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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهتگیری مذههبی درونذی و بیرونذی و شذم-
انداز زمان در جوانان انجام شد .پژوهش از نذو همبسذیگی و جامعذه ممذاری پذژوهش ک یذه دانشذجواان دانشذگاه مزاد
رودهن در سال تحصی ی  1399-1411اسیان تهران بود که با روش نمونهگیری خوشهای ،نمونهای به تعذداد  373نفذر از
دانشجواان انیخاب شدند .ابزار مورد اسیفاده در پژوهش پرسشنامه شمانذداز زمذان زامبذاردو و بواذد ( ،)1999جهذت-
گیری مههبی ملپذورت و راس ( )1991و نگذرش نسذبت بذه ازدواج روزن واذراتیین ( )1991بذود .دادههذا بذا اسذیفاده از
شیوههای ممار توصیفی (میذانگین ،انحذراف اسذیاندارد) و ممذار اسذینباگی (رگرسذیون ندگانذه و ضذرای همبسذیگی
پیرسون) و با اسیفاده از نرم افزار  spss 20مورد تجزاه و تح یل قرار گرفت .نیااج نشان داد کذه بذین نگذرش نسذبت بذه
ازدواج با جهتگیری مذههبی و شذمانذداز زمذان راب ذه معنذاداری وجذود دارد ( .)P>1/111همچنذین جهذتگیذری
مههبی درونی و شمانداز زمانی مثبت به صورت مثبت تواناای نگرش مثبت نسذبت بذه ازدواج را دارنذد (.)P>1/111
همچنین جهتگیری مههبی بیرونذی و شذمانذداز زمذانی منفذی توانذاای پذیشبینذی نگذرش منفذی بذه ازدواج را دارنذد
( .)P>1/111از نیااج پژوهش حاضر میتوان برای تدوان بسیههای مموزشی جهذت کذاهش تیییذر نگذرش جوانذان بذه
ازدواج و افزااش تماال به ازدواج در جوانان اسیفاده کرد.
واژهگان کلیدی :نگرش نسبت به ازدواج ،جهتگیری مههبی ،شمانداز زمان.
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مقدمه
ازدواج به عنوان یک امر اجتماعی زمینه تشکیل نهاد خانواده که اساسیترین نهاد اجتماعی
است را فراهم می آورد و تا حدود زیادی سلامت یک جامعه همبستگی بالایی با سلامت آن
دارد (ساتون .)9112 ،1ازدواج یکی از انتخابهای مهم و سرنوشتساز هر فرد است .این
انتخاب یکی از مراحل و فرایندهای رشد محسوب میشود که در تکامل ابعاد درونی و
شخصیتی انسان مهم است (ادامیسزسکی .)9112 ،9سن ازدواج در دهههای اخیر افزایش
چشمگیری داشته است .هم خانگی و ازدواجهای غیررسمی ،که در نهایت به ازدواج رسمی
ختم نمیشوند ،روز به روز در حال افزایشاند (وسپا .)9112 ،3زندگی مشترک بدون ازدواج
در حال حاضر به طور گستردهای در میان جمعیت ایالات متحده منتشر شده و رویدادی به
هنجار در چرخه زندگی محسوب میشود (مانینگ برون و پاینی .)9112 ،2به همین خاطر
توجه به زوج ها به ویژه در مرحله پیش از ازدواج جهت پیشگیری از مشکلات بعدی که
تهدیدکننده نهاد خانواده است ،مورد توجه پژوهشگران و متولیان سلامت بوده است (برادبری و
بودنمن.)9191 ،5
یکی از متغیرهایی که در مرحله قبل از آغاز زندگی زناشویی مورد توجه بوده و با عملکرد
بعدی زوجها در خانواده رابطه دارد ،نگرش به ازدواج است (فیسکین و ساریا .)9191 ،6نگرش به
ازدواج عبارت است از عقاید و باورهای نسبتا ثابتی که در ذهن افراد برای ازدواج شکل گرفته است
و شامل باورهایی در مورد تمایل یا عدم تمایل به ازدواج ،میزان اهمیت ازدواج ،انتظارات از ازدواج،
منافع و هزینههای ازدواج و عوامل موثر بر آن است (ویلاقبی .)9119 ،2نگرش و دیدگاههای فرد
