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چکيده:
از آنجا که تاثير عوامل متعددي از جمله سبكهاي دلبستگي و جهتگيري مذهبي
زوجين(هريك بهطور جداگانه) در ثبات و نتيجه ازدواج بهاثبات رسيدهاست ،بهنظر ميرسد
جمعبندي ميزان تاثير هريك از اين متغيرها و تعامل آنها با يكديگر ما را در رسيدن به
درک بهتري از اين پديده ياري نمايد.روش :تعداد  500نفر از افراد متاهل تهران ،با
نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند و پس از دريافت توضيح کوتاهي
در رابطه با پژوهش و اخذ توافق پرسشنامههاي مقياس سبكهاي دلبستگي بزرگساالن
( ،)1996 ،RASSجهتگيري مذهبي آلپورت (آلپورت و راس )1950،و رضايتمندي
زناشويي انريچ (اولسون،2فورنير ،3و دراکمن )1982 ،را تکميل نمودند .يافتهها :تجزيه و
تحليل داده هاي پژوهش نشان داد که به غير از سبك دلبستگي اجتنابي که بهطور
مستقيم و منفي( )4γ = -0/28بر رضايتمندي زناشويي تأثير دارد ،ساير سبكهاي
1

دکتراي روانشناسي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر
Olson
Fournier

