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Abstract
Introduction: Marital adjustment plays an important role in the health and quality of life among 
couples. Therefore, the present study was conducted with the aim of predicting marital adjustment 
based on attachment to God and origin family health.
Methods: This study was a cross-sectional study. The research population was women with marital 
problems referred to the counseling centers and psychological services of Ahvaz city in 2020 year. 
The research sample was 124 people who after examining the inclusion criteria were selected by 
purposive sampling method. The instruments of the present study were the marital adjustment scale 
(Spanier, 1986), attachment to God inventory (Beck and MacDonald, 2004) and origin family scale 
(Hovestadt et al, 1985) and data were analyzed by methods of Pearson correlation coefficient and 
multiple regression with enter model in SPSS-24 software.
Results: The findings showed that there was a negative and significant relationship between the mean 
scores of attachment to God (and its two subscales including avoidance of intimacy and anxiety about 
abandonment) and the mean scores of marital adjustment in women with marital problems and there 
was a positive and significant relationship between the mean scores of origin family health (and its 
two subscales including autonomy and intimacy) and the mean scores of their marital adjustment 
(P<0.05). Also, the two variables of attachment to God and origin family health significantly were 
able predict 51.9% and the four subscales of avoidance of intimacy, anxiety about abandonment, 
autonomy and intimacy significantly were able predict 61.4% of the changes of marital adjustment in 
women with marital problems (P<0.001).
Conclusions: The results of the study indicated the effective role of attachment to God and origin 
family health in predicting marital adjustment in women with marital problems. Therefore, in order 
to increase marital adjustment in them can be improved the rate of their attachment to God and origin 
family health.
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چکیده
مقدمــه: ســازش یافتگی زناشــویی نقــش مهمــی در ســالمت و کیفیــت زندگــی زوجیــن دارد. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف 

ــی انجــام شــد. ــواده اصل ــه خــدا و ســالمت خان ــر اســاس دلبســتگی ب پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی ب
روش کار: ایــن مطالعــه مقطعــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش زنــان دارای مشــکالت زناشــویی مراجعه کننــده بــه مراکــز 
مشــاوره و خدمــات روانشــناختی شــهر اهــواز در ســال 1399 بودنــد. نمونــه پژوهــش 124 نفــر بودنــد کــه پــس از بررســی مالک هــای 
ورود بــه مطالعــه بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند. ابزارهــای مطالعــه حاضــر مقیــاس ســازش یافتگی زناشــویی )اســپاینر، 
ــد و  ــی )هاوســتات و همــکاران، 1985( بودن ــواده اصل ــاس خان ــد، 2004( و مقی ــه خــدا )بــک و مک دونال 1986(، ســیاهه دلبســتگی ب
داده هــا بــا روش هــای ضرایــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــا مــدل همزمــان در نرم افــزار SPSS-24 تحلیــل شــدند.

یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمره هــای دلبســتگی بــه خــدا )و دو خرده مقیــاس آن شــامل اجتنــاب از 
ــه  ــویی رابط ــکالت زناش ــان دارای مش ــویی در زن ــازش یافتگی زناش ــای س ــن نمره ه ــا میانگی ــدن( ب ــراب از طردش ــت و اضط صمیمی
ــاری و صمیمیــت(  ــاس آن شــامل خودمخت ــی )و دو خــرده  مقی ــواده اصل ــن نمره هــای ســالمت خان ــن میانگی ــی دار و بی منفــی و معن
ــر  ــان رابطــه مثبــت و معنــی دار وجــود داشــت )P<0/05(. همچنیــن، دو متغی ــا میانگیــن نمره هــای ســازش یافتگی زناشــویی در آن ب
دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی به طورمعنــی داری توانســتند 51/9 درصــد و چهــار خرده مقیــاس اجتنــاب از صمیمیــت، 
ــرات ســازش یافتگی زناشــویی در  ــاری و صمیمیــت به طورمعنــی داری توانســتند 61/4 درصــد از تغیی اضطــراب از طردشــدن، خودمخت

.)P<0/001( ــد ــی نماین ــویی را پیش بین ــکالت زناش ــان دارای مش زن
ــی  ــی در پیش بین ــواده اصل ــالمت خان ــدا و س ــه خ ــتگی ب ــر دلبس ــش موث ــی از نق ــش حاک ــن پژوه ــج ای ــری: نتای نتیجه گی
ــان  ــویی در آن ــازش یافتگی زناش ــش س ــرای افزای ــن، ب ــود. بنابرای ــویی ب ــکالت زناش ــان دارای مش ــویی در زن ــازش یافتگی زناش س

ــید. ــود بخش ــا را بهب ــی آنه ــواده اصل ــالمت خان ــدا و س ــه خ ــتگی ب ــزان دلبس ــوان می می ت
کلیدواژه ها: سازش یافتگی، دلبستگی به خدا، سالمت خانواده، زنان.

مقدمه
ــن  ــم بی ــالم، تفاه ــط س ــای رواب ــویی زیربن ــازش یافتگی زناش س
ــی و  ــش والدین ــود نق ــی، بهب ــوب خانوادگ ــرد خ ــن، عملک زوجی
ــی زناشــویی وجــود  ــن اســت )1(. در زندگ ــی زوجی ــت زندگ کیفی
ایــن  و  اجتناب ناپذیــر می باشــد  امــری  تعــارض  و  اختــالف 

ــه در  ــد ک ــد می کن ــویی را تهدی ــی زناش ــداری زندگ ــاله پای مس
ــدان  ــویی دوچن ــازش یافتگی زناش ــت س ــی اهمی ــن وضعیت چنی
ــه در  ــت ک ــدی اس ــویی فراین ــازش یافتگی زناش ــود )2(. س می ش
ــا یکدیگــر ســازگار می شــوند  آن زوجیــن بــرای متأهــل مانــدن ب
ــا  ــویی را ب ــی زناش ــای زندگ ــکل ها و تنش ه ــا، مش و اختالف ه
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کمــک هــم حــل یــا مدیریــت می نماینــد )3(. ایــن ســازه وضعیتــی 
در حــال تغییــر و شــامل چهــار جنبــه رضایــت از زندگــی زناشــویی، 
تعهــد بــه ازدواج، همدلــی زوجیــن و توافــق در زندگــی زناشــویی 
اســت )4(. ســازش یافتگی زناشــویی نشــان دهنده میــزان نزدیکــی 
ــاس  ــتن احس ــر، داش ــد یکدیگ ــرای رش ــالش ب ــر، ت ــه همس ب
ــبی،  ــق نس ــترک و تواف ــای مش ــن تصمیم ه ــبختی، گرفت خوش
ــط  ــا و رواب ــتراک ارزش ه ــترک، اش ــش مش ــای لذت بخ فعالیت ه

