متولیا  و همکارا  )

درصنر ا  مینرا     50/9دانشناویا   متفاوت بوده و دخترا  دارای نمرات باالیی در دینراری هسنتنر،  

 .دخترا  بیشتر ا  پسرا  استدینراری باالیی برخوردار هستنر. میرا  دینراری در بی  

توا  گفت که با توجنه بنا با نت  رهنگنی و     در تبیی  باال بود  میرا  دینراری در دخترا  و  نا  می

پ یری کمتری ای مرد ساالر  نا  ریسکسنتی شهر اردبی  و نظام مردساالری در ای  شهر، در خانواده

 نا  میننه را بنرای پنرداخت  بنه دنینای درو  و       تری برخودارنر و این    دارنر و ا  آ ادی عم  پایی 

های د اعی دخترا  و  نا  روی آورد  های د اعی متمایرتری ا  مردا  کرده و یکی ا  مکانیرممکانیرم

های مرتبط با باال بود  دینراری در دخترا  به دی  و عم  به باورهای دینی است. یکی دیگر ا  تبیی 

کنننر و بنه   ا  ا  سنی  پایی ، عم  به تکالیف شرعی را شروع مینسبت به پسرا  ای  است که دختر

کننر در دیننراری جنری و   دلی  اینکه دخترا  اناام دستورات دینی را ا  سنی  پایی  تری شروع می

های توانر ای  نکته باشر چو  دی   عالیت(. تبیی  دیگر می9911پایرار هستنر )جعفری و همکارا ، 

-های دینی بیشنتری را انانام منی   در نظر گر ته است، به ای  علت  نا   عالیت بیشتری را برای  نا 

شود )کاظمیا  مقرم و ها موجط بال ر ت  میرا  دینراری در ای  ا راد میدهنر و استمرار ای   عالیت

 (. 9911مهرابی  اده هنرمنر، 

 

 دارد. وجود یداريعملکرد ازدواج در دختران و پسران تفاوت معن فرضيۀ چهارم: بين

بناالتر اسنت،    15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دسنت آمنره ا    باتوجه به جروا و سطح معنی     

  tداری آ منو  دهر که یکسانی واریانس وجود دارد. همچنی  باتوجه به سطح معنیبنابرای  نشا  می

را  معناسنت کنه تفناوت    شود و ای  بباالتر است، بنابرای   رضیه صفر رد نمی 15/1مستق ، چو  ا  

در معناداری در عملکرد ا دواج ا راد مورد بررسی براساس جنسیت )دخترا  و پسنرا ( وجنود ننرارد.    

شود. یعنی در عملکرد ا دواج بی  دختنرا  و  توا  گفت  رضیه پژوهت حاضر نیر تأییر نمینهایت می
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توا  گفنت عملکنرد   یی  ای  یا ته میدر تب داری وجود نرارد.های اردبیلی تفاوت معنیپسرا  خانواده

های مشترد در بی  دخترا  و پسرا  هسنتنر و ا نرادی کنه ا     های آ ، مولفها دواج و خرده مقیاس

باشنر و چنو  هنر دو جننس منی     سالمت روا  برخودار هستنر، خواها  ا دواج مو ق و رعایت آ  می

سواالت مربوط به عملکنرد ا دواج و خنرده   خواهنر ا دواج مو قی داشته باشنر به یک میرا  در مورد 

ها، پاسخگویی عاطفی، آمیرش عاطفی، کنتنرا  های آ  نظیر ح  مسأله، ارتباط یا تعام ، نقتمقیاس

انر و تفاوتی بی  آنا  مشاهر نشره است. ا  طر نی چنو  نگنرش ا نراد نسنبت بنه       ر تاری، پاسخ داده

انر، هر دو جننس  ها را تاربه نکردهر عم  ای  مؤلفهها سؤاا شره است و دعملکرد ا دواج ا  آ مودنی

  انر و تفاوتی بی  آنا  مشاهر نشر.آا به سؤاالت پاسخ دادهبه صورت ایره

 

دهنۀده بۀه مقولۀه نمۀاز بۀا       تيۀ اهم هۀای عملکۀرد ازدواج در خۀانواده   بين فرضيۀ پنجم:

