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مقدمه :هدف از پژوهش حاضر مدل یابی ارتباط با خانواده همسر بر اساس سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت،
هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی مذهبی بوده است.
روش :روش این پژوهش همبستگی مبتنی بر روابط ساختاری (تحلیل مسیر) بود .جامعه آماری پژوهش حاضر تمام
زوجین  20تا  45ساله ساکن قم بودند که از میان آنها  500نفر با کمک روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای ،سیستمی  -مثلثی ،مقیاس سبکهای دلبستگی ،پرسشنامه شخصیتی
نئو ،مقیاس هوش هیجانی بار-آن و مقیاس پایبندی مذهبی جان بزرگی بود که روایی و پایایی آن را پژوهشها و اساتید
متخصص تأیید کردهاند.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد ،مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای
شخصیت و هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی مذهبی از برازش مطلوبی برخوردار است و متغیرهای
سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی مذهبی میتوانند ارتباط با
خانواده همسر را پیشبینی کنند .عالوه بر این ،یافتههای مربوط به همبستگی بین متغیرهای پژوهش (سبکهای
دلبستگی ،هوش هیجانی ،ویژگیهای شخصیت و پایبندی مذهبی) با ارتباط با خانواده همسر نشان داد که این
متغیرها با ارتباط با خانواده همسر رابطه معناداری دارند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج پژوهش از این باور حمایت میکند که پایبندی مذهبی بر روابط بین فردی زوجین در
نحوه ارتباط با خانواده همسر تأثیرگذار است؛ بنابراین میتوان با تغییر در آن ،الگوهای ارتباطی زوجین با خانواده
همسرشان را تغییر داد.
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سالمت روان و ایجاد رابطه موفق آنها با همسرشان در آینده
است؛ اما به نظر میرسد نوع نگاه و حوزه اصلی تمرکز این
پژوهشها که عمدتاً در سایر بافتهای فرهنگی انجام شدهاند،
متفاوت از ماهیت مسائل و مشکالتی است که همسران ایرانی
با خانوادههای اصلی یکدیگر دارند .عالوه بر این در
پژوهش های صورت گرفته در این زمینه در ایران نیز ،نحوه
ارتباط هر یک از همسران با خانوادههای اصلی یکدیگر و تأثیر
آن بر کیفیت سازگاری زناشویی همسران را مورد بررسی قرار
دادهاند .این موضوع ،با بررسی علل زمینهای و بنیادین در
نحوه ارتباط هر یک از همسران با خانوادههای اصلی یکدیگر
که هدف اصلی انجام پژوهش حاضر است تفاوت دارد .چرا که
با وجود موضوعات تعارض مشابه با خانواده همسر بین دو
گروه افراد راضی و ناراضی از رابطه با خانواده همسر [ ،]7نحوه
واکنش متفاوت طرفین تعارض به پیامدهای متفاوتی منجر
شده است که لزوم شناسایی ویژگیهای بنیادین افراد راضی
و ناراضی از رابطه با خانواده همسر را آشکار میسازد.
برسی نتایج بیش از  1000پژوهش در حوزه خانواده و
ازدواج طی سالهای  1384تا  1395نشان داد سبکهای
دلبستگی (برای نمونه :صادقی و میر هاشمی []8؛ عطاییفر،
امیری []9؛ رازقی ،مظاهری ،احدی [ ،)]10ویژگیهای
شخصیت (برای نمونه :بابایی ،صالحی ،الهی []11؛ زارع،
رضایی []12؛ مرعشی ،محرابیان ،مسلمان [ )]13و هوش
هیجانی (برای نمونه :البرزی ،خوشبخت ،گلزار ،صبری []14؛
پور محسنی ،ایرانی [ )]15را میتوان مؤلفههایی دانست که
به بر کیفیت ارتباط افراد با دیگران به طور مستقیم تأثیر
گذارند.
سبک دلبستگی یکی از مفاهیم بنیادینی است که
میتواند به تبیین چگونگی ارتباطات فردی و از جمله ارتباط
با خانواده همسر بپردازد .از دیدگاه بالبی [ ]16افراد در نتیجه
تعامل با مراقبتکنندههای دوران کودکی خویش به
انتظارهایی درباره روابط اجتماعی و تجسمهایی از خود در
رابطه با افراد مهم زندگی خویشتن ،دست مییابند که در
تمامی مراحل زندگی تعیینکنندهاند و تفاوتهای شناختی،
هیجانی و ارتباطی افراد را میتوان در چهارچوب نخستین
سبکهای دلبستگی آنها بازشناخت.
اینثورث با گسترش نظریه بالبی ،سبکهای دلبستگی را
به سه دستهی ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تقسیم
کرد .وی معتقد بود کودکان ایمن از والدین به عنوان پایگاه
امنی برای اکتشاف محیط استفاده میکنند و در اکثر
موقعیتها احساس راحتی و امنیت میکنند و تجسمی مثبت،
حمایتگر و پاسخدهنده از مادر خود دارند .کودکان دوسوگرا
در موقعیت ناآشنا مشکلتر میتوانند به احساس آرامش و

