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Abstract
Introduction: Family is a social unit that includes the deepest human relationships. At all stages of
its development, couples are the main sub-system and the role of various factors, such as attachment
styles, defense mechanisms, and thus, quality of life, is important in their marital satisfaction.
Considering the confrontation of nurses with various stressors affecting marital satisfaction, this
study aimed at predicting marital satisfaction based on attachment styles, defense mechanisms, and
quality of life in married nurses of Tehran.
Methods: This research was a fundamental and descriptive research that was conducted with a
predictive correlative design. For this purpose, among married nurses’ community in Tehran, 250
male and female nurses (125 males and 125 females) were selected through available sampling in
order to answer the questionnaires of ENRICH Marital Satisfaction (1989), Adults Attachments
(1990), Defense Styles (1993), and the quality of life (1992). The collected data were analyzed using
stepwise multiple linear regression and SPSS 22 software.
Results: The results showed that the safe attachment style had 29% variation with marriage
satisfaction, adoptable defense mechanisms had 39% variation with marriage satisfaction, and
variables of general health, happiness, social function, psychological problems, and psychological
health all together showed 48% variation with marriage satisfaction.
Conclusions: The results of this study support the concept that marital satisfaction is a multidimensional category, which depends on factors, such as quality of life, level of defense mechanism,
and attachment styles, and these factors have a direct effect on interpersonal relationships of couples
during adulthood.
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 1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران
 4دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد ،گروه مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
* نویسنده مسئول :مهدی پارویی ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی تهران،
تهران ،ایران .ایمیل:

تاریخ پذیرش مقاله1331/81/42 :

تاریخ دریافت مقاله1331/80/80 :
چکیده

مقدمه :خانواده ،واحدی اجتماعی است که در برگیرنده عمیقترین مناسبات انسانی میباشد و در همه مراحل تکوین آن ،زوجین خرده
نظام اصلی بوده و عوامل متعددی مانند سبکهای دلبستگی ،مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی در رضایت زناشویی آنها نقش
دارند .با توجه به رویارویی پرستاران با عوامل تنشزای مختلف اثرگذار بر رضایت زناشویی ،این پژوهش با هدف پیشبینی رضایت
زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی ،مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی در پرستاران متأهل شهر تهران صورت گرفته است.
روش کار :این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و از لحاظ نحوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفی بود که در چهارچوب یک طرح
همبستگی پیشبین انجام گردید .بدین منظور از جامعه پرستاران متأهل شهر تهران ،تعداد  428نفر ( 142نفر مرد و  142نفر زن) به
صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ ( ،)1303سبک دلبستگی کولینز و رید (،)1338
سبک دفاعی ( )1333و کیفیت زندگی ( )1334پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری رگرسیون خطی چندگانه به
روش گام به گام و نرمافزار آماری  SPSSویرایش  44استفاده گردید.
یافتهها :نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که متغیر سبک دلبستگی ایمن 8/43 ،درصد واریانس متغیر رضایت زناشویی ،متغیر
مکانیسمهای دفاعی سازگارانه 8/33 ،درصد و متغیرهای سالمت عمومی ،نشاط ،عملکرد اجتماعی ،مشکالت روحی و سالمت روان ،با
هم  8/20درصد واریانس متغیر رضایت زناشویی را پیشبینی کرده است.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که رضایت زناشویی مقولهای است چندبعدی و وابسته به عواملی چون کیفیت زندگی،
سطح پختگی مکانیسم دفاعی و سبکهای دلبستگی میباشد و این عوامل بر روابط بین فردی زوجین در بزرگسالی تأثیر مستقیم
میگذارد.
واژگان کلیدی :خانواده ،سبکهای دلبستگی ،مکانیزم های دفاعی ،رضایت زناشویی ،پرستاران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می گردند ،می تواند گامی
مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد که در این میان
رضایت زناشویی نقشی اساسی در استحکام و دوام خانواده ایفا
می کند ( . )4رضایت زناشویی ( )Marital satisfactionرا
می توان انطباق بین انتظارات ف رد از زندگی زناشویی با تجربیات او
در زندگی ( )3و یا انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی ،دست کم سه نسل را تحت
تأثیر خود قرار می دهد .در چنین نظامی ،پیوند افراد با یکدیگر بر
اساس عالیق و دلبستگی های هیجانی نیرومند ،دیرپا و متقابل
می باشد که حتی اگر از شدت این عالیق و دلبستگی ها در طی
زمان کاسته شود ،باز هم عالیق مزبور در سراسر زندگی به بقای
خود ادامه خواهند داد ( .)1اهمیت شناخت و بررسی عواملی که
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گسیختگی مسائل مشترک اجتماعی و افزایش تعارض کاری و
خانوادگی و به خطر افتادن سالمت روانی آنان گردد که این نکات
می تواند بر اهمیت بررسی رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن در
این افراد بیافزاید ( .)11بر اساس مطالب گفته شده ،فرضیه پژوهش
اینگونه مطرح گردیدکه آیا رابطه معناداری بین سبک های
دلبستگی ،مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی
پرستاران متأهل شهر تهران وجود دارد؟؛ بنابراین پژوهش حاضر با
هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی،
مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی در پرستاران متأهل شهر تهران
صورت گرفت.

