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نوع مقاله

مقدمه :با توجه به نقش سالمت خانواده در جامعه و همچنين ت ثير الـگـو هـای ارتـبـاطـی و

پژوهشی

سبکهای عشق ورزی در سالمت خانواده ،پژوهش حاضر باهدف تعيين رابطهی معنويتگرايی بـا
عشقورزی و الگوی ارتباطی زوجين انجام شد.

تاريخچه مقاله
دريافت 6 3 21 :

روش کار :پژوهش حاضر مطالعه توصيفی از نوع همبستگی بود که بهصورت مقطعی در سـال

 13 5انجام شد .بدين منظور از ميان زوجين ناحيه  ،4منطقه  23شهر تهران ،نمونهای با حجـم
پذيرش 6 6 27 :
 533نفر ( 253نفر زن 253 ،نفر مرد) درمجموع 253 ،زوج با روش نمونهگيـری در دسـتـرس
انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه های الگوی ارتـبـاطـی زوجـيـن ( )CP
کلید واژگان
معنويت گرايی ،عشق ورزی ،الگوی کريستنسن و ساالوی ( ،)1 84معنويت پارسيان و دونينيگ (  )233و نگرشهای مـربـوط بـه
عشق هندريک و هندريک ( ) 1 86استفاده شد .برای تجزيهوتحليل دادهها ،از ضريب همبستگی
ارتباطی زوجين.
پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.
يافتهها :نتايج تجزيهوتحليل دادهها نشان داد که متغير عشقورزی زوجين با م لفههای اهميـت
نويسنده مسئول
اعتقادات معنوی ،خودآگاهی ،نيازهای معنوی و فعاليت معنوی به ترتيب همبستگی مستقيم در
 Email:سط معناداری ( )3 31داشت .م لفههای معنويت از عشقورزی ،پيشبينی معناداری ارائه دادند.
Donyavi_vahid@yahoo.com.
از بين الگو های ارتباطی ،الگوی سازنده متقابل رابطه مثبت و معناداری با م لفههای معنويت در
سط  3 31داشت و الگوهای کنارهگيری توقع ،مردمتوقع زن کنارهگيـر ،زن مـتـوقـع مـرد
کنارهگير و اجتناب متقابل با م لفههای معنويت رابطه منفی و معناداری داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج پژوهش میتوان گفت هرچقدر اعتقادات معنـوی ،خـودآگـاهـی،
نيازهای معنوی و فعاليت معنوی باالتر باشد ،به دنبال آنهم عشقورزی زوجين باالتـر اسـت و
زوجين در ايجاد رابطه سازنده متقابل و کاهش رفتارهای اجتنابی ناسالم بهتر عمل میکنند.
مقدمه
رابطه زوجين در زمره ی پيچيدهترين روابط انسانی میباشـد و
هي يک از روابط انسانی دارای ابعاد وسيع و متعدد هـمـانـنـد
رابطه زوجين نيست؛ زيرا ارتباطات انسانی هر يک بعدی از ابعاد
حيات را می پوشاند؛ ولی روابط زوجين همزمان دارای همه ابعاد
زيستی ،اقتصادی ،عاطفی ونيز روانی-اجتماعی است .بهطورکلی
ازدواج مستلزم برقراری ارتباط م ثر و کـارآمـد اسـت ]  . [ 1در
حمايت از اين موضوع بسياری از پژوهشها نشـان داده انـد،
ارتباط زناشويی کارآمد ،پيش بينی کنـنـده قـوی کـيـفـيـت
زناشويی ] [ 2و در مقابل ارتباط زناشويی ناکارآمد ،سـرچشـمـه
عمده نارضايتی است] . [3بر همين پايه میتوان گفت مشکـالت
ارتباطی ،شايعترين و مخربترين مشـکـالت در ازدواج هـای
شکست خورده است ]  . [ 4چراکه الگو های ارتباطی نـاکـارآمـد،
موجب می شود مسائل مهم زندگی مشترک ،حل نشـده بـاقـی
بمانند و منبع تعار  1تکراری در بين زوجها شود] .[5ارتـبـاط
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زناشويی عبارت است از فرايندی که در طی آن زن و شوهر چه
بهصورت کالمی در قالب گفتار و چه بهصورت ير کـالمـی در
قالب گوش دادن ،مکث ،حالت چهره و ژستهای مختـلـف بـا
يکديگر به تبادل احساسات و افکار میپردازند .يکی از راه هـای
2
نگريستن به ساختار خانواده توجه به الگوی ارتباطی زوجـيـن
يعنی کانال های ارتباطی است که از طريق آنها زن و شوهر بـا
