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 چکیده 

( زن و مرد)های نگرش ازدواج در بین دانشجویان متأهل بینهدف پژوهش حاضر بررسی تقدس ازدواج  به عنوان پیش .

کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ی آماری این پژوهش جامعه.باشددانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  می

ای گیری تصادفی چند مرحلهنفر دانشجو به روش نمونه022ها برای آزمون فرضیه. دهدآزاد اسالمی واحد اهواز را تشکیل می

گرش ازدواج ، برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس ن. شدندنفر زن می 022نفر مرد و  022انتخاب شدند که شامل 

ها با استفاده از روش آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون انجام شد و  تحلیل داده. مقیاس تقدس ازدواج  استفاده شد

 . نتایج این  تحقیقات نشان داد که بین  تقدس ازدواج با نگرش ازدواج در بین دانشجویان مرد و زن رابطه مثبت وجود دارد

 

 واج، تقدس ازدواج ،دانشجویان ،متاهلنگرش ازد: واژگان كلیدي
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 مقدمه 

ای ی تشکیل ارتباطات انسانی به صورت ویژههای زندگی هر فردی در نحوهگیریترین تصمیمازدواج به عنوان یکی از پراهمیت

-آن. سازدهم مرتبط می این پل عاطفی، زن و مرد را با کششی ناشی از عشق و غریزه و باورهای فرهنگی به. تاثیرگذار است

گردد و یک نهاد اجتماعی مستحکم می« خانواده»چنان که این ارتباط و پیوند، منجر به تشکیل یک کانون پویا به نام 

بررسی عواملی که در ازدواج و کیفیت زندگی زناشویی  نقش دارند، (.0202، 0و همکاران ، به نقل از جوناتون0892، 0اریکسون)

توان به نگرش به یک دسته از این عوامل فرآیندی درون فردی است که از آن جمله می. ی برخوردار استااز اهمیت ویژه

ساختار و محیط خانواده اصلی در نگرش به ازدواج و (. 0200،و همکاران 1،فینچام0881، الرسون و هومن) ازدواج اشاره کرد

های به ازدواج بسیار حائز اهمیت است، زیرا یکی از مکانیسم نگرش(.  022،  کری)نیز زندگی خانوادگی فرزندان نقش دارد 

  استاینبرگ، داویال)های عملکرد در روابط عاشقانه است بینی رفتار واقعی در ازدواج و یکی از بهترین شاخصکلیدی برای پیش

و مستحکم  می (  022ماهونی،) سازدواج در اسالم نه تنها به عنوان یک قرارداد حقوقی، بلکه پیمانی مقد(.  022و فینچام،  

، اما گمان (0202 پین،) ها مشاهده کردتوان در مبانی دینی و فرهنگی بسیاری از ملتبخشی را میهای این تقدسجلوه. باشد

چنان که در هم(.  9 0بحرینی، )نمی رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبی به اندازه اسالم درباره ازدواج بحث کرده باشد 

ازدواج در این مکتب، به عنوان بهترین . آیات و روایات اسالمی، بارها مقدس و الهی بودن این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است

شود و در تعالیم اسالمی ازدواج را با معنویت همراه کرده و بنا از نظر خداوند، عامل آرامش، محبت و رحمت در نظر گرفته می

 (.0201 و همکاران، ، استافورد 020، 8، به نقل از استافورد 022، 9اسوانک -؛ موری0220هونی،ما)بخشند به آن تقدس می

 روش تحقیق 
  8 0-81دانشگاه آزاد اسالمی اهواز که در سال تحصیلی ( زن و مرد)جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان متأهل 

نفر زن و  022)نفر  022ای به حجماز این جامعه آماری نمونه. دادنددر مقطع تحصیالت تکمیلی و کارشناسی بودند را  تشکیل 

 .ای انتخاب شدبه روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله( نفر مرد 022

 ابزارهاي پژوهش

 پرسشنامه نگرش به ازدواج 0-0-0

بت به ازدواج در گیری نگرش افراد نسآیتمی که برای اندازه  0یک مقیاس ( 0889، 00براتن و رز) 02مقیاس نگرش به ازدواج

ای از به شدت موافقم تا به شدت مخالفم درجه 1شرکت کنندگان پاسخ خود را بر اساس طیف لیکرت  .نظر گرفته شده است