مقدمه
خانواده واحد تشکیل دهنده اجتماع و از دیرباز مهمترین
نهاد اجتماعی برای حفظ ویژگیهای فرهنگی و انتقال آنها
به نسلهای بعدی بوده است .وابستگی افراد به اعضای
خانوادهشان تنها به دوره طفولیت آنها ختم نمیشود .بلکه
افراد همواره برای بقا به روابط عاطفی با اعضای خانواده خود
نیازمندند .خانواده فرزندان را در دامان خود پرورش میدهد
و به آنها کمک میکند دربارهی دنیای پیرامون بیاموزند.
بنابراین روابط خانوادگی پیشنیاز مهمی برای سالمت
هیجانی و موفقیت اجتماعی افراد به شمار میرود .حتی
هنگامی که فرزندان از خانوادههای اصلی خود مستقل می
شوند و خانهی پدری را برای تشکیل خانواده جدید ترک می
کنند همچنان پیوندهای عمیق عاطفی خود را با اعضای
خانواده اصلیشان حفظ میکنند[.]1
اهمیت حفظ رابطه زوجین با خانوادههای یکدیگر به
حدی است که مساله ارتباط با خانواده همسر و تأثیر شدید
آن بر ثبات زندگی زناشویی را به یک مساله وابسته به فرهنگ
در جامعه ایرانی تبدیل کرده است .به استناد نتایج
پژوهشهای انجامشده عامل مذکور را میتوان جز پنج عامل
اول و مهم پیشبینی کننده طالق در ایران دانست []3 ،2
داتا ،پورتینگا و مارکوئن [ ]4نیز در پژوهش خود تعارض
با خانواده همسر ،بهویژه مادر شوهر را موضوع اساسی در بحث
تعارضات زناشویی در کشورهای جمعگرا و پایبند به اصول
اشتراکی در زندگی و فرهنگهای وابسته به آبا و اجداد مثل
تایوان ،چین ،کره و هند بیان کردند .فنگ وو و دیگران []5
نیز در پژوهش خود نشان دادند که زنان متأهل چینی،
تعارض با مادر شوهر را به عنوان سومین عامل اضطرابزا در
ازدواج میدانند .نتایج تحقیقات در ایران نشان داده است که
زنان در مقایسه با مردان از ارتباط با خانواده همسر رضایت
کمتری دارند و تعارضات بیشتری با خانواده همسرشان تجربه
میکنند [ ]7 ،6همچنین مشخص شده است که در بین
اعضای خانواده همسر ،مادر بیشترین و پدر کمترین تأثیر را
بر همسر فرزند دارا میباشند [.]7
با وجود اینکه نتایج پژوهشهای متعددی به اهمیت
کیفیت رابطه زوجین با خانوادههای اصلی یکدیگر اذعان
نمودهاند و علیرغم پژوهشهای مختلفی که در این زمینه
انجام گرفته ،هنوز سؤاالت مختلفی در این میان بیپاسخ
ماندهاند ،چرا که نگاه این پژوهشها بیشتر از بابت پاسخ به
این سؤال بوده است که «ارتباط افراد با خانواده اصلی
خودشان بر کیفیت روابط زناشویی آنها چه تأثیری خواهد
داشت؟» .نتایج آنها نشان داده است که برقراری روابط مؤثر
بین فرزندان و اعضای خانواده اصلی پیشنیاز مهمی برای
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ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ،انعطافپذیری ،توانایی حل
مشکالت هیجانی و توانایی مقابله با استرس و کنترل
تکانههاست []23؛ بنابراین میتواند در نحوهی برخورد فرد با
محیط و از جمله مساله ارتباط با خانواده همسر مؤثر باشد.
با توجه به تمهیدات یادشده ،نحوهی ارتباط با خانواده
همسر میتواند تحت تأثیر ،سبکهای دلبستگی ،هوش
هیجانی ،ویژگیهای شخصیتی افراد باشد .بررسی ادبیات
پژوهشی نیز ،نشاندهنده رابطه این متغیرها با یکدیگر است؛
که در این زمینه پژوهشهای زیادی وجود دارد اما برای
رعایت اختصار تنها به دو نمونه در هر متغیر اشاره میشود.
در مورد رابطه سبکهای دلبستگی با ویژگیهای شخصیت
میتوان به پژوهش لطفی ،سعادتی [ ]24اشاره کرد ،آنها
دریافتند که بین سبک دلبستگی ایمن با برونگرایی
همبستگی مثبت وجود دارد ،بین سبکهای دلبستگی ناایمن
با روانرنجورخویی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
دمیرکن [ ]25مشخص کرد که رابطه معناداری بین
سبکهای دلبستگی و پنج عامل شخصیت وجود دارد.
درباره رابطه سبکهای دلبستگی با هوش هیجانی
میتوان به پژوهش فوالم [ ]26اشاره کرد ،وی دریافت افراد
ایمن در روابط بین فردی ،حل مسائل اجتماعی ،مهار
تنیدگی ،سالمت جسمانی و روانی نسبت به افراد ناایمن در
سطح باالتری قرار دارند .البرزی ،خوشبخت ،گلزار و صبری
[]14؛ نشان دادند که سبک دلبستگی ایمن پیشبینی کننده
مثبت معنادار هوش هیجانی و سبک دلبستگی اجتنابی
پیشبینی کننده منفی معنادار هوش هیجانی بود که این
نتایج با تحقیقات حدادی و غباری بناب [ ]27همسو بود.
در خصوص رابطه بین ویژگیهای شخصیت و هوش
هیجانی نیز میتوان به پژوهش بشارت [ ]28اشاره کرد که
تحلیل رگرسیون دادههای آنها حاکی از آن بود که دو بعد
برونگرایی و نوروز گرایی میتوانند تغییرات مربوط به هوش
هیجانی را پیشبینی کند .سالکوفسکی و مینیکسی [ ]29در
پژوهش خود نشان دادند که هوش هیجانی باال با برونگرایی،
سازگاری ،وظیفهشناسی و گشودگی همبستگی دارد.
یکی دیگر از مهمترین عواملی که به تجارب ،رفتار و
ارزشهای انسان معنا و ساختار میبخشد «مذهب» و
«معنویت» ،است .دین نظام اعتقادی سازمانیافتهای است که
با مجموعهای از آیینها و اعمال تعریف شده ،تعیینکننده
شیوه پاسخدهی افراد به تجارب زندگی است [ .]30با وجود
اختالفنظرها در تعریف دین و دینداری بهطورکلی میتوان
گفت که دین راهنمای افراد در چگونگی درک جهان اطراف،
واکنشها و رفتارهای زندگی روزمره است و به افراد کمک
میکند تا به واسطه آن به تفسیر محرکهای محیطی

آسایش دست یابند .این کودکان به راحتی نمیتوانند به
اکتشاف در محیط بپردازند و به لحاظ خلق در برابر تنیدگیها
آسیبپذیرترند .کودکان ناایمن اجتنابی نیز در برابر افراد
ناآشنا منقلب نمیشوند و احتیاط اندکی نشان میدهند و در
عواطف خود نسبت به مادر نیز بیتفاوتاند و به نظر میرسد
اهمیت روابط دلبستگی با مادر را انکار میکنند .طرفداران
این نظریه معتقدند به احتمال زیاد سبک دلبستگی کودک بر
اساس الگوهای فعال درونی از خود و چهره دلبستگی تا
بزرگسالی ادامه مییابد و در روابط بزرگسالی فرد منعکس
میشود [ ]17الگوهای فعال درونی از چهره دلبستگی یعنی
باورها ،انتظارات و احساسهای فرد در مورد حساسیت و پاسخ
دهندگی چهره دلبستگی و شامل ارزش شایستگی میشود
که فرد برای خود در دریافت توجه و محبت از دیگران قائل
میشود [ .]18پژوهشها نشان میدهند که کیفیت روابط
مادر -کودک در دوران کودکی ،روابط نزدیک و صمیمانه در
بزرگسالی را تحت تأثیر قرار میدهد .مطالعات صادقی و میر
هاشمی [ ،]8عطاییفر،امیری [ ،]9رازقی ،مظاهری ،احدی
[ ]10و دیگران همگی بیانگر این نکتهاند که آزمودنیهای
دارای سبک دلبستگی ایمن از مشکالت زناشویی ،مشکالت
بین شخصی کمتر و سطح شادکامی بیشتر در روابط ،نسبت
به آزمودنیهای دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
برخوردارند.
عامل دیگری که روابط آینده فرد را در خانواده مشخص
میکند ،ویژگیهای شخصیت است .تفاوتهای رفتاری افراد
ممکن است حاصل ویژگیهای شخصیت باشد که با
تأثیرگذاری زیادِ خود بر افکار و احساسات ،واکنشهای
رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار میدهند [ ]19پنج عامل بزرگ
شخصیت (روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهگرایی،
توافقپذیری و وجدانگرایی) مبنای نظری محکم و جامعی را
برای تبیین تفاوتهای بین فردی شخصیتی فراهم میکنند
[ .]20این ابعاد به عنوان سازمانی از سیستمهای پویا که
رفتارهای صحیح افراد و سبکهای تفکر آنها را ارزیابی
میکند ،تعریف میشوند [ .]21هاتسون و هاتس ذکر کردهاند
که شخصیت به شالوده روانشناختی رابطه پایدار کمک
میکند و بنابراین پیشبینی کننده اصلی موفقیت یا عدم
موفقیت در یک رابطه است [.]22
عامل مهم دیگر که میتواند تبیینکننده تمایز رفتار افراد
از یکدیگر باشد و نحوهی برخورد افراد را با رویدادها و مسائل
مختلف زندگی مشخص سازد ،مفهوم هوش هیجانی است.
هوش هیجانی دستهای از مهارتها و تواناییهای غیر
شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها
و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد .هوش هیجانی شامل
65