يکديگر به تعامل می پردازند .به آن دسته از کانالهای ارتباطـی
3
که به وفور در يک خانواده اتفاق می افتد ،الگوهای ارتـبـاطـی
گفته می شود و مجموعه اين الگوها شبکه ارتباطی خانـواده را
شکل میدهد ] .[6بهطورکلی تعامالت درون خانواده يـکـی از
مهمترين عوامل تعيينکننده سالمت روانی 4میباشد .چنانـچـه
روابط درون خانواده به نحوی باشد که منجر به اضطراب بـرای
1- Conflict
2- Couple’s communication pattern
5- Communication pattern
5- Mental health
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اعضا گردد و امنيت روانی آن ها را به خطر اندازد ،اين امر بهنوبه
خود می تواند سرمنش بسياری از مشکالت روانی و رفتاری برای
آنها گردد] . [7در اين ميان ،ت ثير خانواده بر رفتارهای فـرد در
هي حيطهای بهاندازه حيطه رفتارهای ارتباطی نيسـت .روابـط
زوجين دارای جنبه های عاطفی ،روانی و جنسی بوده و در کليه
اين زمينهها ،آگاهی و اطالع زوجها از نقش خود در ايجاد يـک
رابطهی صحي و ثمربخش از اهميت ويژهای برخوردار است].[8
رابطه م ثر رابطهای نيست که سود شخصی فرد را در برداشـتـه
باشد ،بلکه رابطه ای است که در عين سـودمـنـدی دوطـرفـه،
هدفمند باشد و بهبود شرايط روانی هردو طرف را بـه دنـبـال
داشته باشد.يکی از جنبههای مهم ازدواج ،بررسی مسائل عاطفی
است .چيزی که تحت عنوان عشق 1از آن ياد میشود] [باآنکـه
عشق از زمان های کهن در بين انواع ديگر روابط ممـتـاز بـوده
است ،اما فقط در سالهای اخير بهعنوان پايهای برای انـتـخـاب
همسر در نظر گرفته می شود .اين عقيده که پيوستگی عاطـفـی
همراه با عشق برای ادامه ارتباط طوالنی بين زوجها کافی است،
در همه جا وجود دارد .عشق ،واکنشی آموختنـی و احسـاسـی
فراگرفتنی است؛ يعنی هر آدمی عشق را با توجه به آموختهها و
باورها و محدوديتهايش می شناسد و سپس تجربه مـی کـنـد؛
2
بنابراين محيط ت ثير عميقی بر سبـک و روش عشـق ورزی
دارد] .[13سبکهای عشق ورزی اشاره به ايـن امـر دارد کـه
چگونه افراد عشق را تعريف میکنند ،يا عشقورزی میکنند]11
[  .افراد برای عشق ورزيدن نسبت به همسر خود ،از يک سـبـک
خاصی استفاده میکنند و اين سبک مت ثر از ارتباط متقـابـل و
مداوم بين زن و شوهر و تعبيری است که از محـيـط زنـدگـی
خوددارند .از مهمترين نظريههايی که به تبيـيـن انـواع عشـق
می پردازد ،نظريه شش بعدی لی  3است که شامل سبکهـای:
6
 -1عشق رمانتيک؛ -2 4عشق رفاقتی؛ -53عشق بازيـگـرانـه؛
 -4عشق شهوانی؛  -5 7عشق واقعگرايانه؛-68عشق نوعدوستـانـه
میشوند ]  .[ 12همچنين م لفههای مختلفی می تـوانـنـد روی
الگوی ارتباطی زوجين و سبکهای عشقورزی آن هـا تـ ثـيـر
بگذارند و در کيفيت زندگی آن ها نقش داشته باشند .يـکـی از
اين م لفهها ،معنويت است .معنويت ،نوعی ارتباط است ،ارتباط
که انسان با خدای خود (ارتباط فرا فردی) ،با نفس خود (ارتباط
درون فردی) با ديگران (ارتباط ميان فردی) و با محيط زندگـی
خود (ارتباط برون فردی) برقرار میکند تا به آرامش و کـمـال
برسد ] ،[13بهگونهای که سرخونی در پژوهشی نشان داد کـه
بين هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضايت زناشويی زوجين
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد][14همچنين اسـکـنـدری
نشان داد که بين هوش معنوی با تعارضات زنـاشـويـی رابـطـه
معنادار منفی وجود دارد] [15و شيبتزاده و پيوستهگـر نشـان
دادند که بين هوش معنوی با رضايتمندی زنـاشـويـی رابـطـه
معنادار و مثبتی وجود دارد] . [16استراک و ها هی نـيـز در