جنســی رضایت بخــش می باشــد )5(.
ــت زناشــویی،  ــا ســازش یافتگی و کیفی ــط ب یکــی از عوامــل مرتب
ــدی  ــوان پیون ــتگی به عن ــت )6(. دلبس ــدا اس ــه خ ــتگی ب دلبس
عاطفــی و هیجانــی مســتلزم لــذت، مراقبــت و آســایش بیــن فــرد 
ــد  ــل می توان ــه دو دلی ــتگی ب ــد )7(. دلبس ــده می باش و مراقبت کنن
در رابطــه بــا خــدا شــکل بگیــرد. یکــی اینکــه خــدا منبــع امنیــت 
ــا چالش هــا و آشــفتگی ها اســت و دیگــری  ــگام مواجهــه ب در هن
اینکــه خــدا منبــع حمایت کننــده بــرای کشــف محیــط و نزدیکــی 
ــرد  ــه ف ــی اینک ــدا یعن ــه خ ــتگی ب ــت )8(. دلبس ــران اس ــا دیگ ب
ــد،  ــود ببین ــار خ ــراه و همی ــد را هم ــش زا، خداون ــرایط تن در ش
ــش زا و  ــای تن ــا موقعیت ه ــه ب ــرای مقابل ــد و ب ــه نمای ــه او تکی ب
چالش انگیــز از راهکارهــای معنــوی ماننــد دعــا اســتفاده کنــد )9(. 
دلبســتگی بــه خــدا ســبب می شــود کــه افــراد بــه دنبــال نزدیکــی 
ــگاه  ــدا را پناه ــد، خ ــد بدانن ــا و توانمن ــند، او را دان ــدا باش ــا خ ب
ــی از وی  ــد و جدای ــود بدانن ــت خ ــی و امنی ــرای ایمن ــی ب مطمئن
آنهــا را مضطــرب ســازد )10(. دلبســتگی بــه خــدا ســبب می شــود 
کــه افــراد در زندگــی دچــار اضطــراب، تنــش و افســردگی کمتــری 
ــته  ــی بیشــتری داش ــت زندگ ــی و کیفی ــت از زندگ ــوند و رضای ش
ــه  ــتگی ب ــه دلبس ــی از رابط ــا حاک ــج پژوهش ه ــند )11(. نتای باش

ــد )6، 12-14(. ــویی بودن ــازش یافتگی زناش ــدا و س خ
ــویی،  ــازش یافتگی زناش ــا س ــط ب ــل مرتب ــر از عوام ــی دیگ یک
ــته  ــه وابس ــالمت جامع ــت )15(. س ــی اس ــواده اصل ــالمت خان س
ــای  ــع و فرهنگ ه ــه جوام ــد و هم ــواده می باش ــالمت خان ــه س ب
ــرار  ــای خــود ق ــت برنامه ه ــواده را در اولوی ــف ســالمت خان مختل
ــواده  ــی خان ــای درون ــالم جاذبه ه ــواده س ــد )16(. در خان می دهن
بیشــتر از جاذبه هــای بیرونــی آن اســت و چنیــن خانــواده ای 
ضمــن برخــورداری از وضــوح مرزهــا و ارتبــاط ســازنده در بســتر 
اجتماعــی بــا ســاختاری پویــا، منســجم و انعطاف پذیــر بــرای رفــاه 
ــواده  ــالمت خان ــد )17(. س ــالش می کن ــود ت ــای خ ــد اعض و رش
اصلــی نقــش مهمــی در موفقیــت زندگــی زناشــویی، صمیمیــت در 
زندگــی زناشــویی، رضایــت از زندگــی، ســالمت، روابــط اثربخش و 
کیفیــت زندگــی خانوادگــی دارد )18(. نتایــج پژوهش هــا حاکــی از 

رابطــه ســالمت خانــواده اصلــی و ســازش یافتگی زناشــویی بودنــد 
)15، 23-19(، امــا نتایــج پژوهــش Narimani و همــکاران نشــان 
ــی  ــا دلزدگ ــای آن ب ــی و مولفه ه ــواده اصل ــالمت خان ــه س داد ک

زناشــویی رابطــه معنــی داری نداشــتند )24(.
آمــار بــاال و در حــال افزایــش طــالق حاکــی از اهمیــت پرداختــن 
بــه ســازش یافتگی زناشــویی و تــالش بــرای ارتقــای آن ضــروری 
ــا  ــان ب ــالق زن ــس از ط ــردان پ ــا م ــه ب ــان در مقایس ــت و زن اس
ــوند.  ــه می ش ــتری مواج ــای بیش ــا و چالش ه ــکل ها، تنش ه مش
در نتیجــه، پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی زنــان بــر اســاس 
متغیرهــای مختلــف بــا هــدف افزایــش آن اهمیــت فراوانــی دارد و 
رابطــه دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی بــا آن کمتــر 
بررســی شــده اســت. در نتیجــه، یکــی از خألهــای موجــود عــدم 
ــر  ــی ســازش یافتگی زناشــویی ب ــاره پیش بین ــن پژوهــش درب یافت
اســاس دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی و خــأل دیگر 
تفــاوت در نتایــج پژوهش هــای قبلــی اســت. نکتــه حائــز اهمیــت 
ــران  ــرای درمانگ ــد ب ــش می توان ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــر اینک دیگ
ــر  ــردی داشــته باشــد و ب و متخصصــان ســالمت تلویحــات کارب
ــازش یافتگی  ــش س ــت افزای ــی جه ــج آن برنامه های ــاس نتای اس
ــا  زناشــویی طراحــی و اجــرا نماینــد. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر ب
هــدف پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی بــر اســاس دلبســتگی 

بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی انجــام شــد.

روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش 
زنــان دارای مشــکالت زناشــویی مراجعه کننــده بــه مراکــز 
ــال 1399  ــواز در س ــهر اه ــناختی ش ــات روانش ــاوره و خدم مش
بودنــد. بــرای تعییــن حجــم نمونــه از معادلــه n≥m+104 اســتفاده 
ــت  ــتگی اس ــای همبس ــژه پژوهش ه ــه وی ــن معادل ــد )25(. ای ش
کــه در آن n همــان حجــم نمونــه و m همــان تعــداد متغیرهــای 
ــن  ــای پیش بی ــود متغیره ــه وج ــه ب ــا توج ــد. ب ــن می باش پیش بی
دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی و اینکــه هــر کــدام 
ــر  ــداد 6 متغی ــش تع ــن پژوه ــذا در ای ــد، ل ــه بودن دارای دو مولف
پیش بیــن وجــود داشــت کــه بــا توجــه بــه معادلــه مذکــور حجــم 
ــاالی  ــه حجــم ب ــه ب ــا توج ــا ب ــرآورد شــد، ام ــر ب ــه 110 نف نمون
ــه  ــم نمون ــه، حج ــت نمون ــی و کفای ــای احتمال ــه، ریزش ه جامع
140 نفــر لحــاظ شــد. نمونه هــا پــس از بررســی مالک هــای ورود 
ــد انتخــاب شــدند کــه  ــری هدفمن ــا روش نمونه گی ــه ب ــه مطالع ب
ــن  ــامل س ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــر مالک ه ــه حاض در مطالع
ــال از  ــر 15 س ــال و حداکث ــل 3 س ــت حداق ــال، گذش 40-21 س
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ازدواج رســمی، عــدم ابتــالء بــه کوویــد-19 در یــک مــاه گذشــته، 
حداقــل تحصیــالت ســیکل، عــدم مصــرف داروهای روان پزشــکی 
ماننــد ضداضطــراب و ضدافســردگی و نبــودن تحــت مداخله هــای 
ــه  ــروج از مطالع ــای خ ــن، مالک ه ــد. همچنی ــناختی بودن روان ش
ــا و  ــد گویه ه ــش از 10 درص ــه بی ــخگویی ب ــدم پاس ــامل ع ش

ــد. ــراف از آن بودن ــه و انص ــرکت در مطالع ــدن از ش پشیمان ش
ــا  ــالق ب ــد اخ ــت ک ــس از دریاف ــش پ ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
شناســه IR.IAU.AHVAZ.REC.1400.020 از کمیتــه اخــالق 
در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهــواز بــه مراکــز 
ــس  ــه و پ ــواز مراجع ــهر اه ــناختی ش ــات روانش ــاوره و خدم مش
ــد اخــالق  ــذ ک ــر اخ ــت و ضــرورت پژوهــش و ذک ــان اهمی از بی
ــی الزم  ــا، هماهنگ ــئوالن آنه ــرای مس ــش ب ــام پژوه ــرای انج ب
ــه پژوهشــگر  ــان دارای مشــکالت زناشــویی ب ــی زن جهــت معرف
ــش  ــرورت پژوه ــت و ض ــا اهمی ــرای نمونه ه ــد. ب ــل آم ــه عم ب
ــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد  ــد اخــالق از کمیت ــذ ک و اخ
ــکات  ــت ن ــاره رعای ــان درب ــه آن ــان و ب ــواز بی ــد اه ــالمی واح اس
ــته  ــا خواس ــت از آنه ــد و در نهای ــر داده ش ــی اطمینان خاط اخالق
شــد تــا عــالوه بــر فــرم اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل ســن، 
ــازش یافتگی  ــاس س ــه مقی ــالت ب ــمی و تحصی ــدت ازدواج رس م
زناشــویی، ســیاهه دلبســتگی بــه خــدا و مقیــاس خانــواده اصلــی 
پاســخ دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای اطمینــان نســبی از 
ــه آنهــا  ــاال ب ــب ب ــر مطال صحــت پاســخ های نمونه هــا، عــالوه ب
توضیــح داده شــد کــه داده هــا به صــورت کلــی تحلیــل می شــوند 
و هیــچ پاســخ صحیــح یــا غلطــی وجــود نــدارد و بهتریــن پاســخ، 

ــای وضعیــت واقعــی آنهــا باشــد. پاســخی اســت کــه گوی
مقیــاس ســازش یافتگی زناشــویی، مقیــاس مذکــور توســط 
Spanier بــا 32 آیتــم طراحــی شــد. آیتم هــا بــا توجــه بــه 

ــره  ــذاری و نم ــج نمره گ ــا پن ــر ت ــه ای از صف ــش گزین ــف ش طی
کل مقیــاس بــا مجمــوع نمــره همــه آیتم هــا محاســبه می شــود. 
بنابرایــن، دامنــه نمــرات مقیــاس ســازش یافتگی زناشــویی 160-

ــتر  ــویی بیش ــازش یافتگی زناش ــان دهنده س ــر نش ــره باالت 0 و نم
ــی  ــی بررس ــل عامل ــا روش تحلی ــزار ب ــازه اب ــی س ــد. روای می باش
ــرای کل آن 0/96  ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــی ب ــد و پایای و تایی
ــاخ  ــای کرونب ــا روش آلف ــی ب ــران، پایای ــد )26(. در ای ــت آم بدس
بــرای مقیــاس ســازش یافتگی زناشــویی 0/87 گــزارش شــد )27(. 
در پژوهــش حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/85 

محاســبه شــد.
 Beck ســیاهه دلبســتگی بــه خــدا، ســیاهه مذکــور توســط
از  اجتنــاب  آیتــم در 2 خرده مقیــاس  بــا 28   & McDonald

صمیمیــت و اضطــراب از طردشــدن )هــر کــدام 14 آیتــم( طراحــی 
ــا  ــر ت ــه ای از صف ــف هفــت گزین ــه طی ــا توجــه ب ــا ب شــد. آیتم ه
شــش نمره گــذاری و نمــره هــر خرده مقیــاس بــا مجموعــه نمــره 
آیتم هــای ســازنده آن و نمــره کل ســیاهه بــا مجمــوع نمــره همــه 
آیتم هــا محاســبه می شــود. بنابرایــن، دامنــه نمــرات ســیاهه 
ــه خــدا 168-0 و هــر یــک از خرده مقیاس هــا 0-84  دلبســتگی ب
ــر و  ــدا کمت ــه خ ــان دهنده دلبســتگی ب ــر نش ــره باالت اســت و نم
ــاب از صمیمیــت و اضطــراب از طردشــدن بیشــتر می باشــد.  اجتن
ــج  ــل اکتشــافی بررســی و نتای ــا روش تحلی ــزار ب ــی ســازه اب روای
ــراب از  ــت و اضط ــاب از صمیمی ــل اجتن ــود 2 عام ــی از وج حاک
طردشــدن بــود و پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای کل آن 
ــت  ــاب از صمیمی ــای اجتن ــرای خرده مقیاس ه ــر از 0/80 و ب باالت
0/86 و اضطــراب از طردشــدن 0/84 بدســت آمــد )28(. در ایــران، 
ــراب از  ــت و اضط ــاب از صمیمی ــای اجتن ــی خرده مقیاس ه روای
ــب  ــا نمــره کل ســیاهه به ترتی ــق همبســتگی ب طردشــدن از طری
ــیاهه  ــرای س ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــی ب 0/74 و 0/68 و پایای
ــد  ــزارش ش ــاس آن 0/84 گ ــدا و دو خرده مقی ــه خ ــتگی ب دلبس
)29(. در پژوهــش حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ 
بــرای ســیاهه دلبســتگی بــه خــدا 0/83 و بــرای خرده مقیاس هــای 
اجتنــاب از صمیمیــت 0/87 و اضطراب از طردشــدن 0/81 محاســبه 