نسبت به ازدواج شاخص مهم در سلامت ازدواج به حساب میآید (کارامات .)9116 ،8ازدواج
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نقشی تعیینکننده در سلامت شناختی ،هیجانی و رفتاری دارد (شروت و کیکولت-گلاسر.)9191 ،1
همچنین نتایج پژوهشی نشان داده است که باورهای مثبت به ازدواج نقش مهمی در اجتناب از
رفتارهای تهدیدکننده سلامت دارد (هانگ ،چن ،هو ،کو و یان .)9191 ،پژوهشها نشان دادند که
عوامل مختلفی بر گرایش به ازدواج تاثیر دارد مانند گرایشات مذهبی ،نوع جهانبینی و عوامل
اقتصادی و سیاسی بر نگرش به ازدواج (یاکل.)9115 ،
دین و باورهای مذهبی یکی از عوامل فرهنگی است که عدم تفاهم در آن در بسیاری از
موارد مشکلات را هم در زمینه فردی و هم در زمینه اجتماعی و هم تربیت فرزندان ایجاد کرده
است (حضرتی و نوری .)1322 ،اغلب روانشناسانی که در زمینه دین و مذهب پژوهش می-
کنند ،برای درک انگیزه زیربنایی رفتارهای مذهبی افراد ،ترجیح میدهند به جای توجه به ادیان
خاص مثل مسیحیت یا اسلام ،به طور کلی به جهتگیری مذهبی آنها توجه کنند (خدادادی و
باقری .)9119 ،جهتگیری مذهبی توسط آلپورت و راس تعریف شده و نشاندهنده نگرش
فرد به مذهب است (نیرینک ،لنز ،وانستینکیست و سوننس .)9111 ،9بر این اساس جهتگیری
مذهبی به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم میشود؛ افرادی که دارای جهتگیری مذهبی بیرونی
هستند ،کمتر در آیینهای مذهبی شرکت میکنند و از معنای دین برای رسیدن به اهدافشان
استفاده میکنند و فقط در جایی از آن استفاده میشود که برای دستیابی به اهدافی مثل
موفقیتهای اقتصادی ،مقام و موقعیت اجتماعی ،آسایش و راحتی و یا دریافت حمایت
اجتماعی مفید باشد (کوئنیک و باسینگ .)9111 ،3در طرف دیگر ،کسانی قرار دارند که دین را
هدف اصلی زندگی خود میدانند و مهمترین بخش زندگی آنها را تشکیل میدهد .چنین
افرادی دارای جهتگیری مذهبی درونی هستند و دین همه جوانب زندگی آنها را تحتتاثیر
قرار میدهد (آلپورت و راست .)1262 ،این افراد اساسا ازطریق تعهد به رشد معنوی شخصی
و برای داشتن رابطهای عمیق و پرمعنا با خداوند ترغیب میشوند (دارویری 2و همکاران،
 .)9112پژوهشها نشان داده است که؛ جهتگیریهای مذهبی میتواند بر روابط با جنس
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مخالف و گرایش به ازدواج تاثیر داشته باشد؛ زیرا دین شامل راهنماییهایی برای زندگی سالم
است و سیستم اعتقادات و ارزشهایی را ارائه میدهد که میتواند بر تعهد به ازدواج تاثیر
داشته باشد (حاجی حسنی و سیم .)9112 ،1مطالعات متعددی رابطه بین مذهب و رابطه
زناشویی را مورد بررسی قرار دادند ،که نشاندهنده باورهای مذهبی با ارتباط باثبات و محکم و
پیامدهای مثبت زندگی زناشویی است (برایت وایت 9و همکاران .)9115 ،کیفیت مثبت زندگی
زناشویی (دیوید و استافورد )9115 ،3با رضایت زناشویی بیشتری همراه است (عبدالله،
 .)9112همچنین زوجهایی که معمولاً دارای مذهب یکسان هستند و از آنها به عنوان زوجهای
همگن یاد میشود به دلیل ارزشها و باورهای مشترک در زمینه مذهب و خانواده ،در ازدواج
خود رضایت بیشتری را گزارش میدهند (برایت و ویت و همکاران.)9115 ،