مطالعات خود نشان دادند که مـعـنـويـت مـوجـب افـزايـش
رضايتمندی زناشويی میشود].[17
در اين راستا به منظور اهميت موضوع معنويت و نقش عمده ای
که بر وضعيت روانشناختی افراد در گروههای مختلف دارد و بـا
توجه به آنچه گفته شد در اين پژوهش سعی شد کـه رابـطـه
معنويتگرايی با عشق ورزی و الگـوهـای ارتـبـاطـی زوجـيـن
موردبررسی قرار گيرد .درواقع هدف پژوهش حاضر پاسخ دادن
به اين س ال بود که آيا رابطهای بين معنويتگرايی با عشقورزی
و الگوهای ارتباطی زوجين وجود دارد؟
روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفی از نوع همبستگی بود که
بهصورت مقطعی در سال  13 5در شهر تهـران انـجـام شـد.
جامعه موردمطالعه ،شامل کليه زوجين ساکن در ناحيه 4منطقه
 23شهر تهران بودند .با توجه به حجم جامعه ،حاشـيـه خـطـا
تغييرات پيشبينی شده در پاسخ ها ،برآورد حجـم نـمـونـه بـا
استفاده از فرمول کوکران شامل  253زوج درمجموع  533نـفـر
زن و مرد بود که با روش نمونهگيری در دسترس ،انتخاب شدند.
مالکهای ورود به پژوهش شامل تمايل هر دو زوج برای تکميل
پرسشنامه  ،عدم بحران جدی در رابطه زوجين مانند در پروسـه
طالق بودن و تکميل کامل پرسشنامهها و مالکهای خروج نيز
شامل برآورد نشدن مالکهای ورود مانند در مرحله طالق بودن
رابطه؛ ناقص پر کردن پرسشنامه بود .دادههای بهدستآمده بـا
شاخص های آمار توصيفی ،فراوانی ،ميانگين ،درصـد ،انـحـراف
معيار ،تحليل رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگی پيرسون با
استفاده از نرمافزار  SPSS-23تحليل شدند .در اين پـژوهـش
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای ذيل استفاده گرديد:
-1پرسشنامه معنويتگرايی پارسیان و دونینینگ)PDSQ(11
اين پرسشنامه توسط پارسيان و دونينيـنـگ در سـال 233
تهيهشده است .دارای  2عبارت بوده و4زير مقياس :خودآگاهی
( 13عبارت) ،اهميت اعتقادات معنوی در زنـدگـی(4عـبـارت)،
فعاليتهای معنوی ( 5عبارت) و نيازهای معنوی ( عبارت) را
میسنجد .بهعالوه تهيهکنندگان پرسشنامه 2،س ال باز ،دربـاره
تعريف معنويت و ت ثير معنويت بر سالمت و بهزيستی را نـيـز
مطرح ساخته اند که با توجه به آن ،میتوان از آنها اسـتـفـاده
کرده يا آن ها را حذف نمود .اين پرسشنامه يـک ابـزار خـود
1- love
2- Loving style
5- Lee
5- Mania
3-Storge
6- ludus
7- Eros
8- Pragma
9- Spirituality
11- Parsian and Dunning spirituality uestionnaire
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 -2پرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین()CPQ

1

اين پرسشنامه را کريستنسن و ساالوی )1 84( 2در دانشـگـاه
کاليفرنيا به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقـابـل زوجـيـن
طراحی نمودند .پرسشنامه مذکور 35 ،س ال دارد و در يـک
مقياس نه درجهای ،درجهبندیشده است .اين پـرسـش نـامـه
رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعار زنـاشـويـی
شرح داده است .اين مراحل عبارتاند  -1از زمانی که در روابـط
زوجين مشکل ايجاد می شود ،اين مرحله دارای  4س ال اسـت
که پاسخ هريک در مقياس نقطهای درجهبندیشده است.
 -2در مدتزمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث میشود ،ايـن
مرحله دارای  18س ال است -3.بعد از بحث راجع به مشـکـل
ارتباطی که اين قسمت از  13سـ ال تشـکـيـل شـده اسـت.
پرسشنامه شامل سه خرده مقياس است :مقياس ارتباط سازنده
متقابل ،مقياس اجتنابی متقابل ،مـقـيـاس ارتـبـاط تـوقـع
کناره گيری .خرده مقياس ارتباط توقع کنـاره گـيـری ،از دو
قسمت تشکيلشده است :مرد متوقع کنارهگـيـری زن و زن
متوقع کنارهگيری مرد.
در ايران عبادت پور ،ضريب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط
سازنده متقابل (پنج س الی)  ،3 73ارتباط اجتنـاب مـتـقـابـل
 ،3 71ارتباط توقع کنارهگيری  ،3 66زن متوقع مرد کنارهگيـر
 3 51و مرد متوقع زن کنارهگير 3 52بـرآورد نـمـوده اسـت.
همچنين بهمنظور روايی پرسشنامه ،همبستگی ميان ايـن دو
پرسش نامه و پرسش نامه رضايت زناشويی را بـه دسـت آورده
است که نتايج نشان میدهد همهی زيرمقياسهای پرسشنامـه
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 -3مقیاس نگرشهای مربوط به عشق ()LAS

