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 بررسي مدل پيشنهادي رابطة دلبستگي به خدا و رضايت زناشويي

 گري معنويت زناشويي و بهزيستي معنويبا ميانجي 

 اهواز هاي دولتي شهردر کارکنان زن اداره

 

 استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز/  الهيعباس امان abas_amanelahi@yahoo.com 

 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز/  مريم حيدريان

 ن اهوازگروه مشاوره دانشگاه شهيد چمرا استاد/  يوسفعلي عطاري
 2/2/1394: پذيرشـ  25/8/1393: دريافت

 چکيده

گري معنويـز جيهدف اين پژوهش، بررسي مدل پيشنهادي رابطة بين دلبستگي به خـدا و راـايز زناشـويي، بـا ميـان
 ،ابي ابزار پـژوهش. اعتباريهاي دولتي شهرستان اهواز بودزناشويي و بهزيستي معنوي در ميان زنان متأهل شاغل در اداره

گيري در دسترس انتخـا  شـدند. نفر بود که به روش نمونه 193نفري انجام شد. نمونه اصلي شامل  103بر روي نمونة 
نامة سـشناشويي پرنامة معنويز زنامة راايز زناشويي، پرسشنامة دلبستگي به خدا پرسشابزار پژوهش، شامل پرسش

نـه، برازنـدگي دل در نمومروش تحليل مسير انجام گرفز. آزمون  بهزيستي معنوي بود. ارزيابي مدل فراي با استفاده از
بهزيسـتي  وي بـه خـدا مناسبي داشز. نتايج نشان داد که بين متغيرهاي دلبستگي به خدا و معنويـز زناشـويي، دلبسـتگ
وجـود ادار مثبـز معنـ معنوي، معنويز زناشويي و راايز زناشويي و بهزيستي معنوي و راايز زناشويي، رابطة مستقيم
 بطه دارد.ناشويي رادارد. همچنين متغير دلبستگي به خدا از طريق معنويز زناشويي و بهزيستي معنوي با راايز ز

 دلبستگي به خدا، راايز زناشويي، معنويز زناشويي، بهزيستي معنوي. ها:كليدواژه
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 مقدمه

 بنيـان رايبـ اوليه ساختاري رازي است؛ شده توصيف بشري رابطة تريناساسي و ترينمهم عنوان ازدواج، به
 ترينساز مطلـو زمينه نظر، از اين .(297 ، ص1994هولمن،  )الرسون و است آينده نسل تربيت و خانواده
 امـيگر رسـو . باشـدمي متعـا  خالق نزد کانون ترينو محبو  هاارزش ترينمتعالي تجلي براي هافرصت
و  ترحبـو م ازدواج کـانون از خداونـد نـزد که است نشده پا بر اسالم در کانوني هيچ» :فرمايدمي اسالم
و به  مقدس پيوندي ازدواج اسالمي، فرهنگ در همچنين(. 339، ص 78، ج 1362مجلسي، ) «باشد عزيزتر
 از»: فرماينـدمي خداوند چنانچه است. و شوهر زن بين هارابطه ترينبخش و آرام ترينمطمئن آورنده وجود
 آنان کنار رد تا آفريد همسراني خودشان نوع از هاانسان براي که است اين خداوند قدرت هايو نشانه آيات
. (21)روم: « سـاخت و پايـدار داد قـرار را و رحمـت دوسـتي آنهـا و بـين شـوند نايل و سکون آرامش به

ن بخش اسالم نيز بر فطري بودن و ضرورت توجه معنوي و قداست بخشي بـه ايـهاي مکتب حياتآموزه
 جـز  انوادهخـ تشکيل و ازدواج فرمايد:مي الميزان تفسير در طباطبايي عالمهکند. هاد ارزشمند تصريح مين

 و داشت دخواه و داشته وجود هاامت همه ميان در اجتماعي سنت اين است. حيوان هر بلکه انسان، طبيعت
 خشيدهب تقدس آن به و تهپرداخ آن به، است فطري دين اسالم چون است؛ آن بودن فطري گوياي خود اين

 در دگي، عميقاًخانوا زندگي و ها، مذهبخانواده اکثر در (. امروزه74، ص 1376انصاريان، به نقل از: است )
 باورها دهد کهمي نشان خانوادگي فرايندهاي مورد در شده انجام تحقيقات است. تفکيک غيرقابل و تنيده هم
 ژوهشـررانپ حـا ، اين با. دارد خانوادگي سالم کارکردهاي در مهمي بسيار نقش معنوي، و مذهبي اعما  و

 اين يينتب و درک دنبا  به خانواده، مشاوره به عالقمند محققان و متخصصان روان، بخصوص سالمت حوزه
 از يکي. گذاردمي تأثير خانوادگي پيامدهاي و کارکردها بر معنويت و مذهب چرونه و چرا که مسئله هستند

 شناسانمعهتربيت، جا و تعليم نظرانصاحب و مذهبي، اخالقي علماي توجه مورد که اجتماعي، مهم نهادهاي
 اين تحکاماس و قوام موجب که عواملي بررسي و شناخت. است خانواده است، نهاد قرارگرفته شناسانروان و

 بـر ختلفيم عوامل. باشد جامعه فرهنگ سطح ارتقاي راستاي در مفيد گامي تواندمي گردد،مي اجتماعي نهاد
 ها است.زوج بين رضايت آنها جملة که از گذاردمي تأثير خانواده دوام و استحکام
کننـد مي تجربـه خـود ازدواج در همسـران کـه اسـت زناشويي، رضـايتي نظام يک مهم موارد از يکي

ام ارزشـي و (. همچنين يکي از ابعاد مؤثر بر کيفيـت زناشـويي، نظـ253، ص 2006)تانروچي و همکاران، 
باشد. پژوهشرران بسياري ها در اين زير نظام ميهاي باورها و ارزشها و تفاوتعقيدتي همسران و مشابهت

 تحقيقات  (.123، ص 2005اند )هانلر و جنکاز، بر ارتباط ميان مذهبي بودن و رضايت زناشويي تأکيد کرده
)گيبـين،  ازدواج از رضاتيت (،23، ص 2004 )گيبـين،ازدواج  سالمت بت معنويت رابطة ايگسترده سودمند
خوشاختت  ااوسساو    (،321 ص، 1997 ن،يبـيگ) ( و2009)پـرز، ستزگتري زنتشاوي   (،321، ص 1997
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(  207ص   1994تعهد ارابينسو    و   صميميت  ارتختطت (382  ص 1997اکتل و هيتو   (  پتيداري 2000
. انادداده گااار  را (217  ص 2000ذيري اهاتج  پاانعطتف ( و222  ص 2007اموري   جنس  وفتداري
زناشويي،  مانند رضايت مثبتي نتايج تعهدات، با ها ومذهبي، آيين باورهاي که دهندمي ديرري نشان تحقيقات

 و ديني کارايي اعتقادات عملکرد و پايدار زندگي رواني، و و جسمي بهزيستي، سالمت، کيفيت زندگي بهبود
معنـوي و مـذهبي  نرـرش که است بيانرر اين شده انجام تحقيقات همچنين هستند. مذهبي مرتبط تقيدات
 .(1392دخت و همکاران، حسين)باشد  زندگي هايبحران کنندةتعديل تواندمي ها،زوج

