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Abstract: 
 
Background: Prayer is one of God's commands to create a major role in human mental relaxation. 
This study aimed to assess the Correlation between the quality of couples’ relationships with attitude 
and Practical commitment to prayer in women referring to Comprehensive Health Centers of Kashan 
in 2018. 
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was performed on 350 women referring to 
Kashan Comprehensive Health Centers in 2018. Based on random sampling, a Comprehensive 
Health Center was selected from each geographic region and a number of available samples were 
selected based on the subjects covered by each center. The questionnaires included demographic 
characteristics questionnaire, standard questionnaire of couples' relationships, and attitude and 
practical commitment to prayer scale. Data were analyzed using SPSS software (V 16) using pearson 
correlation coefficient, multivariate regression and t-test. The level of significance was defined as 
less than 0.05.  
Results: The results showed that there was a positive relationship between the quality couple's 
relationships and the attitude and practical attachment to the prayer and the level of spouse's literacy 
(P<0.001). There was a negative correlation between the quality of couples' relationships and age 
(P=0.003), duration of marriage (P=0.007) and number of children (P=0.003), also. By implementing 
multivariate regression, attitude and practical commitment to prayer ( P<0.001) and the level of 
spouse's literacy were related to couples' quality of relationship ( P=0.014).  
Conclusion: Positive attitude and practical commitment to prayer and increasing the literacy of 
spouse increases the quality of couples' relationships.  
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زام عملی به نماز در زنان بررسی همبستگی کیفیت روابط زوجی با نگرش و الت
  1397جامع سلامت شهر کاشان در سال خدمات کننده به مراکز مراجعه

  

فرزانه صابري
1

زهره سادات، 
2

فر، نرجس نجاتی
3*

پور چرمهینی، راحله حسن
4

  

  

  مقدمه
هاي اجتماعی است ترین نظامي مهمنظام خانواده در زمره

گیرد. حفظ و تداوم اساس ازدواج بین زوجین شکل می که بر
عنوان واحد خانواده از اهمیت زیادي برخوردار است. خانواده به

تحول  تغییر و، شفادهندگی ،اعی، کانون رشد و تکامل، التیاماجتم
هم بستر  شکوفایی وها و عوارض است که هم بستر آسیب

بخش ی رضایتروابط زوج .]1[فروپاشی در میان اعضایش است 
در حفظ و بقاي خانواده و سلامت آن محسوب  ثرؤاز عوامل م

وابط ر کیفیت مفهوم تبیین براي متفاوتی رویکردهاي .]2[شود می
سازگاري،  هايرویکرد وانتمی جمله آن از که دارد وجود زوجین
  .برد نام را زناشویی رابطه از فرد ارزیابی و شادمانی

  

، دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پرستاري و مامایی، ، گروه مامایی، استادیار. 1
  کاشان، ایران

  ، کاشان، ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات پرستاري تروما ،دانشیار. 2
پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوي کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده . 3

  ، تهران، ایرانایران
، کاشان، ، دانشگاه علوم پزشکی کاشانکمیته تحقیقات دانشجویی، ي مامایی. دانشجو4

 ایران

   نشانی نویسنده مسؤول: *
  معصوم، کوي شهید خدامیان 14میدان کاشان، 
  03155546633دورنویس:                                       09103243457تلفن: 

  n. nejati1375@gmail.comپست الکترونیک: 
  1398/11/23 تاریخ پذیرش نهایی:                                    1398/4/27 :تاریخ دریافت

 طورهب هلأافراد مت که است هاییشیوه نتیجه زوجین روابط کیفیت
 رابطه فرد، (درونی بعد ترتیببه ثلثم زاویه سه در را خود مندنظام
در واقع کیفیت  .]3[دهند می نشان) فرد خارجی بعد و همسر با

 اي براي بررسی رابطه بین مشکلات زناشویی وروابط زوجی وسیله
ترین سازگاري در روابط زوجی از مهم .]4[کیفیت زندگی است 

کیفیت زندگی خوب محسوب  ثر در خوشبختی وؤعوامل م
یند است که در طول آرضایت از روابط زوجی یک فر .]2[شود می

سلامت زوجین و سلامت  آید و برزندگی زوجین به وجود می
موفقیت  ،خانواده، رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد

ثیر دارد. همسرانی که از أتحصیلی و رضایت از شغل زوجین ت
رستی کیفیت ارتباطی یا تفاهم خوبی برخوردارند؛ از وضعیت تند

عدم رضایت از روابط زوجی  .باشندبیشتري نیز برخوردار می
تواند پیامدهایی مثل احساس عدم خوشبختی و پیامدهاي روانی می

براي درك بهتر از  .]5[و جسمی متعددي به دنبال داشته باشد 
روابط زوجی و تکامل آن در انسان نیز ناگزیر باید مجموعه 