دوفصلنامه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره  ،17شماره  ،2پیاپی  ،33پاییز و زمستان  ،1398صص.63-76 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 17, No. 2, Serial 33, Autumn & Winter 2019 - 2020, pp.: 63-76.

رعایت موارد یادشده موجب میشود زوجین و خانواده همسر
بتوانند در سایه رعایت اصول اخالقی که مورد تأکید دین
اسالم است ،از روابط خانوادگی بهتری برخوردار شوند.
روابط مطلوب بین زوجین و خانواده همسر به حفظ
بهداشت روانی ،وجود تنوع در زندگی ،رشد و بالندگی
اجتماعی ،برخورداری از حمایتهای خویشاوندان ،سبکباری،
امنیت خاطر ،بهرهمندی از تجربه بزرگترها و ایجاد تعادل در
خانواده بیانجامد؛ اما گاه بروز مشکالت و مسائل گوناگونی
نظیر مداخلهها ،حسادتها ،خودخواهیها ،سخنچینیها و
بدگوییها ،زخمزبانها ،حرمتشکنیها ،توقع بیش از اندازه از
عروس یا داماد موجب تیرگی این روابط میشود [ .]33همه
این امور ،از بیتوجهی به آموزههای دینی در خصوص روابط
خانوادگی نشأت میگیرد.
مرور پژوهشهای انجامشده پیرامون مذهب و پایبندی
مذهبی و ارتباط این متغیر با متغیرهای سبکهای دلبستگی،
ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی حاکی از ارتباط مثبت
و معنیدار این متغیرها با یکدیگر است .پژوهش شاهنظری
[ ]34نشان داد که جهتگیری مذهبی میانجیگر بین
ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی است .بر اساس مدل
بهدستآمده در پژوهش او ،جهتگیری بیرونی میانجی ارتباط
بین ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی است .عالوه بر
این ،بر اساس پژوهشهای انجامشده تعهد دینی میتواند در
رابطه بین سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی با
صمیمیت زناشویی زوجین نقش میانجی گر داشته باشد .در
واقع دینداری میتواند به این شکل میانجی گر سبکهای
دلبستگی باشد که افراد برای جبران فقدان دلبستگی ایمن
خود در کودکی و بزرگسالی با اشکال و تصاویر مذهبی
(بهعنوان مثال خدا) رابطه دلبستگی تشکیل میدهند [.]35
پژوهشهای انجامشده در زمینه رابطه سبکهای دلبستگی و
تعهد دینی با صمیمیت زناشویی نشان داده است که تعهد
دینی رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت
زناشویی را تعدیل میکند [ ]37 ،36 ،31اما رابطه منفی بین
سبکهای دلبستگی اضطرابی و صمیمیت زناشویی را افزایش
میدهد [ .]35 ،31یافتههای پژوهش خجستهمهر و همکاران
[ ]38نشان داد که تعهد دینی میتواند رابطه منفی بین

بپردازند ،عناصر گمشده خویش را بیابند ،شکافهای شناختی
و هیجانی خود را پر کنند و با استفاده از این ابزار هوشمند،
به ساده و کوتاه شدن فرایند حل مساله بپردازند [ .]31دین
با نقش مثبتی که در سالمسازی و کامل سازی انسان دارد
میتواند در جایگاه نظام پیچیده اجتماعی ،بر رفتارها و
بازخوردهای مهم افراد ،خانواده ،چگونگی تفسیر روزانه و
برداشت از امور مختلف تأثیر بسزایی داشته باشد [ .]32یکی
از مواردی که در دین اسالم همواره بر آن تأکید شده ،روابط
بین فردی ،بخصوص روابط خانوادگی است .از آنجاییکه با
ازدواج هر فرد ،خانواده همسر او نیز در زمره خویشاوندان وی
قرار میگیرند ،تأکیدات دین اسالم در خصوص ارتباط با
خویشاوندان شامل حال خانواده همسر افراد هم خواهد شد و
فرد موظف است تمام اصول اخالقی و مذهبی را که در مورد
خانواده خود رعایت میکند ،در مورد خانواده همسرش نیز
رعایت کند .در این زمینه ،یکی از اموری که در دین اسالم
بسیار مورد تأکید قرار گرفته است ،صلهرحم و مالقات با
خویشاوندان و دلجویی از آنهاست .در این میان ،رسیدگی و
احترام به والدین از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهگونهای
که خدای متعال ،پس از ذکر توحید به احسان والدین توصیه
نموده و میفرماید« :خدای تو فرمان داده است که جز او را
نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید» .1همچنین در باب
ارتباط با خویشاوندان خدای متعال میفرماید« :از خدایی که
همدیگر را به او قسم میدهید بپرهیزید و خویشاوندان خود
را رعایت کنید؛ زیرا خداوند عالم مراقب اعمال شما است».2
عالوه بر این بسیاری از آموزههای اخالقی اسالم در زمینه
رفتارهای فردی و میان فردی میتواند در بهبود روابط
خانوادگی و همچنین روابط زوجین و خانواده همسر مؤثر
باشد .در اینجا به بعضی از این موارد اشاره میشود .انسان
متدین آنچه را از دیگران انتظار دارد خودش عمل میکند،3
به نحوه مؤثر ارتباط برقرار میکند و شنونده فعال است،4
مردمآزار و ضداجتماعی نیست و از خشونت پرهیز میکند،5
میتواند از بدی دیگران درگذرد و حتی در مقابل آن نیکی
کند ،6سخن نیک و رفتار نیکو دارد ،اهل احسان به خانواده
است که این احسان در سه شاخه والدین ،همسر و فرزندان
قرار میگیرد و احسان به والدین ،مهمترین عنصر است.7

