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Abstract
Aims: Humans have biological demands for forming attachment to social partners and it seems
that dependence can be inhuman and inanimate purposes such as cell phone. Therefore, the
present study examined the predictors of marital satisfaction in the form of a causal model. In
this regard, attachment styles were considered as exogenous variables, cell phone dependency,
intermediate variables, and marital satisfaction of exogenous variables.
Method & Methods: The research method was correlation of the type of path analysis. The
statistical population consisted of all nurses of Ahvaz hospitals in 2018, that 240 nurses were
selected by multi-stage random sampling method. The research tools were the attachment style
scales; dependence on cell phone and marital satisfaction. To evaluate the proposed model,
the SPSS version 23 and AMOS version 22 were used and the bootstrap method was used to
determine the significance of indirect relationships.
Findings: The findings indicated that secure attachment both directly (p <0.001) and through
mediating the dependence on cell phone, which was a negative predictor of marital satisfaction
(p <0.001). Also, secure attachment is a significant negative predictor of cell phone dependency
(p <0.001). In addition, insecure attachment was a positive and significant predictor for
dependence on cell phone (p <0.001), and mediates the relationship between dependence on
cell phone and marital satisfaction (p <0.001). Finally, cell phone dependency was a significant
negative predictor of marital satisfaction (p <0.001).
Conclusion:In general findings showed that insecure attachment is more susceptible to
using cell phones than those who have a secure attachment to fill their attachment emotional
emptiness. This in turn leads to harmful effects on marital satisfaction of couples in families.
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رابطه علّی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی از طریق میانجیگری وابستگی به تلفن همراه

رابطه ع ّلی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی
از طریق میانجیگری وابســتگی به تلفن همراه در
پرستاران شهر اهواز :ارائه یک مدل پیشنهادی