 و جسمی (مانند ژنتیک يکه شامل اجزا وجودي انسان را
ها)، روانی (مانند احساس فرد نسبت به خود و دیگران)، هورمون

اجتماعی (مانند ارتباط بین خود و دیگران)، فطري و معنوي (مانند 
ات یقر تحقد .گرفت در نظر، باشدباور) می و هامذهب، ارزش

کننده افراد در مقابل با یاري ،مشخص شده است که معنویت

 :خلاصه
به  کنندهدر زنان مراجعه نماز به یعمل التزام و نگرش با یزوج روابط تیفیک یهمبستگ مطالعه حاضر با هدف بررسی و هدف: سابقه
    .انجام شد 1397جامع سلامت کاشان در سال  خدمات مراکز

انجام  جامع سلامت کاشان خدمات کننده به مراکزمراجعهزن  350بر روي  1397تحلیلی در سال  - مطالعه توصیفی  :هاروش مواد و
و برحسب افراد تحت پوشش هر شد  جامع سلامت انتخاب خدمات گیري تصادفی از هر منطقه جغرافیایی یک مرکزبر اساس نمونه شد.

، پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیکها مرکز تعدادي نمونه در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه
ضریب همبستگی هاي و از آزمون SPSSافزار ها از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده. زوجین و پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز بود

 تعریف شد.  05/0داري کمتر از تست و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. سطح معنیپیرسون، تی

. )>001/0P( دار وجود داشتمثبت و معنی ارتباطسواد همسر  ونمره نگرش و التزام عملی  و بین نمره کیفیت روابط زوجی :نتایج
دار همبستگی منفی و معنی) =003/0P(و تعداد فرزند  )=007/0P( مدت ازدواج ،)=003/0P( همچنین بین کیفیت روابط زوجی و سن

نگرش و التزام عملی به هاي متغیره، متغیررتبط در آنالیز تکاز بین عوامل مرگرسیون چند متغیره روش ها بهدر تحلیل دادهوجود داشت. 
 . ارتباط داشتند) با کیفیت روابط زوجی =014/0P( همسرسواد ) و >001/0P( نماز

 دهد. کیفیت روابط زوجی را افزایش مینمره نگرش مثبت و التزام عملی به نماز و افزایش سواد همسر  گیري:نتیجه

  معنویتکیفیت روابط زوجی، نگرش، التزام عملی به نماز،  کلیدي:واژگان
 787-795 ، صفحات1398، ضمیمه 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  –نامه علمیماهدو                                                             
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توصیفی از اشتیاق انسان به روي  ،معنویت .]7،6[ست ا هاتنیدگی
آوردن به وجود متعالی یا قدرتی فراتر از کنترل و فهم انسان است 
که یکتایی وجود شناختی انسان را در مقابل حیوانات نشان 

سلامت معنوي به حالتی از بودن اشاره دارد که در نتیجه . دهدمی
ند و طبیعت، دیگران، خداوشناخت و رفتار فرد نسبت به خود، 

هویت، رضایت، شادي، قناعت،  فرد سرشار از حسّ ،مثبت شده
زیبایی، عشق، احترام، صلح و آرامش درونی، هماهنگی و 

رفتارها و اعمال دینی از قبیل  .]7[ شودهدفمندي در زندگی می
هاي مثبت، توانند با ایجاد امید و تشویق به نگرشنماز می يهاقام

نگرش حالت . ]8[موجب آرامش درونی و شادکامی فرد شوند 
درونی است که بر انتخاب عمل فرد نسبت به یک چیز، شخص یا 

گذارد و یا عبارت است از نوعی حالت آمادگی یک رویداد اثر می
العمل خاص در مقابل محرکی خاص. یا تمایل به عمل یا عکس

 اسلام .]9[ گذاردثیر میعمل تأ ینا نگرش مثبت به نماز بر انجام
 مشیت برابر در تسلیم سایه در سلامت این است، سازيسالم برنامه
. آیدمی دستهب او بخشحیات قوانین و دستورات اجراي و الهی

 اسلام، هايبرنامه و مقررات قوانین، همه که است بدیهی بنابراین
 الله خلیفه تحقق و انسان روان سلامت و خیال آرامش براي را راه
- برنامه تمام بین در دیدگاه این از. سازدمی آماده و هموار او، بودن

 در و است برخوردار والایی جایگاه از نماز اسلام، قوانین و ها
 درون، سازيآرام در آن نقش به مستقیمطور به مختلف، آیات

 به اعتقاد. است شده اشاره روان و روح شادابی و قلب شفابخشی
 نماز یقلب رشیپذ به نظري بعد. دارد یعمل و نظري بعد دو نماز،
 رشیپذ برعلاوه یعمل بعد اما دارد؛ اشاره واجب امر کی عنوانبه
 یمعن نیا به شود؛یم شامل زین را عمل در آن اداي و انجام ،یقلب
 نماز اداي براي نیمع اوقات در روز، در مرتبه سه مسلمان فرد که