1اسرا23:
 .2نساء1 :
 .33بقره44 :
 .4زمر18 :
 .5احزاب58 :
 .6آلعمران134 :
 .7بقره83 :
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هیجانی و اعتقادات مذهبی رابطهای مثبت ،مستقیم و
معنیدار وجود دارد .بهطوریکه رشد و تقویت اعتقادات
مذهبی باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات
درونی خود و دیگران میگردد.
با توجه به مبانی نظری و نتایج پژوهشهای انجامشده در
زمینه سبکهای دلبستگی ،هوش هیجانی ،ویژگیهای
شخصیت و پایبندی مذهبی میتوان ارتباط با خانواده همسر
را در زوجین ایرانی به صورت مؤثرتری تبیین کرد .به همین
دلیل در پژوهش حاضر با استناد نتایج پژوهشهای انجامشده،
این متغیرها را در قالب یک مدل فرضی برای تبیین ارتباط با
خانواده همسر مورد برسی قرار داده است .رابطه بین متغیرها
در مدل فرضی ارتباط با خانواده همسر در شکل  1نشان داده
شده است .در این مدل فرضی ،سبکهای دلبستگی ،هوش
هیجانی و ویژگیهای شخصیت به عنوان متغیرهای مستقل
و پایبندی مذهبی به عنوان متغیر میانجیگر در نظر گرفته
شدهاند .پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش
است که آیا مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس مؤلفههای
سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی
با میانجیگری پایبندی مذهبی ،از برازش کافی برخوردار
است؟

سبکهای دلبستگی اجتنابی و صمیمیت زناشویی را کاهش
دهد .کرمی [ ]39در پژوهش خود به این نتیجه رسید که
همبستگی میان انواع سبکهای دلبستگی و جهتگیری
مذهبی مثبت و معنادار است .خوانینزاده [ ]40نشان داد که
دلبستگی ایمن در دانشجویانی که دارای جهتگیری مذهبی
درونی هستند بیشتر از دانشجویانی است که جهتگیری
مذهبی بیرونی دارند .پژوهشهای بسیاری نیز تالش کردهاند
که میان مذهبی بودن و شخصیت ارتباط برقرار کنند  .برای
نمونه مک کلوگ ،تی سانگ و بریون [ ]41به این نتیجه
رسیدند که وجدانی بودن تنها عامل پیشبینی کننده
گرایشهای مذهبی در جوانان است .این نتیجه در یافتههای
پژوهش دیرنداک [ ]42و سوسیر و اسکریزیپینسکا [ ]43نیز
مشاهده شد .همچنین دهستانی [ ]42در پژوهش خود به این
نتیجه رسید که عوامل شخصیتی میتوانند پیشبینی کننده
ابعاد مختلف دینداری باشند و در این میان بیشترین سهم را
تجربهگرایی دارد و پس از آن دو عامل شخصیتی وجدانی
بودن و توافق تبیینکننده اصلی ابعاد دینداری میباشند.
همچنین عباسیان و روشن [ ]44در پژوهش خود نشان دادند
که بین باورهای مذهبی و هوش هیجانی دانشآموزان رابطه
مثبت معنادار وجود دارد .تورانلو [ ]45دریافت که بین هوش

شکل  .1مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس مؤلفههای سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی مذهبی

روش

آزمودنی

نوع پژوهش

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر تمام
زوجین  20تا  45ساله ساکن قم هستند.
ب) نمونه پژوهش :برای محاسبه حجم نمونه به ادبیات
پژوهشی مرتبط با روش آماری «مدلسازی معادالت
ساختاری» مراجعه شد .در این رابطه دیدگاههای متفاوتی از

پژوهش حاضر از نوع طرحهای همبستگی و مبتنی بر
روابط ساختاری (مدلسازی معادالت ساختاری )1است که از
مدلهای علی برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش
استفاده میکند.

)Structural Equation Model (SEM
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برای بررسی آزمون به شیوه آزمون  -باز آزمون ،از  29فرد
متأهل ( 9مرد و  20زن) که به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب شده بودند ،خواسته شد برای دو بار با فاصله زمانی
 15روز به پرسشنامه پاسخ دهند .ضریب پایایی بعد از 15
روز برای کل پرسشنامه  0/96و برای زیر مقیاسهای اتحاد،
مرز و پیوستگی ،به ترتیب عبارت بودند از 0/94 ،0/95 :و
.]50[0/90
 )2مقیاس دلبستگی کولینز و رید :مقیاس دلبستگی
کولینز و رید [ ]51شامل خودارزیابی ایجاد روابط و خود
وصفی به شیوه شکلدهی روابط دلبستگی ،نسبت به نمادهای
دلبستگی نزدیک است و  18ماده دارد که از طریق
عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای از نوع لیکرت
سنجیده میشود .هر خرده مقیاس متشکل از  6ماده است،
خرده مقیاسها عبارتاند از :دلبستگی ایمن ،دلبستگی
اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا .پژوهشهای متعدد پایایی قابل
قبولی را برای این مقیاس با استفاده از شیوه آزمون مجدد به
دست دادهاند ،به طور مثال ،ثبات آزمون مجدد  0/7برآورد
شده است [.]52
1
 )3پرسشنامه شخصیتی نئو  :یک ابزار اندازهگیری
تخصصی عوامل نخستین شخصیت است که توسط کاستا و
مک کرا ،در سال  1985ساخته شد و در سال  1992نسخه
تجدید نظر شده آن  NEO-PI-Rمنتشر گردید[ .]53این
پرسشنامه در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شده و طی
سالهای اخیر بیشترین استفاده را در پژوهشها داشته است.
این آزمون دارای  240عبارت است و  5عامل روان آزردگی،
برونگرایی ،گشودگی ،موافق بودن و باوجدان بودن را مورد
سنجش قرار میدهد .در خصوص اعتبار و ورایی آن ،کاستا و
مک کرا ضریب آلفای  0/74تا  0/89را با میانگین 0/81
گزارش دادهاند .در ایران حقشناس [ ]54بر روی نمونه 502
نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است :ضرایب
آلفای کرونباخ برابر /71 ،O=0/57 ، A=0/71 ،C= 0/83
N= 0/81 ،E=0و اعتبار آزمون مجدد در فاصله  6ماه برابر
N= 0/53 ،E=0 /74 ،O=0/76 ، A=0/6به دست آمده
است.
2
 )4هوش هیجانی بار-آن  :این پرسشنامه دارای پنج
مقیاس یا جنبه (مهارتهای درون فردی ،مهارتهای میان
فردی ،مقابله با فشار ،سازگاری و خلق کلی) و پانزده خرده
مقیاس است .پاسخهای آزمودنی نیز در روی یک مقیاس 5
درجهای در ردیف لیکرت تنظیم شده است .میزان آلفای
کرونباخ برای کل آزمون  %93گزارش شده است [.]55