2
3

134

پژوهشنامه تربيتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره31

دلبستگي بهطور مستقيم با رضايت زناشويي ارتباط ندارند .سبك دلبستگي اجتنابي از
طريق متغير ميانجي جهتگيري مذهبي بيروني نيز ميتواند رضايتمندي زناشويي را
تبيين کند ( .)0- = 1β/4γ، 20 = 0/35بدينترتيب هر چه سبك دلبستگي افراد بيشتر
اجتنابي باشد ،جهتگيري ديني آنها بيرونيتر و رضايتمندي زناشويي در آنان کمتر
خواهدبود .همچنين نتايج نشان داد که سبك دلبستگي ايمن تنها از طريق متغير ميانجي
جهتگيري دروني بر رضايتمندي زناشويي تأثير دارد (.)0 = 1β/1γ، 11 =- 0/15
بدينترتيب که با افزايش سبك دلبستگي ايمن ،جهتگيري مذهبي افراد بيشتر شده و از
اين طريق رضايتمندي زناشويي آنها افزايش مييابد .رابطه رضايتمندي زناشويي با
جهتگيري مذهبي بيروني منفي ( )1β = -0/20و با جهتگيري مذهبي دروني
مثبت( )1β=-0/20بهدست آمد .با افزايش جهتگيري مذهبي دروني رضايتمندي
زناشويي افزايش و با افزايش جهتگيري مذهبي بيروني رضايتمندي زناشويي کاهش
مييابد .تجزيه و تحليل دادهها بيانگر اين مطلب بود که مقدار مجذور همبستگي
چندگانه ( )R2براي مدل مورد مطالعه نسبت ًا اندک و برابر با  0/27است که نشان ميدهد
تقريباً  27درصد واريانس رضايتمندي زناشويي برپايه مدل پژوهش تبيين ميگردد.
نتيجهگيري :نقش جهتگيري مذهبي به عنوان متغير ميانجي سبكهاي دلبستگي و
رضايت زناشويي ،اهميت سنجش اين متغير را به هنگام مطالعه اين متغيرها و استفاده
باليني از اين يافتهها آشکار ميسازد.
کليدواژهها :رضايتمندي زناشويي ،سبكهاي دلبستگي ،جهتگيري مذهبي،
مدليابي
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مقدمه:
انسان به عنوان يك موجود اجتماعي و به واسطه قرار داشتن در يك محيط اجتماعي
در ارتباطات تعاملي شامل روابط دوستي ،عشقي و خانوادگي شرکت دارد (اوزترک و
مالتو .)2010،1در اين ميان ،خانواده از اهيت ويژهاي برخوردار است ،چراکه يکي از عناصر
اصلي جامعه محسوب ميگردد و دستيابي به يك جامعه امن مستلزم داشتن خانوادههاي
امن است .يك خانواده سالم اعضايي را شامل ميشود که از سالمت رواني و روابط مطلوب
با يك ديگر برخوردار هستند .بنابراين سالمت اعضاي خانواده و روابط آنها تاثيرات مثبتي
بر جامعه خواهد داشت (شاکر ،حشمتي و پوررحيمي.)2010 ،2
از آنجاييکه خانواده با ازدواج آغاز ميشود و بنيان اصلي خانواده را زن و شوهر
ميسازند ،بنابراين روابط بين آنها بسيار مهم است .مهمترين موضوع در ازدواج و شروع
يك خانواده ،آرامشي است که افراد از اين رابطه بهدست ميآورند .ولي متاسفانه آمارها
نشاندادهاند که حدود دو سوم ازدواجها در سطح جهان منجر به طالق ميشوند (ليتزينگر
و کوپگاردن .)2005 ،3با چنين نرخ بااليي از طالق ،تعجبآور نيست که بسياري از
محققان شديداً به دنبال پاسخ دادن به سئواالتي از اين دست باشند که واقعاً چه چيزي
موجب دوام و رضايت از ازدواج ميشود؟
تحقيقات نشان داده اند که از عوامل مهم ايجادکننده بسياري از بيماريها و
کژکاريهاي رواني ميتوان به ازدواجهاي متاثر از استرس و تعارضات مخرب زناشويي
اشارهکرد ،اين در حالياست که موفقيت زناشويي با سالمت بيشتر و طول عمر بيشتر
پيوند خوردهاست (ليتزينگر و کوپگاردن .)2005 ،لذا براي محققين تعيين عوامل اصلي
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مرتبط با اضمحالل زناشويي يا موفقيت زناشويي از اهميت زيادي برخوردار است (ليتزينگر
و کوپگاردن.)2005 ،
طبق تعريف ارائه شده توسط وينچ (به نقل از حسينخانزاده ونيازي،)2011،1
رضايت مندي زناشويي همخواني بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار است.
بدينترتيب ،رضايت زناشويي فقط زماني به دست ميآيد که وضعيت جاري فرد در روابط
زناشويي با آن چه که او توقع دارد ،مطابقت داشته باشد .در تعريف ديگري به چندين جنبه
از رضايت زناشويي اشاره ميشود که ميتوان به مواردي مثل احساسات مثبت ،رضايت
جنسي ،دوستداشتن ،خانهداري ،توافق در امور اقتصادي و تربيت فرزندان اشاره نمود