از طرف دیگر برخی از پژوهشگران مفهوم چشمانداز زمان را موضوعی بسیار مهم در
روانشناسی مطرح کردند که میتواند در ثبات ازدواج و گرایش به سمت ازدواج تاثیر داشته
باشد (نوروزی ،رضاخانی و وکیلی .)1328 ،چشمانداز زمان به عنوان ویژگی شخصیتی ثابتی
که برگرفته از موقعیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،سن ،خصوصیات فردی ،وضعیت
خانواده ،وضعیت اقتصادی ،سطح تحصیلات و عوامل دیگر است ،تفسیر میشود (زابلینا،
چستونینا ،تروشینا و ودنیوا .)9118 ،2چشمانداز زمان از پنج عامل شامل گذشته منفی یا بدبینی
نسبت به گذشته ،گذشته مثبت یا احساسات شادیآور نسبت به گذشته ،حال لذتگرایانه یعنی
لذت بردن از تجارب حاضر ،حال قضا و قدری یا تسلیم سرنوشت شدن و آینده نگری یعنی
برنامهریزی برای اهداف بلند مدت تشکیل شده است (ورل ،مککی و آنریتا .)9115 ،5چن و
همکاران ( )9116در پژوهش خود نشان دادند که چشمانداز زمان حال قضا و قدری نوعی
نگرش پر از درماندگی و ناامیدی نسبت به آینده و زندگی است و میتواند بر کیفیت روابط
ناشویی و همچنین گرایش به ازدواج رابطه منفی داشته باشد .نتایج پژوهش دویدوی و
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راستوگی )9112( 1نیز نشان داد که امید و چشمانداز زمان آینده ،پیشبینیکننده مهمی برای
رضایت از زندگی هستند .طیق این مطالعه چشمانداز زمان آینده ،به آزمودنیهای آنها کمک
کرد تا در مواقع مواجهه با بحرانها برنامهریزی بهتری داشته باشند .نتایج پژوهش مورو ،سولر،
کاستله ،دیو و سولر )9112( 9نیز حاکی از تاثیرگذاری چشمانداز زمان گذشته مثبت بر افزایش
رضایت از زندگی بود.
با توجه آنچه گفته شد؛ به نظر میرسد در سالهای اخیر یکی از آسیبهای اجتماعی
کشور عدم گرایش جوانان به سمت ازدواج است .این موضع که تا چه حد جوانان به دلیل
باورهای مذهبی و نگرش و چشماندازهای خود نسبت به آینده ،گرایش به سمت ازدواج دارند
مسئله قابل تامل و مهمی است .بنابراین ،با توجه به اهمیت و گسترش عدم گرایش به ازدواج
در جوانان عواملی که در این متغیر تاثیر دارند ،میتواند راهگشای پژوهشگران برای ارائه
راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکل در سطح کشور باشد .به همین خاطر پژوهش
حاضر با هدف پیشبینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهتگیری مذهبی
درونی و بیرونی و چشم انداز زمان بود.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی بنیادی و از نظر روش جزء پژوهشهای همبستگی
و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی -1211
 1322بود .نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران  323نفر و روش نمونهگیری به
صورت خوشهای بود .به این صورت که از بین دانشکدههای موجود در دانشگاه آزاد واحد
رودهن ،پنج دانشکده به صورت تصادفی انتخاب و از هر دانشکده نیز  5کلاس به صورت
تصادفی انتخاب و دانشجویان پرسشنامههای جهتگیری مذهبی و گرایش به ازدواج و و
چشمانداز زمان را تکمیل کردند .لازم به ذکر است که قبل از اجرای پرسشنامهها ،اهداف
پژوهش برای آزمودنیها به صورت گروهی توضیح داده شد و به همراه پرسشنامهها ،فرم
Dwivedi, A., & Rastogi, R
.Muro, A., Feliu-Soler, A., Castellà, J., Deví, J., & Soler, J