مقياس مذکور توسط هندريک و هندريک  4بر پايه الگوی لـی
از عشق در سال  1 86ساختهشده است .اين مقياس در آ ـاز
دارای  42گويه بود اما دومين تجزيهوتحليل عامل ت ييـدی بـه
کاهش يک سری از گويهها منتهی شد که تعداد گويهها به 24
رسيد .مقياس نگرش های مربوط به عشق از نوع ليکرت است و
میتواند ابعاد ششگانه عشق را بهصورت کمی و پيوسته نشـان
دهد .تائيد تحليل عاملی نشـان داده اسـت کـه سـاخـتـار
عرضهشده لی توانايی کاربرد در فرهنگهای چندگانه را دارد.
ضرايب آلفای کرونباخ در مورد مقياس نگرشهای عشـق روی
آزمودنی های زن و مرد ايرانی ،در پژوهش پاتو ( )1381بـديـن
ترتيب محاسبه و ارائهشده است:
اروس

لودوس

پراگما

3 51

3 35

3 66

استور
37

مانيا

آگاپه

3 56

36

نکته قابلتوجه اين است که حداقل و حداکثر آلفا بهدستآمـده
از خرده مقياسهای نگرش های عشق در نمونه ايرانی بـا کـار
هندريک و هندريک مشابه است .مقادير آلفای به دسـت آمـده
آنها از  3 56برای لودوس تا  3 77برای استور متغير بود .در
نمونه ايرانی اين دامنه تغيير از  3 35تا 3 7بـرای اسـتـور
است.
ساختار عاملی اين مقياس در جامعه ايرانی توسط بيات بررسی و
ساختار  6عاملی آن تائيد شده است .در اين پـژوهـش مـقـدار
آلفای کرونباخ برای عاملهای عشق فداکارانه ،3 6بازيـگـرانـه
 ،3 77شهوانی  ،3 73واقعگـرايـانـه ،3 67دوسـتـانـه 3 66و
رومانتيک  3 77بهدست آمد (.)23
نتايج
نمونه مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل  253زوج بودند کـه
 53درصد مشارکتکنندگان زن و  53درصد ديگر مرد بـودنـد.
بيشتر مشارکتکنندگان معـادل  142نـفـر ( 28 4درصـد)
تحصيالت فوقديپلم داشتند ،درحالیکه  72نفر ( 14 4درصـد)
تحصيالت زير ديپلم و ديپلم داشتند .هـمـچـنـيـن بـيـشـتـر
مشارکتکنندگان معادل  187نفر ( 37 4درصد) در دامنه سنی
 33تا  43سال قرار داشتند 143 ،نفر ( 28 6درصد) بين سنيـن
 23تا  33سال 133 ،نفر ( 26درصد) بين سنين  43تا  53سال
و  43نفر ( 8درصد) از مشارکتکنندگان در دامنه سنی  53تـا
 63سال قرار داشتند 145 .نفر از مشارکتکنندگان (  2درصد)
Communication patterns uestionnaire
Christensen & sull-away
Love attitudes scale
Hendrick & Hendrick
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فصلنامه پرستار و پزشک در رزم شماره پانزدهم سال پنجم تابستان 6

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 17:53 +0430 on Tuesday July 17th 2018

گزارشی است و مشارکت کنندگان بايد در يک طيف ليـکـرت4
درجهای (از کامال مخالفم  1تا کامال موافقم  )4ميزان مخالفت
يا موافقت خود با هريک از عبارات آن را مشخص سـازد .ايـن
پرسشنامه به منظور ارزيابی اهميت معنويت در زندگی افـراد و
سنجش ابعاد مختلف آن ساختهشده است (.)18
امينايی و همکاران به منظور بررسی اعتبار ابزار از اعتبار صوری،
اعتبار محتوا و اعتبار سازه و اعتبار همگرا استفاده کـردنـد .در
اعتبار صوری و محتوا ،نظرات چهار نـفـر از مـتـخـصـصـان
روانشناسی در خصوص پرسشنامه به دست آمـد .در بـررسـی
اعتبار سازه از روش تحليل عاملی اکتشافی استفـاده شـد کـه
نتايج تحليل عاملی پرسشنامه مـعـنـويـت 4عـامـل مـجـزای
خودآگاهی ،اهميت اعتقادات معنوی در زندگی ،فعالـيـت هـای
معنوی و نيازهای معنوی را نشان داد که اين مطلب حاکـی از
اعتبار سازه اين ابزار است .جهت بررسی پايايی از روش آلـفـای
کرونباخ استفاده شد که نتايج آن حاکی از پايـايـی مـنـاسـب
پرسشنامه است؛ به طوری که ضريب آلفای کرونباخ کلی آزمـون
 3 4و ضريب آلفای کرونباخ زير مقياس خـودآگـاهـی،3 1
اهميت اعتقادات معنوی در زندگی ،3 1فعاليت معنوی 3 83و
نيازهای معنوی  3 8گزارششده است (.)18

