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  هاي موفقيت و شكست   بين هاي مذهبي به عنوان پيش هاي دلبستگي و نگرش سبك

   زناشوييهرابط

 
  3زادگان ، ايران مهدي2پرور ، محسن گل1محمدرضا غفوري ورنوسفادراني

  

  چكيده

با  و عادي هاي متقاضي طالق  زناشويي در زوجهبيني موفقيت و شكست رابط اين پژوهش با هدف بررسي امكان پيش :زمينه و هدف

  .هاي مذهبي انجام گرفته است هاي دلبستگي بزرگسالي و نگرش  سبكاستفاده از

)  نفر104( زوج 52متقاضي طالق و )  نفر98( زوج 49نمونه شامل .  شاهد طراحي شد-اين پژوهش به روش مورد :ها مواد و روش

تقاضي طالق به روش نمونه در دسترس و براي انتخاب نمونه هاي م در اين پژوهش براي انتخاب نمونه طالق از جامعه زوج. عادي بود

 و Hazan هاي دلبستگي بزرگسالي نامه سبك ها به وسيله پرسش همه زوج.  تصادفي استفاده شد-اي گيري خوشه عادي از روش نمونه

Shaverها عالوه بر روش  يل دادهدر اين پژوهش براي تحل. گيري مذهبي آذربايجاني مورد سنجش قرار گرفتند نامه جهت  و پرسش

  .آمار توصيفي، روش تحليل مميز به كار بسته شد

 هبيني موفقيت رابط بيني سبك دلبستگي ايمن، عقايد و اخالق در پيش  پژوهش را مبني بر توان پيشه فرضي،نتايج به دست آمده :ها يافته

  . جزئيات آن مورد تأييد قرار داد شده در اين پژوهش را باارايهاين نتايج الگوي . زناشويي تأييد كردند

توان از طريق متغيرهاي سبك   زناشويي را ميههاي اين پژوهش مؤيد اين است كه موفقيت و شكست در رابط يافته :گيري نتيجه

هاي دلبستگي اجتنابي و  چه زوجين داراي سبك دلبستگي ايمن باالتر و سبك  هر؛بيني نمود هاي مذهبي پيش دلبستگي و نگرش

ها باالتر   زناشويي آنههاي مذهبي در سطح باالتري باشند، احتمال موفقيت در رابط تري باشند و همچنين از نظر نگرش وگراي پاييندوس

  .است

  . زناشويي، طالقه زناشويي، شكست رابطههاي دلبستگي، نگرش مذهبي، موفقيت رابط سبك :هاي كليدي واژه
  

  تحقيقي :نوع مقاله

  10/4/88 :پذيرش مقاله  21/10/87 : مقالهدريافت

  

  مقدمه

ترين نهادهاي  استحكام خانواده به عنوان يكي از مهم

اي در سالمت و موفقيت  اجتماعي، نقش بسيار تعيين كننده

  

هاي   به همين جهت بسياري از محققان حوزه.اجتماع دارد

 شناسي و تعليم و تربيت در مختلف نظير جامعه شناسي، روان
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 ههستند كه بر دوام خانواده و موفقيت رابطپي يافتن عواملي 