 مواردي به و دینمایم آن برگزاري به اقدام عملاً ،شده آماده
 عمل و توجه ،یاجتماع و فردي یزندگ در نماز یاثربخش: همچون

 و مراقبت نماز، انجام براي جدي اهتمام و التزام مستحبات، به
 مطرح نماز به یعمل التزام ابعاد عنوانبه که نماز در قلب حضور
به نقش مثبت عبادت و  تحقیقات متعددي ].10[ دارد توجه شده،

 از جمله: .اندهاي مختلف زندگی انسان اشاره کردهنیایش بر جنبه
Shafranske  افرادنشان داد عبادت و نیایش در بهداشت روانی 
بیشتر افرادي که  مطالعات نشان داده است .]11[ رداثر مثبت دا

استرس  ،هاي مذهبی توجه دارندبه دستورالعمل و هستندمذهبی 
 دانش و همکاران نیز نشان دادند براي حلّ  .]12[ کمتري دارند

تعارضات خانوادگی، مذهب از طریق باورهاي معنوي و 
 ،هاي مذهبی، اختلاف نظر بین زن و شوهر را تعدیل کردهارزش

بیگی و همکاران در  .]13[شود تعارضات زناشویی می باعث حلّ

بر انسجام و مطالعه تعیین نقش صمیمیت و باورهاي معنوي 
اي انجام دادند و به این نتیجه رسیدند اري خانوادگی مطالعهسازگ
 نسجام و سازگاري بالاییاراي ادفراد با تجربه معنوي بالا اکه 

و  Sánchez-Fuentesسیستماتیک مرور در مطالعه  .]14[ هستند
هاي ) رضایت از روابط زوجی با عقاید و ارزش2014همکاران (

اجتماعی، سلامت جسمی  - مذهب، متغیرهاي فرديفرهنگی مانند 
و روانی، متغیرهاي حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی مرتبط 

تأثیر بسیاري تواند تحتبود. هچنین بیان کردند رضایت جنسی می
طبقه از جمله  4از فاکتورها قرار بگیرد که تمام این فاکتورها به 

ستم و ماکروسیستم فاکتورهاي میکروسیستم، مزوسیستم، اگزوسی
بندي شدند که در این میان مذهب، معنویت و تضادهاي دسته

نتایج  .]15[گذاري شدند فرهنگی، جزء فاکتورهاي ماکروسیستم نام
نگرش به مذهب ) نشان داد بین 2007و همکاران ( Kellyمطالعه 

 از سوي دیگر ].16[داري وجود دارد و رفتار زوجی ارتباط معنی
 رضایت از ) بین معنویت و2012همکاران ( و Tessa در مطالعه

در مطالعه  ].17[مردان ارتباط وجود داشت  روابط زوجی زنان و
Davidson ) بودن با نگرش روابط ) مذهبی2012و همکاران

مندي از روابط زوجی، زنان مرتبط بود، اما با رضایتدر زوجی 
در مطالعه عبدالصالحی و  .]18[جسمی و روانی ارتباطی یافت نشد 

تري از رضایت ) زنان مسلمان با شرم بالا، سطح پایین2013همکار (
تبار و مطالعه نازك در .]19[از روابط زوجی را گزارش کردند 

دار بود و ) متغیر نگرش به ارتباط قبل از ازدواج معنا1395همکاران (
دار ی معنیاثر متغیر سلامت معنوي بر میزان رضایت زندگی زناشوی

) سازگاري زناشویی 2011در مطالعه دانش و همکاران ( .]20[نبود 
تر مذهبی بالا، پایین در بین افراد با نگرش) (در حیطه روابط جنسی

با توجه به  .]13[از افراد با نگرش مذهبی پایین و یا متوسط بود 
شهرستان کاشان و اهمیت  بافت مذهبی جامعه ایران مخصوصاً 

روابط زوجی در زندگی زوجین و تأثیرپذیري آن از عوامل 
متعددي از قبیل فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و همچنین با توجه به 

ایران انجام اي در که در رابطه با نماز و زندگی زناشویی مطالعهاین
نشده و اکثر مطالعات در رابطه با مذهب و معنویت است و حتی 

آمده در مورد ارتباط مذهب و کیفیت روابط دستههاي بتهیاف
ارتباط کیفیت زوجی متناقض است، مطالعه حاضر با هدف بررسی 

کننده نگرش و التزام عملی به نماز در زنان مراجعهروابط زوجی با 
  انجام شد. 1397جامع سلامت کاشان در سال  خدمات به مراکز

  
 ها مواد و روش

 350بر روي  1397تحلیلی در سال  - توصیفیاین مطالعه 
جامع سلامت کاشان  خدمات کننده به مراکزنفر از زنان مراجعه
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از هر منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و  انجام شد.
و بر حسب جمعیت شد طور تصادفی انتخاب همرکز یک مرکز ب