چکیده
اهداف :انسانها دارای خواســتههای بیولوژیکی برای تشــکیل وابستگی به
شریکهای اجتماعی هســتند و به نظر میرسد که وابســتگی حتی به اهداف
غیرانسانی و بیجان نظیر تلفن همراه نیز شکل میگیرد .لذا ،پژوهش حاضر در
قالب یک مدل علّی ،پیشآیند های رضایت زناشویی را بررسی کرد .در این راستا،
سبکهای دلبســتگی به عنوان متغیرهای برونزاد ،وابستگی به تلفن همراه
متغیر واسطهای و رضایت زناشویی متغیر برونزاد مدل در نظر گرفته شدند.
مواد و روشها :روش پژوهش ،همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه آماری
شامل کلیه پرستاران بیمارستانهای شهر اهواز در سال  1396بودند که  240نفر
با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از بین آنها انتخاب شدند .ابزارهای
پژوهش مقیاسهای سبک دلبستگی ،وابستگی به تلفن همراه و رضایت زناشویی
بود .برای ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش از نرمافزارهای  SPSSنسخه  23و
 AMOSنسخه  22و برای تعیین معنیداری روابط غیرمستقیم از روش بوت
استراپ استفادهشده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که دلبستگی ایمن هم به طور مستقیم ()p>0/001
و هم به واســطهگری وابســتگی به تلفن همراه پیشبینیکننده منفی معنادار
رضایت زناشویی اســت ( .)p>0/001همچنین ،دلبستگی ایمن پیشبینی
کننده منفی معنادار وابستگی به تلفن همراه است ( .)p>0/001افزون بر این،
دلبستگی ناایمن عالوه بر اینکه به شیوه مســتقیم و مثبت ،وابستگی به تلفن
همراه را پیشبینی میکند ( ،)p>0/001به واسطهگری وابستگی به تلفن همراه
نیز رضایت زناشویی را پیشبینی میکند ( .)p>0/001در نهایت ،وابستگی به
تلفن همراه پیشبینی کننده منفی معنادار رضایت زناشویی بود (.)p>0/001
نتیجهگیری :یافتهها در مجموع بیانگر آن بود که افراد دارای دلبستگی ناایمن
نسبت به کسانی که از دلبستگی ایمن برخورداراند ،جهت پر کردن خأل عاطفی
دلبستگی خود ،بیشتر مستعد اســتفاده از تلفن همراه هســتند که این خود
زمینهساز آثار مخربی بر رضایت زناشویی زوجین در خانوادهها میباشد.
کلیدواژهها :دلبستگی ،پرستاران ،تلفن همراه.
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مقدمه
امروزه خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی تعریف میشود که دستکم
سه نسل را در بر گیرد .همچنین در این زیستبوم ،افراد از طریق عالیق
و دلبســتگیهای هیجانی نیرومنــد ،دیرپا و متقابل بــا یکدیگر پیوند
خوردهاند[ .]1به همین جهــت ،خانواده بهعنوان یکــی از بنیادیترین
نهادهای اجتماعی با برقراری و ایجاد رابطه زناشویی به وجود آمده و هسته
فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش
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اصلی جامعه را شکل میدهد؛ بهطوریکه خانواده و جامعه سالم وابسته به
روابط زناشویی رضایتبخش است[ .]3 ،2ازاینرو ،اهمیت شناخت و بررسی
عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی میگردند ،میتواند
گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد.
در این میان رضایت زناشویی ( )Marital Satisfactionجایگاه ویژهای
در حوزههای روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است ،به طوری
که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این سازه افزوده میشود[.]4
رضایت زناشویی ،انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است.
طبق این تعریف ،زمانی رضایت زناشــویی محقق میشــود که وضعیت
موجود در زناشویی ،با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد[ .]5در واقع،
رضایت زناشویی به حالتی اطالق میشــود که طی آن زوجین از ازدواج
با یکدیگر و باهم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند[ .]6با اینوجود،
شواهد گویای این حقیقت اســت که زوجین در عصر حاضر در برقراری
و حفظ روابط صمیمانه و داشتن زندگی زناشویی رضایتمند با مشکالت
متعددی روبهرو هستند[ .]7همچنین ،رضایت زناشویی بر میزان سالمت
روانی ،جسمانی ،موفقیت در شغل و ارتباطات اجتماعی مؤثر بوده و یکی
از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است؛ بنابراین ،بررسی عوامل
مرتبط در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد
از زندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت فردی محسوب میشود[.]8
با اینحال ،یکی از مفاهیمی که نقش اساسی در کیفیت و الگوی رضایت
زناشــویی دارد ،تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه هیجانی فرد با
والدین خود در دوران کودکی است[ .]9نظریههای سبکهای دلبستگی
( ،)Attachment Styleبر روابط اولیه در محیط خانواده تأکید کرده و
آن را بر روابط بعدی مؤثر میدانند .نظریه دلبستگی ،اساساً برای توضیح
رابطه عاطفی بین نوزاد و مراقب اولیه طراحیشــده اســت که بهمنظور
حفظ نزدیکی بین نوزادان و مراقبان تحت شــرایط خطر و تهدید ،یک
نظام دلبستگی گسترش پیدا میکند[ .]4همچنین ،بولبی بر این عقیده
بود که این نظریه ،تنها یــک نظریه تحول کودک نیســت ،بلکه نظریه
تحول در فراخنای زندگی نیز است .طبق باور وی روابط دلبستگی نقش
قدرتمندی در زندگی عاطفی بزرگســاالن دارد [ .]10به عقیده هازان و
شــیور مدلهای درون کاری ( )Working Modelsدلبستگی جهت
شکلدهی رفتارهای فرد در روابط نزدیک ،در طول زندگی ادامه مییابند.
بهطوریکه افراد روابط جدید ایجاد میکنند تا بر انتظارات قبلیشــان
راجع به اینکه دیگران چطور نسبت به آنها رفتار میکنند و چه احساسی
نسبت به آنها دارند ،تکیه میکنند و از این الگوها برای تفسیر اهداف و
مقاصد همسرانشان استفاده میکنند[ .]3عالوه بر این ،سبکهای دوران
شــیرخوارگی ،نقش مهمی در توانایی شــخص برای برقراری روابط در
بزرگسالی دارد .این سبکها میتواند ایمن ( ،)Secureناایمن دوسوگرا
( )Ambivalenceو اجتنابی ( )Avoidanceباشــد[ .]6بنابراین ،با در
نظر گرفتن تأکیدات نظریه دلبستگی ،بخش قابلتوجهی از پژوهشها
نشــان دادهاند که بین انواع ســبکهای دلبســتگی زوجین و رضایت
زناشویی آنها ارتباط وجود دارد[ .]11 ،10 ،8 ،7هدایتی و بیگی در پژوهش
خود نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایتمندی زناشویی
رابطه مثبت معنیداری وجود دارد و بین ســبکهای دلبستگی ناایمن
اجتنابی و دوسوگرا با رضایتمندی زناشویی رابطه منفی معنیداری وجود
داشت[ .]12همچنین خجسته مهر،امانالهی و زهرهای و رجبی در مطالعه
خود دریافتند که زنان با سبکهای دلبستگی دوسوگرا ،از طرفی زمینه
درگیری و تعارض با همســر را به وجود میآورند و از سویی مهارتهای
حل مسئله ندارند تا بتوانند مشکل به وجود آمده را حل و از ادامه تعارض
و درگیریها جلوگیری کنند[.]13
از سویی دیگر ،شواهد نشاندهنده آن اســت که در عصر حاضر یکی از
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مواد و روشها
پژوهش حاضر با روش همبســتگی از نوع تحلیل مســیر صورت گرفت.
جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه پرستاران بیمارستانهای شهر اهواز
بود که در سال  1396مشغول به کار بودند .کالین [ ]30پیشنهاد میکند
که اندازه نمونه  10تا  20پاســخگو به ازای هر پارامتر تخمین زده شده