در ايـن  رود. نقش مذهبتوافق در مسائل مذهبي، عامل مهمي در پايداري روابط زناشويي به شمار مي
تقادي، هاي زندگي، نظام اعهاي بسياري همچون روشمذهب به خودي خود، مؤلفه زمينه قطعي است؛ زيرا

ت. مرتبط اسـ داري با رضايت زناشوييطور معنيگيرد. مذهبي بودن بهارزشي، انتظارات و غيره را در بر مي
کنـد. ل ميهاي مذهبي در حين تعارض عمکننده، براي زوجمعنويت و مذهبي بودن، به عنوان رويدادي آرام

 ز،جنکـا )هـانلر ودهـد هاي خصمانه و تعامالت هيجـاني را کـاهش ميبدين نحو که عبادت کردن هيجان
 يصـورت بـه گذشـته دهـة چند انسان، در در معنوي رشد بايد گفت: اهميت معنويت و (.123 ، ص2005

 علـم فتپيشـر. اسـت کـرده جلـب خـود به را رواني بهداشت متخصصان و شناسانروان توجه روزافزون
 يازهـاين که است ديرر، موجب شده سوي از نوين جوامع پيچيدة و پويا ماهيت و سو، يک از شناسيروان

 سـازمان کـه يطور به. يابند بيشتري و اهميت کنند علم قد مادي نيازهاي و هاخواسته برابر در بشر معنوي
 و کندمي ارهاش معنوي و ي، اجتماعيجسماني، روان ابعاد وجودي انسان، به ابعاد تعريف در جهاني بهداشت

 (.9، ص 1950وست، ) سازدمي مطرح انسان تکامل و رشد در نيز را معنوي بعد يعني چهارم بعد

 حقيقـاتت است. شده دلبستري گاهتکيه يک عنوان به به خداوند زيادي بسيار توجه گذشته، دهة طي
 شناسـايي و مطالعه . دلبستري را براي( 1999 پاتريک،)کرک است گرفته زمينه انجام اين پرشماري در

مـود ن اسـتفاده مـذهبي و شـناخت هسـتند غيرحسـي و انتزاعي معموالً که مذهبي، رفتارهاي و عواطف
 (.1390پور و همکاران، )حسن

 ترروشـن و ترصـريح سا ،بزرگ عاطفي روابط بر تأثير آن به نسبت مذهبي، اعتقادات بر تأثير دلبستري
 نکتـة. اسـت خـدا بـا فرد ارتباط بررسي و مذهب، مشاهده بر تأثير دلبستري در مشخص نکتة اولين. است

 و عـاطفي هايتجربـه. اسـت مـذهبي اعتقـادي نظـام در صميميت و داشتن هيجان، دوست ديرر، اهميت
 بزرگسـا  دفر عاطفي روابط تجربة با کيفي لحاظ شوند، ازمي مطرح مذهب با ارتباط در اغلب که هيجاني،
اسـت  مـادر -کـودک دلبسـتري شـبيه خـدا، دقيقـاً بـه نسـبت عشـق تجربة مشکل حقيقت، در. متفاوتند
ورهـاي دلبستري به خدا، مفهومي معنوي است که عـالوه بـر تـأثير بـر با .(207، ص 1997پاتريک، )کرک

 مذهبي بر روابط عاطفي بزرگسا  و از جمله رضايت زناشويي تأثيرگذار است.
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مـود توان استفاده نمعتقدند: از تئوري دلبستري براي بررسي روابط افراد با خدا مي ورشاو  پاتريککرک
هـر  ، يعنـي«خـدا». اين محققان عنوان کردند کـه (366  ص 1992؛ 315  ص1990پتتريک و شتور  اکرک

ه ي شـناختمظهر مافوق طبيعي يا وجود برتري که به عنوان مظهر دلبستري در هر سـاختار دينـي يـا عقيـدت
گفت:  توانمي ترتيب، ينشان با ارتباط آنها با خدا مرتبط است. بدشود. آنها معتقدند: ارتباط افراد با والدينمي
 نيـز خدا با ارتباط در کند،مي تجربه وي با فرد که هيجاني، و عاطفه و دلبستري موضوع با ارتباط ويژگي دو

 سـالم دواجاز بنيـان بـراي شـده، تلقـي مهـم عوامـل زنظام خانوادگي ا و ازدواج معنويت ابعاد. دارد وجود
 هايمينـهز قبـو  مـورد تـدريجبه ازدواج، در معنويـت اهميت مورد در آگاهي افزون روز افزايش. باشندمي

 .است گرفته قرار امروزي درمانيروان و مشاوره
کننـد. مي نبيـا را ييزناشو رابطة براي معنويت زياد اهميت که دارند وجود متعددي شواهد کهازآنجايي

 مفهـوم تفکيک براي هاييتالش. متأهل، بررسي کنيم هايزوج ميان را معنويت پديده که است مهم بنابراين،
 «ايرابطـه معنويـت» آن را نويسندگان از بعضي. است گرفته متأهل، صورت اشخاص براي خاص معنويت

 اظهار فـرد نيمع به معنويت زناشويي، .خوانندمي« زناشويي معنويت» آن را ديرر، برخي کهحالينامند. درمي
 زندگي در وي به تعلق يا خدا با تعامل از وي اعتقاد و درک و خدا مورد در خود شخصي اعتقاد و ادراک از

 .(296  ص 2012اپرز  باشد متأهلي مي
نقش  انفدارطر. دارد رواني و جسمي سالمت با مثبتي ارتباط معنويت که است اين از حاکي هاپژوهش

 مفهـوم ود بـين ارتبـاط براي بسياري را هايتالش فردي، بين سازگاري و رواني سالمت بهبود در معنويت
 زيسـتي. به(1392دخت و همکاران، حسين)اند داده انجام معنوي بهزيستي عنوان تحت معنويت و سالمتي

ود، ديرران، خ با ارتباط از مثبت هايشناخت و احساسات، رفتارها بيانرر که است سالمتي از معنوي، حالتي
 افـراد دهد کهمي نشان مطالعه 350 (. نتايج1975، ص 2003است )گومز و فيشر،  برتر موجودي و طبيعت
 برخوردارنـد و بيشـتري رواني ثبات دارند، اميدوارترند، از را تريسالم زندگي معنوي، شيوة بهزيستي داراي

 (.32، ص 1381شهيدي، ) دارند خود زندگي بيشتري از رضايت
 تـوانمي را معنـوي . بهزيسـتي1در خصوص بهزيستي معنوي توجه به چند نکته حائز اهميت اسـت: 

 قـدرت يـک بـا ارتباط و اعتقاد داشتن و زندگي در هدف و معني ديرران، داشتن با داشتن ارتباط از حسي
 عنصر يک و اجتماعي رواني عنصر يک لشام معنوي بهزيستي که کندمي بيان اليسون .2 کرد؛ تعريف متعالي
 يک با ارتباط مذهبي، بيانرر عنصر به عنوان يک مذهبي بهزيستي. 3(؛ 80  ص 1991ااسيسو   است  مذهبي
 اينکه از فرد احساس بيانرر و است اجتماعي رواني عنصري وجودي بهزيستي. است خدا برتر يعني قدرت
 هـم و مـذهبي بهزيسـتي هـم. باشدمي دارد، تعلق کجا به و دهدمي انجام چرا و کاري است، چه کسي چه