جا كه موفقيت يا شكست  از آن. گذارند زناشويي تأثير مي

 زناشويي همسران در گرو پذيرش و اعتقاد به هرابط

هاي   هاي خاصي مثل نگرش مذهبي و برخي از ويژگي ارزش

 در اين مطالعه دو ،)1( شخصيتي از جمله دلبستگي است

هاي   زناشويي، سبكهو شكست رابطبين مهم موفقيت  پيش

  .  هاي مذهبي در نظر گرفته شد دلبستگي و نگرش

  به سبك دلبستگي در افراد توجه نمودBowlbyاولين بار 

 هگيري پيوندهاي صميمي با ساير افراد را مؤلف وي شكل). 2(

 دلبستگي خود بيان هداند و در نظري اساسي طبيعت انسان مي

 ارات و الگوهاي ذهني پايدار نوزاد دركند كه باورها، انتظ مي

 گيرد  نوزاد شكل مي- مادره رابطچارچوبمورد مادر و خود در 

 تجسم هنظريه پردازان دلبستگي اين باورها را به منزل). 2(

). 3، 4( گيرند نظر مي مورد خود در هاي فرد در ذهني تجربه

Bowlby هاي شكل   دلبستگياشت كهدراسخي  دقاتعا

وي ). 2( گذارند ، بر بزرگسالي تأثير مي ودكيكگرفته در 

نشان ساخت دلبستگي بين كودك و مراقب  خاطرچنين  هم

 به عنوان يك مدل رواني عمل ،دروني شده)  مادراغلب(اوليه 

). 5(شوند  كند كه روابط دوستي و عاشقانه بر آن استوار مي مي

  دارداي اهميت زيادي بنابراين، اولين دلبستگي براي هر رابطه

تصور محققان اين است كه دلبستگي ايجاد شده در ). 6(

يابد  چنان به مراحل بعدي زندگي تداوم مي دوران كودكي هم

  ).7( دهد و زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي

آيد روابط دلبستگي   بر مي، شدهارايهچنانچه از توضيحات 

 زندگي فعال هستند و هند و در سراسر چرخ دارهميشه وجود

 نيز تصريح Roberson). 6( بر كار و روابط اجتماعي مؤثرند

هاي زندگي   ساير جنبه،هاي دلبستگي نموده است كه سبك

گيرد و بر روابط بعد از دوران كودكي با  فردي را در بر مي

با طراحي  Ainsworth. )8 (باشد گذار مي ساير افراد تأثير

كان را، آزمايش موقعيت ناآشنا ادراكات و رفتارهاي كود

شد،  ها جدا مي از آن) اغلب مادر(هنگامي كه مراقبشان 

گيري معرفي  نتيجه اين آزمايش و اندازه). 8(نمود  ارزيابي مي

سه طبقه يا سه سبك مهم دلبستگي بود كه شامل سبك 

و )  اجتنابي-اضطرابي(دلبستگي ايمن، سبك دلبستگي اجتنابي 

دلبستگي .  بود) دوسوگرا-اضطرابي(سبك دلبستگي دوسوگرا 

هاي ارتباطي مثبت شامل صميميت و خرسندي،  ايمن با ويژگي

تري از صميميت و تعهد و  دلبستگي اجتنابي با سطوح پايين

مشغولي در مورد  دلبستگي دوسوگرا با شور و هيجان و دل

استمرار سبك ). 9(روابط توأم با خرسندي كم، مرتبط است 

هاي جديد در اين  هشدلبستگي در فرايند تحول، موضوع پژو

كنند  زمينه بود و نتايج به دست آمده نيز اين استمرار را تأييد مي

نظريه دلبستگي تنها يك نظريه تحولي براي دوران ). 4(

كودكي نيست، بلكه نظريه تحول در گستره حيات نيز هست 

)10 ،3 ،2 .(West و  Sheldon-Keller  دلبستگي بزرگساالن

دانند كه در كنار يك شخص  به دويي ميرا به عنوان روابط دو 

). 11(ويژه دست يافتن به احساس ايمني را در پي دارد 

Hazan و Shaverهاي زير را براي افراد ايمن، اجتنابي   ويژگي

بزرگساالن ايمن از اعتماد به ). 12(اند  و دوسوگرا بيان نموده

هاي اجتماعي و توانايي برقراري روابط عاطفي و  نفس، مهارت

بزرگساالن . بخش برخوردارند صميمي به نسبت پايدار و رضايت

اجتنابي ممكن است عالقمند به برقراري روابط عاطفي و 

صميمي باشند، اما در هر حال از اين نوع روابط ناراضي هستند 

اين افراد . و تمايلي به برقراري روابط صميمي دراز مدت ندارند

. اند بهره هاي اجتماعي بي از خود افشاگري هراسانند و از مهارت

افراد دوسوگرا از طرد شدن و ترك شدن نگرانند، در روابط با 

اعتمادي هستند، با وجود مخاطرات روابط  ديگران مستعد بي

صميمي، مشتاق برقراري چنين روابطي هستند و ممكن است 

چنين . اي نامناسب به خود افشاگري صميمانه بپردازند به گونه

هاي   با يك نگاه عاشق شوند و قهر و آشتيافرادي ممكن است

   .مكرر داشته باشند

ه دلبستگي بزرگسال استفاده شده در اين پژوهش از نظري

، كه از نظريه )12-14(نظريه دلبستگي بزرگسال . است

) 14 (Bowlbyو  Ainsworthو ) Bowlby) 2دلبستگي 

هاي فردي در  نشأت گرفته است، براي تبيين تفاوت

نزديك احساسات و رفتارهايي كه در زمينه روابط ها،  شناخت

بر . دهد، مطرح شده است  جواني رخ ميهدر دور) صميمي(

www.mui.ac.ir
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هاي فردي در سبك دلبستگي از  طبق اين نظريه تفاوت