 داری وجود دارد.معنيتفاوت  ليدر اردب دهنديبه مقوله نماز نم يتيكه اهم هاييخانواده

بناالتر اسنت،    15/1داری آ مو  لوی  چو  عرد به دسنت آمنره ا    باتوجه به جروا و سطح معنی     

  tداری آ منو  دهر که یکسانی واریانس وجود دارد. همچنی  باتوجه به سطح معنیبنابرای  نشا  می

ود و ای  برا  معناست کنه تفناوت   شتر است، بنابرای   رضیه صفر رد میپایی  15/1مستق ، چو  ا  

به  یتیکه اهم ییهانما  با خانواده ۀلودهنره به مق تیاهم یهادر خانوادهمعناداری در عملکرد ا دواج 

توا  گفت  رضنیه پنژوهت حاضنر نینر     در نهایت میوجود دارد.   یاردب هردر ش دهنریمقوله نما  نم

که  ییهانما  با خانواده ۀلودهنره به مق تیاهم یهاوادهخانشود. یعنی در عملکرد ا دواج بی  تأییر می

توا  گفت داری وجود دارد. به عبارتی میتفاوت معنی  یدر شهر اردب دهنریبه مقوله نما  نم یتیاهم

باشر. ای  یا ته با نتایج پژوهت باال می دهنره به مقوله نما  تیاهم هایعملکرد ا دواج در خانوادهکه 

 باشر. ( همسو می9980و احمری و همکارا  ) (9919و همکارا  )رستگار خالر 
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تواننر در منت    دینراری و حیات دینی امور نامتعارف استثنایی و غیرمادی نیست؛ بلکه دیننراری منی  

 نرگی ا راد ظهور و برو  داشته باشر و به همهی ا کار، احساسات و ر تار  رد جهت خاصی اعطا کننر.  

کننر.  های وجنودی او را پنر منی   م هط بسیاری ا  نیا های انسا  را برآورده و خالبنا به اعتقاد یونگ، 

همچنی  اطمینا ، امیر و قررت را در شخص قوت بخشیره، خصوصیات اخالقی و معنوی را در  نرد و  

بخشر و برای انسنا  پایگناه بسنیار محکمنی در مقابن  مشنکالت و مصنائط و        اجتماعات استحکام می

شناسی و نظریه پنردا ا  اجتمناعی مثن  دورکنیم      کنر. ا  نظر جامعهی ایااد می نرگ هایمحرومیت

م هط یک نیا  اجتماعی است که با وجود تغییراتی که ممکن  اسنت در سنا ما  اجتمناع روی دهنر      

همنانطو کنه نتنایج پنژوهت      .همواره وجود خواهر داشت و عام  حفظ و تقویت پیونر اجتماعی است

رابطه معناداری بنی  ابعناد دیننراری و ابعناد ا دواج و خنانواده      نشا  داد  (9980احمری و همکارا  )

تنر هسنتنر و ا  سنطح    ا راد م هبی در مقایسه با ا راد غیرم هبی ا  نظر اجتماعی  عناا و  وجود دارد

 .تری ا  نگرش مثبت به ا دواج و خانواده برخوردارنرالبا

-جمعی برگرار می اسم م هبی که به صورت دستهتوا  گفت که ح ور در مردر تبیی  ای  نتیاه می

شود باعث گسترش روابط اجتمناعی شنره و ادراد ا نراد دیننرار و من هبی را ا  نگنرش بنه ا دواج و        

هنای اجتمناعی،   های دیننی، ا نراد را بنه مشنارکت    وه بر ای ، دستورالعم دهر. عالخانواده ا رایت می

خوانر و ای  امر نیر ادراد ا راد دینرار را ا  نگنرش  یگر  رامیرسانی به یکرارتباط با ا راد دیگر و یاری

 نق  شره اسنت کنه رسنوا خنرا     )ع(دهر. در حریثی دیگر ا  امام باقربه ا دواج و خانواده ا رایت می

 رمود گاه کسى که ا  اخنالق و دین  او راضى هستیر نرد شما آمر، به او همسر دهیر. اگر »هر:  )ص(