شــد.
ــری  ــرای اندازه گی ــور ب ــاس مذک ــی، مقی ــواده اصل ــاس خان مقی
ــا 40  ســالمت خانــواده اصلــی توســط Hovestadt و همــکاران ب
ــدام  ــر ک ــت )ه ــاری و صمیمی ــاس خودمخت ــم در 2 خرده مقی آیت
ــج  ــف پن ــه طی ــه ب ــا توج ــا ب ــد. آیتم ه ــی ش ــم( طراح 20 آیت
گزینــه ای از یــک تــا پنــج نمره گــذاری و نمــره هــر خرده مقیــاس 
ــاس  ــره کل مقی ــازنده آن و نم ــای س ــره آیتم ه ــه نم ــا مجموع ب
ــن،  ــود. بنابرای ــبه می ش ــا محاس ــه آیتم ه ــره هم ــوع نم ــا مجم ب
ــک از  ــر ی ــی 200-40 و ه ــواده اصل ــاس خان ــرات مقی ــه نم دامن
خرده مقیاس هــا 100-20 اســت و نمــره باالتــر نشــان دهنده 
ــتر  ــت بیش ــاری و صمیمی ــی و خودمخت ــواده اصل ــالمت خان س
می باشــد. روایــی ســازه ابــزار بــا روش تحلیــل اکتشــافی بررســی 
و نتایــج حاکــی از وجــود 2 عامــل خودمختــاری و صمیمیــت بــود و 
پایایــی بــا روش بازآزمایــی دو هفتــه ای بــرای کل آن 0/97 و برای 
ــت 0/73 بدســت  ــاری 0/77 و صمیمی ــای خودمخت خرده مقیاس ه
ــرای  ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــی ب ــران، پایای ــد )30(. در ای آم
ــش  ــد )22(. در پژوه ــزارش ش ــی 0/86 گ ــواده اصل ــاس خان مقی
ــاس  ــرای مقی ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــی ب ــدار پایای ــر مق حاض
ــاری  ــای خودمخت ــرای خرده مقیاس ه ــی 0/88 و ب ــواده اصل خان
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ــد. ــبه ش ــت 0/89 محاس 0/85 و صمیمی
در مطالعــه حاضــر کــد اخــالق اخــذ و در آن مالحظــات اخالقــی 
ماننــد رازداری، آزادبــودن افــراد جهــت شــرکت در پژوهــش، حفــظ 
ــره  ــخصی و غی ــات ش ــدن اطالع ــا، محرمانه مان ــم نمونه ه حری
ــا مقیــاس  رعایــت شــد. در نهایــت، داده هــا پــس از جمــع آوری ب
ــاس  ــه خــدا و مقی ســازش یافتگی زناشــویی، ســیاهه دلبســتگی ب
ــون و  ــتگی پیرس ــب همبس ــای ضرای ــا روش ه ــی ب ــواده اصل خان
 SPSS-24 ــزار ــان در نرم اف ــدل همزم ــا م ــه ب ــیون چندگان رگرس

ــل شــدند. ــی داری 0/05 تحلی و ســطح معن

یافته ها
در ایــن پژوهــش 16 پرسشــنامه مفقــوده وجــود داشــت. بنابرایــن، 
تحلیل هــا بــرای 124 نفــر انجــام و نــرخ مشــارکت 88/57 درصــد 
ــال  ــر 25-21 س ــن 16 نف ــا س ــان نمونه ه ــد. از می ــبه ش محاس
)12/90 درصــد(، 55 نفــر 30-26 ســال )44/35 درصــد(، 32 نفــر 

ــال )16/94  ــر 40-35 س ــد( و 21 نف ــال )25/81 درص 35-31 س
ــد(، 37  ــال )58/87 درص ــر 7-4 س ــدت ازدواج 73 نف ــد(، م درص
نفــر 11-8 ســال )29/84 درصــد( و 14 نفــر 15-12 ســال )11/29 
درصــد( و تحصیــالت 40 نفــر پایین تــر از دیپلــم )32/26 درصــد(، 
47 نفــر دیپلــم )37/90 درصــد(، 11 نفــر کاردانــی )8/87 درصــد(، 
18 نفــر کارشناســی )14/52( و 8 نفــر باالتــر از کارشناســی )6/45 

درصــد( بــود.
ــتگی  ــای دلبس ــن نمره ه ــن میانگی ــدول 1، بی ــج ج ــق نتای طب
ــت و  ــاب از صمیمی ــامل اجتن ــاس آن ش ــدا )و دو خرده مقی ــه خ ب
ــازش یافتگی  ــای س ــن نمره ه ــا میانگی ــدن( ب ــراب از طردش اضط
ــی و  ــه منف ــویی رابط ــکالت زناش ــان دارای مش ــویی در زن زناش
ــی  ــواده اصل ــالمت خان ــای س ــن نمره ه ــن میانگی ــی دار و بی معن
)و دو خرده مقیــاس آن شــامل خودمختــاری و صمیمیــت( بــا 
ــه  ــان رابط ــویی در آن ــازش یافتگی زناش ــای س ــن نمره ه میانگی

.)P<0/05( ــت ــود داش ــی دار وج ــت و معن مثب

جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرها در واحدهای پژوهش

1234567انحراف معیارمیانگینمتغیر

135/8110/431. اجتناب از صمیمیت

1**238/699/740/27. اضطراب از طردشدن

1**0/63**374/5018/270/59. دلبستگی به خدا
1**0/33-0/09-0/12-452/4410/13. خودمختاری
1*0/23**0/48-**0/41-**0/66-537/677/92. صمیمیت