(اولياء ،فاتحيزاده و بهرامي .)1388،اليس(2به نقل از سليمي و همکاران )1387،رضايت
زناشويي را نشات گرفته از احساساتي ميداند که با خشنودي ،رضايت و لذت تجربهشده
توسط زن يا شوهر در ارتباط باشد .همچنين از نظر فردي ،تفکر نقش مهمي در رضايت
زناشويي دارد و بيتفاوتي طرفين به عالئق و تفکرات يكديگر موجب کاهش رضايتمندي
زناشويي و ايجاد دلسردي مي شود.
تحقيقات نشان دادهاند که از عوامل مهم ايجادکننده بسياري از بيماريها و
کژکاريهاي رواني ميتوان به ازدواجهايي که تحت استرس و تعارضات مخرب زناشويي
ميباشن د اشاره کرد ،اين در حالي است که موفقيت زناشويي با سالمت بيشتر و طول عمر
بيشتر پيوند خوردهاست (ليتزينگر و کوپگاردن .)2005 ،لذا براي محققين تعيين عوامل
اصلي مرتبط با اضمحالل زناشويي يا موفقيت زناشويي از اهميت زيادي برخوردار است
(ليتزينگر و کوپگاردن.)2005 ،
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فينل( 1روزن گراندون 2و همکاران )2004 ،گزارش کردهاست که ويژگيهاي زندگي
زناشويي کساني که ازدواج طوالني مدت رضايت بخشي داشته اند از اين قرار است :تعهد
به ازدواج در طول زندگي ،وفاداري به همسر ،ارزشهاي اخالقي قدرتمند ،احترام به
همسر(زن) مثل يك دوست ،تعهد و وفاداري جنسي ،تمايل به والد خوب بودن ،ايمان به
خداوند و تعهد معنوي ،تمايل به حمايت و خشنود ساختن همسر ،مشارکت برابر ،و ميل
به بخشيدن و بخشيده شدن .
شکرکن و همکاران ( ) 1385با ارائه يك مدل نشان دادند که از روي ويژگيهاي
شخصيتي ،مهارتهاي اجتماعي ،سبكهاي دلبستگي و ويژگيهاي جمعيتشناختي
ميتوان موفقيت يا شکست در رابطه زناشويي را پيشبيني نمود و بر اساس اين مدل
ميتوان يك الگوي پيشگيري از ازدواجهاي ناموفق و يا اصالح نارسائيها را در عملکرد
زناشويي تدارک ديد.
از عوامل مهمي که در سالهاي اخير به آن توجه شدهاست و بر روي رضايت زناشويي
تاثير به سزائي دارد ،سبك هاي دلبستگي است که نتيجه تجارب اوليه فرد با والدين و يا
نوع رابطه عاطفي فرد با والدين خود در دوران کودکي است .برخي از مطالعات تالش
کرده اند به اين پرسش پاسخ دهند که چگونه تجارب اوليه فرد در دوران کودکي ميتواند
روابط وي را در بزرگسالي تحت تاثير قرار دهد (سيمپسون 3و همکاران.)1998،
بررسيهاي صورتگرفته در مورد ويژگيهاي افراد متعلق به سبكهاي مختلف
دلبستگي و تاثير آن در روابط با ديگران از جمله ازدواج و رابطه با همسر مؤيد آن است که
دو شاخص ترس از طرد شدن و احساس آسودگي در روابط ،عناصر مهم رفتار دلبستگي
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در ازدواج هستند ،به طوري که احسا س آسودگي در روابط و فقدان ترس از طردشدن
نشاندهنده دلبستگي ايمن است (رابين و اولين.)1998 ،1
وجود باورهاي مذهبي نيز از جمله عوامل ديگري است که تاثير به سزايي در استحکام
خانواده دارد .ايمان به خدا موجب ميشود نگرش فرد به کل هستي هدفدار و داراي
معني بوده و عدم ايمان به خدا باعث نداشتن انسجام و آرامش در فرد ميگردد که اين امر
موجب ضعف و منشاء اختالفهاي بسياري در زندگي خانوادگي ميشود
(ساالريفر .)1379،در واقع ،تعاليم و باورهاي ديني ميتوانند فرد را به سوي کمال و
تعالي و در نتيجه رضايتمندي بيشتر هدايت کنند (نيکوي و سيف.)1384،
بررسيهاي متعدد انجامشده در زمينه رابطه بين مذهب و رضايتمندي زناشويي،
حاکي از وجود رابطه مثبت بين اين دو متغير است .تحقيقات نشاندادهاند ،افرادي که به
مدت طوالني با هم زندگي ميکنند ،مذهب را به عنوان مهمترين عامل رضايتمندي
زناشويي تلقي ميکنند (ادالتي و ردزان .)2010،2عالوهبراين مشخصشده که مذهب
بهترين عامل ثبات و پايداري در ازدواج و زندگي زناشويي است (هنينگزگارد و آرنو،3
.)2008
باتوجه به آنچه مطرح شد ،مشخص ميشود که سالمت افراد جامعه در تمام ابعاد
جسماني ،عاطفي و رواني و همچني ن ثبات و پايايي خانواده که اولين سنگ بناي جامعه
محسوب مي گردد و سالمت آن متضمن سالمت جامعه است ،در گرو سالمت روابط