سوی صاحبنظران این حوزه وجود دارد .لوهلین [ ]46تأکید
کرده است که برای استفاده از روش «مدلسازی معادالت
ساختاری» ،حداقل حجم نمونه  100نفر و حجم نمونه
مطلوب  200نفر است .نورمن و استرینر [ ]47بیان داشتهاند
که در این روش برای هر پارامتر باید  10آزمودنی وجود داشته
باشد .کالین [ ]48حجم نمونۀ دستکم  200نفری را توصیه
میکند؛ وی همچنین قانون  20نفر به ازای هر پارامتر در
مدل را برای محاسبه حجم نمونه در روش «مدلسازی
معادالت ساختاری» مناسب میداند .هومن [ ]49نیز با در
نظر گرفتن نرخ ریزش ،حجم نمونه  300نفری را خوب500 ،
نفری را خیلی خوب و  1000نفری را عالی دانسته است .لذا
با در نظر گرفتن مجموعه این دیدگاهها و با توجه به تعداد
متغیرها و مجموع عاملهای اصلی مورد سنجش آنها در
مدل کامل و با در نظر گرفتن  20درصد افت نمونه به دلیل
تعداد پرسشنامهها و احتمال مخدوش یا ناقص بازگشتن
ابزارهای اندازهگیری ،حجم نمونه مطالعه 700 ،نفر در نظر
گرفته شد و نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
مرحلهای انتخاب شدند؛ بررسی مقیاسها نشان داد که تعداد
 200عدد از پرسشنامهها به دلیل مخدوش بودن یا ناقص
بودن پاسخها باید از پژوهش کنار گذاشته شوند و به این
ترتیب نمونه پژوهش به  500نفر ( 250زن و  250مرد) تقلیل
یافت.
ابزارهای پژوهش

ابزار گردآوری دادهها شامل پنج پرسشنامه بود که
عبارتاند از مقیاس سیستمی-مثلثی ،پرسشنامه کولینز و
رید ،پرسشنامه نئو ،پرسشنامه بار-آن و پرسشنامه پایبندی
مذهبی.
 )1مقیاس سیستمی -مثلثی خانواده :یک ابزار خود
گزارشی با  87گویه است که در آن  34گویه به سنجش
پیوستگی بین پاسخدهنده در خانواده همسرش اختصاص
دارد 35 .گویه به بررسی وجود مرز منعطف بین همسر فرد با
خانواده همسرش میپردازد .در نهایت  18گویه نیز به بررسی
وضعیت اتحاد بین فرد و همسرش میپردازد .متخصصان از
نظر صوری و محتوایی توان پرسشنامه را در سنجش سه
مقوله اتحاد بین همسران ،مرز بین همسر میانجی و خانواده
همسر و پیوستگی فرد با خانواده همسر را مناسب ارزیابی
کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سؤاالت پرسشنامه
 0/98بوده است و برای زیر مقیاسهای اتحاد ،مرز و
پیوستگی ،به ترتیب عبارت بودند از 0/96 ،0/94 :و .0/97

)NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-PI-R
)Bar- on Emotional Quotient Inventory (EQ-I
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برای جلب مشارکت افراد ،قرار شد در صورت تمایل
شماره تلفن خود را اعالم نمایند تا در یک بازه زمانی مشخص
پس از اتمام نهایی پژوهش ،تفسیر کوتاهی از پرسشنامه شان
در اختیارشان قرار گیرد.

در تحقیق بار-آن [ ،]56ضرایب باز آزمایی بعد از یک ماه
 0/85و بعد از  4ماه  0/75گزارش شده است .در بررسی
دیگری ،همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در
هفت نمونه از جمعیتهای مختلف ،برای خرده مقیاسها بین
 0/69تا  0/86به دست آمده است [ ]57در ایران ،زارع []58
میانگین کل ضریب همسانی درونی پرسشنامه را  0/76به
دست آورد.
1
 )5مقیاس پایبندی مذهبی جان بزرگی  :این ابزار یک
مقیاس خود گزارشی  60گویهای است که به منظور سنجش
میزان گرایش مذهبی اسالمی افراد توسط جان بزرگی []59
ساخت و اعتبار یابی شده است .پاسخها در این مقیاس ،بر
اساس طیف لیکرت چهارگزینهای محاسبه میشود .این ابزار
شامل  3خرده مقیاس است که عبارتاند از :پایبندی مذهبی،
ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی .همسانی درونی برای
کل مقیاس برابر  0/81و برای خرده مقیاسها از  0/69تا
 0/88گزارش شده است .همبستگی مقیاس کل با پرسشنامه
جهتگیری مذهبی آلپورت  0/47گزارش شده است[.]59

شیوه تحلیل دادهها

برای تحلیل دادههای پژوهش از روشهای متداول آمار
توصیفی شامل توزیع فراوانی ،شاخصهای مرکزی،
شاخصهای پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون برای
بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد .جهت آزمون برازندگی
مدل پیشنهادی و فرضیههای آماری مرتبط با آن ،روش
تحلیل مسیر اجرا شد.
نتایج

در جدول  1میانگین سن و طول مدت ازدواج
شرکتکنندگان به تفکیک جنسیت ارائه شده است .طبق این
جدول ،کمینه سن بر اساس مالکهای ورود و خروج برای
مردان  25سال و برای زنان  20سال و بیشینه سن به ترتیب،
 45و  40سال است .همچنین طول مدت ازدواج
شرکتکنندگان به طور کلی  9/74سال است.

شیوه انجام پژوهش

پس تعیین حجم نمونه و انتخاب نمونهها با استفاده از
روش خوشهای مرحلهای به این صورت که از بین  8منطقهی
شهرداری قم 4 ،منطقه به تصادف انتخاب شده و سپس با در
نظر گرفتن خیابان های اصلی در هر منطقه چند خیابان و
سپس چند کوچه در هر خیابان به صورت تصادفی ،و بررسی
اعتبار و روایی ابزارهای سنجش ،پرسشنامه های مربوط به هر
متغیر انتخاب شدند ،سپس پرسشنامه ها به ترتیب پرسشنامه
کولینز و رید ،مقیاس سیستمی-مثلثی ،پرسشنامه نئو،
پرسشنامه بار-آن و پرسشنامه پایبندی مذهبی به صورت یک
دفترچه پشت سر هم قرار گرفتند و یک دفترچه پاسخنامه
هم بر اساس آن تهیه شد .سپس برای یکسان سازی
پاسخگویی و تبعیت از یک شیوه استاندارد ،دستورالعملی
برای پاسخگویی آماده شد که در آن بر محورهای فوق تاکید
گردید :ترتیب اجرای پرسشنامه بر اساس بسته تنظیم شده
صورت گیرد .از ذکر نام و مشخصات برای رعایت اصول
اخالقی خودداری کنند .در نهایت ،به منازلی که در هر کوچه
به طور تصادفی انتخاب شده بودند ،مراجعه شد و در صورت
رضایت از شرکت در پژوهش و دادن توضیحات الزم در مورد
چگونگی تکمیل پرسشنامه ها ،دفترچه پرسشنامه ها به همراه
پاسخنامه ها به آنها تحویل داده شد و پس از گذشت  4روز
از آنها پس گرفته شدند.