گيرد كه  نشأت ميها  آنتجربيات افراد از روابط نزديك قبلي 

  دلبستگي بين كودك و مراقب اوليههاين تجربيات با رابط

بيني   دلبستگي پيشهنظري). 15( شود شروع مي) ادر ماغلب(

 به اعتماد به نفس در  داردكند كه دلبستگي ايمن احتمال مي

كودكان و ثبات در روابط دوستي و روابط عشقي رمانتيك در 

بيني   پيشShaver و Hazan). 16( بيانجامدبزرگساالن 

هاي دلبستگي نوع، مدت و ثبات  كردند كه انواع مختلف سبك

به عبارتي ). 12( كنند روابط عشقي بزرگساالن را متمايز مي

بيني نمودند افرادي كه دلبستگي ايمن  اين پژوهشگران پيش

هاي مثبت  دارند در روابط عشقي اعتماد، صميميت و هيجان

بيشتري را نسبت به افراد داراي سبك دلبستگي ناايمن 

االن بيني نمودند بزرگس ها همچنين پيش آن. خواهند داشت

ترسند و اعتماد  داراي سبك دلبستگي اجتنابي از صميميت مي

حالي كه بزرگساالن دوسوگرا، به روابط اشتغال  ندارند، در

. ذهني خواهند داشت و نسبت به آن نگران خواهند بود

Fraley و Shaverايمن گي دريافتند كه بزرگساالن دلبست 

باور داشتند ) اجتنابي و دوسوگرا( بيشتر از بزرگساالن ناايمن

از اين گذشته ). 13( دوام باشد تواند با كه عشق رمانتيك مي

مورد عشق به طور كلي كمتر   ايمن درگيبزرگساالن دلبست

تري داشتند و كمتر از بزرگساالن  دوام بدبين بودند، روابط با

  .گرفتند اجتنابي و دوسوگرا طالق مي

مذهبي اغلب پژوهشگران بر اين باورند كه وجود عقايد 

ايمان به خدا موجب .  در استحكام خانواده داردبه سزاييتأثير 

دار و داراي معني  شود نگرش فرد به كل هستي هدف مي

شود كه فرد انسجام و  عدم ايمان به خدا موجب مي. باشد

آرامش نداشته باشد و همين امر موجب ضعف و منشأ 

. )17( باشد هاي بسياري در زندگي خانوادگي مي اختالف

 بين مذهب و هرابطه هاي متعدد انجام شده در زمين بررسي

 مثبت بين اين دو همندي زناشويي حاكي از وجود رابطيترضا

هاي انجام شده در اين زمينه نشان  پژوهش. متغير است

 ،اند افرادي كه به مدت طوالني با هم زندگي كرده بودند داده

ر ازدواج مندي ديتترين عامل رضا مذهب را به عنوان مهم

به بررسي Kosinski و Dudley  .)1، 17-19 (اند تلقي كرده

 مذهبي، تشريفات مذهبي، تجربه و رضايت ايدوئولوژي هرابط

نتايج اين ). 20(  فرد متأهل پرداختند228زناشويي در ميان 

كه يك همبستگي قوي بين رضايت  تحقيق نشان داد

ذهبي و  دروني مهزناشويي و اعمال مخصوص مذهبي، انگيز

در . ردوجود دا) احساس نزديكي به خدا(  مذهبيهتجرب

 ،تر بودباال سال و 30ها   زوج را كه سن آن15 پژوهش ديگر

گيري مذهبي بر روي  بررسي كردند و نشان دادند كه جهت

). 21(صميميت، تعهد و ارتباط زناشويي تأثير دارد 

 زوج به 20در پژوهشي متشكل از نيز پژوهشگران ديگري 

ين نتيجه رسيدند كه از لحاظ بين فردي، اعمال مذهبي ا

 به خدا توجه ،كند كه فرد در هنگام خشم شرايطي ايجاد مي

كند كه از تعارض با  كند و حمايتي براي هر دو زوج ايجاد مي

ارتباط با خدا نقشي تعاملي و جبراني در . يكد يگر اجتناب كنند

  ). 22(رابطه با روابط زناشويي دارد 

هاي دلبستگي  ش حاضر با توجه به اهميت سبكپژوه

گويي به اين  هاي مذهبي در پي پاسخ بزرگسالي و نگرش

هاي دلبستگي  سؤال است كه آيا تركيب خطي سبك

بيني موفقيت و  بزرگسالي و نگرش مذهبي قادر به پيش

باشند؟ بنابراين پژوهش حاضر به   زناشويي ميهشكست رابط

افزايش . ريزي شده است ال طرحگويي به اين سؤ منظور پاسخ

 اخير و پيامدهاي منفي فراواني كه به هآمار طالق در چند ده

هاي جسمي و رواني،  همراه دارد مانند خطر ابتال به بيماري

افزايش ميزان تصادفات منجر به مرگ، خودكشي، افسردگي، 

انزوا و احساس ناتوانمندي و عدم كارايي به صورت آشكاري 

 پژوهش حاضر را شناسي روشاربردي و اهميت نظري، ك

 اخصبنابراين در اين پژوهش به طور ). 23( دهد نشان مي

  :بودنظر   زير مدهبررسي فرضي

هاي دلبستگي بزرگسالي و  تركيب خطي سبك

بيني موفقيت و شكست  هاي مذهبي قادر به پيش نگرش

  .باشند  زناشويي ميهرابط
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  ها مواد و روش