برای نمونه کافی اســت .با این حال ،یک قاعده کلی در نمونهگیری مدل
معادالت ساختاری این است که اندازه نمونه کمتر از  100کوچک ،بین
 100تا  200متوسط و باالتر از  200بزرگ در نظر گرفته میشود که به
قانون  N ≥ 100معروف است .بر این اساس  240نفر با روش نمونهگیری
تصادفی چندمرحلهای و ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند اســت .برای
این کار  8بیمارستان بهصورت تصادفی از بین  21بیمارستان شهر اهواز
انتخاب شده است .سپس از هر بیمارستان به نسبت تعداد پرستاران در
هر بیمارستان به کل آنها ،پرستارانی بهصورت تصادفی انتخاب شدند.
 5پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و در نهایت اطالعات
 235شرکتکننده جهت بررسی فرضیههای پژوهش به کار برده شدند.
پرسشــنامه سبکهای دلبســتگی بزرگســاالن (Adult
 :)Attachment Styles Questionnaireایــن مقیــاس کــه با
استفاده مواد آزمون دلبستگی هازان و شیور ساخته و در مورد نمونههای
دانشجویی و جمعیت عمومی ایرانی هنجاریابی شده است[ ،]31یک آزمون
 15سؤالی است و سه سبک دلبســتگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در
مقیاس  5درجهای لیکرت ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد) میســنجد.
کمترین و بیشترین نمره آزمودنی در خرده مقیاسهای آزمون به ترتیب
 5و  25خواهد بود .ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از زیر مقیاسهای ایمن،
اجتنابی و دوســوگرا در مورد  240دانشــجو[ ]32برای کل آزمودنیها به
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مهمترین عواملی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با رضایت زناشویی
افراد در ارتباط است ،فناوریهای نوین همچون تلفن همراه و چگونگی
بهرهگیری از آن اســت[ .]15 ،14تلفن همراه بهواســطه برخی از ویژگیها
مانند ســرعت انتقال ،تنوع مطالب و ارزان بودن آنکه از شــاخصههای
مهم پستمدرن است ،بهراحتی در اختیار افراد با سبکها و هنجارهای
مختلف اجتماعی قرارگرفته و این امر بهمرور میــزان کنترل خانوادهها
و رضایتمندی زناشــویی را متأثر ساخته اســت[ .]16فهد و همکاران در
پژوهش خود روی  2367دانشجو ،گزارش کردند که تلفن و فناوریهای
اطالعاتی علیرغم همه مزایای آن ،بدون عیب نبوده و همواره پیامدهای
منفی از قبیل کاهش خواب و کمبود انرژی در روز بعد ،شیوههای زندگی
ناسالمتر (خوردن سریعتر غذاها ،افزایش وزن و ورزش کمتر) ،پیشرفت
تحصیلی پایین ،اســتفاده از الکل و مواد مخدر مانند تنباکو و سیگار در
وابســتگی به تلفن همراه وجود دارد[ .]17عالوه بر این ،رفتارهای شــبه
اعتیادی و استفاده زیاد به تلفن همراه ،مشکلی جدی برای کار و زندگی
اجتماعی و زناشــویی افراد در نظر گرفته میشود ،بهطوریکه اگر تلفن
همراه افراد وابســته و معتاد به آن را از آنها بگیرند احساس افسردگی،
اضطراب ،تنش ،شکســت و تنهایی میکننــد[ .]18همچنین ،تحقیقات
نشان داده است که وابستگی به تلفن همراه میتواند اختالالت ذهنی و
فیزیولوژیکی ،کاهش کارایی ،مشکالت شخصیتی و اجتماعی ایجاد کند؛
بهطوریکه استفاده آسیبزا از تلفن همراه وضعیتی است که با استفاده
فراوان و اشغال ذهنی از تلفن همراه مشخص میشــود[ .]19با اینحال،
استفاده از تلفن همراه توسط زوجین نسبتاً رایج است که میتواند تأثیرات
جدی بر زندگی و رضایتمندی آنها داشته باشد .بهعنوانمثال ،رجایی و
حیدری در پژوهش خود که با  384نفر از دانشجویان متأهل انجام دادند،
گزارش کردند که بین اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با رضایت زناشویی
دانشــجویان متأهل رابطه منفی معنیداری داشــت؛ بهطوریکه وقتی
آنها بدون تلفن همراه خود بودند ،احساس ناراحتی و غیرقابلتحملی را
گزارش کردند[ .]20لذا ،وابستگی به تلفن همراه آثار مخربی بر خانواده و
نحوه تربیت فرزندان دارد که از پیامد آن میتوان به عدم رضایت زناشویی
زوجین در خانوادهها اشاره کرد[. ]21,23
عالوه بر ایــن ،از آنجایی که وابســتگی بــه تلفن همراه با مشــکالت
روانشــناختی ،رفتاری و اجتماعی ارتباط دارد ،سبکهای دلبستگی
بهعنوان یکی از عوامل مرتبط با گرایش افراد به وابستگی به تلفن همراه
قلمداد شده است[ .]24با توجه به نظریه دلبســتگی بولبی ،دلبستگی
بین نــوزاد و مراقبتکننده اولیه از طریق پیونــد عاطفی و با بهرهگیری
از تماس فیزیکی و آشنا تسهیل میشود[ .]10بااینحال ،اعتیاد بهعنوان
یک جایگزین برای غلبه بر مشــکالت در روابط در نظر گرفته میشــود
که سبکهای دلبستگی آن را شــدیدتر میکند .کسانی که سبکهای
دلبستگی ناامن دارند به دلیل کمبود و ناتوانی آنها در تنظیم احساسات
خود بهطــور مؤثری معتاد میشــوند[ .]25برخی محققــان ارتباط بین
سبکهای دلبســتگی و اعتیاد به اینترنت و یا گوشیهای هوشمند را
بررســی کردهاند و به این نتیجه رســیدهاند که افرادی که دارای سبک
دلبســتگی ناایمناند ،نســبت به کسانی که دارای ســبک دلبستگی
ایمن هستند ،بیشــتر به اینترنت یا گوشــیهای همراه اعتیاد داشته و
وابســتهاند[ .]27 ،26این افراد مستعد و مناسب اســتفاده از گوشی همراه
هستند تا بتوانند نیاز خود به دلبســتگی را برآورده کنند؛ بنابراین ،به
گوشیهای خود بهعنوان اشیاء مورد دلبســتگی وابسته میشوند[.]28
برای مثال ،یافتههای پژوهش قاســمپور و محمودی اقدم بیانگر آن بود
که وابســتگی به تلفن همراه با سبک دلبســتگی ایمن رابطه منفی و با
سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی رابطه مثبت دارد و سبک دلبستگی
اجتنابی نسبت به دو ســبک دیگر بیشــتر پیشبینی کننده قوی برای