در (. 9975  منی   تننه و  سناد بررگنى بنه وقوع خواهر پیوست )صابری ینردی، چنی  نکنینر رو  

نتایج تحقیقنات نینر   (. 559، قرآ  کریم نیر آمره است که منرد منؤم  بنا    مؤم  ا دواج کنر )بقره

عننوا  عوامن  منؤثر در مو قینت      یکسا  بود   وجی  در اعتقادات من هبی و ایمننا  و تقنوی را بنه   

 (.9985همکارا ، انر )احمری و ثابت کرده هاا دواج
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های اخیر بر نقت معنویت و متغیرهای مرتبط با آ  نظیر توا  گفت در دهها  بعر روانشناختی نیر می

دینراری و اناام اعماا م هبی در حو ه روانشناسی مثبت بیشتر تأکیر شره است. ا راد دینرار  با ای  

هرکرد عوام  استرس  ا را به عنوا  عامن  تهرینر کنننره در نظنر     نگرش که خراونر آنا  را یاری خوا

گیرنر بلکه به طور مثبت ا  ای  موقعیت استفاده کرده و اعتماد به نفس و توانایی خود را در مقابله نمی

هنای مثبنت روانشنناختی ا  قبین      دهنر و با کاهت مشکالت رواننی بنه سنا ه   با مشکالت ا رایت می

یابنر. همچنی  ا راد برخوردار ا  چنی  حسی به اطرا یا  و به ویژه  وجنی  می رضایت ا   نرگی دست

کنننر کنه در کننار آننا  و بنا      که انتخاب خواهنر کرد به عنوا  یک حمایت اجتماعی قوی نگناه منی  

استفاده ا  آنا  در مقابله با مشکالت ا  طریق کاهت استرس روانی و جسمی و کاهت عواطف منفنی  

یابنر و ای   راینر به نوبه خود منار به باال ر ت  مثبت و رضایت ا   نرگی دست میبه سمت عواطف 

عملکرد ا دواج در ای  ا راد خواهر شر. همانطور که نتایج پژوهت نیر نشا  داد ا راد دارای عمن  بنه   

 باورهای دینی باال ا  عملکرد ا دواج مطلوبی برخوردار هستنر. 
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 ژوهشی پهامحدويت -3-5

 

دست آمنره کنه بنرو  شنک     های خود گرارشی بهپژوهشی حاضر بر اساس مقیاس هاییا ته -9

 امکا  داد  پاسخ و تأثیرگ اری ا  طریق خلق و خوی، آ مودنی وجود دارد. 

ها احتماال  باعث خستگی ا راد در پاسخ به سنؤاالت در پنژوهت    یاد بود  سؤاالت پرسشنامه -5

 شره است. 

های ای  پژوهت ای  بود که به علت کمبود  ما  نتوانستیم نتایج ای  ودیتیکی دیگر ا  محر  -9

 پژوهت را با یک آ مو  مارد بر روی همی  جامعه مقایسه کنیم.

توا  روابط برست آمره ا  آ  را علت و معلنولی  همبستگی بود نمی –تحقیق حاضر توصیفی  -0

 قلمراد کرد.

کنه عبنارت ا  دختنرا  و پسنرا  در شنرف       شناختی جامعه مورد مطالعه نیرمحرودیت روش -5

 سا د.ا دواج بود، وسعت تعمیم نتایج به سایر جوام  را محرود می
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 پيشنهادهای پژوهشي -0-5

 

هایی ا  ای  نوع در سایر پژوهت، پ یری بیشتر نتایج حاصلهشود که به منظور تعمیمپیشنهاد می   -9

 اناام پ یرد. نیر مناطق جغرا یایی

تر عالوه بر پرسشنامه آوری اطالعات دقیقجم  های بعری به منظوردر پژوهت شودنهاد میپیش  -5

 ا  سایر ابرارها ا  قبی  مصاحبه نیر استفاده شود.