 خدا به رسيدن به را ما مذهبي، بهزيستي بُعد. باشندمي خود از فراتر حرکت و تعالي شامل وجودي، بهزيستي
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 سوق مانمحيط و ديرران سوي به و خودمان فراتر از را ما وجودي بهزيستي بُعد کهحاليدر کند.مي هدايت
 جـدا هـم از کـه حـا  عـين در بعد دو اين کند،مي عمل يکپارچه نظامي عنوان به انسان آنجاکهاز. دهدمي

. کنيممي منديهدف و معنوي، رضايت سالمت احساس ما نتيجه، در دارند. پوشيهم و تعامل هم با هستند،
 .4مـذهبي؛  اعمـا  قبيـل از متغيرهـاي و معنـوي بهزيسـتي مقياس نمرات بين نيز معناداري هايهمبستري

 ثبـاتي. بي6زنـدگي؛  از رضايت و هيجاني . بهزيستي5 دروني؛ مذهبي گيريجهت و نفس افسردگي، عزت
 .(1389 راد و همکاران،صفايي) است شده گزارش .8استرس؛  و .7 خلق؛ آشفتري و هيجاني

 داخـ مـه،برنا و طـرح طبـق بايد و چيست ازدواج اين هدف اينکه شخص به معنويت زناشويي، اعتقاد
 همسر و شخص که است مذهبي و آييني مراسم کنندة منعکس عبادي، /سنتي بعد. کنندمي منعکس باشد، را
 ملشـا اسـت ممکـن مفـاهيم ايـن بُعـد. کننـدمي شـرکت خـود ايمـان اظهار و بيان عنوان به آن، در خود

ميميت، بُعـد صـ .باشـد هااين مانند و آسماني کتا  مذهبي، نماز، خواندن هايمکان در شرکت هايگزارش
شـويي منعکس کنندة با هم بودن شخص با همسر، رابطة جنسي، ايمان و درک، رشد شخصي در زندگي زنا
هـا و خود است. بُعد گذشت، منعکس کنندة مفاهيم مرتبط با پذيرش و قبو  همسر خـود، بـا وجـود خطا

  منعکس کنندة تشخيص و قبـوهاي وي و همچنين آشتي و مصالحه با همسر است. بُعد مشارکت، ضعف
هاي خـود اسـت زناشويي و ادراک وي از مشارکت زوجي و همکاري در اجراي نقش نقش خود در رابطة

او بيـان . اردد ارتبـاط ازدواج از رضايت با که معنويت داد نشان خود تحقيق در پرز. (296، ص 2012)پرز، 
 بـا تـوانمي را پايين رضايت و باال رضايت هايگروه بين زناشويي، معنويت امتيازهاي در کند که تفاوتمي

ارزيابي  بر تواندمي معنويت زناشويي اشخاص شايد. داد توضيح هم به هازوج وابستري و عاطفي ارتباطات
 و تيازها، انتظـارانتأثير برذارد. اين ارزيابي، شامل اين موضوع است که آيا  کلي طوربه خود ازدواج از آنها

 خير. يا اند،شده برآورده ازدواج آنها درهاي خواسته
 و خـدا بـه دلبسـتري در اين پژوهش، به دنبا  بررسي اين مسئله هستيم که آيا مـد  پيشـنهادي رابطـة

 دولتـي هـاياداره شـاغل زنـان در معنـوي بهزيسـتي و زناشويي معنويت گريميانجي با زناشويي، رضايت
 است؟ هاداده برازندة اهواز شهرستان

 ة کليفرضي

سـتي گري معنويـت زناشـويي و بهزيمد  مفروض رابطة دلبستري به خدا و رضايت زناشويي، بـا ميـانجي
 ها است.هاي دولتي شهرستان اهواز برازنده دادهمعنوي در زنان شاغل اداره

 هاي مستقيمفرضيه

 . دلبستري به خدا با معنويت زناشويي رابطه مثبت دارد.1
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 زيستي معنوي رابطه مثبت دارد.. دلبستري به خدا با به2

 . معنويت زناشويي با رضايت زناشويي رابطه مثبت دارد.3

 . بهزيستي معنوي با رضايت زناشويي رابطه مثبت دارد.4

 هاي غيرمستقيمفرضيه

 ارد.. دلبستري به خدا از طريق معنويت زناشويي و بهزيستي، معنوي با رضايت زناشويي رابطه د1

 دا از طريق معنويت زناشويي، با رضايت زناشويي رابطه دارد.. دلبستري به خ1-1
 . دلبستري به خدا از طريق بهزيستي معنوي، با رضايت زناشويي رابطه دارد.2-1

 روش پژوهش

د مي پيشـنهااين پژوهش، توصيفي و از نوع همبستري است. براي ارزيابي روابط بين متغيرها در مد  مفهـو
ه از کـتفاده شد؛ تحليل مسير يک روش تحليل چند متغيـري نيرومنـد اسـت شده، از روش تحليل مسير اس

 هايي در مورد روابط بين متغيرها پرداخت.توان به آزمون فرضيهطريق آن مي
 103ها که شـامل نامهگيري اوليه، براي اعتباريابي پرسشگيري پژوهش شامل دو مرحله بود: نمونهنمونه

و  8/37ا ي برابـر بـاهواز بودند. ميانرين و انحراف معيار سن نمونة اعتباريـاب هاي دولتي شهرزن متأهل اداره
يار سن ازدواج و ميانرين و انحراف مع 16/11و  61/40، ميانرين و انحراف معيار سن همسر برابر با 64/10

نفـر  40، يـپلمدنفـر فـوق  20نفر ديپلم،  24بود. سطح تحصيالت نمونة اعتباريابي،  32/4و  16/22برابر با 
هـاي اداره نفـري از کارکنـان زن 193اي نفر فوق ليسانس بودند. نمونة اصلي پژوهش، نمونه 10ليسانس و 

، ميانرين و 22/7و  85/36دولتي شهر اهواز بودند. ميانرين و انحراف معيار سن ازدواج نمونه اصلي، برابر با 
و  81/24بـر بـا ن و انحراف معيار سـن ازدواج برا، و ميانري30/7و  44/40انحراف معيار سن همسر برابر با 

نفر، فـوق  128س نفر، ليسان 24نفر، فوق ديپلم  10نفر، ديپلم  2بود. سطح تحصيالت آنها، زير ديپلم  97/4
 نفر بودند. 7نفر و دکترا  20ليسانس 

 پژوهش ابزار

 هـدف با آمريکا در 1989 سا  در و همکاران اولسون توسط انريچ نامهپرسش انرري:  زناشويي رضايت نامةپرسش
ـاخته زناشويي روابط پرباري و قوت هايزمينه شناسايي و زامشکل بالقوة هايزمينه شناسايي و ارزيابي شـد  س