وابستگی و وابستگی به تلفن همراه بود[.]29
در مجموع ،با رواداشت به مطالب فوق و با توجه به اهمیت کارکرد متعادل
خانواده و جلوگیری از متالشی شدن آن ،شناخت عوامل مرتبط با رضایت
زناشویی که پایه استحکامبخش زندگی خانوادگی است ،ضروری به نظر
میرسد .همچنین ،با توجه به ورود رســانه و آثار مخربی که بر جامعه و
زندگی افراد دارد ،این پژوهش از لحاظ کاربردی به روانشناسان و مشاوران
برای حل مشکالت زناشــویی بین زوجین کمک میکند .بااینحال ،در
صورت توجه به عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی میتوان انتظار داشت که با
افزایش سطح رضایتمندی زناشویی بسیاری از مشکالت روانی ،عاطفی و
اجتماعی خانوادهها و در نهایت جامعه کاهش یابد .از سوی دیگر ،با ارتقاء
سطح رضایتمندی زناشویی ،افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد
و تعالی و فعالیتهای اجتماعــی ،فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت.
لذا ،در پژوهشهای مذکور ،اصوالً به بررسی رضایت زناشویی با متغیرهای
دیگر از جمله ویژگیهای شخصیتی ،هیجانهای شناختی [ ،]16 ،3هوش
معنوی[ ،]9اسناد علی و اسناد مسئولیت[ ،]13تمایزیافتگی[ ]4پرداختهشده
است .اما بررسی رابطه علی ســبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی با
میانجیگری وابستگی به تلفن همراه مورد توجه قرار نگرفته است .از این
رو ،با در نظر گرفتن منطق نظری و یافتههای تجربی قبلی ،این پژوهش
اثر واسطهای وابستگی به تلفن همراه در رابطه بین سبکهای دلبستگی
و رضایتمندی زناشویی را موردبررسی قرار داد .بر این اساس فرضیههای
پژوهش به این شکل طراحی شدند:

رابطه علّی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی از طریق میانجیگری وابستگی به تلفن همراه

یافتهها
در جدول  1شاخصهای توصیفی شــامل میانگین ،انحراف استاندارد،
فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش

جدول  )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

در جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائ ه شدهاند .با توجه
به این جدول رابطه سبک دلبستگی ایمن ( )-0/38با سبک دلبستگی
ناایمن در سطح  0/01منفی و معنیدار است .رابطه سبک دلبستگی ایمن
( ،)-0/57با وابستگی به تلفن همراه منفی و در سطح  0/01معنیدار است.
همچنین ،رابطه سبک دلبســتگی ایمن ( )0/73با رضایت زناشویی در
سطح  0/01مثبت و معنیدار است .افزون بر این ،رابطه سبک دلبستگی
ناایمن با وابستگی به تلفن همراه ( )0/65مثبت و معنیدار است .از سوی
دیگر ،رابطه سبک دلبستگی ناایمن با رضایت زناشویی ( )0/47مثبت و
معنیدار است .در نهایت ،رابطه وابستگی به تلفن همراه با رضایت زناشویی
( )-0/77است که در سطح  0/01منفی و معنیدار است.
جدول  )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

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

از روش بیشــینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن
با دادههای گردآوریشــده استفاده شد .اســتفاده از این روش نیازمند
نرمال بودن چندمتغیره متغیرها اســت .در پژوهش برای بررسی نرمال
بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استانداردشده مردیا (Mardia’s
 )Normalized Multivariate Kurtosis Valueاستفاده شد .این
عدد در پژوهش حاضر  3/12به دست آمد که کمتر از عدد  24است که از
طریق فرمول ( p (p+2محاسبهشده است .در این فرمول  pمساوی است
با تعداد متغیرهای مشاهدهشــده که در این پژوهش  4است[ .]38الزم به
ذکر است که از نرمافزار ایموس نســخه  22برای تجزیهوتحلیل دادهها
استفاده شد.
برای بررسی برازش مدل از شاخصهایی که گیفن ،استراب و بوترو مطرح
نمودهاند ،استفاده شد[ .]39این شاخصها عبارتاند از X2/df :که مقادیر
کمتر از  3قابلپذیرش هستند ،شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص
برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص نیکویی برازش تعدیلیافته (،)AGFI
شاخص برازش افزایشی ( ،)IFIشاخص توکر-لویس ( )TLIو شاخص
برازش هنجارشده ( )NFIکه مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب
الگو هســتند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ( )RMSEAکه
مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول  3این
شاخصها گزارششدهاند.
جدول  )3شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش

با توجه جدول  3شــاخصهای  ,GFI CFI, AGFIو  PNFIبیشتر از
مقادیر ارائهشده توســط گیفن و همکاران[ .]39هستند .مقادیر  df/χ²و
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ترتیب  ،0/72 ،0/72 ،0/74برای دانشجویان دختر 0/69 ،0/71 ،0/74
و برای دانشجویان پسر  0/72 ،0/71 ،0/73گزارششده است که نشانه
همسانی درونی مقیاس دلبســتگی بزرگسال است .در پژوهش حاضر
برای محاسبه پایایی این پرسشــنامه از روش آلفای کرونباخ و تنصیف
استفاده شده اســت که براي سبک دلبســتگی ايمن به ترتیب  0/81و
 ،0/80اجتنابي به ترتیب  0/73و  ،0/71دوسوگرا به ترتيب  0/78و 0/76
بهدستآمده است.
پرسشنامه وابســتگی به تلفن همراه (:)Cell Phone Addiction
برای سنجش وابســتگی به تلفن همراه ،از پرسشنامهای استفاده شد که
توسط کو[ ]33ساختهشده است .این پرسشــنامه دارای دو قسمت است.
قسمت اول مشخصات دموگرافیک و نحوه استفاده از تلفن همراه است و
قسمت دوم این پرسشنامه شامل  20گویه است که روی مقیاس لیکرت
پنجدرجهای با دامنهی نمره ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد) نمرهگذاری
میشوند .جمع نمرهها در این پرسشــنامه در محدوده بین  20الی 100
قرار دارد که نمره بیشتر ،نشــاندهنده وابستگی بیشتر و شدیدتر بودن
وابستگی به تلفن همراه است .نمره کمتر از  63استفاده متوسط از تلفن
همراه اســت ،نمره  63تا  70به معنای استفاده شــدید و نمره بزرگتر
یا مساوی  70به معنای وابســتگی ،در نظر گرفتهشده است .پایایی این
مقیاس در پژوهش خزایی ،سعادتجو ،شعبانی ،صنوبری و بازیان[ ،]34از
طریق آلفای کرونباخ  0/92گزارش شد .در پژوهش حاضر ،برای محاسبه
پایایی از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است که میزان
آن به ترتیب  0/88و  0/79است.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (Enrich Marital Satisfaction
 :)Scaleاین پرسشنامه در سال  ،1989توسط فاورز و السون[ ]35ساخته
شده است .نســخه اصلی این پرسشــنامه دارای  115سؤال و  12خرده
مقیاس اســت .خرده مقیاسهای دوازدهگانه این پرسشنامه عبارتاند
از :پاســخ قراردادی ،رضایت زناشــویی ،ویژگیهای شخصیتی ،ارتباط
زناشویی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،اوقات فراغت ،روابط جنسی ،تربیت
فرزندان ،ارتباط با خانواده اصلی و دوستان ،نقشهای مساوات طلبانه و
[]36
جهتگیری مذهبی نگرشها .فرم کوتاه این مقیاس توسط سلیمانیان
تهیه شده است که دارای  47سؤال اســت .در پژوهش حاضر ،از فرم 47
سؤالی استفاده شد .این پرسشــنامه بهمنظور ارزیابی زمینههای بالقوه
مشــکلزا یا شناســایی زمینههای قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار
میرود .پاسخ به سؤاالت این پرسشنامه بر اســاس مقیاس لیکرت پنج
ال مخالفم) تــا ( 5کام ً
تایی با دامنهی نمره ( 1کام ً
ال موافقم) نمرهگذاری
میشوند .ســلیمانیان پایایی این ابزار را از طریق آلفای کرونباخ  0/65و
روایی همزمان پرسشنامه  47سؤالی رضایت زناشویی را با فرم اصلی آن
 0/95گزارش کرد [ .]36در پژوهش ســراج ،نوریان ،مخبر و شاکری[،]37
پایایی پرسشــنامه فوق به روش آلفای کرونباخ  0/85گزارش شــد .در
پژوهش حاضر ،ضرایب برای مقیاس رضایت زناشویی انریچ با استفاده از
روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/79و  0/76به دست آمده است
که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است.
الزم به ذکر است از تمامی شرکتکنندگان ضمن کسب رضایت آگاهانه
و داوطلبانه در جهت تکمیل مقیاسهای موردنظر ،به آنها توضیحاتی
در زمینه هدف پژوهش و شــیوه تکمیل مقیاسهای به کاربرده شــده
و محرمانه مانــدن اطالعات ارائــه گردید .به منظــور تحلیل دادههای
گردآوریشــده از نرمافزار  SPSSنســخه  23و  AMOSویرایش 22
استفاده گردید.

چولگی و کشیدگی ارائهشدهاند .کلین پیشنهاد میکند که در مدل یابی
علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشــد .او پیشنهاد میکند که قدر مطلق
چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد .با توجه
به جدول  1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر
مطرحشده توسط کالین اســت .بنابراین ،این پیشفرض مدلیابی علی
یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.

کامیار عظیمی و همکاران

 RMSEAنیز کمتر از مقادیر ذکر شــده در باال هستند .با توجه به این
یافتهها میتوان گفت که مدل آزمون شــده از برازش مناسبی برخوردار
است .در جدول  4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل واریانس تبیین شده
متغیرها گزارششدهاند.
جدول  )4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرها

با توجه به جدول  4اثر مستقیم وابســتگی به تلفن همراه روی رضایت
زناشویی ( )-0/53میباشد که در سطح  0/001منفی و معنیدار است.
اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن بر وابستگی به تلفن همراه ()-0/42
میباشد که در سطح  0/001منفی و معنیدار است .همچنین ،اثر مستقیم
سبک دلبستگی ناایمن بر وابستگی به تلفن همراه ( )0/51میباشد که در
سطح  0/001مثبت و معنیدار است .با توجه به جدول  4اثر غیرمستقیم
سبک دلبســتگی ایمن ( )0/22بر رضایت از زناشویی مثبت و معنیدار
است و از سوی دیگر اثر غیرمســتقیم سبک دلبستگی ناایمن ()-0/26
بر رضایت زناشویی منفی و معنیدار است .با توجه به اینکه این اثرات از
طریق وابستگی به تلفن همراه بر رضایت زناشویی وارد میشود ،میتوان
نتیجه گرفت که وابســتگی به تلفن همراه نقش واســطهای در ارتباط
سبکهای دلبســتگی ایمن و ناایمن با رضایت زناشویی دارد .در شکل
 2الگوی آزمون شده پژوهش حاضر ارائهشده است .با توجه به این شکل
وابســتگی به تلفن همراه  33درصد واریانس رضایت زناشویی را تبیین
میکند .ابعاد مختلف سبکهای دلبســتگی نیز  27درصد از تغییرات
وابستگی به تلفن همراه را پیشبینی میکند.