با رضايت زناشويی همبستگی دارد ( .)1
3

شغل آزاد داشتند 115 ،نفر ( 23درصد) فرهنگی112،نفر(22 4
درصد) کارمند 62،نفر ( 12 4درصد) بيکار 35،نـفـر(7درصـد)
مربی و  31نفر ( 6 2درصد) شخص خود را مشخص نـنـمـوده
بودند.

نتايج آماره های توصيفی متغيرهای پژوهش نشان داد که در
همه متغيرها مقادير ميانگين ميانه و نما تقريبا به هم نزديک
می باشد که نشان دهنده نرمال بودن نمرات است ،البته مقادير
کجی و کشيدگی با قرار گرفتن بين ( )-2و ( )+2اين مطلب را
تائيد میکند.
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جدول  :1همبستگی پیرسون بین عشقورزی و الگوهای ارتباطی زوجین و مؤلفههای معنويتگرايی*
متغیر

خودآگاهی

اهمیت اعتقادات

فعالیت معنوی

نیازهای معنوی

عشقورزی زوجین

3 583

3 732

32 1

3 33

سازنده متقابل

3 338

3 287

3 433

35 3

کنارهگیری /توقع

-3 182

-3 23

-3 233

-3 18

مردمتوقع /زن کنارهگیر

-3 143

-3 187

-3 233

-3 247

زن متوقع /مرد کنارهگیر

-3 44

-3 2 8

-3 253

-3 221

اجتناب متقابل

-3 383

-3 277

-3 164

-3 23

*همه در سط  3 31معنادارند
همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،متغير عشـق ورزی
زوجين به ترتيب با م لفههای اهميت اعتقادات معنوی (،)3 73
خودآگاهی ( ،)3 58همبستگی قوی را نشان میدهد ،نيـازهـای
معنوی ( ) 3 33و فعاليت معنوی (  )3 2همبستگی ضعيف بـا
سط معناداری  3 31داشتند .در الگوهای ارتبـاطـی ،الـگـوی

سازنده متقابل رابطه مثبت و معناداری با م لفههای معنويت در
سط  3 31داشت .ساير الگوهای ارتباطی يعـنـی الـگـو هـای
کنارهگيری توقع ،مردمتوقع زن کنارهگير ،زن مـتـوقـع مـرد
کنارهگير و اجتناب متقابل با م لفههای معنويت رابطه منفـی و
معناداری داشتند.

جدول  :2ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از عشقورزی
خطای

متغیر

استاندارد

ثابت

24 377

1 531

خودآگاهی

بتا

T

سطح

عامل تورم

معناداری

واريانس

15 726

3 3331

تحمل

3 565

3 355

3 314

13 214

3 3331

1 261

37 3

1 655

33 7

3 525

126 17

3 3331

1 256

37 6

فعالیت معنوی

33 8

3 38

3 12

4 461

3 3331

1 125

3 88

نیازهای معنوی

3 248

3 354

3 133

4 572

3 3331

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

نتايج رگرسيون چندگانه در جدول دو نشـان مـی دهـد کـه
مفروضه عدم همخطی چندگانه تحمل (همه بزر تر از  )3 1و
عامل تورم واريانس (همه کمتر از  )13رعايت شده است .نتايـج
تحليل رگرسيون چندگانه حکايت از آن داشتند که م لفه هـای
معنويتگرايی بهطور معناداری در پيشبينی عشقورزی زوجين
سهيم بودند (سط معناداری  3 35و کمتر) .بهعـبـارت ديـگـر
اهميت اعتقادات معنوی ( ،)3 52خودآگاهی ( ،)3 31نيـازهـای
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم شماره پانزدهم سال پنجم تابستان 6

معنوی ( )3 13و فعاليت معنوی ( )3 12به ترتيب سهم يگانهای
را در تبيين متغير عشقورزی زوجين ،داشتند.
ازآنجايیکه الگوهای ارتباطی زوجين بهعنوان متغـيـر وابسـتـه
شامل  5زير مقياس ،سازندگی متقابل ،کنارهگيری توقـع ،مـرد
متوقع زن کناره گير ،زن متوقع مرد کناره گير و اجتناب متقابـل
است که باهم جمع پذير نيستند به صورت جـداگـانـه نـتـايـج
رگرسيون آنها شرح دادهشده است.