ـاسخرده 12 و است گويه 115 داراي نامهپرسش اين(. 125، ص 1384الهي، امان از نقل به)  ايـن در. دارد مقي
ـايت کـه سؤالي، 115 نامةپرسش دوم مقياس از پژوهش، ـتفادهمي را زناشـويي رض ـنجد، اس  اولسـون. شـد س

ـايمقياسخرده در را انريچ نامةپرسش کرونباخ آلفاي ضرايب ،(1989) ـا 48/0 از آن ه . کـرد گـزارش 90/0 ت
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 ايآلف. کرد گزارش 87/0 و 92/0 ترتيب، به را نامهپرسش اين تنصيف پايايي و کرونباخ آلفاي ،(1384) الهيامان
ـايي . آمد دست به 80/0 و 82/0 ترتيب به اين تحقيق، در نامهپرسش اين تنصيف پايايي و کرونباخ روايي و پاي

نامه کيفيـت نامه، از پرسـشنامه، در نمونه اعتباريابي محاسبه گرديد. براي بررسي روايي اين پرسشاين پرسش
ـادار بـود.  >001/0pدست آمد که در سطح به 84/0نامه زناشويي استفاده شد. ضريب همبستري اين پرسش معن

ـاي  88/0و  93/0نامه، در نمونه اعتباريابي برابر با آلفاي کرونباخ و ضريب تنصيف اين پرسش به دست آمد. آلف
 به دست آمد. 88/0و  93/0نامه در نمونه اصلي کرونباخ و ضريب تنصيف اين پرسش

ري بـه آيتمي، براي ارزيابي دلبست 16ري به خدا، يک مقياس مقياس دلبست  (AGS) خدا به دلبستگي نامةپرسش
ا و وجوي نزديکي بـه خـدگاه امن، جستخدا از چهار جنبه، خدا به عنوان پناهراه امن، خدا به عنوان تکيه

اي ساخته شده است. ها از يک مقياس شش نمره(. درجه2003جدايي از خدا توسعه يافته است )سيم و لو، 
بـراي  97/0بـراي پناهرـاه امـن؛  96/0ة ادراکي دلبستري، آلفاي کرونباخ عبـارت اسـت از: براي چهار جنب

بـود.  99/0بـاخ براي فقدان/ جدايي. براي مقياس کلي، آلفاي کرون 97/0براي نزديکي و  96/0گاه امن؛ تکيه
ل مـذهبي( و عمدهد که يک مد  سه عاملي )دلبستري به خدا، باور مذهبي، تحليل عاملي تأييدي، نشان مي

بي قادات مذهها ارائه شده است. روايي اين مقياس، خو  است؛ چون همبستري بااليي با اعتمناسب به داده
(83/0=r( و اعما  مذهبي )85/0=rدارد. عالوه بر اين، تحليل عاملي تأييدي، نشان مي ) دهد که دلبستري به

نامه، توسـط ادر قابل تشخيص است. اين پرسشخدا به صورت تجربي از دلبستري به پدر و دلبستري به م
رفت. پس از گ( ترجمه شد و سپس، براي بررسي در اختيار اساتيد مشاوره قرار 1392و همکاران ) الهيامان

 بررسي، مورد استفاده قرار گرفت.
نامه، ين پرسـشانامه، در نمونه اعتباريابي محاسبه گرديد. براي بررسي روايي روايي و پايايي اين پرسش

ي ايـن (، استفاده شد. ضـريب همبسـتر1998هاي دلبستري به خدا )برنان و همکاران، نامه سبکاز پرسش
اي کرونباخ معنادار بود. آلف >05/0pبه دست آمد که در سطح  -20/0نامه، با سبک دلبستري اضطرابي پرسش

فاي کرونبـاخ و به دست آمد. آل 93/0و  96/0نامه، در نمونه اعتباريابي برابر با و ضريب تنصيف اين پرسش
 به دست آمد. 96/0و  97/0نامه، در نمونه اصلي ضريب تنصيف اين پرسش

 سؤا  31 از مقياس. گرديد و اعتباريابي ساخته 2012 سا  در پرز، توسط ابزار اين زناشويي  معنويت نامةپرسش
 /سنتي بعادا به مربوط سؤا  دارد، شش وجود خدا با رابطه با مرتبط سؤا  هفت آن در است که شده تشکيل

 و مشـارکت به سؤا ، مربوط گذشت، چهار به مربوط سؤا  صميميت، چهار به مربوط سؤا  عبادي، شش
ابطه ر از اشخاص رضايت که است بعدي تک مقياس يک ابزار، اين. است وجودي بعد به مربوط سؤا  سه

 :بودند قرار اين از نهنمو هايپرسش. کندمي گيرياندازه را خود زناشويي
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 ؛«است محبت با و مهربان کافي اندازه به همسرم که کنممي احساس من»
 ؛«است احساس بي همديرر با ما زندگي که کنممي احساس»
 ؛«است امفردي عبادت الروي همسرم»
 ؛«است آسان برايم همسرم هاياشتباه بخشش»
 .«بينممي حاضر را خدا نياز احساس زمان در هميشه»
 بـا لياصـ محـور از اسـتفاده بـا توضـيحي عامـل تحليل کهدرحالي است. 93/0 مقياس اين کرونباخ آلفاي

 در کرد کـه خراجاست را عامل عاملي، دو تحليل. داد نشان را ابزار اين دوعاملي کمينه، ساختار مايل چرخش
 سـاختار در هـاعامل وايمحتـ تفـاوت. شـدند تقسيم عامل دو به منفي و مثبت کلمات داري هايگويه آن،

قـاد، بيـانرر اعت کـه اسـت خبـري جمـالت به صورت و داشته مثبت بيان هاپرسش. نبود توجه مورد عامل
 يـنا. هسـتند ازدواج در معنويـت مختلـف ابعـاد کننـده و منعکس است دهندگانپاسخ احساسات و رفتار

 دهندگانخپاسـ. دارد قـرار هميشـه تـا هرگز بين متغير که است پاسخ گزينه شش با ليکرت نوع از مقياس،
 شـش ونبـاخکر آلفـاي. کننـد آيـتم، اشـاره يک در شده داده توضيح خاص رفتار بروز فراواني به توانندمي

شـاوره مـورد منامه ترجمه و پس از بررسي و تأييد توسط استادان اين پرسش بود. 87/0 تا 79/0 عامل بين
کـه  سـتفاده شـدنامه دلبستري به خدا انامه، از پرسشي اين پرسشاعتباريابي قرار گرفت. براي بررسي رواي

نصيف ايـن معنادار بود. آلفاي کرونباخ و ضريب ت >001/0pبه دست آمد که در سطح  63/0همبستري آنها 
ب تنصـيف ايـن به دست آمد. آلفاي کرونبـاخ و ضـري 95/0و  95/0نامه در نمونه اعتباريابي برابر با پرسش
 به دست آمد. 94/0و  96/0نمونه اصلي  نامه درپرسش
 انجمـن پيشـنهادي مـد  براساس ،(1392) دهشيري توسط نامهپرسش اين نامة بهزيستي معنوي پرسش
 سـؤا  40 شـامل است و شده ساخته تهران هايدانشجويان دانشراه بين در( 1975) مذاهب بين ملي
. 1: اسـت زيـر ترتيـب بـه مقيـاسخرده 4 داراي نامه،پرسش اين. است ايدرجه 5 ليکرت مقياس با