شکل  )2ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای مدل نهایی در پرستاران

در این پژوهش ،رابطه بین سبکهای دلبســتگی و رضایت زناشویی با
میانجیگری وابستگی به تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس
مطالعات قبلی ،فرض بر این بود که ســبکهای دلبســتگی و رضایت
زناشویی با نقش واسطهای وابستگی به تلفن همراه ،همگام و وابسته است.
بهطورکلی ،یافتهها این پیشبینی را حمایت و پشتیبانی میکند .نتایج
نشان داد که زوجین به آسانی نوعی وابستگی به تلفن همراه خود را شکل
میدهند و معموالً سعی میکنند نزدیکی به آن را حفظ کنند ،بهطوریکه
هنگام جدا شدن تلفن همراه از آنها احساس ناراحتی میکنند .بر اساس
یافتههای پژوهش ،مشخص شد که سبک دلبستگی ایمن بهطور منفی و
معنیداری با وابستگی به تلفن همراه همبستگی داشته و آن را پیشبینی
[]27
کرده اســت .این نتیجه با مطالعات کیم ،چو و کیم[ ]25چوی و ســو
همخوانی دارد .کونوک ،گیگلر ،برسزکی و میکلوسی گزارش کردند که
وابستگی به تلفن همراه با سبک دلبستگی ایمن رابطه منفی و با سبک
دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی رابطه مثبت دارد و سبک دوسوگرا نسبت
به دو سبک دیگر ،پیشبین قویتری برای وابستگی به تلفن همراه بود[.]24
در توضیح این یافته میتوان گفت افرادی با سبک دلبستگی امن ،روابط
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بهتر و نزدیکتر را با دیگران برقرار میکنند ،ارتباطات بین فردی بهتر ،از
اعتماد بهنفس باالتری برخوردارند و هنگامی که مانعی بر ســر راه آنها
قرار گیرد کمتر به رفتارهای اعتیادآور میپردازند.
نتایج این پژوهش همچنین نشــان میدهد که بین ســبک دلبستگی
ناایمن با وابســتگی به تلفن همراه رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
که این نتیجه با یافتههــای مطالعات قبلــی[ ]29 ،28 ،26مطابقت دارد که
مشخص کردهاند که دلبستگی ناایمن با وابستگی به تلفن همراه رابطه
معنیداری دارد .یافتههای مطالعه ایچنبرگ ،اسکات ،دسکر و سیندیلر
نشان داد که افراد با سبک دلبستگی ناایمن گرایش بیشتری به اینترنت و
گوشیهای هوشمند نسبت به افراد با سبک دلبستگی ایمن داشتند[.]40
در توضیح این یافته پژوهش ،میتوان چنین بیان نمود که دلبســتگی
ناایمن ،به شدت به وابســتگی به تلفن همراه وابسته است ،زیرا استفاده
از گوشــی همراه جایگزین مناســبی برای فقدان دلبستگی امن است.
بهعبارتیدیگر ،افراد با سبک دلبســتگی ناایمن ،نمیتوانند احساسات
خود را بهطور کامل تنظیم کنند و ممکن است احساس تنهای کنند ،زیرا
هیچ دلبستگی سالمی ندارند[ .]25همچنین ،افراد دارای سبک دلبستگی
ناایمن ،اغلب باورهای منفی در مورد خود دارند و در نتیجه یک استراتژی
بیش فعالی را اتخاذ میکنند ،زمانی که سیستم دلبستگی فعال میشود
که منجر به سرخوردگی مداوم در هنگام ایجاد روابط صمیمی میگردد؛
بنابراین ،افراد با سبک دلبستگی ناایمن تمایل دارند تا نیازهای خود را
از طریق دنیای مجازی برآورده سازند[ .]41در روابط بین فردی احساس
ترس ،بیاعتمادی و عدم امنیت و خرسندی کمی دارند ،در نتیجه برای
این افراد ،تلفن همراه راهی برای توجــه ،تأیید و اطمینان خاطر گرفتن
است و با توسل به جنبههای اجتماعی تلفن همراه ،از طریق در دسترس
بودن و ســهولت تعامل با دیگران ،نیازهای روانیشان به تأیید و ترس از
طرد شــدن را کاهش میدهند .ازاینرو ،از ناایمنیهایی که از روابط رو
در رو به دلیل غیرقابلاعتماد بودن دیگران میتواند برای آنها به وجود
آید ،دوری کرده و احتمال بیشــتری وجود دارد که بــه روابط و زندگی
مجازی که نیاز به سرمایهگذاری عاطفی زیادی ندارند تمایل پیدا کنند.
این ممکن اســت دلیل این باشد که چرا ارتباط داشــتن با تلفن همراه،
بسیاری از محدودیتها و مشخصههای دلبستگی فرزند -مادری را نشان
میدهد[.]42
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که بین سبک دلبستگی
ایمن و رضایت زناشــویی ،رابطه مثبت وجود دارد که نتایج مطالعههای
قبلی این یافته را تأیید میکنند[ .]13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،6محمدی ،ســماوی و
غزوی در پژوهشی روی  146زوج از کارکنان پاالیشگاه نفت بندرعباس،
دریافتند که سبکهای دلبســتگی بهعنوان پیشبین معنیداری برای
رضایت زناشــویی بود و بین سبک دلبســتگی ایمن رضایت زناشویی
رابطه مثبت و معنیداری وجود داشــت[ .]7در تبیین این یافته میتوان
گفت ،بر اساس نظریه بولبی در بزرگسالی افراد با سبک دلبستگی ایمن
نسبت به سبک ناایمن صمیمیت و سازگاری زناشویی بیشتری را گزارش
کردهاند و روابط آنها پایدار بوده اســت[ .]11افراد با ســبک دلبستگی
ایمن دارای ویژگیهایی از قبیل اعتماد بــه خود و دیگران ،درک مثبت
و حمایت اجتماعی ،رفتار اکتشافی و انفعالپذیری ،تمایل به بخشش و
مهار هیجانهای منفی میباشند که این ویژگیها موجب استحکام روابط
زوجین شده رضایت زناشــویی را افزایش میدهد[ .]9عالوه بر این ،این
یافته بیانگر نقش و اهمیت روابط اولیهی بزرگساالن در پیریزی و نحوه
ارتباط در بزرگسالی اســت؛ بنابراین ،برخورداری از سبک دلبستگی
ایمن ،منجر به این میشــود که افراد نگرشــی توأم با همدلی نسبت به
بیگانگان و هم نسبت به ارتباط نزدیک با اطرافیان پیدا کنند .این نگرش
از طریق انگیزشهای نوعدوستانه و نه از طریق انگیزشهای خودخواهانه