. براي ندشد در نظر گرفتهدسترس  تحت پوشش تعدادي نمونه در
محاسبه حجم نمونه در زیر جهت تعیین حجم نمونه از فرمول 

 لمطالعات همبستگی استفاده شد. با در نظر گرفتن خطاي نوع اوّ
در نظر گرفتن حداقل همبستگی با  و 1/0اي نوع دوم طو خ 05/0
 ،1/0عملی به نماز و روابط زوجی به میزان التزام  نگرش و بین

  مورد برآورد شد.  350نمونه حدود حجم 
  
  
 

معیارهاي ورود به مطالعه شامل: تمایل براي شرکت در مطالعه، 
سال که در  15- 60داشتن سواد خواندن و نوشتن، زنان در سنین 

حال زندگی با همسر هستند، حامله نبوده و یا تازه زایمان نکرده 
د، در نناهنجار نداشته باشهفته بعد از زایمان)، فرزند  6باشند (

شده د و داراي بیماري شناختهنی مراقبت نکنمنزل از بیمار خاصّ 
روانی نباشند. معیار خروج شامل: تکمیل ناقص پرسشنامه و یا 

 باشد. اعلام عدم همکاري در روند تکمیل پرسشنامه می

 :بود پرسشنامه 3آوري اطلاعات شامل ابزار جمع

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک که شامل سن، مدت ازدواج،  -1
تعداد فرزند، تحصیلات خود و همسر، وضعیت سکونت، وضعیت 

 اشتغال و یائسه بودن است. 

 ]Chonody ]21) از RQپرسشنامه کیفیت روابط زوجین ( -2
توسط سادات و همکاران در ایران اعتبارسنجی شده است. این 

 5داراي طیف لیکرت  آیتمباشد که هر میآیتم  9پرسشنامه شامل 
 0 موافق) با محدوده نمره (کاملاً 5مخالف) تا  (کاملاً 1امتیازي از 

گذاري نمره باشد.این پرسشنامه داراي زیرمقیاس نمی است. 45تا 
است. هرچه نمره بالاتر باشد  ستقیمصورت ماین ابزار به 3 آیتم

ایی پرسشنامه کیفیت روابط کیفیت روابط زوجین بهتر است. رو
ی، روایی صوري، زوجین با استفاده از روایی محتواي کیفی و کمّ

زمان و مقایسه ییدي، روایی همأروایی سازه تحلیل عاملی ت
شده تعیین شد. پایایی ابزار با استفاده از همسانی هاي شناختهگروه

یید شد. پایایی این ابزار از طریق سنجش أآزمون مجدد ت درونی و
همبستگی  و 9/0(محاسبه آلفاي کرونباخ) معادل همسانی درونی 

 (میزان توافق ارزیابان با استفاده از آزمون مجدد) ايدرون رده
پرسشنامه نگرش و التزام عملی به  -3 .]22[دست آمد به 92/0

توسط  1388سؤال است و در سال  50نماز: این پرسشنامه داراي 
 4انیسی و همکاران طراحی و به کار گرفته شد، این ابزار داراي 

عامل (اثربخشی نماز در زندگی فردي و اجتماعی، توجه و عمل به 

ر مستحبات، اهتمام جدي فرد براي انجام نماز و حضور قلب د
، 4=اي (همیشهنماز) است. مقیاس این پرسشنامه لیکرت پنج گزینه

) است که 0=، هیچ وقت1=لی کمخی ،2=، گاهی اوقات3=اغلب
 200تا  0ابزار از  است. محدوده نمره کلّ 4تا  0دهی آن از نمره
دهنده اهمیت بیشتر به نماز است. باشد؛ که نمره بالاتر نشانمی

سنجش روایی محتوایی، روایی همزمان و روایی این ابزار به روش 
روایی سازه و پایایی آن به روش سنجش همسانی درونی و ثبات 
(از طریق بازآزمایی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه سنجش 

مقیاس التزام عملی روایی همزمان نشان داد همبستگی این ابزار با 
به ترتیب گیري بیرونی و درونی مقیاس آلپورت به مذهب و جهت

بود. پایایی این ابزار از طریق درصد  62و درصد  34، درصد 61
درصد  92سنجش همسانی درونی (محاسبه آلفاي کرونباخ) معادل 

شده  گزارش درصد 96و در روش بازآزمون به فاصله یک هفته 
ه توضیحات، ئها بعد از گرفتن رضایت و ارا. پرسشنامه]23[است 

جامع سلامت منتخب خدمات  در مراکزتوسط افراد مورد مطالعه 
کاشان به صورت خودگزارشی تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل 

استفاده شد. از آمار توصیفی  16 ویرایش SPSSافزار ها از نرمداده
میانگین و انحراف معیار) جهت توصیف  درصد، (محاسبه فراوانی،