بيني موفقيت و   حاضر پيشجا كه هدف پژوهش  از آن

هاي دلبستگي   زناشويي با استفاده از سبكهشكست رابط

باشد و مطالعه بر روي دو  هاي مذهبي مي بزرگسالي و نگرش

 پژوهش به ،گروه متقاضي طالق و گروه عادي انجام شد

 شاهد طراحي و از طريق محاسبات همبستگي از -روش مورد

 ه يا شكست رابطموفقيت( بيني عضويت گروهي نوع پيش

  .اهداف مطالعه پيگيري شد) زناشويي

هاي عادي شهر   زوجهپژوهش را كلي اين  آماريهجامع

كه از طرف دادگستري (هاي متقاضي طالق  اصفهان و زوج

تشكيل ) اصفهان به مراكز مشاوره ارجاع داده شده بودند

هاي متقاضي طالق از روش  براي انتخاب زوج. دادند مي

 98(  زوج49وسيله  ر دسترس استفاده شد و بدينگيري د نمونه

هاي  براي انتخاب زوج. متقاضي طالق انتخاب گرديد) نفر

 به اين ؛اي استفاده شد گيري خوشه عادي از روش نمونه

 چهار منطقه در شهر ،صورت كه ابتدا به صورت تصادفي ساده

اصفهان انتخاب گرديد و سپس با استفاده از فهرستي كه از 

ريزي استان اصفهان تهيه شده بود،   مديريت و برنامهسازمان

 122(  زوج61گيري تصادفي ساده  با استفاده از روش نمونه

ها به دليل مراجعه به   زوج آن9انتخاب شدند كه تعداد ) نفر

هاي عادي تشخيص داده نشدند  دادگاه خانواده به عنوان زوج

 104(  زوج52 بنابراين تعداد .و از نمونه كنار گذاشته شدند

پس . هاي عادي اين پژوهش را تشكيل دادند  زوجه، نمون)نفر

مورد هدف اجراي پژوهش، اهميت و  از توضيحاتي كه در

ها رضايت و   گرديد، آنارايهها  ضرورت آن براي آزمودني

ها اعالم نمودند، سپس   خود را براي تكميل پرسشنامههعالق

  .ه شدها قرار داد ها در اختيار آن پرسشنامه

  

  ابزار سنجش

اين : نامه سبك دلبستگي بزرگسالي  پرسش-1

 و Hazan سؤال است و توسط 15نامه داراي  پرسش

Shaverنامه براي اين پرسش). 12(  ساخته شده است

اي از نوع مقياس ليكرت در پيوستاري از  مقياسي پنج درجه

 »4« ، بعضي از اوقات»3« ، به طور اتفاقي»2« ، هرگز»1«

 اين . تقريباً هميشه در نظر گرفته شد»5«  واوقاتاغلب 

 هر خرده مقياس كهنامه شامل سه خرده مقياس است  پرسش

ط سنامه تو تحليل عاملي اين پرسش. باشد  سؤال مي5شامل 

Collins و Readبه استخراج سه عامل عمده منجر شد  

نامه را  پايايي بازآزمايي كل اين پرسش سازندگان آزمون). 24(

 به دست 78/0 را كرونباخ و پايايي با استفاده از آلفاي 81/0

روايي ). 12( دهد آوردند كه پايايي مطلوبي را نشان مي

 Main توسط ساختمند ههمزمان اين ابزار با استفاده از مصاحب

، سبك 79/0محاسبه گرديد كه براي سبك دلبستگي ايمن 

 به 78/0 و سبك دلبستگي دوسوگرا 84/0دلبستگي اجتنابي 

در پژوهش حاضر نيز ضرايب پايايي اين ). 25( دست آمد

 به ترتيب براي خرده كرونباخنامه به روش آلفاي  پرسش

خرده مقياس سبك ، /87مقياس سبك دلبستگي ايمن 

 خرده مقياس سبك دلبستگي و، 91/0دلبستگي اجتنابي 

  . بود90/0دوسوگرا 

نامه  اين پرسش: گيري مذهبي نامه جهت  پرسش-2

 و با رويكردي اسالمي تهيه شده است وسط آذربايجانيت

باشد كه براي   سؤال مي60نامه شامل  اين پرسش). 26(

اي از نوع مقياس ليكرت در  گويي آن مقياسي چهار درجه پاسخ

 ، تا حدودي مخالفم»2« ، كامالً مخالفم»1«پيوستاري از 

  كامالً موافقم در نظر گرفته»4« تا حدودي موافقم و »3«

نامه از دو خرده مقياس تحت عنوان  اين پرسش. شده است

آذربايجاني آلفاي . عقايد و مناسك و اخالق تشكيل شده است

 و 84/0نامه را براي بعد عقايد و مناسك   اين پرسشكرونباخ

براي بررسي روايي ). 26(  محاسبه نمود79/0براي بعد اخالق 

روايي . ه شداي استفاد نامه نيز از روش روايي سازه پرسش

 مذكور از طريق تحليل عاملي اكتشافي هنام اي پرسش سازه

 محاسبه گرديد كه با توجه به بارهاي عاملي مشخص شده

ها باالتر از نقطه برش مشخص شده  بارهايي كه مقدار آن(

 منتج به استخراج دو عامل عقايد و مناسك و اخالق،)بودند
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نامه به   اين پرسشدر پژوهش حاضر نيز ضرايب پايايي. گرديد