1**0/57**0/49**0/52-**0/28-**0/35-690/1116/63. سالمت خانواده اصلی
1*0/19**0/25*0/17**0/56-**0/28-**0/42-763/0712/75. سازش یافتگی زناشویی

*P<0/05    **P<0/01

ــه  ــان داد ک ــه نش ــیون چندگان ــای رگرس ــی پیش فرض ه بررس
فــرض نرمال بــودن متغیرهــا بــه دلیــل قرارداشــتن مقــدار کجــی 
ــرض  ــن، ف ــد. همچنی ــا 1- رد نش ــه 1+ ت ــیدگی در دامن و کش
هم خطــی چندگانــه بــه دلیــل مقــدار عامــل تــورم واریانــس کمتــر 
از 10 بــرای پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی بــر اســاس 
دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی بــا مقــدار 1/36 و 
بــر اســاس ابعــاد دو متغیــر مذکــور در دامنــه 1/24 تا 2/07 رد شــد. 
ــرار  ــل ق ــه دلی ــر آن، فــرض همبســتگی باقی مانده هــا ب عــالوه ب

ــازش یافتگی  ــی س ــرای پیش بین ــا 2/5 ب ــه 1/5 ت ــتن در دامن داش
زناشــویی بــر اســاس دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلی 
ــدار  ــا مق ــور ب ــر مذک ــاد دو متغی ــر اســاس ابع ــدار 1/75 و ب ــا مق ب
ــه  ــن، شــرایط اســتفاده از رگرســیون چندگان 1/69 رد شــد. بنابرای
ــه  ــر دلبســتگی ب ــج جــدول 2، دو متغی ــق نتای وجــود داشــت. طب
ــی داری توانســتند  ــه  طــور معن ــی ب ــواده اصل خــدا و ســالمت خان
51/9 درصــد از تغییــرات ســازش یافتگی زناشــویی در زنــان دارای 

.)P<0/001( ــد ــی نماین ــویی را پیش بین ــکالت زناش مش
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جدول 2: نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی سازش یافتگی زناشویی بر اساس دلبستگی به خدا و سالمت خانواده اصلی در واحدهای پژوهش

مقدار احتمالمقدار BSEBetatمقدار احتمالdfمقدار R2Fمتغیر پیش  بین

8/070/001-0/34-0/420/05-2دلبستگی به خدا
0/51937/211210/0010/240/070/173/150/015سالمت خانواده اصلی

طبــق نتایــج جــدول3، چهــار خرده مقیــاس اجتنــاب از صمیمیــت، 
اضطــراب از طردشــدن، خودمختــاری و صمیمیــت بــه  طــور 
ــازش یافتگی  ــرات س ــد از تغیی ــتند 61/4 درص ــی داری توانس معن

زناشــویی در زنــان دارای مشــکالت زناشــویی را پیش بینــی نماینــد 
.)P<0/001(

جدول 3: نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی سازش یافتگی زناشویی بر اساس خرده مقیاس های دلبستگی به خدا و سالمت خانواده اصلی در واحدهای 
پژوهش

مقدار احتمالمقدار BSEBetatمقدار احتمالdfمقدار R2Fمتغیر پیش  بین

5/180/001-0/33-0/830/16-اجتناب از صمیمیت،
3/660/005-0/20-0/550/15-4اضطراب از طردشدن،

0/61412/471390/0010/200/080/112/430/028خودمختاری و
0/640/170/213/720/001صمیمیت

بحث
بــا توجــه بــه اهمیــت ســازش یافتگی زناشــویی در ثبــات و 
پایــداری زندگــی زوجیــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیش بینــی 
ســازش یافتگی زناشــویی بــر اســاس دلبســتگی بــه خــدا و 

ــد. ــام ش ــی انج ــواده اصل ــالمت خان س
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بیــن میانگیــن 
نمره هــای دلبســتگی بــه خــدا )و دو خرده مقیــاس آن شــامل 
ــن  ــا میانگی ــدن( ب ــراب از طردش ــت و اضط ــاب از صمیمی اجتن
ــکالت  ــان دارای مش ــویی در زن ــازش یافتگی زناش ــای س نمره ه
ــیاهه  ــت. در س ــود داش ــی دار وج ــی و معن ــه منف ــویی رابط زناش
ــه  ــتگی ب ــان دهنده دلبس ــر نش ــره باالت ــدا نم ــه خ ــتگی ب دلبس
ــدا  ــه خ ــتگی ب ــش دلبس ــا افزای ــن، ب ــت. بنابرای ــر اس ــدا کمت خ
ــش  ــویی افزای ــازش یافتگی زناش ــزان س ــره آن( می ــش نم )کاه
ــه خــدا  ــاره رابطــه دلبســتگی ب ــا اینکــه پژوهشــی درب ــد. ب می یاب
ــا از  ــن یافته ه ــا ای ــد، ام ــت نش ــویی یاف ــازش یافتگی زناش و س
جهاتــی بــا یافته هــای پژوهش هــای قبلــی همســو بــود )6، 
ــان داد  ــکاران نش ــش Amanollahi و هم ــج پژوه 14-12(. نتای
کــه بــا افزایــش دلبســتگی بــه خــدا میــزان رضایــت زناشــویی و 
ــش  ــی دار افزای ــه  طــور معن ــان زن ب ــت زناشــویی در کارکن معنوی
ــن  ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــکاران ضم ــد )Akhondi .)6 و هم می یاب
نتیجــه رســیدند کــه دلبســتگی بــه خــدا بــا بخشــودگی زناشــویی 
ــان دارای تجربــه خشــونت خانوادگــی رابطــه معنــی دار داشــت  زن
ــش  ــه افزای ــرد ک ــزارش ک ــر Homaei گ )12(. در پژوهشــی دیگ

ــت  ــش رضای ــبب افزای ــای آن س ــدا و مولفه ه ــه خ ــتگی ب دلبس
زناشــویی پرســتاران می شــود و دلبســتگی بــه خــدا، هــوش 
اخالقــی و تمایزیافتگــی نقــش معنــی داری در پیش بینــی رضایــت 
 Farrokhabadi & Ghobary  .)13( داشــتند  آنــان  زناشــویی 
Bonab ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دلبســتگی 