تست و هاي ضریب همبستگی پیرسون، تیها، از آزمونداده
ها استفاده شد. رگرسیون چندمتغیره جهت تجریه و تحلیل داده

  در نظر گرفته شد.  05/0داري کمتر از سطح معنی
  

 یقملاحظات اخلا

گاهانه توسط آها پس از تکمیل فرم رضایت پرسشنامه
کنندگان تکمیل و به افراد مورد مطالعه توزیع و توسط شرکت

وري شد. آمحرمانه و بدون نام توسط همکاران جمع صورت کاملاً
افراد این اجازه را داشتند که در هر مرحله که تمایلی به ادامه 

از مطالعه خارج شوند. این طرح در شوراي  ،همکاري نداشتند
و کمیته  97173با شماره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  ب رسید. به تصوی IR.KAUMS.REC.1398.004با کد  اخلاق
  

 نتایج
سال  30 درصد) افراد سنّ 1/49نفر ( 172 در این مطالعه

صد) در 4/55نفر ( 194درصد) شاغل،  32نفر ( 112و کمتر، 
درصد) تحصیلات  6/60نفر ( 212تحصیلات دیپلم و کمتر و 

هاي سایر شاخص 1همسر دیپلم و کمتر بود. در جدول شماره 
  شده است.آماري متغیرهاي پژوهش نشان داده 
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 مقایسه کیفیت روابط زوجین بر حسب متغیرهاي مورد مطالعه -1جدول شماره 
�X تعداد متغیر               روابط زوجی ± SD *داريسطح معنی 

 زند سوا

 کمتر و دیپلم

 دانشگاهی

 
195 

155 

63/5±64/36 

3/6±05/37 
52/0 

 همسرسواد 

 کمتر دیپلم و

 دانشگاهی

212 

138  
09/6±17/36 

65/5±78/37 
013/0 

 وضعیت اشتغال

 شاغل

 دارخانه

112 

238 

6/6±70/36 

6/5±85/36 
83/0 

 سن

 سال 30از  کمتر

 سال و بالاتر 30

172 
 
178 

86/5±80/37 

73/5±83/35 
002/0 

  باشد.می  tشده استفاده نوع آزمون*
  

و التزام عملی به در این مطالعه ارتباط متغیر کیفی مرتبط با نگرش 
دهد نشان می هایافته تست بررسی شد.نماز با استفاده از آزمون تی

ها داراي سال و افرادي که همسران آن 30کمتر از  افرادي با سنّ
داري نمره بالاتري از طور معنیبه باشند،تحصیلات دانشگاهی می

 داد ها نشانیافته .)1کیفیت روابط زوجی را داشتند (جدول شماره 
وجی زو میانگین نمره روابط  44/32±098/9میانگین سنی افراد 

و نمره نگرش و التزام به نماز  45از حداکثر نمره  09/6±81/36
سال بود،  41/12±79/3 و میانگین مدت ازدواج 97/5±01/144

 و میانگین اندکس توده بدن 40/1±168/1میانگین تعداد فرزند 
براي تعیین ارتباط متغیرهاي ). 2(جدول شماره  بود 16/1±10/26

ی مورد بررسی در پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کمّ
 جدولهاي یافتهارائه شده است.  2 شماره که نتایج در جدول شد

دهد که نگرش و التزام به نماز با روابط زوجی نشان می 2 شماره
به جهت همبستگی . با توجه دار و مثبت داردهمبستگی معنی

نمره نگرش و التزام به نماز، توان گفت که با افزایش نمره می
دهد همچنین جدول نشان می .یابدافزایش میکیفیت روابط زوجی 

سن، مدت ازدواج و تعداد فرزند با کیفیت روابط زوجی بین 
طوري که با افزایش هبدار و معکوس وجود دارد. همبستگی معنی

ازدواج و افزایش تعداد فرزند نمره کیفیت سن، افزایش مدت 
  یابد.روابط زوجی کاهش می

  
 ی و کیفیت روابط زوجینتایج تجزیه و تحلیل بررسی همبستگی بین متغیرهاي کمّ -2جدول شماره 

�X متغیر ± SD 
میزان 
 همبستگی

 داريسطح معنی

81/36±09/6  روابط زوجی  1    
01/144±97/5 التزام عملی به نماز نگرش و  31/0 001/0< 

44/32±089/9 سن  15/0- 003/0 

08/20±096/9 ازدواج سنّ  01/0 81/0 

41/12±79/3 مدت ازدواج  14/0- 007/0 

40/1±68/9 تعداد فرزند  15/0- 003/0 

10/26±16/1  اندکس توده بدن  07/0- 20/0 

  
التزام به نماز و سایر نگرش و  چه میزان متغیر کهاینبراي بررسی 
کیفیت روابط زوجی را در زنان نمره توانند تغییرات متغیرها می

استفاده شد که  از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،کنند تبیین