های باالتر، نگرش و نمره 2-8 ها از نمره دامنه. شوندگذاری میها به صورت معکوس نمرهدر ضمن برخی ماده.کنندبیان می

های سنجش نگرش به ازدواج توسعه های دیگر شاخصاین مقیاس برای غلبه بر کاستی. دهدج نشان میمثبت را نسبت به ازدوا

 .داده شده است

شناسی مقدماتی هنجاریابی شده ی رواندانشجو در مقطع کارشناسی در یک دوره 188این مقیاس بر روی ( 0889)براتن و رز 

و به  2/ 9آموزان با فاصله زمانی شش هفته به روش آزمون مجدد دانش پایایی این مقیاس را در( 0889)براتن و رز . است

                                                           
1. Ericsson 
2. Jonathan 
3. Larson, Homan 
4. Fincham 
5. Carey 
6. Stinberg & Dviila 
7. Payne 
8. Murray& swank 
9. Stafford  
10. Marital Attitude Scale 
11. Braaten&Ros 
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پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای ( 80 0)خجسته مهر، ممبینی و اصالنی . گزارش کردند 90/2روش آلفای کرونباخ 

 .گزارش کردند 80/2و  82/2کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

اند که نشان از را گزارش کرده 2/  های مشابه همبستگی باالی مقیاس با مقیاس با همبسته کردن این( 0889)براتن و رز 

 .روایی باالی این مقیاس است

 پرسشنامه تقدس ازدواج 0-0-0

-این مقیاس دارای گزاره. ساخته شد( 0888)آیتمی است که توسط ماهونی و همکاران  01مقیاس تقدس ازدواج یک مقیاس 

های انتخابی از به شدت پاسخ دهندگان برای هر گزاره گزینه. باشدمی« پیمان مقدس است به نظرم ازدواج ما یک»هایی مثل 

زوج که به   8بر روی ( 0888)در بررسی که توسط ماهونی و همکاران . روی دارندپیش(  )تا به شدت موافق ( 0)مخالف 

پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این . به دست آمد 99/2صورت تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت آلفای کرونباخ 

 2/ 8( ب82 0)برای هر دو همسر و در مطالعه صیدی و همکاران  89/2، (0202)ی دی مریس و همکاران مقیاس در مطالعه

 .به دست آمد 2/ 8آلفای کرونباخ .گزارش شد و در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس به روش

 روش اجراي پژوهش

ها پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به هر یک از دانشکده ها مراجعه شد و از آنپس از تصویب طرح 

ها و مشخص شدن پایایی با جمع آوری داده. گیری مربوط به پایایی و روایی ابزارها صورت گرفتلیست دانشجویان اخذ و نمونه

الزم به ذکر است که . ها انجام شدگیری مربوط به آزمودن فرضیهزارها، نمونهو روایی ابزارها و انجام اصالحات ضروری بر روی اب

از طریق ضمیمه کردن یک دستورالعمل )قبل از تکمیل ابزارها، توضیحات کامل هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی 

برای شرکت در پژوهش، محرمانه  این توضیحات شامل آگاهی از حق انتخاب. در اختیار آنان قرار گرفت( همراه با پرسشنامه

در نهایت، با . ماندن اطالعات شخصی دانشجویان، اهمیت شرکت در پژوهش و اطالعات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش بود

 .ها استخراج شداطالعات توصیفی الزم از دادهSPSS استفاده از نرم افزار 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 :استنباطی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت به شرح زیر می باشندهای آمار توصیفی و روش

 .هاآلفای کرونباخ و تنصیف برای بررسی پایایی ابزارها و از روش روایی سازه ای جهت بررسی روایی آنهایروش -0

 .های آمار توصیفی شامل، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرهروش -0

  یافته ها

های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمرات در متغیرهای نگرش ازدواج و این بخش یافتهدر 

 .گیردتقدس ازدواج مورد بررسی قرار می

  نمودارها  و ها شکل ،ولاجد
 در زنانمتغیرهاي نگرش ازدواج و تقدس ازدواج  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره  1جدول شماره 

 شاخص های آماری

 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 0  2   /00  8/1  نگرش به ازدواج

 1 0 80 98/00 008/   تقدس ازدواچ
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 شاخص های آماری

 شاخص های آماری

و   /00و   8/1 ازدواج های زنان در متغیر نگرش شود میانگین و انحراف معیار نمرهمشاهده می0همانطور که در جدول شماره