روش آلفاي كرونباخ به ترتيب براي بعد عقايد و مناسك 

  . حاصل شد77/0 و براي بعد اخالق 91/0

 ،آوري شده هاي جمع به منظور تجزيه و تحليل داده

 هموفقيت يا شكست رابط( بيني عضويت گروهي  پيش

 مميز از روش آماري تحليل هو دستيابي به معادل) زناشويي

تحليل . به روش همزمان استفاده شد) يل تشخيصتحل( مميز

 مميز همزمان به اين دليل استفاده شد كه از طريق به

پارچه از نقش   تصويري يك،)همزمان(  اين روشكارگيري

موفقيت و ( بيني متغير مالك بين براي پيش متغيرهاي پيش

  .فراهم گردد)  زناشوييهشكست رابط
  

  ها يافته

بين پژوهش به تفكيك براي  هاي پيشهاي توصيفي متغير يافته

  .  ارايه شده است1هاي متقاضي طالق و عادي در جدول  زوج

هاي متقاضي  شود زوج  مشاهده مي1چنانچه در جدول 

طالق در سبك دلبستگي اجتنابي و سبك دلبستگي دوسوگرا 

هاي عادي ميانگين نمرات باالتري كسب  نسبت به زوج

عادي در سبك دلبستگي ايمن، هاي   در مقابل زوج؛اند نموده

عقايد و مناسك و اخالق ميانگين نمرات باالتري كسب 

توان بيان نمود كه زنان و مردان در  طور كلي ميه ب. اند نموده

هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا  گروه متقاضي طالق ويژگي

به همين ترتيب زنان و مردان در گروه . دهند را بيشتر نشان مي

اي سبك دلبستگي ايمن را بيشتر از دو سبك ه عادي ويژگي

 همچنين در بعد عقايد و مناسك و بعد .باشند ديگر دارا مي

اخالق نيز نسبت به گروه متقاضي طالق نمرات باالتري كسب 

  .اند نموده

 نتايج آزمون برابري ميانگين متغيرهاي 2در جدول 

  . گرديده استارايهبين پژوهش  پيش

  

  

  بين هاي متقاضي طالق و عادي در متغيرهاي پيش انحراف معيار زوج ميانگين و .1جدول 

  هاي عادي زوج  هاي متقاضي طالق زوج
  بين متغيرهاي پيش

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  89/4  74/14  95/3  32/17  سبك دلبستگي اجتنابي

  79/1  92/18  66/1  800/13  سبك دلبستگي ايمن

  20/5  76/16  29/2  97/17  راسبك دلبستگي دوسوگ

  35/16  73/101  10/14  82/84  عقايد و مناسك

  42/13  04/78  94/10  35/67  اخالق

  
  بين پژوهش   آزمون برابري ميانگين متغيرهاي پيش.2 جدول 

  داري معني  2درجه آزادي  1درجه آزادي   F  المبداي ويلكز   متغيرهاي پژوهش

  001/0  200  1  47/26  87/0  سبك دلبستگي اجتنابي

  001/0  200  1  12/339  35/0  سبك دلبستگي ايمن

  001/0  200  1  33/12  94/0  سبك دلبستگي دوسوگرا

  001/0  200  1  61/50  78/0  عقايد و مناسك

  001/0  200  1  12/33  85/0  اخالق
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 هشود از لحاظ هم  مالحظه مي2طور كه در جدول  همان