ها نشان داد که یافتهارائه شده است.  3 شماره جدول نتایج آن در
واریانس تغییرات  درصد 16درند اواردشده در مدل قرهاي متغی

 ).=16/0R2( کنند تبیینیفیت روابط زوجی را کمتغیر 
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 و همکاران صابري
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 نتایج تحلیل رگرسیون بررسی ارتباط متغیرهاي مورد سنجش و کیفیت روابط زوجین -3جدول شماره 

 B مدل
خطاي 
 استاندارد

  داريسطح معنی t ضریب بتا

 >001/0 7/78  3/45 98. 26 ضریب ثابت

 >001/0 6/98 36/0 01/0 07/0 نگرش و التزام عملی به نماز

 91/0 -12/0 -02/0 13/0 -02/0 سن

 60/0 -52/0 -05/0 14/0 -07/0 ازدواج سنّ

 70/0 -38/0 -07/0 12/0 -05/0 مدت ازدواج

 77/0 29/0 016/0.  07/0 02/0 اندکس توده بدن

 10/0 -69/1.  -13/0 4/0 -65/0 تعداد فرزند

 82/0 -21/0 012/0 70/0 15/0 وضعیت اشتغال

 48/0 -68/0 -05/0 83/0 -58/0 زن تحصیلات

 014/0 48/2 16/0 80/0 96/1 تحصیلات همسر

 
دهد از بین متغیرهایی که در نشان می 3جدول شماره هاي یافته

 دار داشتندکیفیت روابط زوجی ارتباط معنیمتغیره با آنالیز تک
(شامل: نگرش و التزام عملی به نماز، تحصیلات همسر، سن، مدت 

در آنالیز رگرسیون چندمتغیره تنها  زدواج و تعداد فرزند)،ا
متغیرهاي نگرش و التزام عملی به نماز و تحصیلات همسر با 

ترتیب که بهطوري هدار داشتند. بکیفیت روابط زوجی ارتباط معنی
و  β=36/0 التزام به نماز با ضریب بتاي استاندارد متغیر نگرش و

 پس از آن متغیر تحصیلات همسر با ضریب بتاي استاندارد
16/0=β  کیفیت تغییرات واریانس تبیین نیرومندترین متغیرها در

  . بودندروابط زوجی 
  

 بحث 
ی در رضایت زناشویی دارد، به این معنویت نقش مهمّ

ترتیب که عقاید و اعمال مذهبی از لحاظ درون فردي، فرد را قادر 
سازد که از لحاظ فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی خشم خود می

ولیت اعمال خود را در ؤکند که مسمیرا کنترل کند و به او کمک 
ها بپذیرد. از لحاظ بین فردي، اعمال مذهبی شرایطی ایجاد تعارض

خشم به خدا توجه کند و حمایتی براي  کند که فرد در هنگاممی
کند که از تعارض با یکدیگر اجتناب کنند. جاد مییهر دو زوج ا

ارتباط با خدا یک نقش تعاملی و جبرانی در رابطه با روابط 
هاي پژوهش نشان داد بین نگرش و التزام . یافته]24[زناشویی دارد 

جود دارد که دار و مثبت وبه نماز و روابط زوجی همبستگی معنی
توان گفت با افزایش نمره نگرش و با توجه به جهت همبستگی می

شود. همچنین در آنالیز التزام به نماز، کیفیت روابط زوجی بهتر می
متغیره بین نمره کیفیت روابط زوجی و تحصیلات همسر رابطه تک

مثبت و نمره کیفیت روابط زوجی با سن، مدت ازدواج و تعداد 
که با افزایش این طوريهب .ی منفی وجود داشتفرزند همبستگ

یافت. اگرچه در آنالیز عوامل نمره کیفیت روابط زوجی کاهش می

چندمتغیره فقط متغیر نگرش و التزام به نماز و تحصیلات همسر در 
مطالعه خود با هدف  حسینی و همکاران درماند. شاه یمدل باق

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت جنسی در زنان یکی از فاکتورهاي 
و همکاران  Kelly .]25[مؤثر بر رضایت جنسی را مذهب دانستند 

) بیان داشتند که بین مذهب و نگرش و رفتار زوجی ارتباط 2007(
نسب و همکاران همچنین حسینی .]16[داري وجود دارد معنی

ب را بر روابط زناشویی، مثبت ارزیابی کردند ) نقش مذه2009(
) که با هدف بررسی 2012همکاران (و  Tessa هدر مطالع .]14[

روابط بین رفتارهاي بهداشتی و جنسی، معنویت و توانایی، و 
هاي شناسی، عوامل مرتبط با سرطان و شاخصهمچنین جمعیت

نشان داد ها جنسیت، در بازماندگان سرطان رکتوم انجام شد، یافته
مردان ارتباط وجود  روابط زوجی زنان و رضایت از بین معنویت و