دختنر و   مینا   در سنات عملکنرد ا دواج  و عم  به باورهای دینی یرابطه که شودمی پیشنهاد -9

 .گیرد قرار بررسی دمور نیر های دیگرشهرستا پسر در شرف ا دواج در

هنای سننات عملکنرد    مؤلفنه  بنا  های الهیدینراری و عم  به  ری ه ابعاد سایر یرابطه بررسی -0

 پیشنهادهای دیگر میا  دختر و پسر ا  در ا دواج و نقت آ  در ا رایت کیفیت  نرگی  ناشویی

 .است پژوهت ای 

ورهنای دیننی  ر ننرا  و تعینی      عم  به با میرا  در دینراری والری  نقت شود کهپیشنهاد می  -5

 های خانوادگی و  ناشویی.های روانی و تأثیر آ  در  نرگیها با سایر مؤلفهرابطه ای  مؤلفه

شنود در کننار ابنرار    پن یری آ ، پیشننهاد منی   همچنی  جهت باال ر ت  روایی پژوهت و تعمنیم  -1

دیگر ابررهای گردآوری  های مشاهره، مصاحبه وپرسشنامه که در ای  طرو استفاده شره ا  روش

 ها استفاده شود. داده

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 پيشنهادهای كاربردی -5-5

 بررسنی عوامن    در مشاوری  خنانواده  و روانشناسی متخصصا  به توانرمی پژوهت ای  هاییا ته -9

 .یاری دهر بر اساس عم  به باورهای دینی سنات عملکرد ا دواج کننره بینیپیت

عملکنرد ا دواج در  وجنی  در شنرف     به بخشیجهت برای ایراخلهم هایبرنامه اجرای و تروی   -5

با توجه به عم   متغیر ای  منفی ابعاد کاهت و ا رایت کیفیت  نرگی  ناشویی راستای در ا دواج

 .است پژوهت ای  پیشنهادات کاربردی ا  به باورهای دینی

ت آگاهی دخترا  و پسنرا  در  ا رای راستای در ایمراخله و آمو شی هایبرنامه اجرای و تروی    -9

 پیشنهادهای ا  های معنوی نظیر عم  به باورهای دینی در ا دواج مو قشرف ا دواج ا  نقت سا ه

 .است حاضر پژوهت کاربردی

عمن  بنه    خصنوص ارتبناط   در  وجی  و سنات عملکنرد ا دواج  برای توجیهی جلسات برگراری -0

 دیگنر پیشننهادهای   ت سنا گاری  ناشنویی ا    وجی  و نقت آ  در ا رای میا  در باورهای دینی

 .است پژوهت ای  کاربردی

و  و ایااد جوی مناسط برای عم  به باورهای دینی والری  برای خانواده آمو ش جلسات برگراری  -5

سا ی بنی   وجنی  بنرای انانام این       دعوت آنا  ا   ر نرا  برای اقامه نما  و  رهنگ به خصوص

 این   دیگنر  کناربردی  پیشننهاد  دینراری در  ننرگی  ناشنویی ا    ا رایت راستای در  ری ه الهی

 .است پژوهت
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 .71-81صفحات 

وام  درو  بررسی ع(. 9985پور، منوچهر وشکرشک ، حسی  )بشلیره، کیومرث؛ مکتبی، غالمحسی ؛ تقی

، ماله علوم تربیتی و روانشناسی. خو ستا  به نما  مررسه ای ج ب دانت آمو ا  مقط  متوسطه استا 

 .91 دانشکره علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیر چمرا  اهوا ، شمار 

رهبری  (. شناسایی مولفه های9918تقوایی، مهری؛ خوراکیا ، علیرضا؛ رحیم نیا،  ریبر ؛ مرت وی، سعیر )

 .955-911(، 58معنوی و بررسی تاثیر آ  بر سالمت سا مانی. )

سا ی مقیاس دینراری و ار یابی سطوو دینراری اقشار مختلف جامعۀ (. آماده9988خرایاری  رد، محمر )

 ایرا . طرو پژوهشی دانشکره روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرا .
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 گروه ا  دو در ا دواج پایراری میرا  با م هبی تعهر ارتباط سه(. مقای9917رادمهر، حامر؛ شمس، جماا )