 .باشدمی 98/00و  008/  در متغیر تقدس ازدواج به ترتیب 
 ازدواج در مردانمتغیرهاي نگرش ازدواج، تقدس  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره : 2جدول شماره 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین شاخص های آماری        

 9   0 1/8   89/1 نگرش به ازدواج

 2 0  1 12/01  00/ 0 تقدس ازدواج

 
و  1/8 و   89/1های زنان در متغیر نگرش ازدواج شود میانگین و انحراف معیار نمرهمشاهده می0همانطور که در جدول شماره

 .باشدمی 12/01و   00/ 0در متغیر تقدس ازدواج به ترتیب 
 

 ضرایب  همبستگی وتقدس ازدواج با نگرش ازدواج در دانشجویان زن: 3با توجه به جدول  

 
 نگرش به ازدواج

r P 

 20/2 2/   تقدس ازدواج

 

 .بین تقدس  ازدواج با نگرش ازدواج در زنان رابطه مثبت وجود دارد: فرضیه اول

رابطه مثبت ( p= 0/01, r= 0/36)نگرش ازدواج با توجه به شود، بین تقدس ازدواج و مالحظه می  همانگونه که در جدول*

 .شودمعناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه اول تأیید می
 ازدواج با نگرش ازدواج در دانشجویان مرد  تقدسضرایب همبستگی و : 4جدول شماره

 
                        

 

 نگرش به ازدواج

r P 

 220/2 8/2  ازدواجتقدس 

 .تقدس ازدواج با نگرش ازدواج در مردان رابطه مثبت وجود دارد:فرضیه دوم

رابطه ( p= 0/001, r=0/39 )شود، بین تقدس ازدواج و نگرش ازدواج با توجه به مالحظه می 1همانگونه که در جدول*

 .شودمثبت معناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه دوم تأیید می

  گیري نتیجهبحث و 
 .رابطه مثبت وجود دارد و مردان تقدس ازدواج  با نگرش به ازدواج در زنان

یعنی بین تقدس ازدواج و نگرش ازدواج در  .در زنان و مردان مورد تأیید قرار گرفت 1و  های جدول این فرضیه بر اساس یافته

توان گفت که سازه قداست ازدواج در قلمرو در تبیین این فرضیه می. مردان و زنان پژوهش حاضر رابطه مثبت وجود دارد

کنند که قداست ممکن است یک سازه عمده ماهونی و همکاران اظهار می. تحقیقات در مورد مذهب و ازدواج نسبتا جدید است

ماهونی، )های جهانی گرایش مذهبی و کارکرد خانواده به شمار آید اصلی برای تبیین روابط قبال کشف شده بین شاخصو 

. تواند به دو شکل روی دهداین امر مطرح شده که تقدیس، می(. 0202؛ به نقل از کاسنر و کاترین،  022پارگامنت، موری، 

های مقدس را به ن را از طریق لنز مقدس بنگرد و به موجب آن کیفیتشاتواند ازدواجبرحسب تقدیس ازدواج، شخص می

یعنی )و یا شخص ممکن است ازدواجشان را به صورت ظهور خداوند بنگرد ( تقدس غیر خداپرستانه)شان نسبت دهد ازدواج
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س استنباط شده مستقیما های تقدمقیاس(. 0202؛ به نقل از کاسنر و کاترین،  022ماهونی و پارگامنت، ( )تقدس خداپرستانه

ها ازدواجشان را به صورت که آیا زوجبررسی این. دهدشان را نشان میادراکات شخص در خصوص یکپارچگی ازدواج و دین

تری به نقطه تالقی بین ماهونی و همکاران شود این زمینه را فراهم کند که نگاه عمیقنگرند یا خیر، باعث میامری مقدس می

رابطه بین ادراکات قداست ازدواج و کیفیت زناشویی را با استفاده از . صورت بگیرد( 0202از کاسنر و کاترین،  ؛ به نقل0888)

این محققان این فرضیه را بررسی کردند که ادراکات بیشتر از قداست . زوج با کودکان جوان بررسی کردند  8ای از نمونه

در ( همکاری)ازدواج، کاهش تعارض، استفاده بیشتر از ارتباط انطباقی  ازدواج با رضایت بیشتر، مزایای شخصی بیشتر حاصل