   متغيرهاي مورد بررسي شامل سبك دلبستگي اجتنابي

)01/0 < P 47/26 و = F(سبك دلبستگي ايمن ،  

)01/0 < P 12/339 و = F(سبك دلبستگي دوسوگرا ، 

)01/0 < P 33/12 و = F(بعد عقايد و مناسك ،   

)01/0 < P 61/50 و = F (و بعد اخالق )01/0 < P و 

12/33 = F ( بين دو گروه زوجين متقاضي طالق و عادي

آزمون چند . د داردداري وجو شهر اصفهان تفاوت معني

  .نمايد متغيري المبداي ويلكز نيز چنين نتايجي را تأييد مي
  
  به روش همزمان ) مميز(  اطالعات مهم تابع تشخيص.3جدول 

  اطالعات مهم تابع مميز
تحليل مميز به روش 

  همزمان

  825/0  همبستگي متعارف

  319/0  المبداي ويلكز

  812/203  مجذور كاي

  001/0  داري معني
يانگين مقدار تابع مميز براي زوجين م

  متقاضي طالق
96/0-  

ميانگين مقدار تابع مميز براي زوجين 
  عادي

19/2  

  %5/95  بيني عضويت گروهي پيش

  
شود همبستگي متعارف   مالحظه مي3چنانچه در جدول 

 مجذور كاي تابع مميز نيز و 319/0 المبداي ويلكز ،825/0

مون المبداي ويلكز و هم آز.  محاسبه شده است812/203

 .ند هستدار  معنيP > 001/0هم مجذور كاي در سطح 

توان گفت كه تابع  شود و مي  تحقيق تأييد ميهبنابراين، فرضي

داري از قدرت تشخيص  مميز به دست آمده به صورت معني

. قابل توجهي براي دو سطح از متغير مالك برخوردار است

 و -96/0 متقاضي طالق ميانگين مقدار تابع مميز براي گروه

شود اين  چنانچه مالحظه مي. باشد  مي19/2براي گروه عادي 

مقدار براي گروه متقاضي طالق منفي و براي گروه عادي 

مثبت است كه بيانگر اين است كه نقطه برش شكست و 

 ، زناشويي براي تابع مميز به دست آمدههموفقيت در رابط

 ،مميز به دست آمدهتابع كه است از آن حاكي  صفر است و

هاي  تابع تشخيصي بسيار مناسبي در متمايز نمودن گروه زوج

هاي يك  بنابراين اگر نمره. باشد متقاضي طالق و عادي مي

 مثبت ه گذاشته شود و نمر،زوج در معادله مميز به دست آمده

 آن زوج ناموفق خواهد ، آن زوج موفق و اگر منفي باشد،باشد

بيني عضويت  ول نيز ميزان پيشدر آخرين رديف جد. بود

به . است  درصد5/95 شده است كه اين مقدار ارايهگروهي 

هاي متقاضي   درصد زوج5/95عبارتي، در تابع مميز مورد نظر 

 درصد زوج 5/4طالق به درستي در گروه متقاضي طالق و 

به . اند متقاضي طالق به اشتباه در گروه عادي قرار گرفته

 زوج متقاضي طالق 49توان گفت از بين  صورت واضح مي

 زوج به درستي در گروه متقاضي 47گروه نمونه در حدود 

. اند  زوج به اشتباه در گروه عادي قرار گرفته2طالق و حدود 

 3 اين توضيحات با توجه به جدول هطور كلي پس از هم به

 تركيبي از پنج  كهگيري كلي را بيان نمود توان اين نتيجه مي

اند، با توجه به مقدار  بين كه با هم وارد تحليل شده پيشمتغير 

  داري  سطح معني، مجذور كاي بزرگ،المبداي كوچك

 001/0 < Pاز قدرت ،دست آمده به) تشخيص(  تابع مميز و 

در دو (تشخيصي خوبي براي تبيين متغير مالك يعني گروه 

. برخوردار است) هاي متقاضي طالق و عادي سطح زوج

  .شود  تحقيق تأييد ميهفرضيبنابراين 
  

  گيري بحث و نتيجه

 هنتايج به دست آمده از تحليل آماري حاكي از تأييد فرضي

 زناشويي هبيني موفقيت و شكست رابط پژوهش مبني بر پيش

هاي  هاي دلبستگي بزرگسالي و نگرش با استفاده از سبك

واقعيت  گوياي اين ،نتايج به دست آمده. باشند مذهبي مي

هاي  هاي مربوط به سبك  از ويژگيزوجينچه   هراست كه

هاي  دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا به ميزان بيشتر و از ويژگي

مربوط به سبك دلبستگي ايمن به ميزان كمتري برخوردار 

هاي مذهبي در هر دو بعد عقايد و  باشند و از نظر نگرش

بيني  تري قرار گيرند، پيش مناسك و اخالق در سطح پايين

چه  عكس هر بر.  زناشويي بيشتر خواهد بوده در رابطشكست

هاي سبك دلبستگي  ي داراي ويژگيبيشترزوجين به ميزان 
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هاي اجتنابي و دوسوگرا به   هاي سبك ايمن باشند و از ويژگي