 .77-81(، 5)0تهرا . ماله پژوهت در دی  و سالمت.  شهر عادی و طالق متقاضی  وجی 

بررسی رابطه دینراری با ا دواج و (. 9919رستگار خالر، امیر؛ مرجانی ریک، سااد؛ مشکینی سای، قاسم )

 شناسی و علوم اجتماعی. . کنفرانس ملی جامعه خانواده

 را یم یجامعه شناخت  یتحل(. 9981) اوشیس ،کاکاونر یبهرام ؛اکبر ،اینیوردیعل ؛ یمحمر اسماع ی،احیر

 .(9) 5 نا   پژوهت شهرستا  کرمانشاه یمطالعه مورد به طالق تیگرا

 خانواده، تهرا ، سروش. یبر جامعه شناس یمقرمه ا (. 9915)باقر  ،یساروخان

در  یقیتلف کردیبا رو قالط مادرا  یآمو ش گروه یاثر بخش (.9919)  اده، م ی اتح ؛ف ،یبهرام ؛م ف،یالشر

 . 59 - 01،  (99)9 ،یروا  درمان وآنا .  صلنامه  رهنگ مشاوره یشهر اصفها  بر سا گار

با خود  ینطقم ریغ یبه ارتباط قب  ا  ا دواج و باورها تیو رابطه نگرش و گرا سهیمقا(. 9910شیخ، سااد )

 . پایا  نامه کارشناسی ارشر، دانشگاه شهیر بهشتی تهرا .دختر و پسر ا یدر دانشاو یبا دار

الحکم الراهره، ترجمۀ محمررضا انصاری محالتی، قم، سا ما  تبلیغات (. 9975صابری یردی، علیرضا )

 .اسالمی

 .8-7 .چاپخانه  ردوسی.بهراشت ا دواج ا  نظر اسالم. (9971) صفرر صانعی،

گیری م هبی با سالمت روانی، ماموعه مقاالت سومی  سمینار  رابطه جهت .(9985طالقانی، نرگس)

 .سراسری بهراشت روانی دانشاویا ، تهرا ، سوم و چهارم خرداد

 91-97.انتشارات دار الثقلی . ا دواج و خانواده در کالم خرا. (9981) علیرضا عریری تهرانی،

-ی بتیهای م هبی به عنوانپهای دلبستگی و نگرشسبک(. 9988)؛ مهری  ادگا ، ا. وری، م؛ گ  پرور، مغف

 .909-959(، 5) 7های علوم ر تاری. پژوهت .یی ناشو طهو شکست راب تیهای مو ق

به   ی وج تیموثر بر گرا عوام ی جامعه شناخت  یتحل (.9911)محمر  یعل ،یابوالقاسم؛ نظر ،یدهقان ی اتح

 .99 - 50، 55اصفها . طاق در استا  

مرور نظام منر  ق،الطی امرهای. آثار و پ(9911)جلوه  ،یجواهر ام؛یروش   کر، پ  ؛یعبرالحس ،یکالنتر

  .999-999، (9)1 .استیدر توسعه و س    .یتیبر مالحظات جنس ریبا تاک را یاناام شره در ا قاتیتحق

 .515مکیاا. صفحه د. تهرا ، انتشاراتمر و    جلوه روانشناسی دو در . انسا (9989)مار،محمر

 .85-11 ،50ی. نامه علوم اجتماع س  ا دواج، تیعوام  موثر بر ا را ی(. بررس9988) یا ،حسیمحمود
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 .9-90(، 9)50. ماله جامعه شناسی کاربردی(. جنسیت و دینراری. 9915مریری،  اطمه؛ آ اد ارمکی، تقی )

 .95-91 .ا دواج در اسالم. (9971علی) مشکینی،

رابطه هماننری/ ت اد ویژگیهای شخصیتی )درونگرایی/ برونگرایی( و رضایت  ناشویی (. 9919)مصلحی، جواد 

با توجنه به پایبنری م هبی  وجی ، پایاننامه کارشناسی ارشر، روانشناسی، قم، مؤسسه آمو شی و 

 .پژوهشی امام خمینی

 .انتشارات پارسیا قم ، جوانا  و انتخاب همسر. (9971مظاهری ،علی اکبر)