جدول  .1شاخصهای توصیفی سن و مدت ازدواج شرکتکنندگان در پژوهش
میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

مرد
زن
کل

34/19
30/21
32/20

7/001
7/70
7/06

23
20
20

45
40
45

متغیر

مدت ازدواج

9/74

7/15

1

20

سن

اطالعات جمعیت شناختی نشان داد که دامنه سطح
تحصیالت آزمودنیها از فوقدیپلم و کمتر تا کارشناسی ارشد
و باالتر است .در این میان بیشترین فراوانی مقطع تحصیلی
مربوط به فوقدیپلم و کمتر با فراوانی  248و  49/6درصد؛ و
کمترین مقطع تحصیلی به فوقلیسانس و باالتر با فراوانی 81
و  16/2درصد اختصاص مییابد .دامنه شغلی شرکتکنندگان
نیز ،از کارمند ،آزاد ،طلبه ،خانهدار ،پزشکی و پیراپزشکی و
سایر است که در این میان بیشترین تعداد به خانهداری با 35
درصد و سپس به کارمند با  20/4درصد مربوط میشود.
جدول  2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را
نشان میدهد .طبق نتایج ارائه شده بیشترین ضریب
همبستگی مربوط به رابطه بین پایبندی مذهبی با هوش
هیجانی ( )P>0/01 ،r= 0/525و کمترین آن مربوط به رابطه
بین هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی (، r=-0/106
 )P>0/05است.
)Janbozorgi Religious adherence Questionnaire (JRAQ
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جدول  .2ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش
5
3
2
1
متغیر
 .1ارتباط با خانواده همسر 1
1
**0/198
 .2ویژگیهای شخصیت
**1 0/119** -0/198
 .3سبکهای دلبستگی
1
**-0/106* 0/429
**0/416
 .5هوش هیجانی
**0/525** -0/117** 0/249
**0/380
 .6پایبندی مذهبی
** P<0/01
* P<0/05

در نهایت با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری
(روش حداکثر درست نمایی در  )Amosبرای تحلیل
دادههای مبتنی بر مدل فرضی پژوهش (شکل  )1استفاده
شد .از آنجا که  SEMبه توزیع متغیرهای غیر نرمال میتواند
حساس باشد ،تحلیلهای تک متغیره برای بررسی نرمال بودن
دادهها ،همگنی واریانس ،خطاهای ورودی و دادههای پرت
اجرا گردید .با توجه به جدول = 0/900،PCFI = 0/723( 3
 )RMSEA=0/075 ،PNFI = 0/700،GFIبهدستآمده
است .این مقادیر بیانگر این است که مدل از یک برازش کافی

6

1

و مطلوب برخوردار است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص
مقدار قابلقبول

GFI
0/900
< 0/6

PCFI
0/723
< 0/6

PNFI
0/700
< 0/6

RMSEA
0/075
>0/08

در جدول  4نیز میزان و نوع تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش
ارائه شده است .ضریب مسیرهای غیر معنادار بین متغیرهای
پژوهش به دلیل تعداد زیاد متغیرها و پیچیدگی در جدول و
شکل نشان داده نشدهاند.

جدول  .4ضرایب استانداردشده تأثیر خرده مقیاسها در مسیرهای مدل
مستقیم غیرمستقیم
-0/063
0/00
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر مقیاس ارتباط با خانواده همسر
-0/038
0/00
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس پیوستگی
-0/039
0/00
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس مرزبندی منعطف
-0/058
0/00
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس اتحاد
0/00 -0/099
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس پایبند مذهبی
0/00 -0/603
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس کنترل استرس
0/00
0/536
تأثیر خرده مقیاس روانآزردگی بر خرده مقیاس مهارتهای بین فردی
0/00
0/154
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر مقیاس ارتباط با خانواده همسر
0/092
0/00
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر خرده مقیاس پیوستگی
0/096
0/00
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر خرده مقیاس مرزبندی منعطف
0/142
0/00
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر خرده مقیاس اتحاد
0/00
0/259
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر خرده مقیاس پایبند مذهبی
0/00
0/334
تأثیر خرده مقیاس موافق بودن بر خرده مقیاس مهارتهای بین فردی
0/00
0/650
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر مقیاس پایبندی مذهبی
0/00
0/804
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر مقیاس هوش هیجانی
0/348
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر مقیاس ارتباط با خانواده همسر
0/207
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس پیوستگی
0/216
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس مرزبندی منعطف
0/320
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس اتحاد
0/008
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس پایبند مذهبی
0/635
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس پایبند دوسوگرا
0/364
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس ناپایبند مذهبی
0/694
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس مهارتهای درون فردی 0/00
0/644
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس سازگاری
0/1155
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس کنترل استرس
0/693
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس خلق عمومی
0/748
0/00
تأثیر مقیاس سبکهای دلبستگی بر خرده مقیاس مهارتهای بین فردی
0/062
0/062
تأثیر مقیاس پایبندی مذهبی بر مقیاس ارتباط با خانواده همسر
0/037
0/00
تأثیر مقیاس پایبندی مذهبی بر خرده مقیاس پیوستگی
0/039
0/00
تأثیر مقیاس پایبندی مذهبی بر خرده مقیاس مرزبندی منعطف
0/057
0/00
تأثیر مقیاس پایبندی مذهبی بر خرده مقیاس اتحاد
-0/024
0/406
تأثیر مقیاس هوش هیجانی بر مقیاس ارتباط با خانواده همسر
0/228
0/00
تأثیر مقیاس هوش هیجانی بر خرده مقیاس پیوستگی
0/238
0/00
تأثیر مقیاس هوش هیجانی بر خرده مقیاس مرزبندی منعطف
0/351
0/00
تأثیر مقیاس هوش هیجانی بر خرده مقیاس اتحاد
0/124
0/00
تأثیر مقیاس تمایزیافتگی بر خرده مقیاس اتحاد
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-0/063
-0/038
-0/039
-0/058
-0/099
-0/603
0/536
0/154
0/092
0/096
0/142
0/259
0/334
0/650
0/804
0/348
0/207
0/216
0/320
0/008
0/635
0/364
0/694
0/644
0/1155
0/693
0/748
0/062
0/037
0/039
0/057
0/382
0/228
0/238
0/351
0/124
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مستقیم تأثیرگذار است و بر خرده مقیاسهای پیوستگی،
مرزبندی منعطف و اتحاد به شکل غیرمستقیم تأثیرگذار
است .خرده مقیاس روان آزردگی نیز بر خرده مقیاسهای
پایبندی مذهبی ،کنترل استرس و مهارتهای بین فردی به
طور مستقیم تأثیر میگذارد و بر خرده مقیاسهای پیوستگی،
مرزبندی منعطف ،اتحاد به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار
است .ناپایبندی مذهبی نیز به شکل غیرمستقیم بر خرده
مقیاسهای پیوستگی من ،مرزبندی منعطف ،اتحاد تأثیرگذار
است .تأثیر هوش هیجانی نیز بر خرده مقیاسهای پیوستگی،
مرزبندی منعطف ،اتحاد به صورت غیرمستقیم است.
در جدول  5نیز ضرایب همبستگی مسیرها برای
متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