47

جدول  :3ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از الگوی ارتباطی سازنده متقابل
خطای

متغیر

استاندارد

خودآگاهی

33 5

3 332

واريانس

3 27

3 356

3 176

4 836

3 3331

1 261

37 3

3 278

33 8

3 133

2 824

3 335

1 256

37 6

فعالیت معنوی

3 64

33 1

3 247

7 148

3 3331

1 125

3 88

نیازهای معنوی

3 741

3 355

3 467

13 415

3 3331

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

( ،)3 24خودآگاهی ( )3 17و اهميت اعتقادات معنوی ()3 13
به ترتيب سهم يگانه ای را در تبيين متغير الـگـوهـای ارتـبـاط
سازنده متقابل ،داشتند.

مطابق با دادههای جدول فوق متغيرهای پيشبين م لفـه هـای
معنويتگرايی بهطور معناداری در پيش بينی الـگـوی ارتـبـاط
سازنده متقابل زوجين سهيم بودند (سطـ مـعـنـاداری3 35و
کمتر) .بهعبارتديگر نيـازهای معنوی ( ،)3 46فعاليـت معنـوی

جدول  :4ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از الگوی ارتباطی کنارهگیری/توقع
خطای

متغیر

استاندارد

ثابت

53 16

2 358

خودآگاهی

بتا

T

سطح معناداری

24 377

3 3331

عامل تورم
واريانس

تحمل

-3 112

3 374

-3 372

-1 532

3 134

1 261

37 3

-3 457

3 13

-3 168

-3 52

3 3331

1 256

37 6

فعالیت معنوی

-3 414

3 12

-3 155

-3 451

3 331

1 125

3 88

نیازهای معنوی

-3 166

3 373

-3 133

-2 277

3 323

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

اهميت اعتقادات معنوی ( ،) 3 16فعاليت مـعـنـوی ( )3 15و
نيازهای معنوی ( ،)3 13به ترتيب (با قدر مطلق بتای بيانشده)
سهم يگانه ای را در تبيين متغير الگوی ارتباطی کنـاره گـيـری
توقع ،داشتند.

مطابق با اطالعات مندرج در جدول فوق ،متغيرهای پيشبـيـن
م لفه های اهميت اعتقادات معنوی ،فعاليت و نيازهای معـنـوی
بهطور معناداری در پيشبينی الگوهای ارتباطی کنارهگيری توقع
سهيم بودند (سط معناداری 3 35و کمتر) .به عـبـارت ديـگـر

جدول  :5ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از الگوی ارتباطی مردمتوقع /زن کنارهگیر
خطای

متغیر
ثابت

1 554

1 146

خودآگاهی

بتا

معناداری

واريانس

17 358

3 3331

-3 335

3 341

-3 341

-3 85

33 6

1 261

37 3

-3 187

3 372

-3 124

-2 5

3 31

1 256

37 6

فعالیت معنوی

-3 175

3 367

-3 118

-2 613

3 33

1 125

3 88

نیازهای معنوی

-3 164

3 341

-3 184

-4 314

3 3331

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

48

استاندارد

T

سطح

عامل تورم

تحمل
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ثابت

4 82

1 557

بتا

T

سطح معناداری

عامل تورم

تحمل

نيازهای معنوی ( ،) 3 18اهميت اعتقادات معـنـوی ( )3 12و
فعاليت معنوی ( ) 3 11به ترتيب (با قدر مطلق بتای بيانشـده)
سهم يگانه ای را در تبيين متغير الگوی ارتباطی مردمتوقع زن
کنارهگير ،داشتند.

مطابق با داده های جدول فوق ،متغيرهای پيشبين م لفه هـای
اهميت اعتقادات معنوی ،فعاليت و نيازهای معـنـوی بـه طـور
معناداری در پيشبينی الگوی ارتباطی مردمتوقع زن کنارهگيـر
سهيم بودند (سط معناداری  3 35و کمتر) .بهعـبـارت ديـگـر

جدول  :6ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از الگوی ارتباطی زن متوقع /مرد کنارهگیر
متغیر

بتا

استاندارد

ثابت

24 21

1 364

خودآگاهی

معناداری

واريانس

22 758

3 3331

-3 316

3 338

-3 36

-8 23

3 3331

1 261

37 3

-3 157

3 367

-3 132

-2 388

3 32

1 256

37 6

فعالیت معنوی

-3 254

3 362

-3 16

-4 3 3

3 3331

1 125

3 88

نیازهای معنوی

-3 377

-3 338

-3 385

-1 354

3 351

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

مطابق با داده های جدول فوق ،متغيرهای پيشبين م لف هـای
خودآگاهی ،اهميت اعتقادات معنوی ،فعاليت معنـوی بـه طـور
معناداری در پيش بينی الگوی ارتباطی زن متوقع مرد کنارهگير
سهيم بودند (سط معناداری  3 35و کمتر) .بهعـبـارت ديـگـر
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خطای