 نمـره نامه،پرسش اجراي ديرران. با با ارتباط .4 با طبيعت؛ ارتباط .3خود؛  با ارتباط .2خدا؛  با ارتباط
. آيدمي به دست معنوي بهزيستي کل نمره سؤا ، 40 نمرات جمع با و آيدمي به دست مقياسخرده 4

 بـا برابـر ترتيـب، بـه هـامقياسخرده آلفاي ضرايب بود. 94/0 نامهپرسش کل آلفاي کرونباخ ضريب
 و و 86/0 نامه،پرســــش بازآزمـــايي پايــــايي ضـــريب همچنـــين و 85/0و  91/0، 92/0، 93/0

 نمـرات دارمعنـي و مثبـت همبسـتري بـود. 80/0، 81/0، 89/0، 81/0ترتيب  به آن هايمقياسخرده
 معبـد، داريزنـدگي و آزمـون ديـن از رضايت قياسمعنوي، م بهزيستي مقياس نمرات با نامه،پرسش
 بـا نامهپرسـش نمـرات دارمعنـي و منفـي همبستري همچنين. بود نامهپرسش همرراي روايي نشانرر
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 و اکتشـافي عـاملي تحليل نتايج همچنين. بود نامهپرسش واگراي روايي نشانرر رواني، نمرات اختال 
 .بود نامهروايي سازه پرسش نشانرر تأييدي

تري نامه دلبستري به خدا استفاده شد کـه همبسـنامه، از پرسشبراي بررسي روايي اين پرسش
نامه، در معنادار بود. آلفاي کرونباخ و ضـريب تنصـيف ايـن پرسـش >001/0p، در سطح 79/0آنها 

يـن بـه دسـت آمـد. آلفـاي کرونبـاخ و ضـريب تنصـيف ا 96/0و  97/0نمونه اعتباريابي برابر بـا 
 به دست آمد. 96/0و  98/0مه، در نمونه اصلي ناپرسش

آيتمي بـر اسـاس مقيـاس تجربـة رابطـة  28نامة، يک پرسش AGI  (AGI)نامة سبک دلبستگي به خردا پرسش
ن و ( و ابعاد تعلـق خـاطر بـه اضـطرا  در مـورد د  کنـد1998، برنان و همکاران، ECR)نزديک است 

وابـط عاشـقانة ابعاد تعلق خاطر مشـابه، در ر ECR کند.بي ميپرهيز از صميميت در رابطه با خدا را ارزيا
آيـتم(  14آيتم( و زيرمقياس جـدايي ) 14شامل زيرمقياس اضطرا  ) AGIکند. بزرگساالن را بررسي مي

آلفـاي  نفـري دانشـجويان دورة ليسـانس اسـتفاده کردنـد. 117از يک نمونة  دونالد،مکو بک باشد. مي
مونـه ن)براي زيرمقيـاس جـدايي( بـود.  88/0)براي زيرمقياس اضطرا ( و  85/0کرونباخ گزارش شده 

ترسـم م؛ ميهاي اضطرا  عبارتند از: اغلب از اينکه آيا خدا از من راضي است، يا نه نرـران هسـتگويه
يلـي خدهم رابطـة هاي جدايي عبارتند از: ترجيح ميکنم، خدا مرا نپذيرد. نمونه گويهزماني که اشتباه مي

 AGIه، کنم. ثابـت شـدي با خدا نداشته باشم؛ من نياز عميقي براي نزديکي به خـدا احسـاس نمـيعميق
نيـز ضـرائب  AGIهـاي اي دارد. زيرمقياسساختار عاملي و اعتبار سازة خوبي در يک مطالعة چند نمونه

، بـراي نامه(. از ايـن پرسـش87/0، اضـطرا = 86/0اند )جدايي= ثبات دروني خوبي را به دست آورده
 نامه دلبستري به خدا استفاده شد.بررسي روايي پرسش

نامه، يک ، ساخته است. اين پرسش1983نامه را در سا  اين پرسش نورتون ( QMIنامة کيفيت زناشويي )پرسش
 ج خو  داريم(هاي کلي )مانند ما يک ازدواکارگيري عبارتسؤالي است که کيفيت زناشويي را با به 6ابزار 
ک يـدهد. در سؤا  ششـم، کـه د. آزمودني، درجه موافقت خود را در يک مقياس ليکرت نشان ميسنجمي

الً موافق( ابـراز )کام 10)کامالً مخالف( تا  1اي از سؤا  کلي است، آزمودني درجة موافقت خود را در دامنه
، بـراي 96/0باخ آلفاي کروننامه را با استفاده از روش (، پايايي اين پرسش2004و همکاران ) فينچامکند. مي

نامه، رضـايت نامه بـراي بررسـي روايـي پرسـشهر دو گروه زنان و مردان گزارش کردند. از ايـن پرسـش
 زناشويي استفاده شد.

 هاي پژوهشيافته

 دهد.ميانرين، انحراف معيار و همبستري متغيرهاي پژوهش را نشان مي 1جدو  
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 . ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش1جدول 

يــن پــژوهش، در مــد  ســاختاري ا
متغيـــر دارد کـــه شـــامل  4مجمـــوع 

دلبستري به خـدا، معنويـت زناشـويي، 
بهزيستي معنـوي و رضـايت زناشـويي 

ي شـنهاديمـد  پ باشد. نتايج تحليلمي
 نشان داده شده است. 1نمودار  در

 

 

 

 
 هزيستي معنويمعنويت زناشويي و ب ،گرييانجيبا مويي ي دلبستگي به خدا و رضايت زناشرهايمتغ نيروابط ب: ضرايب استاندارد مدل پيشنهادي 1نمودار 

 دهد.هاي نيکويي برازش مد  پيشنهادي تحقيق را نشان ميشاخص 2جدو  
 هاي نيکويي برازش مدل پيشنهادي تحقيق. شاخص2جدول 

بـرازش مجـذور کـاي  بر اساس شاخص نيکـويي
(2χ) شاخص نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ،
(/df2χ شاخص برازنـدگي هنجـار شـده ،)(NFI) ،

 ، شـــاخص(CFI) شـــاخص برازنـــدگي تطبيقـــي
لـويس -، شـاخص تـوکر(IFI) افزايشـي برازندگي

(TLI ــب ــانرين مجــذور خطــاي تقري ، و جــذر مي
(RMSEA) هاي مشاهده شده برازنـدگي بسـيار دادهتوان گفت: مد  پيشنهادي با به دست آمده، مي

هاي برازندگي، ضرايب مسير روابط مستقيم متغيرهاي پـژوهش در مناسبي دارد. بر اساس شاخص
 اند.ارائه شده 3مد  پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج آنها در جدو  

 گيري روابط مستقيم در مدل پيشنهادي. پارامترهاي اندازه3جدول 

 (pداري )سطح معني نسبت بحراني خطاي معيار برآورد غير استاندارد رآورد استانداردب مسير