1.
2

 /24فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال پنجم ،شماره  ،11بهار 1421

رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش نیز توسط آزمودنیها تکمیل گردید .پس از تکمیل
پرسشنامهها ،دادهها وارد نرم افزار  spss20گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش
پرسشنامه نگرش به ازدواج ( :)MASمقیاس نگرش به ازدواج توسط روزن ویراتیین
( )1228ساخته شده است .این مقیاس شامل  93گزاره می باشد و دارای چهار مولفه نگرش
مثبت ،نگرش منفی ،نگرش خوشبینانه به ازدواج ،نگرش واقعگرایانه به ازدواج ،نگرش ایده-
آلگرایانه به ازدواج میباشد  .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه از نوع لیکرت پنج گزینهای می
باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه بدین صورت است :کاملا مخالفم= ،1مخالفم= ،9نظری
ندارم= ،3موافقم= ،2کاملا موافقم= .5شیوه نمرهگذاری در مورد سوالات شماره ،19 ،8 ،5 ،3 ،1
 91 ،12 ،16و  93معکوس خواهد بود .براتین و روزن ( )1288نتایج بررسی همسانی درونی
پرسشنامه (آلفای کرونباخ)  1/82را گزارش کردهاند و همچنین روایی سازه پرسشنامه نیز مورد
بررسی قرار گرفته و در کل نتایح نشاندهنده اعتبار و روایی مناسب این پرسشنامه میباشد .در
پژوهش نیلفروشان و همکاران ( )1329روایی محتوایی و همگرای این مقیاس تایید گردید و
پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/26بدست آمد که حاکی از مطلوب بودن پایایی
این پرسشنامه است.
جهتگیری مذهبی :این مقیاس توسط آلپورت و راس در سال  1251تدوین شد و شامل
 91پرسش است که  11پرسش آن برای سنجش جهتگیری مذهبی بیرونی و  2پرسش بقیه
برای سنجش جهتگیری مذهبی درونی میباشد .نمرهگذاری این مقیاس بر اساس طیف
لیکرت به صورت " کاملا موافقم= 1تا کاملا مخالفم=  "5است و عبارت بدون پاسخ نمره 3
میگیرد .این آزمون محدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی نیز اجرا میشود (صدیقی
ارفعی ،تمناییفر و عابدین آبادی .)1321 ،در مورد پایایی این آزمون در مطالعات اولیه،
همبستگی جهتگیری بیرونی با درونی  1/91به دست آمد .فگین در سال  1263علاوه بر
گنجاندن تمام گزینههای آلپورت و راس ( ،)1251گزینه دیگری هم به این مضمون که "مذهب
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همان کاری را میکند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان میکند؛ یعنی کمک میکند
که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم" را به این مقیاس افزود و آزمون شامل  91جمله شد.
این گزینه همبستگی مثبت بالایی ( )1/61را با مقیاس " "Eیعنی برونگرایی داشت .در تعدادی
از مطالعات دیگر از جمله مطالعاتی که توسط فگین ( )1263انجام شد ،همبستگی بین گزینه-
های جهتگیری مذهبی درونی با گزینههای مذهبی بیرونی  1/91شد که بسیار نزدیک ،به
محاسبه شده توسط آلپورت و راس ( )1251بود .در ایران جان بزرگی در سال  1328همسانی
درونی آن را در نمونه  935نفری از دانشجویان دانشگاههای استان تهران با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  1/21و پایایی بازآزمایی آن را  1/22به دست آورد (به نقل از دانش .)1382 ،در
پژوهش محمدی ،دانش و تقیلو ( )1325آلفای کرونباخ برای جهتگیری مذهبی درونی 1/85
و برای جهتگیری مذهبی بیرونی  1/28به دست آمد.
پرسشنامه چشمانداز زمان :این پرسشنامه توسط زیمباردو و بوید در سال  1222ساخته
شد و شامل  56عبارت در مقیاس لیکرت  5درجهای از "کاملا موافقم=  5تا کاملاً مخالفم="1
است .این مقیاس 5 ،بعد زمانی شامل گذشته منفی را با  11پرسش ،گذشته مثبت با  2پرسش،
حال جبرنگر با  2پرسش ،حال لذتگرا با  15پرسش ،و آینده را با  13پرسش مورد ارزیابی
قرار میدهد و نمره کلی ندارد (علیزاده فرد ،محتشمی ،فیلیپ و حقیقتگو .)1325 ،پایایی این
پرسشنامه در پژوهش علیزاده فرد و همکاران ( )1325با استفاده از آلفای کرونباخ  1/21و
ضریب بازآزمایی آن پس از دو هفته  1/29و رابطه عاملهای این پرسشنامه با نسخه کوتاه
ویژگی های شخصیتی پرسشنامه نئو معنادار گزارش شده و نتایح تحلیل عامل اکتشافی آن نیز
بیانگر وجود  5عامل گذشته منفی ،حال لذتگرا ،آیندهنگری ،گذشته مثبت و حال قضا و
قدری و در مجموع تبیینکننده  32درصد واریانس کل بوده است .در پژوهش محمدی و
همکاران ( )1325آلفای کرونباخ برای گذشته مثبت  ،1/22گذشته منفی  ،1/82حال لذتگرا
 ،1/29حال جبرنگر  1/22و آینده  1/22به دست آمد.
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یافتهها
قبل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار،
چولگی ،کشیدگی و ضرایب همبستگی نمرات بررسی و در جدول  1نتایج توضیح داده شده
است.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
با گرایشهای ازدواج