T

سطح

عامل تورم

تحمل

خودآگاهی ( ،)3 36فعاليت معنوی ( )3 16و اهميت اعتـقـادات
معنوی ( ) 3 13به ترتيب (با قدر مطلق بتای بيانشده) سـهـم
يگانه ای را در تبيين متغير الگوی ارتباطی زن مـتـوقـع مـرد
کنارهگير ،داشتند.

جدول  :7ضرايب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی مؤلفههای معنويت از الگوی ارتباطی اجتناب متقابل
خطای

متغیر

بتا

استاندارد

ثابت

22 28

1 11

خودآگاهی

T
38

سطح

عامل تورم

معناداری

واريانس

1

3 3331

تحمل

-3 264

3 34

-3 2 8

-6 532

3 3331

1 261

37 3

-3 184

3 371

-3 11

-2 63

3 33

1 256

37 6

فعالیت معنوی

-3 116

3 365

-3 376

-1 771

3 377

1 125

3 88

نیازهای معنوی

-3 132

3 34

-3 112

-2 573

3 31

1 14

3 877

اهمیت اعتقادات
معنوی

مطابق با داده های جدول فوق ،متغيرهای پيشبين م لفه هـای
خودآگاهی ،اهميت اعتقادات معنوی و نيازهای معنوی به طـور
معناداری در پيش بينی الگوی ارتباطی اجتناب متقابل سـهـيـم
بودند (سط معناداری  3 35و کمتر) بهعبارتديگر خودآگاهـی
(  ،) 3 2اهمـيت اعتقادات معـنوی ( )3 11و نـيازهای معـنوی
(  ) 3 11به ترتيب (با قدر مطلق بتای بيانشده) سهم يگانهای را
در تبيين متغير الگوی ارتباطی اجتناب متقابل ،داشتند.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه معنويتگرايی با عشق ورزی
و الگوی ارتباطی زوجين انجام شد .نتايج تحليـل رگـرسـيـون
چندگانه و ضريب همبستگی پيرسون نشان داد که رابطه مثبت
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم شماره پانزدهم سال پنجم تابستان 6

معناداری بين متغير عشق ورزی زوجين و م لفههای معنويت در
سط  3 31وجود دارد .بهعبارت ديگـر اعـتـقـادات مـعـنـوی،
خودآگاهی ،نيازهای معنوی و فعاليت معنوی به ترتيـب سـهـم
يگانهای را در تبيين متغير عشق ورزی زوجين ،داشـتـنـد .ايـن
نتايج با مطالعات درويشزاده ( ) ،فرحبخش و هـمـکـاران(،)21
حفا تیطرقبه ( ،) 22انصاری ( )23و اينگل و همـکـاران ()24
همسو بود .در تبيين اين يافته میتوان گفت بين مـ لـفـه هـای
پيش بين معنويت و عشق ورزی رابطه مستقيم و معناداری وجود
دارد ،يعنی هرچه قدر اعتقادات معنوی ،خودآگاهی ،نـيـازهـای
معنوی و فعاليت معنوی باالتر باشد به دنبال آن عشـق ورزی
زوجين باالتر است .معنويت جنبه ای از وجود انسان است که بـه
فرد انسانيت می دهد و با ساختار های مهم ابعاد وجودی فرد در
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ارتباط است و به او برای مقابله با مسائل مختلف زندگی و بـاال
بردن کيفيت برخی از ابعاد فردی کمک میکـنـد .مـعـنـويـت
باالترين سط رشد در زمينه هايی همچون شنـاخـت ،اخـالق،
هيجان در بين افراد است و ازجمله حوزههای رشدی در نـظـر
گرفته می شود لذا افرادی که ازنظر ابعاد و م لفههای مخـتـلـف
معنويت در سط رشدی باالتری باشند در رفتارهايـی مـانـنـد
عشقورزی به همسرشان باالتر هستند.
همچنين م لفههای معنويت با م لفههای الگوی ارتباطی زوجين
رابطه معناداری دارد و م لفههای معنويت پيشبينی معناداری از
الگوهای ارتباطی ارائه میدهند .يافتههای بهدستآمده در ايـن
پژوهش با نتـايج سرخـونی ( ،)14نيکـپخش ( ،)25اسکنــدری
( )15ورتينکال و همکاران ( ،) 26دماريس و هـمـکـاران ()27
همسو است .در تبيين اين يافته میتوان گفت که آمـوزه هـای
معنويت در حوزه مهارتهای زندگی و رفتارهای مـنـاسـب از
جايگاه مهمی برخوردار است .تکامل معنوی رضايت از زندگی را
ت مين مینمايد .اين آموزهها شامل شيوههای شناختی ،عاطفـی،
رفتاری و...است .سازمان جهانی بهداشت بعد معنوی را در رشـد
و تعالی انسان مطرح میسازد و چون رشد اين عامل در زميـنـه
سالمتی نقش فزاينده ای دارد ،پس بنابراين در حـوزه الـگـوی
ارتباطی زوجين ،هرچه افراد به تکامل معنوی بيشتری رسيـده
باشند و ازلحاظ سالمت معنوی باالتر باشند در ايجاد مهارتهای
ارتباطی سالم و اجتناب از مهارتها و رفتارهای ناسازگار موفقتر
هستند؛ يعنی هرچه استفاده از م لفههای مـعـنـوی در افـراد
بيش تر باشد ،فرد در ايجاد رابطه سازنده متـقـابـل و کـاهـش