بر اساس جدول  4متغیرهای پایبندی مذهبی ،هوش
هیجانی و خرده مقیاسهای موافق بودن به طور مستقیم و
متغیرهای سبکهای دلبستگی و خرده مقیاس روان آزردگی
به طور غیرمستقیم بر ارتباط با خانواده همسر تأثیرگذارند.
عالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد سبکهای دلبستگی بر
پایبندی مذهبی و هوش هیجانی به طور مستقیم تأثیرگذار
است و بر خرده مقیاسهای پیوستگی ،مرزبندی منعطف،
اتحاد ،پایبند مذهبی ،پایبند دوسوگرا ،ناپایبند مذهبی،
مهارتهای بین فردی ،سازگاری ،کنترل استرس ،خلق
عمومی و مهارتهای بین فردی به طور غیرمستقیم تأثیرگذار
است .همچنین خرده مقیاس موافق بودن بر پایبندی مذهبی
و خرده مقیاس مهارتهای بین فردی به طور مثبت و

جدول  .5ضرایب همبستگی خرده مقیاسها در مسیرهای مدل
متغیرها
خرده مقیاس موافق بودن
↔
خرده مقیاس روان آزردگی
مقیاس سبکهای دلبستگی
↔
خرده مقیاس روان آزردگی
مقیاس سبکهای دلبستگی
↔
خرده مقیاس موافق بودن
خرده مقیاس ناپایبند مذهبی
↔
خرده مقیاس پایبند مذهبی
خرده مقیاس مهارتهای بین فردی
↔
خرده مقیاس کنترل استرس
خرده مقیاس مهارتهای بین فردی
↔
خرده مقیاس پایبند مذهبی

Estimate
-0/197
-0/857
0/401
-0/419
0/244
0/392

بر این اساس (جدول  )5بین خرده قیاس موافق بودن با
مقیاس سبکهای دلبستگی ،خرده مقیاس کنترل استرس با
خرده مقیاس مهارتهای بین فردی ،خرده مقیاس پایبند
مذهبی با خرده مقیاس مهارتهای بین فردی رابطه مثبت و

P- value
<0/01
<0/01
<0/01
<0/01
<0/01
<0/01

دوسویه وجود دارد و بین خرده مقیاس روان آزردگی با خرده
مقیاس موافق بودن ،خرده مقیاس روان آزردگی با مقیاس
سبکهای دلبستگی و خرده مقیاس پایبند مذهبی و ناپایبند
مذهبی رابطهای منفی و دوسویه وجود دارد.

شکل  .2مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی میانجیگری پایبندی مذهبی
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ناظر اعمال خود ببیند و بر طبق اصول و موازین دین عمل
کند .همچنین پایبندی به ارزشهای دینی ،موجب سالمت و
نشاط روحی و روانی فرد میشود .نتایج تحقیقات نشان داده
است که افراد مذهبی از سبک و شیوه زندگی سالمتر و
متعادلتری استفاده نموده و از قابلیت سازگاری و کنار آمدن
باالتری برخوردار هستند و در مقایسه با افرادی که از نظر
اعتقادات دینی ضعیفتر هستند ،احساس آرامش ،امنیت و
خوشبختی بیشتری مینمایند [ .]63مذهب ،نه تنها زندگی
فردی افراد ،بلکه زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها را نیز
تحت پوشش قرار میدهد .بهطوریکه باالترین مراتب
رفتارهای دینی ،پس از ایمان به خدا ،برقراری روابط
خویشاوندی است .آثار و نتایجی چون طوالنی شدن عمر،
جلوگیری از بروز بالها و مرگ ناخوشایند ،سالمتی بدن ،رفع
فقر و افزایش روزی ،آبادی شهرها ،حسن خلق ،اصالح رفتارها
و ایجاد آرامش و نشاط را به همراه خواهد داشت [ .]64در
نتیجه ،جوامع پایبند به اصول اخالقی و مبانی دینی ارزشی،
از روابط سالم اجتماعی ،چه در سطح خانواده و چه در سطح
اجتماع برخوردارند .در میان آنها صلح ،صفا ،اعتماد و عالقه،
احترام و ادب و اخالق حکمفرماست و کانون خانواده بسیار
گرم و صمیمی است [ .]65همچنین با توجه به توصیههای
فراوان دین اسالم بر خوشخلقی ،پرهیز از خشونت ،مهربانی
و خیرخواهی ،نوعدوستی ،پرهیز از ظن و گمانهای بیهوده،
پرهیز از حسادت و بغض و کینه نسبت به یکدیگر ،افزایش
صبر و تحمل و احترام به روابط خویشاوندی و حفظ پیوندهای
خانوادگی ،پایبندی به ارزشهای مذهبی ،از بروز بسیاری از
آسیبهایی که در روابط خانوادگی اختالل ایجاد میکند و
موجب تیرگی روابط میشود ،پیشگیری میکند و موجب
می شود زوجین و خانواده همسر بتوانند از روابط بهتر و
سالمتری برخوردار شوند .این نتایج ،با نتایج تحقیقات کولدول
[ ،]66عبداهلل پور و همکاران [ ]67و خدایاری فرد و همکاران
[ ]68هماهنگی دارد.
عدم پایبندی مذهبی و عدم تعهد نسبت به معیارها،
ارزشها و قیودات دینی و مذهبی موجب میشود فرد ،خود
و امیالش را راهنمای افکار ،اعمال و رفتار خود میسازد .وقتی
پایبندی مذهبی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد ،در
شرایط بحرانی که منافع فرد به خطر میافتد ،ارزشها و
معیارهای اخالقی نیز کارایی خود را از دست میدهند .فرد
ممکن است برای حفظ منافع خود ،دست به هر عمل
غیرخدایی و غیراخالقی بزند .در روابط زوجین و خانواده
همسر نیز وضع به همین صورت است .عدم پایبندی مذهبی،
خودخواهی ،حسادت ،غرور ،تکبر ،خودپسندی ،بدرفتاریها،
بدخلقی ،سوءظنها ،بدزبانی ،بدبینی ،سودجوییها،