میانگین

چشمانداز
زمان

مثبت
حال
لذتگرا
قضا
قدری
آینده

انحراف معیار

گذشته

چولگی

منفی

کشیدگی

گذشته

نگرش مثبت

بیرونی

5/62 32/31

1/28 -1/156

5/28 39/61

1/682

2/28 31/28

1/256

-1/118

-1/25** -1/325
1/911

**1/59

1/18* -1/125

6/35 21/51

1/251

3/21 91/35

1/395

1/258

2/21 25/95

1/182

1/92** -1/115

نگرش منفی

مذهبی

باورهای

نگرش خوشبینانه

باورهای

درونی

نگرش واقعگرایانه

مولفههای

باورهای

2/98 29/35

1/32** -1/162 -1/318

نگرش ایدآلگرایانه

خرده مقیاسها

*-1/18

**1/91

*1/19

1/18

**

**

1/98

**1/38

1/195 -1/38

**1/125 -1/59

**1/18 -1/31
**1/95* -1/35

*1/12
*1/19

**

1/39

*1/19
1/18
1/118

**1/92** -1/29

-1/15

**1/12* -1/93

*-1/18

**1/33

1/125

1/139

>1/11 **p>1/15*p
جدول 1نشان میدهد ضریب همبستگی جهتگیری مذهبی درونی با نگرش مثبت،
خوشبینانه و واقعگرایانه به ازدواج مثبت ( )p>1/11و همبستگی باورهای بیرونی به ازدواج
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با نگرشهای منفی و ایدهالگرایانه به ازدواج مثبت است ( .)p>1/11همچنین رابطه بین
مولفههای چشمانداز زمان گذشته منفی با نگرش منفی و نگرش ایدهآلگرایانه به ازدواج
مثبت و با تگرش مثبت و خوشبینانه به ازدواج منفی است ( )p>1/11و مولفه گذشته مثبت با
نگرش مثبت ،و نگرش واقعگرایانه رابطه مثبت و با نگرش منفی رابطه منفی دارد (.)p>1/11
همچنین مولفه حال لذتگرا با نگرش مثبت و خوشبینانه و واقعگرایانه رابطه مثبتی دارد .و
قضاقدری با نگرش مثبت به ازدواج و نگرش خوشبینانه و واقعگرایانه رابطه منفی و معناداری
دارد ( )p>1/11و در نهایت مولفه آینده با نگرش مثبت به خوشبینانه ،و واقعگرایانه رابطه
مثبت و با نگرش منفی رابطه منفی و معناداری دارد (.)p>1/11
جدول  :2برآورد پارامترها برای پیشبینی گرایش به ازدواج بر اساس جهتگیری مذهبی با چشمانداز زمان
متغیر ملاک