و از نظر  ها باشند ميزان اندكي برخوردار باشند يا فاقد آن

خالق در هاي مذهبي در هر دو بعد عقايد و مناسك و ا  نگرش

 زناشويي بيشتر هي قرار گيرند، موفقيت در رابطترسطح باال

  .خواهد بود

و  Mikulincerهاي  هاي اين پژوهش با يافته يافته

Shaver )27( ،Ditommaso  و همكاران)28( ،Bouchard 

و  13( ،Dudley( Shaverو  Fraley، )29(و همكاران 

Kosinski )20( ،Robinson  وBlanton )21( ،Marsh  و

Dollas )22 ( وGottman )23 (آن چه كه . باشد همسو مي

هاي مشابه  برتري اين پژوهش را نسبت به ساير پژوهش

دهد، اين است كه در اين پژوهش براي اولين بار با  نشان مي

هاي  بين سبك دلبستگي و نگرش استفاده از دو متغير پيش

اقدام بيني موفقيت و شكست رابطه زناشويي  مذهبي به پيش

  . شده است

چنانچه در پيشينه پژوهش نيز اشاره شد، دلبستگي نظامي 

) 12(دهد  است كه خود را در روابط نزديك و عاشقانه بروز مي

و مفهوم دلبستگي به همسر در مباحث مربوط به ازدواج از 

اين در حالي است كه برخي . سزايي برخوردار است اهميت به 

افراد داراي سبك دلبستگي اند  از پژوهشگران نشان داده

ها، احساسات و رفتارهايي كه در زمينه  متفاوت در شناخت

هاي بنيادي  دهند، داراي تفاوت روابط نزديك بروز مي

ها حاكي از اين  نتايج بعضي از پژوهش). 14-16(باشند  مي

هاي دلبستگي بر فرايندهاي ذهني مرتبط با  است كه سبك

د در چنين بافتي و پيامدهاي روابط عاشقانه، رفتارهاي افرا

طور كه اشاره شد،  همان ). 15، 28(چنين روابطي تأثير گذارند 

هاي دلبستگي در  نتايج پژوهش حاضر نيز بيانگر اهميت سبك

  .موفقيت و شكست روابط زناشويي بود

 زناشويي زن و شوهر داراي سبك هوقتي در يك رابط

دلبستگي تفاوت دلبستگي ايمن باشند و از نظر اين نوع سبك 

كمتري داشته باشند، به احتمال بيشتري يكديگر را دوست 

چنين همسراني . خواهند داشت و به هم عشق خواهند ورزيد

هاي اجتماعي مطلوب و توانايي  از اعتماد به نفس باال، مهارت

 نسبت پايدار و  بهبرقراري روابط عاطفي و صميمي

خوش  زندگي  بنابراين در.)12( بخش برخوردارند رضايت

 ،گاه احساس درماندگي نمايند خواهند بود و هرمشرب 

درماندگي خود را اعالم خواهند نمود و تقاضاي حمايت 

ل، احساسات يچنين افرادي با اقدام به حل مسا. نمايند مي

نمايند و براي حفظ روابط  منفي خود را تعديل مي

از سوي . كنند بخش طوالني تالش و كوشش مي رضايت

 هم به خود و هم به ،افراد داراي سبك دلبستگي ايمنديگر 

 به عنوان ،اعتماد به خود). 30(  اعتماد بااليي دارند،ديگران

هاي درون فردي كه داراي دلبستگي ايمن  يكي از ويژگي

 هدهد كه در روابط صميمان  به فرد اين توانايي را مي،باشد مي

 تعامل بين فردي با مهارت، اطمينان و آرامش بيشتر به

 به عنوان ، برآيند اعتماد به خود و اعتماد به ديگران.بپردازد

هاي اصلي دلبستگي ايمن، برتري موقعيت  يكي از ويژگي

هاي ناموفق يا كمتر موفق  هاي موفق را نسبت به زوج زوج

  . نمايد توجيه مي

هاي دلبستگي اجتنابي و  همسراني كه داراي سبك

ري از نوع روابط عاشقانه و دوسوگرا هستند، به احتمال بيشت

نمايند، تمايلي به برقراري  زناشويي خود ابراز نارضايتي مي

روابط صميمي دراز مدت ندارند، از خود افشاگري هراسانند و 

چنين همسراني همواره . اند بهره هاي اجتماعي بي از مهارت

نگران طرد شدن و ترك شدن از سوي همسرشان هستند، در 

باشند و در روابط خود  اعتمادي مي مستعد بيروابط با ديگران 

هايي  با وجود چنين ويژگي). 12(هاي مكرر دارند  قهر و آشتي

ها كمتر به ارضاي نيازهاي اساسي فرد  در بين همسران، آن

مقابل از جمله آرامش، مراقبت و كامرواسازي جنسي توجه 

مشغولي  در مورد شريك خود وسواس و دلچنين  هم. دارند

ي دارند و كمتر با يكديگر به صحبت در مورد مسايل و بيشتر

پردازند و بنابراين احساس تعهد كمتري  مشكالت خود مي

لذا احتمال شكست در رابطه ). 16(نسبت به همديگر دارند 

افراد . باشد هايي بيشتر مي زناشويي و طالق در بين چنين زوج

اي دو دار) اجتنابي و دوسوگرا(داراي سبك دلبستگي ناايمن 

فقدان اعتماد به خود و : باشند ويژگي اصلي ديگر نيز مي
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فقدان اعتماد به ديگران كه اين دو ويژگي مبناي ديگري را 