بــه خــدا بــا تعارض هــای زناشــویی دانشــجویان متأهــل مســلمان 
رابطــه معنــی داری داشــت )14(. در تبییــن ایــن یافته هــا می تــوان 
ــی و  ــکل گرفته در دوران کودک ــتگی ش ــه دلبس ــرد ک ــتنباط ک اس
ــن و  ــا والدی ــاط ب ــا در ارتب ــه آنه ــازی ای ک ــی و درونی س نوجوان
ــدا  ــه خ ــتگی ب ــکل گیری دلبس ــر ش ــد ب ــام می دهن ــران انج دیگ
موثــر اســت و یکــی از ویژگی هــای افــراد بــا دلبســتگی بــه خــدا 
ــود و  ــه خ ــبت ب ــت نس ــازی مثب ــوی درونی س ــتن الگ ــاال، داش ب
ــه  ــوکل ب ــاد و ت ــایه اعتم ــرادی در س ــن اف ــران اســت و چنی دیگ
ــس  ــا اعتمادبه نف ــن ب ــگاه ام ــت و پای ــع حمای ــوان منب ــدا به عن خ
ــد )13(.  ــه می کنن ــزه مقابل ــوار و چالش انگی ــرایط دش ــا ش ــاال ب ب
همچنیــن، رشــد دلبســتگی بــه خــدا بــا رشــد بــاور خــدا بــه  عنوان 
پناهــگاه امــن منجــر بــه ایجــاد اعتمــاد و انگیــزه بــرای ارتبــاط، 
کاهــش اضطــراب و افزایــش دلگرمــی و اطمینــان می شــود. یــک 
ــواری،  ــات دش ــدواری در لحظ ــاد امی ــن ایج ــن ضم ــگاه ام پناه
ــردی تســهیل  ــط بین ف آمادگــی، عملکــرد و شایســتگی را در رواب
و قــدرت پذیــرش مخاطــرات ورود بــه روبــاط میان فــردی را 
ــرای تــداوم  ــرد. در چنیــن وضعیتــی اعتمــاد و انگیــزه ب ــاال می ب ب
ارتبــاط، تــالش بــرای جلــب رضایــت خداونــد و خلــق و آمادگــی 
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ــی  ــردی و زوج ــی ف ــی در زندگ ــکل های احتمال ــا مش ــه ب مقابل
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه، می ت ــد )6(. در نتیج ــش می یاب افزای
ــاس آن  ــش دو خرده مقی ــدا )و کاه ــه خ ــتگی ب ــش دلبس ــا افزای ب
شــامل اجتنــاب از صمیمیــت و اضطــراب از طردشــدن( افــراد بهتــر 
ــه  ــویی مقابل ــی زناش ــای زندگ ــکل ها و چالش ه ــا مش ــد ب بتوانن
ــته  ــری داش ــویی باالت ــازش یافتگی زناش ــاس س ــن اس ــر همی و ب

باشــند.
دیگــر یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بیــن میانگیــن 
نمره هــای ســالمت خانــواده اصلــی )و دو خرده مقیــاس آن شــامل 
خودمختــاری و صمیمیــت( بــا میانگیــن نمره هــای ســازش یافتگی 
زناشــویی در زنــان دارای مشــکالت زناشــویی رابطــه مثبــت 
یافته هــای  بــا  یافته هــا  ایــن  داشــت.  وجــود  معنــی دار  و 
پژوهش هــای )15، 23-19( همســو و بــا یافته هــای پژوهــش 
ــان داد  ــش Taheribakhsh نش ــج پژوه ــود. نتای ــو ب )24( ناهمس
کــه ســالمت خانــواده اصلــی ضمــن رابطــه مثبــت و معنــی دار بــا 
ــه   ــن شــهر تهــران، توانســت ب ســازش یافتگی زناشــویی در زوجی
طــور معنــی داری آن را پیش بینــی کنــد )Nabeie .)15 و همــکاران 
ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســالمت خانــواده 
اصلــی بــا صمیمیــت زناشــویی زوجیــن رابطــه مثبــت و معنــی دار 
ــزارش  ــکاران گ ــر Hejazi و هم ــی دیگ ــت )19(. در پژوهش داش
کردنــد کــه بیــن ســالمت خانــواده اصلــی بــا رضایــت زناشــویی 
ــود  ــی دار وج ــت و معن ــه مثب ــتان رابط ــتری در بیمارس ــان بس زن
 Arianfar & Rasouli ــج پژوهــش ــن، نتای داشــت )20(. همچنی
حاکــی از رابطــه مثبــت و معنــی دار بیــن ســالمت خانــواده اصلــی 
ــل دارای  ــان متأه ــویی در زن ــت زناش ــا رضای ــای آن ب و مولفه ه
نارضایتــی زناشــویی بــود )Shademani .)21 ضمــن پژوهشــی بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه ســالمت خانــواده اصلــی )پــدری( ضمــن 
رابطــه مثبــت و معنــی دار بــا رضایــت زناشــویی در زوج هــای جوان 
30 تــا 40 ســاله توانســت به طورمعنــی داری آن را پیش بینــی 
کنــد )22(. در پژوهشــی دیگــر Muraru & Turliuc گــزارش 
کردنــد کــه ســالمت خانــواده اصلــی بــا رضایــت و ســازش یافتگی 
ــی دار داشــت  ــت و معن زناشــویی بزرگســاالن متأهــل رابطــه مثب
)23(. در مقابــل، نتایــج پژوهــش Narimani و همکاران نشــان داد 
کــه ســالمت خانــواده اصلــی و مولفه هــای آن شــامل خودمختاری 
و صمیمیــت بــا دلزدگــی زناشــویی زوجیــن متقاضــی طــالق رابطه 
ــا  ــا ب ــویی یافته ه ــن ناهمس ــتند )24(. در تبیی ــی داری نداش معن
یافتــه پژوهــش Narimani و همــکاران )24( می تــوان بــه تفــاوت 
در جامعــه پژوهــش اشــاره کــرد. جامعــه پژوهــش آنــان برخــالف 
جامعــه پژوهــش حاضر )زنــان دارای مشــکالت زناشــویی( و جامعه 