نگرش مثبت

متغیر پیشبین

معنادار شده

باورهای درونی

**8/25

گذشته مثبت

**

3/35

1/99

گذشته منفی

*-9/25

-1/18

حال لذتگرا

1/25

1/115

*1/18

1/19

آینده

**3/19

1/91

باورهای بیرونی

1/12

1/118

باورهای درونی

*9/15

1/12

**

1/92

گذشته مثبت

نگرش

چندگانهR

تعیین R2

معناداری

T

1/31

قضا و قدر

نگرش منفی

همبستگی

ضریب

نسبت F

سطح

مقادیر بتا

1/39

1/35

1/12

1/18

16/25

12/15

1/111

1/111

-3/51

گذشته منفی

**3/82

1/96

حال لذتگرا

**3/38

1/91

قضا و قدر

9/58

1/15

آینده

**-1/38

1/118

باورهای بیرونی

**9/12

1/13

**

1/95

باورهای درونی

1/93

1/11

8/13

1/113

-2/25
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خوشبینانه

گذشته منفی

**5/19

1/29

حال لذتگرا

**

3/35

1/12

آینده

**3/28

1/98

باورهای بیرونی

*9/18

1/15

1/91

1/118

حال لذتگرا

1/25

1/119

قضا و قدر

**-2/38

1/99

باورهای بیرونی

1/82

1/181

1/28

1/185

1/25

1/121

نگرش واقع -گذشته مثبت
گرایانه

نگرش ایده-
آل

گذشته منفی

1/91

1/13

1/15

1/2

2/18

9/18

1/113

1/82

قضا و قدر

نتایج جدول  9نشاندهنده این است که پنج مدل رگرسیون به روش ورود برای پیشبینی
نگرش به ازدواج در میان جوانان انجام گرفت؛ در مدل اول نگرش مثبت به طور معناداری
( )P>1/111 ،F=16/25 ،R2=1/12توسط باورهای مذهبی و چشمانداز زمان پیشبینی می-
شود .در مدل دوم نگرش منفی به طور معناداری ( )P>1/111 ،F=12/15 ،R2=1/18توسط
باورهای مذهبی و چشمانداز زمان پیشبینی میشود .در مدل سوم نگرش خوشبینانه به طور
معناداری ( )P>1/111 ،F=8/13 ،R2=1/11توسط باورهای مذهبی و چشمانداز زمان پیش-
بینی میشود .در مدل چهارم نگرش واقعگرایانه به طور معناداری (،F=2/18 ،R2=1/15
 )P>1/111توسط باورهای مذهبی و چشمانداز زمان پیشبینی میشود.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین باورهای مذهبی درونی با گرایش مثبت به
ازدواج ،خوشبینانه و واقعگرایانه رابطه مثبت وجود دارد و باور مذهبی درونی توانایی پیش-
بینی گرایش مثبت ،خوشبینانه و واقعگرایانه ازدواج را به صورت مثبت دارد .همچنین جهت-
گیری بیرونی مذهبی توانایی پیشبینی گرایش منفی به ازدواج را به صورت مثبت دارد.
همچنین از بین ابعاد چشمانداز زمان چشمانداز مثبت ،حال لذتگرایی و آینده توانایی پیش-
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بینی مثبت گرایش به سمت ازدواج را دارند که این یافتهها به صورت غیر مستقیم با یافتههای
چن و همکاران ( ،)9116دویدوی و راستوگی ( ،)9112مورو و همکاران ( ،)9112حاجی
حسنی و سیم ،)9112( ،برایت وایت و همکاران ،)9115( ،دیوید و استافورد ،)9115( ،عبدالله
( )9112همسو میباشد.
در تبیین یافتههای چشمانداز زمان باید گفت چشمانداز زمان فرایندی ساختاری شناختی
است که اغلب به طور ناهشیار تجارب فردی و اجتماعی فرد را پردازش میکند و به
رمزگردانی ،ذخیره و بازنمایی آنها در قالبهای زمانی خاص میپردازد (نوروزی ،رضاخانی و
وکیلی .)1328 ،زیمباردو ( ) 1222معتقد است که گذشته منفی به معنی تمرکز روانی فرد بر
خاطرات ناگوار گذشته است که بر درک دنیا ،دیگران و ارتباط برقرار کردن با دیگران و
همچنین خوشبین بودن به آینده ازدواج تاثیر میگذارد و از گرایش به سمت آن جلوگیری
میکند (علیزاده فرد و همکاران)1325 ،؛ اما جوانانی که بر گذشته مثبت تمرکز دارند؛ انرژی
بیشتری را صرف تجارب مثبت خواهند کرد و همین امر موجب درک بهتر روابط با دیگران و
همچنین خوشبین بودن به آینده شغلی و ازدواج خواهد شد که میتواند افراد را ترغیب به