زناشويي و تداوم وبقاي ازدواج است و اين امر از وجود رضايتمندي زناشويي حاصل
مي شود .در واقع رضاي يك فرد از زندگي زناشويي به منزله رضايت وي از خانواده
محسوب شده و رضايت از خانواده در رضايت از زندگي نقش عمده و اساسي دارد و منجر
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به تسهيل امر رشد و تعالي ،و پيشرفت مادي و معنوي فرد و در نهايت جامعه خواهد شد.
در اين راستا شناخت عوامل موثر در رضايتمندي زناشويي براي دستيابي هرچه بيشتر
به آن و ارائه يك مدل کارآمد و علمي در اين خصوص ميتواند بسيار مفيد و راهگشا باشد.
با عنايت به توضيحات مختصري که در خصوص متغيرهاي مورد پژوهش و روابط آنها
عنوانگرديد ،درمييابيم که سبكهاي دلبستگي ميتوانند بستري براي شکلگيري
جهتگيري مذهبي فراهم کنند واين متغيرها هم بهطور مستقيم و هم به واسطه
يكديگر در شکلگيري رضايتمندي زناشويي ايفاي نقش کنند.
بدين ترتيب درپژوهش حاضر به بررسي روابط موجود بين اين متغيرها در جامعه
پژوهش مدنظر و تدوين يك مدل براي رضايتمندي زناشويي بر اساس سبكهاي
دلبستگي و جهتگيري مذهبي زوجين پرداختهشد.
روش :
اين تحقيق از لحاظ هدف يك پژوهش بنيادي و از لحاظ روش يك تحقيق همبستگي
است و هدف عمده و اساسي آن افزايش حيطه دانش و آگاهي است و تاکيد بر مطالعه
ارتباط دروني متغيرهاست .طرح اين پژوهش ،همبستگي از نوع مدلسازي معادالت
ساختاري است .مدل معادالت ساختاري يکي از تکنيكهاي تحليل چندمتغيري است .در
اين پژوهش الگوهاي اندازهگيري (نشانگرهاي) هر يك از سازههاي پنهان (متغيرهاي
مکنون) تعريفشده و هر يك از فرضيهها ،يك مدل نظري را در مورد روابط علي بين
سازهها مطرح ميسازد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه افراد متاهل داراي تحصيالت باالي ديپلم ساکن
شهر تهران بود که از ميان آنها با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چند
مرحلهاي ،تعداد 500نفر انتخاب شد .علت انتخاب اين تعداد حجم نمونه اين است که
مطابق با پيشنهاد ليندمن ،مرندا و گلد (1980؛ به نقل از هومن  ،)1385حجم گروه نمونه
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در مطالعات رگرسيون و همبستگي دستکم بايد  100نفر باشد .از آنجايي که در مطالعه
حاضر روابط متعددي اعم از مستقيم و غيرمستقيم مدنظر قرار داشت و همچنين جهت
افزايش اعتبار بيروني تحقيق و کاهش عوامل مزاحم ،حجم نمونه وسيعتر در نظرگرفتهشد
و تعداد  500نفر به عنوان حجم گروه نمونه انتخاب شدند.
 .1مقياس سبكهاي دلبستگي بزرگساالن (تجديد نظر شده):1
دراين پژوهش از مقياس سبكهاي دلبستگي بزرگساالن (تجديدنظرشده) استفاده شد
(کالينز و ريد .)1990 ،2اين مقياس ابتدا در سال  1990توسط کالينز و ريد تهيه شد و در
سال  1996مورد بازنگري قرارگرفت .مبناي نظري اين آزمون ،نظريه دلبستگي است.
مقياس دلبستگي بزرگساالن که چگونگي ارزيابي فرد از مهارتهاي ارتباطي و سبك رابطه
صميمانه وي را مورد بررسي قرار ميدهد ،داراي  18عبارت است که پاسخدهندگان در
يك مقياس ليکرتي  5درجهاي ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر يك از عبارات را بيان
ميکنند .اين پرسشنامه داراي سه زيرمقياس است :وابستگي که ميزان اطمينان و
تکيهکردن به آزمودني به ديگران را نشان ميدهد ،نزديکي که ميزان صميميت و نزديکي
عاطفي آزمودني با ديگران را ميسنجد و اضطراب که ميزان نگراني فرد از طرد شدن را
مورد ارزيابي قرار ميدهد .به هر يك از زيرمقياسها  6عبارت اختصاص يافته است.
زيرمقياس نزديکي عبارات ،1،8،9،10،14،17 :زيرمقياس وابستگي عبارات،4 ،3:
 ،7،15،16،18و زيرمقياس اضطراب عبارات .13 ،12 ،11 ،6 ،5 ،2 :در عبارات ،3 ،2
 ،17 ،16 ،10 ،9 ،4و  18نمرهگذاري به صورت معکوس انجام ميشود .براي بهدست
آوردن نمرات مربوط به هر زيرمقياس ،امتياز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر
تعداد عبارات ( )6تقسيم ميکنيم .آزمودنيها بر اساس نتايج بهدست آمده در يکي از سه
گروه داراي سبك دلبستگي ايمن ،اضطرابي و اجتنابي قرار ميگيرند.