-تیرضا آوری روانی و ببا استرس در تا ییارویرو باورهای م هبی و راهبردهایطه راب(. 9911) یالمقترر، ل

 .97-05(919)51 . یالشکی گرپ علوم دانشگاهماله همسرا  جانبا .  یی ناشو منری

نسبت به  ریواحر تبر یاد اسالمدانشگاه آ  ا یدانشاو رگاهی(. د5198) رین ی،نظر ریس ؛صادق ، یآوارس یملک

 .57-7(, 05)99 .انتظار ا  ا دواج.    و مطالعات خانواده

. ا یدانشاو یدار  یدر ابعاد د یتیجنس ی(. مطالعه نقت تفاوت ها5191عبراهلل ) ،نژادیول ؛اصغر ی،ر ردیم

 .79-11(, 0)55 . نا  و خانواده یپژوهت نامه اسالم

 ؛رسوا ،محمر ریس یرضوان ؛رضایعل ی،مراد ؛جواد ی،اکبر ؛آر و ،لق قوچا مط این یداور ؛سمانه ی،ناف

گناباد در  یدانشگاه علوم پرشک ا یدانشاو یشغل نرهیبه آ ریبا ام ینامه. ارتباط سالمت معنو ی،میابراه

 .55-58 ،(5)90. ا  ایرا پژوهت پرستارماله . (9911)ساا 

شناختی در (. نقت سرمایه روا 9911بهادری خسروشا، ج ) آباد، ت؛ باباپور خیرالری ، ج؛هاشمی نصرت

های روانشناسی اجتماعی. بهریستی روانی با توجه به اثرات تعریلی سرمایه اجتماعی.  صلنامه پژوهت

9(0 ،)900-959. 

 هاآ  و تفاوت ییم هبی و تعارض  ناشو بنرییپا طهراب(. 9910)م  س،یرگی، م؛ آگاه هرر؛ جا  ب، عا یهرات

 .919-997(، 5)5خانواده.  می  نا  والاس مهنا. پژوهتی  وج ا یر مد

 ق.الای طهکننرهنییبتیعنوا  پم هبی به باورهای و نییبرب -نییبش(. خو9911)د  ره،ی ؛ بشل وسفی،ی

 .79-11(، 9)5اهوا .  چمرا  ریمشاوره کاربردی دانشگاه شه مه صلنا دو
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 ها:پيوست

 شنامه عمل به باورهای ديني )معبد(پرس

 های واجط خود را :نما  -9

ام.     ج( کمتر ام تا حاال به طور مرتط خوانرهام.     ب( بیت ا  نیمی ا  مرتی که به تکلیف رسیرهالف( ا  اوا تکلیف تا حاال به طور مرتط خوانره

ام.    ه(ا  اوا تکلینف تنا   ام.    د(ا  اوا تکلیف تا حاال به طور نامرتنط خواننره  خوانرهام تا حاال به طور مرتط ا  نیمی ا  مرتی که به تکلیف رسیره

 ام.حاال اصال نما  نخوانره

 گیرم:اگر بیمار نباشم در ماه رم ا  امساا و ساا بعر رو ه های واجط را می -5

 گیرمده رو               د( کمتر ا  ده رو          ه( اصال رو ه نمیها          ب( بیت ا  پانرده رو                 ج( بیت ا  الف(تمام رو ه

 خوانم:ها و...( را میهای واجط، نما های ق ا یا مستحبی)نا لهعالوه بر نما -9

 خوانمصال نمیخوانم    ه( اخوانم  د(گاه گاهی میای یک بار میخوانم     ج( هفتهای دو سه بار میخوانم   ب( هفتهالف( هر رو  می

 گیرم:عالوه بر رو ه های واجط رو ه های ق ا یا مستحبی می-0

 گیرمه( اصال رو ه نمی  ای یک رو  یا بیشتر   ب( ماهی یک رو  تا سه رو      ج( سالی پنج تا ده رو      د( سالی کمتر ا  پنج رو   الف(هفته

 برای خوانر  نما های واجط به مسار می روم: -5

 ای یک بار              د( گاه گاهی               ه( اصالای دو سه بار                  ج( هفتهر رو              ب(هفتهالف ( ه
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