تعریف کرد ( . )2تعاریف متعددی برای رضایت زناشویی ارائه شده
است که بهتری ن آن را می توان متعلق به  )2( Liدانست .او رضایت
زناشویی را احساس خشنودی ،رضایت و لذت زن و شوهر در هنگام
در نظر گرفتن همه جنبه های ازدواج تعریف می کند .رضایت یک
متغیر نگرشی است؛ بنابراین ،یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر
محسوب می شود .طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع
نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف
روابط زناشویی خود دارند ( .)2پژوهش های زیادی به بررسی عوامل
اثرگذار بر رضایت مندی زناشویی پرداخته اند و هر یک اثر جنبه
خاصی از ویژگی های فردی و اجتماعی را در رضایتمندی زناشویی
مورد پژوهش قرار داده اند .یکی از جنبه هایی که می تواند بر میزان
رضایتمندی زناشویی اثرگذار باشد ،مکانیسم های دفاعی
(  )Defensive mechanismsاست ( . )1در رابطه با
مکانیسم های دفاعی باید عنوان کرد که این مکانیسم ها به صورت
هشیار و ناهشیار سطح پردازش شناختی و هیجانی فرد را تحت
تأثیر قرار داده و در صورت ناسازگارانه بودن موجب آشفتگی در
سیستم ه یجانی فرد می شود .طبق تعریف مکانیسم های دفاعی ،این
فرایندها برای کاهش ناهماهنگی شناختی و به حداقل رساندن
تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و یا بیرونی از طریق تأثیرگذاری
بر چگونگی ادراک حوادث تهدیدکننده عمل می کنند ( . )1ساز
وکارهای دفاعی می توانند ادراک هیجانی را تغییر دهند؛ زیرا توجه
و دقت ما را به واقعیت ،تحریف و ما را از توجه به آن دور می کنند
( )0؛ بنابراین شناخت نقش آن در سطح هیجان مثبتی که زوجین
در ارتباط یا یکدیگر تجربه می کنند ،مسیری به سوی شناخت
رضایت زناشویی آنان می گشاید .همچنین برخی پژوهش ها از
احتمال رابطه میان سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی سخن
گفته اند ( . )18 ,3نظریه دلبستگی ( ، )11نظریه ای است که عملکرد
سالم و ناسالم و رشدی برای پاسخگویی به دالیل ناسازگاری زوج ها
را ارائه می دهد .نظریه دلبستگی ،تئوری نیاز را در مورد روابط
عاشقانه در دوران بزرگسالی ارائه می دهد ( )14و اشاره می کند که
سهم بزرگی از تجربه رضایت در روابط زناشویی ،وابسته به
شکل گیری الگوی درونی کارکردی طرفین است که در آن ،تجربه ای
از آرامش و اعتماد نهفته باشد ( . )13عامل اثرگذار دیگر بر رضایت
زناشویی ،کیفیت زندگی (  )Quality of Lifeزوجین می باشد.
 )12( World Health Organizati onکیفیت زندگی را ادراک
افراد از موقعیتشان در بستر فرهنگی و نظام های ارزشی که در آن
زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف ،انتظارات و نیازهایشان
می داند .پژوهشگران بر نقش کیفیت زندگی در ادراک رضایت
زناشویی باال تأکید دارند ( )12و توافق در ارزش های زندگی که به
عنوان زیرمجموعه ای از مؤلفه های کیفیت زندگی می باشد را با
رضایت مندی زناشویی مرتبط می دانند ( .)11اهمیت بررسی رضایت
زناشویی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران از این جهت می باشد
که چالش های روانی -جسمی این شغل باعث بروز مشکالتی در
خانواده می شود و برای افراد با مسئولیت های همسری – پدر و
مادری ،به طور سرشتی مشکالتی در محیط کار نیز به وجود می آید.
فشارهای موجود در حرفه پرستاری می تواند بر زندگی خانوادگی و
مسائل زناشویی تأثیر گذاشته و باعث مشکالت جنسی و از هم