.RASS
Collins & Read

1
2
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سبك دلبستگي ايمن :افراديکه امتياز آنها در زيرمقياس نزديکي و وابستگي باالتر از
متوسط و در زيرمقياس اضطراب کمتر از متوسط است.
سبك دلبستگي اضطرابي :افرادي که امتياز آنها در زيرمقياس اضطراب باالتر از
متوسط و در زيرمقياسهاي نزديکي و وابستگي متوسط است.
سبك دلبستگي اجتنابي :افرادي که امتياز آنها درهر سه زيرمقياس پايين است.
ضريب پايايي بازآزمايي اين آزمون براي هر يك از سه زيرمقياس نزديکي ،وابستگي و
اضطراب به ترتيب  ،0/71 ،0/68و  0/52گزارش شدهاست .کالينز و ريد ()1990
نشاندادند که زيرمقياسهاي نزديکي ( ،)Cوابستگي( ،)Dاضطراب ( )Aدر فاصله زماني دو
ماه و حتي هشت ماه پايدار ماندند .باتوجه به اينکه ضريب آلفاي کرونباخ در تمامي موارد
مساوي يا بزرگتر از  0/80است ،ميزان قابليت اعتماد بهدستآمده باالست .در ايران نيز
ميزان قابليت اعتماد با استفاده از روش بازآزمايي به صورت همبستگي بين دو اجرا بر روي
نمونهاي با حجم  100نفر آزمودني با فاصله زماني يك ماه نشانداد که تفاوت بين دو
اجراي مقياسها معنادار نبوده و اين آزمون در سطح  0/95قابل اعتماد است .همبستگي
بين نتايج دو اجرا نشانداد که زيرمقياس Aقابلاعتمادترين ( ،)r =0/75زيرمقياس Cدر
مرحله بعد ( )r =0/57و زيرمقياس Dکمترين قابليت اعتماد( )r=0/28را دارد .با محاسبه
آلفاي کرونباخ مشخص شد که زيرمقياس Aبيشترين قابليت اعتماد ( )0/74و وابستگيD

( کمترين قابليت اعتماد ( )0/28را دارد .قابليت اعتماد  Cدر حد متوسط ( )0/52است
که اين نتايج با نتايج حاصل از بازآزمايي هماهنگ است (حميدي.)1386،
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 .2پرسشنامه جهتگيري مذهبي آلپورت:
آلپورت و راس )1950(1اين مقياس را براي سنجش جهتگيري دروني و بيروني
مذهب تهيهکردند .در مطالعات اوليهاي که بر اين مبنا صورتگرفت ،مشاهدهشد که
همبستگي جهتگيري بيروني با دروني  0/21است .اين آزمون داراي  21سؤال است و
پاسخدهي به آن براساس مقياس ليکرت چهارگزينهاي از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم و
نمرههاي از  1تا  5ميباشد ،عبارت بدون پاسخ نمره  3ميگيرند .عبارات  1تا 12
جهتگيري مذهبي بيروني و عبارات  13تا  21جهتگيري مذهبي دروني را ميسنجند.
نمرهگذاري  9ماده به صورت معکوس انجام ميگيرد( .)26اين آزمون در سال 1987
ترجمه و هنجاريابي شدهاست .همساني دروني آن توسط جان بزرگي و با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ  0/71و پايايي بازآزمايي آن  0/74است (بهنقل از ،مختاري و همکاران،
 .)1380در پژوهش حاضر براي سنجش جهتگيري مذهبي مشارکتکنندگان از اين
پرسشنامه استفادهشد.
 .3پرسشنامهي رضايت زناشويي انريچ:2



اين پرسشنامه شامل مؤلفههاي مختلفي از جمله :تحريف آرمانگرايانه ،رضايت-
زناشويي ،زمينههاي شخصيتي،ارتباط ،حلتعارض،فعاليت تفريحي،رابطه جنسي،خانواده و
دوستان،مديريت مالي ،تساوي نقشها ،و گرايشهاي مذهبي ميباشد.انريچ در سال ۱۹۸۲
توسط اولسون ،3فورنير ،4و دراکمن 5ساخته شد و به عنوان پرسشنامهاي براي نشان
دادن پوياييهاي زناشويي در تحقيقات گسترش يافت.اين تست براي زوجهاي ازدواج