رفتا رهای اجتنابی ناسالم که از م لفههای الگوی ارتباطی زوجين
است بهتر عمل میکند.
درنهايت می توان گفت که اين پژوهش ،به نـقـش تـ ثـيـرگـذار
معنويتگرايی بر عشق ورزی و الگوی ارتباطی زوجين دستيافته
و ت کيد می کند که آموزش جهت باال بردن معنويت و تمرکز بـر
م لفه های معنويت جهت ت ثير مثبت بر متغيرهای عشقورزی و
انواع الگوهای ارتباطی زوجين مفيد است و میتواند در به وجود
آوردن روابط بهتر و سالمتر در زوجين مناسب باشد.
هر پژوهشی دارای محدوديتهای است که از محـدوديـت هـای
پژوهش حاضر می توان به استفاده از روش نـمـونـه گـيـری در
دسترس برای رسيدن به نمونـه الزم ،تـعـداد زيـاد سـ االت
پرسشنامه که بر کاهش دقت پاسخهای آزمودنیها بیت ثير نبـود
و محدوديت در جامعه پژوهش که شامل يک منطقه از شـهـر
تهران بود؛ می شود ازاينرو پيشنهاد می شود پژوهشی با عـنـوان
پژوهش حاضر در ساير شهر های کشور صورت گيرد تا اطمينـان
کامل حاصل شود که اين نتايج حاصل می شـود .هـمـچـنـيـن
پيشنهاد می شود که انجام پژوهش با حجم نمونه بـزر تـر و
محدوده جغرافيايی وسيع تر انجام گيرد تا ادبيـات مـتـراکـم و
منسجمی در خصوص نحوه به کارگيری متغير هـای ذکـرشـده
فراهم آيد .درنهايت در پژوهش حاضر فقط رابطه معنويت را بـا
عشق ورزی و الگوی ارتباطی زوجين سنجيد در پژوهشهای آتی
پيشنهاد میشود که اين متغير را با متغيرهای ديگر بررسی کنند
تا هم قابليت تعميم پذيری را افزايش دهد و هم امکان مقايسه را
فراهم کند.
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Abstract
Introduction:Considering the role of family health in society as well as the effect of communication
patterns and love-making styles on family health, this study was conducted to determine the relationship
between spirituality with lovemaking and couples' communicative model.
Methods: The present study was a descriptive correlation one which was sectional and conducted in
2016. Accordingly, a sample of totally 500 people (250 women, 250 men) was selected from couples
in district 4, region 20 of Tehran, these 250 couples were selected by available sampling method.
Data were collected through Couples Communication Model uestionnaire (CP ) by Christensen
and Salavi (1984), Spirituality of Parsian and Doning (2009) and love attitudes of Hendrick and
Hendrick (1986). For data analysis, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis
were used.
Results: The results of the data analysis indicated that the couples' love-making variable with the
components of the importance of religious beliefs, self-awareness, spiritual needs and spiritual activity
had respectively direct correlation at the significant level (0.01). The components of spirituality
presented meaningful predictions of lovemaking. Among the communication patterns, the mutually
constructive model had a positive and significant relationship with the components of spirituality at
the level of 0.01 and the patterns of withdrawal / expectancy, expectant male / aloof female,
expectant woman / aloof man and mutual avoidance had negative and significant relationship with
spiritual components.
Conclusion: According to the results of the research, it can be said that if the spiritual beliefs, selfawareness, spiritual needs and spiritual activity are higher, hence the love of the couples is higher
and the couples are better at building a mutually constructive relationship and reducing unhealthy avoidance behaviors.
Keywords: spirituality, lovemaking, couples' communicative pattern
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