روش کار
این پژوهش بر حسب همزمانی اجرا و سنجش پژوهش در یک نقطه
از زمان از نوع مقطعی و بر اساس سنجش رابطه متغیرها از نوع
همبستگی و توصیفی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
پرستاران متأهل شهر تهران در سال  31می باشد .نمونه آماری نیز
شامل  428نفر از پرستاران متأهل ( 142نفر مرد و  142نفر زن)
بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند .به این
منظور از ب ین تمامی بیمارستان های شهر تهران ،پنج بیمارستان به
صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه های مورد نظر در مدت زمان دو
هفته تکمیل گردید .در راستای افزایش دقت در انتخاب آزمودنی ها
جهت شرکت در پژوهش و کاهش حداکثری متغیرهای مداخله گر،
مالک های ورود و خروج از پژوهش تعیی ن گردید .مالک های ورود
به پژوهش عبارت بودند از ) 1 :رضایت آگاهانه برای شرکت در
پژوهش )4 ،ایرانی بودن  ) 3گذشتن حداقل یک سال از زندگی
مشترک .مالک های خروج از پژوهش نیز شامل  ) 1مخدوش بودن
پرسشنامه  ) 4سوء مصرف مواد یا الکل و  ) 3ابتالء به اختالالت
روانپژشکی بود .ابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه های
مکانیسم های دفاعی ،رضایت زناشویی ،سبک های دلبستگی و
کیفیت زندگی بود .جهت بررسی رضایت زناشویی از پرسشنامه
رضایت زناشویی انریچ ( EMS: ENRICH Marital
 )1303( )Satisfaction Scaleاستفاده گردید که یک ابزار
معتبر برای بررسی رضایت زناشویی می باشد ( .)10این پرسشنامه
 21سوالی به صورت پنج گزینه ای و یک نگرش سنج از نوع لیکرت
می باشد .در این پرسشنامه برای هر یک از ماده ها پنج گزینه در
نظر گرفته است که شامل کامالً مخالفم ،مخالفم ،نه موافق و نه
مخالف ،موافقم ،کامالً موافقم می باشد که برای آن ها نمره ای از  1تا
 2تعلق می گیرد .برخی از سؤاالت به صورت معکوس نمره گذاری
می شود و به عبارت کامالً موافقم نمره  1و به عبارت کامالً مخالفم
نمره  2تعلق می گیرد .در پژوهش  Fowersو همکارش ( )13نشان
داده شد که با استفاده از این پرسشنامه می توان با دقت  02تا 32
درصد ،بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شد .در پژوهش
نامبرده ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه را  8/33به دست
آوردند .همچنین در پژوهش  Larsenو همکاران ( )48اعتبار
پرسشنامه رضایت زناشویی با ضریب آلفای کرونباخ  8/34گزارش
شده است .ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس های رضایت
خانوادگی از  8/21تا  8/18و با مقیاس های رضایت از زندگی 8/34
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میباشد . )41( .ترجمه و تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه
استاندارد  SF-36توسط منتظری و همکارانش ( )40در شهر تهران در
افراد سنین  12سال و باالتر انجام گرفته است .بررسیهای روانسنجی
دیگر از قبیل روایی یابی نیز ( )43صورت گرفته است که حکایت از
مناسب بودن این ابزار دارد .مقیاسهای گونه فارسی  SF-36به جز
مقیاس نشاط  ،a = 8/12از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده
 8/11تا  8/38برخوردارند .آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را به
دست داد که  8/12پراکندگی میان مقیاسهای پرسشنامه را توجیه
مینمود .در تست "روایی همگرایی" نیز تمامی ضرایب همبستگی بیش
از  8/2بدست آمدند.