1

Allport, G.W. & Ross
)ENRICH (Enriching & Nurturing Relationship Isues، Communication & happiness
3 Olson
4 Fournier
5Druckman
2
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کردهاي که نياز به غني سازي رابطه خود داشتند نيزمورد استفاده قرار گرفته است (بهاور
نيا.)۱۳۸۸،
ودزباي ،)۱۹۹۷(1به منظور تعيين اعتبار 2و روايي انريچ،آنرا در مطالعهاي که شامل
 ۱۷۶نفر بود اجرا کرد .اعتبار آزمون بهطريق پايايي آزمون-بازآزمون از  0/97براي زير
مقياس جهتگيري مذهبي-درک زندگي تا  0/65براي زير مقياس رضايت زناشويي متغير
بود .همچنين باالترينهمساني دروني از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخمتعلق به زير
مقياس تحريف آرمانگرايانه با مقدار  0/97و پايينترين ضريب متعلق به زيرمقياس
خانواده و دوستان با مقدار  0/69گزارش شدند(بهاور نيا.)۱۳۸۸،
در ايران ،در پژوهش مهدويان(۱۳۷۶؛به نقل از ثنايي )۱۳۷۹،ضريب همبستگي
پيرسون در روش آزمون-باز آزمون(به مدت يك هفته) براي گروه مردان  0/93وبراي گروه
زنان  0/94بهدست آمد .
نمونه موردنظر پژوهش ،به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي مرحلهاي از ميان
دانشجويان متاهل واحدهاي دانشگاه آزاد شهر تهران انتخاب شد و پرسشنامههاي پژوهش
توسط پژوهشگر ،پس از ارائه توضيح کوتاهي در رابطه با پژوهش و اخذ توافق کتبي
پاسخدهندهگان و ارائه توضيحاتي در خصوص چگونگي تکميل پرسشنامهها ،در اختيار آنان
قرار گرفت و در زمان مقرر پرسشنامهها دريافت گرديد.
يافته ها:
به منظور تدوين مدلي براي تبيين رضايتمندي زناشويي و بررسي رابطه علّي بين
متغيرهاي سبكهاي دلبستگي ،جهتگيري مذهبي (دروني و بيروني) و رضايتمندي
زناشويي از مدل معادالت ساختاري يا مدلهاي ساختاري کوواريانس استفاده شد .برپايه
1Wadsby
2Validity
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اين مدلها ميتوان فرضيههاي مربوط به روابط علّي بين متغيرها را آزمون کرد .به
بيان ديگر ،مدل معادالت ساختاري روابط بين شرايط ساختاري معين و مفروض را
ميآزمايد.
نتايج حاصل از محاسبه ضرايب همبستگي بين متغيرهاي برونزاي مورد مطالعه
(سبكهاي دلبستگي) و متغيرهاي درونزا (جهتگيري مذهبي و رضايتمندي زناشويي)
به همراه ميانگين و انحراف استاندارد آنها در جدول  1نشان دادهشدهاست .ضرايب
همبستگي متغيرها بيانگر آن است که مفروضه نبود همخطي چندگانه براي مدلهاي
موردمطالعه در اين پژوهش برقرار است .زيرا بيشترين ضريب همبستگي در اين ماتريس
برابر با ( 0/33بين دو سبك دلبستگي ايمن و وابستگي) به دست آمده است.