ســایر پژوهش هــا، زوجیــن دارای مشــکالت زناشــویی شــدید یعنی 
زوجیــن متقاضــی طــالق بــود. در زوجیــن متقاضــی طــالق میــزان 
ــراد  ــن اف ــاال اســت و ای ــی، اضطــراب و افســردگی ب ــه منف عاطف
ــط  ــوند و در رواب ــار می ش ــی گرفت ــای منف ــل تعامل ه در دور باط
خــود گاهــی رفتارهــای نامتناســب و واکنش هــای هیجانــی 
شــدید و گاهــی رفتارهــا و واکنش هــای هیجانــی مناســب نشــان 
ــود  ــط خ ــه در رواب ــود ک ــبب می ش ــر س ــن ام ــد و همی می دهن
پایــدار نباشــند. بنابرایــن، می تــوان انتظــار داشــت کــه در زوجیــن 
متقاضــی طــالق برخــالف ســایر گروه هــا )افــراد دارای مشــکالت 
زناشــویی و یــا زوجیــن فاقــد مشــکل های زناشــویی( بیــن 
ســالمت خانــواده اصلــی بــا متغیرهــای زناشــویی از جملــه دلزدگی 
زناشــویی رابطــه معنــی داری وجــود نداشــته باشــد. همچنیــن، در 
ــی  ــواده اصل ــن ســالمت خان ــی دار بی ــت و معن ــن رابطــه مثب تبیی
)و دو خرده مقیــاس آن شــامل خودمختــاری و صمیمیــت( بــا 
ــه   ــوان اســتنباط کــرد کــه ازدواج ب ســازش یافتگی زناشــویی می ت
عنــوان یکــی از مهم تریــن پدیده هــای زندگــی رابطــه تنگاتنــگ 
و صمیمانــه میــان دو انســان اســت کــه می توانــد پناهگاهــی امــن 
ــرای دشــواری ها و چالش هــای زندگــی  ــه مشــترک ب ــرای مقابل ب
ــد مشــکالتی  ــا اینکــه ازدواج نامناســب می توان زناشــویی باشــد. ب
را بــرای زوجیــن ایجــاد نمایــد، امــا ازدواج مناســب ســبب رشــد و 
ــی کــه  ــن مکان ــی کــه اولی ــن می شــود. از آنجای شــکوفایی زوجی
ــواده اســت  افــراد تعامل هــای اجتماعــی را مشــاهده می کننــد خان
ــواده اصلــی و آموزش هــا  بــه همیــن خاطــر ســالمت محیــط خان
و یادگیری هایــی کــه در آن اتفــاق می افتــد، می توانــد نقــش 
موثــری در رفتارهــای آتــی افــراد حتــی پــس از تشــکیل زندگــی 
ــت دیگــر اینکــه  ــز اهمی ــه حائ زناشــویی داشــته باشــد )22(. نکت
ــان و  ــرم، مهرب ــی گ ــواده اصل ــن در خان ــژه والدی ــراد به وی ــر اف اگ
ــس  ــز پ ــی نی ــن خانواده های ــدان چنی ــند، فرزن ــده باش حمایت کنن
ــدان  ــر و فرزن ــه همس ــبت ب ــویی نس ــی زناش ــکیل زندگ از تش
ــل،  ــود. در مقاب ــد ب ــده خواهن ــان و حمایت کنن ــرم، مهرب ــود گ خ
تعــارض، اختــالف و نارضایتــی در زندگــی زناشــویی والدیــن 
نیــز ســبب کاهــش تفاهــم و رضایــت زناشــویی در زندگــی 
فرزنــدان آنهــا پــس از ازدواج و تشــکیل خانــواده می شــود. 
ــن و  ــی والدی ــوب در زندگ ــب و مطل ــای مناس ــن، رفتاره بنابرای
ــر  ــادی ب ــر زی ــی تاثی ــواده اصل ــالمت محور خان ــای س ــا رفتاره ی
رفتارهــای ســالمت محور فرزنــدان پــس از ازدواج دارد و می توانــد 
تبیین کننــده وضعیــت زندگــی زناشــویی آنهــا باشــد )15(. بــا توجــه 
بــه مطالــب مطرح شــده منطقــی بــه نظــر می رســد کــه افزایــش 
ســالمت خانــواده اصلــی و دو خرده مقیــاس آن شــامل خودمختاری 
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و صمیمیــت بتواننــد از طریــق حــل تعارض هــای زناشــویی ســبب 
ــوند. ــویی ش ــازش یافتگی زناش ــش س افزای

ــه دو  ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــر آن، یافته ه ــالوه ب ع
ــار  ــی و چه ــواده اصل ــالمت خان ــدا و س ــه خ ــتگی ب ــر دلبس متغی
ــراب از  ــت، اضط ــاب از صمیمی ــامل اجتن ــا ش ــاس آنه خرده مقی
طردشــدن، خودمختــاری و صمیمیــت بــه  تفکیــک توانســتند نقش 
معنــی داری در پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی در زنــان 
ــی  ــه پژوهش ــا اینک ــند. ب ــته باش ــویی داش ــکالت زناش دارای مش
ــاره نقــش دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی یــا  درب
خرده مقیاس هــای آن در پیش بینــی ســازش یافتگی زناشــویی 
ــدی  ــه توانمن ــن پژوهــش در زمین ــا یافته هــای ای یافــت نشــد، ام
پژوهــش  بــا  آن  خرده مقیاس هــای  و  خــدا  بــه  دلبســتگی 
ــی  ــواده اصل ــالمت خان ــدی س ــه توانمن Homaei )13( و در زمین

 )15( Taheribakhsh و خرده مقیاس هــای آن بــا پژوهش هــای
و Shademani )22( همســو بودنــد. در تبییــن ایــن یافته هــا 
ــاد  ــی اعتم ــدا یعن ــه خ ــه دلبســتگی ب ــرد ک ــوان اســتنباط ک می ت
ــد در شــرایط تنــش زا و چالش انگیــز  ــه اینکــه خداون و اطمینــان ب
به عنــوان پناهگاهــی مطمئــن و امــن بــه فــرد کمــک می کنــد و 
ســبب کاهــش اضطــراب و افســردگی و افزایــش رضایــت از زندگی 
ــی  ــی یعن ــواده اصل ــالمت خان ــود و س ــی می ش ــت زندگ و کیفی
ــدان آنهــا( دارای  ــن و فرزن ــی )والدی ــواده اصل اینکــه اعضــای خان
ــده  ــه و دلگرم کنن ــه، صمیمان ــالمت محور، مهربانان ــای س رفتاره
ــس از  ــدان پ ــای فرزن ــر رفتاره ــی ب ــن رفتارهای ــه چنی ــند ک باش
ــی  ــذارد. از آنجای ــت می گ ــر مثب ــویی تاثی ــی زناش ــکیل زندگ تش
کــه ســازش یافتگی زناشــویی نشــان دهنده تفاهــم بیــن زوجیــن، 
حــل مشــترک تعارض هــا، تعامــل مثبــت و ســازنده بیــن زوجیــن و 
ــوان  ــذا می ت داشــتن تفریح هــای مشــترک و لذت بخــش اســت، ل
انتظــار داشــت کــه دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی 
پیش بینــی  در  معنــی داری  نقــش  آنهــا  خرده مقیاس هــای  و 
ســازش یافتگی زناشــویی داشــته باشــند. تبییــن دیگــر اینکــه افــراد 
دارای دلبســتگی بــه خــدا باالتــر و ســالمت خانــواده اصلــی بیشــتر 
در زندگــی فــردی و زناشــویی بــرای حــل مشــکل ها و چالش هــا 
ــش  ــا و نیای ــد دع ــی مانن ــوی و مذهب ــه معن ــای مقابل از راهبرده
ــد، ســالمت، شــادکامی، امیــدواری و خوش بینــی  اســتفاده می کنن
ــا  ــد، ب ــری دارن ــراب و افســردگی پایین ت ــترس، اضط ــر و اس باالت
مشــکل ها و چالش هــای کمتــری مواجــه می شــوند و در صــورت 
نیــاز بــرای مقابلــه بــا آنهــا از همســر خــود یــا دیگــران درخواســت 
ــه  ــه دلبســتگی ب ــی اســت ک ــد. در نتیجــه، منطق کمــک می کنن
خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی و خرده مقیاس هــای آنهــا بتواننــد 