) با 1391زاده و همکاران (اي که یوسفدر مطالعه .]17[دارد 
هاي دینی مرتبط با هاي جنسی با آموزههدف توأم ساختن آموزش

داري در نمره آن و بررسی تأثیر آن انجام دادند؛ افزایش معنی
مطالعه  .]26[قبل و بعد از آموزش ایجاد شد سازگاري زناشویی، 

) با هدف تعیین ارتباط مذهب با 1394نیا و همکاران (کامیابی
نفر در  142زن ( 284بر روي  1394عملکرد جنسی زنان، در سال 

نفر در گروه بدون اختلال  142گروه با اختلال عملکرد جنسی و 
راکز پنجگانه کننده به معملکرد جنسی) در سنین باروري مراجعه

در این مطالعه بین سلامت مذهبی و  .سلامت شهر مشهد انجام شد
ر دو هاي میل جنسی و رضایت جنسی دلفهؤعملکرد جنسی و م

بدون اختلال عملکرد جنسی  و گروه با اختلال عملکرد جنسی
دسون و یاما در مطالعه دیو .]27[داري وجود داشت تفاوت معنی

داري زنان بر تعیین تأثیر فعلی دین ) که با هدف2012همکاران (
 535ها، از جمله احساس گناه، بر روي نگرش و رفتار جنسی آن

انجام شد؛  دانشجوي کارشناسی دختر دانشگاه میشیگان غرب
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روابط زوجی زنان مرتبط بود، اما با  مذهبی بودن با نگرش
مندي از روابط زوجی، جسمی و روانی ارتباطی یافت نشد رضایت

تواند از آن جهت باشد که در مطالعه ما این تفاوت می .]18[
هل انجام گرفت که به زندگی زناشویی أهاي متپژوهش روي خانم

تعهد دارند در حالی که دیویدسون مطالعه خود را روي 
ها انجام هل آنأدانشجویان دختر بدون در نظر گرفتن وضعیت ت

هدف بررسی رابطه ) با 1395تبار و همکاران (مطالعه نازك داد.
سلامت معنوي، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی 

هل ساکن شهر بابل أهل انجام شد. جامعه آماري آن زنان متأزنان مت
گیري که با شیوه نمونهبود نفر  384بودند که حجم نمونه پژوهش 

اي انجام شد. در این مطالعه اثر متغیر سلامت معنوي بر خوشه
 .]20[ دار نبودضایت از زندگی زناشویی از نظر آماري معنیمیزان ر

ده در شتبار با ابزار استفادهشده در مطالعه نازكالبته ابزار استفاده
) 2011در مطالعه دانش و همکاران (. مطالعه ما متفاوت بود

سازگاري زناشویی در حیطه روابط جنسی در بین افراد با نگرش 
افراد با نگرش مذهبی پایین و یا متوسط بود.  تر ازمذهبی بالا، پایین

عد از سازگاري زناشویی شامل روابط جنسی،  در مجموع سه بُ
مبستگی را با هترین پایین تعارض هاي حلّمدیریت مالی و شیوه

و همکاران در  Ojomuدر مطالعه  .]13[بندي دینی داشتند پاي
ارگاسم،  نیجریه یکی از ریسک فاکتورهاي اختلال میل جنسی و

معتقد بودن به دین اسلام و مسلمان بودن افراد گزارش شد که 
نتایج مطالعات مذکور، با مطالعه حاضر مغایرت داشت. البته در 
این مطالعه نداشتن شغل نیز با مشکلات عملکردي جنسی همراه 

داري بیشتر باشد بود که در زنان مسلمان نیجریه ممکن است خانه
احتمال دارد افرادي که نگرش و التزام  .]28[تا داشتن شغل 

بالاتري به نماز دارند، نسبت به همسر و خانواده خود رفتاري 
منصفانه و توأم با گذشت و فداکاري بیشتر داشته باشند. در مطالعه 

متغیره عوامل سن، مدت ازدواج و تعداد فرزند در آنالیز تکحاضر 
 معکوس داشتند.دار و با کیفیت روابط زوجی همبستگی معنی

داري کیفیت طور معنیفزایش تحصیلات همسر بهاهمچنین با 
شد. در مطالعه بخشی و همکاران با هدف روابط زوجی بهتر می

رضایت از روابط زناشویی با افسردگی در زوجین ارتباط تعیین 
شهر رفسنجان، بیشترین میزان نارضایتی از روابط زناشویی در 

بود که بر حسب سن از نظر آماري سال  20تا  18گروه سنی 
رابطه رضایت از روابط  .)=001/0Pتفاوت معناداري را نشان داد (

به  .)>05/0Pدار بود (نث بر حسب سن معنیؤزوجی در جنس م
رضایت نیز افزایش  شد،ها بیشتر میخانم هرچه سنّ  عبارت دیگر