 ≤ 001/0 03/15 111/0 67/1 735/0 دلبستگي به خدا و معنويت زناشويي

 ≤ 001/0 08/20 087/0 74/1 823/0 دلبستگي به خدا و بهزيستي معنوي

 ≤ 001/0 48/8 025/0 212/0 601/0 معنويت زناشويي و رضايت زناشويي

 ≤ 003/0 96/2 027/0 080/0 210/0 بهزيستي معنوي و رضايت زناشويي

انحراف  ميانگين
 معيار

 5 4 3 2 1 متغير ها
     1 دلبستگي به خدا 1 48/9 03/89

93/
154 

    1 **73/0 معنويت زناشويي 2 59/21

77/
176 

   1 **76/0 **82/0 بهزيستي معنوي 3 13/20

  1 ** 66/0 ** 76/0 ** 58/0 رضايت زناشويي 4 62/7 07/37

** 01/0p< * 05/0p< 

 مقدار هاي برازندگيشاخص
 08/1 (2χ)آزمون نيکويي برازش مجذور کاي 

 p ≤ 298/0 داريسطح معني
 1 (df)ه آزادي درج

 08/1 (df2χ/)نسبت مجذور کاي به درجه آزادي 
 998/0 (NFI)شاخص برازندگي هنجار شده 

 000/1 (CFI)شاخص برازندگي تطبيقي 
 000/1 (IFI)شاخص برازندگي افزايشي 

 999/0 (TLI)لويس  -شاخص توکر
 021/0 (RMSEA) جذر ميانگين مجذورخطاي تقريب
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ه کتحقيق،  بر اساس ضرايب مسير استاندارد و مقادير بحراني متناظر ميان متغيرهاي مد  پيشنهادي
 (β، 001/0 ≥ p =73/0دلبستري به خدا با معنويت زناشـويي ) ارائه شده است، رابطه 3در جدو  

دار، رابطـة ( و معنـيβ، 001/0 ≥ p =82/0دار، رابطه دلبستري به خدا با بهزيستي معنـوي )و معني
عنوي مدار، و رابطة بهزيستي ( و معنيβ، 001/0 ≥ p=60/0معنويت زناشويي و رضايت زناشويي )

هاي مسـتقيم همـه دار است. بنابراين، فرضـيه( و معنيβ، 003/0 ≥ p =21/0و رضايت زناشويي )
 گيرند.تأييد قرار ميمورد 

گري(، از طريــق روش بــوت اســترپينگ در ايــن پــژوهش، روابــط غيرمســتقيم متغيرهــا )ميــانجي
(Bootstrapping) مورد آزمون قرار گرفته است. 

 اصالح شدهدر مدل  ميمستقريغروابط بوت استراپ مربوط به  جينتا. 4جدول 

خطاي معيار  سوگيري بوت داده مسير
(SE) 

 باال حد حد پايين

رابطه دلبستگي به خدا و رضايت زناشويي، با 
 گري معنويت زناشويي و بهزيستيميانجي

5432/0 5438/0 0006/0 0604/0 4248/0 6629/0 

رابطه دلبستگي به خدا و رضايت زناشويي، با 
 گري بهزيستيميانجي

1752/0 1754/0 0002/0 0688/0 0396/0 3122/0 

يت زناشويي، با رابطه دلبستگي به خدا و رضا
 گري معنويت زناشوييميانجي

3680/0 3684/0 0004/0 0524/0 2737/0 4857/0 

ـتري بـه خـدا و رضـنشان مي 4مندرجات جدو   ـتقيم دلبس ـايين رابطـه غيرمس ايت دهند که حد باال و حد پ
گري يانجيم با گري بهزيستي معنوي و همچنينگري معنويت زناشويي، و هم با ميانجيزناشويي، هم با ميانجي

داري ي از معنيگيرند. اين امر حاکهمزمان دو متغير معنويت زناشويي و بهزيستي معنوي، صفر را در بر نمي
 گيرند.يهاي غيرمستقيم پژوهش مورد تأييد قرار مبنابراين، فرضيه باشد.اين مسيرهاي غيرمستقيم مي

 گيريبحث و نتيجه

ري به خدا با معنويت زناشويي رابطة مثبت وجود دارد. اگرچه پژوهش نتايج پژوهش نشان داد که بين دلبست
(، کـه 1997، 1998) پاتريـککرککامالً مشابهي در اين زمينه يافت نشد، ولي مبتنـي بـر فرضـيه همسـاني 

توان استنباط کرد مي ،(5، ص 2013هاي دلبستري و دلبستري به خداست )وانگ، کنندة ارتباط بين مد تبيين
هايش يکسان است )مثل ارتبـاط بـا مراقـب، معشـوق و خـدا(، رشـد ع دلبستري فرد، در تمام ارتباطکه نو

دلبستري به خدا با رشد باور خدا به عنوان پناهراه امن، منجر به ايجاد اعتماد و انريزه براي ارتبـاط، کـاهش 
دواري در لحظات دشواري، گردد. يک سرپناه امن، ضمن ايجاد امياضطرا  و افزايش دلررمي و اطمينان مي

آمادگي، عملکرد و شايستري را در روابط بين فردي تسهيل و قدرت پذيرش مخاطرات ورود به روابط ميان 
رسد، در چنين فردي اعتماد و انريزه براي تداوم ارتباط، و آمـادگي مقابلـه بـا برد. به نظر ميفردي را باال مي
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التر باشد. عالوه بر اين، پرورش دلبستري به خدا، با افزايش مشکالت احتمالي در زندگي فردي و زوجي با
گر اسـت. رفتار جوارجويانه در فرد، به سوي خداوندي که حضور فيزيکي ندارد، اما در همة احوا  حمايت

برد. چنين فردي از جدايي و فقدان از خداوند، بـه عنـوان احساس ارزشمندي و قابل اعتماد بودن را باال مي
 توان گفت:گردد و هميشه به دنبا  جلب رضايت اوست. از اين منظر، ميبستري دچار اندوه ميانرارة دل

د ارتباط ( نيز، که متکي بر شش بع2012) پرزرشد و پرورش مفهوم معنويت زناشويي تبيين شده توسط 
ل يـعبادي اسـت، در فـرد قـدرت و تما -با خدا، بعد وجودي، صميميت، بخشش و مشارکت و بعد آئيني

يجـاد را ا« اونـدوابستري بـه خد»برقراري رابطة صميمانه با خدا را فراهم نموده و ادراک ضرورت اعتقاد به 
 وراح اصـلي نمايد. چنين فردي، در روابط زوجي خود به خدا توکل و اعتماد کامل داشته، خداوند را طـمي

ي بـه ي، براي جلـب رضـاي الهـداند. ضمن احساس رضامندي از رابطة زناشويمقدرکنندة ازدواج خود مي
رديـده، گپردازد. احساس آرامش و اطمينان در او، موجب صميميت با همسر هاي معنوي و ديني ميفعاليت

. تالش کند گيرد که بايدقدرت بخشش و درک خطاهاي همسر را در او باال برده و اين باور در او شکل مي
بسـتر  منظـر، در کند و از ايـنار نموده، به خوبي ايفا مينقشي را که خداوند در زندگي زناشويي به او واگذ