نتایج بررسی فرضیه پژوهش (سبکهای دلبستگی،
ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی
مذهبی ارتباط با خانواده همسر را پیشبینی میکنند ).در
جدول  6و شکل  2گزارش شده است.
جدول  .6ضرایب پیشبین متغیرهای پژوهش
ضریب پیشبین متغیر ارتباط با خانواده همسر
P- value

پایبندی مذهبی
0/461
<0/01

بنابراین شکل و ضرایب استانداردشده مسیر (جدول  )5و
ضرایب پیشبین در جدول  6فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و ارائه مدل ارتباط با
خانواده همسر بر اساس سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای
شخصیت ،هوش هیجانی با میانجیگری پایبندی مذهبی
است .نتایج پژوهش نشان داد که سبکهای دلبستگی،
ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی میتوانند با
میانجیگری پایبندی مذهبی ،ارتباط با خانواده همسر را
پیشبینی کنند و مدل ارائه شده در این زمینه برازش مناسبی
دارد .در این مدل نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پایبندی
مذهبی به طور مستقیم میانجیگر رابطه بین سبکهای
دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش هیجانی با ارتباط با
خانواده همسر است .این یافته با نتایج پژوهشهای دیگر از
جمله پژوهش قاسمی و اعتمادی [ ]60همسو است؛ بنابراین
بر اساس یافتههای پژوهش ،سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای
شخصیت و هوش هیجانی از طریق پایبندی مذهبی ،ارتباط
با خانواده همسر را پیشبینی میکنند .هرچند در
پژوهشهای پیشین نقش میانجیگری پایبندی مذهبی در
رابطه بین سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیت و هوش
هیجانی با ارتباط با خانواده همسر بررسی نشده است ،ولی
نتایج پژوهشهای مشابه نشان داده است که بین پایبندی و
ناپایبندی مذهبی و رضایتمندی از روابط ،رابطه معناداری
وجود دارد [ .]61همچنین ثناگویی و همکاران [ ]62در
پژوهش خود نشان دادند که بین الگوهای ارتباطی زوجین با
پایبندی مذهبی افراد تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان
از طریق پایبندی مذهبی ،الگوهای ارتباطی زوجین را
پیشبینی کرد.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت پایبندی
مذهبی موجب میشود فرد افکار ،اعمال و امیال خود را بر
اساس معیارهای مذهبی تنظیم کند .در دیدگاه چنین فردی،
تمامی تجربیات زندگی روزمره رنگی خدایی میگیرد و فرد
سعی می کند در همه رویدادهای زندگی ،خداوند را شاهد و
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را دقیقتر مورد بررسی قرار داد.

منفعتطلبی و بیتفاوتی نسبت به اعضای خانواده و زیر پا
گذاشتن پیوندها و ارزشهای خانوادگی ،برای رسیدن به
منافع شخصی موجب از هم پاشیدن روابط زوجین و خانواده
همسر ،بیاحترامیها و قطع ارتباطها میشود .این قطع
ارتباط ،نتایجی چون افزایش نگرانی در خانواده همسران،
محرومیت از حمایتهای عاطفی و اجتماعی خانواده همسر،
انزوا ،افسردگی ،اضطراب و ناامیدی ،نقصان در تربیت
اجتماعی و عاطفی فرزندان ،پیدایش احساس بدبینی در
همسر و فرزندان را به دنبال خواهد داشت که سالمت روحی،
روانی و جسمانی فرد را به خطر میاندازد.
دوسوگرایی مذهبی و تردید مذهبی موجب عدم
هماهنگی کردار و گفتار ،سردرگمی و نگرانی فرد میشود.
تحمل او در برابر مشکالت کم میکند .چنین فردی احساس
خوبی نسبت به خود و رابطه خود با خدا ندارد ،از اعمال
مذهبی خود ناراضی است .تنها هنگام سختیها به خدا پناه
میبرد و میزان ناهشیاری یا غفلت او زیاد است [ ]59فرد
دارای دوسوگرایی مذهبی ،در همه شرایط و رویدادها یکسان
برخورد نمیکند .گاهی بیتوجه به مذهب و شعائر دینی و گاه
بر طبق موازین دینی رفتار میکند .این پایبندی گاهوبیگاه به
مذهب ،میتواند قلمروهای مختلف زندگی او از جمله روابط
خانوادگیاش را تحت تأثیر قرار دهد .چنین فردی ،گاه بر
طبق موازین دین در مقابل دیگران مهربان و صبور است و
گاه بیطاقت و پریشان است و این طرز برخورد ،میتواند در
روابط فرد با اعضای خانواده خود و خانواده همسرش اختالل
ایجاد کند و موجب بروز اختالل در روابط زوجین و خانواده
همسر گردد [.]60
در پایان باید یادآور شد که این پژوهش ،با
محدودیتهایی روبهرو بود که میتواند تعمیم نتایج را با
مشکالتی مواجه سازد ،از جمله این محدودیتها ،استفاده از
پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده است .بیدقتی ،عدم
صداقت احتمالی شرکتکنندگان میتواند موجب اختالل در
دادههای گردآوریشده گردد .عالوه بر این؛ جامعه آماری
پژوهش زوجین ساکن قم بودند ،لذا ممکن است از قابلیت
تعمیم کافی برخوردار نباشد؛ بنابراین انجام پژوهش در جامعه
پژوهشی گستردهتر و از شهرهای مختلف ،میتواند
تعمیمپذیری بیشتری به دنبال داشته باشد .در این راستا،
پیشنهاد میشود این پژوهش در سایر شهرهای ایران انجام
شود و شباهتها و تفاوتهای نتایج آن تحقیقات با نتایج این
تحقیق مورد بررسی قرار گیرد .همچنین با توجه به اینکه این
پژوهش در جامعه مسلمان و شیعه صورت گرفته ،با انجام این
تحقیق در جوامع مسلمان سنی و یا غیرمسلمانان و مقایسه
نتایج آنها؛ میتوان آثار و نتایج دینداری بر روابط خانوادگی

تشکر و قدردانی

در پایان ،پژوهشگران بر خود الزم میدانند که از همه
اساتید ،شرکتکنندگان و سایر دوستانی که یاریدهنده ما در
این پژوهش بودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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