تا  8/21بود که نشانه روایی سازه آن می باشد ( . )41در جامعه
ایرانی ،سلیمانیان ( )44ضریب پایایی  8/3و اعتبار  8/33را برای
این پرسشنامه گزارش کرده است.
همچنین در این پژوهش جهت سنجش دلبستگی از پرسشنامۀ
دلبستگی کولینز و رید ()AAS: Adult Attachment Scale
( )1338استفاده گردید .این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارتهای
ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوة شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به
نگارههای دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  10ماده بوده و از طریق
عالمتگذاری بر روی یک مقیاس  2درجهای از نوع لیکرت (به هیچوجه
با خصوصیات من تطابق ندارد =  1تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد
=  )2سنجیده میشود .نتایج تحلیل عاملی ،سه زیر مقیاس را در این
پرسشنامه نشان میدهد )1 :دلبستگی ( :)Dمیزانی که اعتماد آزمودنی
را به دیگران میسنجد )4 ،نزدیک بودن ( :)Cمیزان آسایش در رابطه
با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازهگیری میکند و  )3اضطراب (:)A
ترس از داشتن رابطه را در ارتباطها میسنجد .کولینز میزان آلفای
کرونباخ را برای زیر مقیاس  8/01 ،Cزیر مقیاس  8/10 ،Dو زیر مقیاس
 8/02 ،Aگزارش کرده است .در ایران نیز پاکدامن ،میزان آلفای کرونباخ
برای زیر مقیاس اضطراب  ،8/12زیر مقیاس وابستگی  8/40و زیر
مقیاس نزدیک بودن  8/24به دست آورد .همچنین روایی سازه با
استفاده از روایی واگرا سنجیده شد .نتایج نشان داد ضریب همبستگی
بیت زیرمقیاسهای  Aو  A ،Cو  Dدر سطح معناداری  8/881به
ترتیب  -8/313و  -8/331میباشد و ضریب همبستگی بین زیر
مقیاسهای  Cو  Dدر سطح معناداری  8/812مقدار  8/421به دست
آمد ( .)43پرسشنامه دیگر ،پرسشنامه سبکهای دفاعی ( DSQ:
 )1333( )Defense Style Questionnaireبود که با هدف
سنجش مکانیزم های دفاعی مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه
یک ابزار  28سؤالی است که توسط  Andrewsو همکاران ( )42ساخته
و در مقیاس لیکرت  3درجهای از (کامالً مخالف  1تا کامالً موافق )3
نمرهگذاری میشود و مکانیسمهای دفـاعی را بر حسب سه سبک دفاعی
رشد یافته ،روان آزرده و رشد نایافته میسنجد .پرسشنامه سبکهای
دفاعی در ایران توسط حیدری نسب ( )42مورد بررسی و هنجاریابی
قرار گرفته است .در پژوهش بشارت و همکارانش ( )41ضریب آلفای
کرونباخ هر یک از سبک های رشد یافته ،رشد نایافته و روان آزرده در
نمونه ایرانی برای کل آزمودنیها به ترتیب  8/12 ،8/13 ،8/12و برای
دانشجویان پسر  8/14 ،8/12 ،8/12و برای دانشجویان دختر ،8/12
 8/12 ،8/12به دست آمد که نشانه دهنده همسانی درونی رضایتبخش
برای فرم ایرانی پرسشنامه سبکهای دفاعی است .ضریب اعتبـار
بازآزمایی پرسشنامه سبکهای دفاعی نیز در دو نوبت به فاصله چهار
هفته برای کل آزمودنیها  ،r = 8/04آزمودنیهای پسر  r = 8/01و
آزمودنیهای دختر  r = 8/02به دست آمد .در پژوهش حاضر ،کیفیت
زندگی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی ( 36-Item Short
 )1334( )SF-36: Form Surveyمورد اندازهگیری قرار گرفت .این
پرسشنامه دارای هشت بعد عملکرد جسمی ،محدودیت جسمی ،درد
جسمی ،سالمت عمومی ،نشاط ،عملکرد اجتماعی ،مشکالت روحی،
سالمت روان میباشد  .معیار نمره دهی سؤاالت کیفیت زندگی نیز بر
اساس مقیاس لیکرت (عالی ،خیلی خوب ،خوب ،نسبتاً بد ،و بد)