جدول 1ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

2
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چنانکه در جدول  1ديده ميشود ضرايب همبستگي رضايتمندي زناشويي با ساير
متغيرهاي پژوهش نسبتاً متوسط و در برخي موارد ضعيف است .رضايتمندي زناشويي
بيشترين همبستگي ( )r =0/188را با ادراک سبك ايمن و پس از آن با سبك وابستگي
( )r =0/130و کمترين همبستگي ( )-0/021را با دلبستگي اجتنابي دارد .مشاهده ساير
ضرايب همبستگي در جدول  1بيانگر آن است که دامنه اين ضرايب نسبتاً محدود و در
بيشتر موارد غيرمعنادار است.
بنابر يافتههاي تجربي و مباني نظري براي تبيين رضايتمندي زناشويي دو متغير
جهتگيري مذهبي دروني و بيروني به عنوان متغيرهاي ميانجي بر اساس متغيرهاي
دلبستگي در نظر گرفتهشد .به منظور تعيين روابط ساختاري بين اين متغيرها با احساس
تنهايي ،براي هر يك از متغيرهاي دلبستگي و جهتگيري ديني سه گويه که داراي
قويترين شاخصهاي روانسنجي و آماري (مانند بارعاملي ،قدرت تشخيص) بودند به
عنوان نشانگر استفادهشد .شش زيرمقياس متغير رضايتمندي زناشويي نيز به عنوان
نشانگر براي اين متغير در نظر گرفته شد .نمودار مسير و شاخصهاي برازش مدل پژوهش
در شکل  1نشان دادهشده است.
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شکل  .1نمودار مسير و شاخصهاي برازش مدل پژوهش .همه ضرايب مسير ،بهغير از
مسيرهايي که با نقطهچين مشخص شده ،در سطح  p =0/01معناداراست =CFI .شاخص
برازندگي تطبيقي = GFI،شاخص برازندگي= NFI،شاخص برازندگي نرمشده=RMSEA ،
ريشه دوم واريانس خطاي تقريب
چنانکه در شکل  1ديده ميشود به غير از سبك دلبستگي اجتنابي که بهگونه
مستقيم و منفي ( )4γ = -0/28بر رضايتمندي زناشويي تأثير دارد ،ساير سبكهاي
دلبستگي بهگونه مستقيم با رضايت زناشويي ارتباط ندارند .به بيانديگر ،افزايش سبك
دلبستگي اجتنابي با کاهش رضايتمندي زناشويي همراه است .افزون بر اين ،سبك
دلبستگي اجتنابي از طريق متغير ميانجي جهتگيري بيروني نيز ميتواند رضايتمندي
زناشويي را تبيين کنند ( .)0- = 1β/4γ، 20 = 0/35بدينترتيب هر چه سبك دلبستگي
افراد بيشتر اجتنابي باشد ،جهتگيري ديني آنها بيرونيتر و رضايتمندي زناشويي در
آنان کمتر خواهدبود .مسير تأثير متغير سبك وابستگي هم بهگونه مستقيم و هم بهگونه
غيرمستقيم بر رضايتمندي زناشويي از لحاظ آماري معنادار به دست نيامد .ازسويديگر،
سبك ايمن نيز تنها از طريق متغير ميانجي جهتگيري دروني بر رضايتمندي زناشويي
تأثير دارد ( .)0 = 1β/1γ، 11 =- 0/15بدينترتيب که با افزايش سبك دلبستگي ايمن،
جهتگيري ديني افراد بيشتر شده و از اين طريق رضايتمندي زناشويي آنها افزايش مييابد.

همانگونه که پيشبيني ميشد ،رابطه رضايتمندي زناشويي با جهتگيري بيروني
منفي ( )1β = -0/20و با جهتگيري دروني مثبت( )1β = -0/20بهدست آمد .بدينترتيب،
ميتوان نتيجهگرفت که با افزايش جهتگيري دروني ديني رضايتمندي زناشويي افزايش
و با افزايش جهتگيري بيروني ديني رضايتمندي زناشويي کاهش مييابد.
هر چند شاخص مجذورکاي مدل برابر با  310/03و از لحاظ آماري معنادار (p 0/001
=) به دست آمده ،اما نسبت آن به درجه آزادي ( )162برابر با  1/91و مطابق با مالکهاي
تعيينشده (کمتر از  )2است(؟؟) .اين مطلب در مورد شاخص  RMSEAکه برابر با 0/043
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به دستآمده نيز صادق است و نشان ميدهد مدل توسعهيافته بهطور کلي از برازش
مناسب برخوردار است .ساير شاخصهاي معتبر( NFI =0/93 ،GFI =0/94و =0/97
 )CFIنيز نشان از برازش مناسب مدل با دادهها دارد.
چنانکه در شکل  1ديده ميشود به منظور برازش مدل با دادهها تالششد تا با
آزادکردن برخي پارامترها برپايه شاخصهاي تعديل ،مدل بهبود يابد .براي نمونه ،برپايه
شاخصهاي پيشنهادي مدل ،پارامترهاي()0/15