در مطالعه زارع و همکاران که با هدف بررسی  .]29[یافت می

شنودي دي جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خرابطه خودکارآم
-زن نخست 104زا پس از زایمان بر روي زناشویی در زنان نخست

 مدت ازدواج و سنّ  زا انجام شد، بین خشنودي زناشویی با سن،
 سطح تحصیلات،بین اما  ؛همسر همبستگی معکوس وجود داشت

روش پیشگیري از بارداري و شغل با خشنودي  میزان درآمد،
در مطالعه حاضر  .]30[زناشویی همبستگی معنادار وجود نداشت 

بین مدت ازدواج با خشنودي زناشویی رابطه معکوس وجود 
که با افزایش مدت ازدواج رضایت زناشویی طوريهب داشت،

همخوانی  )1388یافت که با مطالعه زارع و بخشایش (کاهش می
زوجین  توان گفت با افزایش طول مدت ازدواج،می .]30،6[دارد 

مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادي  ل وئدر زندگی با مسا
ل بر کیفیت روابط ئین مساشوند که اهاي جدید مواجه میو چالش
توان به این هاي فوق، میمطابق یافتهگذارد. ثیر منفی میأزوجی ت

ی در نقش مهمّ ام عملی به نماز زنگرش مثبت و التنتیجه رسید که 
توان گفت افرادي که از معنویت میبه عبارتی  روابط زوجی دارد.

مانند  امرو این  دارندزندگی هدفمندتري  ،بیشتري برخوردار هستند
فرد نگرش  ،گرفتهرا  مشکلات زندگی زناشوییمحکمی جلوي  سدّ
. بر این کندبهتر و صمیمیت بیشتر با همسر مثبت می ارتباطبه را 

با توجه به  توان ارائه کرد:ترین پیشنهادهاي زیر را میاساس، مهم
در بهبود نگرش مثبت و التزام عملی به نماز ثیر أنتایج پژوهش و ت
هاي ها و دستگاهولان و مدیران سازمانؤبه مس، روابط زوجی

بهبود و ارتقاي  منظورکارهایی را بهوسازشود اجرایی توصیه می
هاي زندگی آنان هاي آموزش مهارتدر برنامه زنانسلامت معنوي 
ی که دهد زناننتایج مطالعه حاضر نشان می .در نظر بگیرند

از نمره روابط زوجی  ،همسرانشان داراي تحصیلات بالاتر هستند
اي اقدامات گستردهضروري است که  بنابراینبالاتري برخوردارند. 

از روابط زوجی صحیح به زوجین صورت  بخشیمنظور آگاهیبه
رو ههایی که در این پژوهش با آن روباز جمله محدودیت گیرد.

که این دلیل آن. بهبودبودیم، انجام پژوهش روي گروه جنسی زنان 
د در شوپیشنهاد می براینابنگذارد، پذیري نتایج اثر میامر بر تعمیم

تحقیقات آتی با در نظر گرفتن هر دو گروه جنسی (زن و مرد) 
محدودیت دیگر پژوهش  د.شو مانجصورت همزمان ابهمطالعه 

شده در خارج استفاده از ابزار سنجش کیفیت روابط زوجی طراحی
جایی که شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از آناز کشور بود. 

بومی  در تحقیقات بعدي، ابزارجوامع متفاوت است، ضروري است 
بررسی این براي سنجش روابط زوجی طراحی و استفاده شود تا 

  جامعه ایرانی باشد. هاي مطابق با شرایط و ویژگی متغیر
  

 گیرينتیجه
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مثبت  حاضر مبنی بر ارتباط يههاي مطالعبا توجه به یافته
توان با نگرش و التزام عملی به نماز با کیفیت روابط زوجی، می

ضایت الهی، موجبات ارتقاي سطح ر يهتوصیه به انجام این فریض
ضروري است که اقدامات . همچنین از روابط زوجی را فراهم کرد

ویژه مردان در خصوص هوسیعی جهت افزایش آگاهی زوجین ب
با توجه به این نکته که  مناسب صورت گیرد. روابط زوجی
در خارج کشور به بررسی  شده چه در داخل و چهمطالعات انجام

ارتباط مذهب، معنویت و یا سلامت معنوي با روابط زوجی 
 ،جز در مطالعه حاضرهکنون در داخل کشور باند و تاپرداخته

ارتباط بین نگرش و التزام عملی به نماز با کیفیت روابط زوجی 

شود در این راستا مطالعات توصیه می ،مورد بررسی قرار نگرفته
مذهبی صورت  و تماعیجنظر ا هاي متفاوت ازگروه روي يبیشتر

گیرد تا نقش نگرش و التزام عملی به نماز با کیفیت روابط زوجی 
  د. شوبهتر مشخص 

  
  تشکر و قدردانی

از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه که حمایت 
عهده داشتند و همچنین تمام مادران همالی این پژوهش را ب

 د. شوتحقیق سپاسگزاري و قدردانی میکننده در شرکت
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