یافتهها
در پژوهش حاضر  %3از شرکت کنندگان در مقطع فوق دیپلم %23 ،در
مقطع لیسانس %31 ،در مقطع فوق لیسانس و  %1در مقطع دکتری
قرار داشتند .میانگین سنی شرکتکنندگان در این پژوهش برابر با 41
سال و انحراف معیار آن 2 ،سال سن بود .میانگین و انحراف استاندارد
مدت زمان ازدواج آنها به ترتیب  2/3و  1/81محاسبه گردید .در
جدول  1به بررسی دادههای توصیفی از مقیاسهای رضایت زناشویی،
سبکهای دلبستگی ،مکانیسمهای دفاعی و کیفیت زندگی در
شرکتکنندگان پرداخته شده است.
نتایج جدول  1نشان میدهد که توزیع زیر مقیاسهای متغیرهای
سبکهای دفاعی ،سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی در گروه نمونه
با توجه به باالتر بودن سطح معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنف از
سطح  8/82نرمال میباشند .برای آزمون هدف پژوهش یعنی وجود
رابطه بین سبکهای دلبستگی ،مکانیسمهای دفاعی و کیفیت زندگی
با رضایت زناشویی پرستاران متأهل شهر تهران از آزمون رگرسیون
خطی چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید .پیش از اجرای آزمون
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به منظور
بررسی مفروضات آماری این آزمونها از جمله نرمال بودن ،استقالل
خطاها و عدم همخطی بین متغیرها به ترتیب از آزمونهای
کولموگروف-اسمیرنف ،دوربین واتسون و شاخصهای  VIFو تحمل
استفاده شد که نتایج آنها در زیر ارائه شده است .همانطور که در جدول
 1مشاهده میشود میزان معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنف
(ستون آخر) نشان میدهد که با توجه به باالتر بودن این مقدار از سطح
 8/82می توان نسبت به برقراری این مفروضه اطمینان حاصل کرد.
همچنین برای بررسی مفروضههای استقالل خطاها از آماره دوربین
واتسون ( )1/32و هم خطی چندگانه از آمارههای (VIFکوچکترین
 1/80و بزرگترین  )4/83و تحمل (کوچکترین  8/33و بزرگترین
 )8/01استفاده گردید که نشان داده شد این مفروضهها برای اجرای
تحلیلهای بعدی برقرار میباشند .نتایج پژوهش نشان داد که تنها
متغیرهای مکانیسم دفاعی سازگارانه ،سبک دلبستگی ایمن و کیفیت
زندگی کلی وارد معادله رگرسیون شدند .در جدول  ،4ماتریس
همبستگی میان متغیرهای وارد شده و پیشبینی شونده معادله
رگرسیون آورده شده است .در جدول  3نتایج مربوط به رگرسیون
چندگانه به روش گام به گام و شاخصهای مربوط به الگوی رگرسیون
و معنیداری آنها گزارش شده است.
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جدول  :1شاخصهای توصیفی نمرههای شرکتکنندگان در متغیرهای سبکهای دفاعی ،سبکهای دلبستگی ،زناشویی و کیفیت زندگی
جنسیت