3،2δ

و

(5،1δ)0/10

(خطاي مشترک

اندازهگيري گويههاي 2و  3و گويههاي  1و  5رضايتمندي زناشويي) باتوجه به مباني
اندازهگيري متغيرها و همبستگي آنها با يكديگر آزاد شد.
افزونبراين ،مقدار مجذور همبستگي چندگانه ( )R2براي مدل مورد مطالعه نسبت ًا
اندک و برابر با  0/27به دست آمد که نشان ميدهد تقريباً  27درصد واريانس
رضايتمندي زناشويي برپايه مدل پژوهش تبيين ميشود.
بحث و نتيجه گيري :
در مدل پيشنهادي پژوهش حاضر ،روابط ساختاري ميان سبكهاي دلبستگي،
جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي در همسران مورد بررسي قرار گرفت .يافتههاي
پژوهش از اين نکته حمايت ميکنند که مدل بهدستآمده براساس دادهها بهطورکلي از
برازش مناسب برخوردار است و تقريباً  27درصد واريانس رضايتمندي زناشويي بر پايهي
اين مدل قابل تبيين است.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که افزايش سبك دلبستگي اجتنابي با کاهش رضايت
زناشويي همراه است .از سوي ديگر ،جهتگيري مذهبي بيروني نيز به عنوان متغير مينجي
بر اين رابطه تاثيرگذار است .بنابراين هرچه سبك دلبستگي فرد اجتنابيتر باشد،
جهتگيري مذهبي وي بيرونيتر بوده و رضايت زناشويي وي کمتر خواهد بود .در ارتباط
بامسير تاثير سبك دلبستگي وابستگي ،چه بهطور مستقيم و چه بهصورت غيرمستقيم
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يافتههاي معناداري بهدست نيامد .سبك دلبستگي ايمن صرفاً از طريق متغير ميانجي
جهتگيري دروني بر رضايت زناشويي تاثيرگذار بود .بدينترتيب با افزايش سبك
دلبستگي ايمن ،جهتگيري فرد بيشتر دروني شده و رضايت زناشويي افزايش مييابد.
بهطور کلي ،يافتههاي پژوهش حاضر مبني بر اين که ارتباط مستقيمي بين سبكهاي
دلبستگي و رضايتمندي زناشويي وجود دارد ،با حجم انبوهي از ادبيات پژوهشي در اين
حوزه همسو ميباشد .براي مثال ،بررسيهاي صورتگرفته در مورد ويژگيهاي افراد متعلق
به سبكهاي مختلف دلبستگي و تاثير آن در روابط با ديگران از جمله ازدواج و رابطه با
همسر مويد آن است که دو شاخص ترس از طرد شدن و احساس آسودگي در روابط،
عناصر مهم رفتار دلبستگي در ازدواج هستند بهطوريکه احساس آسودگي در روابط و
فقدان ترس از طردشدن نشاندهنده دليستگي ايمن است .افراد دوسوگرا معموال در روابط
خود ترس از طردشدن دارند و افراد اجتنابي در روابط صميمانه خود احساس آسودگي و
راحتي نميکنند (رابين و اولين.)1998 ،
پژوهشهاي بسياري از رابطه ي ميان سبك دلبستگي و رضايت زناشويي حمايت
ميکنند .برخي از تحقيقات تائيد کردهاند مرداني که قبل از ازدواج احساس آسودگي
بيشتري در روابط خود داشتهاند ،بعد از ازدواج رضايت زناشويي باالتري را گزارش کردهاند
(به نقل از رابين و اولين .)1998 ،پژوهشها حاکي از آنند که افراد ايمن روابط سالمتري
در بزرگسالي دارند (وکرولي و داويالس )1998 ،1در روابط خود پايدار هستند و رضايت
باالتري دارند (فيني و نولر .)1990 ، 2در مقابل افراد ناايمن در بزرگسالي سطح پاييني از
رضايت ،تعهد و اطمينان را نشان ميدهند (سيمپسون .)1990 ،بر طبق نتايج برخي
پژوهشها ازدواج زن دو سوگرا با شوهر اجتنابي پايينترين حد رضايت زناشويي را به
دنبال دارد (به نقل از فيني و نولر .)1990 ،همچنين همسران افراد ايمن ،رضايت باالتري
.Wekerle & Davilas

Feeney & Noller
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را گزارش ميکنند (وايت وي .)2001 ،1اين همسران عشق و عالقه بيشتري را نسبت به
يکديگر نشان ميدهند (وولينگ 2و همکاران.)1998 ،
پژوهشهاي ديگري وجود کنشهاي مراقبتي را بين زوجهايي با سبكهاي دلبستگي
متفاوت نشان دادند و نتايج اين پژوهشها نشان ميدهد زوجهاي ايمن مراقبت بيشتري
در تعامالت زوجي خود نسبت به همسرانشان نشان ميدهند و زوجهايي که مراقبت
بيشتري دريافت ميکنند ،رضايت بيشتري از زندگي خود احساس ميکنند (فيني،
.)1996

.Whiteway
.Volling
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