ــویی را  ــکالت زناش ــان دارای مش ــویی در زن ــازش یافتگی زناش س
ــد. ــی نماین پیش بین

مهم تریــن نقــاط قــوت ایــن پژوهــش بررســی رابطــه دلبســتگی 
ــان  ــش همزم ــن نق ــا ســازش یافتگی زناشــویی و تعیی ــدا ب ــه خ ب
دلبســتگی بــه خــدا و ســالمت خانــواده اصلــی بــا ســازش یافتگی 
زناشــویی بــود کــه پژوهشــی در ایــن زمینــه یافــت نشــد. مهم ترین 
نقــاط ضعــف یــا محدودیت هــای پژوهــش حاضــر شــامل اســتفاده 
ــه  ــودن جامع ــیتی ب ــک جنس ــد، ت ــری هدفمن از روش نمونه گی
پژوهــش و محدودشــدن آن بــه زنــان دارای مشــکالت زناشــویی 
ــات روانشــناختی شــهر  ــز مشــاوره و خدم ــه مراک ــده ب مراجعه کنن
ــای  ــه در پژوهش ه ــود ک ــنهاد می ش ــن، پیش ــود. بنابرای ــواز ب اه
آتــی در صــورت امــکان از روش هــای نمونه گیــری تصادفــی 
بــه دلیــل خطــای نمونه گیــری کمتــر در مقایســه بــا روش 
نمونه گیــری هدفمنــد اســتفاده شــود. پژوهشــی بــا همیــن عنــوان 
ــج آن  ــام و نتای ــویی انج ــکالت زناش ــردان دارای مش ــر روی م ب
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــن پژوهــش مقایســه ش ــج ای ــا نتای ب
ســازش یافتگی زناشــویی و نقــش آن در کاهــش طــالق عاطفــی 
ــد  ــا مانن ــایر متغیره ــش س ــه نق ــود ک ــنهاد می ش ــمی پیش و رس
شــخصیت تاریــک، مــدل پنــج عاملــی تکانشــگری، دشــواری در 
ــی ســازش یافتگی زناشــویی  ــره در پیش بین ــم هیجــان و غی تنظی

بررســی شــود.

نتیجه گیری
ــه خــدا )و دو  نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دلبســتگی ب
خرده مقیــاس آن شــامل اجتنــاب از صمیمیــت و اضطــراب از 
طردشــدن( و ســالمت خانــواده اصلــی )و دو خرده مقیــاس آن 
ــویی  ــازش یافتگی زناش ــا س ــت( ب ــاری و صمیمی ــامل خودمخت ش
ــتند.  ــی دار داش ــه معن ــویی رابط ــکالت زناش ــان دارای مش در زن
ــواده  ــالمت خان ــدا و س ــه خ ــتگی ب ــر دلبس ــن، دو متغی همچنی
ــراب  ــت، اضط ــاب از صمیمی ــاس اجتن ــار خرده مقی ــی و چه اصل
ــی داری  ــور معن ــه  ط ــت ب ــاری و صمیمی ــدن، خودمخت از طردش
توانســتند ســازش یافتگی زناشــویی در زنــان دارای مشــکالت 
ــن پژوهــش  ــج ای ــد. در نتیجــه، نتای ــی نماین زناشــویی را پیش بین
ــواده  ــالمت خان ــدا و س ــه خ ــتگی ب ــر دلبس ــش موث ــی از نق حاک
ــن  ــه ای ــود ک ــویی ب ــازش یافتگی زناش ــی س ــی در پیش بین اصل
نتایــج بــرای درمانگــران و متخصصــان ســالمت تلویحــات 
کاربــردی دارد. بنابرایــن، بــرای برنامه ریــزی بــرای افزایــش 
ســازش یافتگی زناشــویی در گروه هــای آســیب پذیر از جملــه 
ــا توجــه  ــان دارای مشــکالت زناشــویی ضــروری اســت کــه ب زن
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ــه خــدا و  ــزان دلبســتگی ب ــوان می ــه نتایــج ایــن پژوهــش می ت ب
ــواده اصلــی آنهــا را از طریــق کارگاه هــای آموزشــی  ســالمت خان

ــود بخشــید. بهب

سپاسگزاری
ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه  از  مســتخرج  حاضــر  مقالــه 
ــواز اســت  ــد اه ــی دانشــگاه آزاد اســالمی واح روانشناســی عموم
کــه اخــالق را از کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه مذکــور بــا 
شناســه IR.IAU.AHVAZ.REC.1400.020 اخــذ کــرده اســت. 

ــز  ــئوالن مراک ــه از مس ــد ک ــود الزم می دانن ــر خ ــندگان ب نویس
ــی  ــل معرف ــه دلی ــات روانشــناختی شــهر اهــواز ب مشــاوره و خدم
نمونه هــا و از زنــان دارای مشــکالت زناشــویی بــه دلیــل شــرکت 

ــد. ــا تشــکر نماین ــل ابزاره در پژوهــش و تکمی

تضاد منافع
ایــن پژوهــش بــا هزینــه شــخصی نویســنده اول انجــام شــد و بین 

نویســندگان آن هیچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد.
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