میانگین

انحراف معیار

k-s

سبکهای دفاعی
سازگارانه
زنان
مردان

02/43
13/22

1/3
2/3

8/01
1/4

30/11
182/18

3/12
1/3

8/341
8/12

روان آزرده
زنان
مردان
ناسازگارانه
زنان
مردان

23/18
28/32

13/81
3/3

8/330
4/83

سبکهای دلبستگی
ایمن
زنان
مردان

11/4
12/22

4/3
1/3

8/1
4/4

اجتنابی
زنان
مردان

18/44
14/2

2/24
1/33

8/10
8/0

14/3
1/2

3/81
2/3

1/1
1/4

128/12
133/4

4/812
13/1

1/1
1/3

دو سو گرایانه
زنان
مردان
رضایت زناشویی
زنان
مردان
کیفیت زندگی
عملکرد جسمی
زنان
مردان

01/4
13/22

4/3
1/3

8/1
4/4

13/2
11/2

4/82
1/81

8/0
1/4

08/1
14/4

3/83
4/4

1/3
4/4

مشکالت جسمی
زنان
مردان
درد جسمی
زنان
مردان
سالمت عمومی
زنان
مردان

11/44
13/2

2/24
1/33

8/10
8/0

نشاط
زنان
مردان

11/1
13/4

4/4
4/82

1/82
4/84

12/2
11/3

3/2
3/81

1/2
3/81

11/2
11/1

3/4
3/82

1/4
4/2

عملکرد اجتماعی
زنان
مردان
مشکالت روحی
زنان
مردان
سالمت روان
زنان
مردان

10/3
14/2
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3/81
2/3

1/1
1/4
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جدول  :2همبستگی بین متغیرهای پیشبینی کننده و پیشبینی شونده
متغیر

مکانیسم دفاعی

سبک دلبستگی

رضایت زناشویی

کیفیت زندگی

همبستگی پیرسون
*8/41

مکانیسم دفاعی سازگارانه
سبک دلبستگی ایمن

*8/33

کیفیت زندگی

*8/31

*8/31

*8/33

*8/3

*8/43
*8/20

*8/3

* P = 8/81
جدول  :3نتایج مربوط به رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و شاخصهای مربوط به الگوی رگرسیون و معنیداری آنها
R