خـش مکتـب حيـات ب عبـادي و اعتقادي هاييابد. در آموزهدلبستري به خدا معنويت زناشويي پرورش مي
 و معنـا زنـدگي به خالق با معنوي ارتباط و تعالي، از طريق عباداتاسالم نيز دلبستري و توجه به ذات باري

ز ات ديني بارد. معنويت زناشويي در زندگي فرد دلبسته به خداوند، با پيروي از دستوردهمي صحيح مفهومي
عنويت و مگردد. قرآن کريم، کتا  مقدس دين مبين اسالم حاوي رهنمودهاي متعدد و فراميني است که مي

 توان چنين بيان نمود:دهد. برخي مصاديق آن را مياخالق را به رابطة زناشويي پيوند مي
، حـاکي از اين مطلبزوجين در حکم لباس يکديررند.  ؛(187: )بقره « لباس لکم و انتم لباس لهنّهنّ»

 ت.دس الهي اسة زن و شوهر، به عنوان نشاني از توجه و بندگي ذات اقرابطتأکيد بر نزديکي و صميميت در 
 زناشـويي )که از طريق آن صميمت و مشارکت در زنـدگي حسن معاشرت و عمل به معروف تأکيد بر
در کنتر  رفتارهاي  از جمله اصولي که قرآن کريم ؛(19: )نسا « و عاشروهّن بالمعروف...»... يابد(: مفهوم مي

 .(6: )طالق« و أتمروا بينکم بمعروفٍ....»برد. ها نسبت به يکديرر نام ميانسان
 جـدا نشـدني  جـز ،هاي انسان خداجو است. خطا و نسياناز ديرر ويژگي، مراعات گذشت و عفو

وع ي که با آگاهي از دستورات و سفارشات اسالمي زنـدگي مشـترک خـود را شـرهايزوج .انسان است
چـرا کـه  ؛کننـدکنند، بخشش و گذشت را همواره در دستور کار خويش دارنـد و از آن امسـاک نميمي

راه کوتـاه بـه . اين ن(134: عمران)آ  «والعافين عن الناس و اهلل يحب المحسنين»مطابق آيات و روايات 
عنويـت متواند مؤيد نقش خداجويي و دلبستري به خدا در رشد بخش مختصري از منابع اسالمي نيز مي

 در زندگي مشترک باشد.



  117 يي . . .ت زناشويبه خدا و رضا يرابطة دلبستگ يشنهاديمدل پ يبررس

د. در نتايج پژوهش نشان داد که بين دلبستري به خـدا و بهزيسـتي معنـوي رابطـة مثبـت وجـود دار
توانـد بـا ي( دلبستري به خـدا، م1997و  1998) پاتريککرکتوضيح اين يافته، مبتني بر فرضية همساني 

و  شـدن در برابـر حـواد  ايجاد احساس امنيت و محافظت و همچنين اطمينان و اعتماد و حس حفـ 
مشکالت از جانب يک قدرت متعـالي )خداونـد(، ضـمن پـرورش هيجانـات سـالم در فـرد، موجـب 

ب رشـد و گردد. همچنين با کـاهش اضـطرا ، موجـهماهنري دروني و بيروني )با دنياي پيرامون( در ا
گـردد. بت ميتفکرات مثبت در فرد، ايجاد برداشت مثبت از افراد و حواد  در ذهن فرد و دادن پاسخ مث

ديرـران،  در اين فرد، حالتي از بودن و منعکس نمودن احساس و رفتار مثبت و شناخت روابط با خـود،
شـق، اس هويت، تماميت، رضايت، لذت، قناعت، زيبايي، عطبيعت و وجودي متعالي، موجب بروز احس

گــردد. هــاي مثبــت و آرامــش و همــاهنري درونــي و هــدف و جهــت در زنــدگي مياحتــرام، نررش
 يابد.ترتيب، بهزيستي معنوي در وجود او رشد ميبدين

لـذي انـز  هـو ا» شـود:ساز اطمينان قلبي و آرامش رواني تلقـي ميدر معارف اسالم نيز معنويت زمينه
هـاي مؤمنـان آرامـش و خداست که بـه د ؛ (4: )فتح« ايماناً مع ايمانهم وفي قلو  المؤمنين ليزداد هالسيکن

، بـر نفـس خـود فرد مؤمن با هماهنري دروني و تسـلطايمان خود بيفزايند.  اطمينان داده است تا ايماني بر
 ت وي و ماديـاخود را از دام شـهوات نفسـان و يابدقدرت و توان کنتر  روابط خود را با دنياي پيرامون مي

داند اني ميسالم و انس روابط قراريشرافت و بر تعهد،رهاند و خوشبختي را در هاي زودگذر دنيايي ميلذت
 باشد.کند که به خير و صالح خود و جامعه ميو خود را متوجه کارهايي مي

تـايج يجه، بـا نناشويي رابطة مثبت دارد. اين نتنتايج پژوهش نشان داد که معنويت زناشويي، با رضايت ز
 دختحسين(، و همچنين نتايج حاصل از پژوهش 2006) هاسلي(، 2009) پرزتحقيقات انجام شده توسط 

 باشد.( همسو مي1390و همکاران ) کاوه( و 1390و همکاران ) زادهعظيم(، 1392و همکاران )
، بـراي سـاليوانان مبتني بر سه مد  تبيين شده توسط تواي معنوي است که ميمعنويت زناشويي، سازه

داري با رضايت از زندگي، به تفسير ارتباط آن با رضايت زناشويي پرداخـت )هاسـلي، پيوند معنويت و دين
(: او ، معنويت با تأثير مستقيم به صورت ايجاد رسالت در زندگي و احساس وظيفه و تعهد 24، ص 2006

دوستي و اهميت قائل شدن براي احساس ديرران و همچنين پروراندن حس نوع نسبت به نزديکان و همسر.
تواند در رضايت از زندگي زناشويي تأثيرگذار باشد. عالوه بـر ايـن، بـه طـور عدالت نسبت به اطرافيان، مي

 تواند بـر کيفيـتشود. اين خود، ميهاي بودن و نحوه زيستن فرد ميغيرمستقيم موجب تغيير در همة جنبه
(. فرض مد  جبراني بر اين است 23، ص 1950رابطه و رضايت از رابطة زناشويي تأثيرگذار باشد )وست، 

رنجورخـويي بـا دينـداري تعـديل که عوامل خطرساز براي رضايت زناشـويي، مثـل پيـري ازدواج و روان
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توان استنباط کرد که مي کند. از مطالب يادشدهها را تعديل ميپذيري زوجداري آسيبشوند. بنابراين، دينمي
رشد معنويت زناشويي، موجب ايجاد تجربة ذهني شادي فرد و خرسندي از رابطة زوجـي، کـه منطبـق بـا 

 گردد.مفهوم رضايت زناشويي است، مي
 ابـايـن نتيجـه،  در اين تحقيق، نتايج نشان داد که بهزيستي معنوي با رضايت زناشويي رابطة مثبت دارد.