؛ به 0888ماهونی، ) در طی تعارض مرتبط خواهد بود ( پرخاشگری کالمی)طی تعارض و استفاده کمتر از ارتباط غیر انطباقی 

دهد که به طور مستقیم هم نشان می اوال نتایج. این مطالعه چندین یافته جالب را حاصل کرد(. 0202نقل از کاسنر و کاترین، 

کند، شان را توصیف میهای مقدس و ازدواجشان ظهور خداوند است و اینکه کیفیتشوهران و هم زنان با این نظریه که ازدواج

دن کند که در آن گزارشات باالتر در مورد نسبت داثانیا نتایج همبستگی از اولین فرضیه محققان جانبداری می. موافق بودند

کیفیت مقدس به ازدواج و نگریستن خداوند به عنوان بخشی از ازدواج هم در شوهران و هم در زنان و تعارض زناشویی کمتر 

ها خداوند را به صورت عامل دانشمندان بررسی کردند که چگونه زوج(. 0202کاسنر و کاترین، )برای زنان همبستگی داشت 

، لمبرات و (0202)توسعه دهند یافته های مربوط به این فرضیه با پژوهش های پین کنند، شان استنباط میدخیل در ازدواج

، کاسنر، ماهونی، پارگامنت و دماریس (0201)، الئورا، پاربو و مک فرسون ( 022)، ماهونی و همکاران (0229)دولهایت 

یفیت زندگی، خرسندی زناشویی، رضایت مطابقت دارد که  در پژوهش خود یافتند تقدس ازدواج با ک(  020)و الئورا ( 0201)

زناشویی، صمیمیت زناشویی و حفاظت از ازدواج رابطه مثبت دارد و اینکه باور به تقدس ازدواج، استفاده بیشتر از راهبردهای 

 های اجتماعی، تقسیم وظائف، نصیحت کردن و مدیریت تعارضگرایی، باز و راحت بودن، اطمینان و دلگرمی دادن، شبکهمثبت

همچنین باور افراد به تقدس ازدواج، یک باور . شودرا در پی دارد و موجب ارتقا ارتباط تایید و کاهش ارتباط متعارض می

 .تواند رابطه زناشویی را به محیطی امن برای رشد و بالندگی زوج تبدیل کندشناختی مفید بوده که می

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 .08-00،ص 02دیدار آشنا، ش ، ((فلسفه ازدواج در اسالم))،  9 0بحرینی، زهرا، 

Carey K. M. (2005). Effects of childhood family environment on marital attitudes. M. A. Dissertation.Truman 

State University, P. 137. 

Fincham, F. D., Ajayi, C., & Beach, S. H. R. (2011). Spirituality and marital satisfaction in African American 

couples. Psychology of Religion and Spirituality, 3, 259–268.  

Jonathan E. Mosko1 and M. Carole Pistole1. (2010). Attachment and Religiousness: Contributions to Young 

Adult Marital Attitudes and Readiness,  The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families. 

Laura Stafford. (2013). Marital Sanctity, Relationship Maintenance, and Marital Quality, Journal of Family 

Issues. 

Laura Stafford, Prabu David, & Sterling McPherson. (2014). Sanctity of marriage and marital quality: Journal of 

Social andPersonal Relationships.Vol. 31(1) 54–70. 

Lambert, N. M, &Dollahite. D.C,(2008). He Threefold Cord : Marital Commitment in Religious Couples, 

Journal of Family Issues, v. 29, p. 592-614. 

Katherine G. Kusner, Annette Mahoney, Kenneth I. Pargament, and Alfred DeMaris. (2014). Sanctification of 

Marriage and Spiritual Intimacy Predicting Observed Marital Interactions Across the Transition to Parenthood, 

American Psychological Association. 

Mahoney, A. & et al. (2003), Religion and the Sanctification of Family Relationships, 

ReviewofReligiousResearch, v. 44, N 3, p. 220-236. 

Payne, P. B. (2010). Spiritual beliefs in Family Experiences and Couples Cocreation of spiritual beliefs During 

The Early Years of Marriage, Doctoral dissertation, Northon School of Family And Consumer Sciences Division 

of Family studies and Human Development.  

Steinberg S.J, Davila,  J, Fincham, F. (2006). Adolescent marital expectations and romantic experiences: Journal 

of Young and Adolescence,35(3): 333-348. 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