R2

F

B

β

T

مکانسیم دفاعی سازگارانه

8/28

8/11

*40/38

3/38

8/34

*18/43

مکانسیم دفاعی سازگارانه

8/21

8/11

*41/21

3/18

8/43

*3/21

1/08

8/43

*1/33

گام و مدل
اول
دوم
سبک دلبستگی ایمن
سوم

8/41

*0/04

سبک دلبستگی ایمن

1/11

8/13

*1/14

کیفیت زندگی

1/28

8/11

*2/11

مکانسیم دفاعی سازگارانه

8/20

8/43

*41/13

4/34

* P = 8/81
ناخودآگاه است ،چنانچه در شکل سازگارانه خود ظاهر شود ،میتواند
آرامش درون روانی را برای فرد به همراه داشته باشد و در کنار وظیفهای
که در قبال اطالعات ناخودآگاه دارد ،به فرد کمک نماید تا با تنشهای
دنیای بیرون سازگارانه کنار بیاید و با مدیریت مناسب هیجانی و
شناختی ،آنان را حل نماید .اما مکانیسمهای دفاعی ناسازگارانه و روان
آزرده ،آمادگی فرد را در برابر تنشهای درون فردی و بین فردی پایین
آورده و وی ناتوان در رو به رو شدن با این شرایط است؛ بنابراین دور از
انتظار نیست که فردی که از چنین مکانیسمهای دفاعی استفاده
میکند ،در برابر فشارهای محیطی فلج شده و متعاقباً رضایت پایینی را
چه در سطح زندگی شخصی و چه در سطح زندگی زناشویی خود تجربه
کند ( .)33با توجه مطالب گفته شده میتوان گفت که مکانیسمهای
دفاعی سازگارانه رابطهای مثبت با رضایت زناشویی دارند و پیشبینی
کننده معنادار رضایت زناشویی میباشند.
همچنین نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر سبک دلبستگی ایمن در
میزان رضایتمندی زناشویی ،همراستا با پژوهشهای  Badrو همکارش
( )43و  Alexandrovو همکاران ( )32میباشد Kohn .و همکارانش
( )32نیز نشان دادند که افراد با دلبستگی ایمن ،واکنشهای عاطفی
مثبت با فراوانی بیشتری نسبت به رویدادهای مثبت زندگی دارند و
میزان رضایت زناشویی بیشتر را تجربه میکنند Mondor .و
همکارانش ( )31در پژوهشی که ارتباط بین سبک دلبستگی و تنظیم
عواطف در روابط عاشقانه را بررسی کردند ،به این نکته دست یافتند که
آزمودنیهای ایمن ،هیجان و عواطف مثبتتری را نسبت به آزمودنیهای
اجتنابی و دوسوگرا در روابط بین فردی خود تجربه کرده و ارتباطات با
کیفیتتری داشتهاند .این عاطفه مثبت که پیامدی از سبک دلبستگی
ایمن میباشد و در ارتباط با رضایتمندی زناشویی ،موجب نگهداری و
باال بردن سطح کیفی آن میگردد ( .)30 ,31بنابراین میتوان گفت که

جدول  3نشان می دهد که میزان ضریب تعیین در مرحله سوم و در
هنگام وارد شدن سه متغیر با هم برابر با  8/43میباشد ،این بدین
معناست که سه متغیر مکانیسم دفاعی سازگارانه -دلبستگی ایمن و
کیفیت زندگی ،با هم  %43درصد واریانس (تغییرات) متغیر رضایت
زناشویی را پیشبینی کرده است .این جدول همچنین معنیداری کل
مدل را مشخص میسازد .همانطور که در جدول  3مشاهده میکنیم،
میزان  Fدر گام سوم برابر با  41/13با سطح معناداری  8/81شده است
و چون سطح معناداری از  8/82کمتر میباشد ،نتیجه میگیریم که
مدل وارد شده معنادار است.

بحث
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مکانیسم دفاعی سازگارانه ،سبک
دلبستگی ایمن و کیفیت زندگی سهمی معنادار در تبیین واریانس
رضایت زناشویی پرستاران متأهل دارا میباشند .در تبیین معناداری
سهم مکانیسمهای دفاعی سازگارانه در تببین رضایت زناشویی باید
گفت که این یافته همراستا با پژوهش بشارت ( )38میباشد که رابطه
معناداری بین مکانیسم های دفاعی سازگارانه و کمال گرایی به عنوان
یکی از عوامل اثرگذار در رضایت زناشویی به دست آمد .در مقابل،
مکانیسمهای دفاعی ناسازگارانه همبستگی منفی با رضایت زناشویی
دارند ( .)31در رابطه با مکانیسمهای دفاعی سازگارانه باید گفت که این
مکانیسمها در راستای بهبود سازگاری فرد با شرایط بیرونی عمل کرده
و عواطف و هیجانات را در مسیری سالم در روابط بین فردی تنظیم
میکند ،سعی در حفظ تعادل درون روانی فرد داشته و در واقع این
مکانیسمها تضمینی برای موفقیت رضایت فرد از روابط بین فردی او از
جمله روابط زناشویی محسوب میشود ( .)34مکانیسمهای دفاعی که
وظیفهاش دور نگه داشتن فرد از اضطراب و در واقع سرکوبی اطالعات
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رضایت زناشویی افراد و به ویژه پرستاران ،افزایش کیفیت زندگی آنها
مورد توجه قرار گیرد.