رابطه علّی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی از طریق میانجیگری وابستگی به تلفن همراه

فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش

تشــکر و قدر دانی :نویســندگان بر خود الزم میداننــد که از همه
پرستاران بیمارستانهای شهر اهواز که در پژوهش مشارکت داشتند و به
پرسشنامهها پاسخ دادند ،تشکر صمیمانه داشته باشند.
تأییدیه اخالقی :در پژوهش حاضــر تمام موازین اخالقی حاکم بر یک
پژوهش از جمله کسب رضایت آگاهانه و محرمانه ماندن اطالعات به طور
کامل رعایت گردید.
تعارض منافع :بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه
تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
منابع مالی :مطالعه کنونی نتیجه پژوهش نویسندگان مقاله بوده و منابع
مالی آن به صورت شخصی تأمین گردیده است.
سهم نویسندگان:کامیار عظیمی (نویســنده اول) پژوهشگر اصلی و
نگارنده مقدمه و بحث ()%30؛ غالمحسین مکتبی (نویسنده دوم) استاد
راهنمای نگارش مقاله و نویسنده مسئول ()%30؛ یاسر گراوند (نویسنده
سوم) روششناســی و تحلیل آماری ()%25؛ مرضیه امینی (نویسنده
چهارم) تهیه پیشنویس مقاله و بازبینی و اصالح مقاله ()%15
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که هدفشان کاهش استرسها و فشارهای فردی است ،به دست میآید.
همچنین ،دلبستگی ایمن ممکن است باعث افزایش حس همدلی و نوع
دستی در بین زوجها گردد[.]22
از دیگر نتایج این مطالعه ،رابطه منفی و معنیدار بین وابستگی به تلفن
همراه و رضایت زناشــویی بود .این نتایج همســو با یافتههای مطالعات
قبلی[ ]23 ،22 ،19 ،18 ،16اســت .همایی مجاز ،ذوقی پایــدار و ابراهیمی در
پژوهش شان نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و استفاده از فیسبوک
با رضایت زناشویی همبستگی منفی معنیداری وجود دارد .بهطوریکه
اعتیاد به اینترنت و استفاده از فیسبوک قادر به پیشبینی طالق عاطفی
و نارضایتی زناشویی بودند .ازاینرو ،با افزایش استفاده از رسانهها ،رضایت
زناشــویی کاهش مییابد[ .]15در توضیح نتیجه بهدســتآمده میتوان
گفت همانگونه که گوناگونی در زمینه بهداشــت و سالمت (جسمی و
روانی) میشــوند که این خود منجر به کاهش ارتباطات زندگی عاطفی
و خانوادگی میگردد[ .]43الزم به ذکر است عدم برقراری ارتباط مناسب
بین زن و اعضای خانواده ،فاصله ایجاد میکند و وابستگی به تلفن همراه
یکی از بهترین گزینه برای جایگزینی این کمبود میتواند باشد و دنیای
مجازی را بر فراز و نشیبهای دنیای واقعی ترجیح میدهد .بهطوریکه
استفاده اعتیادآور از تلفن همراه ،جایگزین روابط واقعی انسان در زندگی
روزمره میشــود .لذا ،یکی از جنبههای رضایت زناشویی که رضایت از
رابطه زناشویی است با وابستگی به تلفن همراه کاهش مییابد .همانطور
که فریدونی بیان میدارد بین شدت وابستگی به تلفن همراه و اینترنت
و تعامالت خانوادگــی رابطه منفی و معنیداری وجــود دارد و تعامالت
خانوادگی بهطور منفی شــدت وابســتگی به تلفن همراه را پیشبینی
میکند[ .]21عالوه بر این ،وابستگی به تلفن همراه به دلیل تأثیر ناسالمی
که بر روابط خانوادگی و آداب معاشــرت بین افــراد خانواده بهخصوص
زنان میگذارد ،خطرناک اســت و زنان برای غلبه بر فشارها و تنشهای
زندگی زناشویی خود به تلفن همراه وابستگی پیداکردهاند .بهعبارتدیگر،
همانطور که نتایج نشان داده اســت با کاهش رضایت زناشویی ،میزان
استفاده افراطی از اینترنت افزایشیافته است[.]20
از دیگــر یافتههای پژوهــش این بود که وابســتگی به تلفــن همراه به
عنوان یک میانجی خوب برای رضایت زناشــویی عمل کــرد .ازاینرو،
تحقیقات گزارش کردهاند افراد با سبک دلبستگی ایمن در موقعیتهای
اضطرابزای زندگی که از جمله آنها میتواند وابستگی به تلفن همراه
باشد ،بهتر میتوانند به دنبال حل مسئله بگردند ،رفتارهای طرد کننده
کمتری را در برابر همسرشــان از خود نشــاندهند و احساسات خود را
نسبت به همسرشان مثبت ارزیابی میکنند[ .]21 ،20 ،1عالوه بر این ،طرز
تلقی افراد دارای سبک ایمن نسبت به خود ،دیگران و آینده مثبت است.
آنها خود را توانا ،دیگــران را قابلاعتماد و آینده را روشــن میبینند و
مسائل زندگی که وابستگی به تلفن همراه یکی از این مسائل است را تحت
کنترل خود دانسته و با واقعیتهایی مانند اینکه تلفن همراه در زندگی
امروزی جزء الینفک زندگی شخصی افراد است ،همسازترند[ .]26لذا ،این
افراد به دنبال راهکارهای گوناگون برای حل مشکالت خود هستند و از
خود گرمی و صمیمیت نشان میدهند و روابط عاطفیشان همراه لذت
و احساس آرامش اســت و به شریک جنســی خود اعتماد دارند که این
ویژگیها میتوانند رضایتمندی آنها را از روابط با همسرشان را حتی با
وجود وابستگی به تلفن همراه افزایش دهد[.]25
همچنین ،مطابق با یافتههای پژوهش در خصوص فرضیه غیرمســتقیم
دوم ،نتایج بیانگر آن بود که سبک دلبستگی ناایمن به واسطه وابستگی
به تلفن همراه ،رضایت زناشــویی را به صورت منفی معنیدار پیشبینی
میکند .این یافته با پژوهشهای پیشین[ ]16 ،4هم راستا است .در توجیه
این یافته میتوان چنین بیان کرد که افراد با دلبستگی ناایمن به سبب