سمت ازدواج کرده و باعث گرایش مثبت افراد به سمت ازدواج شود (اویانادل و بلاکسال،
 .)9112از سوی دیگر ،جوانان دارای چشمانداز زمانی آینده ،در روابط خود به دنبال رشد و
تعالی هستند و نه تنها بر مشکلات و تعارض تمرکز ندارند؛ بلکه به دنبال بهبود روابط خود با
دیگران و باعث گسترش روابط با جنس مخالف هستند و این میتواند در گرایش مثبت به
سمت ازدواج تاثیر داشته باشد (کلینگ و گارلان .)9115 ،در نهایت افراد دارای چشمانداز حال
لذتگرا ،برحداکثر رضایت از زمان حال تمرکز دارند؛ به دنبال کسب لذت هستند و برای آینده
و گذشته اهمیتی قائل نمیشوند (سوارد و همکاران )9112 ،و این میتواند در کوتاهمدت
موجب افزایش گرایش مثبت به سمت ازدواج شود.
در مورد گرایشهای مذهبی نیز میتوان گفت اعتقاد به خداوند که در همه حال در کنار
انسان است و در سختیها و تنگدستیها و گرفتاریها دست او را میگیرد و یاریگر او است،
باعث آرامش در موقعیتهای تنشزا و افزایش امیدواری انسان خواهد شد و در نتیجه در
شرایطی که فرد با مشکلات مواجه میشود با امید و قاطعیت خواهد ایستاد و از تمام توان
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خویش استفاده خواهد گرد (محمدی و همکاران )1325 ،و این باعث میشود که افراد از
سختیها و بار مسئولیتی که زندگی مشترک برای آنها ایجاد میکند با توکل بر خدا به سمت
ازدواج حرکت کنند .به علاوه دین با ارائه یک چارچوب جامع برای تفسیر وقایع و پاسخ به
پرسشهای وجودی مانند این که از کجا آمدهام و به کجا میروم؟ از موثرترین تکیهگاههای
روانی به شمار میرود و قادر است برای لحظه لحظه زندگی معنا و غنا ایجاد کند و به زندگی
انسان جهت دهد و به این ترتیب به افراد یک راهنمایی عملی برای جلوگیری از نفس شیطانی
خود داده تا به جای گرایش به سمت ازدواج سفید و بیمسئولیتی در قبال دیگران نسبت به
دیگران احساس مسئولیت کرده و گرایش بیشتر به سمت ازدواج داشته باشند.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان چنین نتیجه گرفت که بین گرایش به ازدواج با باورهای
مذهبی و چشمانداز زمان رابطه معنیداری وجود دارد و چشمانداز زمان مثبت و جهتگیری-
های مذهبی درونی پیشبینیکننده خوبی برای گرایش مثبت به سمت ازدواج هستند و همچنین
چشمانداز منفی و گرایش بیرونی مذهبی نیز پیشبینیکننده خوبی برای گرایش منفی به سمت
ازدواج هستند .با این حال هر پژوهشگر در انجام پژوهش با موانعی روبرو است که تعمیم
نتایج را با محدودیت مواجه میکند .در پژوهش حاضر نیز از جمله این محدودیتها عدم
استفاده از سایر ابزارهای پژوهشی از قبیل مصاحبه و مشاهده در موقعیت طبیعی است که
تعمیمپذیری اطلاعات را با مشکل مواجه مینماید .همچنین نمونه پژوهش شامل جوانان
دانشجوی دانشگاه است که در تعمیم نتایج به سایر شهرها و مناطق باید جانب احتیاط را
رعایت نمود .پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای بعدی از ابزارهای متنوعی برای ارزیابی جوانان
استفاده گردد و همچنین میتوان از نتایج پژوهش حاضر برای تدوین بستههای درمانی برای
جوانانی که گرایشی به سمت ازدواج ندارند ،استفاده کرد.
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منابع
 )1حضرتی ،سجاد ،.نوری ،راضیه (« .)1399بررسی نگرش به ازدواج بر اساس نگرش های مههبی در
دانشجواان دخیر و پسر» ،مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری :)3( 9 ،صص .47 -41
 )2دانش ،عصمت ( .)1314نقش خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی ،تهران :انیشارات
گ ش انداشه.
 )3صداقی ارفعی ،فرابرز ،.تمناای فر ،.محمدرضا ،.و عابدان مبادی ،ع افه .)1391( .راب ه جهت
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