روابط اولیه افراد در محیط خانواده منجر به شکل گیری سبک دلبستگی
خاص میشود و الگوهای ارتباطی مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن
موجب افزایش رضایت زناشویی ،پایداری ،تعهد و اطمینان میگردد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت زندگی پیشبینی
کننده رضایت زناشویی میباشد .یافتههای این پژوهش همسو با
پژوهشهای  Sandaو همکاران ( )33و  Piperو همکاران ()28
میباشد که نشان دادند هر چه کیفیت زندگی فرد بیشتر باشد ،رضایت
او از زندگیاش بیشتر میشود و بالعکس ،پایین بودن کیفیت زندگی
باعث پایین آمدن رضایت زندگی فرد میگردد؛ به عبارت دیگر ،کیفیت
زندگی درجهای است که فرد از امکانات موجود در زندگی خود لذت
برده و و رضایت زناشویی برآوردی درونی از کیفیت زندگی میباشد
( .)21در تببین این نتیجه میتوان گفت که با باال رفتن کیفیت زندگی،
اسنادهای منفی تغییر مییابد و به این وسیله روابط افراد با خانواده بهتر
شده و از رضایت از زندگی باالتری برخوردار خواهند گردید ( .)24در
این راستا ،در پژوهشی که به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت
زندگی بر رضایت زناشویی پرداخته بودند ،بهبود کیفیت زندگی و
متعاقب آن ،تغییر اسنادهای منفی ،موجب افزایش رضایت از زندگی
زناشویی گردید ( .)23اگر بتوان کیفیت زندگی را به عنوان زیر شاخهای
از سالمت روانی ،مجموعهای از رفاه جسمانی ،روانی ،اجتماعی و
اقتصادی که به وسیله شخص یا گروهی از افراد تعیین میگردد در نظر
گرفت ،افرادی که کیفیت زندگی باالتری دارند طبعاً از رضایت زناشویی
بیشتری برخوردار هستند و در نتیجه سالمت روانی و بهزیستی
روانشناختی باالتری دارند .همچنین میتوان بیان کرد که ارتباطات
زناشویی و رضایت زناشویی یکی از عناصر مهم در کیفیت زندگی
می باشد و به عنوان یک عامل حمایتی در مقابل مشکالت مرتبط با
سالمت در نظر گرفته میشود ( .)22بنابراین باید به منظور بهبود

نتیجهگیری
نتایج یافتههای پژوهش حاضر نشان از اهمیت مکانیسمهای دفاعی و
سبک های دلبستگی شکل گرفته در دوران تحول اولیه افراد و کیفیت
زندگی آنها در شکلدهی و میزان رضایت آنها از زندگی زناشوییشان
دارد .درمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج میتوانند با تکیه بر
یافتههای این چنین پژوهش هایی ،اقدامات مؤثرتری در جهت افزایش
رض ایتمندی زناشویی پرستارانی انجام دهند که در زندگی خود دارای
تعارضاتی میباشند و به ارائه پیشنهادهایی کاربردی بپردازند تا از کاهش
کیفیت مراقبت و پایمال شدن نیروهای کالن انسان پیشگیری شود.
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متغیرهایی همچون رشته تحصیلی ،فرزندان و پایگاه اقتصادی-
اجتماعی دانست که میتوانند موجب کاهش میزان همبستگی متغیرها
و رضایت زناشویی باشند.
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