فقدان اعتماد به . آورد براي تبيين نتايج پژوهش فراهم مي

گردد چنين افرادي توانمندي خود را براي  خود باعث مي

ز دست بدهند و مواجهه با مشكالت و موانع روابط عاشقانه ا

. زا را به تحليل ببرد  هاي مشكل قدرت رويارويي فرد با موقعيت

چنين فقدان اعتماد به خود منجر به احساس درماندگي  هم

شود كه اين پريشاني و درماندگي نيز به نوبه  شناختي مي روان

خود به احساسات خود كوچك بيني و اضطراب فرد دامن 

ان، صميميت روابط بين فردي، فقدان اعتماد به ديگر. زند مي

هاي ياري طلبي و جلب همدلي و همدردي ديگران و  فرصت

برد و منجر به تخريب و شكست  به ويژه همسر را از بين مي

  .شود روابط زناشويي مي

 و همچنين 3 شده در جدول ارايهبا توجه به تحليل مميز 

هاي  توان دريافت نگرش  مي،بيني  پيشه معادلهبا مشاهد

بيني موفقيت و شكست روابط زناشويي  بي نيز در پيشمذه

هاي مذهبي بايد  در تبيين نقش نگرش. درنداري دا نقش معني

شود كه  نشان ساخت كه عدم ايمان به خدا موجب مي خاطر

فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همين امر موجب ضعف و 

. شود هاي بسياري در زندگي خانوادگي مي منشأ اختالف

ب باعث صبر و بردباري، احساس همدلي و مذه

ها  شود كه اين ويژگي  در روابط با ديگران ميپذيري انعطاف

در روابط زن و شوهر نقش دارند و موجبات رضايت زناشويي 

عالوه بر اين در خصوص تبيين نقش ). 20( آورند را فراهم مي

و Marsh   بتوان به بيان داردهاي مذهبي احتمال نگرش

Dollas سازند اعمال مذهبي از  اره كرد كه خاطر نشان مياش

كنند كه فرد در هنگام  لحاظ بين فردي، شرايطي ايجاد مي

 ،اين موضوع براي هر دو عضو. )22 (خشم به خدا توجه كند

. كند كه از تعارض با يكديگر اجتناب كنند حمايتي ايجاد مي

 ا داردارتباط با خدا يك نقش تعاملي و جبراني در ارتباط با خد

)1 .(  

چنانكه بيان گرديد مدل مورد بررسي در اين پژوهش 

د از رويشمورد تأييد قرار گرفت و به عبارت ديگر مشخص 

توان  هاي مذهبي مي متغيرهاي سبك دلبستگي و نگرش

بر . بيني نمود  زناشويي را پيشهموفقيت يا شكست در رابط

 را در ها توان يك الگوي اصالح نارسايي اساس اين مدل مي

طور كه از نتايج اين  همان. عملكرد زناشويي تدارك ديد

هاي دلبستگي در مدل حاضر  پژوهش مشخص است سبك

 هشود و بر اين اساس يك رابط داراي نقش اصلي قلمداد مي

 زناشويي هدو سويه بين سبك دلبستگي فرد و كيفيت بازد

 بنابراين در آمادگي زوجين براي ازدواج و نيز. وجود دارد

ل ازدواج نبايد يكمك به زوجين براي آمادگي و مواجهه با مسا

با . هاي دلبستگي را از نظر دور داشت قلمرو با اهميت سبك

هاي   كه بر اساس آن بتوان ارزيابي،داشتن مدلي كارآمد

 هاي شناختي  عاطفي مربوط به دلبستگي، ارزيابي-شخصيتي

ن و بررسي مشابهت زوجين در اي) هاي مذهبي نگرش(

بخشي درمان و   اثر،بيني نمود متغيرها را قبل از ازدواج پيش

 متخصصين زوج درماني با به. يابد مداخله افزايش مي

 و مسيرهاي نفوذ را علّيتوانند عوامل   اين مدل ميكارگيري

بخشي درمان خود را  مجزا و مشخص كنند و از اين طريق اثر

  . افزايش دهند

 كه گرفتايد در نظر  اين نكته را نيز ب،در پايان

مورد   كه درشتهايي در اين پژوهش وجود دا محدوديت

 ،گيري كلي هاي پژوهش و نتيجه تفسير قطعي يافته

از . دكر هايي را بر پژوهشگر و خوانندگان تحميل مي احتياط

 پژوهش و انتخاب هها كوچك بودن نمون جمله اين محدوديت

گيري در  ونه همسران متقاضي طالق به روش نمهگروه نمون

  مورد پژوهشه به علت ماهيت جامع،د كهبودسترس 

 امكان انتخاب تصادفي نمونه ،)همسران متقاضي طالق(

همچنين پژوهش حاضر از نوع پژوهش مقطعي . وجود نداشت

 و تعميم نتايج را با علّيگيري  ، لذا ماهيت پژوهش نتيجهبوده

نجام اميد است در آينده با ا. ختسا محدوديت مواجه مي

هاي پژوهشي به   ساير طرحكارگيريهاي طولي و به  پژوهش

  .نتايجي با قابليت تعميم باالتر دست يافت
  

www.mui.ac.ir

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
88

.7
.2

.4
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

http://www.mui.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1388.7.2.4.9
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-158-fa.html


  و همكارانمحمدرضا غفوري  

 151  1388 / 2شماره    / 7دوره  / علوم رفتاري    تحقيقات 

  سپاسگزاري

 تدارك شرايط هلين مراكز مشاوره به واسطغوسيله از شا بدين

همچنين از تمامي . نماييم اجراي اين پژوهش سپاسگزاري مي

ش ياري دوستاني كه پژوهشگران را در انجام اين پژوه

رساندند و از هيچ كمكي فروگذار ننمودند، صميمانه تشكر و 

  .گردد قدرداني مي
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A study of Attachment Styles and religious attitudes as predictors of 
success or failure of marital relationship 

 
Ghafouri Varnoosfaderani M.R1, Golparvar M2, Mahdizadegan I3 

Abstract 
Aim and Background: This study was aimed to investigate the possibility of predicting success or failure 
in marital relationships according to adult attachment styles and religious attitudes. 

Method and Materials: This was a case-control study. The sample consisted of 49 divorce-seeking and 
52 intact couples. The divorce-seeking and intact couples were respectively selected through convenient 
and cluster randomized sampling methods. All couples were evaluated by Shaver- Hazan’s Adult 
Attachment Inventory and Azarbayejani’s Religious Orientation Questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics as well as discriminate analysis. 
Findings: The results confirmed that secure attachment style and religious attitudes have the power to 
predict success of the marital relationship. The results confirmed the detailed model presented in this 
study. 

Conclusions: Findings revealed the fact that success or failure in marital relationship can be predicted by 
the variables of adult attachment and religious attitudes. The results of the prediction shows that when the 
couples have higher secure attachment style and lower avoidant and ambivalent attachment styles and also 
have firmer religious attitudes, the probability of success  in their marital relationship will be higher. 

Keywords: attachment styles, religious attitudes, success of marital relationship, failure of marital 
relationship, divorce. 
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