و  اليســونهاي (، کــامالً مطابقــت دارد و بــا يافتــه1998) را ( و 1392همکــاران )و  دختحســينيافتــه 
( 2003) زسـاندرو  هـاکني(، 2007) رايـانو  فيوريتـو(، 2004و همکـاران ) فابريکـاتور(، 2012همکاران )
هـا و باشد. ازآنجاکه بهزيسـتي معنـوي، حـالتي از سـالمتي اسـت کـه بيـانرر احساسـات، رفتارهمسو مي
تي تـوان گفـت: بهزيسـهاي مثبت از ارتباط با خود، ديرران، طبيعـت و وجـودي برتـر اسـت، ميشناخت

، در زنـدگي هـايي ماننـد ثبـاتکنـد و بـا ويژگيمعنوي، ارتباطي هماهنگ و يکپارچه را در افراد فراهم مي
يـن شـود. بـه اصلح، تناسب و هماهنري و احساس ارتباط نزديک با خويشتن جامعه و محيط مشخص مي

بطـة تواند موجب معناداري زندگي فردي و سازگاري در ارتباطات بـين فـردي و بخصـوص راترتيب، مي
ر خويشـتن دزوجي گردد. بهزيستي معنوي، در شناخت و ارتباط دوستانه با خدا و بندگان و تحقق فضـائل 

توانـد ه مييي است کـمندي و هماهنري در روابط زناشويابد و از نتايج، تحقق و رشد آن، ضابطهمفهوم مي
ها و ا اضـطرا بـانديشي و توانمنـدي در مقابلـه سازي آرامش، معنايابي در زندگي، اميدواري، مثبتبا زمينه

ر ايجاد فضاي حمايتي، موجبات تحقق رضايت زناشويي به معني نررش مثبت و لـذت بخـش زن و شـوه
 هـاي مشـترک وف، انجام عاليق و فعاليتهاي مختلف رابطة خود، توافق بر سر مسائل مورد اختالاز جنبه

 کاهش احساس نارضايتي و شکوه از رابطه گردد.
توانـد نتايج فرضيه غيرمستقيم، به اين معني است که دلبستري به خدا با تأثير بر معنويـت زناشـويي، مي
ايـن رضايت زناشويي را موجب شود. اگرچه براي اين يافته، پـژوهش کـامالً مشـابهي يافـت نشـد، ولـي 

( همسويي دارد. ازآنجاکـه دلبسـتري 1993و همکاران ) رابينسون( و 1986و همکاران ) هاچنتيجه، با يافته 
به خدا، يک سازة معنوي است که بر اساس تحکيم پيوند با خداوندي که امنيت و اطمينان را در بـاور فـرد 

شود، همچنين احساس انـدوه ناشـي ميپرورش داده و با تأثير برتمايل او، به جوارجويي و تقر  الهي نائل 
از فقدان و جدايي از انرارة دلبستري )خدا(، موجب تقويت انريزة عبادت و بندگي آن قـدرت متعـالي، کـه 

توانـد از طريـق اظهـار فـرد از ادراک و رسد به خوبي ميگردد، به نظر ميگو است، ميدر دسترس و پاسخ
تعامل باخدا، يا تعلق به خـدا در زنـدگي متـأهلي، از طريـق  اعتقاد شخصي او در مورد خدا و درک وي از

ها به هم، منجر به رضايت زناشويي گردد، که به صـورت بـروز هاي عاطفي و وابستري زوجتأثير بر ارتباط
(. 2012شـود )پـرز، هاي ازدواج بيـان مياحساسات خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده در همـه جنبـه
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هـا، روش تعامـل آنهـا را بـاهم متـأثر هـاي ارتبـاط بـين زوجبا تأثير بر پويايي همچنين معنويت زناشويي،
سازد. مثالً با تنظيم عواطف، تقويت تعهد، حمايـت از همسـر و مشـارکت بـا وي و همچنـين تقويـت مي

 (.1386تواند زمينه ساز رضايت از رابطة زناشويي شود )خوشابي و همکاران، صميميت، مي
شـويي تواند رضـايت زناداد که دلبستري به خدا، با تأثير بر بهزيستي معنوي، مي همچنين نتايج نشان

و  اچهـا يافته برا موجب شود. اگرچه براي اين يافته، پژوهش کامالً مشابهي يافت نشد. ولي اين نتيجه، 
يـک  باشد. دلبسـتري بـه خـدا، بـه عنـوان( همسو مي1993و همکاران ) رابينسون( و 1986همکاران )

ن و تي از بـودهوم معنوي با همان مقدمه، که در تببين فرضيه قبل بيان گرديـد، از طريـق اسـتقرار حـالمف
لي، منعکس کردن احساسات و رفتار مثبت و شناخت روابط با خود، ديرـران، طبيعـت و وجـودي متعـا

هـاي مثبـت، منجر به بروز احساس هويت، تماميـت، رضـايت، لـذت، زيبـايي، عشـق، احتـرام، نررش
؛ فيشـر و همکـاران، 37، ص 2000آرامش، هماهنري دروني، هدف و جهت در زنـدگي شـود )فيشـر، 

دهندة سالمت معنوي شـخص اسـت. (. اين امر نشان1975، ص 2003؛ گومز و فيشر، 133، ص 2000
رشد بهزيستي معنوي در فرد و سالمت معنـوي، بـه صـورت سـازگاري )ناشـي از کـاهش اضـطرا (، 

رـرش م عواطف منفي، خشم و عصبي بودن )ناشي از آرامش و همـاهنري درونـي و نتوانمندي در تنظي
اس مثبت(، قدرت تنظيم ايفاي نقش و کاهش مشکالت ارتباطي، آشفتري و افسـردگي )ناشـي از احسـ

تعـارض  رضايت، لذت، زيبايي، عشق و احترام(، کاهش هيجانات خصمانه و تعامالت هيجاني به هنرام
ز ات، هماهنري دروني و آرامش و هدف در زندگي(، افزايش صـميميت )ناشـي )ناشي از احساس هوي

ر ها و نحـوة کنـااحساس رضايت، لذت، زيبايي، عشق و احترام(، معنا دادن به شرايط ناگوار و دشـواري
ناشـويي زتواند منجر بـه رضـايت آمدن با آنها )ناشي از نررش مثبت و آرامش و هماهنري دروني(، مي

هاي کـه زن و شـوهر از جنبـهدانـد ميبخشـي نرـرش مثبـت و لذتآن را  ،(1384) الهيامـانشود که 
 کند.بيان ميروابط زناشويي خود گوناگون 

و  از بودنـدهاي دولتي شهرستان اهوبا توجه به جامعة آماري پژوهش، که زنان متأهل شاغل در اداره

 بايـد بـا احتيـاط انجـام شـود. در هاي پـژوهشگيري در دسـترس، تعمـيم يافتـههمچنين روش نمونـه

. هاي آينده، ساخت مقياس معنويت زناشويي مبتنـي بـر فرهنـگ اسـالمي مـد نظـر قـرار گيـردپژوهش
و  همچنين با توجه به نقـش و اثـر متغيرهـاي معنـوي پـژوهش در زنـدگي زناشـويي افـراد، مشـاوران

ي بـه خـدا مفاهيم معنوي و دلبسـتر هاي مبتني بر پرورشها و درماندرمانرران حوزة خانواده، به روش

 در امر مشاوره و همچنين درمان مراجعان مبادرت ورزند.
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