تمایل به کنترل کردن دیگران ،حساس به ترک شدن هستند ،از برقراری
روابط صمیمی فاصله میگیرند و به دلیل ضعف در مهارتهای ارتباطی
زمینهســاز دگرگونی فضای عاطفی و رضایتمندی در زندگی زناشویی
خود میشوند[.]23
با اینحال ،از دستاوردهای این پژوهش میتوان در دو سطح نظری و عملی
به این شرح نتیجهگیری کرد :در سطح نظری ،نتایج این پژوهش میتوانند
به شــناخت بهتر عوامل ایجادکننده و همبستههای نارضایتی زناشویی
کمک کنند .یافتههای پژوهش حاضر ،میتواند نتایج پژوهشهای پیشین
و نظریههای مربوط به رابطه ســبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی
و همچنین ،رابطه این متغیرها با وابستگی به تلفن همراه را تأیید کند و
پرسشها و فرضیههای جدیدی را مطرح سازد .در سطح پیامدهای عملی،
یافتههای پژوهش حاضر میتوانند مبنای تجربی مناســب برای تدوین
برنامههای آموزشی و بهداشــتی در چارچوب روابط زوجین ،برنامههای
مداخله و مدیریت هیجانهــا و برنامههای درمانــی مبتنی بر تقویت و
استحکام روابط صمیمی زوجین قرار گیرد.
پیشنهادها
این یافتهها در رابطه با روابط میان ســبکهای دلبســتگی و وابستگی
به تلفن همراه نشان میدهد که در هنگام بررســی مداخالت اعتیاد به
گوشیهای تلفن همراه برای زوجین ،رویکردهای فرزند پروری باید مورد
توجه قرار گیرد .با استفاده از برنامههای مشــاوره و درمان مانند درمان
گروهی یا خانوادهدرمانی که بر ساخت و ساز دلبستگی تمرکز میکنند،
افراد وابســته به تلفن همراه میتوانند روابط دلبستگی سالم و الگوهای
دلبستگی را ایجاد کنند.
در این مقاله چندیــن محدودیــت وجــود دارد .اول از آنجایی که این
مطالعه یک روش مقطعــی بود ،تحقیقات آینــده میتواند از روشهای
تحقیق طولی یا روشهای طراحی تجربی برای اثبات ارتباطات علی بین
سبکهای دلبستگی ،با رضایت زناشویی با میانجیگری وابسته به تلفن
همراه اســتفاده کند .دوم ،با توجه به اینکه این پژوهش بین پرستاران
بیمارستانهای شهر اهواز انجام شــد ،در تعمیم نتایج به کل پرستاران
کشــور باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از ســوی دیگر ،برای بررسی
دقیقتر رابطهی ســبکهای دلبستگی و رضایت زناشــویی ،پیشنهاد
میشود پژوهشهایی در زمینهی بررسی نقش تعدیلکننده و واسطهای
متغیرهای دیگر ،مثل راهبردهای مقابله و مکانیسمهای دفاعی ،در رابطه
با سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی انجام شود.
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